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សិទអ�ិ ប់រព� េិ សសរបស់មាតាបិតា និងកុមារ
េ្រកាមច្បោប់សព�ី កាី រអប់រជ� នពិការ ែផ�ក B និង
កាលីហរ�័ ញ៉ េលខកូដអប់រ�

េសចក�ជី ូនដំណងឹ អំពកាី រការពារនីតវិ ធ� ី
បានែកស្រមល� ែខតុលា 2016

ចំណ៖ំ ពាក្យថសាលាេរៀន្រត�វបានេ្របើ្របាស់កង� ឯកសារេនះេដើម្បីពិពណ៌នអំពទី ីភា�ក់ងរអប់រ�សាធារណៈណមួយែដលទទួលខុស្រត�វក�ង� ការផ�លក់ ម�វ�ធអី ប់រ�ពិេសសរបស់កូនអ�ក។ ពាក្យវយតៃម�្រត�វបានេ្របេើ ដើម្បមាី នន័យថការ
វយតៃម� ឬការេធ�ើេតស�។ ច្បោប់សហព័ន� និងរដ�្រត�វបានេលើកេឡើងទូទាងំ ការជូនដំណឹងេនះេដយេ្របអើ ក្សរកាត់ជភាសាអង់េគ�ស ែដល្រត�វបានពន្យល់េ�ក�ង� សទា�នុ្រកមេ�ទំព័រចុងេ្រកាយៃនការជូនដំណឹងេនះ។

អ�ជី េសចក�ជី ូនដំណឹងអំពកាី រការពារនីតវិ ធ� ?
ី
ព័ត៌មានេនះផ�លឱ់ ្យអក� ក�ង� នមជឪពុកមា�យ ឣណព្យោបាល្រសបច្បោប់ និងឪពុកមា�យពេពាះជំនួសរបស់កមាុ រែដលមានពិការភាពចាប់ពីឣយុបី (3) ឆា�ំរហូតដល់ឣយុៃម�មយួ (21) និងសិស្សែដល
ឈានដល់ឣយុដប់្របាបំ ី (18) ឣយុភាគេ្រចនើ ជមួយនឹង ទិដ�ភាពទូេ�ៃនសិទ�ិអប់រ�របស់អ�ក ឬការការពារនីតិវ�ធ។ី

ការជូនដំណឹងអំពីការការពារនីតិវ�ធ្រី ត�វបានទាមទារេ�េ្រកាមច្បោប់ស�ីពីការអប់រប� គុ ល� ែដលមានពិការភាព (ជភាសាអង់េគ�ស េ�ថ IDEA) េហើយ្រត�វែតផ�លជ់ នូ អ�ក៖
•
•
•
•
•

េ�េពលអ�កសុចំ ្បោប់ចម�ង
ជេលើកដំបងូ ែដលកូនរបស់អ�ក្រតវ� បានប��ន� េ�ការវយតៃម�ពិេសសៃនការអប់រ�
រល់េពលែដលអ�ក្រត�វបានផ�លែ់ ផនការវយតៃម� េដើម្បវី យតៃម�កនូ របស់អក� ។
េ�េពលបានទទួលបណ� ឹងរដ�ដបំ ូង ឬដំេណើរការ្រតមឹ ្រត�វក�ង� ឆា�ំសកិ ្សោ និង
េ�េពលែដលការសេ្រមចចិត�្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្បីេធ�កាើ រដកេចញែដលបេង�ើតជការផ�ស់ប�រៃនការដក់

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

េតើច្បោប់អប់រជ� នពិការ (IDEA) ជអ�ី?
IDEA គឺជច្បោប់សហព័ន�ែដលត្រម�វឱ្យសាលា្រសក� ផ�ល់ "ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគិតៃថ�" (ជភាសាអង់េគ�ស េ�ថ FAPE) ដល់កុមារែដលមានសិទ�ិទទួលបានពិការភាព។

ការអប់រ�សាធារណៈែដលសម្រសបេដយឥតគិតៃថ� មានន័យថការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ពាក់ព័នន� ឹង្រត�វបានផ�លជ់ ូនដូចែដលបានពិពណ៌នេ�ក�ង� កម�វ�ធអី ប់រប� ុគ�ល (ជភាសាអង់េគ�ស េ�ថ IEP) និង
ស�ិតេ្រកាមការ្រត�តពិនតិ ្យជសាធារណៈដល់កនូ របស់អ�កេដយមិនគិតៃថ�ស្រមាប់អ�ក។

េតើខឣ�ំ ចចូលរួមក�ង� ការសេ្រមចចិតអ� ពំ កាី រអប់ររ� បស់កនូ ខ�បា�ំ នេទ?
អ�ក្រត�វែត្រត�វបានផ�លឱ់ កាសឱ្យចលូ រួមក��ងកិច�្របជុំេធ�កាើ រសេ្រមចចិតណ
� មួយទាក់ទងនឹងកម�វ�ធអី ប់រព� ិេសសរបស់កនូ អ�ក។ អ�កមានសិទ�ិចូលរួមក�ង� ការ្របជុំ្រកម� IEP អំពកាី រកំណត់អត�ស�� ណ (សិទទ�ិ ទួលបាន)

ការវយតៃម� ឬការដក់ការអប់រ�របស់កនូ អ�ក និងប�� េផ្សងេទៀតែដលទាក់ទងនឹង FAPE របស់កូនអ�ក។ (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR

300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c])
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មាតាបិតា ឬឣណព្យោបាល ឬទីភា�ក់ងរអប់រក� �ង្រស�ក (LEA) មានសិទ�ិចូលរួមក�ង� ការអភិវឌ្ឍន៍ IEP និងផ�ច� េផ�មើ េចតនរបស់ពកួ េគក�ង� ការថតសំេឡងតាម្របព័ន�េអឡិច្រត�នចិ ដំេណើរការៃនកិច្រ� បជុំ្រកម� IEP
។ យ៉ ងេហាចណស់ 24 េមា៉ងមុនេពលកិច�្របជុំ មាតាបិតា ឬឣណព្យោបាល្រត�វជូនដំណងឹ ដល់សមាជិកៃន្រកម� IEP អំពីេចតនរបស់ពកួ េគក��ងការកត់្រតាការ្របជុំ។ ្របសិនេបើមាតាបិតា

ឬឣណព្យោបាលមិនយល់្រពមចំេពាះែខ្សឣត់សំេឡងរបស់ LEA ែដលថតការ្របជុំ IEP េទ ការ្របជុំមនិ ្រត�វថតេ�េលើឧបករណ៍ថតសំេឡងេឡើយ។

សិទិរ� បស់អក� រួមមានព័ត៌មានអំពីភាពឣចរកបានៃន FAPE រួមទាំងជេ្រមើសកម�វ�ធីទាងំ អស់ និងកម�វ�ធីជនំ ួសែដលមានទាំងអស់ ទាំងសាធារណៈ និងមិនែមនសាធារណៈ។ (20 USC 1401[3],
1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1] និង 56506)

េតើខឣ�ំ ចទទួលបានជំនយួ បែន�មេ�ឯណ?
េ�េពលែដលអ�កមានការ្រព�យបារម�អពំ ីការអប់រ�របស់កនូ អ�ក វជេរឿងសំខាន់ែដលអ�ក្រត�វទាក់ទង្រគ� ឬអ�ក្រគប់្រគងរបស់កនូ អ�ក េដើម្បីនិយយអំពកី នូ របស់អ�ក និងប�� េផ្សងៗែដលអ�កេឃើញ។

បុគ�លកិ េ�ក��ងសង�ត់សាលាេរៀនរបស់អ�ក ឬតំបន់ែផនការអប់រ�ពិេសសក�ង� តំបន់ (SELPA) ឣចេឆ�យើ សំណួរអំពីការអប់រ�របស់កនូ អ�ក សិទ�ិរបស់អ�ក និងការការពារនីតិវ�ធ។ី ដូចគា�េនះផងែដរ
េ�េពលែដលអ�កមានការ្រព�យបារម� ការសន�នេ្រ�ផ��វការេនះេ្រចើនែតេដះ្រសាយប�� និងជួយរក្សោទំនក់ទនំ ងេបើកចំហ។
អ�កក៏្របែហលជចង់ទាក់ទងអង�ការមាតាបិតាមួយក�ង� រដ�កាលីហ�័រញ៉ (មជ្ឈមណ� លព្រងងឹ សមត�ភាព្រគ�សារ និងវ�ទ្យោសា� នបណ�� ះបណ�លមាតាបិតា) ែដល្រត�វបានបេង�តើ េឡើងេដើម្បីបេង�ើនកិចស� ហការរវងមាតាបិតា និងអ�កអប់រ�
េដើម្បីែកលម�្របព័នអ� ប់រ។� ព័តមា៌ នទំនក់ទនំ ងស្រមាប់អង�ការទាំងេនះ្រត�វបានរកេឃើញេ�េលើទពំ ័របណ�ញការអប់រព� េិ សសរបស់ CDE California Parent Organizations េ�
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ g2]។
ធនធានបែន�ម្រត�វបានរយប��ីេ�ចុងប��ប់ៃនឯកសារេនះ េដើម្បជី ួយអ�កឱ្យយល់ពីការការពារនីតិវធ� ។ី

ចុះេបើកូនរបស់ខថ�ំ ង� ់ ពិបាកសា� ប់ ខា�ក់ ពិការែភ�ក ឬថ�ង-់ ខា�ក់?
សាលាពិេសសរបស់រដ�ផ�ល់េសវកម�ដល់សសិ ្សែដលថ�ង់ ពិបាកសា� ប់ ពិការែភ�ក ពិការែភ�ក ឬថ�ង់េ�បរ�កា�រទាំងបីរបស់វ៖ សាលាកាលីហ�័រញ៉ ស្រមាប់មនុស្សថ�ង់េ� Fremont និង Riverside
និងេ�សាលា California ស្រមាប់ពិការែភ�ក េ� Fremont ។ កម�វ�ធសា
ី លាស្រមាប់សា�ក់េ� និងេពលៃថ�្រតវ� បានផ�ល់ជនូ ដល់សសិ ្សចាប់ពីទារករហូតដល់ឣយុ 21

ឆា�ំេ�សាលារដ�ទាងំ ពីរស្រមាប់មនុស្សថង� ់។ កម�វ�ធីែបបេនះ្រត�វបានផ�ល់ជនូ ដល់សសិ ្សែដលមានឣយុពី 5 ឆា�ំ ដល់ 21 ឆា�ំេ�សាលាកាលីហ�័រញ៉ ស្រមាប់មនុស្សខា�ក់។ សាលាពិេសសរបស់រដ�ក៏ផល� ់េសវវយតៃម�
និងជំនយួ បេច�កេទសផងែដរ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពសា
ី លាពិេសសរបស់រដ� សូមចូលេ�កាន់េគហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ�រដ�កាលីហ�័រញ៉ (CDE) តាមរយៈ
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 ឬសួរព័តមា៌ នបែន�មពីសមាជិកៃន្រក�ម IEP របស់កនូ អ�ក។

េសចក�ីជនូ ដំណងឹ ការយល់្រពម ការវយតៃម� ការែតងតាំងមាតាបិតាជំនួស និងការចូលេ្រប្រើ បាស់កំណត់្រតា
ការជូនដំណងឹ ជលាយលក�ណអ៍ ក្សរពីមនុ
្រតវ� ការការជូនដំណងឹ េ�េពលណ?
ការជូនដំណឹងេនះ្រត�វែតផ�លឱ់ ្យេ�េពលែដលសាលា្រសក� េស�ើ ឬបដិេសធក��ងការផ�ច� េផ�ើមការផ�ស់ប�រការកំណត់អត�ស�� ណ ការវយតៃម� ឬកែន�ងអប់ររ� បស់កនូ អ�កជមួយនឹងត្រម�វការពិេសស ឬការផ�ល់

ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគិតៃថ�។ (20 USC 1415[b][3] និង (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC

56329 និង 56506[a])

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី

CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial

ទំព័រ 3 ៃន 13

សាលា្រស�ក្រតវ� ែតជូនដំណងឹ ដល់អក� អំពីការវយតៃម�ែដលបានេស�ើេឡើងៃនកូនរបស់អក� េ�ក�ង� េសចក�ជី ូនដំណឹងជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ ឬែផនការវយតៃម�កង� រយៈេពលដប់្របាំ (15) ៃថ�បន�ប់ពីការេស�ើសុំ

ការវយតៃម�ជលាយលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក។ ការជូនដំណងឹ ្រត�វែតឣចយល់បាន និងជភាសាកំេណើតរបស់អក� ឬរេបៀបទំនក់ទំនងេផ្សងេទៀត លុះ្រតាែតវមិនឣចេធ�ើេ�បានយ៉ ងច្បោស់។ (34 CFR
300.304; EC 56321)

េតើការជូនដំណងឹ នឹង្របាប់ខ�ំអខ�ី ះ� ?
េសចក�ជី ូនដំណងឹ ជលាយលក�ណអ៍ ក្សរជមុន្រត�វែតរួមប��ល� ដូចខាងេ្រកាម៖
1. ការពិពណ៌នអំពីសកម�ភាពែដលបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធេដយសាលា្រសក�

2. ការពន្យលអ់ ំពមី ូលេហតុែដលសកម�ភាព្រត�វបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធ

3. ការពិពណ៌នអំពីនតី ិវ�ធវី យតៃម�នីមយួ ៗ កត់្រតា ឬរយការណ៍ពីភា�ក់ងរែដលេ្របជើ មូលដ�នស្រមាប់សកម�ភាពែដលបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធ

4. េសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលឪពុកមា�យរបស់កុមារពិការមានការការពារេ្រកាមការការពារតាមនីតិវ�ធី

5. ្របភពស្រមាប់ឪពុកមា�យេដើម្បីទាក់ទងេដើម្បទី ទួលបានជំនយួ ក��ងការយល់ដឹងអំពីបទប្ប�ត� �ិៃនែផ�កេនះ។

6. ការពិពណ៌នអំពីជេ្រមសើ េផ្សងេទៀតែដល្រកម� IEP បានពិចារណ និងេហតុផលែដលជេ្រមសើ ទាំងេនះ្រត�វបានបដិេសធ។ និង

7. ការពិពណ៌នអំពីកតា�េផ្សងេទៀតែដលទាក់ទងនឹងសកម�ភាពែដលបានេស�ើេឡើង ឬបដិេសធ។ (20 USC 1415[b][3] និង [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34
CFR 300.503)

ការយល់្រពមពីមាតាបិតា
េតើការយល់្រពមរបស់ខ្រ�ំ តវ� បានទាមទារស្រមាប់ការវយតៃម�េ�េពលណ?
អ�កមានសិទប�ិ ���នកូនរបស់អ�កស្រមាប់េសវកម�អប់រព� ិេសស។ អ�ក្រត�វែតផ�ល់ពត័ ៌មាន និងយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរ មុនេពលការវយតៃម�ការអប់រព� ិេសសដំបងូ របស់កូនអ�កឣចដំេណើរការបាន។

មាតាបិតាមានេពលយ៉ ងតិចដប់្របាំ (15) ៃថ�គតិ ចាប់ពីៃថ�ទទួលបានែផនការវយតៃម�ែដលបានេស�េើ ឡើង េដើម្បមី កដល់ការសេ្រមចចិត�។ ការវយតៃម�ឣចចាប់េផ�ើមភា�មៗេ�េពលបានទទួលការយល់្រពម េហើយ្រត�វែតប��ប់
េហើយ IEP ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងក�ង� រយៈេពលហុកសិប (60) ៃថ�បន�ប់ពកាី រយល់្រពមរបស់អក� ។

េតើការយល់្រពមរបស់ខ្រ�ំ តវ� ការេ�េពលណស្រមាប់េសវកម�?
អ�ក្រត�វែតផ�លកា់ រយល់្រពមជលាយលក�ណអ៍ ក្សរជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ មុនេពលសាលារបស់អក� ឣចផ�ល់ឱ្យកូនរបស់អ�កនូវការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ពាក់ព័ន។�

េតើមាននីតវិ ធ� អី ខ�ី ះ� េ�េពលែដលមាតាបិតាមិនផ�លកា់ រយល់្រពម?
្របសិនេបើអក� មិនផ�ល់ការយល់្រពមស្រមាប់ការវយតៃម�ដំបងូ ឬបរជ័យក�ង� ការេឆ�យើ តបេ�នឹងសំេណើេដើម្បីផល� កា់ រយល់្រពមេទ សាលា្រសក� ឣចបន�ការវយតៃម�ដបំ ងូ េដយេ្រប្រើ បាស់នតី ិវ�ធីសម្រសប។
្របសិនេបើអក� បដិេសធមិនយល់្រពមចំេពាះការចាប់េផ�មើ េសវកម�េទ សាលា្រស�កមិន្រត�វផ�ល់ការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ពាក់ពន័ �េទ េហើយមិន្រតវ� ែស�ងរកការផ�ល់េសវតាមរយៈនីតវិ ធ� ី្រតមឹ ្រត�វេនះេទ។
្របសិនេបើអក� យល់្រពមជលាយលក�ណអ៍ ក្សរចំេពាះការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ែដលពាក់ពន័ �ស្រមាប់កនូ របស់អក� ប៉ុែន�មនិ យល់្រពមចំេពាះធាតុផ្សំទាំងអស់ៃន IEP េនះ
ធាតុផ្សំៃនកម�វ�ធែី ដលអ�កបានយល់្រពម្រត�វែតអនុវត�េដយគា�នការពន្យោេពល។

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី

CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial
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្របសិនេបើសាលា្រស�កកំណត់ថសមាសភាគកម�វ�ធអី ប់រ�ពិេសសែដលបានេស�ើេឡើងែដលអ�កមិនយល់្រពមគឺចាំបាច់េដើម្បីផល� ់ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគិតៃថ�ដល់កនូ របស់អក� សវនការតាមនីតិវធ� ្រី ត�វែតចាប់េផ�មើ ។
្របសិនេបើសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វមួយ្រត�វបាន្របារព�េឡើង េនះការសេ្រមចៃនសវនការ្រត�វប��ប់ និងជប់កាតព�កិច។�
ក��ងករណីមានការវយតៃម�េឡើងវ�ញ សាលា្រស�ក្រត�វែតចង្រកងនូវវ�ធានការសមេហតុផល េដើម្បីទទួលបានការយល់្រពមពីអក� ។ ្របសិនេបើអក� ខកខានក��ងការេឆ�ើយតប

សាលា្រស�កឣចបន�េធ�កាើ រវយតៃម�េឡើងវ�ញេដយគា�នការយល់្រពមពីអ�ក។ (20 USC 1414[a][1][D] និង 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506

[e], 56321[c] និង [d], និង 56346)។

េតើខឣ�ំ ចលុបេចាលការយល់្រពមេ�េពលណ?
្របសិនេបើេ�េពលណមួយបន�ប់ពីការផ�លដ់ ំបងូ ៃនការអប់រព� ិេសស និងេសវកម�ពាក់ព័ន� មាតាបិតារបស់កុមារលុបេចាលការយល់្រពមជលាយលក�ណអ៍ ក្សរស្រមាប់ការបន�ផល� ់ការអប់រ�ពិេសស និងេសវកម�ពាក់ពន័ �
ភា�ក់ងរសាធារណៈ៖
1. មិនឣចបន�ផ�ល់ការអប់រព� ិេសស និងេសវកម�ពាក់ពន័ �ដល់កុមារេនះេទ ប៉ុែន�្រត�វែតផ�ល់ការជូនដំណឹងជលាយលក�ណ៍អក្សរជមុនេដយអនុេលាមតាម 34 CFR ែផ�ក 300.503
មុនេពលប�្ឈប់េសវកម�ែបបេនះ

2. មិនឣចេ្របនើ ីតិវធ� ីេ�ក�ង� ែផ�ករង E ៃនែផ�ក 300 34 CFR (រួមទាំងនីតិវ�ធីស្រមបស្រម�លេ្រកាម 34 CFR ែផ�កទី 300.506 ឬនីតិវធ� ីដំេណើរការ្រតឹម្រត�វេ្រកាម 34

CFR[/ g3] ែផ�ក 300.507 ដល់ 300.516) េដើម្បទី ទួលបានកិច�្រពមេ្រព�ង ឬេសចក�ីសេ្រមចែដលេសវកម�ឣច្រតវ� បានផ�លជ់ ូនដល់កុមារ

3. នឹងមិន្រត�វបានេគចាត់ទកុ ថបំពានេលើត្រម�វការក��ងការេធ�ើឱ្យមានការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគិតៃថ� (FAPE) ស្រមាប់កមា
ុ រេនះេទ េដយសារែតការខកខានក�ង� ការផ�ល់ឱ្យកមាុ រនូវការអប់រព� ិេសស

និងេសវកម�ពាក់ពន័ �បែន�មេទៀត។

4. មិនត្រម�វឱ្យេកាះ្របជុំ្រក�ម IEP ឬបេង�ើត IEP េ្រកាម 34 CFR ែផ�ក 300.320 និង 300.324 ស្រមាប់កុមារស្រមាប់ការផ�ល់ការអប់រព� ិេសស និងេសវកម�ពាក់ព័នប� ែន�មេទៀត។

សូមចំណំ េដយអនុេលាមតាម 34 CFR ែផ�កទី 300.9 (c)(3) ថ្របសិនេបើឪពុកមា�យលុបេចាលការយល់្រពមជលាយលក�ណ៍អក្សរស្រមាប់ការទទួលបានេសវអប់រ�ពិេសសរបស់កនូ ពួកេគ
បន�ប់ពកី ុមារ្រត�វបានផ�ល់ការអប់រ�ពិេសសដំបូង និងពាក់ពន័ �។ េសវកម� ភា�ក់ងរសាធារណៈមិនត្រម�វឱ្យេធ�ើវ�េសាធនកម�កំណត់្រតាអប់រ�របស់កុមារ េដើម្បីដកេចញនូវឯកសារេយងណមួយចំេពាះការទទួលការអប់រ�ពិេសស
និងេសវកម�ពាក់ពន័ រ� បស់កុមារ េដយសារែតការដកហូតការយល់្រពម។
[/ g2]

ការែតងតាំងមាតាបិតាជំនសួ
ចុះយ៉ ងណេបើមាតាបិតាមិនឣចកំណត់អត�ស�� ណ ឬមានទីតាំងេ�?
្រស�កសាលា្រត�វែតធានថបុគល� មា�ក់្រត�វបានចាត់តាងំ ឱ្យេដើរតួជមាតាបិតាជំនសួ ស្រមាប់ឪពុកមា�យរបស់កមាុ រែដលមានពិការភាព េ�េពលែដលឪពុកមា�យមិនឣចកំណត់អត�ស�� ណបាន េហើយសាលា្រសក�
មិនឣចរកេឃើញកែន�ងលាក់ខន� របស់ឪពុកមា�យបានេទ។
មាតាបិតាពេពាះជំនួសក៏ឣច្រត�វបានែតងតាំងផងែដរ ្របសិនេបើកមាុ រជយុវជនអនថែដលគា�នផ�ះសែម្បង អ�កឣ្រសយ័ ការវ�និចយ�័ ឬមណ� លៃនតុលាការេ្រកាម្រកមសុខមាុ លភាព និងសា� ប័នរដ�

េហើយ្រត�វបានប��ន� េ�ការអប់រព� ិេសស ឬមាន IEP រួចេហើយ។ (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 និង
7579.6)

ការវយតៃម�មនិ េរ�សេអើង
េតើកនូ របស់ខ្រ�ំ តវ� បានវយតៃម�យ៉ងដូចេម�ចចំេពាះេសវកម�អប់រព� េិ សស?

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី
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អ�កមានសិទឱ�ិ ្យកូនរបស់អ�កវយតៃម�េលើ្រគប់ែផ�កៃនពិការភាពែដលសង្ស័យ។ សមា�រៈ និងនីតិវធ� ីេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការវយតៃម� និងការដក់មនិ ្រត�វ្របកាន់ពជូ សាសន៍ វប្បធម៌ ឬការេរ�សេអើងផ��វេភទេឡើយ។
សមា�រៈវយតៃម�្រត�វែតផ�លជ់ នូ េហើយការេធ�ើេតស�ែដល្រគប់្រគងជភាសាកំេណើត ឬរេបៀបទំនក់ទនំ ងរបស់កូនអ�ក េហើយក�ង� ទ្រមង់ទំនងជផ�លព់ ត័ មា៌ ន្រតឹម្រត�វអំពអី �ីែដលកុមារដឹង និងឣចេធ�ើការសិក្សោ ការអភិវឌ្ឍន៍
និងមុខងរបាន លុះ្រតាែតវមិនឣចេ�រួច ដូេច�ះផ�ល់ ឬ្រគប់្រគង។
គា�ននីតិវ�ធីែតមួយឣចជលក�ណៈវ�នចិ �័យែតមួយគត់ស្រមាប់កំណត់សទិ �ិទទួលបាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ FAPE ស្រមាប់កូនរបស់អក� ។ (20 USC 1414[b][1]–[3],
1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] និង 56320)

ការអប់រឯ� ករជ្យការវយតៃម�
េតើកនូ របស់ខ្រ�ំ តវ� បានេធ�េើ តស�េដយឯករជ្យេទេដយចំណយរបស់្រសក� ?
្របសិនេបើអក� មិនយល់្រសបនឹងលទ�ផលៃនការវយតៃម�ែដលេធ�ើេឡើងេដយសាលា្រស�ក អ�កមានសិទេ�ិ ស�ើសុំ និងទទួលបានការវយតៃម�ឯករជ្យស្រមាប់
កូនរបស់អក� ពីបគុ ល� ែដលមានសមត�ភាពេដើម្បីេធ�ើការវយតៃម�េដយចំណយសាធារណៈ។
មាតាបិតាមានសិទទ�ិ ទួលបានការវយតៃម�ឯករជ្យែតមួយគត់េដយចំណយសាធារណៈរល់េពលែដលទីភា�ក់ងរសាធារណៈេធ�ើការវយតៃម�ែដលមាតាបិតាមិនយល់្រសប។
សាលា្រស�ក្រតវ� ែតេឆ�ើយតបេ�នឹងសំេណើរបស់អ�កស្រមាប់ការវយតៃម�អប់រ�ឯករជ្យ និងផ�លឱ់ ្យអក� នូវព័តមា៌ នអំពកី ែន�ងែដល្រត�វទទួលបានការវយតៃម�ឯករជ្យ។
្របសិនេបើសាលា្រស�កេជឿថការវយតៃម�របស់្រស�កគឺសមរម្យ និងមិនយល់្រសបថការវយតៃម�ឯករជ្យគចាឺ ំបាច់ សាលា្រស�ក្រត�វែតេស�សើ ុំសវនការតាមនីតិវធ� ី េដើម្បីប�� ក់ថការវយតៃម�របស់វសម្រសប។ េបើ្រសក� ឈ�ះ
អ�កេ�ែតមាន
សិទិក� ង� ការវយតៃម�ឯករជ្យ ប៉ុែន�មិនចំណយសាធារណៈេទ។ ្រកម� IEP ្រត�វែតពិចារណេលើការវយតៃម�ឯករជ្យ។

នីតិវ�ធវី យតៃម�ថ�ក់្រសក� អនុ��តឱ្យមានការសេង�តក�ង� ថ�ក់របស់សិស្ស។ ្របសិនេបើសាលាេរៀនសេង�តេមើលកូនរបស់អ�កេ�ក��ងថ�ក់េរៀនរបស់គាត់កំឡង� េពលេធ�ើការវយតៃម�
ឬ្របសិនេបើសាលា្រសក� នឹង្រត�វបានអនុ��តឱ្យសេង�តេមើលកូនរបស់អក� បុគ�លែដលេធ�កាើ រវយតៃម�ការអប់រ�ឯករជ្យក៏្រត�វែត្រត�វបានអនុ��តឱ្យសេង�តផងែដរ។ កូនរបស់អ�កេ�ក��ងថ�ក់េរៀន។
្របសិនេបើសាលាខណ� េស�ើសុំការកំណត់សាលាេរៀនថ�ីស្រមាប់កនូ របស់អ�ក េហើយការវយតៃម�ែផ�កអប់រឯ� ករជ្យកំពងុ ្រតវ� បានេធ�ើេឡើង អ�កវយតៃម�ឯករជ្យ្រត�វែត្រត�វបានអនុ��តឱ្យសេង�តេមើលការកំណត់ថ�ីែដលបានេស�ើេឡើង
ជមុនសិន។ (20 USC 1415[b][1] និង [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ g5] 56329[b] និង [c])
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ការចូលេ្របកើ ណ
ំ ត់្រតាអប់រ�
េតើខឣ�ំ ចពិនតិ ្យេមើលកំណត់្រតាអប់ររ� បស់កនូ ខ��ំ’បានេទ?
អ�កមានសិទ្រ�ិ តត� ពិនតិ ្យ និងពិនតិ ្យរល់កំណត់្រតាសិក្សោរបស់កូនអ�កេដយមិនមានការពន្យោរេពលែដលមិនចាំបាច់ រួមទាំងមុនេពលកិច�្របជុំអពំ ី IEP របស់កនូ អ�ក ឬមុនេពលសវនការតាមនីតិវ�ធី្រតឹម្រត�វ។

្រស�កសាលា្រត�វែតផ�លឱ់ ្យអក� នូវការចូលេ្របើ្របាស់កំណត់្រតា និងច្បោប់ចម�ង ្របសិនេបើ្រត�វបានេស�ើសុំ ក�ង� រយៈេពល្របាំ (5) ឣជីវកម� ៃថ�បន�ប់ពីការេស�ើសុំ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយផ�ល់មាត់ ឬជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ។
(EC 49060, 56043[n], 56501[b][3] និង 56504)

រេបៀបេដះ្រសាយជេមា�ះ
សវនការតាមកាលកំណត់
េតើេ�េពលណែដលសវនការដំេណើរការ្រតមឹ ្រតវ� មាន?
អ�កមានសិទេ�ិ ស�ើសសំុ វនការតាមនីតវិ �ធមី ិនលេម��ងទាក់ទងនឹងការកំណត់អត�ស�� ណ ការវយតៃម� និងការដក់ការអប់រ�របស់កនូ អ�ក ឬការផ�ល់ FAPE ។ សំេណើស្រមាប់សវនការតាមនីតិវ�ធី្រត�វដក់កង� រយៈេពល 2

ឆា�ំគិតចាប់ពីៃថ�ែដលអ�កបានដឹង ឬគួរដឹងអំពីសកម�ភាពែដលបានេចាទ្របកាន់ែដលបេង�ើតជមូលដ�នៃនបណ� ងឹ ដំេណើរការ្រតឹម្រត�វេនះ។ (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507;
EC 56501 និង 56505[l])

ការស្រមបស្រមល� និងដំេណះ្រសាយវ�វទជំនសួ
េតើខឣ�ំ ចេស�សើ កាុំ រស្រមបស្រមល� ឬវ�ធជី នំ សួ េដើម្បេី ដះ្រសាយជេមា�ះបានេទ?
សំេណើសុំការស្រមះ� ស្រមល� ឣច្រត�វបានេធ�ើេឡើងមុន ឬេ្រកាយការេស�ើសុំសវនការតាមនីតិវធ� ីសម្រសប។
អ�កឣចេស�ើសឱុំ ្យសាលា្រសក� េដះ្រសាយវ�វទតាមរយៈការស្រម�ះស្រម�ល ឬដំេណះ្រសាយវ�វទជំនសួ (ADR) ែដលមានលក�ណៈផ��យគា�តិចជងសវនការតាមនីតិវធ� ី។ ADR
និងការស្រម�ះស្រម�លគឺជវ�ធសា
ី ្រស�ស�័្រគចិតក� ង� ការេដះ្រសាយវ�វទ េហើយ្របែហលជមិន្រត�វបានេ្របើេដើម្បីពន្យោរសិទ�ិរបស់អ�កក��ងសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ។

អ�ជី សន�សិ ទី ស្រមះ� ស្រមល� មុនសវនការ?
អ�កឣចែស�ងរកដំេណះ្រសាយតាមរយៈការស្រម�ះស្រម�ល មុនេពលដក់សំេណើស្រមាប់សវនការតាមនីតិវ�ធ។ី សន�សិ ីទគឺជដំេណើរការេ្រ�ផ��វការមួយែដលេធ�ើេឡើងក�ង� លក�ណៈមិនមានលក�ណៈផ�យ� គា�
េដើម្បីេដះ្រសាយប�� ទាក់ទងនឹងការកំណត់អត�ស�� ណ ការវយតៃម� ឬការដក់ការអប់រ�របស់កមាុ រ ឬចំេពាះ FAPE ។

េ�ក��ងសន�ិសទី ស្រមបស្រម�លការសា� ប់ មាតាបិតា ឬសាលា្រស�កឣច្រត�វបានអមដំេណើរ និងែណនំេដយអ�កតំណងែដលមិនែមនជេមធាវ� េហើយឣចពិេ្រគាះជមួយេមធាវ�មុន ឬបន�ប់ពសី ន�សិ ីទ។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ
ការេស�ើសុំ ឬចូលរួមក�ង� សន�ិសទី ស្រមបស្រមល� ការសា� ប់ មិនែមនជត្រម�វការជមុនក�ង� ការេស�ើសសុំ វនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វេនះេទ។

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី
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រល់សំេណើស្រមាប់សន�ិសទី សន�ិសទី ស្រមបស្រម�លសវនការ្រតវ� ដក់ជូនអគ�នយក។
ភាគីែដលផ�ច� េផ�មើ េធ�ើសន�ិសទី ស្រមបស្រមល� ការសា� ប់េដយដក់សំេណើជលាយលក�ណអ៍ ក្សរជមួយអគ�នយក្រត�វផ�លេ់ ឣយភាគីមា�ងេទៀតដល់ការស្រម�ះស្រមល� ជមួយនឹងច្បោប់ចម�ងៃនសំេណើេនះក�ង� េពលែតមួយែដលសំេណើ
្រត�វបានដក់។
សន�សិ ទី ស្រមបស្រម�លការសា� ប់្រត�វកំណត់េពលក�ង� រយៈេពលដប់្របាំ (15) ៃថ� បន�ប់ពីបានទទួលេដយអគ�នយកៃនសំេណើសុំការស្រម�ះស្រមល� េហើយ្រត�វប��បក់ �ងរយៈេពលសាមសិប (30)
ៃថ�បន�ប់ពបាី នទទួលសំេណើសកាុំ រស្រម�ះស្រម�ល លុះ្រតាែតភាគីទាំងពីរយល់្រពមពន្យោរេពល។ ្របសិនេបើដំេណះ្រសាយ្រត�វបានសេ្រមច
ភាគី្រត�វអនុវត�កចិ �្រពមេ្រព�ងជលាយលក�ណ៍អក្សរែដលមានចំណង្រសបច្បោប់ែដលកំណត់ដំេណះ្រសាយ។ ការពិភាក្សោទាំងអស់កង� អំឡ�ងេពលដំេណើរការស្រមបស្រមល� ្រតវ� ែតរក្សោការសមា�ត់។
សន�ិសទី ស្រមបស្រម�លការសា� ប់ទាងំ អស់្រត�វកំណត់េពលទាន់េពលេវលា និង្រប្រពឹត�េ�តាមេពលេវលា និងទីកែន�ងសមរម្យស្រមាប់ភាគី។ ្របសិនេបើប�� មិនឣចេដះ្រសាយតាមការេពញចិត�
្រគប់ភាគីទាងំ អស់ ភាគីែដលបានេស�ើសឱុំ ្យមានសន�សិ ីទស្រម�ះស្រមល� មានជេ្រមសើ ក�ង� ការដក់ឯកសារស្រមាប់សវនការតាមនីតិវ�ធី្រតឹម្រត�វ។ (EC 56500.3 និង 56503)

សិទដ�ិ េំ ណើរការ្រតមឹ ្រតវ�
េតើអជ�ី សិទដ�ិ េំ ណើរការ្រតមឹ ្រតវ� របស់ខ�ំ?
អ�កមានសិទ៖�ិ

1. មានសវនការែផ�ករដ�បាលេដយយុត�ិធម៌ និងមិនលំេអៀងេ�ក្រមតិ រដ�េ�ចំេពាះមុខបុគល� ែដលមានចំេណះដឹងអំពចី ្បោប់ែដល្រគប់្រគងការអប់រព� ិេសស និងសវនការរដ�បាល (20 USC
1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4])
2. ្រត�វបានអមដំេណើរ និងែណនំេដយេមធាវ� និង/ឬបុគ�លែដលមានចំេណះដឹងអំពីកមាុ រពិការ (EC 56505 [e][1])
3. ភស��តាងបច�ប� ្បន� អំណះអំណងជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ និងអំណះអំណងផ�ល់មាត់ (EC 56505[e][2])
4. ្របឈមមុខ ពិនិត្យ និងត្រម�វឱ្យមានវត�មានសាក្សី

(EC 56505[e][3])
5. ទទួលការសរេសរជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ ឬតាមជេ្រមើសរបស់មាតាបិតា កំណត់្រតាពាក្យសំដីេអឡិច្រត�នកិ ៃនសវនការ រួមទាំងការរកេឃើញការពិត និងការសេ្រមចចិត� (EC 56505[e][4])

6. ឱ្យកនូ របស់អ�កមានវត�មានេ�ក�ង� សវនការ (EC 56501[c][1])
7. សូមេបើកសវនការ ឬបិទជសាធារណៈ (EC 56501[c][2])

8. ទទួលបានច្បោប់ចម�ងៃនឯកសារទាំងអស់ រួមទាំងការវយតៃម�ែដលបានប��ប់េដយកាលបរ�េច�ទ និងអនុសាសន៍េនះ និងប��ីសាក្សី និងែផ�កទូេ�ៃនសក�កី ម�របស់ពកួ េគក�ង� រយៈេពល្របាំ (5)
ៃថ�ៃនៃថ�េធ�កាើ រមុនេពលសវនការ (EC 56505[e ][7] និង 56043[v])

9. ្រត�វបានជូនដំណឹងេដយភាគីេផ្សងេទៀតអំពបី �� និងដំេណះ្រសាយែដលបានេស�ើេឡើងរបស់ពកួ េគអំពបី �� យ៉ ងេហាចណស់ដប់ (10) ៃថ�្របតិទិនមុនេពលសវនការ (EC 56505[e][6])
10. ផ�លជ់ នូ អ�កបកែ្រប (CCR 3082[d])

11. េស�ើសុំការពន្យោរេពលៃនេពលេវលាសវនការ (EC 56505[f][3])

12. មានសន�ិសទី ស្រមបស្រមល� េ�ចំណុចណមួយក��ងអំឡ�ងេពលសវនការដំេណើរការ្រតមឹ ្រត�វ (EC 56501[b][2]) និង

13. ទទួលបានការជូនដំណងឹ ពីភាគីមា�ងេទៀតយ៉ ងតិចដប់ៃថ�មុនសវនការែដលភាគីមា�ងេទៀតមានបំណងតំណងេដយេមធាវ� (EC 56507[a])។ (20 USC 1415[e]; 34
CFR 300.506, 300.508, 300.512 និង 300.515)

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី
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ការដក់ពាក្យបណ� ងឹ ជលាយលក�ណអ៍ ក្សរ
េតើខេ�ំ ស�សើ ដុំ េំ ណើរការ្រតមឹ ្រតវ� េដយរេបៀបណសវនការ?
អ�ក្រត�វដក់សំេណើជលាយលក�ណអ៍ ក្សរស្រមាប់សវនការតាមនីតិវ�ធ។ី អ�ក ឬអ�កតំណងរបស់អ�ក្រត�វការប���នព័តមា៌ នខាងេ្រកាមេ�ក��ងសំេណើរបស់អ�ក៖
1. េឈា� ះរបស់កុមារ

2. ឣស័យដ�នៃនលំេ�ដ�នរបស់កុមារ
3. េឈា� ះសាលាែដលកូនេរៀន

4. ក��ងករណីកុមារអនថ ព័តមា៌ នទំនក់ទនំ ងែដលមានស្រមាប់កមាុ រ និងេឈា� ះសាលាែដលកុមារកំពងុ សិក្សោ និង

5. ការពិពណ៌នអំពីលក�ណៈៃនប�� រួមទាំងអង�េហតុែដលទាក់ទងនឹងប�� និងដំេណះ្រសាយែដលបានេស�ើេឡើងៃនប��

ច្បោប់សហព័ន� និងរដ�ត្រមវ� ឱ្យភាគីណមួយែដលដក់ឯកសារស្រមាប់សវនការតាមនីតិវ�ធី្រត�វផ�លច់ ្បោប់ចម�ងៃនសំេណើជលាយលក�ណអ៍ ក្សរេ�ភាគីមា�ងេទៀត។ (20 USC 1415[b][7],

1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [c][1])

មុនេពលដក់ពាក្យសុំសវនការតាមនីតវិ ធ� ី សាលា្រស�ក្រត�វផ�ល់ឱកាសឱ្យេដះ្រសាយប�� េដយ្របជុដំ ំេណះ្រសាយ ែដលជការ្របជុំរវងឪពុកមា�យ និងសមាជិកពាក់ពន័ �ៃន្រកម� IEP

ែដលមានចំេណះដឹងជក់លាក់អពំ អី ង�េហតុែដលបានកំណត់អត�ស�� ណ។ េ�ក�ង� សំេណើសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ។ (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

េតើវគ�េដះ្រសាយរួមប��ល� អ�ខី ះ� ?
សម័យ្របជុដំ ំេណះ្រសាយ្រត�វ្របជុកំ ង� រយៈេពលដប់្របាំ (15) ៃថ� បន�ប់ពីទទួលបានេសចក�ជី នូ ដំណងឹ ពី
សំេណើសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វរបស់ឪពុកមា�យ។ វគ�្រត�វរប់ប���លទាំងអ�កតំណងសាលា្រស�ក ែដលមានសិទ�ិអណ
ំ ចេធ�ើេសចក�សី េ្រមច និងមិនរប់ប���លេមធាវ�ៃនសាលា្រស�ក
លុះ្រតាែតមាតាបិតា្រត�វអមេដយេមធាវ�។ ឪពុកមា�យរបស់កុមារឣចពិភាក្សោអំពីប�� សវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ និងអង�េហតុែដលបេង�ើតជមូលដ�នៃនសំេណើសវនការតាមដំេណើរការ្រតមឹ ្រត�វ។
សម័យ្របជុំេដះ្រសាយមិន្រត�វបានទាមទារេទ ្របសិនេបើមាតាបិតា និងសាលា្រសក� យល់្រពមជលាយលក�ណអ៍ ក្សរេដើម្បីលុបេចាលការ្របជុំ។

្របសិនេបើសាលា្រស�កមិនបានេដះ្រសាយប�� សវនការតាមដំេណើរការ្រតមឹ ្រត�វក��ងរយៈេពលសាមសិប (30) ៃថ�េទ សវនការតាមនីតិវ�ធីឣចេកើតេឡើង។ ្របសិនេបើដំេណះ្រសាយ្រត�វបានសេ្រមច

ភាគី្រត�វអនុវត�កចិ �្រពមេ្រព�ងែដលមានកាតព�កិច�្រសបច្បោប់។ (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

េតើកែន�ងរបស់កូនខ�ផ�ំ � ស់បរ� ក�ង� អំឡង� េពលដំេណើរការនីតវិ ធ� ែី ដរឬេទ?
កុមារែដលចូលរួមក�ង� ដំេណើរការរដ�បាល ឬតុលាការ្រត�វែតស�ិតេ�ក��ងកែន�ងអប់រ�បច��ប្បន� លុះ្រតាែតអ�ក និងសាលាសង�ត់យល់្រពមេលើការេរៀបចំមួយេផ្សងេទៀត។

្របសិនេបើអក� កំពុងដក់ពាក្យសចុំ ូលេរៀនដំបងូ របស់កនូ អ�កេ�សាលារដ� កូនរបស់អ�កនឹង្រត�វបានដក់កង� កម�វ�ធីសាលារដ�េដយមានការយល់្រពមពីអក� រហូតដល់ដំេណើរការទាំងអស់្រត�វបានប��ប់។ (20 USC
1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d])

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី

CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial
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េតើការសេ្រមចចិតឣ� ចប�ងឹ ឧទ�រណ៍បានេទ?
េសចក�សី េ្រមចៃនសវនការគឺជសា� ពរនិងមានកាតព�កិចេ� លើភាគីទាងំ ពីរ។ ភាគីទាងំ សងខាងឣចប�ងឹ ឧទ�រណ៍េលើេសចក�សី េ្រមចៃនសវនការេដយដក់បណ� ឹងរដ�ប្បេវណីេ�ក�ង� តុលាការរដ� ឬសហព័នក� ង� រយៈេពល 90
ៃថ�ៃនការសេ្រមចចុងេ្រកាយ។ (20 USC 1415[i][2] និង [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] និង [k], EC
56043[w])

េតើអក� ណជអ�កបង់ៃថ�េមធាវ�របស់ខ?
�ំ
េ�ក��ងសកម�ភាព ឬដំេណើរការណមួយទាក់ទងនឹងសវនការតាមដំេណើរការ្រតឹម្រត�វ តុលាការតាមការសេ្រមចចិត�របស់ខ�ន ឣចផ�ល់ៃថ�េមធាវ�សមេហតុផល
ែដលជែផ�កមួយៃនការចំណយដល់អក� ក�ង� នមជឪពុកមា�យរបស់កុមារែដលមានពិការភាព ្របសិនេបើអក� ជភាគីនំមខុ េ�ក�ង� សវនការ។ ៃថ�េមធាវ�សមេហតុផលក៏ឣច្រត�វបានេធ�ើេឡើងបន�ប់ពីការប��ប់ៃនសវនការរដ�បាល
េដយមានការយល់្រពមពីភាគី។ (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [b])
ៃថ�េសវឣច្រត�វបានកាត់បន�យ ្របសិនេបើលក�ខណ� ណមួយខាងេ្រកាមមាន៖
1. តុលាការយល់េឃើញថ អ�កបានពន្យោរេពលេដយមិនសមេហតុផលក�ង� ការេដះ្រសាយវ�វទចុងេ្រកាយ

2. ៃថ�ឈ�ល្របចាំេមា៉ងរបស់េមធាវ�េលើសពីអ្រតាែដលមាន្រសាប់េ�ក�ង� សហគមន៍
ស្រមាប់េសវកម�្រសេដៀងគា�េដយេមធាវ�ែដលមានជំនញ េករ��េឈា� ះ និងបទពិេសាធន៍ែដលឣចេ្រប�បេធៀបបាន
3. េពលេវលាែដលបានចំណយ និងេសវកម�ផ�វច្បោប់ែដលផ�ល់គឺហសួ ្របមាណ ឬ
4. េមធាវ�របស់អ�កមិនបានផ�លព់ ័តមា៌ ន

សម្រសបដល់សាលា្រស�កក�ង� ការជូនដំណងឹ អំពដី ំេណើរការ្រតឹម្រត�វេនះេទ។

េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ ៃថ�េមធាវ�នងឹ មិន្រត�វបានកាត់បន�យេទ ្របសិនេបើតុលាការរកេឃើញថរដ� ឬសាលា្រសក� បានពន្យោរេពលេដយមិនសមេហតុផលចំេពាះដំេណះ្រសាយចុងេ្រកាយៃនសកម�ភាព ឬដំេណើរការនីតិវ�ធី

ឬថមានការរ�េលាភេលើែផ�កៃនច្បោប់េនះ។ (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)

ៃថ�េមធាវ�ទាក់ទងនឹងការ្របជុណ
ំ មួយៃន្រកម� IEP ឣចនឹងមិន្រត�វបានផ�ល់ជនូ េទ លុះ្រតាែតការ្របជុំ្រកម� IEP ្រត�វបានេកាះ្របជុំជលទ�ផលៃនដំេណើរការសវនការ្រតមឹ ្រត�វ ឬចំណត់ការរបស់តលា
ុ ការ។

ៃថ�េសវេមធាវ�កឣ៏ ច្រត�វបានបដិេសធផងែដរ ្របសិនេបើអក� បដិេសធការផ�ល់ជនូ ដំេណះ្រសាយសមេហតុផលែដលេធ�ើេឡើងេដយភា�ក់ងរសាធារណៈ្រស�ក/្រកង� ដប់ (10) ៃថ�មុនេពលសវនការចាប់េផ�ើម
េហើយការសេ្រមចៃនសវនការគឺមិនអំេណយផលជងការផ�ល់ជូនដំេណះ្រសាយ។ (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

េដើម្បទី ទួលបានព័តមា៌ នបែន�ម ឬដក់ឯកសារស្រមាប់ការស្រមះ� ស្រមល� ឬសវនការតាមនីតវិ ធ� ី សូមទាក់ទង៖
ការ�យល័យសវនការរដ�បាល
យកចិតទ� ុកដក់៖ ែផ�កអប់រ�ពិេសស

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
(916) 263-0880
ទូរសារ (916) 263-0890
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វ�នយ័ សាលា និងនីតវិ ធ� ៃី នការដក់ទតាី ំង
ស្រមាប់សសិ ្សពិការ
វ�នយ័ សាលា និងការកំណត់ការអប់រប� េណ�ះឣសន�ជនំ សួ
េតើកនូ របស់ខ្រ�ំ តវ� បានព្យរ� ឬបេណ� ញេចញ?
បុគ�លកិ សាលាឣចពិចារណពីកាលៈេទសៈពិេសសណមួយតាមករណីនមី ួយៗ េ�េពលកំណត់ថេតើការផ�ស់ប�រកែន�ងសមរម្យស្រមាប់កមាុ រពិការែដលបំពានេលើ្រកមសីលធម៌សិស្សពីការកំណត់របស់គាត់េ�៖
•
•

ការកំណត់ការអប់រ�ជនំ ួសបេណ�ះឣសន�សម្រសប ការកំណត់េផ្សងេទៀត ឬការផ�កមិនេលើសពីដប់ (10) ៃថ�សិក្សោជប់គា� និង

ការដកេចញបែន�មមិនេលើសពីដប់ (10) ៃថ�សកិ ្សោជប់ៗគា�ក�ង� ឆា�សំ ិក្សោដូចគា� ស្រមាប់ឧប្បត�ិេហតុៃនការ្រប្រពតឹ �ខសុ េដយែឡកពីគា�

េតើមានអ�េី កើតេឡើងបន�ប់ពកាី រដកេចញេលើសពីដប់ (10) ៃថ�?
បន�ប់ពកី ុមារពិការ្រត�វបានដកេចញពីកែន�ងបច�ប� ្បន�របស់គាត់ស្រមាប់រយៈេពលដប់ (10) ៃថ�សកិ ្សោក��ងឆា�ំសកិ ្សោដូចគា� ក�ង� អំឡង� េពលៃថ�បន�ប់ៃនការដកេចញ

ភា�ក់ងរសាធារណៈ្រត�វែតផ�ល់េសវកម�េដើម្បឱី ្យកុមារឣចបន�ចូលរួមក�ង� កម�វ�ធីសកិ ្សោអប់រ�ទូេ� និងវឌ្ឍនភាពេឆា�ះេ�រកេគាលេ�ែដលបានកំណត់កង� IEP របស់កមាុ រ។ ដូចគា�េនះផងែដរ
កុមារនឹងទទួលបានការវយតៃម�អំពឣី កប្បកិរ�យមុខងរ និងេសវអន�រគមន៍ឣកប្បកិរ�យ និងការែកែ្របែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីេដះ្រសាយការរ�េលាភេលើឣកប្បកិរ�យ េដើម្បីកឱុំ ្យវេកើតេឡើងម�ងេទៀត។
្របសិនេបើកុមារេលើសពីដប់ (10) ៃថ�េ�ក�ង� កែន�ងែបបេនះ ការ្របជុំ្រកម� IEP ្រត�វែតេធ�ើេឡើងេដើម្បកី ំណត់ថេតើការ្រប្រពតឹ �ខសុ របស់កុមារគឺបណ�លមកពីពកាិ រភាព។ ការ្របជុំ្រកម� IEP េនះ្រត�វែតេធ�ើេឡើងភា�មៗ

្របសិនេបើឣចេធ�ើបាន ឬក�ង� រយៈេពលដប់ (10) ៃថ�ៃនការសេ្រមចចិត�របស់សាលាេដើម្បីចាត់វ�ធានការវ�នយ័ ្របេភទេនះ។

ក��ងនមជមាតាបិតា អ�កនឹង្រត�វបានអេ��ញើ ឱ្យចូលរួមជសមាជិកៃន្រកម� IEP េនះ។ សាលា្រសក� ឣច្រត�វបានត្រម�វឱ្យបេង�ើតែផនការវយតៃម�េដើម្បីេដះ្រសាយការ្រប្រពតឹ ខ�ិ ុស
ឬ្របសិនេបើកូនរបស់អក� មានែផនការអន�រគមន៏ឣកប្បកិរយ
� សូមពិនិត្យ និងែកែ្របែផនការតាមការចាំបាច់។

េតើមានអ�េី កើតេឡើង្របសិនេបើ្រកម� IEP កំណត់ថការ្រប្រពតឹ ខ� សុ មិនែមនបណ�លមកពីពកាិ រភាព?
្របសិនេបើ្រក�ម IEP សន�ិដ�នថការ្រប្រពឹតម� ិន្រតឹម្រត�វមិនែមនជការបង�ញឱ្យេឃើញពីពិការភាពរបស់កុមារេទ សាលា្រស�កឣចចាត់វ�ធានការវ�ន័យ ដូចជការបេណ� ញេចញ

ក��ងលក�ណៈដូចគា�េ�នឹងកុមារែដលគា�នពិការភាពែដរ។ (20 USC 1415[k][1] និង [7]; 34 CFR 300.530)

្របសិនេបើអក� មិនយល់្រសបនឹងការសេ្រមចរបស់្រកម� ការងរ IEP អ�កឣចេស�សើ ុំសវនការេលើដំេណើរការកំណត់បានឆាប់រហ័ស ែដល្រត�វែតេកើតេឡើងក�ង� រយៈេពលៃម� (20) ៃថ�សិក្សោ
ចាប់ពីៃថ�ែដលអ�កបានេស�ើសុំសវនការ។ (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])

េដយមិនគិតពីការកំណត់ សាលាេរៀន្រត�វែតបន�ផល� ់ FAPE ស្រមាប់កូនរបស់អក� ។ ការកំណត់ការអប់រ�ជនំ សួ ្រត�វែតអនុ��តឱ្យកមាុ របន�ចលូ រួមក��ងកម�វធ� ីសិក្សោទូេ� និងធានបាននូវការបន�េសវកម�
និងការែកែ្របលម�ិតេ�ក��ង IEP ។ (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b])

កុមារចូលេរៀនសាលាឯកជន

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី
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េតើសសិ ្សែដល្រតវ� បានដក់េដយមាតាបិតាេ�ក�ង� សាលាឯកជនឣចចូលរួមក�ង� កម�វធ� អី ប់រព� េិ សសែដលផ�លម់ លូ និធជិ សាធារណៈឬេទ?
កុមារែដល្រត�វបានចុះេឈា� ះេដយឪពុកមា�យរបស់ពួកេគេ�ក��ងសាលាឯកជនឣចចូលរួមក��ងកម�វធ� ីអប់រ�ពិេសសែដលផ�ល់មលូ និធិជសាធារណៈ។ ្រស�កសាលា្រត�វែតពិេ្រគាះេយបល់ជមួយសាលាឯកជន
និងជមួយមាតាបិតាេដើម្បីកំណត់េសវកម�ែដលនឹង្រត�វផ�លជ់ ូនសិស្សសាលាឯកជន។ េទាះបីជសាលា្រស�កមានទំនលួ ខុស្រត�វច្បោស់លាស់ក�ងការផ�លជ់ ូន FAPE ដល់សសិ ្សពិការក៏េដយ
កុមារទាំងេនះេ�េពលែដលដក់េដយឪពុកមា�យរបស់ពកួ េគេ�ក��ងសាលាឯកជន មិនមានសិទទ�ិ ទួលបាន

ឬទាំងអស់ៃនការអប់រព� ិេសស និងេសវកម�ពាក់ពន័ �ែដលចាំបាច់េដើម្បីផល� ់ FAPE ។ (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 និង 300.138;

EC 56173)

្របសិនេបើមាតាបិតារបស់បគុ �លែដលមានត្រម�វការពិេសសែដលពីមនុ បានទទួលការអប់រព� ិេសស និងេសវកម�ពាក់ព័ន�េ្រកាមសិទ�ិអណ
ំ ចៃនសាលា្រសក� ចុះេឈា� ះកុមារេ�ក�ង� សាលាបឋមសិក្សោឯកជន
ឬអនុវ�ទ្យោល័យេដយគា�នការយល់្រពមពីភា�ក់ងរអប់រក� �ង្រស�ក េនះសាលា្រសក� មិនត្រម�វឱ្យផ�លកា់ រអប់រព� ិេសសេទ ្របសិនេបើ្រសក� បានេធ�ឱើ ្យ FAPE មាន។ តុលាការ
ឬម�ន�សី វនការតាមនីតិវ�ធឣី ចត្រម�វឱ្យសាលា្រស�កសងសំណងដល់មាតាបិតា ឬឣណព្យោបាលស្រមាប់ៃថ�សកិ ្សោពិេសស និងសាលាឯកជន លុះ្រតាែតតុលាការ

ឬម�ន�សី វនការតាមនីតិវ�ធរី កេឃើញថសាលា្រស�កមិនបានេធ�ើឱ្យ FAPE មានស្រមាប់ កុមារក�ង� លក�ណៈទាន់េពលេវលាមុនេពលចុះេឈា� ះចូលេរៀនេ�សាលាបឋមសិក្សោឯកជន ឬអនុវទ� ្យោល័យ
េហើយថការដក់ឯកជនគឺសមរម្យ។ (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)

េតើេ�េពលណែដលការទូទាត់សងឣច្រតវ� បានកាត់បន�យឬ្រតវ� បានបដិេសធ?
តុលាការ ឬម�ន�ីសវនការឣចកាត់បន�យ ឬបដិេសធការទូទាត់សណ
ំ ង ្របសិនេបើអ�កមិនបានេធ�ឱើ ្យកនូ របស់អក� មានលទ�ភាពស្រមាប់ការវយតៃម�តាមការជូនដំណងឹ ពីសាលា្រស�ក មុនេពលដកកូនរបស់អ�កេចញពីសាលារដ�។
អ�កក៏ឣច្រតវ� បានបដិេសធមិនផ�លស់ ំណងផងែដរ ្របសិនេបើអក� មិនបានជូនដំណឹងដល់សាលា្រសក� ថ អ�កកំពងុ បដិេសធកែន�ងអប់រព� ិេសសែដលេស�ើេឡើងេដយសាលាខណ� រួមទាំងការប�� ក់ពកី ង�ល់របស់អក�
និងេចតនក�ង� ការចុះេឈា� ះកូនរបស់អក� េ�ក��ងសាលាឯកជនេដយចំណយសាធារណៈ។
ការជូនដំណឹងរបស់អ�កេ�កាន់សាលា្រស�ក ្រត�វែតផ�លឱ់ ្យទាំង៖
•
•

េ�ឯកិច�្របជុំ្រកម� IEP ថ�ៗី បំផតុ ែដលអ�កបានចូលរួមមុនេពលដកកូនរបស់អក� េចញពីសាលារដ� ឬ

ជលាយលក�ណអ៍ ក្សរេ�កាន់សាលា្រស�កយ៉ ងេហាចណស់ដប់ (10) ៃថ�េធ�ើការ (រួមទាំងៃថ�បុណ្យ) មុនេពលដកកូនរបស់អក� េចញពីសាលារដ�។ (20 USC

1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)

េតើេ�េពលណែដលការទូទាត់សណ
ំ ងមិន្រតវ� បានកាត់បន�យ ឬបដិេសធ?
តុលាការ ឬម�ន�ីសវនការមិន្រត�វកាត់បន�យ ឬបដិេសធការទូទាត់សំណងដល់អ�កេទ ្របសិនេបើអក� ខកខានមិនបានផ�ល់ការជូនដំណងឹ ជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�កាន់សាលាខណ� េដយសារេហតុផលណមួយខាងេ្រកាម៖
•
•
•
•
•

សាលាបានររំងអ�កពីការជូនដំណងឹ
អ�កមិនបានទទួលច្បោប់ចម�ងៃនេសចក�ជី នូ ដំណងឹ ស�ពី ីការការពារនីតិវ�ធីេនះ ឬ្រត�វបានជូនដំណឹងអំពតី ្រម�វការក��ងការជូនដំណឹងដល់្រសក�
ការផ�ល់ការជូនដំណងឹ ទំនងជមានផលប៉ះពាល់ដល់រងកាយដល់កូនរបស់អក� ។
អនក�រភាព និងអសមត�ភាពក��ងការសរេសរជភាសាអង់េគ�សបានររំងអ�កពីការជូនដំណឹង ឬ
ការផ�ល់ការជូនដំណងឹ ទំនងជមានផលប៉ះពាល់ផ�វចិត�យ៉ងធ�នធ់ �រដល់កូនរបស់អក� ។

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)

នីតវិ ធ� បី ណ� ងឹ រដ�

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី
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េតើខឣ�ំ ចដក់ពាក្យបណ� ងឹ អំពកាី រអនុេលាមតាមរដ�េ�េពលណ?
អ�កឣចដក់ពាក្យបណ� ងឹ អំពីការអនុេលាមតាមច្បោប់របស់រដ� េ�េពលែដលអ�កេជឿថសាលាេរៀនមួយបានបំពានច្បោប់ ឬបទប្ប�ត� �ិអប់រ�ពិេសសរបស់សហព័ន� ឬរដ�។
ពាក្យបណ� ងឹ ជលាយលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក្រត�វែតប�� ក់យ៉ងេហាចណស់មួយអំពកាី ររ�េលាភេលើច្បោប់អប់រព� ិេសសរបស់សហព័ន� និងរដ�។

ការបំពាន្រត�វែតេកើតេឡើងមិនេលើសពីមួយឆា�ំមនុ កាលបរ�េច�ទែដលពាក្យបណ� ឹង្រត�វបានទទួលេដយនយកដ�នអប់រ�រដ�កាលីហ�័រញ៉ (CDE)។ េ�េពលដក់ពាក្យបណ� ឹង

អ�ក្រត�វែតប��ន� ច្បោប់ចម�ងៃនពាក្យបណ� ងឹ េ�សាលា្រសក� ក��ងេពលដំណលគា�ែដលអ�កដក់ពាក្យបណ� ឹងការអនុេលាមតាមរដ�ជមួយ CDE ។ (34 CFR 300.151–153; 5 CCR
4600)

ពាក្យបណ� ងឹ ែដលេចាទ្របកាន់ថមានការរ�េលាភេលើច្បោប់អប់រ�ពិេសសរបស់សហព័ន� និងរដ�ឣច្រត�វបានេផ�ើេ�៖
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1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814
ស្រមាប់ពាក្យបណ� ងឹ ែដលពាក់ពន័ �នងឹ ប�� មិនែមន ែដល្រគបដណ� ប់េដយច្បោប់ ឬបទប្ប�ត� �ិអប់រ�ពិេសសរបស់សហព័ន� ឬរដ� សូមពិេ្រគាះជមួយនីតិវធ� ីបណ� ងឹ ឯកសណ�នៃន្រស�ករបស់អក� ។
េដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបែន�មអំពកាី រេដះ្រសាយវ�វទ រួមទាំងរេបៀបដក់ពាក្យបណ� ឹង សូមទាក់ទង CDE ែផ�កអប់រ�ពេិ សស េសវប���នបន�ការការពារនីតិវ�ធី តាមរយៈទូរស័ព�េលខ (800) 926-0648;
តាមទូរសារ 916-327-3704; ឬេដយចូលេ�កាន់េគហទំព័រ CDE តាមរយៈ http://www.cde.ca.gov/sp/se .

េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការការពារនីតិវ�ធី

CDE, T07-037, ភាសាអង់េគ�ស, ពុម�អក្សរ Arial
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សទា�នុ្រកមៃនអក្សរកាត់ែដលេ្របេើ �ក�ង� ការជូនដំណឹងេនះ
ADR

ដំេណះ្រសាយវ�វទជំនួស

CFR៖

្រកមៃនបទប្ប�ត� �ិសហព័ន�

EC

California េលខកូដអប់រ�

FAPE

ការអប់រ�សាធារណៈសមរម្យេដយឥតគិតៃថ�

IDEA

ច្បោប់សព�ី ីការអប់រ�បគុ �លែដលមានពិការភាព

IEP

កម�វ�ធអី ប់រ�បុគល�

OAH:

ការ�យល័យសវនការរដ�បាល

SELPA:

តំបន់ែផនការអប់រ�ពិេសសក�ង� តំបន់

USC:

េលខកូដសហរដ�ឣេមរ�ក

