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េសចក�ជីូនដណំងឹអពំកីារការពារនីតវិ�ធ ី
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ចំណ៖ំ ពាក្យថសាលាេរៀន្រត�វបានេ្របើ្របាស់ក��ងឯកសារេនះេដើម្ីបពិពណ៌នអំពទីីភា� ក់ងរអប់រ�សាធារណៈណមយួែដលទទលួខសុ្រត�វក��ងការផ�លក់ម�វ�ធអីប់រ�ពិេសសរបសក់ូនអ�ក។ ពាក្យវយតៃម�្រត�វបានេ្របើេដើម្ីបមានន័យថការ

វយតៃម� ឬការេធ�ើេតស�។ ច្បោប់សហព័ន� និងរដ�្រត�វបានេលើកេឡើងទូទាងំការជនូដំណឹងេនះេដយេ្របើអក្សរកាត់ជភាសាអង់េគ�ស ែដល្រត�វបានពន្យល់េ�ក��ងសទា� នុ្រកមេ�ទពំ័រចុងេ្រកាយៃនការជូនដំណឹងេនះ។ 
 
 
 
អ�ជីេសចក�ជីូនដណំឹងអពំកីារការពារនតីវិ�ធ?ី 
 
ព័ត៌មានេនះផ�លឱ់្យអ�កក��ងនមជឪពកុមា� យ ឣណព្យោបាល្រសបច្បោប់ និងឪពកុមា� យពេពាះជនំួសរបស់កមុារែដលមានពកិារភាពចាបព់ីឣយុប ី(3) ឆា� ំរហូតដល់ឣយុៃម�មយួ (21) នងិសិស្សែដល

ឈានដលឣ់យុដប់្របាបំ ី(18) ឣយភុាគេ្រចើនជមួយនឹង ទដិ�ភាពទូេ�ៃនសទិ�ិអប់រ�របសអ់�ក ឬការការពារនតីិវ�ធ។ី 
 
ការជូនដំណឹងអពំីការការពារនីតិវ�ធ្ីរត�វបានទាមទារេ�េ្រកាមច្បោបស់�ីពីការអបរ់�បគុ�លែដលមានពិការភាព (ជភាសាអង់េគ�ស េ�ថ IDEA) េហើយ្រត�វែតផ�លជ់នូអ�ក៖ 

• េ�េពលអ�កសុចំ្បោប់ចម�ង 
• ជេលើកដំបងូែដលកូនរបសអ់�ក្រត�វបានប���នេ�ការវយតៃម�ពិេសសៃនការអប់រ� 
• រល់េពលែដលអ�ក្រត�វបានផ�លែ់ផនការវយតៃម� េដើម្ីបវយតៃម�កនូរបស់អ�ក។ 
• េ�េពលបានទទួលបណ� ឹងរដ�ដបំូង ឬដំេណើរការ្រតមឹ្រត�វក��ងឆា� ំសកិ្សោ នងិ 
• េ�េពលែដលការសេ្រមចចតិ�្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្ីបេធ�ើការដកេចញែដលបេង�ើតជការផ� សប់��រៃនការដក ់
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321 និង 56341.1[g] [1])  

 
 
េតើច្បោបអ់បរ់�ជនពកិារ (IDEA) ជអ�ី? 
 
IDEA គជឺច្បោបស់ហពន័�ែដលត្រម�វឱ្យសាលា្រស�កផ�ល ់"ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគតិៃថ�" (ជភាសាអង់េគ�ស េ�ថ FAPE) ដលក់ុមារែដលមានសទិ�ិទទួលបានពិការភាព។ 
ការអប់រ�សាធារណៈែដលសម្រសបេដយឥតគិតៃថ� មាននយ័ថការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ពាកព់័ន�នឹង្រត�វបានផ�លជ់ូនដូចែដលបានពពិណ៌នេ�ក��ងកម�វ�ធអីប់រ�បុគ�ល (ជភាសាអង់េគ�ស េ�ថ IEP) នងិ
ស�ិតេ្រកាមការ្រត�តពនិតិ្យជសាធារណៈដលក់នូរបសអ់�កេដយមនិគតិៃថ�ស្រមាបអ់�ក។ 
 
 
េតើខ��ឣំចចលូរមួក��ងការសេ្រមចចតិ�អពំកីារអបរ់�របសក់នូខ��បំានេទ? 
  
អ�ក្រត�វែត្រត�វបានផ�លឱ់កាសឱ្យចលូរួមក��ងកចិ�្របជុំេធ�ើការសេ្រមចចតិ�ណមយួទាកទ់ងនងឹកម�វ�ធអីប់រ�ពិេសសរបស់កនូអ�ក។ អ�កមានសទិ�ិចូលរួមក��ងការ្របជុំ្រក�ម IEP អំពកីារកំណតអ់ត�ស�� ណ (សទិ�ិទទួលបាន) 
ការវយតៃម� ឬការដក់ការអប់រ�របស់កនូអ�ក នងិប�� េផ្សងេទៀតែដលទាក់ទងនងឹ FAPE របសក់ូនអ�ក។ (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 
300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c]) 
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មាតាបតិា ឬឣណព្យោបាល ឬទភីា� កង់រអប់រ�ក��ង្រស�ក (LEA) មានសទិ�ិចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍន ៍IEP នងិផ��ចេផ�ើមេចតនរបសព់កួេគក��ងការថតសំេឡងតាម្របព័ន�េអឡិច្រត�នចិ ដំេណើរការៃនកចិ�្របជុំ្រក�ម IEP 
។ យ៉ងេហាចណស ់24 េម៉ាងមុនេពលកចិ�្របជុ ំមាតាបិតា ឬឣណព្យោបាល្រត�វជនូដំណឹងដលស់មាជកិៃន្រក�ម IEP អពំីេចតនរបស់ពកួេគក��ងការកត់្រតាការ្របជុំ។ ្របសនិេបើមាតាបតិា 
ឬឣណព្យោបាលមនិយល់្រពមចំេពាះែខ្សឣត់សំេឡងរបស ់LEA ែដលថតការ្របជុ ំIEP េទ ការ្របជុំមនិ្រត�វថតេ�េលើឧបករណ៍ថតសំេឡងេឡើយ។ 

 
សិទ�ិរបស់អ�ករួមមានព័ត៌មានអំពីភាពឣចរកបានៃន FAPE រួមទាំងជេ្រមើសកម�វ�ធីទាងំអស ់និងកម�វ�ធីជនំួសែដលមានទាំងអស ់ទាំងសាធារណៈ នងិមនិែមនសាធារណៈ។ (20 USC 1401[3], 
1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1] នងិ 56506) 
  
 
េតើខ��ឣំចទទលួបានជនំយួបែន�មេ�ឯណ? 
  
េ�េពលែដលអ�កមានការ្រព�យបារម�អពំីការអបរ់�របស់កនូអ�ក វជេរឿងសខំាន់ែដលអ�ក្រត�វទាក់ទង្រគ� ឬអ�ក្រគប់្រគងរបស់កនូអ�ក េដើម្ីបនិយយអពំកីនូរបសអ់�ក នងិប�� េផ្សងៗែដលអ�កេឃើញ។ 
បុគ�លកិេ�ក��ងសង� តស់ាលាេរៀនរបសអ់�ក ឬតបំន់ែផនការអប់រ�ពិេសសក��ងតំបន់ (SELPA) ឣចេឆ�ើយសណួំរអំពីការអប់រ�របស់កនូអ�ក សិទ�ិរបសអ់�ក នងិការការពារនីតិវ�ធ។ី ដចូគា� េនះផងែដរ 
េ�េពលែដលអ�កមានការ្រព�យបារម� ការសន�នេ្រ�ផ��វការេនះេ្រចើនែតេដះ្រសាយប��  និងជួយរក្សោទំនក់ទនំងេបើកចំហ។  
 
អ�កក៏្របែហលជចង់ទាក់ទងអង�ការមាតាបតិាមយួក��ងរដ�កាលីហ�័រញ៉ (មជ្ឈមណ� លព្រងងឹសមត�ភាព្រគ�សារ និងវ�ទ្យោសា� នបណ�� ះបណ� លមាតាបតិា) ែដល្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបបេង�ើនកិច�សហការរវងមាតាបតិា និងអ�កអប់រ� 
េដើម្ីបែកលម�្របព័ន�អប់រ�។ ព័តម៌ានទំនក់ទនំងស្រមាបអ់ង�ការទាំងេនះ្រត�វបានរកេឃើញេ�េលើទពំ័របណ� ញការអប់រ�ពេិសសរបស ់CDE California Parent Organizations េ� 
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ g2]។  
 
ធនធានបែន�ម្រត�វបានរយប��ីេ�ចុងប��ប់ៃនឯកសារេនះ េដើម្ីបជួយអ�កឱ្យយលព់ីការការពារនីតិវ�ធ។ី 
 
ចះុេបើកូនរបសខ់��ថំ�ង ់ពបិាកសា� ប់ ខា� ក់ ពកិារែភ�ក ឬថ�ង-់ខា� ក់? 
 
សាលាពិេសសរបស់រដ�ផ�ល់េសវកម�ដល់សសិ្សែដលថ�ង ់ពបិាកសា� ប ់ពិការែភ�ក ពិការែភ�ក ឬថ�ង់េ�បរ�កា� រទាំងបីរបស់វ៖ សាលាកាលីហ�័រញ៉ស្រមាប់មនុស្សថ�ង់េ� Fremont នងិ Riverside 
និងេ�សាលា California ស្រមាបព់ិការែភ�ក េ� Fremont ។ កម�វ�ធសីាលាស្រមាប់សា� ក់េ� នងិេពលៃថ�្រត�វបានផ�ល់ជនូដល់សសិ្សចាបព់ីទារករហូតដល់ឣយុ 21 
ឆា� ំេ�សាលារដ�ទាងំពីរស្រមាបម់នសុ្សថ�ង់។ កម�វ�ធីែបបេនះ្រត�វបានផ�ល់ជនូដល់សសិ្សែដលមានឣយុព ី5 ឆា�  ំដល ់21 ឆា� ំេ�សាលាកាលីហ�័រញ៉ស្រមាបម់នសុ្សខា� ក។់ សាលាពិេសសរបស់រដ�ក៏ផ�ល់េសវវយតៃម� 
និងជំនយួបេច�កេទសផងែដរ។ ស្រមាបព់័ត៌មានបែន�មអពំសីាលាពេិសសរបស់រដ� សមូចលូេ�កាន់េគហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ�រដ�កាលីហ�័រញ៉ (CDE) តាមរយៈ 
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2  ឬសួរព័តម៌ានបែន�មពសីមាជកិៃន្រក�ម IEP របសក់នូអ�ក។ 
 

េសចក�ីជនូដំណងឹ ការយល្់រពម ការវយតៃម� ការែតងតំាងមាតាបិតាជនំួស នងិការចូលេ្របើ្របាសក់ំណត្់រតា 
 
 

ការជនូដណំងឹជលាយលក�ណអ៍ក្សរពមីនុ 
 
្រត�វការការជនូដណំងឹេ�េពលណ? 

 
ការជូនដំណឹងេនះ្រត�វែតផ�លឱ់្យេ�េពលែដលសាលា្រស�កេស�ើ ឬបដិេសធក��ងការផ��ចេផ�ើមការផ� សប់��រការកំណតអ់ត�ស�� ណ ការវយតៃម� ឬកែន�ងអប់រ�របស់កនូអ�កជមួយនឹងត្រម�វការពិេសស ឬការផ�ល់

ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគតិៃថ�។ (20 USC 1415[b][3] នងិ (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 
56329 នងិ 56506[a])  
 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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សាលា្រស�ក្រត�វែតជូនដំណឹងដល់អ�កអពំីការវយតៃម�ែដលបានេស�ើេឡើងៃនកនូរបសអ់�កេ�ក��ងេសចក�ជីូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬែផនការវយតៃម�ក��ងរយៈេពលដប់្របាំ (15) ៃថ�បន� បព់ីការេស�ើសុំ

ការវយតៃម�ជលាយលក�ណ៍អក្សររបសអ់�ក។ ការជនូដំណឹង្រត�វែតឣចយល់បាន និងជភាសាកំេណើតរបស់អ�ក ឬរេបៀបទនំកទ់ំនងេផ្សងេទៀត លុះ្រតាែតវមិនឣចេធ�ើេ�បានយ៉ងច្បោស។់ (34 CFR 
300.304; EC 56321) 
 
 
េតើការជនូដំណងឹនងឹ្របាបខ់��ំអ�ខី�ះ? 
  
េសចក�ជីូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរជមនុ្រត�វែតរួមប���លដូចខាងេ្រកាម៖ 
 
1. ការពិពណ៌នអពំីសកម�ភាពែដលបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធេដយសាលា្រស�ក 
2. ការពន្យលអ់ំពមីូលេហតុែដលសកម�ភាព្រត�វបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធ 
3. ការពិពណ៌នអពំីនតីិវ�ធវីយតៃម�នីមយួៗ កត់្រតា ឬរយការណ៍ពីភា� កង់រែដលេ្របើជមូលដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែដលបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធ 
4. េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលឪពកុមា� យរបសក់ុមារពកិារមានការការពារេ្រកាមការការពារតាមនតីិវ�ធ ី
5. ្របភពស្រមាបឪ់ពកុមា� យេដើម្ីបទាកទ់ងេដើម្ីបទទលួបានជនំយួក��ងការយលដ់ឹងអពំីបទប្ប��ត�ិៃនែផ�កេនះ។ 
6. ការពិពណ៌នអពំីជេ្រមើសេផ្សងេទៀតែដល្រក�ម IEP បានពិចារណ នងិេហតផុលែដលជេ្រមើសទាងំេនះ្រត�វបានបដិេសធ។ និង 
7. ការពិពណ៌នអពំីកតា� េផ្សងេទៀតែដលទាក់ទងនងឹសកម�ភាពែដលបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធ។ (20 USC 1415[b][3] នងិ [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 

CFR  300.503) 
 
 
ការយល្់រពមពមីាតាបតិា 

  
 
េតើការយល្់រពមរបសខ់��្ំរត�វបានទាមទារស្រមាបក់ារវយតៃម�េ�េពលណ? 
  
អ�កមានសទិ�បិ���នកនូរបសអ់�កស្រមាប់េសវកម�អប់រ�ពិេសស។ អ�ក្រត�វែតផ�ល់ពត័៌មាន នងិយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរ មុនេពលការវយតៃម�ការអប់រ�ពិេសសដំបងូរបសក់ូនអ�កឣចដំេណើរការបាន។ 
មាតាបតិាមានេពលយ៉ងតចិដប់្របា ំ(15) ៃថ�គតិចាបព់ីៃថ�ទទួលបានែផនការវយតៃម�ែដលបានេស�ើេឡើង េដើម្ីបមកដលក់ារសេ្រមចចតិ�។ ការវយតៃម�ឣចចាប់េផ�ើមភា� មៗេ�េពលបានទទួលការយល់្រពម េហើយ្រត�វែតប��ប ់
េហើយ IEP ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងក��ងរយៈេពលហុកសិប (60) ៃថ�បន� ប់ពកីារយល់្រពមរបស់អ�ក។  
 
 
េតើការយល្់រពមរបសខ់��្ំរត�វការេ�េពលណស្រមាបេ់សវកម�? 
 
អ�ក្រត�វែតផ�លក់ារយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរជលាយលក�ណ៍អក្សរ មុនេពលសាលារបស់អ�កឣចផ�ល់ឱ្យកូនរបស់អ�កនូវការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ពាកព់័ន�។ 
 
 
េតើមាននីតវិ�ធអី�ខី�ះ េ�េពលែដលមាតាបតិាមនិផ�លក់ារយល្់រពម? 
 
្របសិនេបើអ�កមនិផ�ល់ការយល់្រពមស្រមាបក់ារវយតៃម�ដំបងូ ឬបរជយ័ក��ងការេឆ�ើយតបេ�នងឹសំេណើេដើម្ីបផ�លក់ារយល់្រពមេទ សាលា្រស�កឣចបន�ការវយតៃម�ដបំងូេដយេ្របើ្របាសន់តីិវ�ធីសម្រសប។ 
 
្របសិនេបើអ�កបដិេសធមនិយល់្រពមចំេពាះការចាប់េផ�ើមេសវកម�េទ សាលា្រស�កមនិ្រត�វផ�ល់ការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាក់ពន័�េទ េហើយមិន្រត�វែស�ងរកការផ�ល់េសវតាមរយៈនីតវិ�ធី្រតមឹ្រត�វេនះេទ។ 
 
្របសិនេបើអ�កយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរចំេពាះការអបរ់�ពិេសស និងេសវកម�ែដលពាក់ពន័�ស្រមាប់កនូរបស់អ�ក ប៉ុែន�មនិយល់្រពមចំេពាះធាតផុ្ំសទាំងអស់ៃន IEP េនះ 
ធាតុផ្ំសៃនកម�វ�ធែីដលអ�កបានយល្់រពម្រត�វែតអនុវត�េដយគា� នការពន្យោេពល។ 
 



េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធ ី
CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial 
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្របសិនេបើសាលា្រស�កកំណត់ថសមាសភាគកម�វ�ធអីប់រ�ពិេសសែដលបានេស�ើេឡើងែដលអ�កមនិយល់្រពមគឺចាំបាច់េដើម្ីបផ�ល់ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគតិៃថ�ដល់កនូរបស់អ�ក សវនការតាមនីតិវ�ធ្ីរត�វែតចាប់េផ�ើម។ 
្របសិនេបើសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វមួយ្រត�វបាន្របារព�េឡើង េនះការសេ្រមចៃនសវនការ្រត�វប��ប ់នងិជប់កាតព�កិច�។  
 
ក��ងករណីមានការវយតៃម�េឡើងវ�ញ សាលា្រស�ក្រត�វែតចង្រកងនវូវ�ធានការសមេហតុផល េដើម្ីបទទួលបានការយល្់រពមពអី�ក។ ្របសនិេបើអ�កខកខានក��ងការេឆ�ើយតប 
សាលា្រស�កឣចបន�េធ�ើការវយតៃម�េឡើងវ�ញេដយគា� នការយល់្រពមពអី�ក។ (20 USC 1414[a][1][D] នងិ 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506 
[e], 56321[c] និង [d], នងិ 56346)។ 
 
 
េតើខ��ឣំចលបុេចាលការយល្់រពមេ�េពលណ? 
 
្របសិនេបើេ�េពលណមួយបន� បព់ីការផ�លដ់ំបងូៃនការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាកព់័ន� មាតាបតិារបសក់ុមារលបុេចាលការយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរស្រមាប់ការបន�ផ�ល់ការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាកព់ន័� 
ភា� ក់ងរសាធារណៈ៖ 
 
1. មនិឣចបន�ផ�ល់ការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាកព់ន័�ដលក់ុមារេនះេទ ប៉ុែន�្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរជមុនេដយអនុេលាមតាម 34 CFR ែផ�ក 300.503 

មនុេពលប�្ឈប់េសវកម�ែបបេនះ 
2. មិនឣចេ្របើនីតិវ�ធីេ�ក��ងែផ�ករង E ៃនែផ�ក 300 34 CFR (រួមទាំងនតីិវ�ធីស្រមបស្រម�លេ្រកាម 34 CFR ែផ�កទ ី300.506 ឬនីតិវ�ធីដំេណើរការ្រតឹម្រត�វេ្រកាម 34 

CFR[/ g3] ែផ�ក 300.507 ដល ់300.516) េដើម្ីបទទលួបានកចិ�្រពមេ្រព�ង ឬេសចក�ីសេ្រមចែដលេសវកម�ឣច្រត�វបានផ�លជ់ូនដលក់ុមារ 

3. នឹងមិន្រត�វបានេគចាតទ់កុថបពំានេលើត្រម�វការក��ងការេធ�ើឱ្យមានការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគតិៃថ� (FAPE) ស្រមាប់កមុារេនះេទ េដយសារែតការខកខានក��ងការផ�ល់ឱ្យកមុារនូវការអប់រ�ពិេសស 
និងេសវកម�ពាក់ពន័�បែន�មេទៀត។  

4. មិនត្រម�វឱ្យេកាះ្របជុំ្រក�ម IEP ឬបេង�ើត IEP េ្រកាម 34 CFR ែផ�ក 300.320 នងិ 300.324 ស្រមាបក់ុមារស្រមាប់ការផ�ល់ការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាកព់័ន�បែន�មេទៀត។ 

 
សូមចណំ ំេដយអនុេលាមតាម 34 CFR ែផ�កទ ី300.9 (c)(3) ថ្របសិនេបើឪពុកមា� យលបុេចាលការយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរស្រមាបក់ារទទលួបានេសវអប់រ�ពិេសសរបសក់នូពកួេគ 
បន� បព់កីុមារ្រត�វបានផ�ល់ការអប់រ�ពិេសសដបំូង នងិពាក់ពន័�។ េសវកម� ភា� ក់ងរសាធារណៈមិនត្រម�វឱ្យេធ�ើវ�េសាធនកម�កំណត់្រតាអប់រ�របសក់ុមារ េដើម្ីបដកេចញនូវឯកសារេយងណមួយចំេពាះការទទលួការអប់រ�ពិេសស 
និងេសវកម�ពាក់ពន័�របស់កុមារ េដយសារែតការដកហតូការយល់្រពម។ 
[/ g2] 
 
ការែតងតំាងមាតាបតិាជនំសួ  
 
 
ចះុយ៉ងណេបើមាតាបតិាមនិឣចកណំតអ់ត�ស�� ណ ឬមានទតីាំងេ�? 
  
្រស�កសាលា្រត�វែតធានថបគុ�លមា� ក់្រត�វបានចាត់តាងំឱ្យេដើរតួជមាតាបិតាជំនសួស្រមាប់ឪពុកមា� យរបស់កមុារែដលមានពិការភាព េ�េពលែដលឪពកុមា� យមនិឣចកំណត់អត�ស�� ណបាន េហើយសាលា្រស�ក

មិនឣចរកេឃើញកែន�ងលាក់ខ��នរបស់ឪពុកមា� យបានេទ។ 
 
មាតាបតិាពេពាះជនំួសកឣ៏ច្រត�វបានែតងតាំងផងែដរ ្របសនិេបើកមុារជយុវជនអនថែដលគា� នផ�ះសែម្បង អ�កឣ្រសយ័ការវ�និច�យ័ ឬមណ� លៃនតុលាការេ្រកាម្រកមសុខមុាលភាព និងសា� ប័នរដ� 
េហើយ្រត�វបានប���នេ�ការអប់រ�ពិេសស ឬមាន IEP រួចេហើយ។ (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 និង 
7579.6) 
 
ការវយតៃម�មនិេរ�សេអើង 
 
 
េតើកនូរបសខ់��្ំរត�វបានវយតៃម�យ៉ងដូចេម�ចចេំពាះេសវកម�អបរ់�ពេិសស? 

 



េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធ ី
CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial 
ទំព័រ 5 ៃន 13 
 
 

 

អ�កមានសទិ�ឱិ្យកូនរបសអ់�កវយតៃម�េលើ្រគប់ែផ�កៃនពិការភាពែដលសង្័សយ។ សមា� រៈ និងនីតិវ�ធីេ្របើ្របាសស់្រមាបក់ារវយតៃម� និងការដកម់និ្រត�វ្របកាន់ពជូសាសន ៍វប្បធម ៌ឬការេរ�សេអើងផ��វេភទេឡើយ។  
 
សមា� រៈវយតៃម�្រត�វែតផ�លជ់នូ េហើយការេធ�ើេតស�ែដល្រគប្់រគងជភាសាកំេណើត ឬរេបៀបទំនក់ទនំងរបសក់ូនអ�ក េហើយក��ងទ្រមងទ់ំនងជផ�លព់ត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វអំពអី�ីែដលកមុារដឹង នងិឣចេធ�ើការសកិ្សោ ការអភិវឌ្ឍន ៍
នងិមុខងរបាន លុះ្រតាែតវមិនឣចេ�រួច ដូេច�ះផ�ល ់ឬ្រគប់្រគង។  
 
គា� ននតីិវ�ធីែតមយួឣចជលក�ណៈវ�នចិ�័យែតមួយគតស់្រមាប់កំណត់សទិ�ិទទួលបាន នងិការអភិវឌ្ឍន ៍FAPE ស្រមាបក់ូនរបស់អ�ក។ (20 USC 1414[b][1]–[3], 
1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] និង 56320)  
 
 
ការអបរ់�ឯករជ្យការវយតៃម� 

 
 
េតើកនូរបសខ់��្ំរត�វបានេធ�ើេតស�េដយឯករជ្យេទេដយចណំយរបស្់រស�ក? 

  
្របសិនេបើអ�កមនិយល់្រសបនឹងលទ�ផលៃនការវយតៃម�ែដលេធ�ើេឡើងេដយសាលា្រស�ក អ�កមានសទិ�េិស�ើសុ ំនងិទទលួបានការវយតៃម�ឯករជ្យស្រមាប់

កូនរបស់អ�កពបីគុ�លែដលមានសមត�ភាពេដើម្ីបេធ�ើការវយតៃម�េដយចំណយសាធារណៈ។  
 
មាតាបតិាមានសិទ�ទិទួលបានការវយតៃម�ឯករជ្យែតមួយគត់េដយចំណយសាធារណៈរល់េពលែដលទីភា� ក់ងរសាធារណៈេធ�ើការវយតៃម�ែដលមាតាបតិាមនិយល់្រសប។ 
 
សាលា្រស�ក្រត�វែតេឆ�ើយតបេ�នឹងសំេណើរបសអ់�កស្រមាបក់ារវយតៃម�អប់រ�ឯករជ្យ នងិផ�លឱ់្យអ�កនូវព័តម៌ានអំពកីែន�ងែដល្រត�វទទលួបានការវយតៃម�ឯករជ្យ។  
 
្របសិនេបើសាលា្រស�កេជឿថការវយតៃម�របស់្រស�កគឺសមរម្យ នងិមិនយល់្រសបថការវយតៃម�ឯករជ្យគចឺាំបាច ់សាលា្រស�ក្រត�វែតេស�ើសុំសវនការតាមនីតិវ�ធី េដើម្ីបប�� ក់ថការវយតៃម�របស់វសម្រសប។ េបើ្រស�កឈ�ះ 
អ�កេ�ែតមាន  
សិទ�ិក��ងការវយតៃម�ឯករជ្យ ប៉ុែន�មិនចណំយសាធារណៈេទ។ ្រក�ម IEP ្រត�វែតពិចារណេលើការវយតៃម�ឯករជ្យ។  
  
នីតិវ�ធវីយតៃម�ថ� ក់្រស�ក អន�ុ� តឱ្យមានការសេង�តក��ងថ� ក់របសស់ិស្ស។ ្របសនិេបើសាលាេរៀនសេង�តេមើលកូនរបសអ់�កេ�ក��ងថ� ក់េរៀនរបស់គាត់កំឡ�ងេពលេធ�ើការវយតៃម� 
ឬ្របសនិេបើសាលា្រស�កនឹង្រត�វបានអនុ�� តឱ្យសេង�តេមើលកូនរបស់អ�ក បគុ�លែដលេធ�ើការវយតៃម�ការអប់រ�ឯករជ្យក៏្រត�វែត្រត�វបានអនុ�� តឱ្យសេង�តផងែដរ។ កូនរបសអ់�កេ�ក��ងថ� ក់េរៀន។  
 
្របសិនេបើសាលាខណ� េស�ើសុំការកំណតស់ាលាេរៀនថ�ីស្រមាប់កនូរបសអ់�ក េហើយការវយតៃម�ែផ�កអប់រ�ឯករជ្យកំពងុ្រត�វបានេធ�ើេឡើង អ�កវយតៃម�ឯករជ្យ្រត�វែត្រត�វបានអន�ុ� តឱ្យសេង�តេមើលការកំណត់ថ�ីែដលបានេស�ើេឡើង

ជមនុសិន។ (20 USC 1415[b][1] នងិ [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ g5] 56329[b] និង [c]) 
 



េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធ ី
CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial 
ទំព័រ 6 ៃន 13 
 
 

 

ការចលូេ្របើកណំត្់រតាអបរ់� 

 
 
េតើខ��ឣំចពនិតិ្យេមើលកណំត្់រតាអបរ់�របសក់នូខ��ំ’បានេទ? 

  
អ�កមានសទិ�្ិរត�តពនិតិ្យ នងិពិនតិ្យរលក់ំណត់្រតាសកិ្សោរបស់កូនអ�កេដយមិនមានការពន្យោរេពលែដលមិនចាបំាច ់រួមទាំងមនុេពលកចិ�្របជុំអពំ ីIEP របស់កនូអ�ក ឬមុនេពលសវនការតាមនតីិវ�ធី្រតឹម្រត�វ។ 
្រស�កសាលា្រត�វែតផ�លឱ់្យអ�កនូវការចូលេ្របើ្របាស់កំណត់្រតា នងិច្បោប់ចម�ង ្របសិនេបើ្រត�វបានេស�ើសុំ ក��ងរយៈេពល្របាំ (5) ឣជវីកម� ៃថ�បន� បព់ីការេស�ើសុំ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយផ� ល់មាត ់ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរ។ 
(EC 49060, 56043[n], 56501[b][3] នងិ 56504) 
 
 

រេបៀបេដះ្រសាយជេមា� ះ 

 
 

សវនការតាមកាលកណំត ់
  
 
េតើេ�េពលណែដលសវនការដេំណើរការ្រតមឹ្រត�វមាន? 
  
អ�កមានសទិ�េិស�ើសុសំវនការតាមនតីវិ�ធមីិនលេម��ងទាកទ់ងនឹងការកំណតអ់ត�ស�� ណ ការវយតៃម� និងការដកក់ារអប់រ�របស់កនូអ�ក ឬការផ�ល ់FAPE ។ សំេណើស្រមាប់សវនការតាមនតីិវ�ធី្រត�វដក់ក��ងរយៈេពល 2 
ឆា� ំគិតចាបព់ីៃថ�ែដលអ�កបានដងឹ ឬគួរដងឹអពំីសកម�ភាពែដលបានេចាទ្របកាន់ែដលបេង�ើតជមូលដ� នៃនបណ� ងឹដំេណើរការ្រតឹម្រត�វេនះ។ (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; 
EC 56501 នងិ 56505[l]) 
  
 
ការស្រមបស្រម�ល នងិដេំណះ្រសាយវ�វទជនំសួ 

  
 
េតើខ��ឣំចេស�ើសុកំារស្រមបស្រម�ល ឬវ�ធជីនំសួេដើម្បេីដះ្រសាយជេមា� ះបានេទ? 
 
សំេណើសុំការស្រម�ះស្រម�លឣច្រត�វបានេធ�ើេឡើងមុន ឬេ្រកាយការេស�ើសុំសវនការតាមនីតិវ�ធីសម្រសប។ 
 
អ�កឣចេស�ើសុឱំ្យសាលា្រស�កេដះ្រសាយវ�វទតាមរយៈការស្រម�ះស្រម�ល ឬដំេណះ្រសាយវ�វទជំនសួ (ADR) ែដលមានលក�ណៈផ��យគា� តចិជងសវនការតាមនីតិវ�ធី។ ADR 
និងការស្រម�ះស្រម�លគឺជវ�ធសីា្រស�ស�័្រគចិត�ក��ងការេដះ្រសាយវ�វទ េហើយ្របែហលជមនិ្រត�វបានេ្របើេដើម្ីបពន្យោរសទិ�ិរបសអ់�កក��ងសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ។ 
 
 
អ�ជីសន�សិទីស្រម�ះស្រម�លមនុសវនការ? 
 
អ�កឣចែស�ងរកដំេណះ្រសាយតាមរយៈការស្រម�ះស្រម�ល មនុេពលដកស់ំេណើស្រមាបស់វនការតាមនតីិវ�ធ។ី សន�សិីទគជឺដំេណើរការេ្រ�ផ��វការមួយែដលេធ�ើេឡើងក��ងលក�ណៈមិនមានលក�ណៈផ��យគា�  
េដើម្ីបេដះ្រសាយប�� ទាក់ទងនងឹការកំណតអ់ត�ស�� ណ ការវយតៃម� ឬការដក់ការអប់រ�របស់កមុារ ឬចំេពាះ FAPE ។  
 
េ�ក��ងសន�ិសទីស្រមបស្រម�លការសា� ប ់មាតាបិតា ឬសាលា្រស�កឣច្រត�វបានអមដំេណើរ នងិែណនំេដយអ�កតណំងែដលមិនែមនជេមធាវ� េហើយឣចពិេ្រគាះជមួយេមធាវ�មុន ឬបន� ប់ពសីន�សិីទ។ េទាះជយ៉ងណក៏េដយ 
ការេស�ើសុំ ឬចលូរួមក��ងសន�ិសទីស្រមបស្រម�លការសា� ប់ មិនែមនជត្រម�វការជមនុក��ងការេស�ើសុសំវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វេនះេទ។  
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រល់សំេណើស្រមាប់សន�ិសទីសន�ិសទីស្រមបស្រម�លសវនការ្រត�វដកជ់ូនអគ�នយក។ 
ភាគីែដលផ��ចេផ�ើមេធ�ើសន�ិសទីស្រមបស្រម�លការសា� ប់េដយដក់សំេណើជលាយលក�ណ៍អក្សរជមួយអគ�នយក្រត�វផ�លេ់ឣយភាគមីា� ងេទៀតដលក់ារស្រម�ះស្រម�លជមួយនឹងច្បោបច់ម�ងៃនសំេណើេនះក��ងេពលែតមយួែដលសំេណើ

្រត�វបានដក់។  
 

សន�សិទីស្រមបស្រម�លការសា� ប់្រត�វកំណត់េពលក��ងរយៈេពលដប្់របា ំ(15) ៃថ� បន� បព់ីបានទទួលេដយអគ�នយកៃនសំេណើសុំការស្រម�ះស្រម�ល េហើយ្រត�វប��បក់��ងរយៈេពលសាមសិប (30) 
ៃថ�បន� ប់ពបីានទទលួសំេណើសុកំារស្រម�ះស្រម�ល លុះ្រតាែតភាគទីាំងពីរយល់្រពមពន្យោរេពល។ ្របសនិេបើដំេណះ្រសាយ្រត�វបានសេ្រមច 
ភាគី្រត�វអនុវត�កចិ�្រពមេ្រព�ងជលាយលក�ណ៍អក្សរែដលមានចំណង្រសបច្បោប់ែដលកំណតដ់ំេណះ្រសាយ។ ការពភិាក្សោទាងំអស់ក��ងអំឡ�ងេពលដំេណើរការស្រមបស្រម�ល្រត�វែតរក្សោការសមា� ត។់ 
សន�ិសទីស្រមបស្រម�លការសា� ប់ទាងំអស់្រត�វកណំត់េពលទាន់េពលេវលា នងិ្រប្រពឹត�េ�តាមេពលេវលា នងិទីកែន�ងសមរម្យស្រមាប់ភាគ។ី ្របសិនេបើប�� មិនឣចេដះ្រសាយតាមការេពញចតិ�  
្រគបភ់ាគីទាងំអស ់ភាគីែដលបានេស�ើសុឱំ្យមានសន�សិីទស្រម�ះស្រម�លមានជេ្រមើសក��ងការដក់ឯកសារស្រមាប់សវនការតាមនីតិវ�ធី្រតឹម្រត�វ។ (EC 56500.3 នងិ 56503) 

 
 
សទិ�ដិេំណើរការ្រតមឹ្រត�វ 

 
 
េតើអ�ជីសទិ�ដិេំណើរការ្រតមឹ្រត�វរបសខ់��ំ? 
  
អ�កមានសទិ�៖ិ 
1. មានសវនការែផ�ករដ�បាលេដយយតុ�ិធម៌ និងមនិលំេអៀងេ�ក្រមតិរដ�េ�ចំេពាះមុខបគុ�លែដលមានចំេណះដងឹអពំចី្បោប់ែដល្រគប់្រគងការអប់រ�ពិេសស នងិសវនការរដ�បាល (20 USC 

1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 
2. ្រត�វបានអមដំេណើរ នងិែណនំេដយេមធាវ� នងិ/ឬបគុ�លែដលមានចំេណះដងឹអពំីកមុារពិការ (EC 56505 [e][1]) 
3. ភស��តាងបច��ប្បន� អំណះអណំងជលាយលក�ណ៍អក្សរ នងិអំណះអណំងផ� ល់មាត ់(EC 56505[e][2]) 
4. ្របឈមមុខ ពនិិត្យ នងិត្រម�វឱ្យមានវត�មានសាក្ីស  
(EC 56505[e][3]) 
5. ទទួលការសរេសរជលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬតាមជេ្រមើសរបស់មាតាបិតា កំណត់្រតាពាក្យសំដីេអឡិច្រត�នកិៃនសវនការ រួមទាងំការរកេឃើញការពតិ នងិការសេ្រមចចតិ� (EC 56505[e][4]) 
6. ឱ្យកនូរបសអ់�កមានវត�មានេ�ក��ងសវនការ (EC 56501[c][1])  
7. សូមេបើកសវនការ ឬបទិជសាធារណៈ (EC 56501[c][2]) 
8. ទទួលបានច្បោបច់ម�ងៃនឯកសារទាងំអស់ រួមទាងំការវយតៃម�ែដលបានប��ប់េដយកាលបរ�េច�ទ និងអនសុាសនេ៍នះ នងិប��ីសាក្ីស នងិែផ�កទូេ�ៃនសក�កីម�របសព់កួេគក��ងរយៈេពល្របា ំ(5) 

ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ើការមនុេពលសវនការ (EC 56505[e ][7] និង 56043[v]) 
9. ្រត�វបានជូនដំណឹងេដយភាគីេផ្សងេទៀតអំពបី��  នងិដំេណះ្រសាយែដលបានេស�ើេឡើងរបស់ពកួេគអំពបី�� យ៉ងេហាចណស់ដប ់(10) ៃថ�្របតទិិនមុនេពលសវនការ (EC 56505[e][6]) 
10. ផ�លជ់នូអ�កបកែ្រប (CCR 3082[d]) 
11. េស�ើសុំការពន្យោរេពលៃនេពលេវលាសវនការ (EC 56505[f][3])  
12. មានសន�ិសទីស្រមបស្រម�លេ�ចំណុចណមួយក��ងអំឡ�ងេពលសវនការដំេណើរការ្រតមឹ្រត�វ (EC 56501[b][2]) និង 
13. ទទួលបានការជនូដំណឹងពភីាគមីា� ងេទៀតយ៉ងតចិដប់ៃថ�មុនសវនការែដលភាគីមា� ងេទៀតមានបំណងតណំងេដយេមធាវ� (EC 56507[a])។ (20 USC 1415[e]; 34 

CFR 300.506, 300.508, 300.512 និង 300.515) 
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ការដកព់ាក្យបណ� ងឹជលាយលក�ណអ៍ក្សរ  
 
 
េតើខ��េំស�ើសុដំេំណើរការ្រតមឹ្រត�វេដយរេបៀបណសវនការ? 
 
  
អ�ក្រត�វដក់សំេណើជលាយលក�ណ៍អក្សរស្រមាបស់វនការតាមនតីិវ�ធ។ី អ�ក ឬអ�កតណំងរបសអ់�ក្រត�វការប���នព័តម៌ានខាងេ្រកាមេ�ក��ងសំេណើរបសអ់�ក៖ 
 
1. េឈា� ះរបសក់ុមារ 
2. ឣស័យដ� នៃនលំេ�ដ� នរបសក់ុមារ 
3. េឈា� ះសាលាែដលកនូេរៀន 
4. ក��ងករណីកុមារអនថ ព័តម៌ានទំនក់ទនំងែដលមានស្រមាប់កមុារ នងិេឈា� ះសាលាែដលកុមារកំពងុសកិ្សោ នងិ 
5. ការពិពណ៌នអពំីលក�ណៈៃនប��  រួមទាងំអង�េហតុែដលទាក់ទងនងឹប��  និងដំេណះ្រសាយែដលបានេស�ើេឡើងៃនប��  
  
ច្បោប់សហព័ន� នងិរដ�ត្រម�វឱ្យភាគណីមួយែដលដក់ឯកសារស្រមាប់សវនការតាមនតីិវ�ធ្ីរត�វផ�លច់្បោប់ចម�ងៃនសេំណើជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�ភាគីមា� ងេទៀត។ (20 USC 1415[b][7], 
1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [c][1]) 
 
មុនេពលដក់ពាក្យសុំសវនការតាមនីតវិ�ធី សាលា្រស�ក្រត�វផ�ល់ឱកាសឱ្យេដះ្រសាយប�� េដយ្របជុដំំេណះ្រសាយ ែដលជការ្របជុំរវងឪពកុមា� យ នងិសមាជកិពាក់ពន័�ៃន្រក�ម IEP 
ែដលមានចំេណះដឹងជក់លាក់អពំអីង�េហតុែដលបានកំណត់អត�ស�� ណ។ េ�ក��ងសំេណើសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ។ (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
េតើវគ�េដះ្រសាយរមួប���លអ�ខី�ះ? 

 
សម័យ្របជុដំំេណះ្រសាយ្រត�វ្របជុកំ��ងរយៈេពលដប់្របា ំ(15) ៃថ� បន� បព់ីទទួលបានេសចក�ជីនូដំណឹងព ី
 សំេណើសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វរបសឪ់ពកុមា� យ។ វគ�្រត�វរបប់���លទាំងអ�កតណំងសាលា្រស�ក ែដលមានសិទ�ិអណំចេធ�ើេសចក�សីេ្រមច នងិមនិរបប់���លេមធាវ�ៃនសាលា្រស�ក 
លុះ្រតាែតមាតាបតិា្រត�វអមេដយេមធាវ�។ ឪពុកមា� យរបសក់ុមារឣចពិភាក្សោអពំីប�� សវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ នងិអង�េហតុែដលបេង�ើតជមលូដ� នៃនសំេណើសវនការតាមដំេណើរការ្រតមឹ្រត�វ។  
 
សម័យ្របជុំេដះ្រសាយមនិ្រត�វបានទាមទារេទ ្របសនិេបើមាតាបតិា នងិសាលា្រស�កយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរេដើម្ីបលុបេចាលការ្របជុំ។ 
្របសិនេបើសាលា្រស�កមនិបានេដះ្រសាយប�� សវនការតាមដំេណើរការ្រតមឹ្រត�វក��ងរយៈេពលសាមសបិ (30) ៃថ�េទ សវនការតាមនតីិវ�ធីឣចេកើតេឡើង។ ្របសនិេបើដំេណះ្រសាយ្រត�វបានសេ្រមច 
ភាគី្រត�វអនុវត�កចិ�្រពមេ្រព�ងែដលមានកាតព�កិច�្រសបច្បោប។់ (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 

 
 

េតើកែន�ងរបសក់ូនខ��ផំ� សប់��រក��ងអឡំ�ងេពលដេំណើរការនីតវិ�ធែីដរឬេទ? 

  
កុមារែដលចូលរួមក��ងដំេណើរការរដ�បាល ឬតុលាការ្រត�វែតស�ិតេ�ក��ងកែន�ងអប់រ�បច��ប្បន� លុះ្រតាែតអ�ក នងិសាលាសង� តយ់ល់្រពមេលើការេរៀបចមំួយេផ្សងេទៀត។  
្របសិនេបើអ�កកពំុងដកព់ាក្យសុចំូលេរៀនដបំងូរបសក់នូអ�កេ�សាលារដ� កនូរបសអ់�កនងឹ្រត�វបានដកក់��ងកម�វ�ធីសាលារដ�េដយមានការយល់្រពមពីអ�ករហតូដល់ដំេណើរការទាងំអស់្រត�វបានប��ប់។ (20 USC 
1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
 



េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធ ី
CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial 
ទំព័រ 9 ៃន 13 
 
 

 

េតើការសេ្រមចចតិ�ឣចប�ងឹឧទ�រណប៍ានេទ? 

  
េសចក�សីេ្រមចៃនសវនការគឺជសា� ពរនងិមានកាតព�កិច�េលើភាគទីាងំពីរ។ ភាគីទាងំសងខាងឣចប�ងឹឧទ�រណ៍េលើេសចក�សីេ្រមចៃនសវនការេដយដកប់ណ� ឹងរដ�ប្បេវណីេ�ក��ងតលុាការរដ� ឬសហព័ន�ក��ងរយៈេពល 90 
ៃថ�ៃនការសេ្រមចចងុេ្រកាយ។ (20 USC 1415[i][2] និង [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] នងិ [k], EC 
56043[w]) 
 
 
េតើអ�កណជអ�កបងៃ់ថ�េមធាវ�របសខ់��?ំ 
  
េ�ក��ងសកម�ភាព ឬដំេណើរការណមយួទាក់ទងនងឹសវនការតាមដេំណើរការ្រតឹម្រត�វ តលុាការតាមការសេ្រមចចតិ�របស់ខ��ន ឣចផ�ល់ៃថ�េមធាវ�សមេហតផុល 
ែដលជែផ�កមយួៃនការចណំយដល់អ�កក��ងនមជឪពកុមា� យរបសក់ុមារែដលមានពិការភាព ្របសនិេបើអ�កជភាគនីំមខុេ�ក��ងសវនការ។ ៃថ�េមធាវ�សមេហតុផលកឣ៏ច្រត�វបានេធ�ើេឡើងបន� បព់ីការប��ប់ៃនសវនការរដ�បាល 
េដយមានការយល់្រពមពីភាគ។ី (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [b]) 
  
ៃថ�េសវឣច្រត�វបានកាត់បន�យ ្របសនិេបើលក�ខណ�ណមយួខាងេ្រកាមមាន៖ 
 
1. តុលាការយល់េឃើញថ អ�កបានពន្យោរេពលេដយមនិសមេហតុផលក��ងការេដះ្រសាយវ�វទចងុេ្រកាយ 
2. ៃថ�ឈ��ល្របចាំេម៉ាងរបស់េមធាវ�េលើសពអី្រតាែដលមាន្រសាបេ់�ក��ងសហគមន ៍ 

ស្រមាប់េសវកម�្រសេដៀងគា� េដយេមធាវ�ែដលមានជំនញ េករ ��េឈា� ះ នងិបទពិេសាធន៍ែដលឣចេ្រប�បេធៀបបាន 
3. េពលេវលាែដលបានចណំយ នងិេសវកម�ផ��វច្បោប់ែដលផ�ល់គឺហសួ្របមាណ ឬ 
4. េមធាវ�របសអ់�កមិនបានផ�លព់័តម៌ាន  សម្រសបដលស់ាលា្រស�កក��ងការជនូដំណឹងអំពដីំេណើរការ្រតឹម្រត�វេនះេទ។ 

 
េទាះជយ៉ងណក៏េដយ ៃថ�េមធាវ�នងឹមនិ្រត�វបានកាតប់ន�យេទ ្របសិនេបើតុលាការរកេឃើញថរដ� ឬសាលា្រស�កបានពន្យោរេពលេដយមិនសមេហតផុលចំេពាះដំេណះ្រសាយចុងេ្រកាយៃនសកម�ភាព ឬដំេណើរការនតីិវ�ធ ី
ឬថមានការរ�េលាភេលើែផ�កៃនច្បោប់េនះ។ (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
ៃថ�េមធាវ�ទាក់ទងនងឹការ្របជុណំមយួៃន្រក�ម IEP ឣចនងឹមនិ្រត�វបានផ�ល់ជនូេទ លុះ្រតាែតការ្របជុំ្រក�ម IEP ្រត�វបានេកាះ្របជុំជលទ�ផលៃនដំេណើរការសវនការ្រតមឹ្រត�វ ឬចណំត់ការរបសត់លុាការ។ 
ៃថ�េសវេមធាវ�កឣ៏ច្រត�វបានបដិេសធផងែដរ ្របសនិេបើអ�កបដិេសធការផ�ល់ជនូដំេណះ្រសាយសមេហតុផលែដលេធ�ើេឡើងេដយភា� កង់រសាធារណៈ្រស�ក/្រក�ង ដប ់(10) ៃថ�មុនេពលសវនការចាប់េផ�ើម 
េហើយការសេ្រមចៃនសវនការគមឺិនអំេណយផលជងការផ�ល់ជូនដំេណះ្រសាយ។ (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
េដើម្បទីទលួបានពត័ម៌ានបែន�ម ឬដកឯ់កសារស្រមាបក់ារស្រម�ះស្រម�ល ឬសវនការតាមនតីវិ�ធ ីសមូទាក់ទង៖ 
 

 ការ�យល័យសវនការរដ�បាល 
យកចតិ�ទុកដក់៖ ែផ�កអប់រ�ពិេសស 

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, CA 95833-4231 

(916) 263-0880 
ទូរសារ (916) 263-0890 

 



េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធ ី
CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial 
ទំព័រ 10 ៃន 13 
 
 

 

វ�នយ័សាលា នងិនីតវិ�ធៃីនការដក់ទតំីាង 

ស្រមាប់សសិ្សពិការ 

 
វ�នយ័សាលា នងិការកណំតក់ារអបរ់�បេណ� ះឣសន�ជនំសួ 

  
 
េតើកនូរបសខ់��្ំរត�វបានព្យ�រ ឬបេណ� ញេចញ? 
  
បុគ�លកិសាលាឣចពិចារណពកីាលៈេទសៈពិេសសណមយួតាមករណីនមីួយៗ េ�េពលកំណតថ់េតើការផ� ស់ប��រកែន�ងសមរម្យស្រមាបក់មុារពកិារែដលបំពានេលើ្រកមសីលធមស៌ិស្សពីការកំណតរ់បស់គាត់េ�៖ 
 

• ការកំណតក់ារអប់រ�ជនំួសបេណ� ះឣសន�សម្រសប ការកណំតេ់ផ្សងេទៀត ឬការផ� កមិនេលើសពដីប ់(10) ៃថ�សិក្សោជបគ់ា�  និង 
• ការដកេចញបែន�មមិនេលើសពដីប ់(10) ៃថ�សកិ្សោជប់ៗ គា� ក��ងឆា� សំិក្សោដចូគា�  ស្រមាប់ឧប្បត�ិេហតុៃនការ្រប្រពតឹ�ខសុេដយែឡកពីគា�  

 
 
េតើមានអ�េីកើតេឡើងបន� បព់កីារដកេចញេលើសពដីប ់(10) ៃថ�? 
 
បន� បព់កីុមារពកិារ្រត�វបានដកេចញពីកែន�ងបច��ប្បន�របស់គាត់ស្រមាប់រយៈេពលដប ់(10) ៃថ�សកិ្សោក��ងឆា� ំសកិ្សោដចូគា�  ក��ងអំឡ�ងេពលៃថ�បន� ប់ៃនការដកេចញ 
ភា� កង់រសាធារណៈ្រត�វែតផ�ល់េសវកម�េដើម្ីបឱ្យកុមារឣចបន�ចូលរួមក��ង កម�វ�ធីសកិ្សោអប់រ�ទូេ� នងិវឌ្ឍនភាពេឆា� ះេ�រកេគាលេ�ែដលបានកំណត់ក��ង IEP របស់កមុារ។ ដចូគា� េនះផងែដរ 
កុមារនងឹទទលួបានការវយតៃម�អំពឣីកប្បកិរ�យមខុងរ នងិេសវអន�រគមន៍ឣកប្បកិរ�យ នងិការែកែ្របែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដើម្ីបេដះ្រសាយការរ�េលាភេលើឣកប្បកិរ�យ េដើម្ីបកុឱំ្យវេកើតេឡើងម�ងេទៀត។ 
 
្របសិនេបើកុមារេលើសពដីប ់(10) ៃថ�េ�ក��ងកែន�ងែបបេនះ ការ្របជុំ្រក�ម IEP ្រត�វែតេធ�ើេឡើងេដើម្ីបកំណតថ់េតើការ្រប្រពតឹ�ខសុរបស់កុមារគឺបណ� លមកពពីកិារភាព។ ការ្របជុំ្រក�ម IEP េនះ្រត�វែតេធ�ើេឡើងភា� មៗ 
្របសិនេបើឣចេធ�ើបាន ឬក��ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ�ៃនការសេ្រមចចិត�របសស់ាលាេដើម្ីបចាត់វ�ធានការវ�នយ័្របេភទេនះ។  
  
ក��ងនមជមាតាបិតា អ�កនងឹ្រត�វបានអេ��ើញឱ្យចូលរួមជសមាជកិៃន្រក�ម IEP េនះ។ សាលា្រស�កឣច្រត�វបានត្រម�វឱ្យបេង�ើតែផនការវយតៃម�េដើម្ីបេដះ្រសាយការ្រប្រពតឹ�ខិុស 
ឬ្របសនិេបើកូនរបសអ់�កមានែផនការអន�រគមនឣ៏កប្បកិរ�យ សមូពនិិត្យ នងិែកែ្របែផនការតាមការចាបំាច។់  
 
 
េតើមានអ�េីកើតេឡើង្របសនិេបើ្រក�ម IEP កំណតថ់ការ្រប្រពតឹ�ខសុមនិែមនបណ� លមកពីពកិារភាព? 
 
្របសិនេបើ្រក�ម IEP សន�ិដ� នថការ្រប្រពឹត�មិន្រតឹម្រត�វមិនែមនជការបង� ញឱ្យេឃើញពពីិការភាពរបសក់ុមារេទ សាលា្រស�កឣចចាត់វ�ធានការវ�ន័យ ដចូជការបេណ� ញេចញ 
ក��ងលក�ណៈដូចគា� េ�នងឹកមុារែដលគា� នពិការភាពែដរ។ (20 USC 1415[k][1] នងិ [7]; 34 CFR 300.530) 
  
្របសិនេបើអ�កមនិយល់្រសបនឹងការសេ្រមចរបស់្រក�មការងរ IEP អ�កឣចេស�ើសុំសវនការេលើដំេណើរការកំណត់បានឆាប់រហ័ស ែដល្រត�វែតេកើតេឡើងក��ងរយៈេពលៃម� (20) ៃថ�សិក្សោ 
ចាប់ពីៃថ�ែដលអ�កបានេស�ើសុំសវនការ។ (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
េដយមនិគតិពកីារកំណត ់សាលាេរៀន្រត�វែតបន�ផ�ល ់FAPE ស្រមាបក់ូនរបស់អ�ក។ ការកំណត់ការអប់រ�ជនំសួ្រត�វែតអនុ�� តឱ្យកមុារបន�ចលូរួមក��ងកម�វ�ធីសិក្សោទូេ� នងិធានបាននូវការបន�េសវកម� 
និងការែកែ្របលម�ិតេ�ក��ង IEP ។ (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

កុមារចូលេរៀនសាលាឯកជន 
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េតើសសិ្សែដល្រត�វបានដកេ់ដយមាតាបតិាេ�ក��ងសាលាឯកជនឣចចលូរមួក��ងកម�វ�ធអីបរ់�ពេិសសែដលផ�លម់លូនិធជិសាធារណៈឬេទ? 
  
កុមារែដល្រត�វបានចុះេឈា� ះេដយឪពកុមា� យរបសព់ួកេគេ�ក��ងសាលាឯកជនឣចចលូរួមក��ងកម�វ�ធីអប់រ�ពិេសសែដលផ�ល់មលូនធិិជសាធារណៈ។ ្រស�កសាលា្រត�វែតពិេ្រគាះេយបល់ជមួយសាលាឯកជន 
និងជមួយមាតាបិតាេដើម្ីបកំណត់េសវកម�ែដលនឹង្រត�វផ�លជ់ូនសសិ្សសាលាឯកជន។ េទាះបីជសាលា្រស�កមានទំនលួខសុ្រត�វច្បោសល់ាសក់��ងការផ�លជ់ូន FAPE ដល់សសិ្សពិការក៏េដយ 
កុមារទាងំេនះេ�េពលែដលដក់េដយឪពុកមា� យរបស់ពកួេគេ�ក��ងសាលាឯកជន មនិមានសិទ�ទិទួលបាន  
 ឬទាងំអស់ៃនការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាកព់ន័�ែដលចាំបាច់េដើម្ីបផ�ល់ FAPE ។ (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 និង 300.138; 
EC 56173)  
 
្របសិនេបើមាតាបិតារបស់បគុ�លែដលមានត្រម�វការពិេសសែដលពមីនុបានទទួលការអប់រ�ពិេសស នងិេសវកម�ពាកព់័ន�េ្រកាមសទិ�ិអណំចៃនសាលា្រស�ក ចះុេឈា� ះកមុារេ�ក��ងសាលាបឋមសកិ្សោឯកជន 
ឬអនុវ�ទ្យោល័យេដយគា� នការយល់្រពមពីភា� ក់ងរអប់រ�ក��ង្រស�ក េនះសាលា្រស�ក មិនត្រម�វឱ្យផ�លក់ារអប់រ�ពិេសសេទ ្របសនិេបើ្រស�កបានេធ�ើឱ្យ FAPE មាន។ តលុាការ 
ឬម�ន�សីវនការតាមនីតិវ�ធឣីចត្រម�វឱ្យសាលា្រស�កសងសណំងដល់មាតាបិតា ឬឣណព្យោបាលស្រមាប់ៃថ�សកិ្សោពិេសស និងសាលាឯកជន លុះ្រតាែតតុលាការ 
ឬម�ន�សីវនការតាមនីតិវ�ធរីកេឃើញថសាលា្រស�កមនិបានេធ�ើឱ្យ FAPE មានស្រមាប ់កមុារក��ងលក�ណៈទាន់េពលេវលាមនុេពលចុះេឈា� ះចលូេរៀនេ�សាលាបឋមសិក្សោឯកជន ឬអនុវ�ទ្យោល័យ 
េហើយថការដក់ឯកជនគឺសមរម្យ។ (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 
េតើេ�េពលណែដលការទទូាតស់ងឣច្រត�វបានកាតប់ន�យឬ្រត�វបានបដេិសធ? 

  
តុលាការ ឬម�ន�ីសវនការឣចកាតប់ន�យ ឬបដិេសធការទទូាត់សណំង ្របសនិេបើអ�កមិនបានេធ�ើឱ្យកនូរបស់អ�កមានលទ�ភាពស្រមាប់ការវយតៃម�តាមការជនូដណឹំងពីសាលា្រស�ក មនុេពលដកកូនរបសអ់�កេចញពសីាលារដ�។ 
អ�កក៏ឣច្រត�វបានបដិេសធមិនផ�លស់ំណងផងែដរ ្របសិនេបើអ�កមនិបានជនូដណឹំងដល់សាលា្រស�កថ អ�កកពំងុបដិេសធកែន�ងអប់រ�ពិេសសែដលេស�ើេឡើងេដយសាលាខណ�  រួមទាំងការប�� ក់ពកីង�ល់របស់អ�ក 
និងេចតនក��ងការចុះេឈា� ះកូនរបសអ់�កេ�ក��ងសាលាឯកជនេដយចំណយសាធារណៈ។ 
 
ការជូនដំណឹងរបសអ់�កេ�កាន់សាលា្រស�ក ្រត�វែតផ�លឱ់្យទាំង៖ 
 

• េ�ឯកចិ�្របជុំ្រក�ម IEP ថ�ីៗ បំផតុែដលអ�កបានចលូរួមមុនេពលដកកនូរបស់អ�កេចញពីសាលារដ� ឬ  
• ជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�កានស់ាលា្រស�កយ៉ងេហាចណស់ដប ់(10) ៃថ�េធ�ើការ (រួមទាំងៃថ�បុណ្យ) មុនេពលដកកូនរបស់អ�កេចញពីសាលារដ�។ (20 USC 

1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)  
 
 
េតើេ�េពលណែដលការទទូាតស់ណំងមនិ្រត�វបានកាត់បន�យ ឬបដេិសធ? 

  
តុលាការ ឬម�ន�ីសវនការមនិ្រត�វកាត់បន�យ ឬបដិេសធការទូទាតស់ំណងដលអ់�កេទ ្របសិនេបើអ�កខកខានមនិបានផ�ល់ការជនូដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�កាន់សាលាខណ�  េដយសារេហតផុលណមួយខាងេ្រកាម៖ 

 
• សាលាបានររងំអ�កពីការជនូដំណឹង 
• អ�កមិនបានទទលួច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ជីនូដំណឹងស�ពីីការការពារនីតិវ�ធីេនះ ឬ្រត�វបានជូនដណឹំងអំពតី្រម�វការក��ងការជនូដំណឹងដល្់រស�ក 
• ការផ�ល់ការជូនដំណឹងទនំងជមានផលប៉ះពាលដ់លរ់ងកាយដលក់ូនរបសអ់�ក។ 
• អនក�រភាព នងិអសមត�ភាពក��ងការសរេសរជភាសាអង់េគ�សបានររងំអ�កពីការជនូដណឹំង ឬ   
• ការផ�ល់ការជូនដំណឹងទនំងជមានផលប៉ះពាល់ផ��វចតិ�យ៉ងធ�នធ់�រដលក់ូនរបសអ់�ក។ 

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 
នតីវិ�ធបីណ� ងឹរដ� 
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េតើខ��ឣំចដកព់ាក្យបណ� ងឹអំពកីារអនេុលាមតាមរដ�េ�េពលណ? 
 

អ�កឣចដក់ពាក្យបណ� ងឹអពំីការអនុេលាមតាមច្បោប់របសរ់ដ� េ�េពលែដលអ�កេជឿថសាលាេរៀនមួយបានបំពានច្បោប ់ឬបទប្ប��ត�ិអប់រ�ពិេសសរបសស់ហព័ន� ឬរដ�។ 
ពាក្យបណ� ងឹជលាយលក�ណ៍អក្សររបសអ់�ក្រត�វែតប�� កយ៉់ងេហាចណសម់ួយអំពកីាររ�េលាភេលើច្បោបអ់ប់រ�ពិេសសរបស់សហពន័� និងរដ�។ 
ការបំពាន្រត�វែតេកើតេឡើងមិនេលើសពមីួយឆា� ំមនុកាលបរ�េច�ទែដលពាក្យបណ� ឹង្រត�វបានទទលួេដយនយកដ� នអប់រ�រដ�កាលីហ�័រញ៉ (CDE)។ េ�េពលដក់ពាក្យបណ� ឹង 
អ�ក្រត�វែតប���នច្បោប់ចម�ងៃនពាក្យបណ� ងឹេ�សាលា្រស�ក ក��ងេពលដណំលគា� ែដលអ�កដកព់ាក្យបណ� ឹងការអនុេលាមតាមរដ�ជមយួ CDE ។ (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 
4600) 
 
ពាក្យបណ� ងឹែដលេចាទ្របកានថ់មានការរ�េលាភេលើច្បោបអ់ប់រ�ពិេសសរបស់សហពន័� នងិរដ�ឣច្រត�វបានេផ�ើេ�៖ 
 

នយកដ� នអប់រ�រដ�កាលីហ�័រញ៉ 
ែផ�កអប់រ�ពិេសស 

េសវប���នបន�ការការពារនតីិវ�ធ ី
1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
ស្រមាប់ពាក្យបណ� ងឹែដលពាកព់ន័�នងឹប��  មនិែមន ែដល្រគបដណ� ប់េដយច្បោប ់ឬបទប្ប��ត�ិអប់រ�ពិេសសរបសស់ហព័ន� ឬរដ� សូមពិេ្រគាះជមួយនីតិវ�ធីបណ� ងឹឯកសណ� នៃន្រស�ករបស់អ�ក។ 
 
េដើម្ីបទទួលបានព័ត៌មានបែន�មអពំកីារេដះ្រសាយវ�វទ រួមទាំងរេបៀបដកព់ាក្យបណ� ឹង សមូទាកទ់ង CDE ែផ�កអប់រ�ពេិសស េសវប���នបន�ការការពារនតីិវ�ធ ីតាមរយៈទូរស័ព�េលខ (800) 926-0648; 
តាមទូរសារ 916-327-3704; ឬេដយចលូេ�កាន់េគហទំព័រ CDE តាមរយៈ http://www.cde.ca.gov/sp/se .  
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សទា� ន្ុរកមៃនអក្សរកាតែ់ដលេ្របើេ�ក��ងការជនូដណំឹងេនះ 
 
ADR  ដំេណះ្រសាយវ�វទជនំួស  
 
CFR៖  ្រកមៃនបទប្ប��ត�ិសហព័ន� 
 
EC  California េលខកដូអប់រ� 
 
FAPE  ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគតិៃថ� 
 
IDEA  ច្បោប់ស�ពីីការអប់រ�បគុ�លែដលមានពកិារភាព 
 
IEP  កម�វ�ធអីប់រ�បុគ�ល 
 
OAH:  ការ�យល័យសវនការរដ�បាល 
 
SELPA: តំបន់ែផនការអប់រ�ពិេសសក��ងតបំន ់
 
USC:  េលខកដូសហរដ�ឣេមរ�ក 
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