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សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
េិទ្ធិរបេ់ឪពុក្មាតយដដលមានបុត្តធីតាមានពិការភាព
ចាប់េតីពីការអប់រំបុរគលម្តនពិការភ្នព
(IDEA)
ដូ ចផ្ដលបានសធែ ើវវ ិសសាធនក្មម សៅឆ្ាំ
2004
តព្មូវឱ្យសាលានត លជ
់ ូ នឪពុក្ម្តតយផ្ដលម្តន
បុព្តធីតាម្តនភ្នពពិការនូ វសេចក្ដ ីជូនដំណឹងផ្ដលម្ត
នការពនយល់សពញសលញ
អំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធីផ្ដលម្តនសៅសព្កាមចាប់
IDEA
និងបទបបញ្ញ តត ិេព្ម្តប់អនុវតត របេ់វា។
ឯក្សារសនោះផ្ដលនលិតស ើងសដាយទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិ
ចសាេ់
(TEA)
ម្តនបំណងបំសពញឲ្យបានតាមតព្មូវការសេចក្ដ ីជូនដំ
ណឹងសនោះ
ស ើយជួ យឪពុក្ម្តត
យផ្ដលម្តនបុព្តធីតាម្តនពិការភ្នពឲ្យយល់អំពីេិទធិរប
េ់ែល ួនសព្កាមចាប់ IDEA។

ការការពារតាមនីតិ វ ិធីក្នុងការអប់រំពិសេេ
សោងតាមចាប់
IDEA
ពាក្យ
ឪពុក្ម្តតយ
េំសៅសលើឪពុក្ម្តតយបសងក ើត
ឪពុក្ម្តតយចិញ្ចឹម
ឪពុក្ម្តតយធម៌ផ្ដលបំសពញបានសៅតាមតព្មូវការរបេ់
រដឋ
អា ពាបាល
បុរគលផ្ដលសដើរតួ ជំនួេឪពុក្ម្តតយបសងក ើត ឬឪពុក្ម្តតយ
ចិញ្ចឹមរ ួមម្តនជីដូនជីតា
ឪពុក្ម្តតយចុង
ឬសាច់ញាតិសនសងសទៀតផ្ដលក្ុម្តររេ់សៅជាមួ យ
បុរគលផ្ដលទទួ លែុេព្តូវតាមនល វូ ចាប់ចំសពាោះេុែម្ត
ុ ល
ភ្នពរបេ់ក្ុម្តរ ឬឪពុក្ម្តតយជំនួេ។
ពាក្យ
ភ្នសាក្ំសណើត
សៅសពលសព្បើជាមួ យនរ ម្តាក្់ផ្ដលសចោះ
ភ្នសាអង់សរេ េតិចតួ ចេំសៅសលើភ្នសាផ្ដលបុរគលសនាោះ
សព្បើជាធមម តា។
សៅសពលសព្បើេព្ម្តប់មនុេសផ្ដលថ្េ ង់
ឬធង ន់ព្តសចៀក្
ភ្នសាក្ំសណើតរឺជា
រសបៀបននការព្បាព្េ័យទាក្់ទងផ្ដលមនុេសសនាោះសព្បើជាធ
មម តា។
សរតព្មូវឲ្យសាលានដ ល់ជូនសលាក្អា ក្នូ វ
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សនោះ
ផ្តមត ងរត់ក្នុងមួ យឆ្ាំេិក្ា
សលើក្ផ្លង
ផ្តថាសាលាព្តូវផ្តនដ លឱ្
់ យសលាក្អា ក្នូ វចាប់ចមេ ងមួ យ
សនសងសទៀតននឯក្សារ៖
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

សៅសពលផ្ណនាំបញ្ជន
ូ សលើក្ដំបូង
ឬេំសណើរបេ់សលាក្អា ក្េុំការវាយតនមេ
សៅសពលទទួ លពាក្យបណតឹងដំបូងអំពីការអប់រំពិសេេ
ផ្ដលបានដាក្់ជាមួ យ
TEA
សៅសពលទទួ លពាក្យបណតឹងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវជាសលើក្ដំបូងក្នុងឆ្ាំេក្
ិ ា
សៅសពលផ្ដលការេសព្មចចិតតព្តូវបានសធែ ើស ើង
សដើមបីចាត់ វ ិធានការវ ិន័យផ្ដលជាការផ្លេេ់បតរសាលា
ូ
ឬតាមការសេា ើេរុំ បេ់សលាក្អា ក្។
សលាក្អា ក្
និងសាលាសធែ ើការេសព្មចចិតតអំពីក្មម វ ិធីអប់រំរបេ់
បុព្ត
ធីតាសលាក្អា ក្តាមរយៈរណៈក្ម្តមធិការទទួ លឲ្យចូ ល
សរៀន
ព្តួ តពិនិតយ
និងបសណដញសចញ
(ARD)។
រណៈក្ម្តមធិការ
ARD
ក្ំណត់ថាសតើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ម្តនលក្ខ ណៈ
េមបតត ិព្រប់ព្ាន់េព្ម្តប់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ផ្ដលពាក្់ព័នធឬអត់។
រណៈក្ម្តមធិការ
ARD អភិវឌ្ឍ ព្តួ តពិនិតយ និងផ្ក្េព្មួ លក្មម វ ិធីអប់រំ
បុរគល
(IEP)
របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
និងក្ំណត់ទីក្ផ្នេ ងេិក្ារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្។
ព័ត៌ម្តនបផ្នែ មទាក្់ទងនឹងតួ នាទីរបេ់រណៈក្ម្តមធិ
ការ
ARD
និង
IDEA
អាចរក្បានពីសាលារបេ់សលាក្អា ក្សៅក្នុងឯក្សារនដ
រូ សេៀវ

សៅផ្ណនាំេព្ម្តប់ឪពុក្ម្តតយអំពីដំសណើរការទទួ លឲ្យចូ
លសរៀន ព្តួ តពិនិតយ និងបសណដញសចញ (តំណភ្នាប់៖
fw.escapps.net)។

ឪពុក្ម្តតយចិញ្ចម
ឹ ក្នុងនាមជាឪពុក្ម្តតយ
សព្កាមចាប់
IDEA
ឪពុក្ម្តតយចិញ្ចឹមអាចនឹងសដើរតួ ជាឪពុក្ម្តតយបាន
លុោះព្តាផ្តចាប់ឬវ ិធានរបេ់រដឋ ហាមឃាត់
ឬលុោះព្តាផ្តកាតពែ ក្ិចចសព្កាមក្ិចច
េនាជាមួ យរដឋ ឬអងគ ភ្នពក្នុងមូ លដាឋនហាមឃាត់ឪពុ
ក្ម្តតយចិញ្ចឹមមិនឱ្យសដើរតួ ជាឪពុក្ម្តតយ។
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សៅរដឋ តិចសាេ់
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ជាឪពុក្ម្តតយចិញ្ចឹមេព្ម្តប់ក្ម្ត
ុ រ
ផ្ដលម្តនពិការភ្នព
សលាក្អា ក្អាចនឹងសធែ ើជាឪពុក្ម្តតយបាន
ព្បេិនសបើ
សលាក្
អា ក្យល់ព្ពមចូ លរ ួមក្នុងការេសព្មចចិតតសលើការអប់រំពិ
សេេ
ស ើយ
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្បញ្ច ប់ក្មម វ ិធីបណតុោះប ត លផ្ដលចាំ
បាច់មុនក្ិចចព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
បនាេប់របេ់ក្ុម្តរ បុផ្នត មិន ួ េនថ្ង ទី 90 បនាេប់ពី
សលាក្អា ក្ចាប់សនត ើមសធែ នា
ើ ទីជាឪពុក្ម្តតយក្នុងសាលបំ
ណងសធែ ើការេសព្មចចិតតសលើការអប់រំពិសេេេព្ម្តប់ក្ុម្ត
រ។
សៅសពលផ្ដលសលាក្អា ក្បានបញ្ច ប់ក្មម វ ិធីបណតុោះប ត
លផ្ដលបានអនុម័តស ើយ
សលាក្អា ក្មិនចាំបាច់ទទួ លស ើងវ ិញនូ វក្មម វ ិធីបណតុោះ
ប ត លសដើមបីសដើរតួ ជាឪពុក្ម្តតយេព្ម្តប់ក្ុម្តរដផ្ដល
ឬសធែ ើជាឪពុក្ម្តតយ
ឬឪពុក្ម្តតយ
ជំនួេេព្ម្តប់ក្ម្ត
ុ រម្តាក្់សទៀតសទ។
ព្បេិនសបើសាលាេសព្មចចិតតមិនផ្តងតាំងសលាក្អា ក្ជា
ឪពុក្ម្តតយក្នុងសាលបំណងសធែ ើការេសព្មចចិតតសលើការ
អប់រំពិសេេ
សាលាព្តូវផ្តនត លស់ េច
ក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរដល់សលាក្អា ក្ក្នុងរ
យៈសពលព្បាំពីរនថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីនថ្ង ផ្ដលការេសព្មច
ចិតតព្តូវបានសធែ ើស ើង។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះព្តូវពនយល់ពីមូលស តុរបេ់ទីភ្នា
ក្់ងារអប់រំក្នុងមូ លដាឋន
(LEA)
េព្ម្តប់ការេសព្មចចិតតរបេ់ែល ួន
និងព្តូវផ្តជព្ម្តប
សលាក្អា ក្ថា
សលាក្អា ក្អាចនឹងដាក្់ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេេជាមួ
យ TEA បាន។

ឪពុក្ម្តតយជំនួេ
ព្បេិនសបើបនាេប់ពបា
ី នសធែ កា
ើ រែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េ
ប
សាលាមិនអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណ
ឬរក្ស ើញឪពុក្ម្តតយរបេ់ក្ុម្តរ ឪពុក្ម្តតយចិញ្ចឹមមិន
ម្តនឆនេ ៈ ឬមិនអាចសធែ ើជាឪពុក្ម្តតយបាន ក្ុម្តរសនោះ
មិនរេ់សៅក្នុងមណឌលក្ុម្តរក្ំព្ពា
ឬក្ុម្តររឺជាបាលិតរបេ់រដឋ
សាលាព្តូវផ្តងតាំងឪពុក្ម្តតយជំនួេសដើមបីសដើរតួ នាទីជំ
នួ េឪពុក្ម្តដយក្ុម្តរ
លុោះព្តាផ្តក្ុម្តរសនាោះរឺជាបាលិតរបេ់រដឋ
ស ើយតុលា
ការបានផ្តងតាំងឪពុក្ម្តតយជំនួេ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

សាលាក្៏ព្តូវផ្តងតាំងឪពុក្ម្តតយជំនួេេព្ម្តប់យុវជន
ផ្ដលាមននេ ោះេផ្មបងផ្តលសតាលដូ ចផ្ដលបានក្ំណត់
សៅក្នុងចាប់េតីពីជំនួយជនាមននេ ោះេផ្មបង McKinneyVento
នងផ្ដរ។
សៅសពលផ្ដលអាចអនុវតត បានភ្នេមបនាេប់ពកា
ី រផ្តង
តាំងឪពុក្ម្តតយជំនួេេព្ម្តប់ក្ុម្តរផ្ដលាមននេ ោះេ
ផ្មបង
ឬសៅក្នុងការសមើលផ្ថ្ជំនួេ
សាលា
ព្តូវនត ល់សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរអំពីការ
ផ្តងតាំងសនោះជូ នអា ក្េសព្មចចិតតផ្នា ក្អប់រំរបេ់ក្ុម្ត
រ និងបុរគលិក្េងគ មក្ិចច។
ចំសពាោះព័ត៌ម្តនបផ្នែ ម
េូ មចូ លសមើល
ក្ុម្តរ
និងយុវជនផ្ដលជួ បព្បទោះវវ ិបតត ិភ្នពាមននេ ោះេផ្មបង
(តំណភ្នាប់៖ bit.ly/39v6KzG)។
សដើមបីម្តនេិទធិសធែ ើជាឪពុក្ម្តតយជំនួេ
សលាក្អា ក្មិនព្តូវជាបុរគលិក្របេ់
TEA
សាលា
ឬទីភ្នាក្់ងារ មួ យផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំ
ឬសមើលផ្ថ្ក្ុម្តរស ើយ
ស ើយសលាក្អា ក្ក្៏មិនព្តូវម្តននលព្បសោជន៍ មួ យ
ផ្ដលម្តនទំនាេ់ជាមួ យនលព្បសោជន៍របេ់ក្ុម្តរផ្ដរ។
បុរគលផ្ដលព្តូវបានផ្តងតាំងជាឪពុក្ម្តតយជំនួេព្តូវ
ម្តនចំសណោះដឹង
និងជំនាញព្រប់ព្ាន់
ម្តនឆនេ ៈក្នុងការបសព្មើ សព្បើព្បាេ់ការវ ិនិចឆ័យឯក្រាជយ
ក្នុងការផ្េែ ងរក្នលព្បសោជន៍របេ់ក្ុម្តរ
ធានាថាេិទធ រិ បេ់ក្ុម្តរក្នុងការទទួ
លបាននីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវមិនព្តូវបានរំសលាភបំពាន
សៅេួ រេុែទុក្ខក្ុម្តរ
និងសាលា
ពិនិតយក្ំណត់ព្តាអប់រំរបេ់ក្ុម្តរ
ពិសព្ាោះសោបល់ជាមួ យបុរគល
ក្៏សដាយផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំក្ុម្តរ
សៅចូ លរ ួមការព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
និងបញ្ច ប់ក្មម វ ិធីបណតុោះប ត ល។
បុរគលផ្ដលព្តូវបានផ្តងតាំងសដាយសាលាឲ្យសដើរតួ នាទី
ជាឪពុក្ម្តតយជំនួេព្តូវផ្តបញ្ច ប់ក្មម វ ិធីបណតុោះប ត ល
មុនសពលក្ិចចព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
ផ្ដលព្តូវបានក្ំណត់សពលបនាេប់របេ់ក្ុម្តរ
បុផ្នត មិន ួ េនថ្ង ទី
90
បនាេប់ពីកាលបរ ិសចឆ ទននការផ្តងតាំងដំបូងជាឪពុក្
ម្តតយជំនួេសនាោះសទ។
សៅសពលផ្ដលសលាក្អា ក្បានបញ្ច ប់ក្មម វ ិធីបណតុោះប ត
លផ្ដលបានអនុម័តស ើយ
សលាក្អា ក្មិនចាំបាច់ទទួ លស ើងវ ិញនូ វក្មម វ ិធីបណតុោះ
ប ត លសដើមបីសដើរតួ ជាឪពុក្ម្តតយេព្ម្តប់ក្ុម្តរដផ្ដល
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ឬសធែ ើជាឪពុក្ម្តតយ
ជំនួេេព្ម្តប់ក្ម្ត
ុ រម្តាក្់សទៀតសទ។

ឬឪពុក្ម្តតយ

ចំសពាោះលក្ខ ែណឌតព្មូវបផ្នែ មសទៀតទាក្់ទងនឹងឪពុក្ម្តត
យជំនួេ េូ មសមើល 19 TAC §89.1047 (តំណភ្នាប់៖
bit.ly/39B7jIa)។

Child Find
ក្ុម្តរពិការទា ំងអេ់ផ្ដលរេ់សៅក្នុងបនទុក្របេ់រដឋ
ផ្ដលព្តូវការការអប់រព
ំ ិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ
រ ួមម្តនក្ុម្តរម្តនពិការភ្នពផ្ដលជាក្ុម្តរាមន
នេ ោះេផ្មបង
ឬជាបាលិតរបេ់រដឋ
និងក្ុម្តរម្តនពិការភ្នពផ្ដលចូ ល
សរៀនសៅសាលាឯក្ជនមិនថាភ្នពធង ន់ធងរននពិការភ្នពរ
បេ់ពួក្សរោង សនាោះស យ
ើ
ព្តូវផ្តក្ំណត់អតត េញ្ញញណ ក្ំណត់ទីតាំង និងវាយតនមេ ។
ដំសណើរការសនោះព្តូវបានសៅថា Child Find។
ជាផ្នា ក្មួ យននេក្មម ភ្នព Child Find របេ់ែល ួន
ទីភ្នាក្់ងារ
LEA
ព្តូវផ្តសបាោះពុមពនាយ
ឬព្បកាេសេចក្ត ីជូនដំណឹងសៅក្នុងសារព័ត៌ម្តន
ឬព្បព័នធនសពែ នាយសនសងសទៀត
ឬទា ំងពីរសដាយម្តនចុោះនសពែ នាយព្រប់ព្ាន់សដើមបីជូន
ដំណឹងដល់ឪពុក្ម្តតយអំពេ
ី ក្មម ភ្នពសនោះ
សដើមបីក្ំណត់ទីតាំង
ក្ំណត់អតត េញ្ញញណ
និងវាយតនមេ ក្ុម្តរផ្ដលព្តូវការការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ។
ចំសពាោះការពិពណ៌នាសពញសលញជាងសនោះអំពីលក្ខ ែណឌត
ព្មូវរបេ់
Child
Find
េូ មសោងសៅកាន់
ព្ក្បែ័ណឌចាប់េព្ម្តប់ដំសណើរការអ
ប់រំពិសេេសផ្លតតសលើក្ម្ត
ុ រ (តំណភ្នាប់៖ fw.escapps.net)។

សេចក្ត ីជូនដំណង
ឹ ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជា
មុន
អា ក្ម្តនេិទធិទទួ លបានព័ត៌ម្តនជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
អំពីេក្មម ភ្នពរបេ់សាលាទាក្់ទងនឹងតព្មូវការអប់រំពិ
សេេរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្។
សាលាព្តូវផ្តនត ល់ជូនសលាក្អា ក្នូ វសេចក្ដ ីជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនក្នុងរយៈសពលេមព្េបមុនសព
លសាលាសេា ចា
ើ ប់សនត ើម ឬផ្លេេ់បតរការក្ំ
ូ
ណត់អតត េញ្ញញណ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ការវាយតនមេ
ឬការដាក្់ចូលទីក្ផ្នេ ងអប់រំេព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់
សលាក្អា ក្
ឬការអប់រំសាធារណៈេមរមយឥតរិតនថ្េ
(FAPE)
ផ្ដលបាននត ល់ជូនដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្។
សលាក្អា ក្ក្៏ម្តនេិទធិទទួ លបានសេចក្ត ីជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនមុនសពលសាលាសរៀនបដិសេធ
មិននត ចសនត
ួ
ើមរំនិត ឬផ្លេេ់បតរអតត
ូ
េញ្ញញណការវាយតនមេ
ឬការដាក្់ចូលក្នុងការអប់រំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬ FAPE ផ្ដលបាននត លជ
់ ូ នបុព្តធីតាសលាក្អា ក្នងផ្ដរ។
សាលាព្តូវនត លស់ េចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ជាមុនសដាយមិនរិតពីថាសតើសលាក្អា ក្បានយល់ព្ពម
ចំសពាោះការផ្លេេ់បតរូ ឬបានសេា ើេុំការផ្លេេ់បតរសនាោះសទ។
ូ
សៅរដឋ តិចសាេ់
សាលាព្តូវនត លស់ េចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍
អក្សរជា
មុនដល់សលាក្អា ក្ោងសហាច េ់ព្បាំនថ្ង នននថ្ង េិក្ា
មុនសពលផ្ដលសាលាសេា ើេុំ ឬបដិសេធចំ ត់ការសនោះ
លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្យល់ព្ពមនឹងរយៈសពលែេ ីជាងសនោះ។
សាលាព្តូវដាក្់បញ្ចល
ូ សៅក្នុងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលា
យលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុន៖
ការពិពណ៌នាអំពីចំ ត់ការផ្ដលសាលាសេា ើេុំ
ឬបដិសេធមិនអនុវតត
ការ
ពនយល់ពីមូលស តុផ្ដលសាលាក្ំពុងសេា ើេុំ
ឬក្ំពុងបaដិសេធចំ ត់ការ
ការ
ពិពណ៌នាអំពីនីតិ វ ិធីវាយតនមេ នីមួយៗ ការវាយតនមេ
ក្ំណត់ព្តា
ឬរបាយ
ការណ៍ផ្ដលសាលាបានសព្បើក្នុងការេសព្មចចិតតសេា ើេុំ
ឬបដិសេធចំ ត់ការ
សេចក្ត ីផ្ថ្េ ងការណ៍ផ្ដលអា ក្ម្តនការការពារសព្កាមការ
ការពារតាមនីតិ វ ិធីរបេ់ចាប់
IDEA
ការពនយល់ពីរសបៀបទទួ លបានចាប់ចមេ ងនន
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
សនោះ
ព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទំនងេព្ម្តប់បុរគល
ឬអងគ ភ្នពផ្ដលអាចជួ យអា ក្ឲ្យយល់ពីចាប់
IDEA
ការពិពណ៌នាអំពជ
ី សព្មើេសនសងសទៀតផ្ដលរណៈក្ម្តម
ធិការ ARD របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្បានពិចារ
និងមូ លស តុផ្ដលជសព្មើេទា ំងសនាោះព្តូវបានបដិសេធ
និងការពិពណ៌នាអំពីស តុនលសនសង
សទៀតផ្ដលសាលាសេា ើេុំ ឬបដិសេធចំ ត់ការសនោះ។
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សេចក្ត ីជូនដំណឹងព្តូវផ្តេរសេរជាភ្នសាផ្ដលអាចយល់
បានចំសពាោះសាធារណជនទូ សៅស ើយព្តូវបក្ផ្ព្បជាភ្នសា
ក្ំសណើតរបេ់សលាក្អា ក្
ឬរសបៀបនន
ការព្បាព្េ័យទាក្់ទងសនសងសទៀតលុោះព្តាផ្តវាចាេ់ថាមិន
អាចសធែ ើដូសចា ោះបាន។
ព្បេិនសបើភ្នសាក្ំសណើតរបេ់សលាក្អា ក្
ឬរសបៀបននការព្បាព្េ័យទាក្់ទង
សនសងសទៀតមិនផ្មនជាភ្នសាេរសេរ
សាលាព្តូវបក្ផ្ព្បសេចក្ត ីជូនដំណឹងសដាយផ្លេល់ម្តត់
ឬតាមមសធាបាយសនសងសទៀតជាភ្នសាក្ំសណើតរបេ់
សលាក្អា ក្
ឬរសបៀបននការព្បាព្េ័យទាក្់ទងសនសងសទៀតសដើមបីឱ្យសលា
ក្អា ក្យល់។
សាលាព្តូវផ្តម្តនភេដុតាងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរផ្ដលប
ងាាញថាក្ិចចការសនោះបានសធែ ើស ើង។
ព្បេិនសបើសៅសពល មួ យបនាេប់ពីសាលាចាប់សនត ើមនត
ល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធដល់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
បុផ្នត សលាក្អា ក្ដក្ ូ តការ
យល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្េព្ម្តប់សេវាក្មម ទា ំងសនោះ
សាលាព្តូវផ្តបញ្ឈប់នតលកា
់ រអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធជូ នបុព្តធីតាសលាក្អា ក្។
សទាោះោង
មុនសពលបញ្ឈប់សេវាក្មម
សាលាព្តូវនត លស់ េចក្ត ីជូនដំណឹង
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនដល់សលាក្អា ក្ោងសហាច
េ់ព្បាំនថ្ងនននថ្ង េិក្ាមុនសពលសេវាក្មម ចប់
លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្យល់ព្ពមនឹងរយៈសពលែេ ីជាងសនោះ។

សារសអឡិចត្តូនិក្
ឪពុក្ម្តតយផ្ដលម្តនបុព្តធីតាម្តនពិការភ្នពអាចនឹង
សព្ជើេសរ ើេទទួ លសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
តាមសារសអ ិចព្តូនិក្បាន
ព្បេិនសបើសាលា
សធែ ើឲ្យជសព្មើេផ្បបសនោះម្តន។

ផ្ដលផ្េែ ងរក្ការអនុញ្ញញតពីសលាក្អា ក្ជាភ្នសាក្ំសណើ
តរបេ់សលាក្អា ក្
ឬរសបៀបននការព្បាព្េ័យ
ទាក្់ទងសនសងសទៀត
សលាក្អា ក្យល់
និងយល់ព្ពមជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ចំសពាោះេក្មម ភ្នពផ្ដលផ្េែ ងរក្ការអនុញ្ញញតពីសលាក្អា
ក្
ស ើយការយល់ព្ពម
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរពិពណ៌នាពីេក្មម ភ្នព
និងរាយក្ំណត់ព្តា
មួ យផ្ដលនឹងព្តូវសចញនាយសៅអា ក្
ស ើយសលាក្អា ក្យល់ថាការនត ល់
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្រឺជាការេម ័ព្រចិតត
ស ើយអាចនឹងដក្ ូ តសៅសពល មួ យក្៏បាន។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ចង់លុបសចាលការយល់ព្ពមរបេ់
សលាក្អា ក្េព្ម្តប់ការនត ល់បនត នូ វការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ
សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តសធែ ើជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរ។ ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្នត ល់ការយល់ព្ពម
ស ើយបនាេប់មក្ដក្ ូ តវ ិញ
ការ
ដក្ ូ តការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្នឹងមិនព្បតិេក្
មម សទ។
សាលាព្តូវរក្ាឯក្សារននក្ិចចែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េ
ប
សដើមបីទទួ លបានការយល់ព្ពមពីឪពុក្ម្តតយ។
ឯក្សារព្តូវផ្តរាប់បញ្ចល
ូ ក្ំណត់ព្តាននការបុនបងរប
េ់សាលាសដើមបីទទួ លបានការយល់ព្ពម
ដូ ចជាក្ំណត់ព្តាទូ រេពេ ោងលមអ ិត
ចាប់ចមេ ងនន
លិែិតសឆេ ើយឆេ ង
និងក្ំណត់ព្តាលមអ ិតននដំសណើរទេសនក្ិចចផ្ដលបានសធែ ើ
ស ើងសៅកាន់នេោះ ឬក្ផ្នេ ងការងាររបេ់សលាក្អា ក្។

ការវាយតម្មៃ ដំបូង
មុនសពលសធែ ើការវាយតនមេ ដប
ំ ូ ងសលើបុព្តធីតារបេ់សលា
ក្អា ក្សដើមបីក្ំណត់ថាសតើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ម្ត
នលក្ខ ណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់ជាក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្ន
ពសព្កាមចាប់
IDEA
ផ្ដរឬសទ
សាលាព្តូវផ្តនដ ល់ជូនសលាក្អា ក្នូ វចាប់ចមេ ងនន

សេចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតវិ វ ិធី

ការយល់ព្ពមពីឪពុក្ម្តតយ
សាលាព្តូវផ្តទទួ លបានការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជូ ន
ដំណឹងពីសលាក្អា ក្មុនសពលផ្ដលសាលាអាចនឹងសធែ ើក្ិចច
ការជាក្់លាក្់ែេោះបាន។
ការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជព្ម្តបជូ នដំណឹងរបេ់សលា
ក្អា ក្ម្តនន័យថា៖
សលាក្អា ក្ព្តូវបាននត លជ
់ ូន
នូ វព័ត៌ម្តនទា ំងអេ់ផ្ដលទាក្់ទងសៅនឹងចំ ត់ការ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

និងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុននន
ការវាយតនមេ ផ្ដលបានសេា ើេុំ
និងទទួ លបានការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជព្ម្តបជូ ន
ដំណឹងរបេ់សលាក្អា ក្។
សាលាព្តូវែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េប
សដើមបីទទួ លបានការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្
េព្ម្តប់ការវាយតនមេ ដំបូង។
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្េព្ម្តប់ការវាយតនមេ ដំបូ
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ងមិនផ្មនម្តនន័យថាសលាក្អា ក្បាននត ល់ការយល់ព្ពម
របេ់សលាក្អា ក្សដើមបីឲ្យសាលា
ចាប់
សនត ើមនត លកា
់ រអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្
សនាោះសទ។
ព្បេិនសបើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្រឺជាបាលិតរបេ់រដឋ
ស ើយមិនសាាក្់សៅជាមួ យសលាក្អា ក្
សាលាមិនតព្មូវឱ្យទទួ លការយល់ព្ពមពីសលាក្អា ក្សទ
ព្បេិនសបើពួក្សររក្សលាក្អា ក្មិនស ើញ
ឬព្បេិនសបើេិទធិឪពុក្ម្តតយរបេ់សលាក្
អា ក្ព្តូវបានបញ្ឈប់
ឬព្បរល់ឱ្យនរ ម្តាក្់សនសងសទៀតតាមដីកាតុលាការ។

សេវាក្មម ដំបូង
សាលារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តទទួ លបានការយល់ព្ពមសដា
យម្តនការជព្ម្តបជូ នដំណង
ឹ របេ់សលាក្អា ក្មុនសពលនត
ល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្
អា ក្ជាសលើក្ដំបូង។
សាលាព្តូវផ្តព្បឹងផ្ព្បងឲ្យបានេមព្េប
សដើមបីទទួ លបានការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជព្ម្តបជូ ន
ដំណឹងរបេ់សលាក្អា ក្មុនសពលនត លកា
់ រអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្
អា ក្ជាសលើក្ដំបូង។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនសឆេ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបីនតល់
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្សដើមបីឲ្យបុព្តធីតារបេ់សលា
ក្អា ក្ទទួ លបានការអប់រំពិសេេ
និង
សេវាក្មម ពាក្់ព័នធជាសលើក្ដំបូង
ឬព្បេិនសបើសលាក្អា ក្បដិសេធមិន
នត ល់ការយល់ព្ពមផ្បបសនោះ ឬសៅសពលសព្កាយដក្ ូ ត
(លុបសចាល)
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
សាលារបេ់សលាក្អា ក្
អាចនឹងមិនសព្បើព្បាេ់ការការពារតាមនីតិ វ ិធី
(ឧ.
ការេព្ម រោះេព្មួ ល
បណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ការព្បជុសំ ដាោះព្សាយ
ឬេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវឥតលសមអ ៀង)
សដើមបីទទួ លបានការព្ពមសព្ពៀង
ឬសេចក្ត ីេសព្មចថាការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធផ្ដលព្តូវបានផ្ណនាំសដាយរណៈ
ក្ម្តមធិការ
ARD
របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្អាចនឹងព្តូវបាននត ល់ជូនបុព្ត
ធីតា
របេ់សលាក្អា ក្សដាយាមនការយល់ព្ពមពីសលាក្អា ក្បា
នស ើយ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្បដិសេធមិននត ល់ការយល់ព្ពមរប
េ់សលាក្អា ក្សដើមបីឱ្យបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ទទួ លបា
នការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធជាសលើក្
ដំបូង
ឬព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនសឆេ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបីនត
ល់ការយល់ព្ពមផ្បបសនោះ
ឬសៅសពលសព្កាយដក្ ូ ត
(លុបសចាល)
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ស ើយសាលាមិននត ល់ជូនបុព្ត
ធីតាសលាក្អា ក្នូ វការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ផ្ដលពាក្់ព័នធផ្ដលសាលាបាន
េែ ោះផ្េែ ងរក្ការយល់ព្ពមពីសលាក្អា ក្សនាោះសទ
សាលារបេ់សលាក្អា ក្មិនបំពាន
សលើលក្ខ ែណឌតព្មូវសដើមបីនតលក្
់ មម វ ិធី
FAPE
េព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់
សលាក្អា ក្េព្ម្តប់ការែក្ខានរបេ់ែល ួនក្នុងការនត ល់
សេវាក្មម ទា ំងសនាោះដល់បព្ុ តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ស យ
ើ
ស ើយមិនតព្មូវឱ្យម្តនការព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ ARD
ឬអភិវឌ្ឍក្មម វ ិធី
IEP
េព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្េព្ម្តប់ការអប់រំពិ
សេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធផ្ដលបានសេា ើេុំការយល់ព្ពមពី
សលាក្អា ក្ផ្ដរ។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ដក្ ូ ត
(លុបសចាល)
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្
អា ក្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសៅចំណុច មួ យបនាេប់ពី
បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ទទួ លបានការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធជាមុនេិនស ើយ
សនាោះសាលា
អាចនឹងមិនបនត នត ល់សេវាក្មម ផ្បបសនោះសទៀតសទ
បុផ្នតព្តូវនត ល់ជូនសលាក្អា ក្នូ វសេចក្ត ី
ជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនដូ ចផ្ដលបានពិ
ពណ៌នាសព្កាមចំណងសជើងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយល
ក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនមុននឹងបញ្ឈប់សេវាក្មម ទា ំងសនាោះ។

ការវាយតម្មៃ សឡើងវ ិញ
សាលាព្តូវផ្តទទួ លបានការយល់ព្ពមពីសលាក្អា ក្
សដើមបីវាយតនមេ បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ស ើងវ ិញ
លុោះព្តាផ្តសាលាអាចបងាាញថា
សាលា
បានចាត់ វ ិធានការេមព្េបសដើមបីទទួ លបានការយល់
ព្ពមពីសលាក្អា ក្ ស ើយសលាក្អា ក្មិនបានសឆេ ើយតប។
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នីតិ វ ិធីផ្លត់សចាល

–

សបើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវបានចុោះស្មោះចូ ល
សរៀនសៅសាលារដឋ
ឬសលាក្អា ក្ក្ំពុងផ្េែ ងរក្ចុោះស្មោះបុព្តធីតារបេ់
សលាក្អា ក្សៅសាលារដឋ
ស ើយសលាក្អា ក្បានបដិសេធមិននត ល់ការយល់ព្ពម ឬ
មិនបានសឆេ ើយតបសៅនឹងេំសណើសដើមបីនតល់ការយល់ព្ពម
េព្ម្តប់ការវាយតនមេ ដំបូងសនាោះសទ
សាលារបេ់សលាក្អា ក្អាចនឹង
បុផ្នត មិនតព្មូវឱ្យផ្េែ ងរក្ការ
វាយតនមេ ដំបូងសលើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្សដាយសព្បើ
ការេព្ម រោះេព្មួ ល
ឬបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ការព្បជុសំ ដាោះព្សាយ និងនីតិ វ ិធីេវនាការតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវឥតលសមអ ៀងរបេ់
របេ់
IDEA
។
សាលារបេ់សលាក្អា ក្នឹងមិនរំសលាភសលើកាតពែ ក្ិចចរប
េ់ែល ួនក្នុងការក្ំណត់ទីតាំង
ក្ំណត់អតត េញ្ញញណ
និងវាយតនមេ បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ (កាតពែ ក្ិចច child
find) ស ើយព្បេិនសបើសាលាមិនបនត វាយតនមេ បុព្តធីតា
របេ់សលាក្អា ក្សៅក្នុងកាលៈសទេៈទា ំងសនោះ។

ក្អា ក្ថាម្តនេិទធិទទួ លបានសេវាក្មមព្បក្បសដាយេម
ធម៌
(សេវាក្មម ផ្ដលព្តូវបានសធែ ើឲ្យម្តនដល់
ក្ុម្តរម្តនពិការភ្នពមួ យចំនួនផ្ដលឪពុក្ម្តតយបាន
ដាក្់ឲ្យសៅសាលាឯក្ជន)។
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្មិនព្តូវបានទាមទារស យ
ើ
មុនសពលសាលាពិនិតយសមើលស ើងវ ិញនូ វទិនាន័យម្តន
ព្សាប់ផ្ដលជាផ្នា ក្មួ យននការវាយតនមេ
ឬវាយតនមេ
ិញរបេ់
ស ើងវ
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬនត ល់ឱ្យបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្នូ វការសធែ ើសតេត
ឬការវាយតនមេ សនសងសទៀតផ្ដលព្តូវបាននត លជ
់ ូ នដល់ក្ុ
ម្តរទា ំងអេ់
សលើក្
ផ្លងផ្តការយល់ព្ពមពីឪពុក្ម្តតយព្តូវបានតព្មូវឲ្យម្ត
នេព្ម្តប់ក្ុម្តរទា ំងអេ់។
សាលាអាចនឹងមិនសព្បើព្បាេ់ការបដិសេធរបេ់សលាក្
អា ក្មិនយល់ព្ពមចំសពាោះសេវាក្មម ឬេក្មម ភ្នពមួ យ
សដើមបីបដិសេធសលាក្អា ក្ ឬបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្
នូ វសេវាក្មម
អតថព្បសោជន៍
ឬេក្មម ភ្នពសនសងសទៀត មួ យសនាោះស យ
ើ ។

ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្បដិសេធមិនយល់ព្ពមចំសពាោះការវា
យតនមេ ស ើងវ ិញសលើបព្ុ តធីតារបេ់សលាក្អា ក្
សាលាអាចនឹង
បុផ្នត មិនតព្មូវឱ្យបនត ការវាយតនមេ
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ស ើងវ ិញសដាយសព្បើការេព្ម រោះេព្មួ ល
បណតឹងតាមនីតវិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ការព្បជុំសដាោះព្សាយ
និងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវឥតលសមអ ៀង
សដើមបីេែោះផ្េែ ងផ្លត់សចាលការបដិសេធ
មិនយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្ចំសពាោះការវាយតនមេ ស ើងវ ិ
ញសលើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្។
ដូ ចនឹងការវាយតនមេ ដំបូងផ្ដរ
សាលារបេ់សលាក្អា ក្មិនបំពានកាតពែ ក្ិចចរបេ់ែល ួន
សព្កាមចាប់ IDEA សទ ព្បេិនសបើសាលាបដិសេធមិន
បនត ការវាយតនមេ ស ើងវ ិញតាមរសបៀបសនោះ។

ការវាយតម្មៃ ការអប់រំសោយឯក្រាជយ

ព្បេិនសបើឪពុក្ម្តតយននបុព្តធីតាផ្ដលព្តូវបានអប់រំក្នុ
ងនេ ោះ
ឬដាក្់
សៅសាលាសរៀនឯក្ជនសដាយឪពុក្ម្តតយសព្កាមការចំ
យរបេ់ពួក្សរមិននត ល់ការយល់ព្ពមេព្ម្តប់ការវាយត
នមេ ដំបូង
ឬការវាយតនមេ ស ើងវ ិញ
ឬឪពុក្ម្តតយ
មិនបានសឆេ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបីនតលកា
់ រយល់ព្ពម
សាលាអាចនឹងមិនសព្បើ
ព្បាេ់នីតិ វ ិធីផ្លត់សចាលការយល់ព្ពមរបេ់
IDEA
ផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើសនាោះស យ
ើ ។
មណឌលេិក្ាក្៏មិនតព្មូវឲ្យចាត់ទុក្បុព្តធីតារបេ់សលា

IEE ជាបនទុក្ចំណាយរបេ់រដឋ

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ការវាយតនមេ ការអប់រំសដាយឯក្រាជយ
(IEE)
រឺជាការវាយតនមេ សធែ ើស ើង
សដាយបុរគលផ្ដលម្តនរុណវុឌ្ឍិ
ស ើយមិនព្តូវបានជួ លឲ្យសធែ កា
ើ រសដាយសាលា។
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិទទួ លបានការវាយតនមេ
IEE
សលើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនយល់ព្េបនឹងការវាយតនមេ បុ
ព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ផ្ដលសាលារបេ់សលាក្អា ក្បាន
ទទួ ល។
សៅសពលអា ក្សេា ើេុំការវាយតនមេ
IEE
សាលាព្តូវនត លជ
់ ូ នសលាក្អា ក្នូ វព័ត៌
ម្តនអំពីលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យននការវាយតនមេ របេ់ែល ួន
និងក្ផ្នេ ងសដើមបីទទួ លបាន IEE។

ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនយល់ព្េបនឹងការវាយតនមេ ផ្ដ
លនត ល់សដាយសាលាសនាោះសទ
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិសេា ើេុំឲ្យសរវាយតនមេ បុព្តធីតារបេ់
សលាក្អា ក្បាន
សដាយវាជាបនទុក្ចំ យរបេ់រដឋ
សដាយនរ ម្តាក្់ផ្ដលមិនសធែ ើការឲ្យសាលា។
បនទុក្ចំ យរបេ់រដឋ ម្តនន័យថា
សាលាព្តូវទូ ទាត់ការចំ យទា ំងព្េ រងសលើការវាយតនមេ
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ឬសបើមិនដូ ចសនាោះសទធានាថាការវាយតនមលព្តូវបាននតល់
ជូ នសដាយមិនរិតនថ្េេព្ម្តប់សលាក្អា ក្។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សេា ើេកា
ុំ រវាយតនមេ
IEE
សលើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្
សដាយវាជាបនទុក្ចំ យរបេ់រដឋ
សាលារបេ់សលាក្អា ក្សដាយាមនការពនារសពលសដាយមិ
នចាំបាច់
ព្តូវផ្ត៖
(a)
ិធី
ដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ព្តឹមព្តូវសដើមបីសេា ើេុំេវនា
ការសដើមបីបងាាញថា
ការវាយតនមេ របេ់សាលាសលើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្រឺេម
ព្េប
ឬ
(b)
នត ល់នូវការវាយតនមេ
IEE
សដាយជាបនទុក្ចំ យរបេ់រដឋ
លុោះព្តាផ្តសា
លាបងាាញសៅក្នុងេវនាការថាការវាយតនមេ បុព្តធីតារប
េ់សលាក្អា ក្
ផ្ដលសលាក្អា ក្បានទទួ លមិនបំសពញបានព្រប់តាមល
ក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យរបេ់សាលា។
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិទទួ លបានការវាយតនមេ
IEE
ផ្តមត ងរត់បុស ណ ោះជាបនទុ
ក្ចំ យរបេ់រដឋ រាល់សពលផ្ដលសាលាសធែ ើការវាយតនមេ
ផ្ដលអា ក្មិនយល់ព្េបជាមួ យ។។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សេា ើេកា
ុំ រវាយតនមេ
IEE
របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
សាលាអាចនឹងេួ រថាស តុអែបា
ើ នជាសលាក្អា ក្ជំទាេ់នឹ
ងការវាយតនមេ
របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ផ្ដលសាលារបេ់សលាក្អា ក្ទទួ
លបាន។
សទាោះោង
សាលារបេ់សលាក្អា ក្អាចនឹងមិនព្តូវការការពនយល់សទ
ស ើយអាចនឹងមិនពនារសពលសដាយាមនស តុនលផ្ដរ
ក្នុងការនត ល់ការវាយតនមេ
IEE
របេ់
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សដាយជាបនទុក្ចំ យរបេ់រដឋ
ឬដាក្់ពាក្យបណតឹង
តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសដើមបីសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវសដើមបីការពារការវាយតនមេ សាលាសៅសលើបុព្តធី
តាសលាក្អា ក្។

ព្តូវផ្តដូ ចាានឹងលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យផ្ដលសាលាសព្បើព្បាេ់
សៅសពលផ្ដលសាលាចាប់សនតម
ើ ការវាយតនមេ សៅតាមវ ិ
សាលភ្នពផ្ដលលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យទា ំងសនាោះរឺព្េបជាមួ យ
នឹងេិទធិរបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងការទទួ លបានការវាយត
នមេ
IEE។
សលើក្ផ្លងផ្តលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យខាងសលើ
សាលាអាចនឹងមិនដាក្់លក្ខ ែណឌ
ឬសពល
សវលាផ្ដលទាក្់ទងសៅនឹងការទទួ លបានការវាយតនមេ
IEE ជាបនទុក្ចំ របេ់រដឋ សទ។

ការេសត្មចចុងសត្កាយរបេ់មន្រនត ីេវនាការ
ព្បេិនសបើសាលាដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សដើមបីសេា ើេេ
ុំ វនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ស ើយមន្តនតីេវនាការក្ំណត់ថាការវាយតនមេ របេ់សាលា
រឺេមរមយ
ឬថាការវាយតនមេ
IEE
ផ្ដលសលាក្អា ក្ទទួ លបានមិនបំសពញបានព្រប់តាម
លក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យ
IEE
របេ់សាលា
សាលាមិនចាំបាច់បង់ព្បាក្់េព្ម្តប់ការវាយតនមេ IEE
ស ើយ។

IEE ជាបនទុក្ចំណាយរបេ់ឯក្ជន
សលាក្អា ក្ផ្តងផ្តម្តនេិទធទ
ិ ទួ លបានការវាយតនមេ IEE
ជាបនទុក្ចំ យផ្លេល់ែល ួនរបេ់សលាក្អា ក្។
មិនថាសលាក្អា ក្ ជាអា ក្បង់ព្បាក្់សនាោះសទ
សាលាព្តូវពិចារ អំពីការវាយតនមេ
IEE
ក្នុងការេសព្មចចិតត មួ យក្៏សដាយអំពីការនត ល់ FAPE
ជូ នបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្បេិនសបើការវាយតនមេ
IEE
បំសពញបានព្រប់សៅតាមលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យរបេ់
សាលា។ សលាក្អា ក្ក្៏អាចនឹងដាក្់ជូនការវាយតនមេ IEE
ជាភេតុតាងសៅក្នុងេវនាការតាម
នីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវនងផ្ដរ។

ការវាយតម្មៃ
ដដលត្តូវបានបញ្ជាសោយមន្រនត ីេវនាការ

IEE

ព្បេិនសបើមន្តនតីេវនាការបញ្ញាឲ្យម្តនការវាយតនមេ
ជាផ្នា ក្មួ យននេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សាលាព្តូវបង់ព្បាក្់។

IEE

លក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យ IEE
ព្បេិនសបើការវាយតនមេ IEE ជាបនទុក្ចំ យរបេ់រដឋ
លក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យផ្ដល
សៅសព្កាមសនាោះការវាយតនមលព្តូវបានទទួ ល
រ ួមម្តនទីតាំងននការវាយតនមេ
និងរុណវុឌ្ឍិ
របេ់អាក្ពិនិតយ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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នីតិ វ ិធី
សៅសពលដាក្់ វ ិន័យសលើក្ុម្តរម្តនពិការភ្ន
ព
េិទ្ធិអំណាចរបេ់បុរគលិក្សាលា
ការេសត្មចចុងសត្កាយតាមក្រណីនីមួយៗ
បុរគលិក្សាលាអាចនឹងពិចារ សលើកាលៈសទេៈពិសេេ
មួ យសដាយផ្នអ ក្សលើក្រណីនីមួយៗសៅសពលក្ំណត់ថា
សតើការផ្លេេ់បតរសាលាផ្ដលបានសធែ
ូ
ើស ើងព្េបតាមតព្មូវ
ការដូ ចខាងសព្កាមទាក្់ទងនឹងវ ិន័យរឺេមរមយេព្ម្តប់
ក្ុម្តរផ្ដលម្តនភ្នពពិការ
ផ្ដលរំសលាភសលើព្ក្មេីលធម៌របេ់េិេសផ្ដរឬអត់។

ទ្ូ សៅ
តាមវ ិសាលភ្នពផ្ដលពួ ក្សរក្៏ចាត់ វ ិធានការផ្បបសនោះេ
ព្ម្តប់ក្ុម្តរផ្ដលមិនម្តនពិការភ្នពផ្ដលបុរគលិក្សាលា
អាចនឹងដក្ក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពផ្ដលរំសលាភព្ក្ម
េីលធម៌របេ់េិេសពីពីការដាក្់ឲ្យចូ លសរៀនបចចុបបនា រប
េ់ាត់សៅកាន់បរ ិបទអប់រំសនសងសទៀតបស ត ោះអាេនា
ផ្ដលេមព្េប
(IAES)
បរ ិបទមួ យសនសងសទៀត
ឬការពយ
ួ រការេិក្ាបានសដាយមិនឲ្យសលើេពី
10
នថ្ង នននថ្ង េិក្ាជាប់ៗាាស យ
ើ ។
បុរគលិក្សាលាក្៏អាចនឹងដាក្់សចញនូ វការដក្បផ្នែ មចំ
សពាោះក្ុម្តរមិនសលើេពី
10
នថ្ង េិក្ាជាប់ៗាាសៅក្នុងឆ្ាំេិក្ាដផ្ដលសនាោះេព្ម្តប់
ក្រណីដាច់សដាយផ្ ក្ពីាាននការព្បព្ពឹតតែុេ
ដរាប ការដក្សចញទា ំងសនាោះមិនបសងក ើត
ការផ្លេេ់បតរសាលា
ូ
(េព្ម្តប់និយមន័យ
េូ មសមើលចំណងសជើងការផ្លេេ់បតរសាលាសដាយសារផ្ត
ូ
ការពិន័យដក្សចញ)។
សៅសពលផ្ដលក្ុម្តរម្តនពិការភ្នពព្តូវបានដក្សចញពី
សាលាបចចុបបនា របេ់ាត់អេ់រយៈសពលេរុប
10
នថ្ង ក្នុងឆ្ាំេិក្ាដផ្ដល
សាលាព្តូវផ្តនត ល់
សេវាក្មម តាមវ ិសាលភ្នពផ្ដលទាមទារដូ ចខាងសព្កាម
សៅសព្កាមចំណងសជើងរងសេវាក្មម
ក្នុងអំ រ ងសពលនននថ្ង បនាេប់សព្កាយមក្សទៀត មួ យ
ននការដក្សចញក្នុងឆ្ាំេិក្ាសនាោះ។

េិទ្ធិអំណាចបដនែ ម
ព្បេិនសបើអាក្បបក្ិ រ ិោផ្ដលរំសលាភព្ក្មេីលធម៌របេ់
េិេសមិនផ្មនជាការបងាាញឱ្យស ញ
ើ ពីពិការភ្នពរបេ់ក្ុ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ម្តរសទ ស យ
ើ ការដាក្់ វ ិន័យផ្លេេ់បតរសាលានឹ
ូ
ងសលើេពី
10
នថ្ង េិក្ាជាប់ៗាា
បុរគលិក្សាលាអាចនឹងអនុវតត នីតិ វ ិធី
ដាក្់ វ ិន័យដល់ក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការតាមលក្ខ ណៈដូ ច
ាា
និងេព្ម្តប់
រយៈសពលដូ ចាាដូ ចផ្ដលសាលានឹងសធែ ើសៅសលើក្ម្ត
ុ រផ្ដ
លមិនម្តនពិការភ្នព
សលើក្ផ្លងផ្តថាសាលា
ព្តូវនត ល់សេវាក្មម ដល់ក្ុម្តរសនាោះដូ ចផ្ដលបានពិពណ៌
នាសៅខាងសព្កាមសៅសព្កាមសេវាក្មម ។
រណៈក្ម្តមធិការ
ARD
របេ់ក្ុម្តរក្ំណត់
IAES
េព្ម្តប់សេវាក្មម ផ្បបសនោះ។

សេវាក្មម
មណឌលេិក្ាមិននត ល់សេវាក្មម ដល់ក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិ
ការភ្នព
ឬក្ុម្តរផ្ដល
ាមនពិការភ្នពផ្ដលព្តូវបានរដក្សចញពីសាលាបចចុ
បបនា របេ់សររយៈសពល
10
នថ្ងឬតិចជាងសនោះ
សៅក្នុងឆ្ាំេិក្ាសនាោះសទ។
ក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពផ្ដលព្តូវបានដក្សចញពីសា
លាបចចុបបនា របេ់ក្ុម្តរសលើេពី
10
នថ្ង េិក្ា
ស ើយអាក្បបក្ិ រ ិោសនោះមិនផ្មនជាការបងាាញពី
ពិការភ្នពរបេ់ក្ុម្តរ
ឬផ្ដលព្តូវបានដក្សចញសព្កាមកាលៈសទេៈពិសេេ
ព្តូវផ្ត៖
▪ បនត ទទួ លសេវាក្មម អប់រំ
(ម្តន
FAPE)
សដើមបីសធែ ើឱ្យក្ុម្តរអាចបនត ចូ លរ ួមក្នុងក្មម
វវ ិធីអប់រំចំសណោះដឹងទូ សៅបាន
សទាោះបីជាសៅក្នុងបរ ិបទមួ យសនសងសទៀត
(ផ្ដលអាចនឹងជា
IAES)
និងសដើមបីម្តនវឌ្ឍនភ្នពសៅរក្ការបំសពញបា
នព្រប់តាមសាលសៅផ្ដលបាន
ដាក្់សចញសៅក្នុងក្មម វ ិធី IEP របេ់ក្ុម្តរ និង
▪ ទទួ លបាននូ វការវាយតនមេ អាក្បបក្ិ រ ិោមុែ
ងារេមព្េប
និងការផ្ក្ផ្ព្ប
និងសេវាក្មម អនត រារមន៍អាក្បបក្ិ រ ិោ
ផ្ដលសរៀបចំស ើងសដើមបីសដាោះព្សាយការរំសលាភ
អាក្បបក្ិ រ ិោ
សដើមបីក្ុំឲ្យវាសក្ើតស ើងមត ងសទៀត។
បនាេប់ពីក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពព្តូវបានដក្សចញ
ពីការដាក្់ឲ្យចូ លសរៀនបចចុបបនា របេ់ាត់អេ់រយៈសពល
10 នថ្ង េិក្ាក្នុងឆ្ាំេិក្ាដផ្ដល ស យ
ើ ព្បេិនសបើការ
ដក្សចញបចចុបបនា ម្តនរយៈសពល 10 នថ្ង េិក្ាជាប់ៗាា
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ឬតិចជាងសនោះ
ស ើយព្បេិន
សបើការដក្សចញសនោះមិនផ្មនជាការផ្លេេ់បតរសាលាសទ
ូ
(េូ មសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម)
បុរគលិក្សាលាសដាយម្តនការពិសព្ាោះសោបល់ជាមួ យព្រូ
របេ់ក្ុម្តរោង
សហាច េ់ម្តាក្់ក្ំណត់ថាសតើព្តូវការសេវាក្មម អែើែេោះសដើ
មបីសធែ ើឲ្យក្ុម្តរអាចបនត ចូ លរ ួមក្នុងក្មម វ ិធីអប់រំចំសណោះដឹ
ងទូ សៅបាន សទាោះបីជាសៅក្នុងបរ ិបទមួ យសនសងសទៀត
និងសដើមបីម្តនវឌ្ឍនភ្នពសឆ្ពោះសៅរក្ការបំសពញបានព្រ
ប់តាមសាលសៅផ្ដលព្តូវបានដាក្់សចញសៅក្នុងក្មម វ ិធី
IEP របេ់ក្ុម្តរ។
ព្បេិនសបើការដក្សចញរឺជាការផ្លេេ់បតរសាលា
ូ
សនាោះរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
របេ់ក្ុម្ត
រក្ំណត់សេវាក្មម េមព្េបសដើមបីឱ្យក្ុម្តរអាចបនត ចូ លរ ួ
មក្នុងក្មម វ ិធីអប់រំចំសណោះដឹងទូ សៅបាន
សទាោះបីជាសៅក្នុងបរ ិបទមួ យសនសងសទៀត
(ផ្ដលអាចនឹងជា
IAES)
និងម្តនវឌ្ឍនភ្នពសឆ្ពោះសៅរក្ការបំសពញបានព្រប់តាម
សាលសៅផ្ដលដាក្់សចញសៅក្នុងក្មម វវ ិធី IEP របេ់ក្ុម្តរ។

ការក្ំណត់ការបងាាញ
ក្នុងរយៈសពល
10
នថ្ង សរៀនរិតចាប់ពនី ថ្ង េសព្មចផ្លេេ់បតរសាលារបេ់
ូ
ក្ុម្តរ
ផ្ដល
ម្តនពិការភ្នពសដាយសារការបំពានសលើព្ក្មេីលធម៌រប
េ់េិេស (សលើក្ផ្លងផ្តការដក្សចញផ្ដលម្តនរយៈសពល
10
នថ្ង សរៀនជាប់ៗាា
ឬតិចជាងសនោះ
ស ើយមិនផ្មនជាការផ្លេេ់បតរសាលា)
ូ
សាលា សលាក្អា ក្
និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក្់ព័នធននរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
(ដូ ចផ្ដលបានក្ំណត់សដាយសលាក្អា ក្
និងសាលា)
ិញរាល់
ព្តូវផ្តពិនិតយសមើលស ើងវ
ព័ត៌ម្តនពាក្់ព័នធទា ំង
អេ់សៅក្នុងឯក្សាររបេ់េិេស រ ួមទា ំងក្មម វ ិធី IEP
របេ់ក្ុម្តរ
ការេសងក ត មួ យរបេ់ព្រូ
និងព័ត៌
ម្តនពាក្់ព័នធ មួ យផ្ដលសលាក្អា ក្នត ល់ជូនសដើមបីក្ំ
ណត់៖
▪ ថាសតើការព្បព្ពឹតតផ្ដលក្ំពុងនិោយពិភ្នក្ា
សនោះព្តូវបានបងក ស ើងសដាយ
ឬម្តន
ទំនាក្់ទំនងផ្លេល់
និងេំខាន់សៅនឹងពិការភ្នពរបេ់ក្ុម្តរ ឬ
▪ ថាសតើទសងែ ើផ្ដលផ្ដលក្ំពុងនិោយពិភ្នក្ាសនោះ
រឺជាលទធ នលផ្លេល់ផ្ដលសាលាែក្ខានមិនបាន
អនុវតត តាមក្មម វ ិធី IEP របេ់ក្ុម្តរឬោង ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ព្បេិនសបើសាលា
សលាក្អា ក្
និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក្់ព័នធននរណៈក្ម្តមធិការ ARD
ក្ំណត់ថាលក្ខ ែណឌ
មួ យននលក្ខ ែណឌ
ទា ំងសនាោះបំសពញបានសៅតាម
ការព្បព្ពឹតតព្តូវ
ផ្តព្តូវបានក្ំណត់ថាជាការបងាាញពីពិការភ្នពរបេ់ក្ុ
ម្តរ។
ព្បេិនសបើសាលា
សលាក្អា ក្
និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក្់ព័នធននរណៈក្ម្តមធិការ ARD
របេ់ក្ុម្តរក្ំណត់ថាការព្បព្ពឹតតផ្ដលក្ំពុងនិោយពិ
ភ្នក្ាសនោះរឺជាលទធ នលផ្លេល់នន
ការបរាជ័យរបេ់សាលាក្នុងការអនុវតត ក្មម វ ិធី
IEP
សាលាព្តូវចាត់ វ ិធានការបនាេន់
សដើមបីសដាោះព្សាយបញ្ញាែែ ោះខាតទា ំងសនាោះ។

ការក្ំណត់ថាអាក្បបក្ិ រ ិយរឺជាការបងាាញពីភា
ពពិការរបេ់ក្ុមារ
ព្បេិនសបើសាលា
សលាក្អា ក្
និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក្់ព័នធននរណៈក្ម្តមធិការ ARD
េសព្មចថាការព្បព្ពឹតដសនោះ
រឺជាការបងាាញពីភ្នពពិការរបេ់ក្ុម្តរ
រណៈក្ម្តមធិការ ARD ព្តូវផ្ត៖
▪ អនុវតត ការវាយតនមេ អាក្បបក្ិ រ ិោមុែងារ
លុោះព្តាផ្តសាលាបានសធែ ើការ
វាយតនមេ អាក្បបក្ិ រ ិោមុែងារមុនអាក្បបក្ិ រ ិ
ោផ្ដលប ត លឱ្យម្តនការផ្លេេ់បតរសាលាបាន
ូ
សក្ើតស ើង
និងអនុវតត ផ្ននការអនត រារមន៍អាក្បបក្ិ រ ិោ
េព្ម្តប់ក្ុម្តរ ឬ
▪ ព្បេិនសបើផ្ននការអនត រារមន៍អាក្បបក្ិ រ ិោ
ព្តូវបានបសងក ើតរ ួចស ើយ
េូ ម
ិញនូ
ពិនិតយសមើលស ើងវ
វផ្ននការអនត រារមន៍
អាក្បបក្ិ រ ិោ និងផ្ក្ផ្ព្បវាតាមផ្ដលចាំបាច់
សដើមបីសដាោះព្សាយបញ្ញាអាក្បបក្ិ រ ិោ។
សលើក្ផ្លងផ្តដូ ចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសព្កាមសៅក្នុ
ងផ្នា ក្កាលៈសទេៈពិសេេ
សាលាព្តូវបញ្ជន
ូ បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្សៅសាលាផ្ដ
លបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវបានដក្សចញសនាោះវ ិញ
លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្
និងមណឌលេិក្ាយល់
ព្េបសៅនឹងការផ្លេេ់បតរសាលាផ្ដលជាផ្នា
ូ
ក្មួ យននការ
ផ្ក្ផ្ព្បផ្ននការអនត រារមន៍អាក្បបក្ិ រ ិោ។

កាលៈសទ្េៈពិសេេ
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មិនថាអាក្បបក្ិ រ ិោសនោះជាការបងាាញ
ពីភ្នពពិការរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ឬអត់សនាោះសទ
បុរគលិក្សាលាអាចនឹងដក្ក្ូ នេិេសឲ្យសៅ
IAES
(ក្ំណត់សដាយរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
របេ់ក្ុម្តរ)
ក្នុងរយៈសពលមិនសលើេពី
45
នថ្ងនននថ្ង េិក្ាស យ
ើ
ព្បេិនសបើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្៖
▪ យក្អាវុធ (េូ មសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម)
ចូ លសាលា
ឬម្តនអាវុធសៅសាលា
សៅក្នុងបរ ិសវណសាលា
ឬសៅឯពិធីរបេ់សាលាសៅសព្កាមផ្ដនេមតែ ក្ិ
ចច របេ់ TEA ឬសាលា
▪ ម្តន
ឬសព្បើព្បាេ់សព្រឿងសញៀនែុេចាប់សដាយសចត
នា (េូ មសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម) ឬលក្់
ឬេុំលក្់សារធាតុសញៀនផ្ដលបានព្រប់ព្រង
(េូ មសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម)
ែណៈសពលសៅសាលា សៅក្នុងបរ ិសវណសាលា ឬ
សៅពិធីសាលាផ្ដលេែ ិតសៅសព្កាមផ្ដនេមតែ ក្ិ
ចច របេ់ TEA ឬសាលា ឬ
▪ បានសធែ ើឲ្យរបួ េរាងកាយធង នធ
់ ងរ
(េូ មសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម)
ដល់មនុ
េសម្តាក្់សទៀតសពលសៅសាលា
សៅក្នុងបរ ិសវណសាលា
ឬសៅពិធីសាលាផ្ដល
េែ ិតសៅសព្កាមផ្ដនេមតែ ក្ិចចរបេ់
TEA
ឬសាលា។

និយមន័យ
សារធាតុសញៀនដដលបានត្រប់ត្រង េំសៅសលើថាា ំ ឬសារ
ធាតុសនសងសទៀតផ្ដលបានក្ំណត់សព្កាមឧបេមព ័នធ I, II, III,
IV
ឬ
V
សៅក្នុងផ្នា ក្ទី
202
(c)
ននចាប់េតីពីសារធាតុផ្ដលបានព្រប់ព្រង (21 U.S.C.
812(c))។

សត្រឿងសញៀនខុេចាប់
េំសៅសលើសារធាតុផ្ដលបានព្រប់ព្រង
បុផ្នត មិនរាប់បញ្ចល
ូ សារធាតុផ្ដលបានព្រប់ព្រង
ផ្ដលព្តូវបានកាន់កាប់សដាយព្េបចាប់
ឬសព្បើព្បាេ់សព្កាមការព្តួ តពិនិតយរបេ់អាក្អាជីព
ផ្ថ្ទា ំេុែភ្នពផ្ដលម្តនអាជាាប័ណណ
ឬផ្ដលព្តូវបានកាន់កាប់សដាយព្េបចាប់
ឬព្តូវបានសព្បើសៅសព្កាមេិទធអ
ិ ំ ចសនសងសទៀត មួ យ
សៅសព្កាមចាប់សនាោះ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ឬសៅសព្កាមបទបបញ្ញ តត ិសនសងសទៀត
ព័នធស ើយ។

មួ យននចាប់េ

របួ េរាងកាយធង ន់ធងរ េំសៅសលើពាក្យ របួ េរាងកាយ
ធង ន់ធងរ សព្កាមក្ថាែណឌ (3) ននផ្នា ក្រង (h) ននផ្នា ក្ 1365
ននចំណងសជើង 18 ព្ក្មេ រដឋ អាសមរ ិក្។

អាវុធ េំសៅសលើពាក្យ អាវុធសព្ាោះថាាក្់ សព្កាមក្ថាែណឌ
(2) ននផ្នា ក្រងទីមួយ (g) ននផ្នា ក្ 930 ននចំណងសជើង 18
ព្ក្មេ រដឋ អាសមរ ិក្។

ការជូនដំណឹង
សៅនថ្ង ផ្ដលសាលាសធែ កា
ើ រេសព្មចចិតតសធែ ើការដក្សចញ
ផ្ដលជាការផ្លេេ់បតរសាលារបេ់
ូ
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សដា
យសារផ្តការបំពានសលើព្ក្មេីលធម៌របេ់េិេស
មណឌលេិក្ាព្តូវជូ នដំណឹងដល់សលាក្អា ក្អំពីការេ
សព្មចចិតតសនាោះ
ស ើយ
នត ល់ជូនសលាក្អា ក្នូ វសេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារ
តាមនីតិ វ ិធី។

ការផ្លៃេ់បតរសាលាសោយសារការដក្សចញជាការោ
ូ
ក្់ វ ិន័យ
ការដក្បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ផ្ដលម្តនភ្នពពិការ
សចញពីសាលាបចចុបបនា របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្រឺជា
ការផ្លេេ់បតរសាលា
ូ
ព្បេិនសបើ៖
▪ ការដក្សចញសនោះរឺម្តនរយៈសពលសព្ចើនជាង 10
នថ្ង េិក្ាជាប់ៗាា ឬ
▪ បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្បានទទួ លរងការដក្
សចញជាបនត បនាេប់ផ្ដលបសងក ើតជារំរ ូពីសព្ពាោះ៖
o ការដក្សចញជាបនត បនាេប់ម្តនចំនួន
េរុបសព្ចើនជាង 10 នថ្ង េិក្ាក្នុងមួ យ
ឆ្ាំេិក្ា
o អាក្បបក្ិ រ ិោរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា
ក្រឺព្េសដៀងាាសព្ចើនសៅនឹងអាក្បប
ក្ិ រ ិោរបេ់ក្ុម្តរសៅក្នុងក្រណីមុនផ្ដ
លប ត លឲ្យម្តនការដក្សចញជាបនត
បនាេប់ និង
o ក្តាតបផ្នែ មដូ ចជារយៈសពលននការដ
ក្យក្សចញនីមួយៗ
រយៈសពលេរុប
ផ្ដលបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវបា
នដក្សចញ
និងការជិតដក្សចញ
សៅសាលាមួ យសនសងសទៀត។

ទំព័រ | 10

មិនថាសតើរំរ ូននការដក្សចញរឺជាការផ្លេេ់បតរសាលាព្តូ
ូ
វ
បានេសព្មចតាមក្រណីនីមួយៗសដាយសាលាឬអត់សនាោះ
សទ
ស យ
ើ ព្បេិនសបើម្តនការជំទាេ់
ព្តូវពិនិតយស ើងវ ិញតាមរយៈនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
និងនីតិ វ ិធីយុតតិធម៌។

ការក្ំណត់បរ ិបទ្
រណៈក្ម្តមធិការ
ARD
ក្ំណត់
IAES
េព្ម្តប់ការដក្សចញផ្ដលជាការផ្លេេ់
បតរសាលា
ូ
និងការដក្សចញសៅក្នុងផ្នាក្េិទធិអំ ចបផ្នែ ម
និងកាលៈសទេៈពិសេេ។

បណតឹងឧទ្ធ រណ៍
ទ្ូ សៅ
សលាក្អា ក្អាចនឹងដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវសដើមបីសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវបាន
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនយល់ព្េបនឹង៖
▪ ការេសព្មចចិតត មួ យទាក្់ទងនឹងការរក្សា
លាឲ្យសរៀនសៅសព្កាមបទបបញ្ញ តត ិ វ ិន័យទា ំងសនោះ ឬ
▪ ការក្ំណត់ការបងាាញផ្ដលបានពិពណ៌នាខាង
សលើ។
សាលាអាចដាក្់នឹងពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សដើមបីសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវបាន
ព្បេិនសបើែល ួនសជឿជាក្់ថាការរក្ាសាលាបចចុបបនា របេ់
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ទំនងជានឹងបងក ឱ្យម្តនសាាមរបួ េ
ដល់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ ឬអា ក្ដនទ។

េិទ្ធិអំណាចរបេ់មន្រនត ីេវនាការ
មន្តនតីេវនាការផ្ដលបំសពញបានតាមតព្មូវការផ្ដលម្តន
ផ្ចងក្នុងផ្នា ក្េត ីពីនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវខាងសព្កាមព្តូវសធែ ើេវ
នាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
និងសធែ ើការេសព្មចចិតត។
មន្តនតីេវនាការអាចនឹង៖
▪ ព្បរល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ផ្ដលម្តនពិកា
រភ្នពសៅសាលាផ្ដលបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្
ព្តូវបានដក្សចញវ ិញ
ព្បេិនសបើមន្តនតីេវនាការក្ំណត់ថាការដក្សចញ
រឺជាការបំពានសលើលក្ខ ែណឌផ្ដលម្តនផ្ចងសៅ
សព្កាម
ចំណងសជើងេិទធិអំ ចរបេ់បុរគលិក្សាលា
ឬថាអាក្បបក្ិ រ ិោរបេ់បុព្ត
ធីតារបេ់សលាក្អា ក្រឺជាការបងាាញពីភ្នពពិ
ការរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ ឬ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

▪

បញ្ញាឲ្យផ្លេេ់បតរការរក្សាលាឲ្យសរៀនេព្ម្តប់
ូ
បុ
ព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ផ្ដលម្តនពិការភ្នព
សៅ IAES េមរមយេព្ម្តប់រយៈសពលមិនសលើេពី
45
នថ្ង សរៀន
ព្បេិនសបើមន្តនតីេវនាការក្ំណត់ថាការរក្ាបា
ននូ វសាលាបចចុបបនា របេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ទំនងជាសធែ ើឱ្យម្តនរបួ េសាាមដល់បុព្តធីតា
សលាក្អា ក្ ឬអា ក្ដនទសទៀត។

នីតិ វ ិធីេវនាការទា ំងសនោះអាចនឹងសធែ ើស ើងវ ិញបាន
ព្បេិនសបើសាលាសជឿជាក្់
ថាការព្បរល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្សៅសាលាសដើមវ ិ
ញទំនងជាបងក សាាមរបួ េដល់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬអា ក្សនសងសទៀត។
សពល ក្៏សដាយផ្ដលសលាក្អា ក្
ឬសាលាដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សដើមបីសេា ើេុំេវនាការផ្បបសនោះ
េវនាការព្តូវផ្តសធែ សើ ើងផ្ដលបំសពញបានព្រប់តាម
តព្មូវ
ការផ្ដលម្តនផ្ចងក្នុងផ្នា ក្េត ីពីនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវខាង
សព្កាម សលើក្ផ្លងផ្តក្រណីដូចខាងសព្កាម៖
▪ TEA
ឬសាលាព្តូវសរៀបចំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវសលឿន ផ្ដលព្តូវផ្តសក្ើតស ើងក្នុងរយៈសពល
20 នថ្ង េិក្ាបនាេប់ពីនថ្ង សេា ើេុំសបើក្េវនាការ
ស ើយព្តូវ
ម្តនការេសព្មចចុងសព្កាយក្នុងរយៈសពល 10
នថ្ង បនាេប់ពនី ថ្ងសបើក្េវនាការ។
▪ លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្
និងសាលាយល់ព្ពមជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសដើមបី
បដិសេធការព្បជុំ
ឬយល់ព្ពមសព្បើព្បាេ់ការេព្ម រោះេព្មួ លសនាោះក្ិ
ចចព្បជុំសដាោះ
ព្សាយព្តូវផ្តសក្ើតស ើងក្នុងរយៈសពលព្បាំពីរនថ្ង
ព្បតិទិនបនាេប់ពីទទួ លបានសេចក្ដ ីជូនដំណឹ
ងអំពីបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។
លុោះព្តាផ្តបញ្ញាព្តូវបានសដាោះព្សាយដល់សពញចិ
តត សដាយភ្នរីទា ំងពីរក្នុងរយៈសពល
15
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពបា
ី នទទួ លបណតឹងតាមនី
តិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សបើមិនសនាោះសទេវនាការអាចនឹងបនត ដំសណើរ
សៅមុែ។
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▪

រដឋ មួយអាចបសងក ើតវ ិធាននីតិ វ ិធីសនសងៗាាេ
ព្ម្តប់េវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសលឿនផ្ដល
ែុេពីរដឋ បានបសងក ើតស ើងេព្ម្តប់េវនាការតា
មនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសនសងសទៀត
បុផ្នត សលើក្ផ្លងផ្តសពលសវលាក្ំណត់
វវ ិធានទា ំងសនាោះ
ព្តូវផ្តព្េបតាមវ ិធានសៅក្នុងឯក្សារសនោះទាក្់
ទងនឹងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។

សលាក្អា ក្
ឬសាលាអាចនឹងបត ឹងឧទធ រណ៍ចំសពាោះសេចក្ត ីេសព្មចសនោះ
សៅក្នុងេវនា
ការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសលឿនក្នុងលក្ខ ណៈដូ ចាានឹង
ការេសព្មច
ចិតតសៅក្នុងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសនសងសទៀត
ដូ ចផ្ដលបានពិពណ៌នា
សៅក្នុងផ្នា ក្េត ីពីបណតឹងរដឋ បបសវណីខាងសព្កាម។

ការរក្សាលាឲ្យសរៀនក្នុងអំឡ
ុ ងសពលបត ឹងឧទ្ធ រណ៍
ដូ ចផ្ដលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ
សៅសពលសលាក្អា ក្
ឬសាលាដាក្់ពាក្យប
ណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវផ្ដលទាក្់ទងសៅនឹងបញ្ញា វ ិន័
យ បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវផ្ត (លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្
និង TEA ឬសាលាយល់ព្ពមសនសងពីសនោះ) សៅផ្តសៅក្នុង
IAES
ផ្ដលរង់ចាកា
ំ រេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាការ
ឬរ ូ តដល់នុតក្ំណត់ននរយៈសពលននការដក្សចញផ្ដល
បានផ្ចង
និងពិ
ពណ៌នាសព្កាមចំណងសជើងេិទធិអំ ចរបេ់បុរគលិក្សា
លា សដាយចំណុច មួ យសក្ើតស ើងមុន។

ការការពារេត្មាប់ក្ុមារដដលសៅមិនទាន់មានេិ
ទ្ធ ិទ្ទ្ួ លការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ
ទ្ូ សៅ
ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្មិនទាន់ព្តូវបានក្ំណត់
ថាម្តនេិទធិទទួ លការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ
និងរំសលាភព្ក្មេីលធម៌របេ់េិេស
បុផ្នត សាលាដឹង
(ដូ ចបានក្ំណត់ខាងសព្កាម)
មុនសពលអាក្បបក្ិ រ ិោផ្ដល
នាំមក្នូ វចំ ត់ការវ ិន័យបានសក្ើតស ើងថាបុព្តធីតា
សលាក្អា ក្រឺជាក្ុម្តរម្តនពិការភ្នព
សពលសនាោះបុព្តធីតាសលាក្អា ក្អាចនឹងទទូ ចទាមទារកា
រការពារ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

មួ យផ្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុងសេចក្ត ីជូនដំណឹង
សនោះបាន។

មូ លោឋនត្រឹឹះម្នចំសណឹះដឹងេត្មាប់បញ្ជា វ ិន័យ
សាលានឹងព្តូវបានចាត់ទុក្ថាដឹងថាបុព្តធីតាសលាក្
អា ក្រឺជាក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នព
ព្បេិនសបើមុនសពលអាក្បបក្ិ រ ិោផ្ដលនាំមក្នូ វចំ
ត់ការវ ិន័យបានសក្ើតស ើង៖
▪ អា ក្បានេផ្មត ងការព្ពួ យបារមភ ជាលាយលក្ខ ណ៍
អក្សរសៅកាន់បុរគលិក្ព្រប់ព្រង
ឬបុរគលិក្រដឋ បាលននទីភ្នាក្់ងារអប់រំេមព្េប
ឬព្រូរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ថា
បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវការការអប់រំពិសេ
េ និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ
▪ សលាក្អា ក្បានសេា េ
ើ ុំការវាយតនមេ ផ្ដលទាក្់ទ
ងសៅនឹងភ្នពម្តនេិទធិទទួ លបានការអប់រំពិ
សេេ និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធសព្កាមចាប់ IDEA
ផ្នា ក្ B ឬ
▪ ព្រូរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬបុរគលិក្សាលាសនសងសទៀតបានេផ្មត ងការ
ព្ពួ យ
បារមភ ជាក្់លាក្់អំពីរំរ ូននអាក្បបក្ិ រ ិោផ្ដល
បានបងាាញសដាយបុព្ត
ធីតាសលាក្អា ក្សដាយផ្លេល់សៅកាន់នាយក្សា
លាអប់រំពិសេេ
ឬសៅកាន់បុរគលិក្
ព្រប់ព្រងសនសងសទៀតរបេ់សាលា។
ក្រណីសលើក្ផ្លង
–
សាលានឹងមិនព្តូវបានចាត់ទុក្ថាម្តនចំសណោះដឹង
ផ្បបសនោះសទ ព្បេិនសបើ៖
▪ សលាក្អា ក្មិនបានអនុញ្ញញតឱ្យសធែ កា
ើ រវាយត
នមេ សលើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬបានបដិសេធសេវាក្មម អប់រំពិសេេ ឬ
▪ បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ព្តូវបានសរវាយតនមេ
និងក្ំណត់ថាមិនផ្មនជាក្ុម្តរ
ផ្ដលម្តនពិការភ្នពសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B
សទ។

លក្ខ ខណឌដដលត្តូវអនុវតត
ត្បេិនសបើគ្មមនមូ លោឋនម្នចំសណឹះដឹង
ព្បេិនសបើមុនសពលចាត់ វ ិធានការវ ិន័យព្បឆ្ំងបុព្តធី
តារបេ់សលាក្អា ក្
សា
លាមិនដឹងថាបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្រឺជាក្ុម្តរផ្ដល
ម្តនពិការភ្នពដូ ចបានសរៀបរាប់ខាងសលើក្នុងមូ លដាឋន
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ចំសណោះដឹងេព្ម្តប់បញ្ញា វ ិន័យ
និងការសលើក្ផ្លង
សនាោះបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្អាចនឹងព្តូវបានដាក្់ឲ្យ
េែ ិតសព្កាមវ ិធានការ
វវ ិន័យផ្ដលព្តូវបានអនុវតត ចំសពាោះក្ុម្តរផ្ដលាមនពិការ
ភ្នពផ្ដលព្បកាន់អាក្បបក្ិ រ ិោផ្ដលអាចសព្បៀបសធៀប
បាន។
សទាោះោង ក្៏សដាយ
ព្បេិនសបើម្តនការសេា ើេុំេព្ម្តប់ការវាយតនមេ សលើបព្ុ ត
ធីតាសលាក្អា ក្ក្នុងអំ រ ងសពលផ្ដលបុព្តធីតាសលាក្អា
ក្ព្តូវទទួ លរងនូ វវ ិធានការវ ិន័យ
សនាោះការវាយតនមលព្តូវផ្តសធែ ើស ើងជាលក្ខ ណៈបនាេន់។
រ ូ តដល់ការវាយតនមលព្តូវបានបញ្ច ប់
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សៅផ្តេែ ិតសៅ
ក្នុងក្ផ្នេ ងអប់រំផ្ដលក្ំណត់សដាយអាជាាធរសាលា
ផ្ដលអាចរាប់បញ្ចល
ូ ការពយ
ួ រ
ឬបសណតញសចញសដាយាមនសេវាក្មម អប់រំ។
ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ព្តូវបានសរក្ំណត់ថាជា
ក្ុម្តរម្តនពិការភ្នពសដាយពិចារ នូ វព័ត៌ម្តនពីការវា
យតនមេ ផ្ដលព្តូវបានសធែ ើស ង
ើ សដាយសាលា
និងព័ត៌ម្តនផ្ដលនត លស់ ដាយសលាក្អា ក្
សាលាព្តូវនត លកា
់ រអប់រំពិសេេនិងសេវា
ក្មម ពាក្់ព័នធព្េបតាមចាប់
IDEA
ផ្នា ក្
B
រ ួមទា ំងតព្មូវការផ្នា ក្វ ិន័យ ផ្ដលពិពណ៌នាខាងសលើ។

ការដណនាំបញ្ជន
ូ សៅកាន់
និងចំណាត់ការសោយការអនុវតត ចាប់
និងអាជាាធរតុលាការ
ចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B មិន៖
▪ ហាមឃាត់ទភ្ន
ី ា ក្់ងារមិនឱ្យរាយការណ៍ពីបទសលម ើ
េផ្ដលបានព្បព្ពឹតតសដាយក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការ
ភ្នពដល់អាជាាធរេមព្េប ឬ
▪ រារាំងផ្នាក្អនុវតត ចាប់រដឋ តិចសាេ់
និងអាជាាធរតុលាការមិនឲ្យអនុវតត តួនា
ទីរបេ់ពួក្សរទាក្់ទងនឹងការអនុវតត ចាប់េ
ព័នធ
និងចាប់រដឋ សៅសលើបទសលម ើេផ្ដលបានព្បព្ពឹតត
សដាយក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពសនាោះស ើយ។

ការបញ្ជន
ូ ក្ំណត់ត្តា
សបើសាលាសរៀនរាយការណ៍ពីបទសលម ើេផ្ដលបានព្បព្ពឹតត
សដាយក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នព សាលា៖
▪ ព្តូវធានាថា
ចាប់ចមេ ងននក្ំណត់ព្តាការអប់រំពិសេេ
និងក្ំណត់ព្តាវវ ិន័
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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▪

យរបេ់ក្ុម្តរព្តូវបានបញ្ជន
ូ េព្ម្តប់សធែ កា
ើ រពិ
ចារ សដាយអាជាាធរផ្ដលទីភ្នាក្់ងារសនោះរាយ
ការណ៍អំពីបទសលម ើេសៅកាន់ ស ើយ
អាចបញ្ជន
ូ ឯក្សារថ្តចមេ ងអំពីការអប់រំពិ
សេេរបេ់ក្ុម្តរ
និងក្ំណត់
ព្តាវ ិន័យព្តឹមផ្តវ ិសាលភ្នពផ្ដលបានអនុញ្ញញ
តសដាយចាប់េតីពីេិទធិអប់រំរបេ់ព្រួ សារ
និងេិទធិឯក្ជនភ្នព (FERPA) បុស ណ ោះ។

ការេមាងត់ម្នព័ត៌មាន
ដូ ចផ្ដលសព្បើសៅក្នុងផ្នា ក្សនោះ៖

ការបំផ្លៃញ េំសៅសលើការបំផ្លេញរ ូបវនត ឬការដក្អតត
េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនសចញពីពត
័ ៌ម្តន
ដូ សចា ោះព័ត៌ម្តនសនោះផ្លងអាចក្ំណត់អតត
េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបានសទៀតស ើយ។

ក្ំណត់ត្តាអប់រំ
េំសៅសលើព្បសភទននក្ំណត់ព្តាផ្ដលផ្ចងសព្កាម
និយមន័យនន ក្ំណត់ព្តាអប់រំ ផ្ដលបានពិពណ៌នាក្នុង
34
CFR
ផ្នា ក្ទី
99
(បទបញ្ញ តត ិផ្ដលអនុវតត ចាប់េតីពីេិទធិអប់រំរបេ់ព្រួ សារ
និងេិទធិឯក្ជនភ្នព (FERPA) ននឆ្ាំ 1974, 20 U.S.C.
1232g)។

ទ្ីភាាក្់ងារដដលចូ លរ ួម

េំសៅសលើមណឌលេិក្ា
ទីភ្នាក្់ងារ
ឬសាែប័ន មួ យផ្ដលព្បមូ ល
រក្ា
ឬសព្បើព្បាេ់ព័តម្ត
៌ នផ្ដលអាចក្ំណត់
អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបាន
ឬផ្ដលព័តម្ត
៌ នព្តូវបានទទួ លសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នា ក្
B។

ព័ត៌មានដដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ជាណផ្លាល់ខល ួន
បានរ ួមម្តន៖
ស្មោះរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ស្មោះរបេ់សលាក្អា ក្ជាឪពុក្ម្តតយ
ឬស្មោះ
របេ់េម្តជិក្ព្រួ សារសនសងសទៀត
អាេយដាឋនរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួន
ដូ ចជាសលែេនត ិេុែេងគ មរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬបញ្ា ីបុរគលិក្លក្ខ ណៈផ្លេល់ែល ួន
ឬព័ត៌ម្តនសនសងសទៀតផ្ដលនឹង
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អាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណបុព្តធីតាសលាក្
អា ក្ជាមួ យនឹងព័ត៌ម្តនពិតព្បាក្ព្តឹមព្តូវ។
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិពិនិតយសមើលស ើងវ ិញនូ វក្ំណត់ព្តាអ
ប់រំទា ំងមូ លរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
រ ួមទា ំងផ្នា ក្ផ្ដលទាក្់ទងនឹងការអប់រំពិសេេ។
សាលាអាចេនម តថា
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិអំ ចពិនិតយសមើល
និងពិនិតយសេើស រ ើស ើងវ ិញ
នូ វក្ំណត់ព្តានានាផ្ដលទាក្់ទងនឹងបុព្តធីតាសលាក្អា
ក្
សលើក្ផ្លងផ្តផ្ណនាំថា
សលាក្អា ក្មិនម្តនេិទធិអំ ចសៅសព្កាមចាប់រដឋ ផ្ដល
ចូ លជាធរម្តនព្រប់ព្រងសលើបញ្ញានានា
ដូ ចជាអា ពាបាលភ្នព
ការផ្លតច់េងាែេ់
និងការផ្លងលោះ។
អា ក្ក្៏អាចនត ល់ការអនុញ្ញញតឱ្យនរ ម្តាក្់សនសងសទៀតពិ
និតយសមើលស ើងវ ិញនូ វក្ំណត់ព្តារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា
ក្នងផ្ដរ។
សៅសពលសលាក្អា ក្សេា ើេុំពន
ិ ិតយសមើលស ើងវ ិញនូ វក្ំណត់
ព្តា
សាលាព្តូវនត លជ
់ ូ នក្ំណត់
ព្តាសដាយាមនការពនារសពលសដាយមិនចាំបាច់
និងមុនក្ិចចព្បជុំ មួ យទាក្់ទងនឹងក្មម វ ិធី IEP របេ់
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
មុនសពលេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ ឬេម័យព្បជុំ
សដាោះព្សាយ មួ យ ស យ
ើ មិនថាក្នុងក្រណី ក្៏សដាយ
មិនឲ្យសព្ចើនជាង 45 នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីនថ្ងសេា ើេុំ។

ការបំភ្ៃឺ ការថតចមៃ ង និងម្ថៃសេវា
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្េួ រ
សាលាព្តូវពនយល់
និងបក្ព្សាយក្ំណត់ព្តាោងេមស តុនល។
សាលាព្តូវផ្តថ្តចមេ ងជូ នសលាក្អា ក្
ព្បេិនសបើសនាោះជាមសធាបាយផ្ត
មួ យរត់ផ្ដលសលាក្អា ក្នឹងអាចព្តួ តពិនិតយ
និងពិនិតយស ើងវ ិញនូ វក្ំណត់ព្តា។
សាលាអាចនឹងមិនរិតនថ្េ សេវាសដើមបីផ្េែ ងរក្
ឬទាញយក្ក្ំណត់ព្តាអប់រំ
មួ យអំពីបុព្តធីតាសលាក្អា ក្សទ។ សទាោះោង ក្៏សដាយ
វាអាចនឹងរិតនថ្េ សេវាថ្តចមេ ង ព្បេិនសបើនថ្េ សេវាសនោះ
មិនរារាំងសលាក្អា ក្ពីការអាចព្តួ តពិនិតយ
និងពិនិតយស ើងវ ិញនូ វក្ំណត់ព្តា។

ព័ត៌មានអំពីក្ុមារសលើេពីមាាក្់
ព្បេិនសបើក្ំណត់ព្តាការអប់រំ មួ យរ ួមបញ្ចល
ូ ព័ត៌ម្តន
អំពីក្ុម្តរសលើេពីម្តាក្់ សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិព្តួ តពិនិតយ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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និងពិនិតយសមើលស ើងវ ិញផ្តព័ត៌ម្តនផ្ដលទាក្់
ទងនឹងបុព្តធីតាសលាក្អា ក្បុស ណ ោះ
ឬទទួ លបានជូ នការដំណឹងអំពីព័ត៌ម្តន
ជាក្់លាក្់សនាោះ។
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិសេា ើេុំ និងទទួ លបានបញ្ា ីព្បសភទ
និងទីតាំងននក្ំណត់ព្តាការអប់រំផ្ដលព្បមូ ល រក្ាទុក្
ឬសព្បើព្បាេ់សដាយសាលា។

ការយល់ត្ពមបសញ្េញព័ត៌មានដដលអាចក្ំណត់អ
តត េញ្ជាណផ្លាល់ខល ួនបាន
លុោះព្តាផ្តព័តម្ត
៌ នម្តននទ ក្
ុ សៅក្នុងក្ំណត់ព្តាការអប់
រំ
ស ើយការបសញ្ច ញ
សនោះព្តូវបានអនុញ្ញញតសដាយាមនការយល់ព្ពមពីឪពុក្
ម្តតយសព្កាមចាប់
FERPA
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តទទួ លបានមុនសពល
ព័ត៌ម្តន
ផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបានព្តូវបសញ្ច ញ
សៅភ្នរីនានាសព្ៅពីមន្តនតីននទីភ្នាក្់ងារផ្ដលចូ លរ ួម។
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្មិនព្តូវបានទាមទារសទមុ
នសពលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួន
ព្តូវបាននសពែ នាយដល់មន្តនតីននទីភ្នាក្់ងារផ្ដលចូ លរ ួម
េព្ម្តប់សាលបំណងបំសពញឲ្យបានតាមតព្មូវការនន
ចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B។
ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្
ឬការយល់ព្ពមរបេ់ក្ុម្តរម្តនេិទធិផ្ដល្នដល់
អាយុនីតិភ្នពសៅសព្កាមចាប់រដឋ
ព្តូវផ្តទទួ លបានមុនសពលព័ត៌
ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបានព្តូវបា
ននសពែ នាយដល់មន្តនតីននទីភ្នាក្់ងារផ្ដលចូ លរ ួមផ្ដលនត
ល់ ឬបង់នថ្េសេវាក្មម អនត រកាល។
ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ព្តូវបានចុោះស្មោះ
ឬនឹងចុោះស្មោះចូ លសរៀន
សៅសាលាឯក្ជនមួ យផ្ដលមិនម្តនទីតាំងសៅក្នុងម
ណឌលេិក្ាផ្តមួ យផ្ដលសលាក្អា ក្រេ់សៅសនាោះសទ
សរព្តូវផ្តទទួ លបានការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អា ក្
មុនសពលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណផ្លេល់
ែល ួនបាន មួ យអំពីបុព្តធីតា
សលាក្អា ក្ព្តូវបាននសពែ នាយក្នុងចំស មរវាងមន្តនតីសៅ
ក្នុងមណឌលេិក្ា
ផ្ដលសាលាឯក្ជនម្តនទីតាំងេែ ិតសៅ
និងមន្តនតីសៅក្នុងមណឌលេិក្ាផ្ដលសលាក្អា ក្រេ់សៅ។
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សាលាព្តូវរក្ាទុក្ក្ំណត់ស តុរបេ់មនុេសព្រប់ាា
សលើក្ផ្លងផ្តសលាក្អា ក្
និងមន្តនតីសាលាផ្ដលម្តនការអនុញ្ញញតផ្ដលពិនិតយសមើល
ស ើងវ ិញនូ វក្ំណត់ព្តាអប់រំពិសេ
េរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្បាននតល់ការយល់ព្ពម
េព្ម្តប់ការបសញ្ច ញព័ត៌ម្តន។
ក្ំណត់ស តុសនោះព្តូវរាប់បញ្ចល
ូ ស្មោះបុរគល
កាលបរ ិសចឆ ទចូ លសមើលព្តូវបាននដ ល់ជូន
និងសាលបំណង
ផ្ដលបុរគលសនាោះព្តូវបានអនុញ្ញញតឱ្យសព្បើព្បាេ់ក្ំណត់
ព្តា។
មន្តនតីម្តាក្់សៅសាលាព្តូវផ្តទទួ លែុេព្តូវក្នុងការធានា
ការរក្ាការេម្តងត់ននព័តម្ត
៌ នផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េ
ញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបាន។
មនុេសទា ំងអេ់ផ្ដលព្បមូ ល
ឬសព្បើព្បាេ់ព័តម្ត
៌ នផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណ
ផ្លេល់ែល ួនបានព្តូវផ្តទទួ លបានការបណតុោះប ត ល
ឬការផ្ណនាំទាក្់ទងនឹងសាលនសោបាយ
និងនីតិ វ ិធីរបេ់រដឋ ទាក្់ទងនឹងការេម្តងត់សព្កាមចាប់
IDEA
និង
FERPA។
សាលានីមួយៗព្តូវផ្តរក្ាទុក្េព្ម្តប់អធិការក្ិចចជាសា
ធារណៈនូ វបញ្ា ីស្មោះ
និងមុែតំផ្ណងបចចុបបនា របេ់បុរគលិក្ទា ំងសនាោះសៅក្នុ
ងសាលាផ្ដល
អាចម្តនេិទធិចូលសមើលព័តម្ត
៌ នផ្ដលអាចនឹងក្ំណត់អ
តត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបាន។

ការដក្ដត្បក្ំណត់ត្តា
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សជឿជាក្់ថា
របាយការណ៍អប់រំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្ អា ក្មិនព្តឹមព្តូវ
បំភ័នតឬរំសលាភបំពានសលើេទ
ិ ធ ិរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
សលាក្អា ក្អាចនឹងសេា ើេឱ្
ុំ យសាលាផ្ក្ផ្ព្បព័ត៌ម្តនសនោះ។
ក្នុងរយៈសពលេមព្េប
សាលាព្តូវេសព្មចថាសតើព្តូវផ្ក្ផ្ព្បព័ត៌ម្តនឬអត់។
ព្បេិនសបើសាលាបដិសេធមិនផ្ក្ផ្ព្បព័ត៌ម្តនតាមការ
សេា ើេុំសទ
សាលាព្តូវ
ផ្តជូ នដំណឹងដល់សលាក្អា ក្អំពីការបដិសេធ
និងេិទធរិ បេ់សលាក្អា ក្ក្នុង
ការទទួ លបានេវនាការសដើមបីជំទាេ់នឹងព័តម្ត
៌ នសៅក្នុ
ងក្ំណត់ព្តា។
េវនាការព្បសភទសនោះ
រឺជាេវនាការសៅក្នុងតំបន់សព្កាមចាប់ FERPA ស ើយ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

មិនផ្មនជាេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវននចាប់
IDEA ផ្ដលសធែ សើ ើងសៅមុែមន្តនតីេវនាការអពាព្ក្ឹតសទ។
ជាលទធ នលននេវនាការ
ព្បេិនសបើសាលាេសព្មចថាព័ត៌ម្តនមិនព្តឹមព្តូវ
បំភ័នត ឬសបើមិនដូ ចសនាោះសទរំសលាភសលើេិទធិឯក្ជនភ្នព
ឬេិទធិសនសងសទៀតរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
សាលាព្តូវផ្តផ្លេេ់បតរព័
ូ តម្ត
៌ ន
ស ើយជព្ម្តបសលាក្អា ក្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
ជាលទធ នលននេវនាការ
ព្បេិនសបើសាលាេសព្មចថាព័ត៌ម្តនមិនព្តឹមព្តូវ
បំភ័នត ឬសបើមិនដូ ចសនាោះសទរំសលាភសលើេិទធិឯក្ជនភ្នព
ឬេិទធិសនសងៗសទៀតរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តទទួ លបានការជូ នដំណឹងអំពីេិទធិរប
េ់សលាក្អា ក្ក្នុង
ការសធែ ើអតាែធិបាយអំពីព័តម្ត
៌ នសៅក្នុងក្ំណត់ព្តារប
េ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ដរាប ក្ំណត់ព្តា
ឬផ្នា ក្ផ្ដលម្តនការជំទាេ់ព្តូវបានរក្ាទុក្សដាយ
សាលា។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ដក្ ូ តការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្
អា ក្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរេព្ម្តប់ការទទួ លបានរបេ់បុ
ព្តធីតាសលាក្អា ក្នូ វការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ផ្ដលទាក្់ទង
បនាេប់ពីសាលាបាននត លស់ េវាក្មម ដល់បុព្តធីតាសលាក្
អា ក្ជាសលើក្ដំបូង
សាលាមិនព្តូវបានតព្មូវឲ្យផ្ក្ផ្ព្បក្ំណត់ព្តាអប់រំរបេ់
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
សដើមបី
ដក្សចាលឯក្សារសោង មួ យផ្ដលបានទទួ លពីសេវា
ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម
ពាក្់ព័នធពីមុនរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សទ។
សទាោះោង ក្៏សដាយ
សលាក្អា ក្សៅផ្តម្តនេិទធសិ េា ើេុំសាលាឲ្យផ្ក្ផ្ព្បក្ំណត់
ព្តាបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ដផ្ដល
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សជឿជាក្់ថាក្ំណត់ព្តាមិនព្តឹមព្តូវ
បំភ័នត ឬរំសលាភេិទធិរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្។

ការការពារ និងការបំផ្លៃញ
សាលាព្តូវផ្តការពារការេម្តងត់ននក្ំណត់ព្តាបុព្តធីតា
សលាក្អា ក្សៅក្នុងដំ ក្់កាលព្បមូ ល រក្ាទុក្ បសញ្ច ញ
និងបំផ្លេញ។ ការបំផ្លេញ េំសៅសលើការបំផ្លេញរ ូបវ ័នដ
ឬការដក្អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនសចញពីព័ត៌ម្តន
ដូ សចា ោះព័ត៌ម្តនសនោះផ្លងម្តនលក្ខ ណៈអាចក្ំណត់អតត
េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបានសទៀតស ើយ។

ទំព័រ | 15

សាលាព្តូវជូ នដំណឹងដល់សលាក្អា ក្សៅសពលផ្ដលព័ត៌ម្ត
នសៅក្នុងក្ំណត់ព្តារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្ផ្លងព្តូវ
ការជាចាំបាច់ក្នុងការនត ល់សេវាក្មម អប់រំជូនបុព្តធីតា
សលាក្អា ក្តសៅសទៀតស យ
ើ ។
ព័ត៌ម្តនព្តូវផ្តព្តូវបានបំផ្លេញតាមការសេា ើេុំរបេ់សលា
ក្អា ក្ សលើក្ផ្លងផ្តស្មោះ អាេយដាឋន សលែទូ រេពេ ពិនទុ
ក្ំណត់ព្តាវតត ម្តន ចំនួនសម្តងេិក្ាផ្ដលបានចូ លសរៀន
ក្ព្មិតថាាក្់ផ្ដលបានបញ្ច ប់
និងឆ្ាំផ្ដលបញ្ច ប់
ការេិក្ា។

សេចក្ត ីជូនដំណឹងដល់ឪពុក្មាតយ
TEA
នឹងនត ល់សេចក្ត ីជូនដំណឹងផ្ដលព្រប់ព្ាន់
សដើមបីជូនដំណឹងសពញសលញដល់ឪពុក្ម្តតយ
អំពីការេម្តងត់ននព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញ
ណផ្លេល់ែល ួនបានរ ួមម្តន៖
ការពិពណ៌នាអំពី វ ិសាលភ្នពផ្ដលសេចក្ត ជ
ី ូន
ដំណឹងព្តូវបាននដល់ជាភ្នសាក្ំសណើតរបេ់ព្ក្ រមព្បជាជន
នានាសៅក្នុងរដឋ
ការពិពណ៌នាអំពីក្ម្ត
ុ រផ្ដលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់
អតត េញ្ញញណផ្លេល់ែល ួនបានព្តូវបានរក្ាទុក្អំពី
ព្បសភទននព័ត៌ម្តនផ្ដលបានផ្េែ ងរក្
វវ ិធីសាន្តេត
ផ្ដលព្តូវសព្បើក្នុងការព្បមូ លព័ត៌ម្តន
រ ួមម្តនព្បភពផ្ដលព្បមូ លព័ត៌ម្តន
និងការសព្បើព្បាេ់ព័ត៌ម្តន
សេចក្ត ីេសងខ បននសាលនសោបាយ
និងនីតិវវ ិធី
ផ្ដលទីភ្នាក្់ងារចូ លរ ួមព្តូវផ្តអនុវតត ទាក្់ទងនឹងការរ
ក្ាទុក្
ការបសញ្ច ញសៅភ្នរីទីបី
ការរក្ាទុក្
និងការបំផ្លេញព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណ
ផ្លេល់ែល ួនបាន
និងការពិពណ៌នាអំពីេិទធទា
ិ ំងអេ់របេ់ឪពុក្ម្តតយ
និងបុព្តធីតាទាក្់ទងនឹងព័ត៌ម្តនសនោះ
រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងេិទធិនានាសព្កាមចាប់
FERPA
និងបទបបញ្ញ តត ិេព្ម្តប់អនុវតត សៅក្នុងម្តព្តា 34 CFR
ផ្នា ក្ទី 99។

ការរក្សាលាឯក្ជនេម ័ព្រចិតតសដាយឪពុក្
ម្តតយ
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិជាក្់លាក្់សៅសពលសលាក្អា ក្ដាក្់បុ
ព្តធីតាសលាក្
អា ក្សៅក្នុងសាលាឯក្ជនសដាយេម ័ព្រចិតត។
IDEA
មិនតព្មូវឲ្យសាលារដឋ បង់នថ្េការអប់រំ
រ ួមទា ំងការអប់រំពិសេេ
និងសេវា
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ក្មម ពាក្់ព័នធឲ្យបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ផ្ដលម្តនពិការភ្ន
ពសៅសាលាឯក្ជន
ឬសាែប័នឯក្ជនមួ យស ើយ
ព្បេិនសបើសាលារដឋ បានសធែ ើឲ្យ
FAPE
ម្តនអាចរក្បានដល់បព្ុ តធីតាសលាក្អា ក្
ស ើយសលាក្អា ក្សព្ជើេសរ ើេដាក្់បុព្តធីតាសៅសាលាឯក្
ជន
ឬសាែប័នឯក្ជន។
សទាោះោង
សាលារដឋ ផ្ដលសាលាឯក្ជនម្តនទីតាំងេែ ិតសៅព្តូវរា
ប់
បញ្ចល
ូ បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សៅក្នុងចំស មព្បជាពលរ
ដឋ ផ្ដលតព្មូវការរបេ់ពួក្ាត់ព្តូវបានសដាោះព្សាយព្េប
តាមបទបបញ្ញ តត ិចាប់ IDEA េត ីពីក្ុម្តរផ្ដលឪពុក្ម្តតយ
បានដាក្់សៅសាលាឯក្ជន។

លក្ខ ខណឌេត្មាប់ការរក្សាលាឲ្យសរៀនជាឯក្សតា
ភារីសោយ
ក្ុមារសៅសាលាឯក្ជនជាបនទុក្ចំណាយរបេ់រដឋ
សាលាជាបនទុក្ចំណាយរបេ់រដឋ
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិជាក្់លាក្់សៅសពលសលាក្អា ក្ដាក្់
បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្សៅក្នុងសាលាឯក្ជន
ពីសព្ពាោះសលាក្អា ក្មិនយល់ព្េបនឹងសាលារដឋ ទាក្់
ទងនឹងការម្តនក្មម វ ិធីេមព្េបេព្ម្តប់បុព្តធីតាសលា
ក្អា ក្។
ព្បេិនសបើកាលពីមុនបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្បានទ
ទួ លការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធសព្កាមអំ ចននសាលារដឋ
ស ើយសលាក្អា ក្សព្ជើេសរ ើេ
ចុោះស្មោះបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្សៅក្នុងសាលាមសតត
យយ
បឋមេិក្ា
ឬ
សាលាមធយមេិក្ាឯក្ជនសដាយាមនការយល់ព្ពម
ឬការផ្ណនាំបញ្ជន
ូ សដាយសាលារដឋ
តុលាការ
ឬមន្តនតីេវនាការអាចតព្មូវឱ្យសាលារដឋ នតល់េណ
ំ ងដល់
សលាក្អា ក្េព្ម្តប់នថ្េ ចុោះស្មោះចូ លសរៀនសនាោះ
ព្បេិនសបើតុលាការ
ឬមន្តនតីេវនាការរក្ស ើញ
ថាសាលារដឋ មិនបានសធែ ើឲ្យ
FAPE
ម្តនដល់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្បានទាន់សពលសវលា
មុនសពលការចុោះស្មោះសនាោះ
និងថាការដាក្់ក្នុងសាលាឯក្ជនរឺេមព្េប។
មន្តនតីេវនាការ
ឬតុលាការអាចនឹងរក្ស ើញថា
ការរក្សាលាឲ្យសរៀនរបេ់សលាក្
អា ក្ម្តនលក្ខ ណៈេមព្េប
សទាោះបីការដាក្់សនោះមិនបំសពញបានសៅតាមេត ង់ដារ
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រដឋ ផ្ដលអនុវតត ចំសពាោះការអប់រំផ្ដលនត លស់ ដាយ
និងសាលាក្៏សដាយ។

TEA

ដដនក្ំណត់សលើេំណង
តនមេ ននេំណងផ្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុងក្ថាែណឌមុ
នអាចនឹងព្តូវបានកាត់បនែ យ ឬបដិសេធព្បេិនសបើ៖
សៅក្នុងក្ិចចព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
ថ្ម ីៗសនោះផ្ដលសលាក្អា ក្បានចូ លរ ួមមុនសពលអា ក្ដក្បុ
ព្តធីតាសលាក្អា ក្សចញពីសាលារដឋ
សលាក្អា ក្មិនបានជូ នដំណង
ឹ សៅរណៈក្ម្តមធិការ ARD
ថាសលាក្អា ក្បានបដិសេធេំសណើេុំដាក្់សដាយសាលារដឋ
សដើមបីនតល់
FAPE
ជូ នបុព្តធីតាសលាក្អា ក្
រ ួមម្តនការបងាាញពីក្តីក្ងែ ល់
និងសចតនារបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងការចុោះ
ស្មោះបុព្តធីតាសលាក្អា ក្សៅសាលាឯក្ជនជាបនទុក្ចំ
យរបេ់រដឋ
ឬោងសហាច េ់
10
នថ្ង នននថ្ងសធែ ើការរ ួមទា ំងនថ្ងឈប់េព្ម្តក្ មួ យ
ផ្ដលសក្ើតស ើងសៅនថ្ងសធែ ើការមុនសពលការដក្បុព្តធីតា
សលាក្អា ក្សចញពីសាលារដឋ
សលាក្អា ក្មិនបាននត លស់ េចក្ត ីជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរសៅសាលារដឋ អំពីព័ត៌ម្តនសនាោះសទ
ឬមុនសពលផ្ដលសលាក្អា ក្
ដក្បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សចញពីសាលារដឋ
សាលារដឋ បាននត ល់សេចក្ត ីជូនដំណឹង
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនដល់សលាក្អា ក្អំពីបំណងរប
េ់ែល ួនក្នុង
ការវាយតនមេ បព្ុ តធីតាសលាក្អា ក្រ ួមទា ំងសេចក្ត ីផ្ថ្េ ងកា
រណ៍អំពីសាលបំណងននការវាយតនមេ ផ្ដលេមព្េប
និងេមស តុនល
បុផ្នត សលាក្អា ក្មិនបា
នឲ្យបុព្តធីតាេព្ម្តប់សធែ កា
ើ រវាយតនមេ
ឬតុលាការរក្ស ើញថា
េក្មម ភ្នពរបេ់
សលាក្អា ក្មិនេមស តុនល។
សទាោះោង
តនមេ ននេំណងមិនព្តូវកាត់បនែ យ
ឬបដិសេធចំសពាោះការែក្
ខានមិនបាននត ល់សេចក្ត ជ
ី ូ នដំណឹងព្បេិនសបើ៖
សាលារដឋ រារាំងសលាក្អា ក្មិនឲ្យនត ល់សេចក្ត ជ
ី ូ នដំណឹង
សលាក្អា ក្មិនបានទទួ លសេចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពី
ការទទួ លែុេព្តូវរបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងការនត ល់សេចក្ត ីជូ
នដំណឹងផ្ដលបានពិពណ៌នា
ឬការអនុសលាមតាមតព្មូវការពីមុនអាចនឹងបងក សាាម
របួ េរាងកាយដល់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្។
តាមឆនាេនុេិទធិរបេ់តុលាការ
ឬមន្តនតីេវនាការ
តនមេ ននេំណងអាចនឹងមិនព្តូវបានកាត់បនែ យ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ឬបដិសេធចំសពាោះការែក្ខានរបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងការ
នត ល់សេចក្ត ីជូនដំណឹងចាំបាច់
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនសចោះអក្សរ
ឬមិនសចោះេរសេរ
ជាភ្នសាអង់សរេ េ
ឬការអនុសលាមតាមតព្មូវការពីមុនអាចនឹងប ត ល
ឱ្យ
ម្តនការបោះពាល់នល វូ ចិតតធងន់ធងរដល់បុព្តធីតាសលាក្អា
ក្។

ការសនេរេិទធិឪពុក្ម្តតយ
រាល់េិទធិឪពុក្ម្តដយទា ំងអេ់េែិតសព្កាមចាប់
IDEA
សនេ រឲ្យបុព្តធីតាសៅសពលបុព្តធីតា
្នដល់អាយុនីតភ្ន
ិ ព។
អាយុនីតិភ្នពសៅសព្កាមចាប់របេ់រដឋ តិចសាេ់រឺអា
យុ
18
ឆ្ាំ។
េព្ម្តប់ក្ូនភ្នរសព្ចើន
េិទធិឪពុក្ម្តដយទា ំងអេ់ផ្ដលបានពិភ្នក្ាសៅ
ក្នុងឯក្សារសនោះនឹងសនេ រសៅឱ្យក្ូ នសៅអាយុ 18 ឆ្ាំ។
សៅសពលេិទធិឪពុក្ម្តដយសនេ រឲ្យេិេសសពញវ ័យរបេ់សលា
ក្អា ក្ ាត់ម្តនេិទធិសធែ ើការេសព្មចចិតតអំពីការអប់រំ
សទាោះបីជាសាលារដឋ សៅផ្តព្តូវនត ល់ជូនសលាក្អា ក្នូ វ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ ARD
និងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនក្៏សដាយ។
សទាោះោង សលាក្អា ក្នឹងមិនអាចចូ លរ ួមការព្បជុំ
បានសទ
លុោះព្តាផ្តព្តូវបានអសញ្ា ើញជាពិសេេ
សដាយេិេសសពញវ ័យ ឬ សាលា ឬសលើក្ផ្លងផ្ត
េិេសសពញវ ័យរបេ់សលាក្អា ក្នត ល់េិទធិដល់សលាក្អា ក្ក្នុ
ងក្ិចចព្ពមសព្ពៀងេត ីពកា
ី រសធែ កា
ើ រេសព្មចចិតតសដាយម្ត
នការាំព្ទ។

អាណាពាបាលដដលដតងតាំងសោយតុលាការេ
ត្មាប់េិេសសពញវ័យ
ព្បេិនសបើតុលាការបានផ្តងតាំងសលាក្អា ក្
ឬបុរគលម្តាក្់សនសងសទៀតជា
អា ពាបាលព្េបចាប់របេ់េិេសសពញវ ័យ
េិទធិសព្កាមចាប់
IDEA
នឹងមិន
សនេ រសៅឱ្យេិេសសពញវ ័យសនាោះសទ។
អា ពាបាលផ្ដលព្តូវបានផ្តងតាំងសដាយព្េបចា
ប់នឹងទទួ លបានេិទធិទា ំងសនោះ។
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េិេសសពញវ័យដដលជាប់ឃុំឃំង
ព្បេិនសបើេេ
ិ សសពញវ ័យព្តូវជាប់ពនធ នាារ េិទធិ IDEA
ទា ំងអេ់នឹងព្តូវសនេ រសៅឱ្យេិេសសពញវ ័យសៅអាយុ
18
ឆ្ាំ។
សលាក្អា ក្នឹងមិនរក្ាេិទធិទទួ លបានសេចក្ត ីជូនដំណង
ឹ
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរផ្ដលទាក្់ទងនឹងការអប់រំពិសេេ
សទ។

េិេសសពញវ័យមុនអាយុ 18 ឆ្ាំ
ម្តនលក្ខ ែណឌជាក្់លាក្់មួយចំនួនផ្ដលព្តូវបានពិពណ៌
នាសៅក្នុងជំពូក្ទី
31
ននព្ក្មព្រួ សាររដឋ តិចសាេ់
ផ្ដលនាំឲ្យក្ុម្តរកាេយជាមនុេសសពញវ ័យមុនអាយុ
18
ឆ្ាំ។
ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ព្តូវបានក្ំណត់ថាជាមនុ
េសសពញវ ័យសៅសព្កាមជំពូក្សនោះ
េិទធិសៅសព្កាមចាប់
IDEA នឹងសនេ រសៅឱ្យបុព្តធីតាសលាក្ អា ក្សៅសពលសនាោះ។

ជសត្មើេជំនួេម្នអាណាពាបាល
សាលារដឋព្តូវផ្តទទួ លយក្លិែិតសនេ រេិទធិ
ឬក្ិចចព្ពមសព្ពៀងអំពកា
ី រេសព្ម
ចចិតតផ្ដលម្តនការាំព្ទផ្ដលម្តនេុពលភ្នព
ផ្ដលព្តូវបានអនុវតត
សដាយេិេសសពញវ ័យរបេ់សលាក្អា ក្។

សេចក្ត ីជូនដំណឹង និងព័ត៌មានចំបាច់
សៅនថ្ង
ឬមុននថ្ង ែួបក្ំសណើតរព្មប់
17
ឆ្ាំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
សាលា
រដឋព្តូវផ្តនត លជ
់ ូ នសលាក្អា ក្
និងបុព្តធីតាសលាក្អា ក្នូ វសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរផ្ដលពិពណ៌នាអំពីការសនេ រេិទធិឪពុក្ម្តដយ
និងរាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងព័ត៌ម្តនអំពីអា ពាបាលភ្នព
និងជសព្មើេសនសងសទៀតននអា ពាបាលភ្នព
រ ួមទា ំងក្ិចចព្ពមសព្ពៀងអំពកា
ី រសធែ ើការេសព្មចចិតតសដាយ
ម្តនការាំព្ទ
និងការាំព្ទ
និងសេវាក្មម សនសងសទៀតផ្ដលអាចនឹងជួ យបុព្តធីតា
សលាក្
អា ក្សៅក្នុងការរេ់សៅសដាយឯក្រាជយម្តចេ់ការបាន។
ក្មម វ ិធី
IEP
របេ់បព្ុ តធីតាសលាក្អា ក្ក្៏ព្តូវបញ្ញាក្់នងផ្ដរថាសាលារ
ដឋ បាននត លព
់ ័ត៌ម្តនសនោះ។
សៅនថ្ង ែួបក្ំសណើតរព្មប់
ឆ្ាំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្

18
សាលារដឋព្តូវនត ល់

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
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សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរដល់សលាក្អា ក្
និងបុព្តធីតាសលាក្
អា ក្ថាេិទធិឪពុក្ម្តដយព្តូវបានសនេ រសៅឱ្យេិេសសពញវ ័យ
។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសនោះព្តូវរាប់បញ្ច ូ
លទា ំងព័ត៌ម្តននិងធនធានអំពីអា ពាបាលភ្នព
និងជសព្មើេជំនួេេព្ម្តប់អា ពាបាល
រ ួមទា ំង
ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងអំពីការសធែ ើការេសព្មចចិតតសដាយម្តន
ការាំព្ទ
និងការាំព្ទ
និង
សេវាក្មម សនសងសទៀតផ្ដលអាចនឹងជួ យបុព្តធីតាសលាក្
អា ក្ក្នុងការរេ់សៅសដាយឯក្រាជយម្តចេ់ការ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសនោះក្៏ព្តូវបញ្ច ូ
លព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទំនង
សដើមបីសព្បើព្បាេ់ក្នុងការផ្េែ ងរក្ព័ត៌ម្តនបផ្នែ មនងផ្ដ
រ។

ព័ត៌ម្តនការអប់រំពិសេេ
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ព្តូវការព័ត៌ម្តនអំពីបញ្ញាការអប់រំ
ពិសេេ
សលាក្អា ក្
អាចនឹងទូ រេពេ សៅមជឈមណឌលព័ត៌ម្តនការអប់រំពិសេ
េតាមសលែ
1-855-SPEDTEX
(1-855-773-3839)។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សៅសលែសនោះ
ស ើយសនាើសារទុក្
នរ ម្តាក្់នឹងទូ រេពេ
មក្សលាក្អា ក្វ ិញក្នុងសម្តងសធែ ើការធមម តា។
បុរគលផ្ដលថ្េ ង់
ឬធង ន់ព្តសចៀក្អាចនឹងទូ រេពេ សៅសលែ
SPEDTEX
សដាយសព្បើ Relay Texas តាមសលែ 7-1-1។

ការសដាោះព្សាយការផ្ែែ ងរំនត
ិ
ម្តនសពលែេ ោះផ្ដលសលាក្អា ក្មិនយល់ព្េបនឹងចំ ត់
ការផ្ដលសាលាបានសធែ ើស ើងទាក្់ទងនឹងការអប់រំពិសេ
េ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្។
សលាក្អា ក្ព្តូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតោងខាេំងកាេឱ្យសធែ ើកា
រជាមួ យបុរគលិក្សាលា
សដើមបីសដាោះព្សាយបញ្ញាផ្ែែ ងរំនិតាាសៅសពលផ្ដលវាសក្ើ
តស ើង។
សលាក្អា ក្អាចនឹងេួ រសាលាអំពីជសព្មើេដំស ោះព្សាយ
វវ ិវាទផ្ដលសាលានត ល់ជូនេព្ម្តប់ឪពុក្ម្តតយ។
TEA
នត ល់ជូននូ វជសព្មើេនល វូ ការចំនួនបួ នេព្ម្តប់សដាោះព្សា
យបញ្ញាផ្ែែ ងរំនិតាាអំពីការអប់រំពិសេេរឺ៖
ការេព្មបេព្មួ លក្មម វ ិធី IEP របេ់រដឋ សេវាក្មម
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េព្ម រោះេព្មួ ល ដំសណើរការសដាោះព្សាយបណតឹងអប់រំពិសេេ
និងក្មម វ ិធីេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។

ភាពខុេគ្មារវាងនីតិ វ ិធីោក្់បណតឹងតាមនីតិ វ ិធី
ត្តឹមត្តូវ
និងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីត្តឹមត្តូវ
និងបណតឹងអប់រំពិសេេ
បទបបញ្ញ តត ិេតីពីការអប់រំពិសេេរបេ់េ ព័នធបានដាក្់
សចញនីតិ វ ិធីដាច់សដាយផ្ ក្េព្ម្តប់បណតឹងអប់រំពិសេេ
និងេព្ម្តប់បណតឹង និងេវនាការតាមនីតវិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។
ដូ ចផ្ដលបានពនយល់ខាងសលើ បុរគល ឬអងគ ភ្នព មួ យ
រ ួមទា ំងបុរគល
ឬអងគ ភ្នព
មក្ពីខាងសព្ៅរដឋ អាចនឹងដាក្់ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេ
េសដាយសចាទព្បកាន់ពីការរំសលាភសលើលក្ខ ែណឌតព្មូវការ
ននចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B
មួ យសដាយសាលា TEA ឬទីភ្នាក្់
ងារសាធារណៈសនសងសទៀត មួ យ។
ម្តនផ្តសលាក្អា ក្
ឬសាលាបុស ណ ោះសទើបអាចនឹងដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ
វវ ិធីព្តឹមព្តូវសលើបញ្ញា
មួ យផ្ដលទាក្់ទងនឹងេំសណើ
ឬការបដិសេធក្នុងការនត ចសនត
ួ
ើម ឬផ្លេេ់បតរអតត
ូ
េញ្ញញណ
ការវាយតនមេ
ឬការសរៀបចំការអប់រំរបេ់ក្ុម្តរ
ផ្ដលម្តនពិការភ្នព ឬការនត ល់ FAPE ជូ នក្ុម្តរ។
ែណៈសពលផ្ដល
TEA
ជាទូ សៅព្តូវសដាោះព្សាយបណតង
ឹ អប់រំពិសេេក្នុងរយៈសពល
ក្ំណត់
60
នថ្ៃ ព្បតិទន
ិ
លុោះព្តាផ្តសពលសវលាក្ំណត់ព្តូវបានពនារព្តឹមព្តូវ
មន្តនតីេវនាការនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវឥតលសមអ ៀងព្តូវសាតប់ពា
ក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
(ព្បេិនសបើមិនព្តូវបានសដាោះព្សាយតាមរយៈការព្បជុំ
សដាោះព្សាយ
ឬតាមរយៈការេព្ម រោះេព្មួ ល)
និងសចញសេចក្ត ីេសព្មចជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរក្នុងរយៈសពល
45
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីចុងបញ្ច ប់រយៈសពលសដាោះព្សាយ
ដូ ចផ្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុងឯក្សារសនោះសព្កាមចំណ
ងសជើងដំសណើរការដំស ោះព្សាយ
លុោះព្តាផ្តមន្តនតីេវនាការនត លកា
់ រពនារ
សពលជាក្់លាក្់មួយតាមការសេា ើេុំរបេ់សលាក្អា ក្
ឬតាមេំសណើេុំរបេ់សាលា។

ការេព្មបេព្មួ លក្មម វ ិធី IEP របេ់រដឋ
តាមតព្មូវការរបេ់ចាប់រដឋ
TEA
បានបសងក ើតរសព្ម្តងេព្មបេព្មួ លក្មម វវ ិធី IEP របេ់រដឋ
សដើមបីនតល់អាក្េព្មបេព្មួ លក្មម វ ិធី IEP ឯក្រាជយសដើមបី
ជួ យសរៀបចំព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

េព្ម្តប់ភ្នរីនានាផ្ដលជំទាេ់នឹងការ
េសព្មចចិតតទាក្់ទងនឹងការនត ល់
FAPE
ជូ នក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នព។
លក្ខ ែណឌផ្ដលព្តូវផ្តបំសពញព្រប់សដើមបីឲ្យ
TEA
នត ល់អាក្េព្មបេព្មួ លឯក្រាជយម្តនដូ ចខាងសព្កាម៖
▪ ទព្មង់ផ្បបបទសេា ើេុំចាបា
ំ ច់ព្តូវផ្តបំសពញ
និងចុោះ តែ សលខាសដាយទា ំងសលាក្អា ក្
និងសាលា។
ទព្មង់ផ្បបបទសនោះម្តនជាភ្នសាអង់សរេ េ
និងសអេាញ តាមអនឡាញសៅសលើសរ ទំព័រ
ការេព្មបេព្មួ លក្មម វ ិធីអប់រំលក្ខ ណៈបុរគល
(តំណភ្នាប់៖
bit.ly/3spluIV)។
វាក្៏អាចរក្បានតាមការសេា េ
ើ ុំពី TEA នងផ្ដរ។
▪ ជសម្តេោះព្តូវផ្តទាក្់ទងនឹងក្ិចចព្បជុំរណៈក្ម្តម
ធិការ
ARD
ផ្ដលសៅក្នុងសនាោះក្ិចចព្ពម
សព្ពៀងាាអំពីធាតុចាំបាច់មួយ
ឬសព្ចើនរបេ់ក្មម វ ិធី IEP មិនព្តូវបានេសព្មច
ស ើយរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
បានយល់ព្ពមបញ្ឈប់
និងសរៀបចំក្ិចចព្បជុំ
ស ើងវ ិញ។
▪ សលាក្អា ក្
និងសាលាព្តូវផ្តដាក្់ទព្មង់ផ្បបបទសេា ើេុំចាំ
បាច់ក្នុងរយៈសពល
ព្បាំនថ្ៃ ព្បតិទិនននក្ិចចព្បជុំរណៈក្ម្តមធិការ
ARD ផ្ដលបានបញ្ច ប់សដាយការផ្ែែ ងរំនិតាា
ស ើយអា ក្េព្មបេព្មួ លព្តូវផ្តម្តនវតត ម្តន
សៅនថ្ង ផ្ដល
បានក្ំណត់េព្ម្តប់សរៀបចំការព្បជុសំ ើងវ ិញ។
▪ ជសម្តេោះសនោះមិនព្តូវពាក្់ព័នធនឹងការបងាាញការ
េសព្មចចុងសព្កាយ ឬការក្ំណត់ការដាក្់ IAES
ស ើយ។
▪ សលាក្អា ក្
និងសាលាមិនព្តូវចូ លរ ួមក្នុងសពលដំ លាា
ក្នុងការេព្ម រោះេព្មួ លការអប់រំពិសេេស ើយ។
▪ បញ្ញាសៅក្នុងជសម្តេោះមិនព្តូវជាក្មម វតថុននពាក្យ
បណតឹងអប់រំពិសេេ
ឬេវនាការតាម
នីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវេព្ម្តប់ការអប់រំពិសេេស ើយ
។
▪ សលាក្អា ក្
និងសាលាមិនព្តូវចូ លរ ួមក្នុងការេព្មបេព្មួ
លក្មម វ ិធី
IEP
ទាក្់ទងនឹងក្ុម្តរផ្តមួ យក្នុងឆ្ាំេិក្ាផ្តមួ
យននការដាក្់េំសណើបចចុបបនា េព្ម្តប់េុំការេ
ព្មបេព្មួ លក្មម វ ិធី IEPស ើយ។
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▪

វវ ិធានរបេ់រដឋ ទាក្់ទងនឹងក្មម វ ិធីេព្មបេព្មួ
លក្មម វ ិធី IEP របេ់រដឋ អាចរក្ស ើញសៅ 19 TAC
§89.1197
(តំណភ្នាប់៖
bit.ly/3bCULCL)។

សេវាក្មម េព្ម រោះេព្មួ ល
ការេព្ម រោះេព្មួ លព្តូវផ្តម្តនសដើមបីសដាោះព្សាយវ ិវាទទាក្់ទ
ងនឹងបញ្ញា
មួ យផ្ដលេែ ត
ិ សព្កាមចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B
រ ួមទា ំងបញ្ញាផ្ដលបានសក្ើតស ើងមុន
សពលដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។
ដូ សចា ោះម្តនការេព្ម រោះេព្មួ លសដើមបីសដាោះព្សាយជសម្តេោះសព្កា
មចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B មិនថាសតើសលាក្អា ក្បាន
ដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ
វវ ិធីព្តឹមព្តូវសដើមបីសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវដូ
ចផ្ដលបានពិពណ៌នាសព្កាមចំណងសជើងនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ឬអត់សនាោះសទ។
ការេព្ម រោះេព្មួ លមិនក្ំណត់ព្តឹមផ្តជសម្តេោះរវាងឪពុក្ម្តត
យេិេស និងសាលាទាក្់ទងនឹងការក្ំណត់អតត េញ្ញញណ
ការវាយតនមេ ឬការសរៀបចំការអប់រំរបេ់ក្ុម្តរ ឬការនត ល់
FAPE ជូ នក្ុម្តរបុស ណ ោះសទ។
ការេព្ម រោះេព្មួ លរឺជាដំសណើរការេម ័ព្រចិតត។
ដូ សចា ោះព្បេិនសបើទា ំងសលាក្អា ក្
និងសាលាយល់ព្ពមេម ព្័ រចិតតចូលរ ួមក្នុងការេព្ម រោះ
េព្មួ ល
TEA
សធែ ើការសរៀបចំ
និងចំ យេព្ម្តប់ការេព្ម រោះេព្មួ ល។
ការេព្ម រោះេព្មួ លអាចនឹងមិនព្តូវបានសព្បើសដើមបីពនារ
សពល
ឬបដិសេធសលាក្អា ក្នូ វេវ
នាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ឬេិទធិសនសងសទៀត មួ យសព្កាមចាប់ IDEA សទ។
TEA
នត ល់ជូននូ វសេវាក្មម េព្ម រោះេព្មួ លសដាយេែ យ
័ ព្បវតត ិសៅ
សពលរាល់ការសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។
បុផ្នត សលាក្អា ក្អាចនឹងសេា េ
ើ ុំសេវាក្មម េព្ម រោះេព្មួ លបា
នព្រប់សពលផ្ដលសលាក្អា ក្
និងសាលាម្តនការផ្ែែ ងរំនិតាាអំពីបញ្ញា
មួ យសព្កា
មចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B។
អា ក្េព្ម រោះេព្មួ លមិនផ្មនជាបុរគលិក្របេ់
TEA
ឬមណឌលេិក្ាផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំ
ឬការផ្ថ្រក្ាក្ុម្តរផ្ដលជាក្មម វតថុននដំសណើរការេព្ម រោះេ
ព្មួ លសនោះសទ
ស ើយពួ ក្សរមិនអាចម្តននលព្បសោជន៍ផ្លេល់ែល ួន
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ឬនលព្បសោជន៍
វវ ិជាាជីវៈផ្ដលនឹងម្តនទំនាេ់ជាមួ យេតានុម័តភ្នពរ
បេ់ពួក្សរស ើយ។
បុរគលផ្ដលម្តនលក្ខ ណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់ជាអា ក្េព្ម រោះ
េព្មួ លមិនផ្មនជាបុរគលិក្របេ់មណឌលេិក្ា ឬ TEA
ដាច់មុែទា ំងព្េ រងសទ
ពីសព្ពាោះផ្តាត់ព្តូវបានបង់
ព្បាក្់ឲ្យសដាយ TEA សដើមបីសធែ ើជាអា ក្េព្ម រោះេព្មួ ល។
អា ក្េព្ម រោះេព្មួ លរឺជាអា ក្ម្តនអាជីពផ្ដលម្តនលក្ខ
ណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់និងទទួ លការបណតុោះប ត លក្នុង
ការសដាោះព្សាយវ ិវាទ និងម្តនចំសណោះដឹងអំពីចាប់ការ
អប់រំពិសេេ។
តួ នាទីរបេ់អាក្េព្ម រោះេព្មួ លរឺព្តូវម្តនេតានុម័ត
និងមិនកាន់សជើងភ្នរី
មួ យក្នុងការេព្ម រោះេព្មួ លស ើយ។
សាលសៅននការេព្ម រោះេព្មួ ល រឺសដើមបីជួយសលាក្អា ក្
និងសាលា្នដល់
ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងផ្ដលបំសពញចិតតអាក្ទា ំងពីរ។
តំណភ្នាប់សៅបញ្ា ីបចចុបបនា ននអា ក្េព្ម រោះេព្មួ លអាចរ
ក្បានសៅ
ការ ិោល័យអរគ សមធាវ ើ
ក្មម វ ិធីេព្ម រោះេព្មួ លពិសេេ (តំណភ្នាប់៖ bit.ly/39yQTjK)។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ និងសាលាយល់ព្ពមេព្ម រោះេព្មួ ល
សលាក្អា ក្អាចយល់
ព្ពមសព្បើអាក្េព្ម រោះេព្មួ លជាក្់លាក្់
សបើមិនដូ សចាាោះសទអា ក្េព្ម រោះេព្មួ លនឹង
ព្តូវបានចាត់តាំងសដាយនចដនយ។
ក្នុងក្រណី ក្៏សដាយ
អា ក្េព្ម រោះេព្មួ លនឹងទាក្់ទងសលាក្អា ក្ភ្នេមៗសដើមបី
ក្ំណត់សពលសវលា
ននការេព្ម រោះេព្មួ លសៅក្ផ្នេ ង
និងសពលសវលាផ្ដលងាយព្េួ លចំសពាោះសលាក្អា ក្
និងសាលា។
ការពិភ្នក្ាផ្ដលសធែ ើស ើងក្នុងដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួ ល
ព្តូវរក្ាការេម្តងត់។
ការពិភ្នក្ាមិនអាចសព្បើជាភេតុតាងសៅក្នុងេវនាការ
តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ឬនីតិ វ ិធីរដឋ បបសវណីនាសពលអនារតរបេ់តុលាការេ
ព័នធ ឬតុលាការរដឋ ននរដឋ ផ្ដលទទួ លជំនួយសព្កាមចាប់
IDEA ផ្នា ក្ B បានស យ
ើ ។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្
និងសាលាសដាោះព្សាយជសម្តេោះតាមរយៈដំសណើរការេព្ម រោះ
េព្មួ លសនោះ
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ភ្នរីទា ំងពីរព្តូវចុោះក្ិចចព្ពមសព្ពៀងផ្ដលម្តនកាតពែ
ក្ិចចព្េបចាប់ផ្ដលបសងក ើតដំស ោះព្សាយ។
ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងព្តូវផ្តបញ្ញាក្់ថារាល់ការពិភ្នក្ាទា ំងអ
េ់ផ្ដលបានសធែ ើស ើងក្នុងអំ រ ងសពលដំសណើរការេព្ម រោះេ
ព្មួ លនឹងរក្ាការេម្តងត់
ស ើយមិនអាចសព្បើជាភេតុ
តាងសៅក្នុងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ឬនីតិ វ ិធីរដឋ បបសវណីនាសពលបនត សព្កាយៗមក្សទៀតស ើយ
។
ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងសនោះក្៏ព្តូវផ្តចុោះ តែ សលខាសដាយទា ំងសលា
ក្អា ក្
និងអា ក្តំ ង
មណឌលេិក្ាផ្ដលម្តនេិទធអ
ិ ំ ចក្នុងការចងកាតពែ ក្ិ
ចច មណឌលេិក្ានងផ្ដរ។
ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងការេព្ម រោះេព្មួ លជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរម្ត
នចុោះ តែ សលខាព្តូវបានចងព្ក្ងជាកាតពែ ក្ិចចព្េបចា
ប់
និងអាចអនុវតត បានសៅក្នុងតុលាការ
ផ្ដលម្តនេិទធិអំ ចសព្កាមចាប់រដឋ
សដើមបី វ ិនិចឆ័យសរឿងក្ត ីព្បសភទសនោះ
ឬសៅក្នុងតុលាការមណឌលេ ព័នធ។

សលាក្អា ក្ក្៏ព្តូវសនាើពាក្យបណតឹងរបេ់សលាក្អា ក្សៅអងគ
ភ្នពផ្ដលសលាក្អា ក្ដាក្់ពាក្យបណតឹងក្នុងសពលផ្តមួ យ
ផ្ដលសលាក្អា ក្សនាើពាក្យបណតង
ឹ របេ់សលាក្អា ក្សៅ TEA
នងផ្ដរ។ អងគ ភ្នព ឬបុរគល មួ យ រ ួមម្តនអងគ ភ្នព
ឬបុរគលមក្ពីរដឋ មួយសនសងសទៀតអាចនឹងដាក្់
ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេេជាមួ យ
TEA។
ការក្ំណត់សពលសវលាដាក្់ពាក្យបណតឹងនឹងចាប់សនត ើម
សៅនថ្ង សធែ កា
ើ របនាេប់បនាេប់ពីនថ្ងផ្ដល
TEA
ទទួ លពាក្យបណតឹង។

សលាក្អា ក្អាចរក្ស ើញព័តម្ត
៌ នបផ្នែ មសទៀតអំពីដំសណើរ
ការេព្ម រោះេព្មួ លសនោះសៅសលើសរ ទំព័រ
TEA
សៅ
ការ ិោល័យអរគ សមធាវ ើ
ក្មម វ ិធីេព្ម រោះេព្មួ លពិសេេ
(តំណភ្នាប់៖ bit.ly/39yQTjK)។

បណតឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សររបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តពិព
ណ៌នាអំពីបទសលម ើេផ្ដលបានសក្ើតស ើងមិនសលើេពីមួ
យឆ្ាំមុននថ្ង ទទួ លពាក្យបណតង
ឹ ។
បណតឹងព្តូវរ ួមម្តន៖
សេចក្ត ីផ្ថ្េ ងការណ៍ផ្ដលទីភ្នាក្់ងារសាធារណៈបានរំសលា
ភសលើលក្ខ ែណឌតព្មូវននការអប់រំពិសេេ
អងគ ស តុផ្ដលសេចក្ត ីផ្ថ្េ ងការណ៍សនាោះផ្នអ ក្សលើ
និង តែ សលខា
និងព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទំនងរបេ់សលាក្អា ក្។
ព្បេិនសបើពាក្យបណតឹងទាក្់ទងនឹងក្ុម្តរជាក្់លាក្់
បណតឹងសនោះក្៏ព្តូវរ ួមបញ្ចល
ូ នងផ្ដរនូ វ៖
ស្មោះ
និងអាេយដាឋនរបេ់ក្ុម្តរ
ឬព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទំនងផ្ដលម្តន
ព្បេិនសបើក្ុម្តរាមននេ ោះេផ្មបង ស្មោះសាលារបេ់ក្ុម្តរ
និងការពិពណ៌នាអំពីចរ ិតលក្ខ ណៈននបញ្ញារបេ់ក្ុម្តរ
រ ួមទា ំងអងគ ស តុទាក្់ទងសៅនឹងបញ្ញាតាម
វវ ិសាលភ្នពផ្ដលសាគល់
និងម្តនេព្ម្តប់សលាក្អា ក្ព្សាប់សៅសពលសនាោះ។
ពាក្យបណតឹងក្៏ព្តូវដាក្់បញ្ចល
ូ េំសណើេុំដសំ
ោះព្សាយប
ញ្ញាសៅតាមវ ិសាលភ្នពផ្ដលសាគល់
និងម្តនេព្ម្តប់អាក្បត ឹងសៅសពលដាក្់ពាក្យបណតឹង។

វវ ិធានរបេ់រដឋ ទាក្់ទងនឹងដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួ លការអ
ប់រំពិសេេអាចរក្ស ើញសៅ 19 TAC §89.1193 (តំណភ្នាប់៖
bit.ly/35Dyrp2)។

ដំសណើរការសដាោះព្សាយបណតឹងអប់រំពសិ េេ
ជសព្មើេមួ យសទៀតេព្ម្តប់ការសដាោះព្សាយវ ិវាទការអប់រំពិ
សេេរឺដំសណើរការសដាោះព្សាយបណតឹងអប់រំពិសេេរបេ់
TEA។ សៅក្នុងឯក្សារសនោះ ពាក្យ ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេេ
េំសៅសៅសលើពាក្យបណតឹងរបេ់រដឋ សៅសព្កាមចាប់ IDEA
និងបទបបញ្ញ តត ិេព្ម្តប់អនុវតត របេ់វា។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សជឿថា
ទីភ្នាក្់ងារសាធារណៈបានរំសលាភសលើតព្មូវការ
អប់រំពិសេេ
ឬព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សជឿជាក្់ថាទីភ្នាក្់ងារសាធារណៈ
មិនក្ំពុ
ងអនុវតត សេចក្ត ីេសព្មចននេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវសទ
សលាក្
អា ក្អាចនឹងសនាើពាក្យបណតឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសៅកា
ន់
TEA
បាន។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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TEA
បានបសងក ើតទព្មង់ផ្បបបទរំរ ូសដើមបីជួយឪពុក្ម្តតយ
និងភ្នរីដនទសទៀត
ក្នុងការដាក្់ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេេ។
ភ្នរីផ្ដលដាក្់ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេេអាចសព្បើទព្ម
ង់រំរ ូរបេ់រដឋ
ឬឯក្
សារសនសងសទៀតដរាប ពាក្យបណតឹងសនាោះរ ួមម្តនព័ត៌
ម្តនចាំបាច់ទា ំងអេ់។

សៅសពលដាក្់ពាក្យបណតឹងអប់រំពិសេេ
TEA
នឹងនត ល់ឱ្កាេដល់អាក្បត ឹង
សដើមបីដាក្់បញ្ជន
ូ ព័តម្ត
៌ នបផ្នែ មទាក្់ទងនឹងការសចា
ទព្បកាន់សៅក្នុងបណតឹងសនោះសដាយផ្លេល់ម្តត់
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ឬជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។
TEA
ក្៏នឹងនត ល់ឱ្យទីភ្នាក្់ងារសាធារណៈនូ វឱ្កាេសដើមបីសឆេ ើយ
តបនឹងបណតឹងសនោះ
និងឱ្កាេសដើមបីដាក្់បញ្ជន
ូ េំសណើសដើមបីសដាោះព្សាយបណតឹ
ងសនោះនងផ្ដរ។
ជាមួ យាាសនោះផ្ដរ
TEA
នឹងនត ល់ជូនឪពុក្ម្តតយផ្ដលបានដាក្់ពាក្យបណតឹង
និងទីភ្នាក្់ងារសាធារណៈនូ វឱ្កាេចូ លរ ួមក្នុងការេព្ម រោះ
េព្មួ លនងផ្ដរ។
ក្នុងរយៈសពល
60
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីទទួ លបានបណតឹងអប់រំពិសេេ TEA
នឹងសធែ ើការសេុើបអសងក ត
រ ួមទា ំងការសេុើបអសងក តសៅនឹងក្ផ្នេ ងព្បេិន
សបើចាំបាច់។
ការក្ំណត់សពលសវលា
60
នថ្ៃ ព្បតិទិនេព្ម្តប់សដាោះព្សាយបណតឹងអាចនឹង
ព្តូវបានពនារសពលសដាយសារផ្តម្តនកាលៈសទេៈពិសេ
េទាក្់ទងនឹងបណតឹងជាក្់លាក្់
ឬព្បេិនសបើភ្នរីទា ំងពីរននបណតឹងអប់រំពិសេេយល់ព្ព
មសៅនឹងការពនារ
សពលសដើមបីចូលរ ួមក្នុងការេព្ម រោះេព្មួ ល
ឬមសធាបាយសនសងសទៀតក្នុងការសដាោះព្សាយជសម្តេោះ។
ក្នុងការសធែ ើការសេុើបអសងក តសនោះ
TEA
នឹងពិនិតយសមើលស ើងវ ិញនូ វរាល់ព័ត៌ម្តនផ្ដលពាក្់ព័នធ
ទា ំងអេ់
និងសធែ ើសេចក្ដ ីេសព្មចចិតតចុងសព្កាយសដាយឯក្រាជយទា
ក្់ទងនឹងថាសតើទីភ្នាក្់ងារសាធារណៈបានរំសលាភសលើល
ក្ខ ែណឌតព្មូវននការអប់រំពិសេេរបេ់េ ព័នធ
ឬរដឋ ផ្ដរឬអត់។
TEA
នឹងសចញសេចក្ត ីេសព្មចជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរផ្ដល
សដាោះព្សាយការសចាទព្បកាន់នីមួយៗ
រ ួមម្តនការរក្ស ើញអងគ ស តុ ការេនា ិដាឋន និងស តុ
នលេព្ម្តប់េសព្មចចិតតរបេ់ TEA។
ក្នុងការសដាោះព្សាយបណតឹងផ្ដលក្នុងសនាោះ
TEA
បានរក្ស ើញការែក្ខានក្នុងការនត លស់ េវាក្មម េមព្េប
TEA
ព្តូវផ្តសដាោះព្សាយបញ្ញាែក្ខានក្នុងការនត លស់ េវា
ក្មម េមព្េប
រ ួមទា ំងចំ ត់ការផ្ក្តព្មូវផ្ដលេមព្េបសដើមបី
សដាោះព្សាយតព្មូវការរបេ់ក្ុម្តរ (ដូ ចជាសេវាក្មម េំណង
ឬេំណងទឹក្ព្បាក្់)
និងការនត ល់សេវាក្មម េមព្េបនាសពលអនារតេព្ម្តប់
ក្ុម្តរម្តនពិការភ្នពទា ំងអេ់។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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សេចក្ដ ីេសព្មចរបេ់
ទាក្់ទងនឹងបណតឹងអប់រំពិសេេរឺផ្លដច់ព្ព័ព្ត
ស ើយព្បផ្ លជាមិនអាចបត ង
ឹ ឧទធ រណ៍បានសទ។

TEA

ការដាក្់ពាក្យបណតឹងមិនដក្ ូ តេិទធិរបេ់សលាក្អា ក្
សដើមបីសេា ើេុំការេព្ម រោះេព្មួ ល
ឬេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសទ។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ដាក្់ពាក្យបណតឹង
ស ើយសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវអំពីបញ្ញាដូ ចាា
TEA
នឹងទុក្សដាយផ្ ក្នូ វបញ្ញា
មួ យសៅក្នុង
បណតឹងផ្ដលក្ំពុងព្តូវបានសដាោះព្សាយសៅក្នុងេវនាការ
តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវរ ូ តដល់េវនាការចប់។
បញ្ញា
មួ យសៅក្នុងបណតឹងផ្ដលមិនផ្មនជាផ្នា ក្នន
េវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវនឹងព្តូវបានសដាោះព្សាយ
សៅក្នុងព្ក្បែ័ណឌសពលសវលាក្ំណត់
និង
នីតិ វ ិធីផ្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុងឯក្សារសនោះ។
ព្បេិនសបើបញ្ញាផ្ដលបានសលើក្ស ើងសៅក្នុងបណតឹងព្តូវ
បានេសព្មចសៅក្នុងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវផ្ដ
លពាក្់ព័នធភ្នរីដផ្ដល
សេចក្ត ី
េសព្មចននេវនាការចងជាកាតពែ ក្ិចចនល វូ ចាប់សលើប
ញ្ញាសនាោះស ើយ
TEA
នឹងជូ នដំណឹងសៅអា ក្បត ឹងអំពីព្បេិទធភ្នពសនាោះ។
TEA
ព្តូវផ្តម្តននីតិ វ ិធីជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសដើមបី
នសពែ នាយោងទូ លំទូលាយ
ពីនីតិ វ ិធីបណតឹងរបេ់ែល ួនសៅកាន់ឪពុក្ម្តតយ
និងបុរគលផ្ដលចាប់អារមម ណ៍សនសងសទៀត
រ ួមម្តនមជឈមណឌលបណតុោះប ត លឪពុក្ម្តដយ
និងមជឈមណឌលព័ត៌ម្តន
ទីភ្នាក្់ងារការពារ
និងតេូ មតិ មជឈមណឌលរេ់សៅឯក្រាជយ និងអងគ ភ្នព
េមព្េបសនសងសទៀត។
TEA
ក្៏ព្តូវម្តននីតិ វ ិធីជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរេព្ម្តប់
ធានាការអនុវតតព្បក្បសដាយ
ព្បេិទធិភ្នពននការេសព្មចចិតតចុងសព្កាយរបេ់ែល ួន
សបើចាំបាច់
រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំង៖
(a)
េក្មម ភ្នពជំនួយបសចច ក្សទេ (b) ការចរចា និង (c)
ចំ ត់ការផ្ក្តព្មូវ
សដើមបីេសព្មចបាននូ វការអនុសលាមសៅតាមចាប់។
អា ក្អាចរក្ស ើញព័ត៌ម្តនបផ្នែ មអំពីដំសណើរការបណតឹង
អប់រំពិសេេ
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និងទព្មង់សេុើបអសងក តពាក្យបណតឹងសៅសលើសរ ទំព័រ
TEA
សៅ
ដំសណើរការសដាោះព្សាយជសម្តេោះអប់រំពិសេេ
(តំណភ្នាប់៖ bit.ly/3bL6n73)។
វវ ិធានរបេ់រដឋ ទាក្់ទងសៅនឹងដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួ លកា
រអប់រំពិសេេអាចរក្ស ើញសៅ 19 TAC §89.1195
(តំណភ្នាប់៖ bit.ly/35IU1rY)។

នីតិ វ ិធី តាមដំសណើរការព្តឹមព្តូវ
ជសព្មើេទីបួនេព្ម្តប់សដាោះព្សាយវ ិវាទអប់រំពិសេេ
រឺក្មម វ ិធីេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។
សៅក្នុងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
មន្តនតីេវនាការមិនលសមអ ៀងសាតប់ភេតុតាងពីភ្នរីនានា
និងសធែ ើការេសព្មចចិតតព្តឹមព្តូវព្េបចាប់។
សដើមបីសេា ើេុំេវនាការ
សលាក្អា ក្
ឬសាលា
(ឬសមធាវ ើ/តំ ងរបេ់សលាក្អា ក្
ឬសមធាវ ើ/តំ ងសាលា)
ព្តូវដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសៅកាន់
ភ្នរីម្តខងសទៀត
និងដាក្់ជាមួ យ
TEA។
អា ក្ម្តនេិទធិសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសដាយ
ដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសលើបញ្ញា
មួ យ
ផ្ដលទាក្់ទងនឹងការក្ំណត់អតត េញ្ញញណ ការវាយតនមេ
ឬការសរៀបចំការអប់រំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬការ
នត ល់ FAPE ដល់បព្ុ តធីតារបេ់សលាក្អា ក្។
ប្បសិនសបើអនកបានដាក់ពាកយបណ្ដឹងតាមនីតិវ ិធីប្តឹមប្តូវ
សៅ
ឬមុនថ្ងៃ ទី
31
ខែសីហា
ឆ្នាំ
2022
ច្បាប់ខែលច្បូ លជាធរមានសៅសពលស ោះតប្មូវឱ្យអន កដាក់
ពាកយបណ្ដឹងកនុងរយៈសពល
មួ យ
ឆ្នាំគិតចាប់ថ្ងៃ ខែលអន កបានែឹង
ឬគួ រខតែឹងអាំពីទសងវ ើថ្នការសចាទប្បកាន់
ខែលបសងក ើតជាមូ លដាានថ្នការដាក់ពាកយបណ្តឹង។
សទាោះបីជាយ៉ាងណាក៏សដាយ
សដាយសារខតមានការផ្លាស់បតរច្បាប់
ូ
ខែលចាប់ស្ត ើមចាប់ពីថ្ងៃ ទី 1 ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ 2022
អន កប្តូវខតដាក់ពាកយបណ្តឹងតាមនីតិវ ិធីប្តឹមប្តូវកនុងរយៈ
សពល
ពីរ
ឆ្នគ
ាំ ិតចាប់ថ្ងៃ ខែលអន កបានែឹង
ឬគួ រខតែឹងអាំពីទសងវ ើថ្នការសចាទប្បកាន់
ខែលបសងក ើតជាមូ លដាានថ្នការដាក់ពាកយបណ្តឹង។
សពលសវលាកាំណ្ត់សនោះសាំសៅ្ងខែរថាជាច្បាប់អាជាាយុកា
ល។វ
ការក្ំណត់សពលសវលាសនោះមិនអនុវតត ចំសពាោះសលាក្អា ក្សទ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ព្បេិនសបើសលាក្
អា ក្ព្តូវបានរារាំងមិនឲ្យដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវសដាយសារផ្តការបក្ព្សាយែុេជាក្់លាក្់សដា
យសាលាថាែល ួនបានសដាោះព្សាយបញ្ញាឬសដាយសារសាលា
បានតមក ល់ទុក្ព័ត៌ម្តនពីសលាក្អា ក្ផ្ដលព្តូវបានត
ព្មូវឱ្យនត ល់ជូនសលាក្អា ក្។
ែណៈផ្ដលមិនផ្មនជាតព្មូវការននចាប់ IDEA ក្៏សដាយ
ក្៏ចាប់រដឋ តិចសាេ់ផ្ចងថាក្នុងកាលៈសទេៈែេ ោះ
ចាប់អាជាាយុកាលមួ យឆ្ាំសដើមបីដាក្់ពាក្យបណតឹង
តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវអាចនឹងព្តូវបានពយ
ួ រ
ឬផ្លអក្ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ជាេម្តជិក្េក្មម
ននក្ងក្ម្តេំងព្បដាប់អាវុធ
ក្ងឯក្ភ្នពផ្ដលទទួ លបានការអនុញ្ញញតនត ល់េិទធិននរ
ដឋ បាលជាតិមហាេមុព្ទ
និងបរ ិោកាេ
ឬក្ងឯក្ភ្នពផ្ដលទទួ លបានការអនុញ្ញញតនត ល់េិទធិ
ននសេវាេុខាភិបាលសាធារណៈរបេ់េ រដឋ អាសមរ ិក្
ស ើយព្បេិនសបើបទបបញ្ញ តត ិននចាប់អាជាាយុកាលនន
ចាប់េ ព័នធផ្ដលសរសាគល់ថាជាចាប់េតីពីជំនួយេ
សព្ងាគោះផ្នា ក្េុី វ ិល
េព្ម្តប់េម្តជិក្សេវាក្មម អនុវតត ចំសពាោះសលាក្អា ក្។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹ
មព្តូវសដើមបីសេា ើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សលាក្អា ក្ម្តនបនទុក្បងាាញភេតុតាងថា
សាលា
បានរំសលាភសលើតព្មូវការអប់រំពិសេេ។
ក្នុងសាែនភ្នពជាក្់លាក្់ែេោះ
សាលាអាចនឹងដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សដើមបីសេា ើេុំឱ្យម្តនេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវព្បឆ្ំ
ងនឹងសលាក្អា ក្។
ក្នុងសាែនភ្នពទា ំងសនោះ
សាលាម្តនបនទុក្ខាងភេតុតាង។
មុនសពលសលាក្អា ក្បត ឹងសាលាក្នុងតុលាការអំពីបញ្ញា
មួ យផ្ដលបានរាយពីមុន
សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនបានសធែ ើដូសចា ោះសទ
ការអោះអាងរបេ់សលាក្អា ក្សៅក្នុង
តុលាការអាចនឹងព្តូវបានព្ចានសចាល។

ការសេាើេុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីត្តឹមត្តូវ
សលាក្អា ក្
ឬសាលាព្បផ្ លជាមិនម្តនេវនាការតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវសទរ ូ តដល់សលាក្អា ក្
ឬសាលា
(ឬសមធាវ ើ/តំ ងរបេ់សលាក្អា ក្ឬសមធាវ ើ/តំ ង
របេ់សាលា)
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ដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវផ្ដលរ ួមម្តន៖
ស្មោះ
និងអាេយដាឋនរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ឬព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទំនងផ្ដលអាចរក្បាន
ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ាមននេ ោះេផ្មបង
ស្មោះ
សាលារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ការពិពណ៌នាអំពីបញ្ញាផ្ដលបុព្តធីតា
សលាក្អា ក្ក្ំពុងជួ បព្បទោះ
រ ួមទា ំងអងគ ស តុទាក្់ទងនឹងបញ្ញា
និងការសដាោះ
ព្សាយបញ្ញាផ្ដលសលាក្អា ក្សេា ើសៅតាមវ ិសាលភ្នពផ្ដល
សាគល់ និងម្តនេព្ម្តប់សលាក្អា ក្សៅសពលសនាោះ។
ទព្មង់ផ្បបបទេព្ម្តប់បណតង
ឹ តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវអាច
រក្បានពី
TEA
សៅ
ការ ិោល័យអរគ សមធាវ ើ
េវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវអំពីការអប់រព
ំ ិសេេ
(តំណភ្នាប់៖ bit.ly/2XCdKFw)។
សលាក្អា ក្មិនចាំបាច់សព្បើទព្មង់
បុផ្នត ពាក្យបណតឹងរបេ់សលាក្អា ក្
ព្តូវផ្តម្តនព័ត៌ម្តនចាំបាច់ខាងសលើ។

TEA

សទ

សលាក្អា ក្
សមធាវ ើរបេ់សលាក្អា ក្
ឬអា ក្តំ ងរបេ់សលាក្អា ក្
(ឬសាលា
សមធាវ ើ
ឬអា ក្តំ ងរបេ់សាលា)
ព្តូវផ្តសនាើពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសៅ
TEA
និង
សៅភ្នរីជទា
ំ េ់ក្នុងសពលផ្តមួ យ។
ព្តូវផ្តរក្ាបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវជាការេម្តងត់។
សដើមបីឱ្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវបនត ដំសណើរការសៅមុ
ែ ពាក្យបណតឹងសនោះព្តូវផ្តព្តូវបានចាត់ទុក្ថាព្រប់ព្ាន់
(សដើមបីបសំ ពញបានព្រប់តាមតព្មូវការែេ ឹមសារខាងសលើ)។
បណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវនឹងព្តូវបានចាត់ទុក្ថាព្រ
ប់ព្ាន់
លុោះព្តាផ្ត
ភ្នរីទទួ លពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ (សលាក្អា ក្
ឬសាលា)
ជូ នដំណឹងដល់មន្តនតីេវនាការ
និងភ្នរីសនសងសទៀតជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរក្នុងរយៈសពល
15
នថ្ៃ ព្បតិទិនរិតចាប់ពីនថ្ង ទទួ លពាក្យបណតឹងសនោះ
ថាភ្នរីទទួ លពាក្យបណតឹងសជឿថា
បណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវមិនបំសពញតាមតព្មូវការ
ផ្ដលបានផ្ចងខាងសលើ។
ក្នុងរយៈសពលព្បាំនថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីទទួ លបានការជូ
នដំណឹងថាភ្នរីទទួ លពាក្យបណតឹង
(សលាក្អា ក្
ឬមណឌលេិក្ា)
ចាត់ទុក្ថាពាក្យបណតឹង
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

តាមនីតិ វ ិធីមិនព្រប់ព្ាន់
មន្តនតីេវនាការព្តូវេសព្មចថាសតើបណតឹងតាម
នីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវបំសពញបានព្រប់សៅតាមតព្មូវការផ្ដ
លបានផ្ចងខាងសលើឬអត់
ស ើយ
ជូ នដំណឹងភ្នេមដល់សលាក្អា ក្
និងសាលាជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ។

ការស្ៃ ើយតបរបេ់មណឌលេិក្ាសៅនឹងពាក្យប
ណតឹងតាមនីតិ វ ិធីត្តឹមត្តូវ
ព្បេិនសបើសាលាមិនបានសនាសើ េចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនដល់សលាក្អា ក្រ ួចស ើយតាមម្តព្តា
34 CFR §300.503 ទាក្់ទងនឹងក្មម វតថុផ្ដលម្តន
ផ្ចងសៅក្នុងពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសទ
ក្នុងរយៈសពល
10
នថ្ង បនាេ
ិធី
ប់ពីទទួ លពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ព្តឹមព្តូវ
សាលាព្តូវផ្តសនាជ
ើ ូ នសលាក្អា ក្នូ វ
ចសមេ ើយតបផ្ដលរ ួមម្តន៖
▪ ការពនយល់ពីមូលស តុផ្ដលសាលាសេា ើេុំ
ឬបដិសេធមិនចាត់ វ ិធានការផ្ដល
បានសលើក្ស ើងសៅក្នុងបណតង
ឹ តាមនីតិ វ ិធីព្តឹ
មព្តូវ
▪ ការពិពណ៌នាអំពជ
ី សព្មើេសនសងសទៀតផ្ដលរ
ណៈក្ម្តមធិការ ARD បានពិចារ
និង
មូ លស តុផ្ដលជសព្មើេទា ំងសនាោះព្តូវបានបដិ
សេធ
▪ ការពិពណ៌នាអំពីនីតិ វ ិធីវាយតនមេ
ការវាយតនមេ
ក្ំណត់ព្តា
ឬរបាយការណ៍
នីមួយៗផ្ដលសាលាសព្បើជាមូ លដាឋនេព្ម្តប់ចំ
ត់ការផ្ដលបានសេា ើេុំ ឬបដិសេធ និង
▪ ការពិពណ៌នាអំពីក្តាតសនសងសទៀតផ្ដលពាក្់ព័
នធ នឹងចំ ត់ការផ្ដលបានសេា ើេុំ
ឬបដិសេធរបេ់សាលា។
ការនត ល់ព័ត៌ម្តនសនោះមិនរារាំងសាលាមិនឲ្យអោះអាងថា
ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវរបេ់សលាក្អា ក្មិន
ព្រប់ព្ាន់សនាោះសទ ក្នុងក្រណីេមព្េប។

ការស្ៃ ើយតបរបេ់ភារីសសសងសទ្ៀតចំសពាឹះបណតឹង
តាមនីតិ វ ិធីត្តឹមត្តូវ
សលើក្ផ្លងផ្តដូ ចម្តនផ្ចងក្នុងផ្នា ក្ខាងសលើផ្លេល់សនោះ
ភ្នរីផ្ដលទទួ លបណតឹងតាមនីតិ
វវ ិធីព្តឹមព្តូវក្នុងរយៈសពល
10
នថ្ៃ ព្បតិទិនរិតចាប់ពីនថ្ង ទទួ លពាក្យបណតឹង
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ព្តូវផ្តសនាសើ ៅភ្នរីម្តខងសទៀតនូ វចសមេ ើយតបផ្ដលសដាោះ
ព្សាយបញ្ញាជាក្់លាក្់សៅក្នុងពាក្យបណតឹង។
ឪពុក្ម្តតយ
ឬសាលាអាចសធែ ើ វ ិសសាធនក្មម
ឬផ្លេេ់បតរពាក្យបណ
ូ
ត ឹងតាមនីតិវវ ិធីព្តឹមព្តូវបាន
លុោះព្តាផ្តភ្នរីម្តខងសទៀតយល់ព្ពមសលើការផ្លេេ់បតរជាលា
ូ
យលក្ខ ណ៍អក្សរ
ស ើយព្តូវបាននត ល់ឱ្កាេឲ្យសដាោះព្សាយបណតឹងតាមនីតិ វ ិ
ធីព្តឹមព្តូវតាមរយៈការព្បជុសំ ដាោះព្សាយ
ឬព្បេិនសបើមន្តនតីេវនាការនតល់ការអនុ
ញ្ញញតមិនសលើេពីព្បាំនថ្ៃ ព្បតិទិនមុនសពលេវនាការចាប់
សនត ើម។
ភ្នរីផ្ដលសេា ើេុំេវនាការអាចនឹងមិនសលើក្ស ើងនូ វប
ញ្ញានានាសៅក្នុងេវនាការផ្ដលមិនព្តូវបានសលើក្ស ើង
សៅក្នុងពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសទ
លុោះព្តាផ្តភ្នរីម្តខងសទៀតយល់ព្េបថាបញ្ញាបផ្នែ មអាច
នឹងព្តូវបានសលើក្ស ើងបាន។
ព្បេិនសបើភ្នរីដាក្់ពាក្យបណតឹង
មិនថាសលាក្អា ក្
ឬសាលាសធែ ើ វ ិសសាធនក្មម
(ផ្លេេ់បតរ)ូ
ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ ការក្ំណត់សពលសវលា
េព្ម្តប់រយៈសពលសដាោះព្សាយ
និងសពលសវលាេព្ម្តប់សបើក្េវនាការចាប់សនដ ើមមត ងសទៀត
សៅនថ្ង ដាក្់បណតឹងផ្ដលបានផ្ក្ផ្ព្ប។
សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តទទួ លបានព័ត៌ម្តនអំពីសេវាក្មម ចាប់
ឥតរិតនថ្េ
ឬផ្ដលម្តនតនមេ ទាប
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធដនទសទៀត មួ យផ្ដលម្តន
សៅក្នុងតំបន់សនាោះ ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សេា ើេុំព័ត៌ម្តន
ឬព្បេិនសបើសលាក្អា ក្
ឬសាលាដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។

សាែនភាពរបេ់ក្ុមារក្នុងអំឡ
ុ ងសពលដំសណើរការជ
ត្មឹះក្ដ ី (ការតមក ល់ទ្ុក្)
សលើក្ផ្លងផ្តដំសណើរការជព្មោះក្ត ីផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងវ ិន័យ
សៅសពលផ្ដលពាក្យបណតឹង
តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវព្តូវបានសនាើសៅភ្នរីម្តខងសទៀត
ក្នុងអំ រ ងសពលដំសណើរ
ការសដាោះព្សាយនិងសៅែណៈសពលសៅរង់ចាំការេសព្មច
អំពីេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវឥតលសមអ ៀង
ឬដំសណើរការជព្មោះក្ត ីរបេ់តុលាការ មួ យ
លុោះព្តាផ្តសលាក្អា ក្
និងរដឋ
ឬសាលាយល់ព្ពមែុេពីសនោះវ ិញ
សនាោះបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ព្តូវផ្តបនត
េែ ិតសៅក្នុងក្ផ្នេ ងអប់រំបចចុបបនា ដផ្ដល។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ការបនត េែ ិតសៅក្នុងក្ផ្នេ ងអប់រំបចចុបបនា ដផ្ដលេំសៅ
ជាទូ សៅថាជាការតមក ល់ទុក្។
ព្បេិនសបើដំសណើរការជព្មោះក្ដ ីពាក្់ព័នធនឹងវ ិន័យ
េូ មសមើលការដាក្់ឲ្យចូ លសរៀនក្នុង
អំ រ ងសពលបណតឹងឧទធ រណ៍េព្ម្តប់ការពិភ្នក្ាអំពីការ
ដាក្់ឲ្យចូ លសរៀនរបេ់បុព្តធីតាក្នុងអំ រ ងជសម្តេោះផ្នា ក្វ ិ
ន័យ។
ព្បេិនសបើពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវពាក្់ព័នធនឹ
ងការដាក្់ពាក្យេុំឱ្យបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ព្តូវបានចុោះ
ស្មោះចូ លសរៀនសៅសាលារដឋ ជាសលើក្ដំបូង
សបើេិន
សលាក្អា ក្យល់ព្ពម
បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ព្តូវផ្តព្តូវបានដាក្់សៅក្នុង
ក្មម វ ិធី
សាលារដឋ រ ូ តដល់ការបញ្ច ប់ដំសណើរការជព្មោះក្ត ីទា ំងអ
េ់សនោះ។
ព្បេិនសបើក្ម្ត
ុ រក្ំពុង្នចូ លវ ័យបីឆ្ាំ
ស ើយក្ំពុងសធែ ើអនត រកាលពីក្មម វ ិធីអនត រារមន៍
អប់រំក្ុម្តរតូ ចៗ (ECI) ការតមក ល់ទុក្រឺមិនផ្មនជាសេវា
ក្មម របេ់
ECI
សទ។
ព្បេិនសបើក្ុម្តរម្តនលក្ខ ណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់េព្ម្តប់
ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាក្មម ពាក្់ព័នធ
ស ើយឪពុក្ម្តតយយល់ព្ពម
សេវាក្មម ផ្ដល
មិនម្តនជសម្តេោះព្តូវផ្តនត ល់ជូន។
ព្បេិនសបើមន្តនតីេវនាការសៅក្នុងេវនាការតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវផ្ដលសធែ ើស ើងសដាយ
TEA
យល់ព្េបជាមួ យសលាក្អា ក្ថា វាេមរមយក្នុងការផ្លេេ់
បតរសាលារបេ់
ូ
បុព្តធីតាសលាក្អា ក្
ការផ្លេេ់បតរសាលាសនោះព្តូ
ូ
វផ្តចាត់ទុក្ជាក្ិចចព្ពម
សព្ពៀងរវាងសលាក្អា ក្
និងរដឋ ។
ដូ សចា ោះការផ្លេេ់បតរសាលាសនោះកា
ូ
េ យជាសាលាបចចុបបនា រប
េ់បុព្តធីតាសលាក្អា ក្សដាយរង់ចាំលទធ នលននបណតឹងឧ
ទធ រណ៍បនត សទៀត មួ យ។

រយៈសពលសោឹះត្សាយ
សលើក្ផ្លងផ្តក្នុងក្រណីេវនការពសនេ ឿន ក្នុងរយៈសពល
15
នថ្ៃ ព្បតិទិនរិត
ចាប់ពីទទួ លបានពាក្យបណតង
ឹ តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវរប
េ់សលាក្អា ក្
សា
លាព្តូវសកាោះព្បជុំផ្ដលសៅថាការព្បជុសំ ដាោះព្សាយជាមួ យ
សលាក្អា ក្
អា ក្តំ ង
សាលាផ្ដលម្តនេិទធិអំ ចសធែ ើការេសព្មចចិតត
និងេម្តជិក្ពាក្់ព័នធននរណៈក្ម្តមធិការ
ARD
ផ្ដលសលាក្អា ក្
និងសាលាបានសព្ជើេសរ ើេ។
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សាលាអាចបញ្ចល
ូ ផ្តសមធាវ ើម្តាក្់បុស ណ ោះសៅក្នុងអងគព្ប
ជុំ
ព្បេិនសបើសលាក្
អា ក្ម្តនសមធាវ ើម្តាក្់សៅក្នុងអងគព្បជុំរ ួចស ើយ។
សលើក្ផ្លងផ្តសពលផ្ដលទា ំងសលាក្អា ក្
និងសាលាេុទធផ្តបានយល់ព្ពមជាលាយលក្ខ
ណ៍អក្សរសដើមបីបដិសេធដំសណើរការសដាោះព្សាយ
ឬយល់ព្ពមសព្បើការេព្ម រោះេព្មួ លជំនួេវ ិញ
ការព្បជុសំ ដាោះព្សាយព្តូវផ្តសធែ សើ ើង។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្មិនចូ លរ ួមក្នុងការព្បជុំសដាោះព្សាយ
សទ
សពលសវលាេព្ម្តប់ដំសណើរការសដាោះព្សាយ
និងេវនាការនឹងព្តូវពនារសពលរ ូ តដល់ក្ិចចព្បជុំ
ព្តូវបានសធែ ើស ើង។
ព្បេិនសបើសាលាែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េបសដើមបីនាសំ លា
ក្អា ក្សៅចូ លរ ួមព្បជុំសដាោះព្សាយ
បផ្ុ នត សលាក្អា ក្មិនបានសៅចូ លរ ួមសទ
សនាោះសៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពលសដាោះព្សាយរយៈសពល 30
នថ្ៃ ព្បតិទិន
សាលាអាចនឹងសេា ើេឱ្
ុំ យមន្តនតីេវ
នាការព្ចានសចាលពាក្យបណតង
ឹ តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវរប
េ់សលាក្អា ក្។
សាលាព្តូវផ្តអាចបងាាញថាែល ួនបានែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេ
មព្េបសដើមបីនាំសលាក្អា ក្ឲ្យចូ លរ ួមក្នុងការព្បជុំសដាោះព្សា
យសដាយសព្បើឯក្សារដូ ចតសៅសនោះ៖
ក្ំណត់ព្តាននការបុនបងរបេ់សាលាសដើមបីសរៀបចំសពលសវ
លា
និងទីក្ផ្នេ ងផ្ដលបានព្ពមសព្ពៀងាា
ដូ ចជាក្ំណត់ព្តាលមអ ិតអំពីការសៅ
ទូ រេពេ ផ្ដលបានសធែ ើស ើង
ឬផ្ដលបានបុនបង
និងលទធ នលននការសៅទូ រេពេ ទា ំងសនាោះ
ចាប់ចមេ ងននលិែិតសឆេ ើយឆេ ងាាផ្ដលបានសនាសើ ៅសលា
ក្អា ក្
និងចសមេ ើយតប មួ យផ្ដលបានទទួ ល
និងក្ំណត់ព្តាលមអ ិតអំពីការចុោះសៅជួ បសៅនេ ោះ
ឬក្ផ្នេ ងការងាររបេ់សលាក្អា ក្
និងលទធ នលននការចុោះសៅជួ បទា ំងសនាោះ។
មាងវ ិញសទៀត
ព្បេិនសបើសាលាែក្ខានមិនបានសធែ ើការព្បជុំសដាោះព្សា
យក្នុងរយៈសពល
15
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីទទួ លបានសេចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពី
បណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវរបេ់សលាក្អា ក្
ឬែក្ខានមិនបានចូ លរ ួមព្បជុំសដាោះព្សាយសនាោះសទ
សលាក្អា ក្អាចនឹងសេា ើេឱ្
ុំ យមន្តនតីេវនាការបញ្ច ប់រយៈសព
លសដាោះព្សាយ
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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និងសចញបញ្ញាឲ្យក្ំណត់សពលេវនាការផ្ដលម្តនរយៈ
សពល 45 នថ្ៃ ព្បតិទិនបាន។
ជាធមម តារយៈសពលននការសដាោះព្សាយម្តនរយៈសពល 30
នថ្ៃ ព្បតិទិន។
សទាោះោង ក្៏សដាយ
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្
និងសាលាយល់ព្ពមជាលាយល
ក្ខ ណ៍អក្សរសដើមបីបដិសេធការព្បជុំសដាោះព្សាយ
ការក្ំណត់សពលសវលារយៈសពល
45
នថ្ៃ ព្បតិទិនេព្ម្តប់េវនាការចាប់សនត ើមសៅនថ្ៃ ព្បតិទិន
បនាេប់។
ដូ ចាាសនោះផ្ដរ
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្
និងសាលាបានចាប់សនត ើមដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួ ល
ឬការព្បជុសំ ដាោះព្សាយ
បុផ្នត សៅមុនចុងបញ្ច ប់រយៈសពលសដាោះព្សាយរយៈសពល
30 នថ្ៃ ព្បតិទិន សលាក្អា ក្ និងសាលាយល់ព្ពមជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរថា
ាមនក្ិចចព្ពមសព្ពៀង មួ យអាចសធែ ើបានសទ
សនាោះការក្ំណត់រយៈសពល
45
នថ្ៃ ព្បតិទិនេព្ម្តប់េវនាការចាប់សនត ើមសៅនថ្ង ព្បតិទិន
បនាេប់។
ជាចុងសព្កាយ
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្
និងសាលាបានយល់ព្ពមសព្បើព្បាេ់ដំសណើរ
ការេព្ម រោះេព្មួ លសនោះ
ភ្នរីទា ំងពីរអាចយល់ព្ពមជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
សដើមបីបនត ការេព្ម រោះេព្មួ លសៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពល
ដំស ោះព្សាយរយៈសពល
30
នថ្ៃ ព្បតិទិនរ ូ តដល់ម្តនការព្ពមសព្ពៀងាា។
សទាោះោង ក្៏សដាយ
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្
ឬសាលាបានដក្ែល ួនសចញពីដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួ ល
ការក្ំណត់សពលសវលារយៈសពល
45
នថ្ៃ ព្បតិទិន
េព្ម្តប់េវនាការចាប់សនត ើមសៅនថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់។
ព្បេិនសបើភ្នរីមួយដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវផ្ដលបានផ្ក្ផ្ព្ប
សពលសវលាេព្ម្តប់ការព្បជុំសដាោះព្សាយ
និងរយៈសពលសដើមបីសដាោះព្សាយបណតឹង
(រយៈសពលដំស ោះព្សាយ)
ចាប់សនត ើមជាថ្ម ីសៅសពលដាក្់ពាក្យបណតឹងតាមនីតិ
វវ ិធីព្តឹមព្តូវផ្ដលបានផ្ក្ផ្ព្ប។
សាលបំណងននក្ិចចព្បជុំសដាោះព្សាយ
រឺសដើមបីនតល់ឱ្កាេឱ្យសលាក្អា ក្ពិភ្នក្ា
ពីេំសណើរបេ់សលាក្អា ក្
និងអងគ ស តុសៅពីសព្កាមជាសដើមចមជាមួ យសាលា
និងនត ល់ឱ្យសាលានូ វឱ្កាេសដើមបីសដាោះព្សាយជសម្តេោះផ្ដ
លជាមូ លដាឋនននការសេា ើេ។ុំ
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ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្្នដល់ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងសៅក្នុង
ការព្បជុំ
សលាក្អា ក្
និងសាលាព្តូវដាក្់ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងរបេ់សលាក្អា ក្ឲ្យសៅ
ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ស ើយនិងចុោះ តែ សលខាវា។
ក្ិចចព្ពមសព្ពៀងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរសនោះអាចដាក្់បងខ ំឲ្យ
សារពតាមបានសៅក្នុងតុលាការផ្ដលម្តនេិទធិអំ ច
សព្កាមចាប់របេ់រដឋ ក្នុងការជព្មោះសរឿងក្ត ីព្បសភទសនោះ
ឬសៅក្នុងតុលាការមណឌលេ ព័នធ
លុោះព្តាផ្តភ្នរីមួយននភ្នរីទា ំងអេ់ មួ យព្បកាេ
ក្ិចច
ព្ពមសព្ពៀងជាសម្ត ៈក្នុងរយៈសពលបីនថ្ងនននថ្ង សធែ ើការរិត
ចាប់ពីនថ្ង ផ្ដលវាព្តូវបានចុោះ តែ សលខា។
ព្បេិនសបើសាលាមិនបានសដាោះព្សាយនូ វបញ្ញាផ្ដលបាន
សលើក្ស ើងសៅក្នុងបណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវរបេ់សលា
ក្អា ក្ដល់អាក្សពញចិតតក្នុងរយៈសពល
30
នថ្ៃ ព្បតិទិនរិតចាប់ពីនថ្ង ទទួ លពាក្យបណតឹងរបេ់សលាក្
អា ក្សទ រយៈសពលក្ំណត់េវនាការផ្ដលម្តនរយៈសពល 45
នថ្ៃ ព្បតិទិនចាប់សនត ើម
ស ើយេវនាការអាចនឹង
បនត សៅមុែសទៀត។

រយៈសពលសោឹះត្សាយសៅក្នុងេវនាការពសនៃ ឿន
េព្ម្តប់េវនាការពសនេ ឿន
សាលាព្តូវសកាោះព្បជុសំ ដាោះព្សាយក្នុងរយៈសពលព្បាំពីរនថ្ង
ព្បតិទិនបនាេប់ពីទទួ លពាក្យបណតឹងតាមនីតិ វ ិធី
ព្តឹមព្តូវ។
សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិទទួ លបានេវនាការ
ព្បេិនសបើសាលាមិនបានសដាោះព្សា
យនូ វបញ្ញាផ្ដលបានសលើក្ស ើងសៅក្នុងពាក្យបណតឹងរប
េ់សលាក្អា ក្រ ូ តដល់អាក្សពញចិតតក្នុងរយៈសពល
15
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពីសាលាបានទទួ លពាក្យបណតឹង។
េវនាការព្តូវផ្តសធែ សើ ើងក្នុងរយៈសពល
20
នថ្ង នននថ្ង េិក្ារិតចាប់ពនី ថ្ង ដាក្់ពាក្យបណតឹង។
មន្តនតីេវនាការព្តូវសចញសេចក្ត ីេសព្មចចុងសព្កាយក្នុងរ
យៈសពល 10 នថ្ង បនាេប់ពីនថ្ង សបើក្េវនាការ។

េវនាការ
TEA
នត ល់ជូនមន្តនតីេវនាការឥតលសមអ ៀងសដើមបីសបើក្េវនាការ។
មន្តនតីេវនាការមិនផ្មនជានិសោជិតរបេ់
TEA
ឬទីភ្នាក្់ងារ មួ យផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំ
ឬការផ្ថ្ទា ំបុព្តធីតាសលាក្អា ក្ ស ើយមិនអាចម្តននល
ព្បសោជន៍ផ្លេល់ែល ួន
ឬនលព្បសោជន៍ វ ិជាាជីវៈផ្ដលនឹងម្តនទំនាេ់ជាមួ យេ
តានុម័តភ្នពរបេ់ាត់សៅក្នុងេវនាការស ើយ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

មន្តនតីេវនាការ៖
(1)
ព្តូវផ្តម្តនចំសណោះដឹង
និងយល់អំពីបទបបញ្ញ តត ិននចាប់
IDEA
បទបបញ្ញ តត ិេ ព័នធនិងរដឋ ផ្ដលពាក្់ព័នធនឹងចាប់នន
IDEA
និងការបក្ព្សាយផ្នា ក្ចាប់
IDEA
សដាយតុលាការេ ព័នធ និងរដឋ និង (2) ព្តូវម្តនចំសណោះ
ដឹង
និងេមតែ ភ្នពក្នុងការសបើក្េវនាការ
និងសធែ ើសេចក្ត ីេសព្មច
និងេរសេរ
សេចក្ត ីេសព្មចព្េបតាមការអនុវតត ចាប់ផ្ដលេមព្េ
ប និងម្តនបទដាឋន។
TEA
រក្ាបញ្ា ីស្មោះមន្តនតីេវនាការផ្ដលរ ួមម្តនរុណវុឌ្ឍិរបេ់
មន្តនតីេវនាការនីមួយៗ។
បញ្ា ីសនោះរឺអាចរក្បានសៅសលើសរ ទំព័រ TEA សៅ
ការ ិោល័យអរគ សមធាវ ើ
េវនាការ
តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវអំពីការអប់រំពិសេេ (តំណភ្នាប់៖
bit.ly/2XCdKFw)។
សលាក្អា ក្ក្៏អាចសេា ើេុំបញ្ា សី ្មោះពីការ ិោល័យសេវាក្
មម ចាប់
TEA
ផ្ដលព័ត៌
ម្តនទំនាក្់ទំនងរបេ់វាព្តូវបាននត ល់ជូនសៅចុងបញ្ច
ប់ននឯក្សារសនោះ។

មុនសពលសបើក្េវនាការ
ោងសហាច េ់ព្បាំនថ្ងនននថ្ង សធែ ើការមុនសពលេវនាកា
រតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សលាក្អា ក្
និងសាលាព្តូវបសញ្ច ញភេតុតាងសៅវ ិញសៅមក្ផ្ដលនឹង
ព្តូវបងាាញសៅឯេវនាការ។
ភ្នរី មួ យអាចជំទាេ់នង
ឹ ការបងាាញភេតុងតាង
មួ យផ្ដលមិនព្តូវបានផ្ចក្ចាយឱ្យទាន់សពលសវលា។
ដូ ចាាសនោះផ្ដរ
ោងសហាច េ់ព្បាំនថ្ងនននថ្ង សធែ ើការមុនសពលសបើក្
េវនាការ
សលាក្អា ក្
និងសាលាព្តូវបសញ្ច ញឲ្យាាសៅវ ិញសៅមក្នូ វរាល់លទធ
នលវាយតនមេ ផ្ដលបានបញ្ច ប់សៅនថ្ង សនាោះ
និងអនុសាេន៍សដាយផ្នអ ក្សលើ
ការវាយតនមេ ទា ំងសនាោះផ្ដលសលាក្អា ក្
ឬសាលាម្តនបំណងសព្បើព្បាេ់សៅឯេវនាការ។
មន្តនតីេវនាការអាចនឹងរារាំងភ្នរី មួ យផ្ដលែក្ខា
នមិនបានអនុវតត តាមតព្មូវការសនោះមិនឲ្យសព្បើព្បាេ់
ការវាយតនមេ
ឬអនុសាេន៍ពាក្់ព័នធសៅក្នុង
េវនាការសដាយាមនការយល់ព្ពមពីភ្នរីម្តខងសទៀត។
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ក្នុងអំឡ
ុ ងសពលេវនាការ

បនាាប់ពីេវនាការ

សលាក្អា ក្ម្តនេិទធិតំ ងែល ួនអា ក្សៅេវនាការតាមនី
តិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ។
សលើេពីសនោះសទៀត
ិធី
ភ្នរី មួ យននេវនាការតាមនីតិ វ ព្តឹមព្តូវ (រ ួមទា ំង
េវនាការទាក្់ទងនឹងនីតិ វ ិធី វ ិន័យ) ម្តនេិទធិ៖
▪ អមដំសណើរនិងផ្ណនាំសដាយសមធាវ ើ
និង/ឬអា ក្ផ្ដលម្តនចំសណោះដឹង
ឬការ
បណតុោះប ត លពិសេេទាក្់ទងនឹងបញ្ញារបេ់ក្ុ
ម្តរម្តនពិការភ្នព
▪ តំ ងែល ួនឯង
ឬព្តូវបានតំ ងសដាយសមធាវ ើផ្ដលទទួ លបាន
អាជាាប័ណណសៅក្នុងរដឋ តិចសាេ់
ឬបុរគលផ្ដលមិនផ្មនជាសមធាវ ើផ្ដលម្តនអា
ជាាប័ណណសៅក្នុងរដឋ តិចសាេ់
បុផ្នត ម្តនចំសណោះដឹង
ឬការបណតុោះប ត លពិសេេទាក្់ទងនឹង
បញ្ញារបេ់ក្ុម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នព
និងផ្ដលបំសពញបានព្រប់នូវរុណវុឌ្ឍិផ្ដលម្តន
ផ្ចងសៅ 19 TAC §89.1175 (តំណភ្នាប់៖
bit.ly/2XFtKq9)។
▪ បងាាញភេតុតាងនិងព្បឈមមុែាា
េួ រសដញសដាល និងទាមទារការចូ លរ ួមពីសាក្សី
▪ ហាមឃាត់ការបងាាញភេតុតាង មួ យសៅក្នុង
េវនាការ
ផ្ដលមិនបាន
បសញ្ច ញព្បាប់ភ្នរីសនាោះោងសហាច េ់ព្បាំនថ្ង
នននថ្ងសធែ ើការមុនសពលសបើក្េវនាការ
▪ ទទួ លបានក្ំណត់ព្តាជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ឬតាមជសព្មើេរបេ់សលាក្អា ក្
តាមសអ ិចព្តូនិក្ ឬផ្លេល់ម្តត់អំពីេវនាការ
និង
▪ ទទួ លបានលទធនលននអងគ ស តុ
និងសេចក្ត ីេសព្មចជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ឬតាមជសព្មើេរបេ់សលាក្អា ក្
និងតាមសអ ិចព្តូនិក្។

មន្តនតីេវនាការនឹងសចញសេចក្ត ីេសព្មច។
សេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាការថាសតើបុព្តធីតាសលា
ក្អា ក្បានទទួ ល
FAPE
ឬអត់ព្តូវផ្តផ្នអ ក្សលើមូលស តុចាេ់លាេ់។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្បដ ឹងអំពីក្ំ ុេនីតិ វ ិធី
មន្តនតីេវនាការអាចនឹងព្តឹមផ្តរក្ស ើញថា
បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្មិនបានទទួ ល
FAPE
ព្បេិនសបើក្ំ ុេសនាោះ៖
បានរារាំងេិទធិបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងការទទួ ល
បាន
FAPE
ដក្បុព្ត
ធីតារបេ់សលាក្អា ក្សចញពីអតថព្បសោជន៍អប់រំ
ឬសព្ជៀតផ្ព្ជក្ោងខាេំង
ដល់ឱ្កាេរបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងការចូ លរ ួមក្នុងដំសណើរ
ការសធែ ើសេចក្ត ីេសព្មចចិតតទាក្់ទងនឹង
FAPE
េព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្។
ាមនបទបបញ្ញ តត ិ ផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើអាច
ព្តូវបានបក្ព្សាយសដើមបីរារាំងមន្តនតីេវនាការមិនឱ្យប
ញ្ញាសាលាសរៀនឱ្យសារពតាមតព្មូវការផ្ដលម្តនផ្ចង
សៅក្នុងផ្នា ក្ការការពារតាមនីតិ វ ិធីននបទបបញ្ញ តត ិេ
ព័នធសព្កាម ចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B (ម្តព្តាទី 34 CFR §§500
រ ូ តដល់ 300.536)។

េិទ្ធិឪពុក្មាដយសៅេវនាការ
សលាក្អា ក្ព្តូវបាននត ល់េិទធិសដើមបី៖
▪ ឱ្យបុព្តធីតារបេ់សលាក្អា ក្ម្តនវតត ម្តនសៅក្នុ
ងេវនាការ
▪ សបើក្េវនាការជាសាធារណៈ និង
▪ ម្តនក្ំណត់ព្តាេវនាការ
លទធ នលរក្ស ើញអងគ ស តុ និងសេចក្ត ីេសព្មច
ផ្ដលបាននត ល់ជូនសលាក្អា ក្សដាយឥតរិតនថ្េ។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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TEA
នឹងធានាថា
សេចក្ត ីេសព្មចននេវនាការចុងសព្កាយព្តូវបាននសពែ
នាយដល់ ស ើយព្តូវបានសនាសើ ៅឱ្យភ្នរីក្នុងរយៈសពល 45
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពកា
ី រនុត
រយៈសពលននការសដាោះព្សាយផ្ដលម្តនរយៈសពល
30
នថ្ៃ ព្បតិទិន
ឬរយៈសពលសដាោះ
ព្សាយផ្ដលបានផ្ក្េព្មួ លព្បេិនសបើអាច។
សៅក្នុងេវនាការពសនេ ឿន
TEA
នឹងធានាថា
សេចក្ត ីេសព្មចចិតតចុងសព្កាយព្តូវ
បាននសពែ នាយក្នុងរយៈសពល
10
នថ្ង នននថ្ង េិក្ាចាប់ពីនថ្ង សបើក្េវនាការ។
មន្តនតីេវនាការអាចនឹងនត លកា
់ រពនារសពលជាក្់លាក្់មួ
យសដាយម្តនស តុនលព្តឹមព្តូវតាមេំសណើរបេ់ភ្នរី
មួ យសៅក្នុងេវនាការធមម តា។
មន្តនតីេវនាការអាចនឹងមិនអាចពនារសពលក្នុងេវនា
ការពសនេ ឿនស ើយ។ សេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាការ
(រ ួមម្តនសេចក្ត ីេសព្មចសៅក្នុងេវនាការ
ផ្ដលទាក្់ទងនឹងនីតិ វ ិធី វ ិន័យ)
រឺជាការេសព្មចចុងសព្កាយ
លុោះព្តាផ្ត
ភ្នរី មួ យននេវនាការ
(សលាក្អា ក្
ឬសាលា)
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បត ឹងឧទធ រណ៍ចំសពាោះសេចក្ត ីេសព្មចសៅកាន់តលា
ុ ការរដឋ
ឬតុលាការេ ព័នធដូចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសព្កាម។
សាលាព្តូវអនុវតត សេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាការក្នុង
រយៈសពលក្ំណត់សដាយមន្តនតេ
ី វនាការ
ឬព្បេិនសបើមិនម្តនរយៈសពលក្ំណត់ ក្នុងអំ រ ងសពល
10
នថ្ងនននថ្ង េិក្ាបនាេប់ពីនថ្ង សចញសេចក្ត ីេសព្មច
សទាោះបីជាសាលាបត ឹងជំទាេ់សេចក្ត ីេសព្មចក្៏សដាយ
សលើក្ផ្លងផ្តេំណង មួ យេព្ម្តប់ការចំ យក្នេ ង
មក្អាចព្តូវបានតមក ល់ទុក្រ ូ តដល់ការបត ឹងឧទធ រណ៍ព្តូវ
បានសដាោះព្សាយ។
ាមនព្បការ សៅក្នុងផ្នា ក្ការការពារតាមនីតិ វ ិធីននប
ទបបញ្ញ តត ិេ ព័នធសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B (ម្តព្តា 34 CFR
§§300.500
ដល់
300.536)
អាចព្តូវបានបក្ព្សាយសដើមបីការពារអា ក្មិនឲ្យដាក្់ពា
ក្យបណតឹង
ដាច់សដាយផ្ ក្តាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវសលើបញ្ញាដាច់សដា
យផ្ ក្ពីេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវផ្ដលបានដាក្់រ ួ
ចស ើយបានស យ
ើ ។

ការរក្សឃើញលទ្ធ សល
និងសេចក្ត ីេសត្មចជូនរណៈទ្ីត្បឹក្ា
និងសាធារណជនទ្ូ សៅ
បនាេប់ពីលុបព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចក្ំណត់អតត េញ្ញញណផ្លេ
ល់ែល ួនបាន មួ យពីសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាកា
រស ើយ
TEA
ព្តូវនតល់សេចក្ត ីេសព្មច
(ផ្ដល
ម្តននទ ក្
ុ នូ វលទធ នលរក្ស ើញ
និងសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាការ)
សៅ
រណៈទីព្បឹក្ារដឋ ។
សៅរដឋ តិចសាេ់
រណៈទីព្បឹក្ារដឋព្តូវបានសរសៅថាជារណៈក្ម្តមធិការ
ទីព្បឹក្ាបនត ។
TEA
ក្៏ព្តូវផ្តនសពែ នាយសេចក្ត ីេសព្មចជាសាធារណៈនងផ្ដរ។

បណតឹងរដឋ បបសវណី
ភ្នរី មួ យ
(សលាក្អា ក្
ឬសាលា)
ផ្ដលមិនយល់ព្េបនឹងលទធ នលរក្ស ើញ
និងសេចក្ត ីេសព្មចសៅក្នុងេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹម
ព្តូវ (រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងេវនាការទាក្់ទងនឹងនីតិ វ ិធី វ ិន័យ)
ម្តនេិទធិបតឹងជំទាេ់លទធនលរក្ស ើញ
និងសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនតីេវនាការសដាយដាក្់បណតឹ
ងរដឋ បបសវណី
ពាក្់ព័នធនឹងបញ្ញាផ្ដលជាក្មម វតថុននេវនាការតាមនីតិ វ ិ
ធីព្តឹមព្តូវបាន។
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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បណតឹងសនោះអាចនឹងព្តូវបានដាក្់សៅតុលាការរដឋ ផ្ដល
ម្តនេិទធិអំ ចសដើមបីជំនុំជព្មោះសរឿងក្ត ីព្បសភទសនោះ
ឬសៅ តុលាការ មណឌលរបេ់េ រដឋ អាសមវរ ិក្សដាយ
មិនរិតពីចំនួនទឹក្ព្បាក្់ម្តនជសម្តេោះ
ស ើយព្តូវដាក្់បណដឹងមិនសលើេពី
90
នថ្ៃ ព្បតិទិនបនាេប់ពនី ថ្ងសចញសេចក្ត ីេសព្មច។
ជាផ្នា ក្មួ យននដំសណើរការបណតឹងឧទធ រណ៍
តុលាការព្តូវផ្តទទួ លក្ំណត់ព្តា
ននេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សាតប់ភេតុតាងបផ្នែ មតាមេំសណើរបេ់
ភ្នរី មួ យផ្នអ ក្សលើសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់ែល ួនសៅសលើឧ
តត ម្តនុភ្នពននភេតុតាង
និងនត ល់ជំនួយេមព្េប មួ យ។
ាមនព្បការ សៅក្នុងចាប់ IDEA ក្ំណត់េិទធិ នីតិ វ ិធី
និងឧព្បាព្េ័យផ្ដល
ម្តនសៅសព្កាមរដឋ ធមម នុញ្ញេ រដឋ អាសមរ ិក្
ចាប់េតីពីជនពិការអាសមរ ិកាំងឆ្ាំ 1990 ចំណងសជើង V
ននចាប់សាតរនីតិេមបទាឆ្ាំ 1973 (ម្តព្តា 504)
ឬចាប់េ ព័នធសនសងសទៀតផ្ដលការពារេិទធិក្ុម្តរផ្ដល
ម្តនពិការភ្នព
សលើក្
ផ្លងផ្តមុនសពលដាក្់ពាក្យបណតឹងរដឋ បបសវណីសព្កាមចា
ប់ទា ំងសនោះសៅក្នុង
តុលាការសដើមបីផ្េែ ងរក្ជំនួយផ្ដលអាចរក្បាននងផ្ដរ
សព្កាមចាប់
IDEA
ផ្នា ក្
B
នីតិ វ ិធីេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវផ្ដលផ្ចងសព្កាម
ចាប់
IDEA
និងពិពណ៌នាខាងសលើព្តូវផ្តព្តូវបានសព្បើព្បាេ់អេ់ក្នុ
ងក្ព្មិតដូ ចាា
ផ្ដលចាំបាច់ព្បេិនសបើផ្ដលសលាក្អា ក្បានដាក្់ពាក្យ
បណតឹងសព្កាមចាប់
IDEA
ផ្នា ក្
B
។
សនោះម្តនន័យថាសលាក្អា ក្អាចម្តនឧព្បាព្េ័យសៅ
សព្កាម
ចាប់សនសងសទៀតផ្ដលជាន់ាាជាមួ យនឹងឧព្បាព្េ័យទា ំ
ងឡាយផ្ដលម្តនសៅសព្កាមចាប់
IDEA
បុផ្នត ជាទូ សៅសដើមបីទទួ លបានជំនួយសព្កាមចាប់សនសង
សទៀតទា ំងសនាោះ
ដំបូងសលាក្អា ក្ព្តូវផ្តសព្បើឧព្បាព្េ័យរដឋ បាលផ្ដលម្ត
នសៅសព្កាមចាប់
IDEA
េិន
(សពាលរឺ
បណតឹងតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ដំសណើរការសដាោះព្សាយរ ួមម្តនការព្បជុសំ ដាោះព្សាយ
និងនីតិ វ ិធីេវនាការព្តឹមព្តូវឥតលសមអ ៀង)
មុន
នឹងដាក្់ពាក្យបណតឹងសៅក្នុងតុលាការ។
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ម្ថៃសេវាសមធាវ ី
សៅក្នុងបណតឹង
ឬដំសណើរការនីតិ វ ិធី មួ យផ្ដលបានដាក្់បដឹងសព្កាម
ចាប់
IDEA
ផ្នា ក្
B
តុលាការម្តនឆនាេនុេិទធិអាចសចញនថ្េ សេវាសមធាវ ើេម
រមយជាចំផ្ណក្ននការចំ យេព្ម្តប់សលាក្អា ក្ព្បេិន
សបើសលាក្អា ក្ឈា ោះក្ត ី (ឈា ោះសរឿងក្ត ី)។
សៅក្នុងបណតឹង
ឬដំសណើរការនីតិ វ ិធី មួ យផ្ដលបានដាក្់បដឹងសព្កាម
ចាប់
IDEA
ផ្នា ក្
B
តុលាការម្តនឆនាេនុេិទធិអាចសចញនថ្េ សេវាសមធាវ ើេម
រមយជាចំផ្ណក្ននការចំ យឲ្យសាលា
ឬទីភ្នាក្់ងារអប់រំរបេ់រដឋ
ផ្ដលព្តូវបង់
សដាយសមធាវ ើរបេ់សលាក្អា ក្ ព្បេិនសបើសមធាវ ើ៖ (a)
បានដាក្់ពាក្យបណតឹង
ឬេំណុំសរឿងតុលាការផ្ដលតុលាការរក្ស ើញថាមិន
សពញលក្ខ ណៈចាប់ មិនេមស តុនល ឬាមនមូ លដាឋន ឬ
(b) បានបនត តតាំងក្ដ ីបនាេប់ពីសរឿងក្ដ ីសនោះបានកាេយសៅ
ជាមិនសពញលក្ខ ណៈចាប់
មិនេមស តុនល
ឬាមនមូ លដាឋន ឬ
សៅក្នុងបណតឹង
ឬដំសណើរការនីតិ វ ិធី មួ យផ្ដលបានដាក្់បណដឹងសព្កាម
ចាប់
IDEA
ផ្នា ក្
B
តុលាការម្តនឆនាេនុេិទធិអាចសចញនថ្េ សេវាសមធាវ ើេម
រមយជាចំផ្ណក្ននការចំ យឲ្យសាលា
ឬទីភ្នាក្់ងារអប់រំរបេ់រដឋ ផ្ដលឈា ោះក្ត ី
ផ្ដលព្តូវបង់សដាយសលាក្អា ក្
ឬសមធាវ ើរបេ់សលាក្អា ក្ព្បេិនសបើការសេា ើ
េុំរបេ់សលាក្អា ក្េុំេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
ឬសៅសពលសព្កាយមក្
សរឿងក្ត ីរបេ់តុលាការព្តូវបានបងាាញក្នុងសាលបំណងមិ
នព្តឹមព្តូវ
ដូ ចជាសដើមបីរំខាន
ប ត លឱ្យម្តនការពនារសពលផ្ដលមិនចាំបាច់ ឬសដើមបី
បសងក ើនការចំ យមិនចាំបាច់សលើបណតឹង
ឬសរឿងក្ត ី
(េវនាការ)។
តុលាការសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើេមព្េបដូ ចខាងសព្កាម៖
▪ នថ្េសេវាព្តូវផ្តផ្នអក្សលើអព្តាទូ សៅសៅក្នុងេ
រមន៍ផ្ដលបណតឹង
ឬេវនា
ការសក្ើតស ើងសៅតាមព្បសភទ
និងរុណភ្នពននសេវាក្មម ផ្ដលបាននត ល់។
ាមនព្បាក្់រងាែន់
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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▪

ឬសមរុណ មួ យអាចនឹងព្តូវបានសព្បើក្នុងកា
ររណនានថ្េសេវាផ្ដលសចញឲ្យសនាោះសទ។
នថ្េ សេវាមិនអាចសចញបានសទ
ស ើយការចំ យពាក្់ព័នធមិនអាចព្តូវបា
នទូ ទាត់េងវ ិញសៅក្នុងបណតឹង
ឬសរឿងក្ត ី មួ យសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B
េព្ម្តប់សេវាក្មម ផ្ដលបាននតល់បនាេប់ពីេំ
សណើជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរននការទូ ទាត់ព្តូវបាន
សធែ ើស ើងសៅកាន់សលាក្អា ក្ព្បេិនសបើ៖
o េំសណើសនោះព្តូវបានសធែ ើស ើងក្នុងរយៈសព
លក្ំណត់សដាយវ ិធាន 68 ននវ ិធាន
េ ព័នធេត ីពីនីតិ វ ិធីរដឋ បបសវណី
ឬសៅក្នុងក្រណី
ននេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
សៅសពល មួ យសលើេពី
10
នថ្ៃ ព្បតិទិនមុននឹងេវនាការសនោះ
ចាប់សនត ើម
o េំសណើមិនព្តូវបានទទួ លយក្ក្នុងរយៈ
សពល 10 នថ្ៃ ព្បតិទិន ស ើយ
o តុលាការ
ឬមន្តនតីេវនាការរដឋ បាលរក្ស ើញថាកា
រនត ល់ជំនួយេសព្ងាគោះចុង
សព្កាយផ្ដលទទួ លបានពីសលាក្អា ក្រឺ
មិនអំស យនលដល់សលាក្អា ក្ជាង
ការនត ល់ជូនដំស ោះព្សាយស ើយ។

សទាោះបីជាម្តនការរ ឹតតបិតទា ំងសនោះក្៏សដាយ
ក្៏ការសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើ
និងនថ្េ
ចំ យពាក្់ព័នធអាចសធែ ើស ង
ើ ជូ នសលាក្អា ក្បាន
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ឈា ោះក្ត ី
ស ើយសលាក្អា ក្ម្តនស តុនលព្តឹមព្តូវក្នុងការបដិសេ
ធេំសណើេុំការទូ ទាត់។
នថ្េ សេវាមិនអាចសចញទាក្់ទងនឹងការព្បជុំ មួ យរប
េ់រណៈក្ម្តមធិការ
ARD
ស ើយ
លុោះព្តាផ្តការព្បជុព្ំ តូវបានសធែ ើស ើងផ្ដលជា
លទធ នលននចំ ត់ការផ្នា ក្រដឋ បាល ឬបណតឹងតុលាការ។
ការព្បជុសំ ដាោះព្សាយដូ ចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើមិ
នព្តូវបានចាត់ទុក្ថាជាការព្បជុំផ្ដលបានសកាោះសធែ សើ ើ
ងជាលទធ នលននេវនាការផ្នាក្រដឋ បាល
ឬបណតឹងតុលាការស ើយ
ស ើយក្៏មិនព្តូវបានចាត់ទក្
ុ ថាជាេវនាការផ្នា ក្
រដឋ បាល

ទំព័រ | 30

ឬបណតឹងតុលាការក្នុងសាលបំណងនត ល់នថ្េសេវាសមធាវ ើ
ទា ំងសនោះផ្ដរ។
តុលាការកាត់បនែ យតាមការរួ រនូ វចំនួនទឹក្ព្បាក្់នថ្េ
សេវាសមធាវ ើផ្ដលបានសចញឱ្យសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នា ក្ B
ព្បេិនសបើតុលាការរក្ស ើញថា៖
▪ សលាក្អា ក្
ឬសមធាវ ើរបេ់សលាក្អា ក្ក្នុងអំ រ ងសពលបណតឹង
ឬដំសណើរការ
នីតិ វ ិធីបានពនារសពលសដាយមិនេមស តុនល
នូ វការសដាោះព្សាយចុងសព្កាយននជសម្តេោះ
▪ ចំនួននថ្េឈន ួលសមធាវវ ើផ្ដលអនុញ្ញញតឱ្យនត ល់មិន
េមព្េបរឺសលើេពីអព្តានថ្េ សេវារិតជាសម្តង
សៅក្នុងេ រមន៍េព្ម្តប់សេវាក្មមព្េសដៀងាា
សដាយសមធាវ ើផ្ដលម្តនជំនាញ
សក្រសតិ៍ ្មោះ
និងបទពិសសាធន៍ព្បហាក្់ព្បផ្ លាា
▪ សពលសវលាផ្ដលបានចំ យ
និងសេវាក្មម ចាប់ផ្ដលបាននត ល់រឺសព្ចើន ួ េ
ស តុសបើរិតពិចារ ដល់ចរ ិតលក្ខ ណៈននបណតឹ
ង ឬដំសណើរការនីតិ វ ិធី ឬ
▪ សមធាវ ើផ្ដលតំ ងឱ្យសលាក្អា ក្មិនបាននត ល់
ព័ត៌ម្តនេមព្េបដល់សាលាសៅក្នុងបណតឹងតា
មនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវដូ ចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាង
សលើសៅក្នុងផ្នា ក្េត ីពីនីតិ វ ិធីដំសណើរការព្តឹមព្តូវ
។
សទាោះោង
តុលាការអាចនឹងមិនអាចកាត់បនែ យនថ្េសេវាសទ
ព្បេិនសបើតុលាការរក្ស ើញថាសាលា
ឬរដឋ បានពនារសពលសដាយមិនេមស តុនលនូ វការ
សដាោះព្សាយចុងសព្កាយននបណតឹង
ឬដំសណើរការនីតិ វ ិធី
ឬម្តនការសលម ើេសព្កាម
បទបបញ្ញ តត ិេតីពីការការពារតាមនីតិ វ ិធីសព្កាមចាប់ IDEA
ផ្នា ក្ B។
វ ិធានរបេ់រដឋ ទាក្់ទ្ងសៅនឹងក្មម វ ិធីេវនាការតាមនីតិ
វ ិធីត្តឹមត្តូវម្នការអប់រំពិសេេចប់សសតើមសៅ 19 TAC
§89.1151 (តំណភាាប់៖ bit.ly/3nQcmtG)។

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់ │ នាយក្ដាឋនអប់រំពិសេេ
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ទ្ំព័រសនឹះទ្ុក្សចលសោយសចតនា។
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ព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទន
ំ ង
ព្បេិនសបើអាក្ម្តនេំណួរ
េូ មទាក្់ទង៖

មួ យអំពីព័ត៌ម្តនសៅក្នុងឯក្សារសនោះ

ឬព្តូវការនរ

ម្តាក្់ពនយល់ព្បាប់សលាក្អា ក្

ព័ត៌មានទ្ំនាក្់ទ្ំនងក្នុងមូ លោឋន
សាលាសរៀន៖
ស្មោះ៖
សលែទូ រេពេ ៖
អុីផ្មល៖

មជឈមណឌលសេវាក្មម អប់រំ៖
ស្មោះ៖
សលែទូ រេពេ ៖
អុីផ្មល៖

ធនធានសនសងសទៀត៖
ស្មោះ៖
សលែទូ រេពេ ៖
អុីផ្មល៖

ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ព្តូវការព័ត៌ម្តនអំពីបញ្ញាការអប់រំពិសេេ
សលាក្អា ក្
អាចនឹងទូ រេពេ សៅមជឈមណឌលព័ត៌ម្តនការអប់រំពិសេេតាមសលែ
1-855-SPEDTEX
(1-855-773-3839)។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្សៅសលែសនោះ ស ើយសនាើសារទុក្ នរ ម្តាក្់នឹងទូ រេពេ មក្សលាក្អា ក្វ ិញក្នុងសម្តងសធែ ើការធមម តា។
បុរគលផ្ដលថ្េ ង់ ឬធង ន់ព្តសចៀក្អាចនឹងទូ រេពេ សៅសលែ SPEDTEX សដាយសព្បើ Relay Texas តាមសលែ 7-1-1។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ម្តនេំណួរអំពីបណតឹងអប់រំពិសេេផ្ដលមិនទាន់េសព្មច េូ មទូ រេពេ សៅសលែ 512-463-9414។
ព្បេិនសបើសលាក្អា ក្ម្តនេំណួរអំពីការេព្ម រោះេព្មួ លផ្ដលមិនទាន់េសព្មច
ឬេវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
េូ មទាក្់ទងអា ក្េព្មបេព្មួ លផ្ដលបានចាត់តាំង ឬមន្តនតីេវនាការសរៀងៗែល ួន។

ព័ត៌ម្តនទំនាក្់ទន
ំ ងដំស

ោះព្សាយវ ិវាទ

សៅសពលសេា ើេុំក្មម វ ិធី IEP
ផ្ដលម្តនការេព្ម រោះេព្មួ ល
េូ មសនាើេំសណើរសៅ៖

សៅសពលដាក្់ពាក្យបណតឹងអ
ប់រំពិសេេ
េូ មសនាើពាក្យបណតឹងសៅ៖

សៅសពលសេា ើេុំការេព្ម រោះេព្មួ
ល េូ មសនាើេំសណើសៅកាន់៖

សៅសពលដាក្់ពាក្យបណតឹងតា
មនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូវ
េូ មសនាើពាក្យបណតឹងសៅ៖

រសព្ម្តងេព្មបេព្មួ លក្មម វ ិ
ធី IEP របេ់រដឋ
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
ឬ
ទូ រសារ៖ 512-463-9560
ឬ
specialeducation@tea.texas.gov

អងគ ភ្នពបណតឹងអប់រំពិសេេ
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
ឬ
ទូ រសារ៖ 512-463-9560
ឬ
specialeducation@tea.texas.gov

អា ក្េព្មបេព្មួ លការេព្ម រោះ
េព្មួ ល
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
ឬ
ទូ រសារ៖ 512-463-6027
ឬ
SE-Legal@tea.texas.gov

េវនាការតាមនីតិ វ ិធីព្តឹមព្តូ
វអំពីការអប់រំពិសេេ
ទីភ្នាក្់ងារអប់រំរដឋ តិចសាេ់
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
ឬ
ទូ រសារ៖ 512-463-6027
ឬ
SE-Legal@tea.texas.gov

េូមចូ លសមើល សរហទ្ំព័រនាយក្ោឋនអប់រំ ពិសេេរបេ់ TEA តាមអាេយោឋន
https://tea.texas.gov/TexasSped
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិ វ ិធី
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