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សេចកេ ីស្េើម្ 
 
សេចក្ត ីណែនាំសនោះម្រត្ូវបានបសងក ើត្ស ើងស យ ភាពជាអនក្ដឹក្នាំទូទ ាំងរដឋេម្រាប់ម្រក្ ុគាំសរាងម្រក្បែែឌ ចាប់ 
និងទីភាន ក្់ងារអប់រំរដឋត្ិចស្តេ់ (Texas Education Agency, TEA) សដើ បីស ល្ ើយត្បសៅនឹងត្ម្រ ូវការសៅក្ន ុងម្រក្ អប់រំរដឋ  Texas 
§26.0081 ។ សេចក្ត ីណែនាំសនោះម្រតូ្វបានរចនស ើងសដើ បី ត្ល់ជូនអនក្ជាាតាបិតារបេ់ក្ ារណដលាន 
ឬអាចានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ  ការយល់ដឹងកាន់ណត្ចាេ់អាំពីនីតិ្វធីិម្នការអប់រំពិសេេ 
និងេិទធិនិងការទទួលែ េម្រតូ្វនីតិ្វធីិរបេ់អនក្ ដូសចនោះអនក្នឹងអាចចូលរ ួបានសពញសលញ 
ក្ន ុងនីតិ្វធីិសធា ើសេចក្ត ីេសម្រ ចចិត្តទក់្ទងនឹងការអប់រំកូ្នរបេ់អនក្។ 

 

ចាប់េត ីពីការអប់រំប គគលណដលានពិការភាពឆ្ន ាំ 2004 (IDEA) គឺជាចាប់េហព័នធណដលម្រគប់ម្រគងនីតិ្វធីិការអប់រំពិសេេ។ 
សោលបាំែងេាំខាន់ ួយរបេ់ IDEA គឺសដើ បីធានថាក្ ារពិការអាចទទួលបានការអប់រំស្តធារែៈេ ម្រេបស យឥត្គិត្ម្ងល (FAPE) 
ណដលេងកត្់ធៃន់សលើការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ  ណដលម្រត្ូវបានរចនស ើងសដើ បីស ល្ ើយត្បនឹងត្ម្រ ូវការពិសេេរបេ់ពួក្សគ 
និងសរៀបចាំពួក្សគេម្រាប់ការអប់រំបណនែ  ការងារនិងការរេ់សៅស យឯក្រាជយ។ ការអប់រំពិសេេ 
ានន័យថាការបសម្រងៀនណដលបានរចនស ើងយា៉ា ងពិសេេសដើ បីស ល្ ើយត្បសៅនឹងត្ម្រ ូវការពិសេេរបេ់ក្ ារពិការ។ 
សេវាក្ ម ក់្ព័នធ  គឺជាសេវាក្ មពិសេេណដលម្រតូ្វការសដើ បីោាំម្រទដល់ការអប់រំពិសេេរបេ់េិេស 
ដូសចនោះពួក្សគអាចានការរកី្ចាំសរនីសដើ បីេាំសរចសោលសៅេិក្ានិង  ែងាររបេ់ពួក្សគ។ 
សេវាក្ ម ក់្ព័នធអាចរ ួបញ្ច លូសេវាក្ មដូចជា ការពាបាល  ែងារម្របចាំម្ងៃ ការពាបាលចលន ការពាបាលការនិយាយភាស្ត 
សេវាក្ មម្របឹក្ាសយាបល់ ការត្ម្រ ង់ទិេ និងសេវាក្ មចល័ត្ និង ឬសេវាក្ មដឹក្ជញ្ជ នូ។ 

 
សម្រកា  IDEA ាតាបិតាម្រត្ូវបាន ត្ល់ការចូលរ ួយា៉ា ងសម្រចើនសៅម្រគប់ដាំណាក់្កាលម្ននីតិ្វធីិការអប់រំពិសេេ។ 
សេចក្ត ីណែនាំសនោះពិពែ៌នអាំពីេក្ មភាពស្សងៗណដលអាចសក្ើត្ស ើងក្ន ុងក្ាំ ុងសពលដាំសែើរការសនោះ។ 
សដើ បីជួយអនក្ឱ្យយល់កាន់ណត្ចាេ់អាំពីេិទធិម្រេបចាប់របេ់អនក្សម្រកា  IDEA 
ស្តលាសរៀនម្រត្ូវ ត្ល់ឱ្យអនក្នូវឯក្ស្តរ ួយចាប់ណដលានស ម្ ោះថា សេចក្ត ីជូនដាំែឹងអាំពីការការ រេ វត្ែ ិភាពម្ននីតិ្វធីិ (សគហទាំព័រ៖ 
fw.escapps.net) សៅសពលជាក្់លាក្់ណា ួយសៅក្ន ុងនីតិ្វធីិការអប់រំពិសេេ។ 
ឯក្ស្តរម្រតូ្វណត្ ត្ល់ជូនអនក្យា៉ា ងសោចណាេ់ តងក្ន ុង ួយឆ្ន ាំ និងសៅសពលានកាលៈសទេៈដូចខាងសម្រកា សក្ើត្ស ើង៖ 

 

• សៅសពលានការបញ្ជ នូ ឬសេន ើេ ាំរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លដាំបូងសលើកូ្នរបេ់អនក្ 

• សៅសពលទទួល ក្យបែត ឹងរបេ់រដឋសលើក្ដាំបូងសៅក្ន ុងឆ្ន ាំេិក្ា 

• សៅសពលទទួលបានេាំសែើដាំបូងេម្រាប់េវនការនីតិ្វធីិម្រតឹ្ ម្រតូ្វក្ន ុងឆ្ន ាំេិក្ា 

• សៅម្ងៃសធា ើការេាំសរចចិត្តសធា ើការផ្លល េ់បត រូការេិក្ាស យបញ្ហា វន័ិយ និង 

• តា ការសេន ើេ ាំរបេ់អនក្។ 

 
សៅរដឋ Texas េិទធិរបេ់ក្ ារេម្រាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធ  
និងការេសម្រ ចចិត្តេាំខាន់ៗអាំពីក្ ម វធីិអប់រំពិសេេរបេ់ក្ ារ ម្រតូ្វបានសធា ើស ើងស យគែៈក្ាម ធិការ ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន 
ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ (ARD) ។ អនក្ក្៏អាចលឺថា ម្រក្ ុសនោះេាំសៅសៅសលើម្រក្ ុក្ ម វធីិអប់រំលក្ខែៈប គគល (កម្ម វធិី IEP) 
ណដលជា ក្យសម្របើក្ន ុងចាប់េហព័នធ។ ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វបានបសងក ើត្ស ើងេម្រាប់កូ្នអនក្ 
អនក្នឹងកាល យជាេាជិក្ម្នគែៈក្ាម ធិការសនោះ។ 

 
សេចក្ត ីណែនាំសនោះនឹងម្រតូ្វបានសធា ើបចច ុបបននភាពជាម្របចាំ 
សៅសពលណដលានការផ្លល េ់បត រូសក្ើត្ស ើងសលើត្ម្រ ូវការអប់រំពិសេេរបេ់េហព័នធនិងរដឋ។ 
េាំសៅឯក្ស្តរសអ ិចម្រត្ូនិចណដលអាចសបាោះព  ពបាន ានសៅសលើសគហទាំព័រ សគហទាំព័រ ជឈ ែឌ លសេវាក្ មអប់រំត្ាំបន់ 18 
ក្ន ុងម្រក្បែ័ែឌ ចាប់េម្រាប់នីតិ្វធីិម្នការអប់រំពិសេេណដលសផ្លត ត្សលើក្ ារ។ (សគហទាំព័រ៖ fw.escapps.net) ។ 

 

ានកាលបរសិចេទ និងម្ងៃ្ ត្ក្ាំែត់្ជាសម្រចើនសៅក្ន ុងនីតិ្វធីិម្នការអប់រំពិសេេ។ សៅក្ន ុងការសបាោះព  ភ្ាយសនោះ 
កាលបរសិចេទនិងកាលបរសិចេទ្ ត្ក្ាំែត្់េាំខាន់ៗទាំងសនោះម្រតូ្វបានពិពែ៌ន។ សលើេពីសនោះសទៀត្ ឯក្ស្តរណែនាំសៅសលើអ ិនធឺរណែត្ 
អាចជួយស ល្ ើយេាំែួរណដលអនក្ានអាំពីសពលសវលាេម្រាប់ការវាយត្ម្ ល  សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន អនតរកាល 
ការពិនិត្យស ើលក្ ម វធីិ IEP នងិសោលគាំនិត្េាំខាន់ៗស្សងសទៀត្។ សនោះ ណ ក្ធាងសេចក្ត ីេាំសរចម្នសពលសវលា ានសៅទីសនោះ 
(សគហទាំព័រ៖ bit.ly/39vuSlU)។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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សេចកេ ីខតនេំម្រាប់ាតាបិតាចំស ោះនីតិវធិី ការចុោះចូលសរៀន 
ការពិនិតយសម្ើលស ើងវញិ និងនីតិវធិីការបសតេ ញសចញ 

 

 

អនេរារម្ន៍កុារតូច 
 
ជាំនួយអាចរក្បានេម្រាប់ម្រក្ ុម្រគួស្តរណដលានទរក្និងក្ ារតូ្ចណដលានការលូត្លាេ់យឺត្។ ទីភាន ក្់ងារសៅរដឋ Texas 
ណដល ត្ល់សេវាក្ មអនតរាគ ន៍ទាំងសនោះគឺ សេវា ន េសជាត្ិនិងេ ែភាពរដឋ  Texas (Texas Health and Human Services) ។ 
ក្ ម វធីិេាំរាប់ក្ ារតូ្ចៗគឺក្ ម វធីិអនតរាគ ន៍ក្ ារតូ្ច (ECI)។ សេវាក្ មទ ាំងសនោះគឺេម្រាប់ក្ ារអាយ សម្រកា  3 ឆ្ន ាំ។ 

 
សៅអាយ បីឆ្ន ាំ ក្ ារពិការអាចានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ។ សបើដូសចនោះ 
ស្តលាសរៀនក្ន ុងម្រេកុ្របេ់ក្ ារម្រតូ្វទទួលែ េម្រតូ្វក្ន ុងការធានឱ្យានក្ ម វធីិ FAPE េម្រាប់ក្ ារសៅម្រតឹ្ ែួបក្ាំសែើត្ទីបីឆ្ន ាំរបេ់ក្ ារ។ 
 ិនណ នក្ ារទាំងអេ់ណដលអាចទទួលបានសេវាក្ ម  ECI ានលក្ខែៈេ បត្ត ិម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់សេវាក្ មណដល ត្ល់ស យស្តលារដឋសទ។ 
ដូសចនោះយា៉ា ងសោចណាេ់រយៈសពល 90 ម្ងៃម្របត្ិទិន   នសពលសក្មង ទទួលសេវា ECI ្នដល់អាយ  3 ឆ្ន ាំ 
ការម្របជ ាំ ួយនឹងម្រត្ូវសរៀបចាំស ើងសដើ បីជួយម្រក្ ុម្រគួស្តរសធា ើអនត រកាលពីសេវាក្ ម  ECI សៅការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ សបើេ ម្រេប។ 
ម្របេិនសបើក្ ារានលក្ខែៈេ បត្ត ិម្រគប់ម្រោន់ ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ ម្រតូ្វណត្ ត្ល់ឱ្យក្ ារសៅម្ងៃក្ាំសែើត្ទីបីរបេ់ោត្។់ 
Beyond ECI គឺជាការសបាោះព  ភ្ាយណដលានព័ត៌្ានអាំពីអនត រកាលពីក្ ម វធីិក្ ារតូ្ចសៅការអប់រំពិសេេ។ ការសបាោះព  ព្ាយសនោះ Beyond 
ECI រក្បានសៅទីសនោះ (សគហទាំព័រ៖ bit.ly/35G7y3E) ។ 

 
 

ជំនួយេម្រាប់កុារកន ុងវយ័េិកា 
 
ម្របេិនសបើអនក្ានការម្រពួយបារ ភអាំពីការសរៀនេូម្រត្ ឬអាក្បបកិ្រយិារបេ់កូ្នណដលសៅក្ន ុងវយ័េិក្ា 
ជាំោនដាំបូងគឺម្រតូ្វនិយាយជា ួយម្រគូរបេ់កូ្នអនក្ ឬនយក្ស្តលាអាំពីក្ត ីបារ ភរបេ់អនក្។ ម្របេិនសបើជាំោនសនោះ ិនសជាគជ័យសទ 
អនក្គួរេួរប គគលិក្ស្តលាអាំពីការបញ្ជ នូក្រែីសៅម្រក្ ុោាំម្រទេិេសណដលាន ូល ឋ នសៅស្តលា 
សហើយជាម្រក្ ុម្រគូនិងប គគលិក្ដម្ទសទៀត្ណដលបានម្របជ ាំសទៀងទត្់សដើ បីស ោះម្រស្តយបញ្ហា ក្ងាល់អាំពីការសរៀនេូម្រត្ 
ឬអាក្បបក្ិរយិាណដលក្ ារក្ាំព ងាន។ 

 
េិេសណដលក្ាំព ងជួបបញ្ហា ក្ន ុងថាន ក្់សរៀនទូសៅអាចម្រត្ូវបានសគពិចរណាេម្រាប់សេវាោាំម្រទសៅសពលដាំបូង 
ឬម្រតូ្វបានបញ្ជ នូបនតេម្រាប់ការវាយត្ម្ លការអប់រំពិសេេសម្រកា IDEA ជាំនួេឱ្យការទទួលបានសេវាោាំម្រទ។ 
ម្របេិនសបើេិេសសៅណត្ានបញ្ហា សៅក្ន ុងថាន ក្់សរៀនទូសៅ ជា ួយការ ត្ល់សេវាោាំម្រទ ឬត្ម្រ ូវការរបេ់េិេស ិនអាចម្រត្ូវបានស ោះម្រស្តយ 
ណត្តា រយៈការ ត្ល់សេវាោាំម្រទ ស្តលាសរៀនម្រត្ូវបញ្ជ នូេិេសសៅការវាយត្ម្ លដាំបូងជាលក្ខែៈប គគលសម្រកា  IDEA ។ 
េិេស ិនម្រត្ូវបានត្ម្រ ូវឱ្យ ត្ល់សេវាោាំម្រទេម្រាប់រយៈសពលជាក្់លាក្់ណា ួយ  នសពលការបញ្ជ នូបនត  
ម្រតូ្វបានសធា ើស ើងេម្រាប់ការវាយត្ម្ លជាលក្ខែៈប គគលនិងដាំបូងស ើយ។ ការបញ្ជ នូេម្រាប់ការវាយត្ម្ លដាំបូងនិងប គគល 
អាចម្រត្ូវបានសធា ើស ើងសៅម្រគប់សពលសវលាស យប គគលិក្ស្តលា ាតាបិតាេិេស ឬអាណាពាបាលម្រេបចាប ់
ឬ ន េសាន ក្់សទៀត្ណដល ក់្ព័នធនឹងការអប់រំ ឬការណងទាំេិេស។ េូ ក្ត្់េាគ ល់ថា 
ម្របេិនសបើប គគលិក្ស្តលាេងស័យថាក្ ារានពិការភាព សហើយម្រត្ូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ  
សនោះការបញ្ជ នូេម្រាប់ការវាយត្ម្ លសលើប គគលនិងការវាយត្ម្ លដាំបូងម្រត្ូវណត្សធា ើស ើង។ 

 

 

ការស ល្ ើយតបចំស ោះអនេរារម្ន ៍
 
ចាប់េហព័នធណែនាំឱ្យស្តលាសរៀនសផ្លត ត្សលើការជួយក្ ារទាំងអេ់ឱ្យសរៀន ស យស ោះម្រស្តយបញ្ហា ភាល  ៗ។ ការស ល្ ើយត្បសៅនឹងអនតរាគ ន៍ 
(Rtl) គឺជាវធីិស្តស្រេត  ួយណដលស្តលាសរៀនជាសម្រចើនសម្របើេម្រាប់ក្ាំែត់្និងជួយក្ ារណដលានោនិន័យ  ិនបាំសពញតា ក្ម្រ ិត្េតង់ ថាន ក្់។ 
ធាត្  ូល ឋ នម្រគឹោះម្នវធីិស្តស្រេត  RtI គឺ៖ ការ ត្ល់ការបសម្រងៀន និងអនតរាគ ន៍ ណដលណ ែ្ក្សលើវទិាស្តស្រេត  ការម្រស្តវម្រជាវ សៅក្ន ុងថាន ក្់អប់រំទូសៅ។ 
ការតា  ននិងវាេ់ណវងវឌ្ឍនភាពរបេ់ក្ ារក្ន ុងការស ល្ ើយត្បសៅនឹងអនតរាគ ន៍។ 
និងការសម្របើវធិានការម្នវឌ្ឍនភាពទាំងសនោះសដើ បីសធា ើការេសម្រ ចចិត្តក្ន ុងការអប់រំ។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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វវធីិស្តស្រេត  RtI គឺជាណ ន្ក្ ួយម្នម្របព័នធោាំម្រទពហ ក្ម្រ ិត្ (MTSS ណដលក្ម្រ ិត្នី ួយៗ 
ឬថាន ក្់នី ួយៗត្ាំណាងឱ្យក្ម្រ ិត្អនតរាគ ន៍កាន់ណត្ខាល ាំងស ើង។ 
អនតរាគ ន៍ណដល ត្ល់ជូនដល់ក្ ារនឹងម្រតូ្វបានណក្ល ែជាបនតបនា ប់ស យណ ែ្ក្សលើការតា  នវឌ្ឍនភាពរហូត្ដល់ក្ ារានការរកី្ច
សម្រ ើនម្រគប់ម្រោន់។ 
ក្ ារណដល ិនស ល្ ើយត្បសៅនឹងការសធា ើអនតរាគ ន៍ដាំបូងក្ន ុងរយៈសពលណដលេ ម្រេបណា ួយដូចណដលបានណែនាំស យការម្រស្តវម្រជាវ 
ម្រតូ្វបានបញ្ជ នូបនតេម្រាប់ការសធា ើអនតរាគ ន៍ណដលខាល ាំងជាងសនោះ។ ជាសរឿយៗ 
ស្តលាសរៀនរបេ់អនក្នឹងានទិនន ន័យម្រគប់ម្រោន់បនា ប់ពីអនតរាគ ន៍រយៈសពលម្របាាំ ួយេបាត ហ៍ សដើ បីសធា ើការេសម្រ ចចិត្តសលើជាំោនបនា ប់ 
(ឧទហរែ៍៖ បនតអនតរាគ ន៍ បសងក ើនអនតរាគ ន៍ បញ្ជ នូបនតេម្រាប់ការវាយត្ម្ ល) ។ 
រយៈសពលេម្រាប់ការេសម្រ ចចិត្តអាម្រេ័យសលើភាពញឹក្ញាប់ ឬរយៈសពលម្នអនតរាគ ន៍និងជាំនញណដលបានក្ាំែត្់។ 

 
ក្ ារ ិនចាំបាច់ស ើងតា រយៈថាន ក្់នី ួយៗម្នម្របព័នធ  RtI   នសពលបញ្ជ នូបនតេម្រាប់ការអប់រំពិសេេ។ 
សៅសពលវាចាេ់ថាអនតរាគ ន៍អប់រំទូសៅ ិនម្រគប់ម្រោន់ ប គគលិក្ស្តលាគួរេងស័យថាក្ ារានពិការភាព សហើយម្រត្ូវចប់ស ត្ើ បញ្ជ នូបនត។ 
ការពិចរណាេាំខាន់ៗក្ន ុងការក្ាំែត់្ថាសត្ើអនតរាគ ន៏ការអប់រំទូសៅានម្រគប់ម្រោន់រ ួានការពិនិត្យស ើងវញិនូវម្របវត្ត ិអនតរាគ ន៍ 
និងទិននន័យម្រតួ្ត្ពិនិត្យការរកី្ចសម្រ ើនរបេ់េិេស (អម្រតារកី្ចសម្រ ើនបចច ុបបនន  និងដាំសែើរសឆ្ព ោះសៅរក្ការបិទគាល ត្លទធ្លេិក្ា) ។ 
ាតាបិតាក្៏អាចសេន ើេ ាំការបញ្ជ នូបនតសៅសពលណា ួយស យ ិនគិត្ថាសត្ើក្ ារក្ាំព ងទទួលការអនតរាគ តា រយៈម្របព័នធ  RtI ។ យ ទធស្តស្រេត  
RtI អាច ិនម្រតូ្វបានសម្របើសដើ បីពនាសពល ឬបដិសេធការវាយត្ម្ លទន់សពលសវលាចាំស ោះក្ ារណដលេងស័យថាានពិការភាពសម្រកា  IDEA ។ 
ព័ត៌្ានបណនែ អាំពីនីតិ្វធីិ Rtl (សគហទាំព័រ៖ bit.ly/3nDMTDu) ។ 

 

ការបញ្ជ នូបនេេម្រាប់ការវាយតម្ម្លដ្បូំង 
 
ស្តលាសរៀនានកាត្ពាក្ិចច ល្ វូចាប់សដើ បីទទួលការយល់ម្រព របេ់អនក្ និងសធា ើការវាយត្ម្ លបឋ េម្រាប់ការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ សៅសពលណាណដលេងស័យថាកូ្នរបេ់អនក្ានពិការភាព សហើយម្រត្ូវការការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ សម្រកា  
IDEA ។ អនក្ក៏្អាចសេន ើេ ាំការវាយត្ម្ លដាំបូងសលើកូ្នរបេ់អនក្សៅសពលណាក្៏ បាន។ 

 
ម្របេិនសបើអនក្សធា ើការសេន ើេ ាំជាលាយលក្ខែ៍អក្សរសៅកាន់ទីភាន ក្់ងារអប់រំក្ន ុងត្ាំបន់ (LEA's) នយក្សេវាក្ មអប់រំពិសេេ 
ឬសៅប គគលិក្រដឋបាលម្រេកុ្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លដាំបូងចាំស ោះេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ ស្តលា ិនម្រតូ្វយឺត្ជាងម្ងៃទី 15 
ម្នម្ងៃេិក្ាបនា ប់ពីម្ងៃណដលស្តលាបានទទួលការសេន ើេ ាំសនោះសទ ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ជូនអនក្៖ 1)  សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន 
ម្នេាំសែើរបេ់ែល នួសដើ បីសធា ើការវាយត្ម្ ល , ឯក្ស្តរងត្ចាំលង ួយចាប់ម្ន សេចក្ត ីជូនដាំែឹងអាំពីការការ រេ វត្ែ ិភាពនីតិ្វធីិ (Notice of 
Procedural Safeguards) (សគហទាំព័រ៖ fw.escapps.net), និងឱ្កាេសដើ បី ត្ល់ការយល់ម្រព ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរេម្រាប់ការវាយត្ម្ ល។ ឬ 2) 
សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន អាំពីការបដិសេធរបេ់ែល នួក្ន ុងការវាយត្ម្ លកូ្នអនក្ និងេាំសៅចាប់ច លងម្ន 
សេចក្ត ីជូនដាំែឹងអាំពីការការ រេ វត្ែ ិភាពនីតិ្វធីិ (សគហទាំព័រ៖ fw.escapps.net)។ 

 

េូ ក្ត្់េាគ ល់ថាការសេន ើេ ាំការវាយត្ម្ លការអប់រំពិសេេអាចម្រត្ូវបានសធា ើស ើងស យផ្លា ល់ាត្់សហើយ ិនចាំបាច់េរសេរជាលាយលក្ខែ៍អ
ក្សរសទ។ ស្តលាសរៀនម្រេកុ្ និងស្តលាធ មន ញ្ញ  (Charter school) សៅណត្ម្រត្ូវអន វត្តតា រាល់ត្ម្រ ូវការសេចក្ត ីជូនដាំែឹងរបេ់េហព័នធ  
ក្ន ុងការក្ាំែត្់េាំោល់ ក្ាំែត្់ទីតាាំង និងវាយត្ម្ លក្ ារណដលម្រតូ្វបានសគេងស័យថាជាក្ ារានពិការភាព និងម្រតូ្វការការអប់រំពិសេេ។ 
វា ិនានការក្ាំែត្់សពលសវលាជាក្់លាក្់ណា ួយេម្រាប់ស ល្ ើយត្បសៅនឹងេាំសែើផ្លា ល់ាត្់សនោះសទ 
ប៉ា ណនតស្តលាសរៀនម្រត្ូវបានសលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យអន វត្តតា សពលសវលាក្ាំែត្់ 15 ម្ងៃម្នម្ងៃេិក្ាដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

 

សេចកេ ីជូនដ្តំឹងជាលាយលកខត៍អកសរជាម្ុន 
 
េិទធិ ួយរបេ់អនក្សម្រកា  IDEA គឺម្រត្ូវទទួលបានការជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន អាំពីេក្ មភាព 
ឬអេក្ មភាព ួយចាំនួនទក្់ទងនឹងកូ្នរបេ់អនក្ ក្ន ុងសពលសវលាេ ម្រេប   នសពលស្តលាសរៀនចត់្វធិានការ 
ឬបដិសេធ ិនចត់្វធិានការ ជាក្់លាក្់ណា ួយ។ ជាក់្ណេតង ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន 
ជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ ឬវធីិទាំនក់្ទាំនងស្សងសទៀត្សៅសពលណដលស្តលា៖ 

 
• សេន ើឱ្យ ត្ ចួស ត្ ើ  ឬផ្លល េ់បត រូអត្តេញ្ហញ ែ, ការវាយត្ម្ ល, ក្ ម វធីិអប់រំ ឬការក្ាំែត់្ក្ ម វធីិអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ ឬការ ត្ល់ FAPE 

ដល់កូ្នរបេ់អនក្ (រ ួទ ាំងការផ្លល េ់បត រូណដលជាំរ ញស យការដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្ 
េម្រាប់ការបនត ត្ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ ); ឬ 

• បដិសេធ ិនឱ្យ ត្ ចួស ត្ើ  ឬផ្លល េ់បត រូអត្តេញ្ហញ ែ ការវាយត្ម្ ល  ក្ ម វធីិអប់រំ ឬការក្ាំែត់្ក្ ម វធីិអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ ឬការ ត្ល់ FAPE 

ដល់កូ្នរបេ់អនក្។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន ម្រតូ្វណត្បាន ត្ល់ឱ្យយា៉ា ងសោចណាេ់ម្របាាំម្ងៃម្នម្ងៃេិក្ា   នេក្ មភាពណដលស្តលាសេន ើេ ាំ 
ឬបដិសេធ ិនសធា ើ សលើក្ណលងណត្អនក្យល់ម្រព សលើរយៈសពលែល ីជាងសនោះ។ 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ជូនអនក្នូវសេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន  ិនថាអនក្បានយល់ម្រព  ឬសេន ើេ ាំការផ្លល េ់បត រូសនោះសទ។ 

 
សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  ន ម្រតូ្វណត្រ ួបញ្ច លូព័ត្៌ានដូចខាងសម្រកា ៖ 

 

(1) ការពិពែ៌នអាំពីវធិានការណដលសេន ើស ើង ឬបដិសេធស យស្តលា 

(2) ការពនយល់ពី ូលសហត្ ណដលស្តលាសេន ើេ ាំ ឬបដិសេធ ិនចត់្វធិានការ 
(3) ការពិពែ៌នអាំពីនិតិ្វធីិវាយត្ម្ ល  រងាា យត្ម្ ល  ក្ាំែត្់ម្រតា 

ឬរបាយការែ៍ណដលស្តលាបានសម្របើជា ូល ឋ នេាំរាប់វធិានការណដលបានសេន ើេ ាំ ឬបដិសេធ 

(4) សេចក្ត ីណងលងការែ ៍ថាាតាបិតារបេ់ក្ ារណដលានពិការភាព ានការការ រសម្រកា ការការ រតា នីតិ្វធីិម្នណ ន្ក្សនោះ 
និង សធាបាយសដើ បីទទួលបានចាប់ច លងម្នការពិពែ៌នអាំពីការការ រតា នីតិ្វធីិ 
ម្របេិនសបើសេចក្ត ីជូនដាំែឹងសនោះ ិនណ នជាការបញ្ជ នូបនតដាំបូងេម្រាប់ការវាយត្ម្ ល  

(5) ម្របនពេម្រាប់ាតាបិតាទក្់ទងសដើ បីទទួលបានជាំនួយក្ន ុងការណេាងយល់អាំពីត្ម្រ ូវការអប់រំពិសេេ។ 

(6) ការពិពែ៌នអាំពីជសម្រ ើេស្សងសទៀត្ណដលគែៈក្ាម ធិការ ARD ពិចរណា 
និង ូលសហត្ ណដលជសម្រ ើេទាំងសនោះម្រតូ្វបានបដិសេធ និង 

(7) ការពិពែ៌នអាំពីក្តាត ស្សងសទៀត្ណដល ក់្ព័នធនឹងេាំសែើ ឬការបដិសេធរបេ់ស្តលា។ 
 

 

កិចចម្រពម្សម្រពៀងពាីតាបិតា 
 
ានេក្ មភាពជាក់្លាក់្ ួយចាំនួនសៅក្ន ុងនីតិ្វធីិការអប់រំពិសេេណដល ិនអាចសក្ើត្ស ើងបានសទ ល ោះម្រតាណា 
ស្តលាសរៀនទទួលបានការម្រព សម្រពៀងពីអនក្។ ស្តលាម្រតូ្វជូនដាំែឹងដល់អនក្នូវរាល់ព័ត្៌ានណដលម្រតូ្វការ សដើ បីអាចសធា ើការេសម្រ ចចិត្តបានលែ  
រ ួទ ាំងការពិពែ៌នអាំពីេក្ មភាពណដលបានសេន ើស ើង។ 

 
ព័ត្៌ានម្រត្ូវណត្ានជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ ឬវធីិម្នការម្របាម្រេ័យទក់្ទងស្សងសទៀត្ 
ល ោះម្រតាណត្ចាេ់ថា ិនអាច ត្ល់ព័ត៌្ានតា វធីិសនោះបាន។ ម្របេិនសបើានក្ាំែត្់ម្រតាណា ួយណដលម្រតូ្វ្សពធ្ាយ ស្តលាម្រតូ្វរាយស ម្ ោះបញ្ជ ី 
និងអនក្ណានឹងម្រត្ូវទទួលបាន។ 

 
សៅសពលណដលអនក្ ត្ល់ការយល់ម្រព វាានន័យថាអនក្យល់ និងយល់ម្រព ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ 
េម្រាប់ស្តលាសដើ បីអន វត្តេក្ មភាពណដលទទួលបានការយល់ម្រព ពីអនក្។ វាជាការេាំខាន់ណាេ់ណដលអនក្ម្រត្ូវយល់ថា 
កិ្ចចម្រព សម្រពៀងគឺជាការេម ័ម្រគចិត្តសហើយអាចម្រតូ្វបានដក្ហូត្វញិសៅសពលណា ួយ  នសពលេក្ មភាពសក្ើត្ស ើង។ សទោះយា៉ា ងណាក៏្ស យ 
ម្របេិនសបើអនក្ដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងេម្រាប់េក្ មភាព ួយ វា ិនណ នម្របត្ិេក្ មសទ។ 

 
ខាងសម្រកា សនោះគឺជាឧទហរែ៍ម្នេក្ មភាពណដលទ ទរការម្រព សម្រពៀងពីអនក្៖ 

 

• ការវាយត្ម្ លកូ្នរបេ់អនក្ជាសលើក្ដាំបូង 

• ការវាយត្ម្ លស ើងវញិសលើកូ្នរបេ់អនក្ សរៀងរាល់បីឆ្ន ាំ តង ឬការវាយត្ម្ លជាញឹក្ញាប់ម្របេិនសបើព័ត្៌ានបណនែ  

ម្រតូ្វការជាចាំបាច់ សហើយអនក្ ឬម្រគូរបេ់កូ្នអនក្សេន ើេ ាំវាយត្ម្ លស ើងវញិ 

• ការ ត្ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធជាសលើក្ដាំបូង 

• ការេូ អន័យសទេដល់េាជកិ្គែៈក្ាម ធិការ ARD ាន ក្់ពីការចូលរ ួកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD សៅសពលម្របជ ាំ 

 ក់្ព័នធនឹងការណក្ណម្រប ឬការពិភាក្ាអាំពីណ ន្ក្ក្ ម វធីិេិក្ា ឬសេវាក្ ម ក់្ព័នធ របេ់េាជិក្ និង 

• ការអសញ្ជ ើញអនក្ត្ាំណាងម្នទីភាន ក្់ងារចូលរ ួណា ួយណដលទាំនងជាទទួលែ េម្រតូ្វក្ន ុងការ ត្ល់ ឬ 

ការបង់ម្ងលសេវាក្ មអនត រកាលបនា ប់បនស ាំ។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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នីតិវធីិការវាយតម្ម្ល 
 
ម្របេិនសបើអនក្ ត្ល់ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លសពញសលញ និងប គគល (FIE) 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  នអាំពីនីតិ្វធីិវាយត្ម្ លណដលស្តលានឹងសធា ើ 
ក៏្ដូចជាសេចក្ត ីជូនដាំែឹងេត ីពីការការ រេ វត្ែ ិភាពនីតិ្វធីិ ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ក្ាំព ងម្រត្ូវបានវាយត្ម្ លជាសលើក្ដាំបូង។ 
ស្តលាម្រតូ្វសម្របើឧបក្រែ៍វាយត្ម្ ល  និងយ ទធស្តស្រេត ស្សងៗោន  សដើ បីម្រប ូលព័ត្៌ាន  ែងារម្របចាំម្ងៃ ការអនិវឌ្ឍ 
និងព័ត្៌ានេិក្ាទក្់ទងនឹងកូ្នអនក្ រ ួទ ាំងព័ត្៌ានណដលអនក្ ត្ល់ជូន។ ស្តលាសរៀនរបេ់កូ្នអនក្ ិនអាចសម្របើម្របាេ់ការវាេ់ណវង 
ឬការវាយត្ម្ លណា ួយណដលជាលក្ខែៈវនិិចេ ័យណត្ ួយគត្់េម្រាប់ក្ាំែត្់ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ជាក្ ារពិការ 
និងេម្រាប់ក្ាំែត់្ក្ ម វធីិអប់រំេ ម្រេបេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្សទ។ 
ស្តលារបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្សធា ើការវាយត្ម្ លកូ្នរបេ់អនក្សៅម្រគប់ណ ន្ក្ទាំងអេ់ណដលទក្់ទងនឹងពិការភាពណដលេងស័យ 
សដើ បីក្ាំែត្់ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ានពិការភាព និងក្ាំែត្់ពីត្ម្រ ូវការេិក្ារបេ់ោត្។់ នីតិ្វធីិការវាយត្ម្ លេម្រាប់កូ្នអនក្ម្រតូ្វណត្៖ 

 

• រ ួបញ្ច លូព័ត្៌ានអាំពីការេិក្ា ការអនិវឌ្ឍ និងការអន វត្ត  ែងាម្របចាំម្ងៃ ររបេ់កូ្នអនក្ 

• ម្រតូ្វសធា ើស ើងស យប គគលិក្ណដលទទួលបានការបែត ុ ោះបណាត លនិងចាំសែោះដឹងម្រេបតា ការណែនាំម្នអនក្  

្លិត្សត្េតនិងម្រតូ្វបានសធា ើស ើងេម្រាប់សោលបាំែងស្សងៗ ណដលការរងាា យត្ម្ លសនោះានេ ពលភាពនិងអាចទ ក្ចិត្តបាន។ 

• ម្រតូ្វបានសធា ើស ើងជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់កូ្នអនក្ ឬរសបៀបម្នការម្របាម្រេ័យទក្់ទងស្សងសទៀត្ 

សលើក្ណលងណត្ ិនចាេ់ថាអាចសធា ើបាន និង 

•  ិនានភាពលាំសអៀង ឬសធា ើស ើងតា រសបៀប ួយានការសរេីសអើងសលើកូ្នរបេ់អនក្ស យ ិនគិត្ពី 

ស្តវតា វបបធ ៌ ពូជស្តេន៍ ឬពិការភាពរបេ់ោត្់។ 

 
ការវាយត្ម្ លដាំបូង និងរបាយការែ៍លទធ្លម្រតូ្វណត្បញ្ចប់ ិនសលើេពី 45 ម្ងៃម្នម្ងៃេិក្ា 
បនា ប់ពីកាលបរសិចេទណដលស្តលាសរៀនទទួលបានការម្រព សម្រពៀងជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់អនក្។ សទោះយា៉ា ងណាក៏្ស យ 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្បានអវត្តានពីស្តលាសរៀន បីម្ងៃ ឬសម្រចើនជាងសនោះក្ន ុងក្ាំ ុងសពលវាយត្ម្ ល  
រយៈសពលម្នការវាយត្ម្ លម្រតូ្វណត្ពនារស យចាំនួនម្ងៃេិក្ា សេម ើនឹងចាំនួនម្ងៃេិក្ាណដលកូ្នរបេ់អនក្បានអវត្តាន។ 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ឱ្យអនក្នូវចាប់ច លងរបាយការែ៍វាយត្ម្ ល ួយចាប់ ស យ ិនគិត្ម្ងល។ 

 

ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ានអាយ តិ្ចជាងម្របាាំឆ្ន ាំគិត្ម្រតឹ្ ម្ងៃទី 1 ណែក្ញ្ហញ ម្នឆ្ន ាំេិក្ា 
សហើយ ិនបានច ោះស ម្ ោះចូលសរៀនសៅស្តលារដឋឬម្រតូ្វបានច ោះស ម្ ោះក្ន ុងស្តលាឯក្ជន ឬស្តលាសរៀនសៅ ា្ោះ ស យ ិនគិត្ពីអាយ សនោះ 
ការវាយត្ម្ លដាំបូង និងរបាយការែ៍លទធ្លម្រតូ្វណត្បញ្ចប់ ិនសលើេពី ម្ងៃេិក្ាទី 45 
បនា ប់ពីកាលបរសិចេទណដលស្តលាទទួលបានការម្រព សម្រពៀងជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់អនក្។ 

 
ានក្រែីសលើក្ណលងចាំស ោះការក្ាំែត្់សពលសវលា 45 ម្ងៃេិក្ា។ 
ម្របេិនសបើស្តលាសរៀនទទួលបានការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លដាំបូង យា៉ា ងតិ្ច 35 ប៉ា ណនត ិនសលើេ 45 ម្ងៃេិក្ា 
  នម្ងៃបសម្រងៀនច ងសម្រកាយម្នឆ្ន ាំេិក្ាសនោះរបាយការែ៍វាយត្ម្ លជាលាយលក្ខែ៍អក្សរម្រតូ្វណត្បញ្ចប់ និង ត្ល់ជូនអនក្ម្រត្ឹ ម្ងៃទី 30 
ណែ ិង នឆ្ន ាំសនោះ។ សទោះជាយា៉ា ងណាក៏្ស យ ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្អវត្តានពីស្តលាសរៀនក្ន ុងរយៈសពលបីម្ងៃ 
ឬសម្រចើនជាងសនោះក្ន ុងអាំ ុងសពលវាយត្ម្ លសនោះ កាលបរសិចេទ្ ត្ក្ាំែត្់ម្ងៃទី 30 ណែ ិង ន នឹងណលងម្រត្ូវបានអន វត្តសហើយ។ ទ្ ុយសៅវញិ 
ការក្ាំែត្់សពលសវលាទូសៅចាំនួន 45ម្ងៃេិក្ា បូក្រ ួទាំងការពនាសពលេម្រាប់អវត្តានពី 3 ម្ងៃស ើងសៅនឹងម្រត្ូវអន វត្ត។ 

 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនម្រព សម្រពៀងចាំស ោះការវាយត្ម្ លដាំបូង សទោះបី ិនត្ម្រ ូវឱ្យសធា ើស្តលាអាចនឹងបនតវាយត្ម្ លស យសេន ើេ ាំការេម្រ ោុះេម្រ ួល 
ឬសេន ើេ ាំេវនការនីតិ្វធីិម្រតឹ្ ម្រតូ្វ ។ ម្របេិនសបើស្តលាសរៀនេសម្រ ចថា ិនបនតការវាយត្ម្ ល  ស្តលាសរៀន ិនរំសលានសលើការទ ទរ សម្រកា  IDEA 
សដើ បីក្ាំែត្់េាំោល់ ក្ាំែត្់ទីតាាំង និងវាយត្ម្ លក្ ារពិការទាំងអេ់ណដលម្រតូ្វការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ សនោះសទ។ 
ត្ម្រ ូវការសនោះម្រត្ូវបានេាំសៅសៅសលើ កាត្ពាក្ិចចរក្ក្ ាររបេ់ស្តលាសរៀន។ 

 

កិចចម្របជុំរតៈកាម ធិការ ការចូលសរៀន ការពិនិតយស ើងវញិ និងការបសតេ ញសចញ 
 
បនា ប់ពីរបាយការែ៍វាយត្ម្ លដាំបូងម្រត្ូវបានបញ្ចប់ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្បសងក ើត្ស ើង សដើ បីពិចរណាសលើរបាយការែ៍ 
និងក្ាំែត្់ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ ណដរឬសទ។ េាជិក្គែៈក្ាម ធិការ ARD 
រ ួានដូចខាងសម្រកា ៖ 
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• អនក្ ាតាបិតា 

• យា៉ា ងសោចណាេ់ានម្រគូបសម្រងៀនអប់រំទូសៅាន ក្់របេ់ក្ ារ ណដលអាច ជាម្រគូបសម្រងៀនាន ក្់ 

ទទួលែ េម្រតូ្វសលើការអន វត្តណ ន្ក្ណា ួយម្នក្ ម វធីិ IEP របេ់ក្ ារ។ 

• យា៉ា ងសោចណាេ់ានម្រគូម្នការអប់រំពិសេេាន ក្់ ឬអនក្ ត្ល់ឱ្យក្ ារាន ក្់ 

• អនក្ត្ាំណាងស្តលា 

• ប គគលណដលអាចបក្ម្រស្តយអាំពីការេនន ិ ឋ នសលើការអប់រំ ម្នលទធ្លវាយត្ម្ ល  

• ប គគលស្សងសទៀត្ណដលានចាំសែោះដឹង ឬជាំនញពិសេេទក្់ទងនឹងក្ ារ សហើយម្រត្ូវបានអសញ្ជ ើញស យ 

អនក្ ឬស្តលាសរៀន 

• ក្ ារ សៅសពលណាណដលេ ម្រេប 

• ក្ន ុងក្ម្រ ិត្េ ម្រេប ស យានការម្រព សម្រពៀងជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់អនក្ ឬបនា ប់ពីកូ្នរបេ់អនក្្នដល់អាយ  18 ឆ្ន ាំ 
ការយល់ម្រព ជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់កូ្នសពញវយ័របេ់អនក្ អនក្ត្ាំណាងទីភាន ក្់ងារចូលរ ួ 

ណដលទាំនងជាទទួលែ េម្រតូ្វសលើការ ត្ល់ ឬបង់ម្ងលសេវាក្ មអនត រកាល 

• អនក្ត្ាំណាង ក្ពីការអប់រំវជិាជ ជីវៈនិងបសចចក្សទេ ម្របសេើរជាងសនោះគឺម្រគូ ម្របេិនសបើក្ ារក្ាំព ងម្រត្ូវបាន 

ពិចរណាេម្រាប់ការ ក្់ឱ្យេិក្ាដាំបូង ឬបនត  សៅក្ន ុងការអប់រំវជិាជ ជីវៈនិងបសចចក្សទេ និង 

• ប គគលិក្ជាំនញណដលេែ ិត្សៅក្ន ុងគែៈក្ាម ធិការរងាា យត្ម្ លេ ត្ែភាពភាស្តម្របេិនសបើក្ ារម្រត្ូវបាន 

ក្ាំែត្់អត្តេញ្ហញ ែជាអនក្េិក្ាភាស្តអង់សគលេ។ 

 
គែៈក្ាម ធិការ ARD ក្៏រ ួបញ្ច លូ្ងណដរ ម្របេិនសបើអាច៖ 

 

• ម្រគូណដលម្រតូ្វបានបញ្ហជ ក្់ក្ន ុងការអប់រំេិេសណដលជា ន េសងលង់ ឬពិបាក្ស្តត ប់ ម្របេិនសបើក្ ារម្រតូ្វបានសគេងស័យថាជា 

ឬម្រតូ្វបានសគក្ត្់ម្រតាថាជា ន េសងលង់ ឬពិបាក្ស្តត ប់។ 

• ម្រគូបសម្រងៀនណដលម្រតូ្វបានបញ្ហជ ក្់សៅក្ន ុងការអប់រំេិេសណដលានបញ្ហា សែាយចក្ខ ុ ម្របេិនសបើក្ ារានការេងស័យ 

ឬានបញ្ហា សែាយចក្ខ ុ ។ ឬ 

• ម្រគូណដលម្រតូ្វបានបញ្ហជ ក្់សៅក្ន ុងការអប់រំេិេសណដលានបញ្ហា សែាយចក្ខ ុ  និងម្រគូាន ក់្ណដលម្រតូ្វបានបញ្ហជ ក្់

សៅក្ន ុងការអប់រំេិេសណដលងលង់ ឬពិបាក្ស្តត ប់ ម្របេិនសបើក្ ារានការេងស័យ ឬបញ្ហជ ក្់ក្ន ុងឯក្ស្តរថាពិការណននក្និងងលង់។ 

 

ស្តលាម្រតូ្វអសញ្ជ ើញអនក្ឱ្យចូលរ ួកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD នី ួយៗេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ 
និងម្របឹងណម្របងធានឱ្យានការចូលរ ួពីាតាបិតាាន ក្់ ឬទាំងពីរ។ សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរម្នការម្របជ ាំ 
ម្រតូ្វ ត្ល់ជូនអនក្យា៉ា ងសោចណាេ់ម្របាាំម្ងៃម្នម្ងៃេិក្ា   នសពលក្ិចចម្របជ ាំ សលើក្ណលងណត្អនក្យល់ម្រព សលើរយៈសពលែល ីជាងសនោះ។ 
សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរម្រតូ្វណត្រ ួានសោលបាំែង សពលសវលាទីតាាំងម្របជ ាំ និងបញ្ជ ីស ម្ ោះអនក្ណដលនឹងម្រត្ូវចូលរ ួម្របជ ាំ។ 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនអាចនិយាយភាស្តអង់សគលេ ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ 
សលើក្ណលងណត្វា ិនអាចសធា ើសៅបាន។ ម្របេិនសបើភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ ិនណ នជាភាស្តេរសេរ 
ស្តលាម្រតូ្វចត់្វធិានការសដើ បីធានថាសេចក្ត ីជូនដាំែឹងម្រតូ្វបានបក្ណម្របស យផ្លា ល់ាត់្ 
ឬស យ សធាបាយស្សងសទៀត្សដើ បីឱ្យអនក្យល់ពីសេចក្ត ីជូនដាំែឹងសនោះ។ 

 
ការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្ជាសពលសវលា និងទីក្ណនលងណដលម្រព សម្រពៀង ពីអនក្ និងស្តលាសរៀន។ ម្របេិនសបើសពលសវលា 
ឬកាលបរសិចេទណដលស្តលាសេន ើេ ាំ ិនម្រេួលេម្រាប់អនក្ ស្តលាម្រតូ្វែិត្ែាំម្របឹងណម្របងឱ្យេ ម្រេប 
សដើ បីរក្សពលសវលាណាណដលអនក្អាចជួបជ ាំបាន។ ម្របេិនសបើោម នាតា ឬបិតាណាាន ក្់ អាចចូលរ ួការម្របជ ាំបានសទ 
អនក្អាចចូលរ ួតា រយៈ សធាបាយជាំនួេស្សងៗ ដូចជាតា រយៈទូរេ័ពា  ឬក្ិចចម្របជ ាំអនឡាញ (videoconferencing)។ 
ម្របេិនសបើស្តលាសរៀន ិនអាចបញ្ច ុ ោះបញ្ច លូអនក្ឱ្យចូលរ ួបានសទសនោះ ស្តលាអាចដឹក្នាំការម្របជ ាំស យោម នអនក្។ 

 
េាជិក្គែៈក្ាម ធិការ ARD អាចម្រត្ូវបានសលើក្ណលងពីការចូលរ ួណ ន្ក្ែលោះ ឬរាល់ណ ន្ក្ម្នកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD 
សៅសពលណដលការចូលរ ួរបេ់ប គគលសនោះ ិនចាំបាច់ ពីសម្រ ោះត្ាំបន់ក្ ម វធីិេិក្ា ឬសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធ ិនម្រតូ្វបានសគណក្ណម្រប 
ឬពិភាក្ាសៅក្ន ុងក្ិចចម្របជ ាំ។ អនក្ម្រត្ូវណត្យល់ម្រព ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរចាំស ោះការបដិសេធសនោះ។ 

 
េាជិក្ម្នគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្៏អាចម្រត្ូវបានសលើក្ណលងពីការចូលរ ួម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការរបេ់ ARD ្ងណដរ 
សៅសពលណដលក្ិចចម្របជ ាំ ក់្ព័នធនឹងការណក្ណម្របចាំស ោះ ឬការពិភាក្ាអាំពី ត្ាំបន់របេ់េាជិក្ម្នក្ ម វធីិេិក្ា 
ឬសេវាក្ ម ក់្ព័នធ ម្របេិនសបើអនក្ និងស្តលាសរៀនយល់ម្រព ចាំស ោះការសលើក្ណលងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ 
និងប គគលណដលម្រតូ្វបានសគសលើក្ណលងសនោះ ក់្សេន ើការបញ្ច លូជាលាយលក្ខែ៍អក្សរសៅក្ន ុងការអនិវឌ្ឍក្ ម វធីិ IEP   នសពលម្របជ ាំ។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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លកខែតឌ ម្នការចូលរមួ្ 
 
ានសត្េត ពីរណ ន្ក្េម្រាប់ក្ាំែត្់ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវា ក់្ព័នធឬអត់្៖ 
(1) កូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្ានពិការភាព និង (2) ស យស្តរណត្ពិការភាព កូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្ម្រត្ូវការការអប់រំពិសេេ 
និងសេវា ក់្ព័នធសដើ បីទទួលបានអត្ែម្របសយាជន៍ពីការអប់រំ។ 
សដើ បីស ល្ ើយត្បសៅនឹងណ ន្ក្ដាំបូងម្នការសធា ើសត្េត ពីរណ ន្ក្េម្រាប់លក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួ ក្ ារណដលានអាយ ពី 3 ឆ្ន ាំ ដល ់ 21 ឆ្ន ាំ 
សលើក្ណលងណត្ានការក្ត្់េាំោល់សៅក្ន ុងវង់ម្រក្ចក្ខាងសម្រកា  ម្រតូ្វណត្បាំសពញតា លក្ខែៈវនិិចេ ័យេម្រាប់ម្របសនទម្នពិការភាព ួយ 
ឬសម្រចើនានដូចជា៖ 

 

• ជាំងឺអូទីេសឹ  

• ងលង ់ឬពិបាក្ស្តត ប់ (អាយ ចប់សពលសក្ើត្រហូត្ដល់ 21 ឆ្ន ាំ) 

• គងលង ់(អាយ ចប់ពីសពលសក្ើត្រហូត្ដល់ 21 ឆ្ន ាំ) 

• ការរំខាន ល្ វូអារ មែ៍ 

• ពិការភាពបញ្ហញ  

• ពិការភាពសម្រចើនណ ន្ក្ 

• ក្ ារភាព ិនម្រគប់លក្ខែៈ (អាយ ពីបីសៅម្របាាំឆ្ន ាំ) 

• ការច ោះសែាយសម្រោង ែ្ ឹង 

• ការច ោះសែាយេ ែភាពស្សងសទៀត្ 

• ពិការភាពម្នការេិក្ាជាក្់លាក្់ 

• ការនិយាយ ឬភាស្តច ោះសែាយ 

• របួេណ ន្ក្ែួរក្ាលស យការប៉ាោះទងគ ិច ឬ 

• ពិការភាពណននក្ (អាយ ចប់ពីសពលសក្ើត្រហូត្ដល់ 21 ឆ្ន ាំ)។ 

 
គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វសធា ើការក្ាំែត្់អាំពីលក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួក្ន ុងរយៈសពល 30 ម្ងៃម្នម្ងៃតា ម្របតិ្ទិន 
គិត្ចប់ពីម្ងៃបញ្ចប់ម្នរបាយការែ៍វាយត្ម្ លដាំបូង។ ម្របេិនសបើម្ងៃទី 30 ចូលដល់ក្ន ុងរដូវសតត  សហើយស្តលា ិនទន់សបើក្វគគចូលសរៀន 
គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វានរហូត្ដលម់្ងៃចូលសរៀនដាំបូងសៅរដូវេល ឹក្ស ើម្រជោុះ 
សដើ បីបញ្ចប់សេចក្ត ីេសម្រ ចទក្់ទងនឹងការក្ាំែត្់អាំពីលក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួដាំបូង ក្ ម វធីិ IEP និងក្ណនលងច ោះក្  មេិក្ា 
សលើក្ណលងណត្ការវាយត្ម្ លដាំបូងបងាា ញថាក្ ារនឹងម្រត្ូវការសេវាក្ មឆ្ន ាំេិក្ាបណនែ  (ESY) ក្ន ុងរដូវសតត សនោះ។ 

 
សបើេិន សទោះយា៉ា ងណា ស្តលាបានទទួលការការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លដាំបូងយា៉ា ងតិ្ច 35 ប៉ា ណនតត្ិចជាង 45 ម្ងៃម្នម្ងៃេិក្ា 
  នម្ងៃបសម្រងៀនច ងសម្រកាយម្នឆ្ន ាំេិក្ា សហើយកូ្នរបេ់អនក្ ិនបានអវត្តានបីម្ងៃ ឬសម្រចើនជាងសនោះ 
ចសនល ោះសពលណដលអនក្បាន ត្ល់ការម្រព សម្រពៀង និងម្ងៃបសម្រងៀនច ងសម្រកាយ (សនោះានន័យថា 
លក្ខែែឌ ម្រតូ្វបានបាំសពញេម្រាប់ការទទួលរបាយការែ៍វាយត្ម្ លម្រតឹ្ ម្ងៃទី 30 ណែ ិង ន) គែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្រតូ្វណត្ម្របជ ាំ ិនឱ្យយឺត្ជាងម្ងៃទី 15 ម្នឆ្ន ាំេិក្ាបនា ប់ សដើ បីពិនិត្យរបាយការែ៍វាយត្ម្ ល  
សលើក្ណលងណត្ការវាយត្ម្ លបងាា ញថាកូ្នរបេ់អនក្នឹងម្រត្ូវការសេវាក្ ម  ESY ក្ន ុងអាំ ុងរដូវសតត សនោះ។ 
ម្របេិនសបើការវាយត្ម្ លបងាា ញថាកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវការសេវាក្ ម  ESY សៅក្ន ុងរដូវសតត  គែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្រតូ្វណត្ម្របជ ាំឱ្យបានសលឿនតា ណដលអាចសធា ើសៅបាន សដើ បីពិនិត្យការវាយត្ម្ លរបេ់ក្ ារ។ 

 
 ិនណ នអនក្ត្េ ូ េិក្ាទាំងអេ់េ ទធណត្ានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ សនោះសទ។ 
ម្របេិនសបើបញ្ហា របេ់កូ្នអនក្ភាគសម្រចើនបណាត ល ក្ពីក្ងាោះខាត្ម្នការណែនាំេ ម្រេបក្ន ុងការអាន ឬគែិត្វទិា 
ឬស យស្តរណត្កូ្នរបេ់អនក្ានជាំនញភាស្តអង់សគលេានក្ម្រ ិត្ កូ្នរបេ់អនក្ ិនម្រត្ូវបានក្ាំែត្់ថាជាសក្មងពិការសម្រកា ចាប់ IDEA 
ស ើយ។ ម្របេិនសបើការវាយត្ម្ ល ល្ ុោះបញ្ហច ាំងឱ្យស ើញថាកូ្នរបេ់អនក្ ិនានពិការភាពសទ 
ម្រក្ ុជាំនួយណដលាន ូល ឋ នសៅតា បរសិវែស្តលាអាចជួប និងណែនាំសេវាក្ ម  
ឬក្ ម វធីិស្សងៗសទៀត្សៅក្ន ុងការអប់រំទូសៅសដើ បីជួយកូ្នរបេ់អនក្។ 

 
ម្របេិនសបើការវាយត្ម្ លបងាា ញថាកូ្នរបេ់អនក្ានពិការភាព គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វទាំន ក្បាំរ ងណ ន្ក្ទីពីរ 
ម្នការសធា ើសត្េតលក្ខែឌ ម្នការចូលរ ួណដលានលក្ខែៈជាពីរណ ន្ក្ស យេសម្រ ចថា សត្ើកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវការការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ សដើ បីចូលរ ួ និងសធា ើឱ្យានការរកី្ចសម្រ ើនសៅក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាចាំសែោះដឹងទូសៅ (សនោះានន័យថា 
ក្ ម វធីិេិក្ាដូចោន នឹងក្ ារណដល ិនានភាពពិការ)។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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ការ្េល់សេវាកម្មដំ្បូង 
 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ានលក្ខែៈេ បត្ត ិម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ  ស្តលាម្រត្ូវ ត្ល់ឱ្យកូ្នរបេអ់នក្នូវ 
FAPE សៅក្ន ុងបរយិាកាេរតឹ្ត្បិត្តិ្ចតួ្ចបាំ្ ត្។ សនោះម្រតូ្វបានបាំសពញតា រយៈការបសងក ើត្ក្ ម វធីិ IEP របេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD 
និងការអន វត្តក្ ម វធីិ IEP របេ់ស្តលាសរៀន។   នសពលស្តលាសរៀនអាច ត្ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្ ម ក់្ព័នធដាំបូង សទោះយា៉ា ងណា 
វាម្រតូ្វណត្ានការម្រព សម្រពៀងពីអនក្េម្រាប់សេវាក្ ម។ ស្តលាម្រតូ្វណត្សធា ើការែិត្ែាំស យេ សហត្ ្ល 
សដើ បីទទួលបានការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការ ត្ល់សេវាក្ មដាំបូង។ ម្របេិនសបើអនក្ ិនម្រព សម្រពៀងចាំស ោះការ ត្ល់សេវាក្ មដាំបូង 
ស្តលា ិនអាចសេន ើេ ាំការេម្រ បេម្រ ួល 
ឬសេន ើេ ាំេវនការនីតិ្វធីិម្រតឹ្ ម្រតូ្វសដើ បីម្រចនសចលការបដិសេធរបេ់អនក្ក្ន ុងការការម្រព សម្រពៀងចាំស ោះសេវាក្ ម។  ិនានការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាក្ ម ក្់ព័នធនឹងម្រត្ូវបាន ត្ល់ជូនម្របេិនសបើអនក្បដិសេធការម្រព សម្រពៀង។ 
ស្តលាសរៀន ិនរំសលានសលើកាត្ពាក្ិចចរបេ់ែល នួសដើ បីសធា ើឱ្យ FAPE ានម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ម្របេិនសបើអនក្បដិសេធការម្រព សម្រពៀង 
ឬែក្ខានក្ន ុងការស ល្ ើយត្បសៅនឹងេាំសែើសដើ បី ត្ល់ការយល់ម្រព ចាំស ោះការ ត្ល់ការអប់រំដាំបូង និងសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធ។ 

 

កម្ម វធីិអប់រំលកខតៈបុរគល 
 
េាេភាគេាំខាន់ៗរបេ់ក្ ម វធីិ IEP រ ួាន៖ 

 

• ក្ម្រ ិត្ម្នេ ិទធិ្លេិក្ា និងការអន វត្ត  ែងារបចច ុបបនន របេ់កូ្នអនក្ (PLAAFP) ។ 

• សោលសៅម្របចាំឆ្ន ាំណដលអាចវាេ់ណវងបាន រ ួទ ាំងសោលសៅេិក្ា និង  ែងារ។ 

• ការពិពែ៌នអាំពីការអប់រំពិសេេ សេវាក្ ម ក់្ព័នធនន និងជាំនួយ និងសេវាក្ មបណនែ ណដលនឹង 

ម្រតូ្វបាន ត្ល់ជូន។ 

• ព័ត្៌ានទក្់ទងនឹងរសបៀបណដលកូ្នរបេ់អនក្នឹងចូលរ ួក្ន ុងការវាយត្ម្ លរដឋ  និងទូទាំងម្រេកុ្ រ ួទ ាំង 

សេចក្ត ីណងលងការែ៍អាំពីការស្តន ក្់សៅេ ម្រេបលក្ខែៈប គគលណដលចាំបាច់េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្សដើ បីទទួលយក្ការវាយត្ម្ ល  

និងថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវការសធា ើការវាយត្ម្ លជាំនួេ ជួេឱ្យ 

ការវាយត្ម្ លទូសៅទូទាំងរដឋ  សហើយថាសត្ើសហត្ អា ីការវាយត្ម្ លជាំនួេណដលេ ម្រេបេម្រាប់កូ្នអនក្ 

• សេវាក្ មផ្លល េ់បត រូ សៅសពលេ ម្រេបតា អាយ  និង 

• វវេិ័យស្សងសទៀត្ណដលម្រតូ្វយក្ ក្ពិចរណា សហើយសបើបានក្ាំែត្់ចាំបាច់ បានស ោះម្រស្តយេម្រាប់ក្ ារណដលានពិការភាព 

ត្ម្រ ូវការ ឬកាលៈសទេៈពិត្ម្របាក្ដ។ 

 
TEA បានបសងក ើត្ទម្រ ង់ណបបបទ IEP គាំរ ួូយ (ត្ាំែភាជ ប់៖ bit.ly/3smMLMe)។ ស្តលាសរៀនរបេ់កូ្នអនក្អាចសម្របើទម្រ ង់ណបបបទគាំរសូនោះវ
ឬអាចសម្របើទម្រ ង់ណបបបទស្សង។ 

 
ក្ន ុងការបសងក ើត្ក្ ម វធីិ IEP ានសរឿងជាសម្រចើនណដលគែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វពិចរណា រ ួាន៖ 

 

• ភាពខាល ាំងរបេ់កូ្នអនក្ 

• ការម្រពួយបារ ភរបេ់អនក្េម្រាប់សលើក្ក្ ពេ់ការអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ 

• លទធ្លម្នការវាយត្ម្ លងមីៗរបេកូ់្នអនក្ និង 

• ត្ម្រ ូវការក្ន ុងការេិក្ា ការអនិវឌ្ឍ និង  ែងាររបេ់កូ្នអនក្។ 

 
សលើេពីសនោះសទៀត្ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វស ោះម្រស្តយក្តាត ពិសេេេម្រាប់ក្ ារ ួយចាំនួន ដូចខាងសម្រកា ៖ 

 

• ពិចរណាសលើការសម្របើម្របាេ់ការអនតរាគ ន៍អាក្បបកិ្រយិាវជិជាន និងការោាំម្រទ 

ក្៏ដូចជាយ ទធស្តស្រេត ស្សងសទៀត្សដើ បីស ោះម្រស្តយអាក្បបក្ិរយិាសនោះ សៅសពលឥរយិាបងរបេ់ក្ ារបងាែ ក្់ការសរៀនេូម្រត្របេ់ក្ ារ 

ឬការសរៀនេូម្រត្របេ់អនក្ដម្ទសទៀត្។ 

• ពិចរណាពីត្ម្រ ូវការណ ន្ក្ភាស្តរបេ់ក្ ារ ពីសម្រ ោះត្ម្រ ូវការទាំងសនោះទក់្ទងនឹងក្ ម វធីិ IEP របេ់ក្ ារ 

សៅសពលក្ ារានលក្ខែៈេ បត្ត ិម្រគប់ម្រោន់ជាក្ ារណដលានជាំនញភាស្តអង់សគលេានក្ម្រ ិត្ 

ត្ល់ជូនការណែនាំជាអក្សរេម្រាប់ជនពិការណននក្ និងការសម្របើម្របាេ់អក្សរេម្រាប់ជនពិការដល់ជនពិការណននក្ 

សលើក្ណលងណត្គែៈក្ាម ធិការក្ាំែត្់ថាការណែនាំជាអក្សរេម្រាប់ជនពិការណននក្ ឬការសម្របើសនោះ 

 ិនេ ម្រេបេម្រាប់ក្ ារសៅសពលក្ ារពិការណននក្ ឬសែាយណននក្។ 

• ពិចរណាអាំពីត្ម្រ ូវការម្នការម្របាម្រេ័យទក្់ទងរបេ់ក្ ារាន ក្់ៗណដលានពិការភាព និងេម្រាប់ក្ ារណដលងលង់ 

ឬពិបាក្ក្ន ុងការស្តត ប់ ពិចរណាពីត្ម្រ ូវការភាស្ត និងទាំនក្់ទាំនងរបេ់ក្ ារ ឱ្កាេេម្រាប់ 

ការម្របាម្រេ័យទក្់ទងផ្លា ល់ជា ួយ ិត្តនក្ត ិ និងប គគលិក្ជាំនញខាងភាស្ត និងរសបៀបក្ន ុងការម្របាម្រេ័យទក្់ទងរបេ់ក្ ារ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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ក្ម្រ ិត្េិក្ា និងត្ម្រ ូវការសពញសលញ រ ួទ ាំងឱ្កាេេម្រាប់ការបសម្រងៀនស យផ្លា ល់សៅក្ន ុង 

រសបៀបភាស្ត និងការម្របាម្រេ័យទក្់ទងរបេ់ក្ ារ និង 

• ពិចរណាថាសត្ើក្ ារាន ក្់ៗណដលានពិការភាពម្រតូ្វការឧបក្រែ៍ និងសេវាក្ មបសចចក្វទិាជាំនួយណដរឬសទ។ 
 

 

កម្រម្ិតបចច ុបបននម្នេម្ិទ្ធ ិ្លេិកា និងការអនុវតេម្ុែងារម្របចមំ្ងៃ 
 
ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វណត្ានសេចក្ត ីណងលងការែ៍អាំពី PLAAFP របេ់កូ្នអនក្។ 
សេចក្ត ីណងលងការែ៍សនោះម្រតូ្វណត្រ ួបញ្ច លូពីរសបៀបណដលពិការភាពានឥទធិពលសលើការចូលរ ួ និងដាំសែើរការសៅក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាទូសៅ។ 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្គឺជាក្ ារណដល ិនទន់ចូលសរៀន 
សេចក្ត ីណងលងការែ៍ម្រត្ូវណត្ពនយល់ពីរសបៀបណដលពិការភាពានឥទធិពលសលើការចូលរ ួក្ន ុងេក្ មភាពេ ម្រេបតា អាយ ។ 

 

 

សោលសៅម្របចឆំ្ន  ំ
 
ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វណត្ានសោលសៅម្របចាំឆ្ន ាំណដលអាចវាេ់ណវងបាន រ ួានសោលសៅេិក្ា និងសោលសៅ  ែងារ 
ណដលបានសរៀបចាំស ើងសដើ បីបាំសពញត្ម្រ ូវការកូ្នរបេ់អនក្ ណដលបណាត ល ក្ពីពិការភាព ដូសចនោះពួក្សគអាចចូលរ ួ 
និងដាំសែើរការសៅក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាទូសៅ។ 
សោលសៅទាំងសនោះក្៏ម្រត្ូវណត្ស ោះម្រស្តយត្ម្រ ូវការអប់រំស្សងសទៀត្ណដលបណាត ល ក្ពីពិការភាពកូ្នរបេ់អនក្្ងណដរ។ ក្ ម វធីិ IEP 
ម្រតូ្វណត្ពិពែ៌នអាំពីរសបៀបណដលការរកី្ចសម្រ ើនរបេ់កូ្នអនក្សឆ្ព ោះសៅរក្សោលសៅម្របចាំឆ្ន ាំ 
នឹងម្រតូ្វបានវាេ់ណវងក៏្ដូចជាសៅសពលណដលរបាយការែ៍ពីដាំសែើរការម្នការងារនឹងម្រតូ្វបាន ត្ល់ជូនអនក្។ 

 

 

ការអប់រំពិសេេ សេវាកម្ម ក់ព័នធ  និងជនួំយ និងសេវាកម្មបខនែម្ 
 
គែៈក្ាម ធិការ ARD េសម្រ ចថាសត្ើសេវាក្ មអា ីែល ោះណដលម្រតូ្វការសដើ បី៖ 

 

• អន ញ្ហញ ត្ឱ្យក្ ារជម្រ ញុឱ្យបានេ ម្រេបសឆ្ព ោះសៅរក្សោលសៅម្របចាំឆ្ន ាំ។ 

• ចូលរ ួ និងសធា ើឱ្យានការរកី្ចសម្រ ើនសៅក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាទូសៅរ ួទាំងការចូលរ ួក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាបណនែ  

និងេក្ មភាព ិន ក់្ព័នធនឹងការេិក្ា និង 

• ទទួលបានការអប់រំ និងចូលរ ួជា ួយក្ ារណដលោម នពិការភាព។ 

 
ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វណត្រ ួបញ្ច លូសេចក្ត ីណងលងការែ៍អាំពីការអប់រំពិសេេណដលចាំបាច់ សេវាក្ ម ក់្ព័នធនន និងជាំនួយ 
និងសេវាក្ មបណនែ ណដលម្រតូ្វ ត្ល់ជូនកូ្នរបេ់អនក្ ឬក្ន ុងន កូ្នរបេ់អនក្។ 
សេវាក្ មទ ាំងសនោះម្រតូ្វណត្ណ ែ្ក្សលើការម្រស្តវម្រជាវណដលបានពិនិត្យវាយត្ម្ លពីអនក្ានវជិាជ ជីវៈដូចោន  ដល់ក្ម្រ ិត្ណដលអាចអន វត្តបាន។ 

 

សលើេពីសនោះសទៀត្ ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វណត្ានសេចក្ត ីណងលងការែ៍អាំពីការណក្ណម្របក្ ម វធីិចាំបាច់នន 
និងជាំនួយេម្រាប់ប គគលិក្ស្តលាណដលនឹងម្រតូ្វ ត្ល់ជូន។ ក្ ម វធីិ IEP 
ក្៏ម្រត្ូវណត្បញ្ច លូកាលបរសិចេទណដលបានសម្រោងទ ក្េម្រាប់ការចប់ស ត្ើ សេវាក្ មនន និងការណក្ណម្រប 
ក្៏ដូចភាពសក្ើត្ស ើងញឹក្ញាប់ណដលបានរំពឹងទ ក្ ទីតាាំង និងរយៈសពលសេវាក្ ម  និងការណក្ណម្រប។ 

 

 

ការវាយតម្ម្លរដ្ឋ 
 
សៅសម្រកា ចាប់េហព័នធ  
ការវាយត្ម្ លរដឋម្រតូ្វណត្ ត្ល់ឱ្យក្ ារទាំងអេ់សដើ បីក្ាំែត់្ថាសត្ើស្តលាសរៀនទទួលបានសជាគជ័យក្ន ុងការបសម្រងៀនក្ ារនូវេត ង់ រាតិ្កាេិ

ក្ារបេ់រដឋឬសទ។ សៅរដឋ Texas េត ង់ ាតិ្កាេិក្ាម្រតូ្វបានសគស្តគ ល់ថាជាចាំសែោះដឹង និងជាំនញេាំខាន់ៗរបេ់រដឋ (Texas Essential 
Knowledge and Skills) ណដលអាចរក្បានសៅសលើសគហទាំព័រ TEA (ត្ាំែភាជ ប់៖ bit.ly/3bFeuSk) ។ 
ក្ ារពិការណដលទទួលបានសេវាក្ មអប់រំពិសេេ នឹងសធា ើការវាយត្ម្ លរដឋដ៏េ ម្រេប ទាំងការវាយត្ម្ លសទៀងទត្ ់
ឬការវាយត្ាំម្លជាំនួេេម្រាប់ក្ ារណដលានពិការភាពម្នការយល់ដឹងេាំខាន់បាំ្ ត្ណដលម្រតូ្វនឹងេត ង់ េ ិទធិ្លេិក្ាជាំនួេ។ 
ស យ ិនគិត្ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូ្វសធា ើការវាយត្ម្ លសទៀងទត្់ ឬការវាយត្ម្ លជាំនួេ 
ការវាយត្ម្ លម្រតូ្វឱ្យម្រេបនឹងេតង់ ែល ឹ ស្តរម្នការេិក្ាណដលសធា ើឱ្យែិត្ែាំអេ់េ ត្ែភាពរបេ់រដឋ 
សហើយកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្ទទួលបានក្ណនលងស្តន ក្់សៅេ រ យសលើ់ការវាយត្ាំម្លរបេ់រដឋ  និងត្ាំបន ់
ម្របេិនសបើចាំបាច់ដូចណដលបានបងាា ញសៅក្ន ុងក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ថាក្ណនលងស្តន ក្់សៅចាំបាច់េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្សដើ បីចូលរ ួក្ន ុងការវាយត្ម្ ល  ក្ ម វធីិ IEP 
ម្រតូ្វណត្ានសេចក្ត ីណងលងការែ៍អាំពីក្ណនលងស្តន ក្់សៅេ រ យ។ ព័ត្៌ានអាំពីក្ណនលងស្តន ក្់សៅពីសគហទាំព័រ TEA (ត្ាំែភាជ ប់៖ bit.ly/3sq2vht) ។ 

 

ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ថាកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្សធា ើការវាយត្ម្ លជាំនួេជួេឱ្យការវាយត្ម្ លជាក្់លាក្់របេ់រដឋ  ឬទូទាំងត្ាំបន់ 
សេចក្ត ីណងលងការែ៍ម្រត្ូវណត្ ត្ល់ជូនទក្់ទងសៅនឹង ូលសហត្ ណដលសក្មង ិនអាចចូលរ ួក្ន ុងការវាយត្ម្ លសទៀងទត្់ 
និងសហត្ អា ីការវាយត្ម្ លជាំនួេណដលបានសម្រជើេសរេីេ ម្រេបេម្រាប់ក្ ារ។ ជាងសនោះសទៀត្ 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ក្ាំព ងសធា ើការវាយត្ម្ លជាំនួេ ក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្ក៏្ម្រតូ្វរ ួបញ្ច លូចាំែ ចសោល 
ឬសោលបាំែងរយៈសពលែល ី្ងណដរ។ ចាំែ ចសោល ឬសោលបាំែងរយៈសពលែល ី 
ម្រតូ្វបានទ ទរេម្រាប់ណត្េិេសណដលានពិការភាពម្នការយល់ដងឹដ៏េាំខាន់បាំ្ ត្ 
ណដលក្ាំព ងសធា ើការវាយត្ម្ លជាំនួេណដលម្រតូ្វនឹងេតង់ េ ិទធិ្លេកិ្ាជាំនួេ។ 

 

ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ ិនបានបាំសពញការវាយត្ម្ លរបេ់រដឋណដលបានត្ម្រ ូវ គែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្រតូ្វណត្ស ោះម្រស្តយនូវរសបៀបណដលក្ ារនឹងចូលរ ួក្ន ុងក្ ម វធីិបសម្រងៀនណដលពសនល ឿន ឬក្ ម វធីិម្នការបសម្រងៀនដ៏លែ ិត្លែ ន់។ 

 

 

ការផ្លល េ់បត រូ 
 

IDEA និងចាប់របេ់រដឋត្ម្រ ូវឱ្យក្ ម វធីិ IEP េម្រាប់េិេសចេ់ៗស ោះម្រស្តយសេវាក្ មផ្លល េ់បត រូ។ សេវាក្ មផ្លល េ់បត រូ 
គឺជាេាំែ ាំម្នេក្ មភាពេម្រ បេម្រ ួលណដលបានសរៀបចាំស ើងសដើ បីជួយក្ ារឱ្យផ្លល េ់បត រូពីស្តលាសរៀនសៅេក្ មភាពសម្រកាយស្តលា។ 
អាយ ណដលណ្នការផ្លល េ់បត រូម្រតូ្វណត្ចប់ស ត្ើ  សទោះយា៉ា ងណា ែ េោន សម្រកា ចាប់េហព័នធ  និងរដឋ។ សៅសម្រកា ចាប់រដឋ Texas 
 ិនឱ្យហួេពីសពលណដលេិេស្នដល់អាយ  14 ឆ្ន ាំ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រត្ូវពិចរណា សហើយ ម្របេិនសបើេ រ យ 
ស ោះម្រស្តយនូវបញ្ហា ដូចខាងសម្រកា សៅក្ន ុងក្ ម វធីិ IEP ៖ 

 

(1) ការចូលរ ួរបេ់េេិសដ៏េ ម្រេបសៅក្ន ុងការផ្លល េ់បត រូរបេ់េិេសសៅជីវតិ្សម្រតម្របព័នធស្តលារដឋ។ 
(2) ម្របេិនសបើេិេសានអាយ តិ្ចជាង 18 ឆ្ន ាំ ការចូលរ ួដ៏េ ម្រេបសៅក្ន ុងការផ្លល េ់បត រូរបេ់េិេសស យ 

ឪព ក្ាត យរបេ់េិេស និង ន េសស្សងសទៀត្ណដលម្រតូ្វបានអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរ ួតា រយៈ៖ 

a. ឪព ក្ាត យរបេ់េិេស ឬ 

b. ការយិាល័យអប់រំម្រេកុ្ណដលេិេសច ោះស ម្ ោះ 

(3) ម្របេិនសបើេិេសានអាយ យា៉ា ងតិ្ច 18 ឆ្ន ាំ ការចូលរ ួក្ន ុងការផ្លល េប់ត រូរបេ់េិេស និងអនគត្ស យ 

ឪព ក្ាត យេិេស និង ន េសស្សងសទៀត្ ម្របេិនសបើឪព ក្ាត យ ឬ ន េសស្សងសទៀត្៖ 

a. ម្រតូ្វបានអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរ ួស យេិេស ឬការយិាល័យអប់រំម្រេកុ្ណដលេិេសម្រត្ូវច ោះស ម្ ោះ ឬ 

b. ានការយល់ម្រព ពីេិេសក្ន ុងការចូលរ ួសម្រកា ក្ិចចម្រព សម្រពៀងេសម្រ ចចិត្តណដលបានោាំម្រទ 

(4) ជសម្រ ើេម្នការអប់រំសម្រកាយ ធយ េិក្ាដ៏េ ម្រេប រ ួទ ាំងការសរៀបចាំេម្រាប់ក្ម្រ ិត្សម្រកាយអន វទិាល័យ 

ការងារវគគេិក្ា 

(5) ការវាយត្ម្ ល វជិាជ ជីវៈ  ែងារេ ម្រេប ួយ 

(6) សោលសៅ និងសោលបាំែងការងារេ ម្រេប 

(7) ម្របេិនសបើេិេសានអាយ យា៉ា ងតិ្ច 18 ឆ្ន ាំ ានបរយិាកាេបសម្រងៀនេ ម្រេបតា អាយ  

រ ួទ ាំងការសរៀបចាំេហគ ន៍ ឬបរសិ្តែ នណដលសរៀបចាំេិេសេម្រាប់ការអប់រំសម្រកាយ ធយ េិក្ា ឬ 

ការបែត ុ ោះបណាត ល ការងាររ ួោន ណដលានការម្របកួ្ត្ម្របណជង ឬការរេ់សៅឯក្រាជយ ក្ន ុងការេម្រ បេម្រ ួលជា ួយសោលសៅ 

និងសោលបាំែងផ្លល េ់បត រូរបេ់េិេស 

(8) សោលសៅ និងសោលបាំែងក្ន ុងការរេ់សៅឯក្រាជយេ ម្រេប 

(9) កាលៈសទេៈេ ម្រេបេម្រាប់ការេម្រ បេម្រ ួលការបញ្ជ នូេិេស ឬឪព ក្ាត យរបេ់េិេសសៅ 

ទីភាន ក្់ងាររ ឋ និបាលេម្រាប់សេវាក្ ម  ឬអត្ែម្របសយាជន៍ស្តធារែៈ 

រ ួទ ាំងការបញ្ជ នូសៅទីភាន ក្់ងាររ ឋ និបាលសដើ បី ក្់េិេសសៅសលើបញ្ជ ីរង់ចាំេម្រាប់្លម្របសយាជនស៍្តធារែៈណដលានេម្រាប់េិ

េស និង 

(10) ការសម្របើម្របាេ់ ម្រព ទាំងភាពេ ម្រេបណដលាន៖ 
a. ជាំនួយបណនែ  សេវាក្ ម  ក្ ម វធីិេិក្ា និងឱ្កាេស្សងៗសទៀត្សដើ បីជួយេិេសសៅក្ន ុង 

ការអនិវឌ្ឍជាំនញសធា ើសេចក្ត ីេសម្រ ចចិត្ត  និង 

b. ការោាំម្រទ និងសេវាក្ មសដើ បីសលើក្ក្ ពេ់ឯក្រាជយភាព និងការសបតជាា ចិត្តរបេ់េិេស រ ួទ ាំង 

ការោាំម្រទដល់ក្ិចចម្រព សម្រពៀងក្ន ុងការសធា ើសេចក្ត ីេសម្រ ចចិត្ត។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែ ក្រា ឆ្ន ាំ 2021 
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ណ ន្ក្ B ម្នចាប់ IDEA ត្ម្រ ូវឱ្យ ចប់ស ត្ើ  ិនយូរជាងក្ ម វធីិ IEP ដាំបូងណដលចូលជាធរានសៅសពលណដលក្ ារានអាយ  16 ឆ្ន ាំ 
ឬសក្មងជាងសនោះម្របេិនសបើភាពេ ម្រេបម្រត្ូវបានក្ាំែត្់ស យគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ ម វធីិ IEP 
ម្រតូ្វណត្បញ្ច លូសោលសៅសម្រកាយ ធយ េិក្ាណដលអាចវាេ់ណវងបានេ ម្រេប 
ណ ែ្ក្សលើការវាយត្ម្ លការផ្លល េ់បត រូេ ម្រេបសៅតា អាយ ទក្់ទងនឹងការបែត ុ ោះបណាត ល ការអប់រំ ការងារ 
និងជាំនញការរេ់សៅឯក្រាជយដេ៏ ម្រេប។ ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វណត្រ ួបញ្ច លូសេវាក្ មផ្លល េ់បត រូ រ ួទ ាំងវគគេិក្ា 
ម្រតូ្វការសដើ បីជួយក្ ារក្ន ុងការ្នដល់សោលសៅទាំងសនោះ។ 

 
កូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្ទទួលបានសគអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរ ួក្ន ុងកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD សៅសពលសេវាក្ មផ្លល េ់បត រូ 
និងសោលសៅសម្រកាយ ធយ េិក្ានឹងម្រតូ្វបានពិភាក្ា។ ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ ិនចូលរ ួម្របជ ាំ គែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្រតូ្វចត់្វធិានការស្សងសទៀត្សដើ បីធានថាចាំែង់ចាំែូលចិត្ត  និងចាំណាប់អារ មែ៍របេ់កូ្នអនក្ម្រត្ូវបានសគពិចរណា។ 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ានអាយ តិ្ចជាង 18 ឆ្ន ាំ និងយា៉ា ងសោចណាេ់ 14 ឆ្ន ាំ សនោះគែៈក្ាម ធិការរបេ់ ARD 
ក្៏ម្រត្ូវពិចរណាអាំពីការចូលរ ួក្ន ុងការផ្លល េ់បត រូរបេ់េិេសស យអនក្ និង ន េសស្សងសទៀត្ណដលម្រតូ្វបានអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរ ួតា រយៈអនក្ 
និងស្តលាសរៀន។ សលើេពីសនោះសទៀត្ ក្ន ុងក្ម្រ ិត្េ ម្រេប ជា ួយការម្រព សម្រពៀងជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់អនក្ 
ឬការម្រព សម្រពៀងជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់េិេសសពញវយ័ ស្តលាម្រតូ្វអសញ្ជ ើញអនក្ត្ាំណាងម្នទីភាន ក្់ងារណដលចូលរ ួណា ួយ 
ណដលទាំនងជាទទួលែ េម្រតូ្វក្ន ុងការ ត្ល់ ឬបង់ម្របាក់្េម្រាប់សេវាក្ មផ្លល េ់បត រូ។ 

 
សៅសពលណដលកូ្នរបេ់អនក្្នដល់អាយ  18 ឆ្ន ាំ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វពិចរណាសហើយ សបើេ ម្រេប 
ស ោះម្រស្តយការចូលរ ួក្ន ុងការផ្លល េ់បត រូ និងអនគត្របេ់េិេសស យអនក្ និង ន េសស្សងសទៀត្ ម្របេិនសបើអនក្ ឬ ន េសស្សងសទៀត្៖ 

 

• ទទួលបានការអសញ្ជ ើញឱ្យចូលរ ួស យេិេសសពញវយ័ ឬស យ LEA ណដលេិេសសពញវយ័ម្រតូ្វបានច ោះស ម្ ោះ ឬ 

• ានការម្រព សម្រពៀងពីេិេសសពញវយ័ សដើ បីចូលរ ួម្រេបតា កិ្ចចម្រព សម្រពៀងក្ន ុងការេសម្រ ចចិត្តណដលានោាំម្រទ។ 
 

េេិសសពញវយ័ 
 
សៅសពលកូ្នរបេ់អនក្្នដល់អាយ  18 ឆ្ន ាំ ក្ ារនឹងកាល យជា េិេសសពញវយ័។ េិេសសពញវយ័ានេិទធិសធា ើការេសម្រ ចចិត្តស យែល នួឯង 
សលើក្ណលងណត្បានក្ាំែត្់ស យចាប់ថាែាោះេ ត្ែភាព។ សៅក្ន ុងកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD 
ណដលបានសធា ើស ើងយា៉ា ងសោចណាេ់ ួយឆ្ន ាំ  នសពលកូ្នអនក្ានអាយ  18 ឆ្ន ាំ 
កូ្នរបេ់អនក្នឹងដឹងថាេិទធិេសម្រ ចចិត្តក្ន ុងការអប់រំនឹងស ា្រពីឪព ក្ាត យរបេ់ពួក្សគសៅពួក្សគ។ ក្ ម វធីិ IEP 
របេ់កូ្នអនក្ម្រត្ូវរាប់បញ្ច លូសេចក្ត ីណងលងការែ៍សដើ បីស ា្ៀងផ្លា ត្់ថាឪព ក្ាត យ និងកូ្នទទួលបានការជូនដាំែឹងអាំពីការស ា្រេិទធិ។ 
វាក្៏ម្រត្ូវរាប់បញ្ច លូសេចក្ត ីណងលងការែ៍ណដលពិពែ៌នអាំពីព័ត្៌ាន និងធនធានណដលបានណចក្រំណលក្អាំពីភាពជាអាណាពាបាល 
ការជាំនួេឱ្យភាពជាអាណាពាបាល និងព័ត្៌ានណដលបានណចក្រំណលក្អាំពីជាំនួយ 
និងសេវាក្ មស្សងសទៀត្ណដលបានរចនស ើងសដើ បីជួយក្ន ុងការរេ់សៅឯក្រាជយ។ 

 
សៅសពលណដលស ា្រេិទធិរបេ់អនក្សៅឱ្យេិេសសពញវយ័របេ់អនក្ អនក្ និងេិេសសពញវយ័របេ់អនក្ 
នឹងទទួលបានសេចក្ត ីជូនដាំែឹងណដលម្រតូ្វការនសពលអនគត្ទាំងអេ់។ យា៉ា ងណាក៏្ស យ សេចក្ត ីជូនដាំែឹងម្នការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ 
ARD  ិនណ នជាការអសញ្ជ ើញឱ្យអនក្ចូលរ ួក្ន ុងកិ្ចចម្របជ ាំសនោះសទ។ អនក្អាចចូលរ ួការម្របជ ាំបានល ោះម្រតាណត្េិេសសពញវយ័របេ់អនក្អសញ្ជ ើញអនក្ 
ឬ ត្ល់ការអន ញ្ហញ ត្ឱ្យស្តលាសរៀនអសញ្ជ ើញអនក្។ 

 

កុារខដ្លានជំងឺអូទី្េសឹម្ 
 
ចាំស ោះក្ ារណដលានជាំងឺអូទីេសឹ  ានយ ទធស្តស្រេតចាំនួន 11 ណដលអន សលា តា ចាប់ 19 TAC §89.1055(e) ម្រតូ្វណត្បានយក្ ក្ពិចរណា 
ស យណ ែ្ក្សលើការម្រស្តវម្រជាវណដលបានពិនិត្យវាយត្ម្ លពីអនក្ានវជិាជ ជីវៈដូចោន  
ការអន វត្តការអប់រំណ ែ្ក្សលើការម្រស្តវម្រជាវដល់ក្ម្រ ិត្ណដលអាចអន វត្តបាន។ សៅសពលចាំបាច់ 
យ ទធស្តស្រេតទ ាំងសនោះម្រតូ្វស ោះម្រស្តយសៅក្ន ុងក្ ម វធីិ IEP ។ សពលណដល ិនចាំបាច់ ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វបញ្ច លូសេចក្ត ីណងលងការែ៍អាំពី្លប៉ាោះ ល់សនោះ 
និង ូល ឋ នណដលបានសធា ើការសបតជាា ចិត្ត។ យ ទធស្តស្រេតបណនែ ណដលគែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វពិចរណាានដូចជា៖ 

 

• ការបណនែ ក្ ម វធីិអប់រំ។ 
• កាលវភិាគម្របចាំម្ងៃ ល្ ុោះបញ្ហច ាំងអាំពីសពលសវលាណដលោម នរចនេ ព ័នធ តិ្ចតួ្ចបាំ្ ត្។ 
• ការបែត ុ ោះបណាត លសៅតា ា្ោះ និងេហគ ន ៍ឬជសម្រ ើេណដលអាចេសម្រ ចបាន។ 
• យ ទធស្តស្រេតោាំម្រទឥរយិាបងវជិជាន។ 
• ការសធា ើណ្នការអនគត្។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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• ការបែត ុ ោះបណាត លឪព ក្ាត យ/ម្រក្ ុម្រគួស្តរ និងការោាំម្រទ។ 

• េាាម្រត្ប គគលិក្ និងក្ ារេ ម្រេបចាំស ោះេក្ មភាពននណដលបានក្ាំែត្់។ 

• ក្ិចចអនតរាគ ន៍ក្ន ុងការម្របាម្រេ័យទក្់ទង។ 

• ជាំនួយ និងយ ទធស្តស្រេត ជាំនញេងគ ។ 

• អនក្អប់រំវជិាជ ជីវៈ/ប គគលិក្ជាំនួយ និង 

• យ ទធស្តស្រេតបសម្រងៀនណ ែ្ក្សលើការម្រស្តវម្រជាវណដលបានពិនិត្យវាយត្ម្ លពីអនក្ានវជិាជ ជីវៈដូចោន  ការអន វត្តណ ែ្ក្សលើការម្រស្តវម្រជាវ។ 
 
 

កុារខដ្លងលង់ ឬពបិាកស្តេ ប ់
 
េម្រាប់ក្ ារណដលងលង់ ឬពិបាក្ក្ន ុងការស្តត ប់ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វពិចរណាសលើ៖ 

 

• ត្ម្រ ូវការភាស្ត និងការម្របាម្រេ័យទក្់ទងរបេ់ក្ ារ។ 

• ឱ្កាេេម្រាប់ការម្របាម្រេ័យទក្ទ់ងស យផ្លា ល់ជា ួយ ិត្តនក្ត ិ 

និងប គគលិក្ជាំនញក្ន ុងភាស្តរបេ់ក្ ារនិងរសបៀបក្ន ុងការម្របាម្រេ័យទក្់ទងរបេ់ក្ ារ។ 

• ក្ម្រ ិត្េិក្ារបេ់ក្ ារ និង 

• ត្ម្រ ូវការសពញសលញរបេ់ក្ ារ រ ួទ ាំងឱ្កាេេម្រាប់ការណែនាំស យផ្លា ល់ជាភាស្តរបេ់ក្ ារ និង 

រសបៀបក្ន ុងការម្របាម្រេ័យទក្់ទងរបេ់ក្ ារ។ 
 

 

កុារខដ្លពិការខននក ឬសែាយខននក 
 
តា ចាប់របេ់រដឋ  ចាំស ោះក្ ារណដលពិការណននក្ ឬសែាយណននក្ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វបញ្ច លូក្ន ុងការណែនាំម្នក្ ម វធីិ IEP 
របេ់ក្ ារជាអក្សរេម្រាប់ជនពិការណននក្ និងការសម្របើម្របាេ់អក្សរេម្រាប់ជនពិការណននក្ សលើក្ណលងណត្គែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ 
និងេាំអាងសលើឯក្ស្តរថាអក្សរេម្រាប់ជនពិការ ិនណ នជា សធាបាយអក្ខរក្ មេ ម្រេបេម្រាប់ក្ ារ។ 
ការសបតជាា ចិត្តរបេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្ណ ែ្ក្សលើការវាយត្ម្ លម្នម្របព័នធ្សពា្ាយអក្ខរក្ ម  និងជាំនញអក្ខរក្ មេ ម្រេបរបេ់ក្ ារ 
និងត្ម្រ ូវការម្នការបងាា ត្់បសម្រងៀននសពលបចច ុបបនន  និងសពលអនគត្របេ់ក្ ារ។ 

 

តា ចាប់របេ់រដឋេ េម្រាប់ក្ ារណដលពិការណននក្ ឬសែាយណននក្គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វពិចរណាអាំពីត្ម្រ ូវការរបេ់ក្ ារចាំស ោះ៖ 

 

• ជាំនញេាំែង ដូចជាអក្សរេម្រាប់ជនពិការណននក្ និងការអនិវឌ្ឍគាំនិត្និងជាំនញស្សងសទៀត្ណដលម្រតូ្វការ 

សដើ បីទទួលបានក្ ម វធីិេិក្ាណដលសៅេល់។ 

• ការណែនាំអាំពីទិេសៅ និងភាពអាចផ្លល េ់បត រូបាន។ 

• ជាំនញទនក្់ទាំនងេងគ ។ 

• ការសធា ើណ្នការការងារ។ 

• បសចចក្វទិាជាំនួយ រ ួទ ាំងឧបក្រែ៍អ បទិក្។ 

• ជាំនញក្ន ុងការរេ់សៅស យឯក្រាជយ។ 

• ការរកី្រាយក្ាំស្តនត  និងការលាំ ណហ។ 

• ការសបតជាា ចិត្តស យែល នួឯង និង 

• េ ត្ែភាពខាងវញិាែ។ 
 
 

ខ្នការអនេរារម្នអ៍ាកបបកិរយិ (BIP) 
 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ថា ណ្នការអនតរាគ ន៍អាក្បបកិ្រយិា ឬ BIP គឹេ ម្រេបេម្រាបកូ់្នអនក្ 
ណ្នការសនោះម្រតូ្វណត្រ ួបញ្ច លូជាណ ន្ក្ ួយម្នក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្ 
សហើយ ត្ល់ជូនម្រគូនី ួយៗនូវទាំនួលែ េម្រតូ្វក្ន ុងការអប់រំកូ្នរបេ់អនក្។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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សេវាកម្មបខនែម្េម្រាប់ឆ្ន េំិកា 
 
គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រត្ូវណត្ពិចរណាថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្ានលក្ខែៈេ បត្ត ិម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់សេវាក្ ម  ESY ណដរឬសទ។ 
កូ្នរបេ់អនក្ានលក្ខែៈម្រគប់ម្រោន់េម្រាប់សេវាក្ ម  ESY ម្របេិនសបើសៅក្ន ុងណ ន្ក្េាំខាន់ ួយ ឬសម្រចើនម្រត្ូវបានស ោះម្រស្តយសៅក្ន ុងសោលសៅ 
និងសោលបាំែង IEP បចច ុបបនន របេ់កូ្នអនក្ កូ្នរបេ់អនក្បានតាាំងបងាា ញ ឬអាចម្រត្ូវបានរំពឹងថានឹងតាាំងបងាា ញ ការងយច ោះខាល ាំង 
ឬសម្រចើនណដល ិនអាចទទួលបានក្ន ុងរយៈសពលេ ម្រេប ួយម្នសពលសវលា។  ក្យថា ការងយច ោះខាល ាំង ឬសម្រចើន ានន័យថាក្ ារបាន 
ឬនឹង ិនអាចរក្ាបាននូវជាំនញេាំខាន់ ួយ ឬសម្រចើនណដលទទួលបានសៅក្ន ុងការអវត្ដានម្នសេវាក្ ម  ESY សនោះសទ។ 

 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ថាកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវការសេវាក្ ម  ESY ក្ ម វធីិ IEP ម្រតូ្វណត្ក្ាំែត្់ថាសត្ើសោលសៅ 
និងសោលបាំែងណា ួយសៅក្ន ុងក្ ម វធីិ IEP នឹងម្រតូ្វបានស ោះម្រស្តយក្ន ុងអាំ ុងសពលម្នសេវាក្ ម  ESY ។ 
ម្របេិនសបើស្តលារបេ់អនក្ ិនសេន ើេ ាំពិភាក្ាអាំពីសេវាក្ ម  ESY សៅក្ន ុងកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការម្របចាំឆ្ន ាំរបេ់ ARD 
អនក្អាចសេន ើេ ាំឱ្យគែៈក្ាម ធិ ការ ARD របេ់កូ្នអនក្ ពិភាក្ាអាំពីេិទធិក្ន ុងការទទួលបានសេវាក្ ម  ESY ។ ព័ត្៌ានអាំពីសេវាក្ ម  ESY 
ានសៅសលើ (តំណ៖ bit.ly/3oEN2YF)។ 

 

កខនលងចុោះកម្ុមេិកា 
 
ចាប់ IDEA ត្ម្រ ូវឱ្យក្ ារណដលានភាពពិការម្រតូ្វបានទទួលការអប់រំ សៅក្ន ុងបរយិាការរតឹ្ត្បិត្ត្ិចបាំ្ ត្។ សនោះានន័យថា 
កូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្ទទួលបានការអប់រំជា ួយក្ ារណដល ិនានពិការភាពដល់ក្ម្រ ិត្អតិ្បរាេ ម្រេប។ 
ការដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញពីបរយិាកាេអប់រំសទៀងទត្់អាចសក្ើត្ស ើងបានល ោះម្រតាណត្លក្ខែៈ 
ឬភាពធៃន់ធៃរម្នពិការភាពរបេ់ោត្់គឺការអប់រំសៅក្ន ុងថាន ក្់ធ មតាស យការសម្របើជាំនួយ 
និងសេវាក្ មបណនែ  ិនអាចេសម្រ ចបានស យោប់ចិត្តស ើយ។ 

 
ជាំនួយ និងសេវាក្ មបណនែ  ានន័យថា ជាំនួយ សេវាក្ ម  និងជាំនួយស្សងៗសទៀត្ណដលម្រតូ្វបាន្្តល់ជូនសៅក្ន ុងថាន ក្់អប់រំសទៀងទត្់ 
ការក្ាំែត្់ទក្់ទងនឹងការអប់រំស្សងសទៀត្ និងសៅក្ន ុងការក្ាំែត់្  ែវជិាជ បណនែ និងសម្រតស្តលា 
សដើ បី ត្ល់លទធភាពឱ្យក្ ារពិការទទួលបានការអប់រំជា ួយក្ ារណដល ិនពិការរហូត្ដល់ក្ម្រ ិត្អតិ្បរាេ ម្រេប។ 

 
ណ ន្ក្េាំខាន់ ួយម្នដាំសែើរការអប់រំពិសេេ ក់្ព័នធនឹងការក្ាំែត់្ក្ណនលងច ោះក្  មេិក្ាេ ម្រេបេម្រាប់ការអន វត្តក្ ម វធីិ IEP របេ់ក្ ារ។ 
ក្  មេិក្ា េាំសៅសលើចាំែ ចននសៅតា ជសម្រ ើេម្នក្  មេិក្ាបនត  (សនោះគ ឺ ថាន ក្់ធ មតា ថាន ក្់ពិសេេ ស្តលាពិសេេ 
ការបសម្រងៀនតា ា្ោះការបសម្រងៀនសៅ នា ីរសពទយ និងស្តែ ប័នន) ណដលានេម្រាប់ក្ ារពិការ។ ក្ មេិក្ា ិនេាំសៅសៅសលើទីតាាំងជាក់្ណេតង 
ឬក្ណនលងជាក្់លាក់្ណដលសេវាក្ មនឹងម្រតូ្វបាន ត្ល់ជូនសនោះសទ។ គែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត់្ក្ មេិក្ាអប់រំស យសយាងសៅសលើក្ ម វធីិ IEP 
របេ់ក្ ារ។ 

 

សេចកេ ីេសម្រម្ចរបេរ់តៈកាម ធិការ ARD 
 
សេចក្ត ីេសម្រ ចរបេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD ទក្់ទងនឹងេាេធាត្ ចាំបាច់ម្ន IEP 
ម្រតូ្វណត្សធា ើស ើងស យានការម្រព សម្រពៀងសៅវញិសៅ ក្របេ់េាជិក្គែៈក្ាម ធិការម្របេិនសបើអាច។ 
កិ្ចចម្រព សម្រពៀងោន សៅវញិសៅ ក្សនោះសៅថាការ ូល តិ្ោន ។ គែៈក្ាម ធិការ ARD គួរណត្សធា ើការសឆ្ព ោះសៅរក្ការ ូល តិ្ោន  
ប៉ា ណនតស្តលាានទាំនួលែ េម្រតូ្វែពេ់បាំ្ ត្សដើ បីធានថា ក្ ម វធីិ IEP រ ួបញ្ច លូសេវាក្ មណដលកូ្នរបេ់អនក្ម្រត្ូវការសដើ បីទទួលបាន FAPE ។ 
វា ិនម្រតូ្វបានអន ញ្ហញ ត្ឱ្យសធា ើការេសម្រ ចចិត្តរបេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD ស យណ ែ្ក្សលើេាំស ងភាគសម្រចើនសនោះសទ។ ក្ ម វធីិ IEP 
ម្រតូ្វណត្បងាា ញថា សត្ើអនក្ និងអនក្ម្រគប់ម្រគងយល់ម្រេប ឬ ិនយល់ម្រេបនឹងសេចក្ត ីេសម្រ ចចិត្តរបេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD ។ 

 

ម្របេិនសបើអនក្ ិនយល់ម្រេបនឹងសេចក្ត ីេសម្រ ចរបេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD 
អនក្នឹងទទួលបានការ ត្ល់ឱ្កាេណត្ ួយសដើ បីឱ្យគែៈក្ាម ធិការ ប់េម្រាក្ក្ន ុងរយៈសពល ួយណដល ិនឱ្យសលើេពី 10 ម្ងៃម្នម្ងៃេិក្ា 
សលើក្ណលងណត្អនក្ និងស្តលាយល់ម្រេបោន សៅវញិសៅ ក្។ ម្របេិនសបើអនក្ម្រព ទទួលយក្ការ ប់េម្រាក្ និងបសងក ើត្ស ើងវញិ 
គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្ក្ាំែត់្សពលម្របជ ាំស ើងវញិតា សពលសវលា និងទីក្ណនលងណដលបានឯក្ភាពោន ។ សទោះយា៉ា ងណាក៏្ស យ 
ម្របេិនសបើវត្តានកូ្នរបេ់អនក្សៅក្ន ុងបរសិវែស្តលាបងាា ញពីភាពសម្រោោះថាន ក្់ម្នការសធា ើបាបរាងកាយដល់កូ្នរបេ់អនក្ ឬអនក្ដម្ទ 
ឬម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្បានម្របម្រពឹត្ត ិបទសលម ើេ ឬបទសលម ើេណដលអាចម្រត្ូវបសែត ញសចញ។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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ណដលអាចនាំឱ្យានការ ក់្សៅក្ន ុងក្ ម វធីិអប់រំជាំនួេវន័ិយគែៈក្ាម ធិការ ARD 
 ិនចាំបាច់េម្រាក្ពីការម្របជ ាំសទោះបីជាអនក្ ិនយល់ម្រេបនឹងសេចក្ត ីេាំសរចរបេ់គែៈក្ាម ធិការ ARD ក្៏ស យ។ 

 
ក្ន ុងអាំ ុងសពល ប់េម្រាក្ េាជិក្ម្រត្ូវពិចរណាសលើជសម្រ ើេស្សងៗសទៀត្ ម្រប ូលព័ត្៌ានបណនែ  សរៀបចាំឯក្ស្តរបណនែ  
និង/ឬរក្ធនធាន ន េសបណនែ ណដលអាចជួយសធា ើឱ្យគែៈក្ាម ធិការ ARD អាច្នដល់ការម្រព សម្រពៀងសៅវញិសៅ ក្។ 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ជួបម្របជ ាំោន  តងសទៀត្សហើយអនក្សៅណត្ជាំទេ ់
សលើក្ណលងណត្ការជាំទេ់សនោះទក្់ទងនឹងការ ត្ល់សេវាក្ មដាំបូងណដលការម្រព សម្រពៀងគឺចាំបាច់ ស្តលាសរៀនម្រតូ្វអន វត្តក្ ម វធីិ IEP 
ណដលស្តលាបានេាំសរចថាេ រ យេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្។ 

 
សៅសពលណដលក្ិចចម្រព សម្រពៀងោន  ិនសក្ើត្ាន របាយការែ៍ជាលាយលក្ខែ៍អក្សរអាំពី ូល ឋ នេម្រាប់ការជាំទេ់ម្រតូ្វណត្បញ្ច លូក្ន ុងក្ មវវធីិ 
IEP ។ ម្របេិនសបើអនក្ជាំទេ់នឹងសេចក្ត ីេាំសរចរបេ់គែៈក្ាម ធិការរបេ់ ARD 
អនក្ម្រត្ូវបាន ត្ល់ជូនឱ្កាេសដើ បីេរសេរសេចក្ត ីណងលងការែ៍ម្នការជាំទេ់របេ់អនក្។ 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ជូនអនក្នូវសេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  នយា៉ា ងតិ្ចម្របាាំម្ងៃ  នសពលអន វត្តក្ ម វធីិ IEP សនោះ 
ល ោះម្រតាណត្អនក្យល់ម្រព នឹងរយៈសពលែល ីជាងសនោះ។ 

 

គែៈក្ាម ធិការ ARD 
ក្៏អាចសម្រជើេសរេី ប់េម្រាក្ពីការម្របជ ាំស យសហត្ ្លស្សងសទៀត្សម្រតពីការែក្ខាន ិនបាន្នដល់ការម្រព សម្រពៀងោន អាំពីចាំែ ចេាំ
ខាន់ម្នក្ ម វធីិ IEP ។ 

 
 

ចាប់ចម្លងម្នកម្ម វធីិ IEP 
 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ឱ្យអនក្នូវចាប់ងត្ច លងក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្ស យ ិនគិត្ម្ងល។ ម្រេបតា ចាប់ 19 TAC §89.1050(i) 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនអាចនិយាយភាស្តអង់សគលេនិងភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្គឺភាស្តសអេា៉ា ញ 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ចាប់ងត្ច លងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរឬេស លងអាំពីក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្ណដលបានបក្ណម្របសៅជាភាស្តសអេា៉ា ញ។ 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនអាចនិយាយភាស្តអង់សគលេនិងភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ ិនណ នជាភាស្តសអេា៉ា ញសទ 
ស្តលាម្រតូ្វណត្ម្របឹងណម្របងស យសស្តម ោះម្រត្ង់សដើ បី ត្ល់នូវចាប់ងត្ច លងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរឬេស លងអាំពីក្ ម វធីិ IEP 
របេ់កូ្នអនក្ណដលបានបក្ណម្របសៅជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្។ 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនអាចនិយាយភាស្តអង់សគលេនិងភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ ិនណ នជាភាស្តេរសេរណទ 
ស្តលាម្រតូ្វចត់្វធិានការសដើ បីធានថាក្ ម វធីិ IEP 
របេ់កូ្នអនក្ម្រត្ូវបានបក្ណម្របស យផ្លា ល់ាត្់ឬស យ សធាបាយស្សងសទៀត្សៅជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្។ 
ការបក្ណម្របជាលាយលក្ខែ៍អក្សរានន័យថារាល់អត្ែបទសៅក្ន ុងក្ មវវធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្ម្រត្ូវបានបក្ណម្របជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ។ 
ស្តលាអាច ត្ល់ឱ្យអនក្នូវការងត្េស លងជាេស លងម្នការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្របេិនសបើអនក្ម្រត្ូវបានជួយស យអនក្បក្ណម្របភាស្តឬការបក្ណម្របម្របជ ាំ ដរាបណាែល ឹ ស្តរទាំងអេ់សៅក្ន ុងក្ ម វធីិ IEP 
របេ់កូ្នអនក្ម្រត្ូវបានបក្ណម្របស យផ្លា ល់ាត្់និងងត្រក្ារទ ក្។ 

 
សៅក្ន ុងណ ន្ក្ B ម្ន IDEA ស្តលាសរៀនម្រតូ្វចត់្វធិានការអា ីណដលចាំបាច់សដើ បីធានថាាតាបិតាយល់ពីរសបៀបវារៈម្នកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ 
ARD រ ួទ ាំងការសរៀបចាំអនក្បក្ណម្របភាស្តេម្រាប់ឪព ក្ាត យណដលងលង់ឬភាស្តក្ាំសែើត្ ិនណ នជាអង់សគលេ។ 

 
 

ការពិនិតយស ើងវញិម្នកម្ម វធីិ IEP 
 
គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្ជួបម្របជ ាំយា៉ា ងសោចណាេ់ តងក្ន ុង ួយឆ្ន ាំសដើ បីពិនិត្យស ើងវញិនូវក្ ម វធីិ IEP 
របេ់កូ្នអនក្និងក្ាំែត្់ថាសត្ើសោលសៅម្របចាំឆ្ន ាំម្រតូ្វបានេាំសរចណដរឬសទ។ គែៈក្ាម ធិការ ARD 
អាចនឹងជួបោន ញឹក្ញាប់ជាង ដងក្ន ុង ួយឆ្ន ាំសដើ បីណក្េាំរលួក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្សដើ បីស ោះម្រស្តយ៖ 

 

• ក្ងាោះខាត្ណា ួយម្នដាំសែើរសឆ្ព ោះសៅរក្សោលសៅម្របចាំឆ្ន ាំ និងក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាទូសៅ។ 

• លទធ្លម្នការវាយត្ម្ លណា ួយ 

• ព័ត្៌ានអាំពីក្ ារណដលបាន ត្លស់ៅឱ្យឪព ក្ាត យឬព័ត្៌ានទទួល ក្ពីស យឪព ក្ាត យ 

• ក្ាំែត្់ត្ម្រ ូវការរបេ់ក្ ារ ឬ 

• បញ្ហា ស្សងៗសទៀត្។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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អនក្អាចសេន ើេ ាំការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD សដើ បីពិភាក្ាអាំពីបញ្ហា អាំពីការអប់រំរបេ់កូ្នអនក្។ 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់េាំសែើជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់អនក្សដើ បីឱ្យានការម្របជ ាំ 
ឬ ត្ល់ជូនអនក្នូវសេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរណដលពនយល់ពី ូលសហត្ ណដលស្តលាសរៀនបដិសេធ ិនសកាោះម្របជ ាំក្ន ុងរយៈសពលម្របាាំម្ងៃ
េិក្ា។ ម្របេិនសបើអនក្ ិនអាចនិយាយភាស្តអង់សគលេ 
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្សលើក្ណលងណត្វា ិនអាចសធា ើសៅបាន។ 
ម្របេិនសបើភាស្តក្ាំសែើត្របេ់អនក្ ិនណ នជាភាស្តេរសេរ ស្តលាម្រតូ្វចត់្វធិានការសដើ បីធានថាវ សេចក្ត ីជូនដាំែឹងវ
ម្រតូ្វបានបក្ណម្របស យផ្លា ល់ាត្់វឬស យ សធាបាយស្សងសទៀត្សដើ បីឱ្យអនក្យល់ពីសេចក្ត ីជូនវវវដាំែឹង។ 

 

អនក្និងស្តលាសរៀនអាចយល់ម្រព សធា ើការផ្លល េ់បត រូក្ ម វធីិ IEP ស យ ិនចាំបាច់ានការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD ។ សទោះយា៉ា ងណាក៏្ស យ 
ការផ្លល េ់បត រូពីការក្ាំែត្់លក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួ ការផ្លល េ់បត រូក្ណនលង 
និងការក្ាំែត់្រក្ម្របនពបញ្ហា វន័ិយរបេ់េិេសានពិការភាពម្រតូ្វណត្សធា ើស ើងសៅក្ន ុងកិ្ចចម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD ។ ម្របេិនសបើក្ ម វធីិ IEP 
ម្រតូ្វបានផ្លល េ់បត រូសក្ើត្ស ើងសៅសម្រតការម្របជ ាំ គែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្រតូ្វណត្ានឯក្ស្តរជាលាយលក្ខែ៍អក្សរណដលបងាា ញពីការម្រព សម្រពៀងោន ពីការផ្លល េ់បត រូ។ 
ស្តលាសរៀនម្រតូ្វ ត្ល់ឱ្យតា ការសេន ើេ ាំរបេ់អនក្នូវចាប់ច លងម្នការណក្េាំរលួក្ ម វធីិ IEP ស យ ក្់បញ្ច លូនូវការណក្ណម្របណដលាន។ 
សលើេពីសនោះសទៀត្ ស្តលាម្រត្ូវណត្ធានថាគែៈក្ាម ធិការ ARD របេ់ក្ ារម្រតូ្វបានដឹងឮអាំពីការផ្លល េ់បត រូទ ាំងសនោះ។ 

 
 

ការវាយតម្ម្លស ើងវញិ 
 
សៅសពលណដលកូ្នរបេ់អនក្ចប់ស ត្ើ ទទួលការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធការវាយត្ាំម្លស ើងវញិតា កាលក្ាំែត់្គឺជាការចាំបាច់។ 
ស្តលាម្រតូ្វែិត្ែាំម្របឹងណម្របងេ សហត្ ្លសដើ បីទទួលបានការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លស ើងវញិ។ 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនបានស ល្ ើយត្បសទោះបីជាានការែិត្ែាំេ សហត្ ្លក្៏ស យ 
ស្តលាអាចសធា ើការវាយត្ាំម្លស ើងវញិស យោម នការម្រព សម្រពៀងពីអនក្។ 
ម្របេិនសបើអនក្ ិន ដ្ល់ការម្រព សម្រពៀងេម្រាប់ការវាយត្ម្ លស ើងវញិសលើកូ្នរបេ់អនក្សទ 
ស្តលាអាចនឹងេ ាំការេម្រ បេម្រ ួលឬសេន ើេ ាំនីតិ្វធីិេវនការសដើ បីបដិសេធនូវអវត្តានម្នការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយត្ម្ លស ើ
ងវញិសទ ប៉ា ណនដស្តលា ិនត្ម្រ ូវឱ្យសេន ើេ ាំនីតិ្វធីិេវនការសនោះសទ។ ស្តលា ិនបាំ នសលើកូ្នរបេ់ែល នួភារក្ិចច 
ឬកាត្ពាក្ិចចរបេ់ែល នួសដើ បីវាយត្ម្ លកូ្នរបេ់អនក្សទ 
ម្របេិនសបើស្តលាសរៀន ិនពាយា បដិសេធការ ិន ដ្ល់ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្សលើការវាយត្ម្ លស ើងវញិ។ 

 
ការវាយត្ម្ លស ើងវញិគឺម្រេសដៀងនឹងការវាយត្ម្ លដាំបូង។ 
ការវាយត្ម្ លស ើងវញិម្រតូ្វណត្ានលក្ខែៈម្រគប់ម្រជងុសម្រជាយម្រគប់ម្រោន់សដើ បីក្ាំែត់្ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្សៅណត្បនតជាក្ ារានពិការភាពនិង
បនដនូវត្ម្រ ូវការអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ណដរឬសទ។ ការវាយត្ម្ លស ើងវញិសៅសលើត្ម្រ ូវការរបេ់កូ្នអនក្ម្រតូ្វសធា ើយា៉ា ងសោចណាេ់សរៀងរាល់បីឆ្ន ាំ តង 
ល ោះម្រតាណត្អនក្និងស្តលាយល់ម្រព ោន សលើការសរៀបចាំស្សងសទៀត្។ ការវាយត្ម្ លស ើងវញិ ិនសលើេពី ដងក្ន ុងរយៈសពល ួយឆ្ន ាំ 
ល ោះម្រតាណត្អនក្និងស្តលាយល់ម្រព ោន សលើការសរៀបចាំស្សងសទៀត្។ 

 
ការពិនិត្យស ើងវញិម្នទិននន័យវាយត្ម្ លណដលានម្រស្តប់ (REED) ម្រតូ្វណត្យក្ជាណ ន្ក្ ួយម្នការវាយត្ម្ លដាំបូងម្របេិនសបើេ ម្រេប REED 
ម្រតូ្វណត្សក្ើត្ស ើងជាណ ន្ក្ ួយម្នការវាយត្ម្ លស ើងវញិម្នក្ ារសម្រកា ចាប់ IDEA ។ 
ស្តលា ិនត្ម្រ ូវឱ្យានការការម្រព សម្រពៀងពីអនក្សដើ បីពិនិត្យស ើងវញិនូវទិនន ន័យវាយត្ម្ លណដលានម្រស្តប់ស ើយ។ REED 
ម្រតូ្វណត្ម្រត្ូវបានសធា ើស ើងស យគែៈក្ាម ធិការ ARD រ ួទ ាំងអនក្្ងណដរ ប៉ា ណនតវា ិនចាំបាច់ម្រតូ្វសធា ើសៅក្ន ុងការម្របជ ាំសទ។ 
េាជិក្ម្រតូ្វពិនិត្យស ើងវញិនូវទិនន ន័យវាយត្ម្ លណដលានម្រស្តប់អាំពីកូ្នរបេ់អនក្រ ួទាំងព័ត៌្ានណដលអនក្ ត្ល់សដើ បីក្ាំែត់្វសិ្តលភាព
ម្នការវាយត្ម្ លឬការវាយត្ម្ លស ើងវញិ។ 

 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្បានទទួលការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ រចួសហើយ គែៈក្ាម ធិការ ARD 
េាំសរចថាសត្ើការវាយត្ម្ លបណនែ ណាណដលចាំបាច់សដើ បីក្ាំែត្់ថា 
សត្ើការបាំសពញបណនែ ឬការណក្ណម្របនឹងម្រតូ្វសធា ើស ើងចាំស ោះការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ របេ់កូ្នអនក្ឬយា៉ា ងណា។ 

 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD 
េាំសរចថាការវាយត្ម្ លបណនែ  ិនចាំបាច់សដើ បីក្ាំែត្់ថាសត្ើកូ្នរបេ់អនក្សៅណត្ម្រត្ូវការការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធ សនោះសទ 
 ូលសហត្ ម្នការេសម្រ ចចិត្តសនោះម្រតូ្វណត្ពនយល់ដល់អនក្។ បនា ប់ពីពនយល់ពី ូលសហត្ ណដលគែៈក្ាម ធិការ ARD 
បានេនន ិ ឋ នថាទិននន័យវាយត្ម្ លណដលានម្រស្តប់គឺម្រគប់ម្រោន់សហើយ 
ស្តលា ិនចាំបាច់សធា ើការវាយត្ម្ លងមីសទសដើ បីបញ្ច ប់ការវាយត្ម្ លស ើងវញិណដលចាំបាច់សនោះសទ សលើក្ណលងណត្អនក្សេន ើេ ាំឱ្យសធា ើស្តលាសធា ើដូសចន ោះ។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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ការវាយតម្ម្លការអប់រឯំករាជយ (IEE) 
 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនយល់ម្រេបនឹងការវាយត្ម្ លឬការវាយត្ម្ លស ើងវញិស យស្តលាសទ អនក្អាចសេន ើេ ាំការវាយត្ម្ ល  IEE 
ណដលសចញម្ងលចាំណាយស យស្តលា។ ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ឱ្យអនក្នូវព័ត្៌ានអាំពីក្ណនលង IEE អាចរក្បាន 
សហើយម្រតូ្វ ត្ល់ឱ្យអនក្នូវចាប់ច លងម្នលក្ខែៈវនិិចេ ័យរបេ់ស្តលាសដើ បីទទួលបាន IEE ។ IEE ម្រតូ្វណត្បាំសពញតា លក្ខែៈវនិិចេ ័យរបេ់ស្តលា។ 
ម្របេិនសបើអនក្សេន ើេ ាំការវាយត្ាំម្ល IEE ស្តលាសរៀនម្រត្ូវណត្សចញម្ងលចាំណាយេាំរាប់ IEE 
ឬសេន ើេ ាំេវនការស យយ ត្ត ិធ ៍សដើ បីបងាា ញថាការវាយត្ម្ ល  នរបេ់ស្តលាគឺេ ម្រេបស យោម នការពនាសពលណដល ិនចាំបាច់។ 
អនក្ានេិទធិទទួលបាន IEE េែ ិត្ក្ន ុងការចាំណាយរបេ់ស្តធារែៈ ណត្ ួយប៉ា សណាណ ោះរាល់សពលណដលស្តលាសធា ើការវាយត្ម្ ល។ 
ម្របេិនសបើស្តលាសរៀនសេន ើេ ាំឱ្យានេវនការសហើយ ស្រនត ីេវនការេាំសរចថាការវាយត្ម្ លស្តលាសរៀនគឺេ រ យអនក្សៅណត្ានេិទធិទទួលបាន

ការវាយត្ម្ ល  IEE ប៉ា ណនតស្តលា ិនចាំបាច់សចញម្ងលចាំណាយសទ។ ព័ត្៌ានណដលទទួលបានពី IEE 
ណដលស ល្ ើយត្បនឹងលក្ខែៈវនិិចេ ័យស្តលាម្រតូ្វពិចរណាស យគែៈក្ាម ធិការ ARD ស យសោរពតា ការ ត្ល់ FAPE 
ស យ ិនគិត្ពីថាសត្ើស្តលាសចញម្ងលចាំណាយេម្រាប់ IEE ឬអត់្។ 

 

 

ការដ្កហូតការម្រពម្សម្រពៀងេម្រាប់សេវាកម្ម 
 
អនក្ានេិទធិ ដ្ល់ការម្រព សម្រពៀងសៅការ ដ្ល់ការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធដាំបូង 
អនក្ក៏្ានេិទធិដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្សៅដល់សេវាក្ មសនោះ្ងណដរ។ 
ការដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្ម្រត្ូវណត្េរសេរជាលាយលក្ខែ៍អក្សរ។ 
សៅសពលទទួលបានការដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងជាលាយលក្ខែ៍អក្សររបេ់អនក្ ស្តលាម្រតូ្វណត្សោរពការេសម្រ ចចិត្តរបេ់អនក្។ 
សទោះយា៉ា ងណាក៏្ស យ  នសពលបញ្ឈប់សេវាក្ ម  
ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ជូននូវសេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយលក្ខែ៍អក្សរជា  នដល់អនក្ថាសេវាក្ មនឹងបញ្ឈប់។ សទោះបីម្រត្ូវបញ្ឈប់សេវាក្ មក្៏ស យ 
ស្តលា ិនត្ម្រ ូវឱ្យណក្ណម្របឯក្ស្តរអប់រំរបេ់កូ្នអនក្សដើ បីដក្សចញនូវឯក្ស្តរណា ួយទក្់ទងនឹងការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក្់ព័នធពី
  នៗ របេ់កូ្នអនក្កាលពីអតី្ត្កាលស ើយ។ 

 
ម្របេិនសបើអនក្ដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់ការបនត ត្ល់ការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធសនោះកូ្នរបេ់អនក្នឹងម្រត្ូវ

បានចត្់ទ ក្ថាជាេិេសទូសៅសហើយនឹង ិនានេិទធិទទួលបានការការ រណា ួយសម្រកា ចាប់ IDEA ស ើយ។ សលើេពីសនោះសទៀត្ 
ម្របេិនសបើអនក្ដក្ហូត្ការម្រព សម្រពៀងរបេ់អនក្េម្រាប់សេវាក្ មស្តលានឹង ិនសេន ើេ ាំការេម្រ បេម្រ ួលឬនីតិ្វធីិេវនការម្រតឹ្ ម្រតូ្វក្ន ុងសោ
លបាំែងផ្លល េ់បត រូឬជាំទេ់នឹងការេសម្រ ចចិត្តរបេ់អនក្ស ើយ។ 

 

ការបញ្ច ប់ការេិកា 
 
សោលបាំែង ួយម្នម្របព័នធអប់រំស្តធារែៈសៅរដឋ  Texas 
គឺថាេិេសទាំងអេ់នឹងសៅណត្សរៀនរហូត្ដល់ពួក្សគទទួលបានេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ ត្ិយនូ ិ។ 
េិេសម្រត្ូវណត្បាំសពញតា េតង់ រជាក្់លាក្់សដើ បីបញ្ចប់ការេិក្ាជា ួយេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ ត្ិយនូ ិ។ 
ចាំស ោះក្ ារណដលទទួលបានការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធស្តលាម្រតូ្វអន វត្តតា នីតិ្វធីិជាក់្លាក់្សៅសពលសម្រត្ៀ បញ្ច ប់ការេិក្ា
េិេស ឬបញ្ចប់ការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ របេ់េិេសពីសម្រ ោះេិេសណលងបាំសពញតា លក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួតា អាយ សទៀត្សហើយ។ 
សលើេពីសនោះ គែៈក្ាម ធិការ ARD សដើរតួ្នទីយា៉ា ងេាំខាន់ក្ន ុងការេសម្រ ចចិត្ត ួយចាំនួនទក្់ទងនឹងការបញ្ចប់ការេិក្ា។ 

 

សម្រកា ចាប់ IDEA ការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធ ម្រតូ្វណត្ានេម្រាប់ក្ ារណដលបាំសពញតា លក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួ 
ឬេិេសសពញវយ័រហូត្ដល់ពួក្សគបញ្ច ប់ការម្រប ងេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ តិ្យនូ ិធ មតា 
ឬសលើេពីលក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួតា អាយ េម្រាប់ការអប់រំស្តធារែៈស យេ រ យនិងឥត្គិត្ម្ងលសម្រកា ចាប់រដឋ  ណដលគឺានអាយ  21 
ឆ្ន ាំសៅរដឋ  Texas ឬរហូត្ដល់ម្ងៃែួបក្ាំសែើត្អាយ  22 ឆ្ន ាំរបេ់េិេស។ 
េិេសសពញវយ័ណដលទទួលការអប់រពិំសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធ សហើយានអាយ  21 ឆ្ន ាំសៅម្ងៃទ ី 1 
ណែក្ញ្ហញ ម្នឆ្ន ាំេិក្ាានេិទធិទទួលបានសេវាក្ មរហូត្ដល់ដាំណាច់ឆ្ន ាំេិក្ាសនោះ 
ឬរហូត្ដល់បញ្ចប់ការេិក្ាជា ួយនឹងេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ តិ្យនូ ិស យណ ែ្ក្សលើក្ ម វធីិេិក្ាេត ង់ រនិងសម្រក្ឌ្ីត្ចាំបាច់ណដលម្រតូ្វអ
ន វត្តចាំស ោះេិេសណដលានទទួលបានការអប់រំទូសៅ។ សនោះអន វត្តចាំស ោះលក្ខែែឌ  ួយណាណដល ក្ដល់  ន។ 

 
សៅសពលណដលលក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួការអប់រំពិសេេរបេ់កូ្នរបេ់អនក្ឬ ន េសសពញវយ័ម្រតូ្វបានបញ្ច ប់ស យស្តរ
ណត្ការបញ្ចប់ការេិក្ាជា ួយេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ ត្ិយនូ ិធ មតា 
ឬស យស្តរានអាយ សលើេពីលក្ខែែឌ ម្នការចូលរ ួការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ មណដល ក់្ព័នធ  ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់សេចក្ត ីជូនដាំែឹងជាលាយ
លក្ខែ៍អក្សរជា  នអាំពីការបញ្ចប់សេវាក្ ម។ សលើេពីសនោះសទៀត្ ស្តលាម្រតូ្វ ត្ល់ឱ្យក្ ារ ឬ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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េិេសសពញវយ័នូវសេចក្ត ីេសងខបអាំពីលទធ្លេិក្ានិងការអន វត្ត  ែងាររបេ់ែល នួ 
ណដលរ ួានការ ត្ល់សយាបលេ់ត ីពីវធីិជួយក្ ារឬេិេសសពញវយ័ក្ន ុងការេសម្រ ចសោលសៅបនា ប់ពីការអប់រំក្ម្រ ិត្ ធយ េិក្ារបេ់ពួក្សគ
។ 

 
ក្ ារឬេិេសសពញវយ័ណដលទទួលបានការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធអាចបញ្ចប់ការេិក្ានិងទទួលបានេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ ត្ិ
យនូ ិស យបាំសពញតា េត ង់ រក្ ម វធីិេិក្ាដូចោន និងសម្រក្ឌ្ីត្ចាំបាច់ណដលម្រតូ្វអន វត្តបានចាំស ោះេិេសទូសៅណដលានទទួលបានក្ ម វធីិ
អប់រំទូសៅ ួយក្ន ុងចាំសណា ក្ ម វធីិបញ្ច ប់ការេិក្ាចាំនួន 4 (ឧទហរែ៍ ក្ ម វធីិ Foundation High School ក្ ម វធីិ Recommended High School 
ក្ ម វធីិ Distinguished Achievement High School ឬក្ ម វធីិ Minimum High School ) សហើយបានជាប់ការវាយត្ម្ លរបេ់រដឋណដលចាំបាច។់ 

 
េិេសណដលបានបញ្ចប់ការេិក្ាទាំងអេ់ណដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក់្ព័នធននណដលានលក្ខែៈេ បត្ត ិម្រគ
ប់ម្រោន់ក្ន ុងការបញ្ចប់ការេិេាស យស្តរណត្ការទទួលបានេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ ត្ិយនូ ិ 
ម្រតូ្វណត្ ត្ល់ជូននូវសេចក្ត ីេសងខបម្នលទធេិក្ានិងការអន វត្ត  ែងារ។ 
សេចក្ត ីេសងខបសនោះម្រត្ូវណត្គិត្ពិចរណាអាំពីសយាបល់របេ់ាតាបិតានិងេិេស 
និងសេចក្ដ ីណែនាំពីភាន ក់្ងារ ត្ល់សេវា ន េសសពញវយ័េត ីពីវធីិជួយេិេសក្ន ុងសោលសៅបនា ប់ពីការអប់រំក្ម្រ ិត្ ធយ េិក្ារបេ់ពួក្សគ។ 
េម្រាប់េិេសែល ោះ សេចក្ដ ីេសងខបម្រត្ូវរាប់បញ្ច លូការវាយត្ម្ លរបេ់េេិស។ 

 

ក្ ារឬេិេសសពញវយ័ណដលបានបញ្ច ប់ការេិក្ាប៉ា ណនត  ិនានេញ្ហញ បម្រត្ ធយ េិក្ាទ ត្ិយនូ ិធ មតាសទ និងានអាយ សម្រកា  22 
ឆ្ន ាំសៅណត្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំស្តធារែៈេ រ យស យឥត្គិត្ម្ងលសម្រកា ចាប់ IDEA ។ ក្ន ុងស្តែ នភាពែលោះ 
ក្ ារអាចវលិម្រត្ ប់សៅស្តលានិងទទួលបានសេវាក្ មសៅច ងបញ្ច ប់ម្នឆ្ន ាំេិក្ាណដលដល់សពលសនោះពួក្សគានអាយ  22 ឆ្ន ាំ។ 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ចង់វលិម្រត្ ប់ ក្បញ្ច ប់ការេិក្ាវញិ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្ក្ាំែត្់សេវាក្ មអប់រំណដលម្រតូ្វការ។ 

 

 

វវនិយ័ 
 
ានបទបញ្ហជ ពិសេេណដលអន វត្តចាំស ោះេក្ មភាពវន័ិយណដលម្រតូ្វបានអន វត្តចាំស ោះក្ ារានពិការភាព។ ជាទូសៅ 
ក្ ារានពិការភាព ិនអាចម្រត្ូវបានសគយក្សចញពីក្ណនលងេិក្ាបចច ុបបនន របេ់ែល នួសលើេពី 10 
ម្ងៃេិក្ាជាប់ៗោន បានសទម្របេិនសបើការម្របម្រពឹត្ត ិនម្រត្ឹ ម្រតូ្វទក្់ទងនឹងពិការភាពរបេ់សគ។ 
សលើេពីសនោះសទៀត្ស្តែ នភាពវន័ិយជាក់្លាក់្ ួយចាំនួនណដលសក្ើត្ស ើងទក់្ទងនឹងេិេសានពិការភាពអាចទ ទរឱ្យានការម្របជ ាំគែៈ

ក្ាម ធិការ ARD ។ 

 
ការដ្កសចញរយៈសពលែល ី 

 
 ស្រនត ីស្តលាអាចដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញពីក្ណនលងេិក្ាបចច ុបបនន  ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្បាំ នសលើម្រក្ េីលធ ៌របេ់េិេស។ 
ការដក្យក្សចញសនោះអាចជាក្ណនលងអប់រំជាំនួេបសណាត ោះអាេននេ រ យ (IAES) ក្ណនលង ួយស្សងសទៀត្ ឬការពយួ ររយៈសពល ិនសលើេពី 10 
ម្ងៃេិក្ាជាប់ៗោន ក្ន ុងក្ម្រ ិត្ណដលវធិានការែ៍វន័ិយម្រតូ្វបានអន វត្តចាំស ោះក្ ារណដល ិនានពិការភាព 
និងេម្រាប់ការដក្យក្សចញបណនែ  ិនសលើេពី 10 
ម្ងៃេិក្ាជាប់ៗោន សៅក្ន ុងឆ្ន ាំេិក្ាដណដលស យស្តរណត្សហត្ ការម្របម្រពឹត្ត ិនម្រតឹ្ ម្រត្ូវ ច់ស យណ ក្ពីោន  
ដរាបណាការដក្សចញទាំងសនោះ ិនបានកាល យជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំ។ សនោះម្រត្ូវបានសៅថា បទបញ្ហជ  10 ម្ងៃ។ 

 

ការដក្វន័ិយសចញេម្រាប់រយៈសពល 10ម្ងៃេិក្ាជាប់ោន ឬត្ិចជាងសនោះ ិនបងកឱ្យានការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការរបេ់ ARD 
សទសលើក្ណលងណត្ការដក្ហូត្សចញជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំ។ 
ការយិាល័យអប់រំម្រេកុ្ ិន ត្ល់សេវាក្ មដល់ក្ ារានពិការភាពឬក្ ារោម នពិការភាពណដលម្រតូ្វបានសគដក្សចញពីក្ណនលងអប់រំបចច ុបបនន រ

បេ់ែល នួរយៈសពល 10 ម្ងៃេិក្ាឬត្ិចជាងសនោះសៅក្ន ុងឆ្ន ាំេិក្ាសនោះសទ។ 

 

ការដ្កសចញេរុបសកើនស ើងេរុបដ្ល់ 10 ម្ងៃឬសលើេពីសនោះ 
 
 ស្រនត ីស្តលាអាចបញ្ហជ ឱ្យានការផ្លល េ់បត រូរយៈសពលែល ីបណនែ សទៀត្សៅក្ន ុងឆ្ន ាំេិក្ាដណដលសៅក្ន ុងឆ្ន ាំេិក្ាដណដលស យស្តរណត្សហត្ ការម្រប
ម្រពឹត្ត ិនម្រត្ឹ ម្រតូ្វ ច់ស យណ ក្ពីោន  ដរាបណាការដក្សចញទាំងសនោះ ិនបានកាល យជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំ។ 
បនា ប់ពីកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូ្វបានសគដក្សចញអេ់រយៈសពលេរ ប 10 ម្ងៃសៅក្ន ុងឆ្ន ាំដណដល ម្របេិនសបើការដក្បចច ុបបនន ិនសលើេពី 10 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
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ម្ងៃេិក្ាជាប់ោន សទ សហើយ ិនណ នជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងេិក្ាសទ 
ស្តលាម្រតូ្វណត្ ត្ល់សេវាក្ មសដើ បីឱ្យកូ្នរបេ់អនក្បនតចូលរ ួក្ន ុងក្ ម វធីិេិក្ាទូសៅសទោះបីជាសៅក្ន ុងក្ណនលងស្សងសទៀត្ 
និងសដើ បីសឆ្ព ោះសៅរក្ការេសម្រ ចសោលសៅណដលានសៅក្ន ុងក្ ម វធីិ IEP របេ់កូ្នអនក្។ 
ប គគលិក្ស្តលាម្រតូ្វពិសម្រោោះជា ួយយា៉ា ងសោចណាេ់ម្រគូាន ក្់របេ់កូ្នអនក្ សដើ បីេាំសរចថាសេវាក្ មណា ួយណដលនឹងម្រតូ្វការចាំបាច់។ 
េូ ចាំណាាំថាចាប់ IDEA ទ ទរសៅក្ន ុងាម្រតា 34 CFR §300.530(d)(5) ថាគែៈក្ាម ធិការ ARD 
ក្ាំែត្់សេវាក្ មេ រ យម្របេិនសបើការដក្សចញគឺជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំ។ 

 
ការផ្លល េ់បត រូកខនលងអប់រំ 

 
ការដក្ក្ ារានពិការសចញពីក្ណនលងេិក្ាបចច ុបបនន របេ់ែល នួគឺជា ការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំ 
ម្របេិនសបើការដក្យក្សចញានរយៈសពលសម្រចើនជាង 10 ម្ងៃេកិ្ាជាប់ោន  ឬក្ ារានការដក្សចញជាបនតបនា ប់ណដលកាល យជាលាំនាំ។ 
លាំនាំម្នការដក្យក្សចញសក្ើត្ស ើងសៅសពលណដល៖ 

 

• ការដក្សចញេរ បានសម្រចើនជាង 10 ម្ងៃេិក្ាសៅក្ន ុង ួយឆ្ន ាំេិក្ា។ 

• អាក្បបក្ិរយិារបេ់ក្ ារគឺម្រេសដៀងនឹងអាក្បបកិ្រយិារបេ់ក្ ារសៅសពលក្ន ុងសហត្ ការម្របម្រពឹត្ត ិនម្រត្ឹ ម្រតូ្វណដលបណាត លឱ្យាន

ការដក្សចញជាបនដបនា ប់។ 

• ក្តាត ស្សងសទៀត្ដូចជារយៈសពលម្នការដក្សចញ រយៈសពលេរ បណដលក្ ារម្រត្ូវបានសគដក្សចញ សហើយ 

ភាពជិត្ោន ម្នការដក្សចញ។ 

 
ស្តលានឹងក្ាំែត្់ស យណ ែ្ក្តា ក្រែីនី ួយៗថាសត្ើលាំនាំម្នការដក្សចញគឺជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំណដរឬសទ។ 
អនក្អាចជាំទេ់នឹងការេសម្រ ចចិត្តរបេ់ស្តលាអាំពីថាសត្ើលាំនាំម្នការដក្សចញបានសក្ើត្ស ើង 
តា រយៈេវនការម្រតឹ្ ម្រតូ្វនិងនីតិ្វធីិយ ត្ត ិធ ៌។ 

 
ម្របេិនសបើស្តលាសេន ើេ ាំការដក្សចញណដលនឹងកាល យជាការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំ 
 ស្រនត ីស្តលាម្រតូ្វជូនដាំែឹងដល់អនក្អាំពីការេសម្រ ចចិត្តសនោះសហើយ ត្ល់ជូនអនក្នូវចាប់ច លង សេចក្ត ីជូនដាំែឹងអាំពីនីតិ្វធីិការ រេ វត្ែ ិភាព 
(Notice of Procedural Safeguards) (សគហទាំព័រ៖ fw.escapps.net)។ 
សនោះម្រត្ូវសធា ើសៅម្ងៃណដលការេសម្រ ចចិត្តសដើ បីផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំរបេ់ក្ ារម្រត្ូវបានសធា ើស ើង។ 
សលើេពីសនោះស្តលាម្រតូ្វានការម្របជ ាំគែៈក្ាម ធិការ ARD 
សដើ បីអន វត្តនូវអា ីណដលសគសៅថាការក្ាំែត់្រក្ម្របនពបញ្ហា វន័ិយរបេ់េិេសានពិការភាព។ 
ការម្របជ ាំេដ ីពីការក្ាំែត់្រក្ម្របនពបញ្ហា វន័ិយរបេ់េិេសានពិការភាពម្រតូ្វសក្ើត្ានក្ន ុងរយៈសពល 10 
ម្ងៃេិក្ាណដលការេសម្រ ចចិត្តម្រតូ្វបានសធា ើស ើងសដើ បីផ្លល េ់បត រូទីក្ណនលងអប់រំក្ ារ។ 

 
ការកំតត់រកម្របនពបញ្ហា វនិ័យរបេ់េិេសានពិការភ្នព 

 
សពលដឹក្នាំ ការក្ាំែត់្រក្ម្របនពបញ្ហា វន័ិយរបេ់េិេសានពិការភាពគែៈក្ាម ធិការ ARD 
ម្រតូ្វណត្ពិនិត្យស ើលរាល់ព័ត្៌ានណដល ក់្ព័នធសៅក្ន ុងឯក្ស្តររបេ់កូ្នៗរបេ់អនក្ រ ួានក្ ម វធីិ IEP ការេសងកត្របេ់ម្រគូ 
និងព័ត្៌ាន ក្់ព័នធ ណដល ត្ល់ស យអនក្សដើ បីក្ាំែត្់៖ 

 

• ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹត្ដណដលក្ាំព ងពិចរណារម្រត្ូវបានបងកស ើងស យផ្លា ល់ ឬទក្់ទងយា៉ា ងសម្រចើនសៅដល់ពិការភាពរបេ់កូ្នអនក្ 

ឬ 

• ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹត្ដណដលក្ាំព ងពិចរណារជាលទធ្លផ្លា ល់ពីក្ាំហ េរបេ់ស្តលាក្ន ុងការអន វត្តក្ ម វធីិ IEP ។ 

 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ថាលក្ខែែឌណា ួយម្រត្ូវបានបាំសពញសនោះ ការម្របម្រពឹត្ដគឺបណាដ ល ក្ពីពិការភាពរបេ់ក្ ារ។ 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD ក្ាំែត្់ថា ិនានលក្ខែែឌណា ួយម្រត្ូវបានបាំសពញសនោះ 
ការម្របម្រពឹត្ដគឺ ិនណ នបណាដ ល ក្ពីពិការភាពរបេ់ក្ ារសទ។ 

 
សៅសពលការម្របម្រពឹតេរឺបណ្ដា លម្កពីពិការភ្នពរបេ់កុារ 

 
ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹត្ដគឺជាបណាដ ល ក្ពីពិការភាពរបេ់កូ្នអនក្ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វណត្៖ 
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• សធា ើការវាយត្ម្ ល  ែងារអាក្បបក្ិរយិា (functional behavioral assessment) (FBA) សលើក្ណលងណត្ស្តលាបានអន វត្ត  FBA 

  នសពលអាក្បបក្ិរយិាណដលបណាត លឱ្យានការផ្លល េ់បត រូក្ណនលងអប់រំបានសក្ើត្ស ើង និងអន វត្តគសម្រាង BIP ។ ឬ 

• ម្របេិនសបើគសម្រាង BIP ានរចួសហើយ េូ ពិនិត្យស ើលគសម្រាង BIP 

សហើយណក្ណម្របវាជាការចាំបាច់សដើ បីស ោះម្រស្តយបញ្ហា អាក្បបកិ្រយិា។ 

 

សលើេពីសនោះសទៀត្ គែៈក្ាម ធិការ ARD ម្រតូ្វម្រត្លប់កូ្នរបេ់អនក្សៅក្ណនលងអប់រំណដលកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូ្វបានដក្សចញ សលើក្ណលងណត្៖ 

 

• អនក្និងស្តលាយល់ម្រព ផ្លល េ់បត រូទីក្ណនលងអប់រំណដលជាណ ន្ក្ ួយម្នការណក្ណម្របគសម្រាង BIP របេ់កូ្នអនក្។ ឬ 

• ការបាំ នម្រក្ េីលធ ៌របេ់េេិសរបេ់កូ្នអនក្ ក្់ព័នធនឹងស្តែ នភាពពិសេេណា ួយណដលបានពិពែ៌នខាងសម្រកា ។ 

 
ម្របេិនសបើគែៈក្ាម ធិការ ARD េនន ិ ឋ នថាការម្របម្រពឹត្តរបេ់កូ្នអនក្បណាត ល ក្ពីការែក្ខាន ិនបានអន វត្តក្ ម វធីិ IEP 
ស្តលាម្រតូ្វចត់្វធិានការបនា ន់សដើ បីស ោះម្រស្តយភាពែាោះខាត្សនោះ។ 

 

សៅសពលការម្របម្រពឹតេរឺម្ិនខម្នបណ្ដា លម្កពីពិការភ្នពរបេ់កុារ 
 
ម្របេិនការម្របម្រពឹត្តគឺ ិនណ នបណាដ ល ក្ពីពិការភាពរបេ់កូ្នអនក្ ប គគលិក្ស្តលាអាច ក់្វន័ិយកូ្នអនក្ដូចោន នឹងក្ ារដម្ទសទៀត្ 
សលើក្ណលងណត្សេវាក្ មអប់រំេ ម្រេបម្រត្ូវណត្បនត។ គែៈក្ាម ធិការ ARD របេ់ក្ ារនឹងក្ាំែត្់ក្ណនលងអប់រំជាំនួេបសណាត ោះអាេនន  IAES 
ណដលក្ ារនឹងទទួលបាន។ 

 
ស្តែ នភ្នពពិសេេ 

 
ប គគលិក្ស្តលាអាចដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញសៅក្ណនលង IAES រហូត្ដល ់ 45 
ម្ងៃេិក្ាស យ ិនគិត្ពីអាក្បបក្ិរយិារបេ់កូ្នអនក្ថាបណាត ល ក្ពីពិការភាពរបេ់កូ្នណដរឬសទ ក្ន ុងក្រែីណដលកូ្នរបេ់អនក្៖ 

 

• កាន់ឬានអាវ ធសៅស្តលា សៅក្ន ុងបរសិវែស្តលា ឬសៅក្ មពិធីរបេ់ស្តលា។ 

• ដឹងថាានឬសម្របើម្របាេ់សម្រគឿងសញៀនែ េចាប់ ឬលក្ ់

ឬណេាក្រក្ការលក្់នូវស្តរធាត្ ណដលម្រតូ្វបានម្រគប់ម្រគងសៅសពលក្ាំព ងសៅស្តលា សៅក្ន ុងបរសិវែស្តលា ឬសៅក្ មពិធីរបេ់ស្តលា។ 

ឬ 

• បានសធា ើឱ្យានរបួេរាងកាយធៃន់ធៃរសលើ ន េសាន ក្់ស្សងសទៀត្សពលសៅស្តលា សៅក្ន ុងបរសិវែស្តលា ឬសៅក្ មពិធីរបេ់ស្តលា។ 

 

គណៈកម្មា ធិការ ARD របស់កុម្មរនឹងកំណត់ពី IAES ដែលនឹងម្មនផ្ដល់សសវាកម្ាែល់កុម្មរ។ 

 
ការការ រេម្រាប់កុារម្ិនទាន់បានកំតត់ថាានេិទ្ធ ិទ្ទួ្លការអប់រំពិសេេនិងសេវាកម្ម 
ក់ព័នធសៅស ើយសទ្ 

 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ ិនម្រតូ្វបានសគក្ាំែត្់ថាានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេនិងសេវាក្ ម ក្់ព័នធ  
ប៉ា ណនតបានចូលរ ួក្ន ុងអាក្បបកិ្រយិាណដលបាំ នម្រក្ េីលធ ៌របេ់េិេសសនោះ 
កូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការការ រតា នីតិ្វធីិសៅក្ន ុងចាប់ IDEA 
ម្របេិនសបើស្តលាបានដឹងថាកូ្នរបេ់អនក្គឺជាក្ ារានពិការភាព  នសពលអាក្បបក្ិរយិា ិនលែ សក្ើត្ស ើង។ 
ព័ត្៌ានបណនែ អាំពីម្របធានបទសនោះានសៅក្ន ុងឯក្ស្តរអ ីណ ៉ាល សេចក្ត ីជូនដាំែឹងអាំពីនីតិ្វធីិការ រេ វត្ែ ិភាព (សគហទាំព័រ៖ 
fw.escapps.net)។ 

 

 

េវនការនីតិវធីិម្រតឹម្ម្រតវូរហ័េ 
 
ម្របេិនសបើអនក្ ិនយល់ម្រេបនឹងសេចក្ត ីេាំសរចទក្់ទងនឹងក្ណនលក្របេ់ IAES 
ឬការក្ាំែត់្រក្ម្របនពបញ្ហា វន័ិយរបេ់េិេសានពិការភាពអនក្អាចសេន ើេ ាំេវនការនីតិ្វធីិម្រតឹ្ ម្រតូ្វរហ័េ ួយ។ 
ស្តលាក៏្អាចសេន ើេ ាំឱ្យានេវនការនីតិ្វធីិម្រតឹ្ ម្រតូ្វម្របេិនសបើស្តលាចង់ជាំទេ់នឹងការវលិម្រត្ ប់របេ់កូ្នអនក្ ក្កាន់ស្តលាសរៀនបនា ប់

ពីគែៈក្ាម ធិការ ARD បានក្ាំែត្់ថាអាក្បបក្ិរយិារបេ់ោត្់គឺបណាដ ល ក្ពីពិការភាពរបេ់ោត្់។ 



សេចក្ត ីណែនាំេម្រាបា់តាបិតាចាំស ោះដាំសែើរការ 
ការច ោះស ម្ ោះចូលសរៀន ការពិនិត្យស ើល និងការបសែត ញសចញ 
ណែក្  ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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ការស ោះម្រស្តយវវិាទ្ 
 
យូរៗ តង វវវិាទអាចសក្ើត្ស ើងទក់្ទងនឹងការក្ាំែត់្អត្តេញ្ហញ ែ ការវាយត្ម្ ល  ក្ណនលងេិក្ា ឬការ ត្ល់ FAPE 
ដល់កូ្នរបេ់អនក្ណដលានពិការភាព។ ម្របេិនសបើការជាំទេ់ោន សក្ើត្ស ើង 
អនក្ម្រត្ូវបានសលើក្ទឹក្ចិត្តឱ្យសធា ើការជា ួយប គគលិក្ស្តលាសដើ បីស ោះម្រស្តយភាពែ េោន សៅសពលណដលវាសក្ើត្ស ើង។ 
អនក្អាចេួរស្តលាអាំពីជសម្រ ើេម្នការស ោះម្រស្តយវវិាទណដល ត្ល់ជូនដល់ឪព ក្ាត យ។ ភាន ក្់ងារ TEA 
ត្ល់ជូននូវជសម្រ ើេ ល្ វូការចាំនួនបួនេម្រាប់ស ោះម្រស្តយវវិាទក្ន ុងការអប់រំពិសេេគឺ៖ការេម្រ បេម្រ ួលក្ ម វធីិ IEP របេរ់ដឋ 
សេវាក្ មេម្រ ោុះេម្រ ួល ដាំសែើរការស ោះម្រស្តយបែត ឹងត្វា៉ា េដ ីពីការអប់រំពិសេេ និងក្ ម វធីិេវនការនីតិ្វធីិម្រតឹ្ ម្រតូ្វ។ 

 

ព័ត៌្ានអាំពីជសម្រ ើេម្នការស ោះម្រស្តយវវិាទរបេ់ TEA អាចានសៅក្ន ុងឯក្ស្តរអ ីណ ៉ាល សេចក្ត ីជូនដាំែឹងអាំពីនីតិ្វធីិការ រេ វត្ែ ិភាព 
(សគហទាំព័រ៖ fw.escapps.net)។ ព័ត៌្ានបណនែ េត ីពីការស ោះម្រស្តយវវិាទក្ន ុងការអប់រំពិសេេអាចរក្បានសៅសលើសគហទាំព័ររបេ់ TEA 
(សគហទាំព័រ៖ bit.ly/3bL6n73) ។ 

 

 

ជំនួយបខនែម្ 
 
េម្រាប់បញ្ជ ីសពញសលញម្ននិយ ន័យម្នអក្សរកាត់្ណដលានសៅក្ន ុងឯក្ស្តរសនោះេូ ចូលស ើលសគហទាំព័រម្នម្រក្បែែឌ ចាប់វ(សគហទាំព័រ៖ 
bit.ly/3oIsKNS) ។ 

 

ចាប់ច លងឯក្ស្តរសនោះក៏្ានជាសលើេពី 15 ភាស្តសៅសលើសគហទាំព័រ SPEDTex ្ងណដរ (សគហទាំព័រ៖ bit.ly/3qorCzg)។ 
អនក្ក៏្អាចសេន ើេ ាំចាប់ច លងពីអនក្ ត្ល់ម្រពឹក្ារបេ់ស្តលាឬណ ន្ក្អប់រំពិសេេរបេ់ស្តលា។ 


