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េិទ្ធ ិរបេ់ឪពុក្មាត យដដលមានបុត្តធីតាមានពិការភាព 

 

ចាប់េត ីពីការអប់រំបុរគលម្តនពិការភ្នព (IDEA) 

ដូចផ្ដលបានសធែ ើវវសិសាធនក្មមសៅឆ្ា  ំ 2004 

តព្មូវឱ្យសាលានតលជូ់នឪពុក្ម្តត យផ្ដលម្តន

បុព្តធីតាម្តនភ្នពពិការនូវសេចក្ដ ីជូនដំណឹងផ្ដលម្ត

នការពនយល់សពញសលញ

អំពីការការពារតាមនីតិវធីិផ្ដលម្តនសៅសព្កាមចាប់ 

IDEA និងបទបបញ្ញតត ិេព្ម្តប់អនុវតតរបេ់វា។ 

ឯក្សារសនោះផ្ដលនលិតស ើងសដាយទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិ

ចសាេ ់ (TEA) 

ម្តនបំណងបំសពញឲ្យបានតាមតព្មូវការសេចក្ដ ីជូនដំ

ណឹងសនោះ ស ើយជួយឪពុក្ម្តត

យផ្ដលម្តនបុព្តធីតាម្តនពិការភ្នពឲ្យយល់អំពីេិទធិរប

េ់ែល នួសព្កាមចាប់ IDEA។ 
 

ការការពារតាមនតីិវធិីក្ន ុងការអប់រំពិសេេ 

សោងតាមចាប់ IDEA ពាក្យ ឪពុក្ម្តត យ 

េំសៅសលើឪពុក្ម្តត យបសងក ើត ឪពុក្ម្តត យចិញ្ច ឹម 

ឪពុក្ម្តត យធម៌ផ្ដលបំសពញបានសៅតាមតព្មូវការរបេ់

រដឋ អា ពាបាល 

បុរគលផ្ដលសដើរតួជំនួេឪពកុ្ម្តត យបសងក ើត ឬឪពុក្ម្តត យ

ចិញ្ច ឹមរមួម្តនជីដូនជីតា ឪពុក្ម្តត យចុង 

ឬសាច់ញាតិសនសងសទៀតផ្ដលកុ្ម្តររេ់សៅជាមួយ 

បុរគលផ្ដលទទួលែុេព្តូវតាមនល វូចាប់ចំសពាោះេុែុម្តល

ភ្នពរបេ់កុ្ម្តរ ឬឪពុក្ម្តត យជំនួេ។  
 

ពាក្យ ភ្នសាកំ្សណើត 

សៅសពលសព្បើជាមួយនរ ម្តា ក់្ផ្ដលសចោះ 

ភ្នសាអង់សរេេតិចតួចេំសៅសលើភ្នសាផ្ដលបុរគលសនាោះ

សព្បើជាធមមតា។ សៅសពលសព្បើេព្ម្តប់មនុេសផ្ដលថ្េង់ 

ឬធងន់ព្តសចៀក្ ភ្នសាកំ្សណើតរឺជា

រសបៀបននការព្បាព្េយ័ទាក់្ទងផ្ដលមនុេសសនាោះសព្បើជាធ

មមតា។ 
 

សរតព្មូវឲ្យសាលានដល់ជូនសលាក្អាក្នូវ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ សនោះ 

ផ្តមតងរត់ក្ន ុងមួយឆ្ា ំេិក្ា សលើក្ផ្លង

ផ្តថាសាលាព្តូវផ្តនដលឱ់្យសលាក្អាក្នូវចាប់ចមេងមួយ

សនសងសទៀតននឯក្សារ៖ 

សៅសពលផ្ណនាំបញ្ជ នូសលើក្ដំបូង 

ឬេំសណើរបេ់សលាក្អាក្េុំការវាយតនមេ 

សៅសពលទទួលពាក្យបណត ឹងដំបូងអំពីការអប់រំពិសេេ

ផ្ដលបានដាក់្ជាមួយ TEA 

សៅសពលទទួលពាក្យបណត ឹងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវជាសលើក្ដំបូងក្ន ុងឆ្ា ំេកិ្ា 

សៅសពលផ្ដលការេសព្មចចិតត ព្តូវបានសធែ ើស ើង 

សដើមបចីាត់វធិានការវន័ិយផ្ដលជាការផ្លេ េ់បត រូសាលា 

ឬតាមការសេា ើេុរំបេស់លាក្អាក្។ 
 

សលាក្អាក្ 

និងសាលាសធែ ើការេសព្មចចិតតអំពីក្មម វធីិអប់រំរបេ់

បុព្ត

ធីតាសលាក្អាក្តាមរយៈរណៈក្ម្តម ធិការទទួលឲ្យចូល

សរៀន ព្តួតពិនិតយ និងបសណដ ញសចញ (ARD)។ 

រណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

កំ្ណត់ថាសតើបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ម្តនលក្ខណៈ

េមបតត ិព្រប់ព្ាន់េព្ម្តប់ការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមផ្ដលពាក់្ព័នធឬអត់។ រណៈក្ម្តម ធិការ 

ARD អភិវឌ្ឍ ព្តួតពិនិតយ និងផ្ក្េព្មួលក្មម វធីិអប់រំ 

បុរគល (IEP) របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

និងកំ្ណត់ទីក្ផ្នេងេិក្ារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្។ 

ព័ត៌ម្តនបផ្នែមទាក់្ទងនឹងតួនាទីរបេ់រណៈក្ម្តម ធិ

ការ ARD និង IDEA 

អាចរក្បានពីសាលារបេ់សលាក្អាក្សៅក្ន ុងឯក្សារនដ

រូសេៀវ

សៅផ្ណនាំេព្ម្តប់ឪពុក្ម្តត យអំពីដំសណើរការទទួលឲ្យចូ

លសរៀន ព្តួតពិនិតយ និងបសណដ ញសចញ (តំណភ្នា ប់៖ 

fw.escapps.net)។ 
 

ឪពុក្ម្តត យចិញ្ច មឹក្ន ុងនាមជាឪពកុ្ម្តត យ 

សព្កាមចាប់ IDEA 

ឪពុក្ម្តត យចិញ្ច ឹមអាចនឹងសដើរតួជាឪពុក្ម្តត យបាន

លុោះព្តាផ្តចាប់ឬវធិានរបេ់រដឋហាមឃាត់ 

ឬលុោះព្តាផ្តកាតពែកិ្ចចសព្កាមកិ្ចច

េនាជាមួយរដឋឬអងគភ្នពក្ន ុងមូលដាឋ នហាមឃាត់ឪពុ

ក្ម្តត យចិញ្ច ឹមមិនឱ្យសដើរតួជាឪពុក្ម្តត យ។  

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
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សៅរដឋតិចសាេ ់

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ជាឪពកុ្ម្តត យចិញ្ច ឹមេព្ម្តប់កុ្ម្តរ

ផ្ដលម្តនពិការភ្នព 

សលាក្អាក្អាចនឹងសធែ ើជាឪពុក្ម្តត យបាន ព្បេិនសបើ

សលាក្

អាក្យល់ព្ពមចូលរមួក្ន ុងការេសព្មចចិតតសលើការអប់រំពិ

សេេ ស ើយ

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្បញ្ច ប់ក្មម វធីិបណត ុ ោះប ត លផ្ដលចាំ

បាច់មុនកិ្ចច ព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

បនាេ ប់របេ់កុ្ម្តរ ប ុផ្នត មិន ួេនថ្ងទី 90 បនាេ ប់ពី

សលាក្អាក្ចាប់សនតើមសធែ ើនាទីជាឪពុក្ម្តត យក្ន ុងសាលបំ

ណងសធែ ើការេសព្មចចិតតសលើការអប់រំពិសេេេព្ម្តប់កុ្ម្ត

រ។ 

សៅសពលផ្ដលសលាក្អាក្បានបញ្ច ប់ក្មម វធីិបណត ុ ោះប ត

លផ្ដលបានអនុម័តស ើយ 

សលាក្អាក្មិនចាំបាច់ទទួលស ើងវញិនូវក្មម វធីិបណត ុ ោះ

ប ត លសដើមបសីដើរតួជាឪពុក្ម្តត យេព្ម្តប់កុ្ម្តរដផ្ដល 

ឬសធែ ើជាឪពុក្ម្តត យ ឬឪពុក្ម្តត យ

ជំនួេេព្ម្តប់កុ្ម្តរម្តា ក់្សទៀតសទ។ 

ព្បេិនសបើសាលាេសព្មចចិតតមិនផ្តងតាំងសលាក្អាក្ជា

ឪពុក្ម្តត យក្ន ុងសាលបំណងសធែ ើការេសព្មចចិតតសលើការ

អប់រំពិសេេ សាលាព្តូវផ្តនតលស់េច

ក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណអ៍ក្សរដល់សលាក្អាក្ក្ន ុងរ

យៈសពលព្បាំពីរនថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីនថ្ងផ្ដលការេសព្មច

ចិតត ព្តូវបានសធែ ើស ើង។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះព្តូវពនយល់ពីមូលស តុរបេ់ទីភ្នា

ក់្ងារអប់រំក្ន ុងមូលដាឋ ន (LEA) 

េព្ម្តប់ការេសព្មចចិតតរបេ់ែល នួ និងព្តូវផ្តជព្ម្តប

សលាក្អាក្ថា 

សលាក្អាក្អាចនឹងដាក់្ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេេជាមួ

យ TEA បាន។  
 

ឪពុក្ម្តត យជនួំេ  

ព្បេិនសបើបនាេ ប់ពបីានសធែ ើការែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េ

ប សាលាមិនអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ 

ឬរក្ស ើញឪពុក្ម្តត យរបេ់កុ្ម្តរ ឪពុក្ម្តត យចិញ្ច ឹមមិន

ម្តនឆនេៈ ឬមិនអាចសធែ ើជាឪពុក្ម្តត យបាន កុ្ម្តរសនោះ

មិនរេ់សៅក្ន ុងមណឌ លកុ្ម្តរកំ្ព្ពា 

ឬកុ្ម្តររឺជាបាលិតរបេ់រដឋ 

សាលាព្តូវផ្តងតាំងឪពុក្ម្តត យជំនួេសដើមបីសដើរតួនាទីជំ

នួេឪពុក្ម្តដ យកុ្ម្តរ 

លុោះព្តាផ្តកុ្ម្តរសនាោះរឺជាបាលិតរបេ់រដឋ ស ើយតុលា

ការបានផ្តងតាំងឪពុក្ម្តត យជំនួេ។ 

សាលាក៏្ព្តូវផ្តងតាំងឪពុក្ម្តត យជំនួេេព្ម្តប់យុវជន

ផ្ដលាម ននេោះេផ្មបងផ្តលសតាលដូចផ្ដលបានកំ្ណត់

សៅក្ន ុងចាប់េត ីពីជំនួយជនាម ននេោះេផ្មបង McKinney-

Vento នងផ្ដរ។  

សៅសពលផ្ដលអាចអនុវតតបានភ្នេ មបនាេ ប់ពកីារផ្តង

តាំងឪពុក្ម្តត យជំនួេេព្ម្តប់កុ្ម្តរផ្ដលាម ននេោះេ

ផ្មបង ឬសៅក្ន ុងការសមើលផ្ថ្ជំនួេ សាលា

ព្តូវនតល់សេចក្ត ីជូនដណំឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការ

ផ្តងតាំងសនោះជូនអាក្េសព្មចចិតតផ្នាក្អប់រំរបេ់កុ្ម្ត

រ និងបុរគលិក្េងគមកិ្ចច។  
 

ចំសពាោះព័ត៌ម្តនបផ្នែម េូមចូលសមើល កុ្ម្តរ 

និងយុវជនផ្ដលជួបព្បទោះវវបិតត ិភ្នពាម ននេោះេផ្មបង 

(តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/39v6KzG)។ 
 

សដើមបមី្តនេិទធិសធែ ើជាឪពុក្ម្តត យជំនួេ 

សលាក្អាក្មិនព្តូវជាបុរគលិក្របេ់ TEA សាលា 

ឬទីភ្នា ក់្ងារ មួយផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងការអប់រំ 

ឬសមើលផ្ថ្កុ្ម្តរស ើយ 

ស ើយសលាក្អាក្ក៏្មិនព្តូវម្តននលព្បសោជន៍ មួយ

ផ្ដលម្តនទំនាេ់ជាមួយនលព្បសោជន៍របេ់កុ្ម្តរផ្ដរ។ 

បុរគលផ្ដលព្តូវបានផ្តងតាងំជាឪពុក្ម្តត យជំនួេព្តូវ

ម្តនចំសណោះដឹង និងជំនាញព្រប់ព្ាន់ 

ម្តនឆនេៈក្ន ុងការបសព្មើ សព្បើព្បាេ់ការវនិិចឆ ័យឯក្រាជយ

ក្ន ុងការផ្េែងរក្នលព្បសោជន៍របេ់កុ្ម្តរ 

ធានាថាេិទិធរបេ់កុ្ម្តរក្ន ុងការទទួ

លបាននីតិវធីិព្តឹមព្តូវមិនព្តូវបានរំសលាភបំពាន 

សៅេួរេុែទុក្ខកុ្ម្តរ និងសាលា 

ពិនិតយកំ្ណត់ព្តាអប់រំរបេ់កុ្ម្តរ 

ពិសព្ាោះសោបល់ជាមួយបុរគល

 ក៏្សដាយផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងការអប់រំកុ្ម្តរ 

សៅចូលរមួការព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

និងបញ្ច ប់ក្មម វធីិបណត ុ ោះប ត ល។ 

បុរគលផ្ដលព្តូវបានផ្តងតាងំសដាយសាលាឲ្យសដើរតួនាទី

ជាឪពុក្ម្តត យជំនួេព្តូវផ្តបញ្ច ប់ក្មម វធីិបណត ុ ោះប ត ល

មុនសពលកិ្ចច ព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

ផ្ដលព្តូវបានកំ្ណត់សពលបនាេ ប់របេ់កុ្ម្តរ 

ប ុផ្នត មិន ួេនថ្ងទី 90 

បនាេ ប់ពីកាលបរសិចឆទននការផ្តងតាំងដំបូងជាឪពុក្

ម្តត យជំនួេសនាោះសទ។ 

សៅសពលផ្ដលសលាក្អាក្បានបញ្ច ប់ក្មម វធីិបណត ុ ោះប ត

លផ្ដលបានអនុម័តស ើយ 

សលាក្អាក្មិនចាំបាច់ទទួលស ើងវញិនូវក្មម វធីិបណត ុ ោះ

ប ត លសដើមបសីដើរតួជាឪពុក្ម្តត យេព្ម្តប់កុ្ម្តរដផ្ដល 

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/state-guidance/children-and-youth-experiencing-homelessness
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/state-guidance/children-and-youth-experiencing-homelessness
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/state-guidance/children-and-youth-experiencing-homelessness


   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ឬសធែ ើជាឪពុក្ម្តត យ ឬឪពុក្ម្តត យ

ជំនួេេព្ម្តប់កុ្ម្តរម្តា ក់្សទៀតសទ។ 

 

 

 

ចំសពាោះលក្ខែណឌ តព្មូវបផ្នែមសទៀតទាក់្ទងនឹងឪពុក្ម្តត

យជំនួេ េូមសមើល 19 TAC §89.1047 (តំណភ្នា ប់៖ 

bit.ly/39B7jIa)។ 
 

Child Find 

កុ្ម្តរពិការទាងំអេ់ផ្ដលរេស់ៅក្ន ុងបនទ ុក្របេ់រដឋ  

ផ្ដលព្តូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  

រមួម្តនកុ្ម្តរម្តនពិការភ្នពផ្ដលជាកុ្ម្តរាម ន

នេោះេផ្មបង ឬជាបាលិតរបេ់រដឋ 

និងកុ្ម្តរម្តនពិការភ្នពផ្ដលចូល

សរៀនសៅសាលាឯក្ជនមិនថាភ្នពធងន់ធងរននពិការភ្នពរ

បេ់ពួក្សរោ ង សនាោះស ើយ 

ព្តូវផ្តកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ កំ្ណត់ទីតាំង និងវាយតនមេ។ 

ដំសណើរការសនោះព្តូវបានសៅថា Child Find។ 
 

ជាផ្នាក្មួយននេក្មមភ្នព Child Find របេ់ែល នួ 

ទីភ្នា ក់្ងារ LEA ព្តូវផ្តសបាោះពុមពនាយ 

ឬព្បកាេសេចក្ត ីជូនដំណឹងសៅក្ន ុងសារព័ត៌ម្តន 

ឬព្បព័នធនសពែនាយសនសងសទៀត 

ឬទាងំពីរសដាយម្តនចុោះនសពែនាយព្រប់ព្ាន់សដើមបជូីន

ដំណឹងដលឪ់ពុក្ម្តត យអំពេីក្មមភ្នពសនោះ 

សដើមបីក្ំណត់ទីតាំង កំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ 

និងវាយតនមេកុ្ម្តរផ្ដលព្តូវការការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ។ 
 

ចំសពាោះការពិពណ៌នាសពញសលញជាងសនោះអំពីលក្ខែណឌ ត

ព្មូវរបេ ់ Child Find េូមសោងសៅកាន់ 

ព្ក្បែ័ណឌ ចាប់េព្ម្តប់ដំសណើរការអ

ប់រំពិសេេសផ្លត តសលើកុ្ម្តរ (តំណភ្នា ប់៖ fw.escapps.net)។ 

សេចក្ត ីជូនដណំងឹជាលាយលក្ខណអ៍ក្សរជា

មុន 

អាក្ម្តនេិទធិទទួលបានព័ត៌ម្តនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

អំពីេក្មមភ្នពរបេ់សាលាទាក់្ទងនឹងតព្មូវការអប់រំពិ

សេេរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្។ 

សាលាព្តូវផ្តនតល់ជូនសលាក្អាក្នូវសេចក្ដ ីជូនដំណឹងជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនក្ន ុងរយៈសពលេមព្េបមុនសព

លសាលាសេា ើចាប់សនតើម ឬផ្លេ េ់បត រូការកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ 

ការវាយតនមេ 

ឬការដាក់្ចូលទីក្ផ្នេងអប់រំេព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់

សលាក្អាក្ ឬការអប់រំសាធារណៈេមរមយឥតរិតនថ្េ 
(FAPE) 

ផ្ដលបាននតល់ជូនដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្។ 

សលាក្អាក្ក៏្ម្តនេិទធិទទួលបានសេចក្ត ីជូនដំណឹងជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមុនសពលសាលាសរៀនបដិសេធ

មិននត ចួសនតើមរំនិត ឬផ្លេ េប់ត រូអតតេញ្ញញ ណការវាយតនមេ 

ឬការដាក់្ចូលក្ន ុងការអប់រំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬ FAPE ផ្ដលបាននតលជូ់នបុព្តធីតាសលាក្អាក្នងផ្ដរ។ 

សាលាព្តូវនតលស់េចក្ត ីជូនដណំឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ជាមុនសដាយមិនរិតពីថាសតើសលាក្អាក្បានយលព់្ពម

ចំសពាោះការផ្លេ េ់បត រូ ឬបានសេា ើេុំការផ្លេ េប់ត រូសនាោះសទ។ 
 

សៅរដឋតិចសាេ់ 

សាលាព្តូវនតលស់េចក្ត ីជូនដណំឹងជាលាយលក្ខណ៍

អក្សរជា

មុនដល់សលាក្អាក្ោ ងសហាច េ់ព្បាំនថ្ងនននថ្ងេិក្ា

មុនសពលផ្ដលសាលាសេា ើេុំ ឬបដិសេធចំ ត់ការសនោះ 

លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្យលព់្ពមនឹងរយៈសពលែេ ីជាងសនោះ។ 
 

សាលាព្តូវដាក់្បញ្ច លូសៅក្ន ុងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលា

យលក្ខណ៍អក្សរជាមុន៖ 

ការពិពណ៌នាអំពីចំ ត់ការផ្ដលសាលាសេា ើេុំ 

ឬបដិសេធមិនអនុវតត ការ

ពនយល់ពីមូលស តុផ្ដលសាលាកំ្ពុងសេា ើេុំ 

ឬកំ្ពុងបaដិសេធចំ ត់ការ ការ

ពិពណ៌នាអំពីនីតិវធីិវាយតនមេនីមួយ  ៗ ការវាយតនមេ 

កំ្ណត់ព្តា ឬរបាយ

ការណ៍ផ្ដលសាលាបានសព្បើក្ន ុងការេសព្មចចិតតសេា ើេុំ 

ឬបដិសេធចំ ត់ការ 

សេចក្ត ីផ្ថ្េងការណ៍ផ្ដលអាក្ម្តនការការពារសព្កាមការ

ការពារតាមនីតិវធីិរបេ់ចាប់ IDEA 

ការពនយល់ពីរសបៀបទទួលបានចាប់ចមេងនន 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  សនោះ 

ព័ត៌ម្តនទំនាក់្ទំនងេព្ម្តប់បុរគល 

ឬអងគភ្នពផ្ដលអាចជួយអាក្ឲ្យយល់ពីចាប់ IDEA 

ការពិពណ៌នាអំពជីសព្មើេសនសងសទៀតផ្ដលរណៈក្ម្តម

ធិការ ARD របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្បានពិចារ  

និងមូលស តុផ្ដលជសព្មើេទាងំសនាោះព្តូវបានបដិសេធ 

និងការពិពណ៌នាអំពីស តុនលសនសង

សទៀតផ្ដលសាលាសេា ើេុំ ឬបដសិេធចំ ត់ការសនោះ។ 
 

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1047
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1047
http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx


   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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សេចក្ត ីជូនដំណឹងព្តូវផ្តេរសេរជាភ្នសាផ្ដលអាចយល់

បានចំសពាោះសាធារណជនទូសៅស ើយព្តូវបក្ផ្ព្បជាភ្នសា

កំ្សណើតរបេ់សលាក្អាក្ ឬរសបៀបនន

ការព្បាព្េ័យទាក់្ទងសនសងសទៀតលុោះព្តាផ្តវាចាេ់ថាមិន

អាចសធែ ើដូសចាោះបាន។  
 

ព្បេិនសបើភ្នសាកំ្សណើតរបេ់សលាក្អាក្ 

ឬរសបៀបននការព្បាព្េយ័ទាក់្ទង

សនសងសទៀតមិនផ្មនជាភ្នសាេរសេរ 

សាលាព្តូវបក្ផ្ព្បសេចក្ត ីជូនដំណឹងសដាយផ្លេ លម់្តត់ 

ឬតាមមសធាបាយសនសងសទៀតជាភ្នសាកំ្សណើតរបេ់

សលាក្អាក្ 

ឬរសបៀបននការព្បាព្េយ័ទាក់្ទងសនសងសទៀតសដើមបឱី្យសលា

ក្អាក្យល់។ 

សាលាព្តូវផ្តម្តនភេដ ុតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្ដលប

ងាា ញថាកិ្ចចការសនោះបានសធែ ើស ើង។ 
 

ព្បេិនសបើសៅសពល មួយបនាេ ប់ពីសាលាចាប់សនតើមនត

ល់ការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ប ុផ្នត សលាក្អាក្ដក្ ូតការ

យល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្េព្ម្តប់សេវាក្មមទាងំសនោះ 

សាលាព្តូវផ្តបញ្ឈប់នតលក់ារអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ ជូនបុព្តធីតាសលាក្អាក្។ 

សទាោះោ ង  មុនសពលបញ្ឈប់សេវាក្មម 

សាលាព្តូវនតលស់េចក្ត ីជូនដណំឹង

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនដល់សលាក្អាក្ោ ងសហាច

 េ់ព្បានំថ្ងនននថ្ងេិក្ាមុនសពលសេវាក្មមចប់ 

លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្យលព់្ពមនឹងរយៈសពលែេ ីជាងសនោះ។ 

សារសអឡិចត្តនូិក្  

ឪពុក្ម្តត យផ្ដលម្តនបុព្តធីតាម្តនពកិារភ្នពអាចនឹង

សព្ជើេសរ ើេទទួលសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

តាមសារសអ ិចព្តូនិក្បាន ព្បេិនសបើសាលា

សធែ ើឲ្យជសព្មើេផ្បបសនោះម្តន។ 
 

ការយល់ព្ពមពឪីពុក្ម្តត យ 

សាលាព្តូវផ្តទទួលបានការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជូន

ដំណឹងពីសលាក្អាក្មុនសពលផ្ដលសាលាអាចនឹងសធែ ើកិ្ចច

ការជាក់្លាក់្ែេោះបាន។ 

ការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជព្ម្តបជូនដណំឹងរបេ់សលា

ក្អាក្ម្តនន័យថា៖ សលាក្អាក្ព្តូវបាននតលជូ់ន

នូវព័ត៌ម្តនទាងំអេ់ផ្ដលទាក់្ទងសៅនឹងចំ ត់ការ

ផ្ដលផ្េែងរក្ការអនុញ្ញញ តពសីលាក្អាក្ជាភ្នសាកំ្សណើ

តរបេ់សលាក្អាក្ ឬរសបៀបននការព្បាព្េយ័

ទាក់្ទងសនសងសទៀត សលាក្អាក្យល ់

និងយល់ព្ពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ចំសពាោះេក្មមភ្នពផ្ដលផ្េែងរក្ការអនុញ្ញញ តពីសលាក្អា

ក្ ស ើយការយលព់្ពម

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពិពណន៌ាពីេក្មមភ្នព 

និងរាយកំ្ណត់ព្តា 

មួយផ្ដលនឹងព្តូវសចញនាយសៅអាក្  

ស ើយសលាក្អាក្យល់ថាការនតល់

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្រឺជាការេម ័ព្រចិតត  

ស ើយអាចនឹងដក្ ូតសៅសពល មួយក៏្បាន។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ចង់លុបសចាលការយល់ព្ពមរបេ់

សលាក្អាក្េព្ម្តប់ការនតល់បនតនូវការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  សលាក្អាក្ព្តូវផ្តសធែ ើជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរ។ ព្បេិនសបើសលាក្អាក្នតល់ការយល់ព្ពម 

ស ើយបនាេ ប់មក្ដក្ ូតវញិ ការ

ដក្ ូតការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្នឹងមិនព្បតិេក្

មមសទ។ 
 

សាលាព្តូវរក្ាឯក្សារននកិ្ចចែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េ

ប សដើមបីទទួលបានការយល់ព្ពមពឪីពុក្ម្តត យ។ 

ឯក្សារព្តូវផ្តរាប់បញ្ច លូកំ្ណត់ព្តាននការប ុនប ងរប

េ់សាលាសដើមបីទទួលបានការយល់ព្ពម 

ដូចជាកំ្ណត់ព្តាទូរេពេោ ងលមអ ិត ចាប់ចមេងនន

លិែិតសឆេ ើយឆេង 

និងកំ្ណត់ព្តាលមអ ិតននដំសណើរទេសនកិ្ចចផ្ដលបានសធែ ើ

ស ើងសៅកាន់នេោះ ឬក្ផ្នេងការងាររបេ់សលាក្អាក្។ 

ការវាយតម្មៃដំបូង  

មុនសពលសធែ ើការវាយតនមេដបូំងសលើបុព្តធីតារបេ់សលា

ក្អាក្សដើមបីក្ំណត់ថាសតើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ម្ត

នលក្ខណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់ជាកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្ន

ពសព្កាមចាប់ IDEA ផ្ដរឬសទ 

សាលាព្តូវផ្តនដល់ជូនសលាក្អាក្នូវចាប់ចមេងនន 

សេចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវវធីិ 

និងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុននន

ការវាយតនមេផ្ដលបានសេា ើេុំ 

និងទទួលបានការយល់ព្ពមសដាយម្តនការជព្ម្តបជូន

ដំណឹងរបេ់សលាក្អាក្។  

សាលាព្តូវែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េប 

សដើមបីទទួលបានការយលព់្ពមរបេ់សលាក្អាក្

េព្ម្តប់ការវាយតនមេដំបូង។ 

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្េព្ម្តប់ការវាយតនមេដំបូ



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ងមិនផ្មនម្តនន័យថាសលាក្អាក្បាននតល់ការយលព់្ពម

របេ់សលាក្អាក្សដើមបីឲ្យសាលា ចាប់

សនតើមនតលក់ារអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្

សនាោះសទ។ 

ព្បេិនសបើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្រឺជាបាលិតរបេ់រដឋ 

ស ើយមិនសាា ក់្សៅជាមួយសលាក្អាក្ 

សាលាមិនតព្មូវឱ្យទទួលការយល់ព្ពមពីសលាក្អាក្សទ 

ព្បេិនសបើពួក្សររក្សលាក្អាក្មិនស ើញ 

ឬព្បេិនសបើេិទធិឪពុក្ម្តត យរបេ់សលាក្

អាក្ព្តូវបានបញ្ឈប់ 

ឬព្បរល់ឱ្យនរ ម្តា ក់្សនសងសទៀតតាមដកីាតុលាការ។ 

សេវាក្មមដំបូង  

សាលារបេ់សលាក្អាក្ព្តូវផ្តទទួលបានការយល់ព្ពមសដា

យម្តនការជព្ម្តបជូនដណំងឹរបេ់សលាក្អាក្មុនសពលនត

ល់ការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់បុព្តធីតារបេស់លាក្

អាក្ជាសលើក្ដំបូង។ 

សាលាព្តូវផ្តព្បឹងផ្ព្បងឲ្យបានេមព្េប 

សដើមបីទទួលបានការយលព់្ពមសដាយម្តនការជព្ម្តបជូន

ដំណឹងរបេ់សលាក្អាក្មុនសពលនតលក់ារអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់បុព្តធីតារបេស់លាក្

អាក្ជាសលើក្ដំបូង។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនសឆេ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបីនតល់

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្សដើមបីឲ្យបុព្តធីតារបេ់សលា

ក្អាក្ទទួលបានការអប់រំពិសេេ និង

សេវាក្មមពាក់្ព័នធជាសលើក្ដបូំង 

ឬព្បេិនសបើសលាក្អាក្បដិសេធមិន

នតល់ការយលព់្ពមផ្បបសនោះ ឬសៅសពលសព្កាយដក្ ូត 

(លុបសចាល) 

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

សាលារបេ់សលាក្អាក្

អាចនឹងមិនសព្បើព្បាេ់ការការពារតាមនីតិវធីិ (ឧ. 

ការេព្ម រោះេព្មួល បណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ការព្បជុសំដាោះព្សាយ ឬេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវឥតលសមអៀង) សដើមបីទទួលបានការព្ពមសព្ពៀង 

ឬសេចក្ត ីេសព្មចថាការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ ផ្ដលព្តូវបានផ្ណនាសំដាយរណៈ

ក្ម្តម ធិការ ARD 

របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្អាចនឹងព្តូវបាននតល់ជូនបុព្ត

ធីតា

របេ់សលាក្អាក្សដាយាម នការយល់ព្ពមពសីលាក្អាក្បា

នស ើយ។  

 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្បដិសេធមិននតល់ការយល់ព្ពមរប

េ់សលាក្អាក្សដើមបីឱ្យបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ទទួលបា

នការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធជាសលើក្

ដំបូង 

ឬព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនសឆេ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបនីត

ល់ការយល់ព្ពមផ្បបសនោះ ឬសៅសពលសព្កាយដក្ ូត 

(លុបសចាល) 

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

ស ើយសាលាមិននតល់ជូនបុព្ត

ធីតាសលាក្អាក្នូវការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមផ្ដលពាក់្ព័នធ ផ្ដលសាលាបាន

េែ ោះផ្េែងរក្ការយល់ព្ពមពីសលាក្អាក្សនាោះសទ 

សាលារបេ់សលាក្អាក្មិនបំពាន

សលើលក្ខែណឌ តព្មូវសដើមបីនតល់ក្មម វធីិ FAPE 

េព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់

សលាក្អាក្េព្ម្តប់ការែក្ខានរបេ់ែល នួក្ន ុងការនតល់

សេវាក្មមទាងំសនាោះដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ស ើយ 

ស ើយមិនតព្មូវឱ្យម្តនការព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

ឬអភិវឌ្ឍក្មម វធីិ IEP 

េព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្េព្ម្តប់ការអប់រំពិ

សេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ ផ្ដលបានសេា ើេុំការយល់ព្ពមពី

សលាក្អាក្ផ្ដរ។  
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ដក្ ូត (លុបសចាល) 

ការយលព់្ពមរបេ់សលាក្

អាក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសៅចំណុច មួយបនាេ ប់ពី

បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ទទួលបានការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធជាមុនេិនស ើយ សនាោះសាលា

អាចនឹងមិនបនតនតល់សេវាក្មមផ្បបសនោះសទៀតសទ 

ប ុផ្នត ព្តូវនតល់ជូនសលាក្អាក្នូវសេចក្ត ី

ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនដូចផ្ដលបានពិ

ពណ៌នាសព្កាមចំណងសជើងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយល

ក្ខណ៍អក្សរជាមុនមុននឹងបញ្ឈប់សេវាក្មមទាងំសនាោះ។ 

ការវាយតម្មៃសឡើងវញិ  

សាលាព្តូវផ្តទទួលបានការយល់ព្ពមពីសលាក្អាក្ 

សដើមបវីាយតនមេបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ស ើងវញិ 

លុោះព្តាផ្តសាលាអាចបងាា ញថា សាលា

បានចាត់វធិានការេមព្េបសដើមបីទទួលបានការយល់

ព្ពមពីសលាក្អាក្ ស ើយសលាក្អាក្មិនបានសឆេ ើយតប។ 
 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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នីតិវធីិផ្លត់សចាល – 

សបើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ព្តូវបានចុោះស ម្ ោះចូល

សរៀនសៅសាលារដឋ 

ឬសលាក្អាក្កំ្ពុងផ្េែងរក្ចុោះស ម្ ោះបុព្តធីតារបេ់

សលាក្អាក្សៅសាលារដឋ 

ស ើយសលាក្អាក្បានបដសិេធមិននតល់ការយល់ព្ពម ឬ

មិនបានសឆេ ើយតបសៅនឹងេំសណើសដើមបីនតល់ការយលព់្ពម

េព្ម្តប់ការវាយតនមេដំបូងសនាោះសទ 

សាលារបេ់សលាក្អាក្អាចនឹង 

ប ុផ្នត មិនតព្មូវឱ្យផ្េែងរក្ការ

វាយតនមេដំបូងសលើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្សដាយសព្បើ

ការេព្ម រោះេព្មួល ឬបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ការព្បជុសំដាោះព្សាយ និងនីតិវធីិេវនាការតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវឥតលសមអៀងរបេ ់ របេ ់ IDEA ។  

សាលារបេ់សលាក្អាក្នឹងមិនរំសលាភសលើកាតពែកិ្ចចរប

េ់ែល នួក្ន ុងការកំ្ណត់ទីតាំង កំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ 

និងវាយតនមេបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ (កាតពែកិ្ចច child 

find) ស ើយព្បេិនសបើសាលាមិនបនតវាយតនមេបុព្តធីតា

របេស់លាក្អាក្សៅក្ន ុងកាលៈសទេៈទាងំសនោះ។ 
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្បដិសេធមិនយល់ព្ពមចំសពាោះការវា

យតនមេស ើងវញិសលើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ 

សាលាអាចនឹង ប ុផ្នតមិនតព្មូវឱ្យបនតការវាយតនមេ

បុព្តធីតាសលាក្អាក្ស ើងវញិសដាយសព្បើការេព្ម រោះេព្មួល 

បណត ឹងតាមនីតិវវធីិព្តឹមព្តូវ ការព្បជុំសដាោះព្សាយ 

និងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវឥតលសមអៀង 

សដើមបីេែ ោះផ្េែងផ្លត់សចាលការបដិសេធ

មិនយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្ចំសពាោះការវាយតនមេស ើងវ ិ

ញសលើបុព្តធីតាសលាក្អាក្។  

ដូចនឹងការវាយតនមេដំបូងផ្ដរ 

សាលារបេ់សលាក្អាក្មិនបំពានកាតពែកិ្ចចរបេែ់ល នួ

សព្កាមចាប់ IDEA សទ ព្បេិនសបើសាលាបដសិេធមិន

បនតការវាយតនមេស ើងវញិតាមរសបៀបសនោះ។ 
 

ព្បេិនសបើឪពុក្ម្តត យននបុព្តធីតាផ្ដលព្តូវបានអប់រំក្ន ុ

ងនេោះ ឬដាក់្

សៅសាលាសរៀនឯក្ជនសដាយឪពុក្ម្តត យសព្កាមការចំ 

យរបេ់ពួក្សរមិននតល់ការយល់ព្ពមេព្ម្តប់ការវាយត

នមេដំបូង ឬការវាយតនមេស ើងវញិ ឬឪពុក្ម្តត យ

មិនបានសឆេ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបនីតលក់ារយល់ព្ពម 

សាលាអាចនឹងមិនសព្បើ

ព្បាេ់នីតិវធីិផ្លត់សចាលការយល់ព្ពមរបេ់ IDEA 

ផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើសនាោះស ើយ។ 

មណឌ លេិក្ាក៏្មិនតព្មូវឲ្យចាត់ទុក្បុព្តធីតារបេ់សលា

ក្អាក្ថាម្តនេិទធិទទួលបានសេវាក្មម ព្បក្បសដាយេម

ធម៌ (សេវាក្មមផ្ដលព្តូវបានសធែ ើឲ្យម្តនដល់

កុ្ម្តរម្តនពិការភ្នពមួយចំនួនផ្ដលឪពុក្ម្តត យបាន

ដាក់្ឲ្យសៅសាលាឯក្ជន)។ 
 

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្មិនព្តូវបានទាមទារស ើយ

មុនសពលសាលាពិនិតយសមើលស ើងវញិនូវទិនាន័យម្តន

ព្សាប់ផ្ដលជាផ្នាក្មួយននការវាយតនមេ ឬវាយតនមេ

ស ើងវញិរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬនតល់ឱ្យបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្នូវការសធែ ើសតេត  

ឬការវាយតនមេសនសងសទៀតផ្ដលព្តូវបាននតលជូ់នដល់កុ្

ម្តរទាងំអេ ់ សលើក្

ផ្លងផ្តការយលព់្ពមពីឪពកុ្ម្តត យព្តូវបានតព្មូវឲ្យម្ត

នេព្ម្តប់កុ្ម្តរទាងំអេ់។ 

សាលាអាចនឹងមិនសព្បើព្បាេ់ការបដិសេធរបេ់សលាក្

អាក្មិនយល់ព្ពមចំសពាោះសេវាក្មម  ឬេក្មមភ្នពមួយ 

សដើមបីបដិសេធសលាក្អាក្ ឬបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្

នូវសេវាក្មម អតថ ព្បសោជន៍ 

ឬេក្មមភ្នពសនសងសទៀត មួយសនាោះស ើយ។ 

ការវាយតម្មៃការអប់រំសោយឯក្រាជយ 

ការវាយតនមេការអប់រំសដាយឯក្រាជយ (IEE) 

រឺជាការវាយតនមេសធែ ើស ើង

សដាយបុរគលផ្ដលម្តនរុណវុឌ្ឍិ 

ស ើយមិនព្តូវបានជួលឲ្យសធែ ើការសដាយសាលា។ 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិទទួលបានការវាយតនមេ IEE 

សលើបុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនយល់ព្េបនឹងការវាយតនមេបុ

ព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ផ្ដលសាលារបេ់សលាក្អាក្បាន

ទទួល។  សៅសពលអាក្សេា ើេុំការវាយតនមេ  IEE 

សាលាព្តូវនតលជូ់នសលាក្អាក្នូវព័ត៌

ម្តនអំពីលក្ខណៈវនិិចឆ ័យននការវាយតនមេរបេ់ែល នួ 

និងក្ផ្នេងសដើមបីទទួលបាន IEE។ 

IEE ជាបនទ ុក្ចំណាយរបេ់រដឋ  

ព្បេនិសបើសលាក្អាក្មិនយល់ព្េបនឹងការវាយតនមេផ្ដ

លនតល់សដាយសាលាសនាោះសទ 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិសេា ើេុំឲ្យសរវាយតនមេបុព្តធីតារបេ់

សលាក្អាក្បាន សដាយវាជាបនទ ុក្ចំ យរបេ់រដឋ 

សដាយនរ ម្តា ក់្ផ្ដលមិនសធែ ើការឲ្យសាលា។  
 

បនទ ុក្ចំ យរបេ់រដឋម្តនន័យថា 

សាលាព្តូវទូទាត់ការចំ យទាងំព្េ រងសលើការវាយតនមេ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ឬសបើមិនដូចសនាោះសទធានាថាការវាយតនមល ព្តូវបាននតល់

ជូនសដាយមិនរិតនថ្េេព្ម្តប់សលាក្អាក្។  
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សេា ើេុកំារវាយតនមេ IEE 

សលើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្

សដាយវាជាបនទ ុក្ចំ យរបេ់រដឋ  

សាលារបេ់សលាក្អាក្សដាយាម នការពនារសពលសដាយមិ

នចាំបាច់ ព្តូវផ្ត៖ (a) 

ដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសដើមបសីេា ើេំុេវនា

ការសដើមបីបងាា ញថា 

ការវាយតនមេរបេ់សាលាសលើបុព្តធីតាសលាក្អាក្រឺេម

ព្េប ឬ (b) នតល់នូវការវាយតនមេ IEE 

សដាយជាបនទ ុក្ចំ យរបេរ់ដឋ  លុោះព្តាផ្តសា

លាបងាា ញសៅក្ន ុងេវនាការថាការវាយតនមេបុព្តធីតារប

េ់សលាក្អាក្ 

ផ្ដលសលាក្អាក្បានទទួលមិនបំសពញបានព្រប់តាមល

ក្ខណៈវនិិចឆ ័យរបេស់ាលា។  
 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិទទួលបានការវាយតនមេ IEE 

ផ្តមតងរត់ប ុស ណ ោះជាបនទ ុ

ក្ចំ យរបេ់រដឋរាល់សពលផ្ដលសាលាសធែ ើការវាយតនមេ

ផ្ដលអាក្មិនយល់ព្េបជាមួយ។។  
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សេា ើេុកំារវាយតនមេ IEE 

របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

សាលាអាចនឹងេួរថាស តុអែ ើបានជាសលាក្អាក្ជំទាេ់នឹ

ងការវាយតនមេ

របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ផ្ដលសាលារបេ់សលាក្អាក្ទទួ

លបាន។  សទាោះោ ង  

សាលារបេ់សលាក្អាក្អាចនឹងមិនព្តូវការការពនយល់សទ 

ស ើយអាចនឹងមិនពនារសពលសដាយាម នស តុនលផ្ដរ

ក្ន ុងការនតល់ការវាយតនមេ IEE របេ់

បុព្តធីតាសលាក្អាក្សដាយជាបនទ ុក្ចំ យរបេ់រដឋ  

ឬដាក់្ពាក្យបណត ឹង

តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសដើមបសីេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវសដើមបកីារពារការវាយតនមេសាលាសៅសលើបុព្តធី

តាសលាក្អាក្។ 

លក្ខណៈវនិិចឆ ័យ IEE  

ព្បេិនសបើការវាយតនមេ IEE ជាបនទ ុក្ចំ យរបេ់រដឋ 

លក្ខណៈវនិិចឆ ័យផ្ដល

សៅសព្កាមសនាោះការវាយតនមល ព្តូវបានទទួល 

រមួម្តនទីតាំងននការវាយតនមេ និងរុណវុឌ្ឍិ

របេ់អាក្ពិនិតយ 

ព្តូវផ្តដូចាា នឹងលក្ខណៈវនិិចឆ ័យផ្ដលសាលាសព្បើព្បាេ់

សៅសពលផ្ដលសាលាចាប់សនតើមការវាយតនមេសៅតាមវ ិ

សាលភ្នពផ្ដលលក្ខណៈវនិិចឆ ័យទាងំសនាោះរឺព្េបជាមួយ

នឹងេិទធិរបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុងការទទួលបានការវាយត

នមេ IEE។ សលើក្ផ្លងផ្តលក្ខណៈវនិិចឆ ័យខាងសលើ 

សាលាអាចនឹងមិនដាក់្លក្ខែណឌ  ឬសពល

សវលាផ្ដលទាក់្ទងសៅនឹងការទទួលបានការវាយតនមេ 

IEE ជាបនទ ុក្ចំ របេ់រដឋសទ។ 

ការេសត្មចចុងសត្កាយរបេ់មន្រនត ីេវនាការ  

ព្បេិនសបើសាលាដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សដើមបសីេា ើេុេំវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ស ើយមន្តនត ីេវនាការកំ្ណត់ថាការវាយតនមេរបេ់សាលា

រឺេមរមយ ឬថាការវាយតនមេ IEE 

ផ្ដលសលាក្អាក្ទទួលបានមិនបំសពញបានព្រប់តាម

លក្ខណៈវនិិចឆ ័យ IEE របេ់សាលា 

សាលាមិនចាបំាច់បង់ព្បាក់្េព្ម្តប់ការវាយតនមេ IEE 

ស ើយ។ 

IEE ជាបនទ ុក្ចំណាយរបេ់ឯក្ជន  

សលាក្អាក្ផ្តងផ្តម្តនេិទធទិទួលបានការវាយតនមេ  IEE 

ជាបនទ ុក្ចំ យផ្លេ ល់ែល នួរបេ់សលាក្អាក្។ 

មិនថាសលាក្អាក្ ជាអាក្បង់ព្បាក់្សនាោះសទ 

សាលាព្តូវពចិារ អំពីការវាយតនមេ IEE 

ក្ន ុងការេសព្មចចិតត មួយក៏្សដាយអំពីការនតល់ FAPE 

ជូនបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ព្បេិនសបើការវាយតនមេ 

IEE បំសពញបានព្រប់សៅតាមលក្ខណៈវនិិចឆ ័យរបេ់

សាលា។ សលាក្អាក្ក៏្អាចនឹងដាក់្ជូនការវាយតនមេ IEE 

ជាភេត ុតាងសៅក្ន ុងេវនាការតាម

នីតិវធីិព្តឹមព្តូវនងផ្ដរ។ 

ការវាយតម្មៃ IEE 

ដដលត្តវូបានបញ្ជា សោយមន្រនត ីេវនាការ  

ព្បេិនសបើមន្តនត ីេវនាការបញ្ញា ឲ្យម្តនការវាយតនមេ IEE 

ជាផ្នាក្មួយននេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សាលាព្តូវបង់ព្បាក់្។ 
 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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នីតិវធិី 

សៅសពលដាក្់វនិយ័សលើក្ុម្តរម្តនពិការភ្ន

ព 

េិទ្ធ ិអំណាចរបេ់បុរគលិក្សាលា 

ការេសត្មចចុងសត្កាយតាមក្រណីនីមួយ  ៗ 

បុរគលិក្សាលាអាចនឹងពិចារ សលើកាលៈសទេៈពិសេេ

 មួយសដាយផ្នអក្សលើក្រណីនីមួយ សៗៅសពលកំ្ណត់ថា

សតើការផ្លេ េ់បត រូសាលាផ្ដលបានសធែ ើស ើងព្េបតាមតព្មូវ

ការដូចខាងសព្កាមទាក់្ទងនឹងវន័ិយរឺេមរមយេព្ម្តប់

កុ្ម្តរផ្ដលម្តនភ្នពពកិារ 

ផ្ដលរំសលាភសលើព្ក្មេីលធម៌របេ់េិេសផ្ដរឬអត់។  

ទូ្សៅ   

តាមវសិាលភ្នពផ្ដលពួក្សរក៏្ចាត់វធិានការផ្បបសនោះេ

ព្ម្តប់កុ្ម្តរផ្ដលមិនម្តនពកិារភ្នពផ្ដលបុរគលិក្សាលា

អាចនឹងដក្កុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពផ្ដលរំសលាភព្ក្ម

េីលធម៌របេ់េិេសពីពីការដាក់្ឲ្យចូលសរៀនបចច ុបបនា រប

េ់ាត់សៅកាន់បរបិទអប់រំសនសងសទៀតបស ត ោះអាេនា

ផ្ដលេមព្េប (IAES) បរបិទមួយសនសងសទៀត 

ឬការពយួ រការេិក្ាបានសដាយមិនឲ្យសលើេព ី 10 

នថ្ងនននថ្ងេិក្ាជាប់ៗាា ស ើយ។ 

បុរគលិក្សាលាក៏្អាចនឹងដាក់្សចញនូវការដក្បផ្នែមចំ

សពាោះកុ្ម្តរមិនសលើេព ី 10 

នថ្ងេិក្ាជាប់ៗាា សៅក្ន ុងឆ្ា ំេិក្ាដផ្ដលសនាោះេព្ម្តប់

ក្រណដីាច់សដាយផ្ ក្ពាីា ននការព្បព្ពឹតតែុេ 

ដរាប ការដក្សចញទាងំសនាោះមិនបសងក ើត

ការផ្លេ េ់បត រូសាលា (េព្ម្តប់និយមន័យ 

េូមសមើលចំណងសជើងការផ្លេ េ់បត រូសាលាសដាយសារផ្ត

ការពិន័យដក្សចញ)។ 

សៅសពលផ្ដលកុ្ម្តរម្តនពកិារភ្នពព្តូវបានដក្សចញពី

សាលាបចច ុបបនា របេ់ាត់អេ់រយៈសពលេរុប 10 

នថ្ងក្ន ុងឆ្ា ំេិក្ាដផ្ដល សាលាព្តូវផ្តនតល់

សេវាក្មមតាមវសិាលភ្នពផ្ដលទាមទារដូចខាងសព្កាម

សៅសព្កាមចំណងសជើងរងសេវាក្មម 

ក្ន ុងអំ រ ងសពលនននថ្ងបនាេ ប់សព្កាយមក្សទៀត មួយ

ននការដក្សចញក្ន ុងឆ្ា ំេិក្ាសនាោះ។  

េិទ្ធ ិអំណាចបដនែម 

 

ព្បេិនសបើអាក្បបកិ្រោិផ្ដលរំសលាភព្ក្មេីលធម៌របេ់

េិេសមិនផ្មនជាការបងាា ញឱ្យស ើញពីពិការភ្នពរបេ់កុ្

ម្តរសទ ស ើយការដាក់្វន័ិយផ្លេ េ់បត រូសាលានឹងសលើេព ី

10 នថ្ងេិក្ាជាប់ៗាា  

បុរគលិក្សាលាអាចនឹងអនុវតតនីតិវធីិ

ដាក់្វន័ិយដល់កុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការតាមលក្ខណៈដូច

ាា  និងេព្ម្តប់

រយៈសពលដូចាា ដូចផ្ដលសាលានឹងសធែ ើសៅសលើកុ្ម្តរផ្ដ

លមិនម្តនពិការភ្នព សលើក្ផ្លងផ្តថាសាលា

ព្តូវនតល់សេវាក្មមដល់កុ្ម្តរសនាោះដូចផ្ដលបានពិពណ៌

នាសៅខាងសព្កាមសៅសព្កាមសេវាក្មម។ 

រណៈក្ម្តម ធិការ ARD របេ់កុ្ម្តរកំ្ណត់ IAES 

េព្ម្តប់សេវាក្មមផ្បបសនោះ។ 

សេវាក្មម  

មណឌ លេិក្ាមិននតល់សេវាក្មមដល់កុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិ

ការភ្នព ឬកុ្ម្តរផ្ដល

ាម នពិការភ្នពផ្ដលព្តូវបានរដក្សចញពីសាលាបចច ុ

បបនា របេ់សររយៈសពល 10 នថ្ងឬតិចជាងសនោះ 

សៅក្ន ុងឆ្ា ំេិក្ាសនាោះសទ។  
 

កុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពផ្ដលព្តូវបានដក្សចញពីសា

លាបចច ុបបនា របេ់កុ្ម្តរសលើេពី 10 នថ្ងេិក្ា 

ស ើយអាក្បបកិ្រោិសនោះមិនផ្មនជាការបងាា ញពី

ពិការភ្នពរបេ់កុ្ម្តរ 

ឬផ្ដលព្តូវបានដក្សចញសព្កាមកាលៈសទេៈពិសេេ

ព្តូវផ្ត៖  

▪ បនតទទួលសេវាក្មមអប់រំ (ម្តន FAPE) 

សដើមបសីធែ ើឱ្យកុ្ម្តរអាចបនតចូលរមួក្ន ុងក្មម

វវធីិអប់រំចំសណោះដឹងទូសៅបាន 

សទាោះបីជាសៅក្ន ុងបរបិទមួយសនសងសទៀត 

(ផ្ដលអាចនឹងជា IAES) 

និងសដើមបីម្តនវឌ្ឍនភ្នពសៅរក្ការបំសពញបា

នព្រប់តាមសាលសៅផ្ដលបាន

ដាក់្សចញសៅក្ន ុងក្មម វធីិ IEP របេ់កុ្ម្តរ និង  

▪ ទទួលបាននូវការវាយតនមេអាក្បបកិ្រោិមុែ

ងារេមព្េប និងការផ្ក្ផ្ព្ប 

និងសេវាក្មមអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រោិ 

ផ្ដលសរៀបចំស ើងសដើមបីសដាោះព្សាយការរំសលាភ

អាក្បបកិ្រោិ 

សដើមបីក្ុំឲ្យវាសក្ើតស ើងមតងសទៀត។  
 

បនាេ ប់ពីកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពកិារភ្នពព្តូវបានដក្សចញ

ពីការដាក់្ឲ្យចូលសរៀនបចច ុបបនា របេ់ាត់អេ់រយៈសពល 

10 នថ្ងេិក្ាក្ន ុងឆ្ា ំេិក្ាដផ្ដល ស ើយព្បេិនសបើការ

ដក្សចញបចច ុបបនាម្តនរយៈសពល 10 នថ្ងេិក្ាជាប់ៗាា  



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ឬតិចជាងសនោះ ស ើយព្បេិន

សបើការដក្សចញសនោះមិនផ្មនជាការផ្លេ េ់បត រូសាលាសទ 

(េូមសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម) 

បុរគលិក្សាលាសដាយម្តនការពិសព្ាោះសោបល់ជាមួយព្រូ

របេ់កុ្ម្តរោ ង

សហាច េម់្តា ក់្កំ្ណត់ថាសតើព្តូវការសេវាក្មមអែ ើែេ ោះសដើ

មបីសធែ ើឲ្យកុ្ម្តរអាចបនតចូលរមួក្ន ុងក្មម វធីិអប់រំចំសណោះដឹ

ងទូសៅបាន សទាោះបីជាសៅក្ន ុងបរបិទមួយសនសងសទៀត 

និងសដើមបីម្តនវឌ្ឍនភ្នពសឆ្ព ោះសៅរក្ការបំសពញបានព្រ

ប់តាមសាលសៅផ្ដលព្តូវបានដាក់្សចញសៅក្ន ុងក្មម វធីិ 

IEP របេ់កុ្ម្តរ។ 
 

 ព្បេិនសបើការដក្សចញរឺជាការផ្លេ េ់បត រូសាលា 

សនាោះរណៈក្ម្តម ធិការ ARD របេកុ់្ម្ត

រកំ្ណត់សេវាក្មមេមព្េបសដើមបីឱ្យកុ្ម្តរអាចបនតចូលរ ួ

មក្ន ុងក្មម វធីិអប់រំចំសណោះដឹងទូសៅបាន 

សទាោះបីជាសៅក្ន ុងបរបិទមួយសនសងសទៀត 

(ផ្ដលអាចនឹងជា IAES) 

និងម្តនវឌ្ឍនភ្នពសឆ្ព ោះសៅរក្ការបំសពញបានព្រប់តាម

សាលសៅផ្ដលដាក់្សចញសៅក្ន ុងក្មមវវធីិ IEP របេ់កុ្ម្តរ។ 

ការកំ្ណត់ការបងាា ញ  

ក្ន ុងរយៈសពល 10 

នថ្ងសរៀនរិតចាប់ពនីថ្ងេសព្មចផ្លេ េ់បត រូសាលារបេ់កុ្ម្តរ

ផ្ដល

ម្តនពិការភ្នពសដាយសារការបំពានសលើព្ក្មេីលធម៌រប

េ់េិេស (សលើក្ផ្លងផ្តការដក្សចញផ្ដលម្តនរយៈសពល 

10 នថ្ងសរៀនជាប់ៗាា  ឬតិចជាងសនោះ 

ស ើយមិនផ្មនជាការផ្លេ េ់បត រូសាលា) សាលា សលាក្អាក្ 

និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក់្ព័នធននរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

(ដូចផ្ដលបានកំ្ណត់សដាយសលាក្អាក្ និងសាលា) 

ព្តូវផ្តពិនិតយសមើលស ើងវញិរាល់ព័ត៌ម្តនពាក់្ព័នធទាងំ

អេ់សៅក្ន ុងឯក្សាររបេ់េិេស រមួទាងំក្មម វធីិ IEP 

របេ់កុ្ម្តរ ការេសងកត មួយរបេ់ព្រូ និងព័ត៌

ម្តនពាក់្ព័នធ មួយផ្ដលសលាក្អាក្នតល់ជូនសដើមបីក្ំ

ណត់៖  

▪ ថាសតើការព្បព្ពឹតតផ្ដលកំ្ពុងនិោយពិភ្នក្ា

សនោះព្តូវបានបងកស ើងសដាយ ឬម្តន

ទំនាក់្ទំនងផ្លេ ល ់

និងេំខាន់សៅនឹងពិការភ្នពរបេ់កុ្ម្តរ ឬ  

▪ ថាសតើទសងែ ើផ្ដលផ្ដលកំ្ពុងនិោយពិភ្នក្ាសនោះ

រឺជាលទធនលផ្លេ ល់ផ្ដលសាលាែក្ខានមិនបាន

អនុវតតតាមក្មម វធីិ IEP របេ់កុ្ម្តរឬោ ង ។  
 

ព្បេិនសបើសាលា សលាក្អាក្ 

និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក់្ព័នធននរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

កំ្ណត់ថាលក្ខែណឌ មួយននលក្ខែណឌ

ទាងំសនាោះបំសពញបានសៅតាម ការព្បព្ពឹតត ព្តូវ

ផ្តព្តូវបានកំ្ណត់ថាជាការបងាា ញពីពិការភ្នពរបេ់កុ្

ម្តរ។  
 

ព្បេិនសបើសាលា សលាក្អាក្ 

និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក់្ព័នធននរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

របេ់កុ្ម្តរកំ្ណត់ថាការព្បព្ពឹតតផ្ដលកំ្ពុងនិោយពិ

ភ្នក្ាសនោះរឺជាលទធនលផ្លេ លន់ន

ការបរាជយ័របេ់សាលាក្ន ុងការអនុវតតក្មម វធីិ IEP 

សាលាព្តូវចាត់វធិានការបនាេ ន់

សដើមបសីដាោះព្សាយបញ្ញា ែែ ោះខាតទាងំសនាោះ។ 

ការកំ្ណត់ថាអាក្បបកិ្រយិរឺជាការបងាា ញពីភា

ពពិការរបេ់កុ្មារ   

ព្បេិនសបើសាលា សលាក្អាក្ 

និងេម្តជិក្ផ្ដលពាក់្ព័នធននរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

េសព្មចថាការព្បព្ពឹតដសនោះ 

រឺជាការបងាា ញពភី្នពពកិាររបេ់កុ្ម្តរ 

រណៈក្ម្តម ធិការ ARD ព្តូវផ្ត៖  

▪ អនុវតតការវាយតនមេអាក្បបកិ្រោិមុែងារ 

លុោះព្តាផ្តសាលាបានសធែ ើការ

វាយតនមេអាក្បបកិ្រោិមុែងារមុនអាក្បបកិ្រ ិ

ោផ្ដលប ត លឱ្យម្តនការផ្លេ េ់បត រូសាលាបាន

សក្ើតស ើង 

និងអនុវតតផ្ននការអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រោិ

េព្ម្តប់កុ្ម្តរ ឬ  

▪ ព្បេិនសបើផ្ននការអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រោិ

ព្តូវបានបសងក ើតរចួស ើយ េូម

ពិនិតយសមើលស ើងវញិនូវផ្ននការអនតរារមន៍

អាក្បបកិ្រោិ និងផ្ក្ផ្ព្បវាតាមផ្ដលចាំបាច់ 

សដើមបសីដាោះព្សាយបញ្ញា អាក្បបកិ្រោិ។  
 

សលើក្ផ្លងផ្តដូចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសព្កាមសៅក្ន ុ

ងផ្នាក្កាលៈសទេៈពសិេេ 

សាលាព្តូវបញ្ជ នូបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្សៅសាលាផ្ដ

លបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ព្តូវបានដក្សចញសនាោះវញិ 

លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្ និងមណឌ លេិក្ាយល់

ព្េបសៅនឹងការផ្លេ េ់បត រូសាលាផ្ដលជាផ្នាក្មួយននការ

ផ្ក្ផ្ព្បផ្ននការអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រោិ។ 

កាលៈសទ្េៈពិសេេ   



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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មិនថាអាក្បបកិ្រោិសនោះជាការបងាា ញ 

ពីភ្នពពកិាររបេបុ់ព្តធីតាសលាក្អាក្ឬអត់សនាោះសទ 

បុរគលិក្សាលាអាចនឹងដក្កូ្នេិេសឲ្យសៅ IAES 

(កំ្ណត់សដាយរណៈក្ម្តម ធិការ ARD របេ់កុ្ម្តរ) 

ក្ន ុងរយៈសពលមិនសលើេពី 45 នថ្ងនននថ្ងេិក្ាស ើយ 

ព្បេិនសបើបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្៖  

▪ យក្អាវុធ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម) 

ចូលសាលា ឬម្តនអាវុធសៅសាលា 

សៅក្ន ុងបរសិវណសាលា 

ឬសៅឯពិធីរបេ់សាលាសៅសព្កាមផ្ដនេមតែកិ្

ចចរបេ ់TEA ឬសាលា  

▪ ម្តន 

ឬសព្បើព្បាេស់ព្រឿងសញៀនែុេចាប់សដាយសចត

នា (េូមសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម) ឬលក់្ 

ឬេុំលក់្សារធាតុសញៀនផ្ដលបានព្រប់ព្រង 

(េូមសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម) 

ែណៈសពលសៅសាលា សៅក្ន ុងបរសិវណសាលា ឬ

សៅពិធីសាលាផ្ដលេែ ិតសៅសព្កាមផ្ដនេមតែកិ្

ចចរបេ ់TEA ឬសាលា ឬ 

▪ បានសធែ ើឲ្យរបួេរាងកាយធងន់ធងរ 

(េូមសមើលនិយមន័យខាងសព្កាម) ដលម់នុ

េសម្តា ក់្សទៀតសពលសៅសាលា 

សៅក្ន ុងបរសិវណសាលា ឬសៅពិធីសាលាផ្ដល

េែ ិតសៅសព្កាមផ្ដនេមតែកិ្ចចរបេ់ TEA 

ឬសាលា។ 

និយមន័យ  

សារធាតុសញៀនដដលបានត្រប់ត្រង េំសៅសលើថាា  ំឬសារ
ធាតុសនសងសទៀតផ្ដលបានកំ្ណត់សព្កាមឧបេមព័នធ  I, II, III, 

IV ឬ V សៅក្ន ុងផ្នាក្ទី 202 (c) 

ននចាប់េត ីពីសារធាតុផ្ដលបានព្រប់ព្រង (21 U.S.C. 

812(c))។ 
 

សត្រឿងសញៀនខុេចាប់ 
េំសៅសលើសារធាតុផ្ដលបានព្រប់ព្រង 

ប ុផ្នត មិនរាប់បញ្ច លូសារធាតុផ្ដលបានព្រប់ព្រង 

ផ្ដលព្តូវបានកាន់កាប់សដាយព្េបចាប់ 

ឬសព្បើព្បាេស់ព្កាមការព្តួតពនិិតយរបេ់អាក្អាជីព

ផ្ថ្ទាេំុែភ្នពផ្ដលម្តនអាជាា ប័ណណ  

ឬផ្ដលព្តូវបានកាន់កាប់សដាយព្េបចាប់ 

ឬព្តូវបានសព្បើសៅសព្កាមេិទធអំិ ចសនសងសទៀត មួយ

សៅសព្កាមចាប់សនាោះ 

ឬសៅសព្កាមបទបបញ្ញតត ិសនសងសទៀត មួយននចាប់េ

 ព័នធ ស ើយ។ 
 

របួេរាងកាយធងន់ធងរ េំសៅសលើពាក្យ របួេរាងកាយ
ធងន់ធងរ សព្កាមក្ថាែណឌ  (3) ននផ្នាក្រង (h) ននផ្នាក្ 1365 

ននចំណងសជើង 18 ព្ក្មេ រដឋអាសមរកិ្។  
 

អាវុធ េំសៅសលើពាក្យ អាវុធសព្ាោះថាា ក់្ សព្កាមក្ថាែណឌ  

(2) ននផ្នាក្រងទីមួយ (g) ននផ្នាក្ 930 ននចំណងសជើង 18 

ព្ក្មេ រដឋអាសមរកិ្។ 

ការជូនដំណឹង   

សៅនថ្ងផ្ដលសាលាសធែ ើការេសព្មចចិតតសធែ ើការដក្សចញ

ផ្ដលជាការផ្លេ េ់បត រូសាលារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្សដា

យសារផ្តការបំពានសលើព្ក្មេីលធម៌របេ់េិេស 

មណឌ លេិក្ាព្តូវជូនដណំឹងដល់សលាក្អាក្អំពីការេ

សព្មចចិតតសនាោះ ស ើយ

នតល់ជូនសលាក្អាក្នូវសេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារ

តាមនីតិវធីិ។ 

ការផ្លៃ េ់បត រូសាលាសោយសារការដក្សចញជាការោ

ក់្វនិ័យ  

ការដក្បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ផ្ដលម្តនភ្នពពិការ

សចញពីសាលាបចច ុបបនា របេបុ់ព្តធីតាសលាក្អាក្រឺជា

ការផ្លេ េ់បត រូសាលា ព្បេិនសបើ៖  

▪ ការដក្សចញសនោះរឺម្តនរយៈសពលសព្ចើនជាង 10 

នថ្ងេិក្ាជាប់ៗាា  ឬ  

▪ បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្បានទទួលរងការដក្

សចញជាបនតបនាេ ប់ផ្ដលបសងក ើតជារំរពូីសព្ពាោះ៖  

o ការដក្សចញជាបនតបនាេ ប់ម្តនចំនួន

េរុបសព្ចើនជាង 10 នថ្ងេិក្ាក្ន ុងមួយ

ឆ្ា ំេិក្ា  

o អាក្បបកិ្រោិរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា

ក្រឺព្េសដៀងាា សព្ចើនសៅនឹងអាក្បប

កិ្រោិរបេ់កុ្ម្តរសៅក្ន ុងក្រណីមុនផ្ដ

លប ត លឲ្យម្តនការដក្សចញជាបនត

បនាេ ប់ និង  

o ក្តាត បផ្នែមដូចជារយៈសពលននការដ

ក្យក្សចញនីមួយ  ៗ រយៈសពលេរុប

ផ្ដលបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ព្តូវបា

នដក្សចញ និងការជតិដក្សចញ

សៅសាលាមួយសនសងសទៀត។ 
 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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មិនថាសតើរំរនូនការដក្សចញរឺជាការផ្លេ េ់បត រូសាលាព្តូវ

បានេសព្មចតាមក្រណីនីមួយ សៗដាយសាលាឬអត់សនាោះ

សទ ស ើយព្បេិនសបើម្តនការជទំាេ់

ព្តូវពិនិតយស ើងវញិតាមរយៈនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

និងនីតិវធីិយុតត ិធម៌។ 

ការកំ្ណត់បរបិទ្ 

រណៈក្ម្តម ធិការ ARD កំ្ណត់ IAES 

េព្ម្តប់ការដក្សចញផ្ដលជាការផ្លេ េ ់ បត រូសាលា 

និងការដក្សចញសៅក្ន ុងផ្នាក្េិទធិអំ ចបផ្នែម 

និងកាលៈសទេៈពិសេេ។ 

បណត ឹងឧទ្ធរណ៍ 

ទូ្សៅ  

សលាក្អាក្អាចនឹងដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវសដើមបសីេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវបាន 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនយល់ព្េបនឹង៖  

▪ ការេសព្មចចិតត មួយទាក់្ទងនឹងការរក្សា

លាឲ្យសរៀនសៅសព្កាមបទបបញ្ញតត ិវន័ិយទាងំសនោះ ឬ  

▪ ការកំ្ណត់ការបងាា ញផ្ដលបានពិពណ៌នាខាង

សលើ។  
 

សាលាអាចដាក់្នឹងពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ

សដើមបសីេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវបាន 

ព្បេិនសបើែល នួសជឿជាក់្ថាការរក្ាសាលាបចច ុបបនា របេ់

បុព្តធីតាសលាក្អាក្ទំនងជានឹងបងកឱ្យម្តនសាា មរបួេ

ដលបុ់ព្តធីតាសលាក្អាក្ ឬអាក្ដនទ។ 

េិទ្ធ ិអំណាចរបេ់មន្រនត ីេវនាការ   

មន្តនត ីេវនាការផ្ដលបំសពញបានតាមតព្មូវការផ្ដលម្តន

ផ្ចងក្ន ុងផ្នាក្េត ីពីនីតិវធីិព្តឹមព្តូវខាងសព្កាមព្តូវសធែ ើេវ

នាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ និងសធែ ើការេសព្មចចិតត។ 

មន្តនត ីេវនាការអាចនឹង៖  

▪ ព្បរល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ផ្ដលម្តនពកិា

រភ្នពសៅសាលាផ្ដលបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្

ព្តូវបានដក្សចញវញិ 

ព្បេិនសបើមន្តនត ីេវនាការកំ្ណត់ថាការដក្សចញ 

រឺជាការបំពានសលើលក្ខែណឌ ផ្ដលម្តនផ្ចងសៅ

សព្កាម

ចំណងសជើងេិទធិអំ ចរបេ់បុរគលិក្សាលា 

ឬថាអាក្បបកិ្រោិរបេបុ់ព្ត

ធីតារបេ់សលាក្អាក្រឺជាការបងាា ញពីភ្នពពិ

ការរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ ឬ  

▪ បញ្ញា ឲ្យផ្លេ េ់បត រូការរក្សាលាឲ្យសរៀនេព្ម្តប់បុ

ព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ផ្ដលម្តនពិការភ្នព

សៅ IAES េមរមយេព្ម្តប់រយៈសពលមិនសលើេព ី

45 នថ្ងសរៀន 

ព្បេិនសបើមន្តនត ីេវនាការកំ្ណត់ថាការរក្ាបា

ននូវសាលាបចច ុបបនា របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្

ទំនងជាសធែ ើឱ្យម្តនរបួេសាា មដល់បុព្តធីតា

សលាក្អាក្ ឬអាក្ដនទសទៀត។  
 

នីតិវធីិេវនាការទាងំសនោះអាចនឹងសធែ ើស ើងវញិបាន 

ព្បេិនសបើសាលាសជឿជាក់្

ថាការព្បរល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្សៅសាលាសដើមវ ិ

ញទំនងជាបងកសាា មរបួេដល់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬអាក្សនសងសទៀត។ 
 

សពល ក៏្សដាយផ្ដលសលាក្អាក្ 

ឬសាលាដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ

សដើមបសីេា ើេុំេវនាការផ្បបសនោះ 

េវនាការព្តូវផ្តសធែ ើស ើងផ្ដលបំសពញបានព្រប់តាម

តព្មូវ

ការផ្ដលម្តនផ្ចងក្ន ុងផ្នាក្េត ីពីនីតិវធីិព្តឹមព្តូវខាង

សព្កាម សលើក្ផ្លងផ្តក្រណីដូចខាងសព្កាម៖  
▪ TEA 

ឬសាលាព្តូវសរៀបចំេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវសលឿន ផ្ដលព្តូវផ្តសក្ើតស ើងក្ន ុងរយៈសពល 

20 នថ្ងេិក្ាបនាេ ប់ពីនថ្ងសេា ើេុំសបើក្េវនាការ 

ស ើយព្តូវ

ម្តនការេសព្មចចុងសព្កាយក្ន ុងរយៈសពល 10 

នថ្ងបនាេ ប់ពនីថ្ងសបើក្េវនាការ។  

▪ លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្ 

និងសាលាយល់ព្ពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបី

បដិសេធការព្បជុំ 

ឬយល់ព្ពមសព្បើព្បាេក់ារេព្ម រោះេព្មួលសនាោះកិ្

ចច ព្បជុំសដាោះ

ព្សាយព្តូវផ្តសក្ើតស ើងក្ន ុងរយៈសពលព្បាំពីរនថ្ង

ព្បតិទិនបនាេ ប់ពីទទួលបានសេចក្ដ ីជូនដំណឹ

ងអំពីបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

លុោះព្តាផ្តបញ្ញា ព្តូវបានសដាោះព្សាយដល់សពញចិ

តតសដាយភ្នរីទាងំពីរក្ន ុងរយៈសពល 15 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពបីានទទួលបណត ឹងតាមនី

តិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សបើមិនសនាោះសទេវនាការអាចនឹងបនតដំសណើរ

សៅមុែ។  



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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▪ រដឋមួយអាចបសងក ើតវធិាននីតិវធីិសនសងៗាា េ

ព្ម្តប់េវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសលឿនផ្ដល

ែុេពីរដឋបានបសងក ើតស ើងេព្ម្តប់េវនាការតា

មនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសនសងសទៀត 

ប ុផ្នត សលើក្ផ្លងផ្តសពលសវលាកំ្ណត់ 

វវធិានទាងំសនាោះ

ព្តូវផ្តព្េបតាមវធិានសៅក្ន ុងឯក្សារសនោះទាក់្

ទងនឹងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 
 

 សលាក្អាក្ 

ឬសាលាអាចនឹងបត ឹងឧទធរណ៍ចំសពាោះសេចក្ត ីេសព្មចសនោះ

សៅក្ន ុងេវនា

ការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសលឿនក្ន ុងលក្ខណៈដូចាា នឹង

ការេសព្មច

ចិតតសៅក្ន ុងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសនសងសទៀត 

ដូចផ្ដលបានពពិណន៌ា

សៅក្ន ុងផ្នាក្េត ីពីបណត ឹងរដឋបបសវណខីាងសព្កាម។ 

ការរក្សាលាឲ្យសរៀនក្ន ុងអំឡុងសពលបត ឹងឧទ្ធរណ៍  

ដូចផ្ដលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ សៅសពលសលាក្អាក្ 

ឬសាលាដាក់្ពាក្យប

ណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវផ្ដលទាក់្ទងសៅនឹងបញ្ញា វន័ិ

យ បុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ព្តូវផ្ត (លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្ 

និង TEA ឬសាលាយលព់្ពមសនសងពសីនោះ) សៅផ្តសៅក្ន ុង 

IAES ផ្ដលរង់ចាកំារេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាការ 

ឬរ ូតដល់នុតកំ្ណត់ននរយៈសពលននការដក្សចញផ្ដល

បានផ្ចង និងពិ

ពណ៌នាសព្កាមចំណងសជើងេទិធិអំ ចរបេ់បុរគលិក្សា

លា សដាយចំណុច មួយសក្ើតស ើងមុន។ 

ការការពារេត្មាប់កុ្មារដដលសៅមិនទាន់មានេិ

ទ្ធ ិទ្ទួ្លការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  

ទូ្សៅ  

ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អាក្មិនទាន់ព្តូវបានកំ្ណត់

ថាម្តនេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  

និងរំសលាភព្ក្មេីលធម៌របេ់េិេស ប ុផ្នតសាលាដងឹ 

(ដូចបានកំ្ណត់ខាងសព្កាម) 

មុនសពលអាក្បបកិ្រោិផ្ដល

នាំមក្នូវចំ ត់ការវន័ិយបានសក្ើតស ើងថាបុព្តធីតា

សលាក្អាក្រឺជាកុ្ម្តរម្តនពកិារភ្នព 

សពលសនាោះបុព្តធីតាសលាក្អាក្អាចនឹងទទូចទាមទារកា

រការពារ

 មួយផ្ដលបានពិពណន៌ាសៅក្ន ុងសេចក្ត ីជូនដំណឹង

សនោះបាន។ 

មូលោឋ នត្រឹឹះម្នចំសណឹះដឹងេត្មាប់បញ្ជា វនិ័យ  

សាលានឹងព្តូវបានចាត់ទុក្ថាដឹងថាបុព្តធីតាសលាក្

អាក្រឺជាកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពកិារភ្នព 

ព្បេិនសបើមុនសពលអាក្បបកិ្រោិផ្ដលនាំមក្នូវចំ 

ត់ការវន័ិយបានសក្ើតស ើង៖  

▪ អាក្បានេផ្មតងការព្ពួយបារមភជាលាយលក្ខណ៍

អក្សរសៅកាន់បុរគលិក្ព្រប់ព្រង 

ឬបុរគលិក្រដឋបាលននទីភ្នា ក់្ងារអប់រំេមព្េប 

ឬព្រូរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ថា 

បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ព្តូវការការអប់រំពិសេ

េ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ   

▪ សលាក្អាក្បានសេា ើេុំការវាយតនមេផ្ដលទាក់្ទ

ងសៅនឹងភ្នពម្តនេិទធិទទួលបានការអប់រំពិ

សេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ សព្កាមចាប់ IDEA 

ផ្នាក្ B ឬ  

▪ ព្រូរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬបុរគលិក្សាលាសនសងសទៀតបានេផ្មតងការ

ព្ពួយ

បារមភជាក់្លាក់្អំពីរំរនូនអាក្បបកិ្រោិផ្ដល

បានបងាា ញសដាយបុព្ត

ធីតាសលាក្អាក្សដាយផ្លេ លស់ៅកាន់នាយក្សា

លាអប់រំពិសេេ ឬសៅកាន់បុរគលិក្

ព្រប់ព្រងសនសងសទៀតរបេ់សាលា។ 

ក្រណីសលើក្ផ្លង – 

សាលានឹងមិនព្តូវបានចាត់ទុក្ថាម្តនចំសណោះដឹង

ផ្បបសនោះសទ ព្បេិនសបើ៖  

▪ សលាក្អាក្មិនបានអនុញ្ញញ តឱ្យសធែ ើការវាយត

នមេសលើបុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬបានបដិសេធសេវាក្មមអប់រំពិសេេ ឬ  

▪ បុព្តធីតាសលាក្អាក្ព្តូវបានសរវាយតនមេ  

និងកំ្ណត់ថាមិនផ្មនជាកុ្ម្តរ

ផ្ដលម្តនពិការភ្នពសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

សទ។ 

លក្ខខណឌ ដដលត្តវូអនុវតត 

ត្បេិនសបើគ្មម នមូលោឋ នម្នចំសណឹះដឹង  

ព្បេិនសបើមុនសពលចាត់វធិានការវន័ិយព្បឆ្ំងបុព្តធី

តារបេ់សលាក្អាក្ សា

លាមិនដឹងថាបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្រឺជាកុ្ម្តរផ្ដល

ម្តនពិការភ្នពដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើក្ន ុងមូលដាឋ ន



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ចំសណោះដឹងេព្ម្តប់បញ្ញា វន័ិយ និងការសលើក្ផ្លង 

សនាោះបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្អាចនឹងព្តូវបានដាក់្ឲ្យ

េែ ិតសព្កាមវធិានការ

វវន័ិយផ្ដលព្តូវបានអនុវតតចំសពាោះកុ្ម្តរផ្ដលាម នពិការ

ភ្នពផ្ដលព្បកាន់អាក្បបកិ្រោិផ្ដលអាចសព្បៀបសធៀប

បាន។ សទាោះោ ង ក៏្សដាយ 

ព្បេិនសបើម្តនការសេា ើេុំេព្ម្តប់ការវាយតនមេសលើបុព្ត

ធីតាសលាក្អាក្ក្ន ុងអំ រ ងសពលផ្ដលបុព្តធីតាសលាក្អា

ក្ព្តូវទទួលរងនូវវធិានការវន័ិយ 

សនាោះការវាយតនមល ព្តូវផ្តសធែ ើស ើងជាលក្ខណៈបនាេ ន់។ 

រ ូតដល់ការវាយតនមល ព្តូវបានបញ្ច ប់ 

បុព្តធីតាសលាក្អាក្សៅផ្តេែ ិតសៅ

ក្ន ុងក្ផ្នេងអប់រំផ្ដលកំ្ណត់សដាយអាជាា ធរសាលា 

ផ្ដលអាចរាប់បញ្ច លូការពយួ រ 

ឬបសណត ញសចញសដាយាម នសេវាក្មមអប់រំ។ 

ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អាក្ព្តូវបានសរកំ្ណត់ថាជា

កុ្ម្តរម្តនពិការភ្នពសដាយពិចារ នូវព័ត៌ម្តនពីការវា

យតនមេផ្ដលព្តូវបានសធែ ើស ើងសដាយសាលា 

និងព័ត៌ម្តនផ្ដលនតលស់ដាយសលាក្អាក្ 

សាលាព្តូវនតលក់ារអប់រំពិសេេនិងសេវា

ក្មមពាក់្ព័នធ ព្េបតាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

រមួទាងំតព្មូវការផ្នាក្វន័ិយ ផ្ដលពិពណន៌ាខាងសលើ។ 

ការដណនាបំញ្ជ នូសៅកាន់ 

និងចំណាត់ការសោយការអនុវតតចាប់ 

និងអាជាា ធរតុលាការ 

ចាប់ IDEA ផ្នាក្ B មិន៖  

▪ ហាមឃាត់ទីភ្នា ក់្ងារមិនឱ្យរាយការណ៍ពីបទសលម ើ

េផ្ដលបានព្បព្ពឹតតសដាយកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការ

ភ្នពដលអ់ាជាា ធរេមព្េប ឬ  

▪ រារាងំផ្នាក្អនុវតតចាប់រដឋតិចសាេ ់

និងអាជាា ធរតុលាការមិនឲ្យអនុវតតតួនា

ទីរបេ់ពួក្សរទាក់្ទងនឹងការអនុវតតចាប់េ 

ព័នធ  

និងចាប់រដឋសៅសលើបទសលម ើេផ្ដលបានព្បព្ពឹតត

សដាយកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នពសនាោះស ើយ។ 

ការបញ្ជ នូកំ្ណត់ត្តា   

សបើសាលាសរៀនរាយការណ៍ពីបទសលម ើេផ្ដលបានព្បព្ពឹតត

សដាយកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នព សាលា៖  

▪ ព្តូវធានាថា 

ចាប់ចមេងននកំ្ណត់ព្តាការអប់រំពិសេេ 

និងកំ្ណត់ព្តាវវន័ិ

យរបេ់កុ្ម្តរព្តូវបានបញ្ជ នូេព្ម្តប់សធែ ើការពិ

ចារ សដាយអាជាា ធរផ្ដលទីភ្នា ក់្ងារសនោះរាយ

ការណ៍អំពីបទសលម ើេសៅកាន់ ស ើយ  

▪ អាចបញ្ជ នូឯក្សារថ្តចមេងអំពីការអប់រំពិ

សេេរបេ់កុ្ម្តរ និងកំ្ណត់

ព្តាវន័ិយព្តឹមផ្តវសិាលភ្នពផ្ដលបានអនុញ្ញញ

តសដាយចាប់េត ីពីេិទធិអប់រំរបេ់ព្រួសារ 

និងេិទធិឯក្ជនភ្នព (FERPA) ប ុស ណ ោះ។ 

ការេមាង ត់ម្នព័ត៌មាន 

 

ដូចផ្ដលសព្បើសៅក្ន ុងផ្នាក្សនោះ៖ 
 

ការបំផ្លៃ ញ េំសៅសលើការបំផ្លេ ញរបូវនត  ឬការដក្អតត
េញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួសចញពីព័ត៌ម្តន 

ដូសចាោះព័ត៌ម្តនសនោះផ្លងអាចកំ្ណត់អតត

េញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបានសទៀតស ើយ។  
 

កំ្ណត់ត្តាអប់រំ 
េំសៅសលើព្បសភទននកំ្ណត់ព្តាផ្ដលផ្ចងសព្កាម

និយមន័យនន កំ្ណត់ព្តាអប់រំ ផ្ដលបានពិពណ៌នាក្ន ុង 
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(បទបញ្ញតត ិផ្ដលអនុវតតចាប់េត ីពីេិទធិអប់រំរបេ់ព្រួសារ 

និងេិទធិឯក្ជនភ្នព (FERPA) ននឆ្ា ំ 1974, 20 U.S.C. 

1232g)។ 
 

ទ្ីភាា ក់្ងារដដលចូលរមួ េំសៅសលើមណឌ លេិក្ា 

ទីភ្នា ក់្ងារ ឬសាែ ប័ន មួយផ្ដលព្បមូល រក្ា 

ឬសព្បើព្បាេ់ព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់

អតតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបាន 

ឬផ្ដលព័ត៌ម្តនព្តូវបានទទួលសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ 

B។ 
 

ព័ត៌មានដដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ជា ណផ្លា ល់ខល នួ

បានរមួម្តន៖ ស ម្ ោះរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ស ម្ ោះរបេ់សលាក្អាក្ជាឪពកុ្ម្តត យ ឬស ម្ ោះ

របេ់េម្តជិក្ព្រួសារសនសងសទៀត 

អាេយដាឋ នរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

អតតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួ 

ដូចជាសលែេនត ិេុែេងគមរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬបញ្ា ីបុរគលិក្លក្ខណៈផ្លេ ល់ែល នួ 

ឬព័ត៌ម្តនសនសងសទៀតផ្ដលនឹង



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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អាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណបុព្តធីតាសលាក្ 

អាក្ជាមួយនឹងព័ត៌ម្តនពិតព្បាក្ព្តឹមព្តូវ។ 
 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិពិនិតយសមើលស ើងវញិនូវកំ្ណត់ព្តាអ

ប់រំទាងំមូលរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

រមួទាងំផ្នាក្ផ្ដលទាក់្ទងនឹងការអប់រំពិសេេ។ 

សាលាអាចេនមតថា 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិអំ ចពិនិតយសមើល 

និងពិនិតយសេើសរ ើស ើងវញិ

នូវកំ្ណត់ព្តានានាផ្ដលទាក់្ទងនឹងបុព្តធីតាសលាក្អា

ក្ សលើក្ផ្លងផ្តផ្ណនាំថា 

សលាក្អាក្មិនម្តនេិទធិអំ ចសៅសព្កាមចាប់រដឋផ្ដល

ចូលជាធរម្តនព្រប់ព្រងសលើបញ្ញា នានា 

ដូចជាអា ពាបាលភ្នព ការផ្លត ច់េងាែ េ ់

និងការផ្លងលោះ។ 

អាក្ក៏្អាចនតល់ការអនុញ្ញញ តឱ្យនរ ម្តា ក់្សនសងសទៀតពិ

និតយសមើលស ើងវញិនូវកំ្ណត់ព្តារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អា

ក្នងផ្ដរ។ 

សៅសពលសលាក្អាក្សេា ើេំុពិនិតយសមើលស ើងវញិនូវកំ្ណត់

ព្តា សាលាព្តូវនតលជូ់នកំ្ណត់

ព្តាសដាយាម នការពនារសពលសដាយមិនចាបំាច់ 

និងមុនកិ្ចច ព្បជុំ មួយទាក់្ទងនឹងក្មម វធីិ IEP របេ់

បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

មុនសពលេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ ឬេម័យព្បជុំ

សដាោះព្សាយ មួយ ស ើយមិនថាក្ន ុងក្រណី ក៏្សដាយ 

មិនឲ្យសព្ចើនជាង 45 នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីនថ្ងសេា ើេុំ។ 

ការបំភ្ៃ ឺ ការថតចមៃង និងម្ថៃសេវា  

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្េួរ សាលាព្តូវពនយល ់

និងបក្ព្សាយកំ្ណត់ព្តាោ ងេមស តុនល។ 

សាលាព្តូវផ្តថ្តចមេងជូនសលាក្អាក្ 

ព្បេិនសបើសនាោះជាមសធាបាយផ្ត

មួយរត់ផ្ដលសលាក្អាក្នឹងអាចព្តួតពិនិតយ 

និងពិនិតយស ើងវញិនូវកំ្ណត់ព្តា។ 

សាលាអាចនឹងមិនរិតនថ្េសេវាសដើមបីផ្េែ ងរក្ 

ឬទាញយក្កំ្ណត់ព្តាអប់រំ 

មួយអំពីបុព្តធីតាសលាក្អាក្សទ។ សទាោះោ ង ក៏្សដាយ 

វាអាចនឹងរិតនថ្េសេវាថ្តចមេង ព្បេិនសបើនថ្េសេវាសនោះ

មិនរារាងំសលាក្អាក្ពីការអាចព្តួតពិនិតយ 

និងពិនិតយស ើងវញិនូវកំ្ណត់ព្តា។ 

ព័ត៌មានអំពីកុ្មារសលើេពីមាា ក់្  

ព្បេិនសបើកំ្ណត់ព្តាការអប់រំ មួយរមួបញ្ច លូព័ត៌ម្តន

អំពីកុ្ម្តរសលើេពីម្តា ក់្ សលាក្អាក្ម្តនេិទធិព្តួតពិនិតយ 

និងពិនិតយសមើលស ើងវញិផ្តព័ត៌ម្តនផ្ដលទាក់្

ទងនឹងបុព្តធីតាសលាក្អាក្ប ុស ណ ោះ 

ឬទទួលបានជូនការដណំឹងអំពីព័ត៌ម្តន

ជាក់្លាក់្សនាោះ។ 
 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិសេា ើេុ ំ និងទទួលបានបញ្ា ីព្បសភទ 

និងទីតាំងននកំ្ណត់ព្តាការអប់រំផ្ដលព្បមូល រក្ាទុក្ 

ឬសព្បើព្បាេស់ដាយសាលា។ 

ការយល់ត្ពមបសញ្េ ញព័ត៌មានដដលអាចកំ្ណត់អ

តតេញ្ជា ណផ្លា ល់ខល នួបាន   

លុោះព្តាផ្តព័ត៌ម្តនម្តននទ កុ្សៅក្ន ុងកំ្ណត់ព្តាការអប់

រំ ស ើយការបសញ្ចញ

សនោះព្តូវបានអនុញ្ញញ តសដាយាម នការយលព់្ពមពីឪពុក្

ម្តត យសព្កាមចាប់ FERPA 

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្ព្តូវផ្តទទួលបានមុនសពល

ព័ត៌ម្តន

ផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបានព្តូវបសញ្ចញ

សៅភ្នរីនានាសព្ៅពីមន្តនត ីននទីភ្នា ក់្ងារផ្ដលចូលរមួ។  

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្មិនព្តូវបានទាមទារសទមុ

នសពលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួ

ព្តូវបាននសពែនាយដល់មន្តនត ីននទីភ្នា ក់្ងារផ្ដលចូលរមួ

េព្ម្តប់សាលបំណងបំសពញឲ្យបានតាមតព្មូវការនន

ចាប់ IDEA ផ្នាក្ B។ 
 

ការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្អាក្ 

ឬការយល់ព្ពមរបេ់កុ្ម្តរម្តនេិទធិផ្ដល្នដល់

អាយុនីតិភ្នពសៅសព្កាមចាប់រដឋ 

ព្តូវផ្តទទួលបានមុនសពលពត៌័

ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបានព្តូវបា

ននសពែនាយដល់មន្តនត ីននទីភ្នា ក់្ងារផ្ដលចូលរមួផ្ដលនត

ល់ ឬបង់នថ្េសេវាក្មមអនត រកាល។  
 

ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អាក្ព្តូវបានចុោះស ម្ ោះ 

ឬនឹងចុោះស ម្ ោះចូលសរៀន

សៅសាលាឯក្ជនមួយផ្ដលមិនម្តនទីតាំងសៅក្ន ុងម

ណឌ លេិក្ាផ្តមួយផ្ដលសលាក្អាក្រេ់សៅសនាោះសទ 

សរព្តូវផ្តទទួលបានការយលព់្ពមរបេស់លាក្អាក្

មុនសពលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់

ែល នួបាន មួយអំពីបុព្តធីតា

សលាក្អាក្ព្តូវបាននសពែនាយក្ន ុងចំស មរវាងមន្តនត ីសៅ

ក្ន ុងមណឌ លេិក្ា 

ផ្ដលសាលាឯក្ជនម្តនទីតាំងេែ ិតសៅ 

និងមន្តនត ីសៅក្ន ុងមណឌ លេិក្ាផ្ដលសលាក្អាក្រេ់សៅ។ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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សាលាព្តូវរក្ាទុក្កំ្ណត់ស តុរបេ់មនុេសព្រប់ាា  

សលើក្ផ្លងផ្តសលាក្អាក្ 

និងមន្តនត ីសាលាផ្ដលម្តនការអនុញ្ញញ តផ្ដលពិនិតយសមើល

ស ើងវញិនូវកំ្ណត់ព្តាអប់រំពិសេ

េរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្បាននតល់ការយលព់្ពម

េព្ម្តប់ការបសញ្ចញព័ត៌ម្តន។ 

កំ្ណត់ស តុសនោះព្តូវរាប់បញ្ច លូស ម្ ោះបុរគល 

កាលបរសិចឆទចូលសមើលព្តូវបាននដល់ជូន 

និងសាលបំណង

ផ្ដលបុរគលសនាោះព្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យសព្បើព្បាេ់កំ្ណត់

ព្តា។ 
 

មន្តនត ីម្តា ក់្សៅសាលាព្តូវផ្តទទួលែុេព្តូវក្ន ុងការធានា

ការរក្ាការេម្តង ត់ននព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេ

ញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបាន។ មនុេសទាងំអេ់ផ្ដលព្បមូល 

ឬសព្បើព្បាេ់ព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ

ផ្លេ ល់ែល នួបានព្តូវផ្តទទួលបានការបណត ុ ោះប ត ល 

ឬការផ្ណនាំទាក់្ទងនឹងសាលនសោបាយ 

និងនីតិវធីិរបេ់រដឋទាក់្ទងនឹងការេម្តង ត់សព្កាមចាប់ 

IDEA និង FERPA។ 

សាលានីមួយ ពៗ្តូវផ្តរក្ាទុក្េព្ម្តប់អធិការកិ្ចចជាសា

ធារណៈនូវបញ្ា ីស ម្ ោះ 

និងមុែតំផ្ណងបចច ុបបនា របេ់បុរគលិក្ទាងំសនាោះសៅក្ន ុ

ងសាលាផ្ដល

អាចម្តនេិទធិចូលសមើលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចនឹងកំ្ណត់អ

តតេញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបាន។ 

ការដក្ដត្បកំ្ណត់ត្តា  

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សជឿជាក់្ថា 

របាយការណ៍អប់រំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្ អាក្មិនព្តឹមព្តូវ 

បំភ័នតឬរំសលាភបំពានសលើេិទធិរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

សលាក្អាក្អាចនឹងសេា ើេុឱំ្យសាលាផ្ក្ផ្ព្បព័ត៌ម្តនសនោះ។ 

ក្ន ុងរយៈសពលេមព្េប 

សាលាព្តូវេសព្មចថាសតើព្តូវផ្ក្ផ្ព្បព័ត៌ម្តនឬអត់។ 

ព្បេិនសបើសាលាបដិសេធមិនផ្ក្ផ្ព្បព័ត៌ម្តនតាមការ

សេា ើេុំសទ សាលាព្តូវ

ផ្តជូនដំណឹងដល់សលាក្អាក្អំពីការបដិសេធ 

និងេិទធរិបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុង

ការទទួលបានេវនាការសដើមបីជំទាេ់នឹងព័ត៌ម្តនសៅក្ន ុ

ងកំ្ណត់ព្តា។ េវនាការព្បសភទសនោះ 

រឺជាេវនាការសៅក្ន ុងតំបន់សព្កាមចាប់ FERPA ស ើយ

មិនផ្មនជាេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវននចាប់ 

IDEA ផ្ដលសធែ ើស ើងសៅមុែមន្តនត ីេវនាការអពាព្កឹ្តសទ។ 
 

ជាលទធនលននេវនាការ 

ព្បេនិសបើសាលាេសព្មចថាព័ត៌ម្តនមិនព្តឹមព្តូវ 

បំភ័នត  ឬសបើមិនដូចសនាោះសទរំសលាភសលើេិទធិឯក្ជនភ្នព 

ឬេិទធិសនសងសទៀតរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

សាលាព្តូវផ្តផ្លេ េ់បត រូព័ត៌ម្តន 

ស ើយជព្ម្តបសលាក្អាក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ 

ជាលទធនលននេវនាការ 

ព្បេិនសបើសាលាេសព្មចថាព័ត៌ម្តនមិនព្តឹមព្តូវ 

បំភ័នត  ឬសបើមិនដូចសនាោះសទរំសលាភសលើេិទធិឯក្ជនភ្នព 

ឬេិទធិសនសង សៗទៀតរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

សលាក្អាក្ព្តូវផ្តទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីេិទធិរប

េ់សលាក្អាក្ក្ន ុង

ការសធែ ើអតាែ ធិបាយអំពីព័ត៌ម្តនសៅក្ន ុងកំ្ណត់ព្តារប

េ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ដរាប កំ្ណត់ព្តា 

ឬផ្នាក្ផ្ដលម្តនការជទំាេ់ព្តូវបានរក្ាទុក្សដាយ

សាលា។ 
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ដក្ ូតការយល់ព្ពមរបេ់សលាក្

អាក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេព្ម្តប់ការទទួលបានរបេ់បុ

ព្តធីតាសលាក្អាក្នូវការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមផ្ដលទាក់្ទង

បនាេ ប់ពីសាលាបាននតលស់េវាក្មមដល់បុព្តធីតាសលាក្

អាក្ជាសលើក្ដំបូង 

សាលាមិនព្តូវបានតព្មូវឲ្យផ្ក្ផ្ព្បកំ្ណត់ព្តាអប់រំរបេ់

បុព្តធីតាសលាក្អាក្ សដើមបី

ដក្សចាលឯក្សារសោង មួយផ្ដលបានទទួលពីសេវា

ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មម

ពាក់្ព័នធពីមុនរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្សទ។ 

សទាោះោ ង ក៏្សដាយ 

សលាក្អាក្សៅផ្តម្តនេិទធសិេា ើេុំសាលាឲ្យផ្ក្ផ្ព្បកំ្ណត់

ព្តាបុព្តធីតាសលាក្អាក្ដផ្ដល 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សជឿជាក់្ថាកំ្ណត់ព្តាមិនព្តឹមព្តូវ 

បំភ័នត  ឬរំសលាភេិទធិរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្។ 

ការការពារ និងការបំផ្លៃ ញ  

សាលាព្តូវផ្តការពារការេម្តង ត់ននកំ្ណត់ព្តាបុព្តធីតា

សលាក្អាក្សៅក្ន ុងដំ ក់្កាលព្បមូល រក្ាទុក្ បសញ្ចញ 

និងបំផ្លេ ញ។  ការបំផ្លេ ញ េំសៅសលើការបំផ្លេ ញរបូវន័ដ  

ឬការដក្អតតេញ្ញញ ណផ្លេ លែ់ល នួសចញពីព័ត៌ម្តន 

ដូសចាោះព័ត៌ម្តនសនោះផ្លងម្តនលក្ខណៈអាចកំ្ណត់អតត

េញ្ញញ ណផ្លេ ល់ែល នួបានសទៀតស ើយ។ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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សាលាព្តូវជូនដំណឹងដលស់លាក្អាក្សៅសពលផ្ដលព័ត៌ម្ត

នសៅក្ន ុងកំ្ណត់ព្តារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ផ្លងព្តូវ

ការជាចាបំាច់ក្ន ុងការនតល់សេវាក្មមអប់រំជូនបុព្តធីតា

សលាក្អាក្តសៅសទៀតស ើយ។ 

ព័ត៌ម្តនព្តូវផ្តព្តូវបានបំផ្លេ ញតាមការសេា ើេុំរបេ់សលា

ក្អាក្ សលើក្ផ្លងផ្តស ម្ ោះ អាេយដាឋ ន សលែទូរេពេ ពនិទ ុ 

កំ្ណត់ព្តាវតតម្តន ចំនួនសម្ត ងេិក្ាផ្ដលបានចូលសរៀន 

ក្ព្មិតថាា ក់្ផ្ដលបានបញ្ច ប់ និងឆ្ា ំផ្ដលបញ្ច ប់

ការេិក្ា។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងដល់ឪពុក្មាត យ  

TEA នឹងនតល់សេចក្ត ីជូនដំណឹងផ្ដលព្រប់ព្ាន់ 

សដើមបជូីនដំណឹងសពញសលញដល់ឪពុក្ម្តត យ 

អំពីការេម្តង ត់ននព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ

ណផ្លេ ល់ែល នួបានរមួម្តន៖ 

ការពិពណ៌នាអំពីវសិាលភ្នពផ្ដលសេចក្តជូីន

ដំណឹងព្តូវបាននដល់ជាភ្នសាកំ្សណើតរបេ់ព្ក្ រមព្បជាជន

នានាសៅក្ន ុងរដឋ 

ការពិពណ៌នាអំពីកុ្ម្តរផ្ដលព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់

អតតេញ្ញញ ណផ្លេ លែ់ល នួបានព្តូវបានរក្ាទុក្អំព ី

ព្បសភទននព័ត៌ម្តនផ្ដលបានផ្េែងរក្ វវធីិសាន្តេត

ផ្ដលព្តូវសព្បើក្ន ុងការព្បមូលព័ត៌ម្តន 

រមួម្តនព្បភពផ្ដលព្បមូលពត៌័ម្តន 

និងការសព្បើព្បាេ់ព័ត៌ម្តន 

សេចក្ត ីេសងខបននសាលនសោបាយ និងនីតិវវធីិ

ផ្ដលទីភ្នា ក់្ងារចូលរមួព្តូវផ្តអនុវតតទាក់្ទងនឹងការរ

ក្ាទុក្ ការបសញ្ចញសៅភ្នរីទីបី ការរក្ាទុក្ 

និងការបំផ្លេ ញព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ

ផ្លេ ល់ែល នួបាន 

និងការពិពណ៌នាអំពីេិទធទិាងំអេ់របេ់ឪពុក្ម្តត យ 

និងបុព្តធីតាទាក់្ទងនឹងព័ត៌ម្តនសនោះ 

រាប់បញ្ច លូទាងំេិទធិនានាសព្កាមចាប់ FERPA 

និងបទបបញ្ញតត ិេព្ម្តប់អនុវតតសៅក្ន ុងម្តព្តា 34 CFR 

ផ្នាក្ទី 99។ 
 

ការរក្សាលាឯក្ជនេម ័ព្រចិតតសដាយឪពកុ្

ម្តត យ 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិជាក់្លាក់្សៅសពលសលាក្អាក្ដាក់្បុ

ព្តធីតាសលាក្ 

អាក្សៅក្ន ុងសាលាឯក្ជនសដាយេម ័ព្រចិតត។ IDEA 

មិនតព្មូវឲ្យសាលារដឋបង់នថ្េការអប់រំ 

រមួទាងំការអប់រំពិសេេ និងសេវា

ក្មមពាក់្ព័នធឲ្យបុព្តធីតាសលាក្អាក្ផ្ដលម្តនពិការភ្ន

ពសៅសាលាឯក្ជន ឬសាែ ប័នឯក្ជនមួយស ើយ 

ព្បេិនសបើសាលារដឋបានសធែ ើឲ្យ FAPE 

ម្តនអាចរក្បានដលបុ់ព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ស ើយសលាក្អាក្សព្ជើេសរ ើេដាក់្បុព្តធីតាសៅសាលាឯក្

ជន ឬសាែ ប័នឯក្ជន។ សទាោះោ ង  

សាលារដឋផ្ដលសាលាឯក្ជនម្តនទីតាំងេែ ិតសៅព្តូវរា

ប់

បញ្ច លូបុព្តធីតាសលាក្អាក្សៅក្ន ុងចំស មព្បជាពលរ

ដឋផ្ដលតព្មូវការរបេ់ពួក្ាត់ព្តូវបានសដាោះព្សាយព្េប

តាមបទបបញ្ញតត ិចាប់ IDEA េត ីពីកុ្ម្តរផ្ដលឪពុក្ម្តត យ

បានដាក់្សៅសាលាឯក្ជន។ 

លក្ខខណឌ េត្មាប់ការរក្សាលាឲ្យសរៀនជាឯក្សតា

ភារីសោយ 

កុ្មារសៅសាលាឯក្ជនជាបនទ ុក្ចំណាយរបេ់រដឋ 

សាលាជាបនទ ុក្ចំណាយរបេ់រដឋ  

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិជាក់្លាក់្សៅសពលសលាក្អាក្ដាក់្

បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្សៅក្ន ុងសាលាឯក្ជន 

ពីសព្ពាោះសលាក្អាក្មិនយល់ព្េបនឹងសាលារដឋទាក់្

ទងនឹងការម្តនក្មម វធីិេមព្េបេព្ម្តប់បុព្តធីតាសលា

ក្អាក្។ 
 

ព្បេិនសបើកាលពីមុនបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្បានទ

ទួលការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ សព្កាមអំ ចននសាលារដឋ  

ស ើយសលាក្អាក្សព្ជើេសរ ើេ

ចុោះស ម្ ោះបុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្សៅក្ន ុងសាលាមសតត

យយ បឋមេិក្ា ឬ

សាលាមធយមេិក្ាឯក្ជនសដាយាម នការយល់ព្ពម 

ឬការផ្ណនាំបញ្ជ នូសដាយសាលារដឋ តុលាការ 

ឬមន្តនត ីេវនាការអាចតព្មូវឱ្យសាលារដឋនតល់េំណងដល់

សលាក្អាក្េព្ម្តប់នថ្េចុោះស ម្ ោះចូលសរៀនសនាោះ 

ព្បេិនសបើតុលាការ ឬមន្តនត ីេវនាការរក្ស ើញ

ថាសាលារដឋមិនបានសធែ ើឲ្យ FAPE 

ម្តនដល់បុព្តធីតាសលាក្អាក្បានទាន់សពលសវលា

មុនសពលការចុោះស ម្ ោះសនាោះ 

និងថាការដាក់្ក្ន ុងសាលាឯក្ជនរឺេមព្េប។ 

មន្តនត ីេវនាការ ឬតុលាការអាចនឹងរក្ស ើញថា 

ការរក្សាលាឲ្យសរៀនរបេស់លាក្

អាក្ម្តនលក្ខណៈេមព្េប 

សទាោះបីការដាក់្សនោះមិនបំសពញបានសៅតាមេត ង់ដារ



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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រដឋផ្ដលអនុវតតចំសពាោះការអប់រំផ្ដលនតលស់ដាយ TEA 

និងសាលាក៏្សដាយ។ 

ដដនកំ្ណត់សលើេំណង  

តនមេននេំណងផ្ដលបានពពិណ៌នាសៅក្ន ុងក្ថាែណឌ មុ

នអាចនឹងព្តូវបានកាត់បនែយ ឬបដិសេធព្បេិនសបើ៖ 

សៅក្ន ុងកិ្ចច ព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

ថ្មី សៗនោះផ្ដលសលាក្អាក្បានចូលរមួមុនសពលអាក្ដក្បុ

ព្តធីតាសលាក្អាក្សចញពីសាលារដឋ 

សលាក្អាក្មិនបានជូនដណំងឹសៅរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

ថាសលាក្អាក្បានបដិសេធេំសណើេំុដាក់្សដាយសាលារដឋ  

សដើមបនីតល ់ FAPE ជូនបុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

រមួម្តនការបងាា ញពីក្ត ីក្ងែល ់

និងសចតនារបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុងការចុោះ

ស ម្ ោះបុព្តធីតាសលាក្អាក្សៅសាលាឯក្ជនជាបនទ ុក្ចំ

 យរបេ់រដឋ ឬោ ងសហាច េ ់ 10 

នថ្ងនននថ្ងសធែ ើការរមួទាងំនថ្ងឈប់េព្ម្តក្ មួយ

ផ្ដលសក្ើតស ើងសៅនថ្ងសធែ ើការមុនសពលការដក្បុព្តធីតា

សលាក្អាក្សចញពីសាលារដឋ 

សលាក្អាក្មិនបាននតលស់េចក្ត ីជូនដំណឹងជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរសៅសាលារដឋអំពីព័ត៌ម្តនសនាោះសទ 

ឬមុនសពលផ្ដលសលាក្អាក្

ដក្បុព្តធីតាសលាក្អាក្សចញពីសាលារដឋ 

សាលារដឋបាននតល់សេចក្ត ីជូនដំណឹង

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនដល់សលាក្អាក្អំពីបំណងរប

េ់ែល នួក្ន ុង

ការវាយតនមេបុព្តធីតាសលាក្អាក្រមួទាងំសេចក្ត ីផ្ថ្េងកា

រណ៍អំពីសាលបំណងននការវាយតនមេផ្ដលេមព្េប 

និងេមស តុនល ប ុផ្នត សលាក្អាក្មិនបា

នឲ្យបុព្តធីតាេព្ម្តប់សធែ ើការវាយតនមេ 

ឬតុលាការរក្ស ើញថា េក្មមភ្នពរបេ់

សលាក្អាក្មិនេមស តុនល។ 
 

សទាោះោ ង  តនមេននេំណងមិនព្តូវកាត់បនែយ 

ឬបដិសេធចំសពាោះការែក្

ខានមិនបាននតល់សេចក្តជូីនដំណឹងព្បេិនសបើ៖ 

សាលារដឋរារាងំសលាក្អាក្មិនឲ្យនតល់សេចក្តជូីនដំណឹង 

សលាក្អាក្មិនបានទទួលសេចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពី

ការទទួលែុេព្តូវរបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុងការនតល់សេចក្ត ីជូ

នដំណឹងផ្ដលបានពិពណន៌ា 

ឬការអនុសលាមតាមតព្មូវការពីមុនអាចនឹងបងកសាា ម

របួេរាងកាយដល់បុព្តធីតាសលាក្អាក្។ 

តាមឆនាេ នុេិទធិរបេ់តុលាការ ឬមន្តនត ីេវនាការ 

តនមេននេំណងអាចនឹងមិនព្តូវបានកាត់បនែយ 

ឬបដិសេធចំសពាោះការែក្ខានរបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុងការ

នតល់សេចក្ត ីជូនដណំឹងចាបំាច់ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនសចោះអក្សរ ឬមិនសចោះេរសេរ

ជាភ្នសាអង់សរេេ 

ឬការអនុសលាមតាមតព្មូវការពីមុនអាចនឹងប ត ល

ឱ្យ

ម្តនការប ោះពាល់នល វូចិតតធងន់ធងរដល់បុព្តធីតាសលាក្អា

ក្។ 
 

ការសនេរេទិធិឪពកុ្ម្តត យ  

រាល់េិទធិឪពុក្ម្តដ យទាងំអេ់េែ ិតសព្កាមចាប់ IDEA 

សនេរឲ្យបុព្តធីតាសៅសពលបុព្តធីតា

្នដលអ់ាយុនីតិភ្នព។ 

អាយុនីតិភ្នពសៅសព្កាមចាប់របេ់រដឋតិចសាេ់រឺអា

យុ 18 ឆ្ា ំ។ េព្ម្តប់កូ្នភ្នរសព្ចើន 

េិទធិឪពុក្ម្តដ យទាងំអេ់ផ្ដលបានពិភ្នក្ាសៅ

ក្ន ុងឯក្សារសនោះនឹងសនេរសៅឱ្យកូ្នសៅអាយ ុ 18 ឆ្ា ំ។ 

សៅសពលេិទធិឪពុក្ម្តដ យសនេរឲ្យេិេសសពញវយ័របេ់សលា

ក្អាក្ ាត់ម្តនេិទធិសធែ ើការេសព្មចចិតតអំពីការអប់រំ 

សទាោះបីជាសាលារដឋសៅផ្តព្តូវនតល់ជូនសលាក្អាក្នូវ

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

និងសេចក្ត ីជូនដំណឹងជា

លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនក៏្សដាយ។ 

សទាោះោ ង សលាក្អាក្នឹងមិនអាចចូលរមួការព្បជុំ

បានសទ លុោះព្តាផ្តព្តូវបានអសញ្ា ើញជាពិសេេ

សដាយេិេសសពញវយ័ ឬ សាលា ឬសលើក្ផ្លងផ្ត

េិេសសពញវយ័របេ់សលាក្អាក្នតល់េិទធិដល់សលាក្អាក្ក្ន ុ

ងកិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងេត ីពកីារសធែ ើការេសព្មចចិតតសដាយម្ត

នការាំព្ទ។ 

អាណាពាបាលដដលដតងតាងំសោយតុលាការេ

ត្មាប់េិេសសពញវយ័ 

 ព្បេិនសបើតុលាការបានផ្តងតាំងសលាក្អាក្ 

ឬបុរគលម្តា ក់្សនសងសទៀតជា

អា ពាបាលព្េបចាប់របេ់េិេសសពញវយ័ 

េិទធិសព្កាមចាប់ IDEA នឹងមិន

សនេរសៅឱ្យេិេសសពញវយ័សនាោះសទ។ 

អា ពាបាលផ្ដលព្តូវបានផ្តងតាំងសដាយព្េបចា

ប់នឹងទទួលបានេិទធិទាងំសនោះ។ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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េិេសសពញវយ័ដដលជាប់ឃុំឃំង 

ព្បេិនសបើេេិសសពញវយ័ព្តូវជាប់ពនធនាារ េិទធិ IDEA 

ទាងំអេ់នឹងព្តូវសនេរសៅឱ្យេិេសសពញវយ័សៅអាយុ 18 

ឆ្ា ំ។ 

សលាក្អាក្នឹងមិនរក្ាេិទធិទទួលបានសេចក្ត ីជូនដំណងឹ

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្ដលទាក់្ទងនឹងការអប់រំពិសេេ

សទ។ 

េិេសសពញវយ័មុនអាយ ុ18 ឆ្ា ំ  

ម្តនលក្ខែណឌជាក់្លាក់្មួយចំនួនផ្ដលព្តូវបានពិពណ៌

នាសៅក្ន ុងជំពូក្ទី 31 ននព្ក្មព្រួសាររដឋតិចសាេ់ 

ផ្ដលនាំឲ្យកុ្ម្តរកាេ យជាមនុេសសពញវយ័មុនអាយ ុ 18 

ឆ្ា ំ។ 

ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អាក្ព្តូវបានកំ្ណត់ថាជាមនុ

េសសពញវយ័សៅសព្កាមជំពូក្សនោះ េិទធិសៅសព្កាមចាប់ 

IDEA នឹងសនេរសៅឱ្យបុព្តធីតាសលាក្ អាក្សៅសពលសនាោះ។ 

ជសត្មើេជំនួេម្នអាណាពាបាល  

សាលារដឋ ព្តូវផ្តទទួលយក្លិែិតសនេរេិទធិ 

ឬកិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងអំពកីារេសព្ម

ចចិតតផ្ដលម្តនការាំព្ទផ្ដលម្តនេុពលភ្នព 

ផ្ដលព្តូវបានអនុវតត

សដាយេិេសសពញវយ័របេ់សលាក្អាក្។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹង និងព័ត៌មានចបំាច់  

សៅនថ្ង ឬមុននថ្ងែួបកំ្សណើតរព្មប់ 17 

ឆ្ា ំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ សាលា

រដឋ ព្តូវផ្តនតលជូ់នសលាក្អាក្ 

និងបុព្តធីតាសលាក្អាក្នូវសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយ

លក្ខណអ៍ក្សរផ្ដលពិពណ៌នាអំពីការសនេរេិទធិឪពុក្ម្តដ យ 

និងរាប់បញ្ច លូទាងំព័ត៌ម្តនអំពីអា ពាបាលភ្នព 

និងជសព្មើេសនសងសទៀតននអា ពាបាលភ្នព 

រមួទាងំកិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងអំពកីារសធែ ើការេសព្មចចិតតសដាយ

ម្តនការាពំ្ទ និងការាំព្ទ 

និងសេវាក្មមសនសងសទៀតផ្ដលអាចនឹងជួយបុព្តធីតា

សលាក្

អាក្សៅក្ន ុងការរេ់សៅសដាយឯក្រាជយម្តច េ់ការបាន។ 

ក្មម វធីិ IEP 

របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ក៏្ព្តូវបញ្ញា ក់្នងផ្ដរថាសាលារ

ដឋបាននតលព់័ត៌ម្តនសនោះ។ 
 

សៅនថ្ងែួបកំ្សណើតរព្មប់ 18 

ឆ្ា ំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ សាលារដឋ ព្តូវនតល់

សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់សលាក្អាក្ 

និងបុព្តធីតាសលាក្

អាក្ថាេិទធិឪពុក្ម្តដ យព្តូវបានសនេរសៅឱ្យេិេសសពញវយ័

។  

សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសនោះព្តូវរាប់បញ្ច ូ

លទាងំព័ត៌ម្តននិងធនធានអំពីអា ពាបាលភ្នព 

និងជសព្មើេជំនួេេព្ម្តប់អា ពាបាល រមួទាងំ

កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងអំពីការសធែ ើការេសព្មចចិតតសដាយម្តន

ការាំព្ទ និងការាំព្ទ និង

សេវាក្មមសនសងសទៀតផ្ដលអាចនឹងជួយបុព្តធីតាសលាក្

អាក្ក្ន ុងការរេ់សៅសដាយឯក្រាជយម្តច េក់ារ។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសនោះក៏្ព្តូវបញ្ច ូ

លព័ត៌ម្តនទំនាក់្ទំនង 

សដើមបសីព្បើព្បាេ់ក្ន ុងការផ្េែងរក្ព័ត៌ម្តនបផ្នែមនងផ្ដ

រ។ 
 

ព័ត៌ម្តនការអប់រំពិសេេ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ព្តូវការព័ត៌ម្តនអំពីបញ្ញា ការអប់រំ

ពិសេេ សលាក្អាក្

អាចនឹងទូរេពេសៅមជឈមណឌ លព័ត៌ម្តនការអប់រំពិសេ

េតាមសលែ 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839)។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សៅសលែសនោះ ស ើយសនាើសារទុក្ 

នរ ម្តា ក់្នឹងទូរេពេ

មក្សលាក្អាក្វញិក្ន ុងសម្ត ងសធែ ើការធមមតា។ 

បុរគលផ្ដលថ្េង់ 

ឬធងន់ព្តសចៀក្អាចនឹងទូរេពេសៅសលែ SPEDTEX 

សដាយសព្បើ Relay Texas តាមសលែ 7-1-1។ 
 

ការសដាោះព្សាយការផ្ែែងរនំតិ 

ម្តនសពលែេោះផ្ដលសលាក្អាក្មិនយល់ព្េបនឹងចំ ត់

ការផ្ដលសាលាបានសធែ ើស ើងទាក់្ទងនឹងការអប់រំពិសេ

េ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ របេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្។ 

សលាក្អាក្ព្តូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតោ ងខាេ ំងកាេ ឱ្យសធែ ើកា

រជាមួយបុរគលិក្សាលា 

សដើមបសីដាោះព្សាយបញ្ញា ផ្ែែងរំនិតាា សៅសពលផ្ដលវាសក្ើ

តស ើង។ 

សលាក្អាក្អាចនឹងេួរសាលាអំពីជសព្មើេដំស ោះព្សាយ

វវវិាទផ្ដលសាលានតល់ជូនេព្ម្តប់ឪពុក្ម្តត យ។ TEA 

នតល់ជូននូវជសព្មើេនល វូការចំនួនបួនេព្ម្តប់សដាោះព្សា

យបញ្ញា ផ្ែែងរំនិតាា អំពីការអប់រំពិសេេរឺ៖ 

ការេព្មបេព្មួលក្មម វធីិ IEP របេ់រដឋ សេវាក្មម



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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េព្ម រោះេព្មួល ដំសណើរការសដាោះព្សាយបណត ឹងអប់រំពិសេេ 

និងក្មម វធីិេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

ភាពខុេគ្មា រវាងនីតិវធីិោក់្បណត ឹងតាមនីតិវធីិ

ត្តឹមត្តវូ និងេវនាការតាមនីតិវធីិត្តឹមត្តវូ 

និងបណត ឹងអប់រំពិសេេ 

បទបបញ្ញតត ិេត ីពីការអប់រំពិសេេរបេ់េ ព័នធបានដាក់្

សចញនីតិវធីិដាច់សដាយផ្ ក្េព្ម្តប់បណត ឹងអប់រំពិសេេ 

និងេព្ម្តប់បណត ឹង និងេវនាការតាមនីតិវវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

ដូចផ្ដលបានពនយលខ់ាងសលើ បុរគល ឬអងគភ្នព មួយ 

រមួទាងំបុរគល ឬអងគភ្នព

មក្ពីខាងសព្ៅរដឋអាចនឹងដាក់្ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេ

េសដាយសចាទព្បកាន់ពីការរំសលាភសលើលក្ខែណឌ តព្មូវការ

ននចាប់ IDEA ផ្នាក្ B  មួយសដាយសាលា TEA ឬទីភ្នា ក់្

ងារសាធារណៈសនសងសទៀត មួយ។ ម្តនផ្តសលាក្អាក្ 

ឬសាលាប ុស ណ ោះសទើបអាចនឹងដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិ

វវធីិព្តឹមព្តូវសលើបញ្ញា  មួយផ្ដលទាក់្ទងនឹងេំសណើ 

ឬការបដិសេធក្ន ុងការនត ចួសនតើម ឬផ្លេ េ់បត រូអតតេញ្ញញ ណ 

ការវាយតនមេ ឬការសរៀបចំការអប់រំរបេ់កុ្ម្តរ

ផ្ដលម្តនពិការភ្នព ឬការនតល់ FAPE ជូនកុ្ម្តរ។ 

ែណៈសពលផ្ដល TEA 

ជាទូសៅព្តូវសដាោះព្សាយបណត ងឹអប់រំពិសេេក្ន ុងរយៈសពល

កំ្ណត់ 60 នថ្ៃព្បតិទិន 

លុោះព្តាផ្តសពលសវលាកំ្ណត់ព្តូវបានពនារព្តឹមព្តូវ 

មន្តនត ីេវនាការនីតិវធីិព្តឹមព្តូវឥតលសមអៀងព្តូវសាត ប់ពា

ក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

(ព្បេិនសបើមិនព្តូវបានសដាោះព្សាយតាមរយៈការព្បជុំ

សដាោះព្សាយ ឬតាមរយៈការេព្ម រោះេព្មួល) 

និងសចញសេចក្ត ីេសព្មចជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរក្ន ុងរយៈសពល 45 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីចុងបញ្ច ប់រយៈសពលសដាោះព្សាយ

ដូចផ្ដលបានពិពណន៌ាសៅក្ន ុងឯក្សារសនោះសព្កាមចំណ

ងសជើងដំសណើរការដសំ ោះព្សាយ 

លុោះព្តាផ្តមន្តនត ីេវនាការនតលក់ារពនារ

សពលជាក់្លាក់្មួយតាមការសេា ើេុំរបេ់សលាក្អាក្ 

ឬតាមេំសណើេំុរបេ់សាលា។  
 

ការេព្មបេព្មួលក្មម វធិី IEP របេ់រដឋ 

តាមតព្មូវការរបេ់ចាប់រដឋ TEA 

បានបសងក ើតរសព្ម្តងេព្មបេព្មួលក្មមវវធីិ IEP របេ់រដឋ 

សដើមបនីតល់អាក្េព្មបេព្មួលក្មម វធីិ IEP ឯក្រាជយសដើមបី

ជួយសរៀបចំព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

េព្ម្តប់ភ្នរីនានាផ្ដលជទំាេ់នឹងការ

េសព្មចចិតតទាក់្ទងនឹងការនតល ់ FAPE 

ជូនកុ្ម្តរផ្ដលម្តនពិការភ្នព។ 

លក្ខែណឌ ផ្ដលព្តូវផ្តបំសពញព្រប់សដើមបីឲ្យ TEA 

នតល់អាក្េព្មបេព្មួលឯក្រាជយម្តនដូចខាងសព្កាម៖  

▪ ទព្មង់ផ្បបបទសេា ើេុំចាបំាច់ព្តូវផ្តបំសពញ 

និងចុោះ តែសលខាសដាយទាងំសលាក្អាក្ 

និងសាលា។ 

ទព្មង់ផ្បបបទសនោះម្តនជាភ្នសាអង់សរេេ 

និងសអេ ាញ តាមអនឡាញសៅសលើសរ ទំព័រ 

ការេព្មបេព្មួលក្មម វធីិអប់រំលក្ខណៈបុរគល 

(តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/3spluIV)។ 

វាក៏្អាចរក្បានតាមការសេា ើេុំពី TEA នងផ្ដរ។  

▪ ជសម្តេ ោះព្តូវផ្តទាក់្ទងនឹងកិ្ចច ព្បជុំរណៈក្ម្តម

ធិការ ARD ផ្ដលសៅក្ន ុងសនាោះកិ្ចច ព្ពម

សព្ពៀងាា អំពីធាតុចាំបាច់មួយ 

ឬសព្ចើនរបេ់ក្មម វធីិ IEP មិនព្តូវបានេសព្មច 

ស ើយរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

បានយល់ព្ពមបញ្ឈប់ និងសរៀបចំកិ្ចច ព្បជុំ

ស ើងវញិ។ 

▪ សលាក្អាក្ 

និងសាលាព្តូវផ្តដាក់្ទព្មង់ផ្បបបទសេា ើេុំចាំ

បាច់ក្ន ុងរយៈសពល

ព្បាំនថ្ៃព្បតិទិនននកិ្ចច ព្បជុំរណៈក្ម្តម ធិការ 

ARD ផ្ដលបានបញ្ច ប់សដាយការផ្ែែងរំនិតាា  

ស ើយអាក្េព្មបេព្មួលព្តូវផ្តម្តនវតតម្តន

សៅនថ្ងផ្ដល

បានកំ្ណត់េព្ម្តប់សរៀបចំការព្បជុសំ ើងវញិ។ 

▪ ជសម្តេ ោះសនោះមិនព្តូវពាក់្ព័នធ នឹងការបងាា ញការ

េសព្មចចុងសព្កាយ ឬការកំ្ណត់ការដាក់្ IAES 

ស ើយ។ 

▪ សលាក្អាក្ 

និងសាលាមិនព្តូវចូលរមួក្ន ុងសពលដំ លាា

ក្ន ុងការេព្ម រោះេព្មួលការអប់រំពិសេេស ើយ។ 

▪ បញ្ញា សៅក្ន ុងជសម្តេ ោះមិនព្តូវជាក្មមវតថ ុននពាក្យ

បណត ឹងអប់រំពិសេេ ឬេវនាការតាម

នីតិវធីិព្តឹមព្តូវេព្ម្តប់ការអប់រំពិសេេស ើយ

។ 

▪ សលាក្អាក្ 

និងសាលាមិនព្តូវចូលរមួក្ន ុងការេព្មបេព្មួ

លក្មម វធីិ IEP 

ទាក់្ទងនឹងកុ្ម្តរផ្តមួយក្ន ុងឆ្ា ំេិក្ាផ្តមួ

យននការដាក់្េំសណើបចច ុបបនាេព្ម្តប់េុំការេ

ព្មបេព្មួលក្មម វធីិ IEPស ើយ។ 

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/individualized-education-program-facilitation
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/individualized-education-program-facilitation
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▪ វវធិានរបេ់រដឋទាក់្ទងនឹងក្មម វធីិេព្មបេព្មួ

លក្មម វធីិ IEP របេ់រដឋអាចរក្ស ើញសៅ 19 TAC 

§89.1197 (តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/3bCULCL)។ 
 

សេវាក្មមេព្ម រោះេព្មួល 

ការេព្ម រោះេព្មួលព្តូវផ្តម្តនសដើមបសីដាោះព្សាយវវិាទទាក់្ទ

ងនឹងបញ្ញា  មួយផ្ដលេែ តិសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

រមួទាងំបញ្ញា ផ្ដលបានសក្ើតស ើងមុន

សពលដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

ដូសចាោះម្តនការេព្ម រោះេព្មួលសដើមបីសដាោះព្សាយជសម្តេ ោះសព្កា

មចាប់ IDEA ផ្នាក្ B មិនថាសតើសលាក្អាក្បាន 

ដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិ

វវធីិព្តឹមព្តូវសដើមបសីេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវដូ

ចផ្ដលបានពិពណ៌នាសព្កាមចំណងសជើងនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ

ឬអត់សនាោះសទ។  

ការេព្ម រោះេព្មួលមិនកំ្ណត់ព្តឹមផ្តជសម្តេ ោះរវាងឪពុក្ម្តត

យេិេស និងសាលាទាក់្ទងនឹងការកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ 

ការវាយតនមេ ឬការសរៀបចំការអប់រំរបេកុ់្ម្តរ ឬការនតល ់

FAPE ជូនកុ្ម្តរប ុស ណ ោះសទ។  
 

ការេព្ម រោះេព្មួលរឺជាដសំណើរការេម ័ព្រចិតត។  

ដូសចាោះព្បេិនសបើទាងំសលាក្អាក្ 

និងសាលាយល់ព្ពមេម ព័្រចិតតចូលរមួក្ន ុងការេព្ម រោះ

េព្មួល TEA សធែ ើការសរៀបចំ 

និងចំ យេព្ម្តប់ការេព្ម រោះេព្មួល។ 

ការេព្ម រោះេព្មួលអាចនឹងមិនព្តូវបានសព្បើសដើមបីពនារ

សពល ឬបដិសេធសលាក្អាក្នូវេវ

នាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ឬេិទធិសនសងសទៀត មួយសព្កាមចាប់ IDEA សទ។ 
 
TEA 

នតល់ជូននូវសេវាក្មមេព្ម រោះេព្មួលសដាយេែ យ័ព្បវតត ិសៅ

សពលរាលក់ារសេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

ប ុផ្នត សលាក្អាក្អាចនឹងសេា ើេុំសេវាក្មមេព្ម រោះេព្មួលបា

នព្រប់សពលផ្ដលសលាក្អាក្ 

និងសាលាម្តនការផ្ែែងរំនិតាា អំពីបញ្ញា  មួយសព្កា

មចាប់ IDEA ផ្នាក្ B។ 
 

អាក្េព្ម រោះេព្មួលមិនផ្មនជាបុរគលិក្របេ់ TEA 

ឬមណឌ លេិក្ាផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងការអប់រំ 

ឬការផ្ថ្រក្ាកុ្ម្តរផ្ដលជាក្មមវតថ ុននដំសណើរការេព្ម រោះេ

ព្មួលសនោះសទ 

ស ើយពួក្សរមិនអាចម្តននលព្បសោជន៍ផ្លេ ល់ែល នួ 

ឬនលព្បសោជន៍

វវជិាា ជីវៈផ្ដលនឹងម្តនទំនាេ់ជាមួយេតានុម័តភ្នពរ

បេ់ពួក្សរស ើយ។ 

បុរគលផ្ដលម្តនលក្ខណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់ជាអាក្េព្ម រោះ

េព្មួលមិនផ្មនជាបុរគលិក្របេ់មណឌ លេិក្ា ឬ TEA 

ដាច់មុែទាងំព្េ រងសទ ពីសព្ពាោះផ្តាត់ព្តូវបានបង់

ព្បាក់្ឲ្យសដាយ TEA សដើមបីសធែ ើជាអាក្េព្ម រោះេព្មួល។  

អាក្េព្ម រោះេព្មួលរឺជាអាក្ម្តនអាជពីផ្ដលម្តនលក្ខ

ណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់និងទទួលការបណត ុ ោះប ត លក្ន ុង

ការសដាោះព្សាយវវិាទ និងម្តនចំសណោះដឹងអំពីចាប់ការ

អប់រំពិសេេ។ 

តួនាទីរបេ់អាក្េព្ម រោះេព្មួលរឺព្តូវម្តនេតានុម័ត 

និងមិនកាន់សជើងភ្នរី 

មួយក្ន ុងការេព្ម រោះេព្មួលស ើយ។ 

សាលសៅននការេព្ម រោះេព្មួល រឺសដើមបជួីយសលាក្អាក្ 

និងសាលា្នដល់

កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងផ្ដលបំសពញចិតតអាក្ទាងំពីរ។ 
 

តំណភ្នា ប់សៅបញ្ា ីបចច ុបបនា ននអាក្េព្ម រោះេព្មួលអាចរ

ក្បានសៅ ការោិល័យអរគសមធាវ ើ 

ក្មម វធីិេព្ម រោះេព្មួលពិសេេ (តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/39yQTjK)។ 
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ និងសាលាយលព់្ពមេព្ម រោះេព្មួល 

សលាក្អាក្អាចយល់

ព្ពមសព្បើអាក្េព្ម រោះេព្មួលជាក់្លាក់្ 

សបើមិនដូសចាា ោះសទអាក្េព្ម រោះេព្មួលនឹង

ព្តូវបានចាត់តាំងសដាយនចដនយ។ 

ក្ន ុងក្រណី ក៏្សដាយ 

អាក្េព្ម រោះេព្មួលនឹងទាក់្ទងសលាក្អាក្ភ្នេ មៗសដើមបី

កំ្ណត់សពលសវលា ននការេព្ម រោះេព្មួលសៅក្ផ្នេង 

និងសពលសវលាផ្ដលងាយព្េួលចំសពាោះសលាក្អាក្ 

និងសាលា។  
 

ការពិភ្នក្ាផ្ដលសធែ ើស ើងក្ន ុងដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួល

ព្តូវរក្ាការេម្តង ត់។  

ការពិភ្នក្ាមិនអាចសព្បើជាភេត ុតាងសៅក្ន ុងេវនាការ

តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ឬនីតិវធីិរដឋបបសវណីនាសពលអនារតរបេ់តុលាការេ 

ព័នធ  ឬតុលាការរដឋននរដឋផ្ដលទទួលជំនួយសព្កាមចាប់ 

IDEA ផ្នាក្ B បានស ើយ។ 
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ 

និងសាលាសដាោះព្សាយជសម្តេ ោះតាមរយៈដំសណើរការេព្ម រោះ

េព្មួលសនោះ 

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1197
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1197
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/office-of-general-counsel-special-education-mediation-program
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/office-of-general-counsel-special-education-mediation-program
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ភ្នរីទាងំពីរព្តូវចុោះកិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងផ្ដលម្តនកាតពែ

កិ្ចច ព្េបចាប់ផ្ដលបសងក ើតដំស ោះព្សាយ។  

កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងព្តូវផ្តបញ្ញា ក់្ថារាល់ការពភិ្នក្ាទាងំអ

េ់ផ្ដលបានសធែ ើស ើងក្ន ុងអំ រ ងសពលដំសណើរការេព្ម រោះេ

ព្មួលនឹងរក្ាការេម្តង ត់ ស ើយមិនអាចសព្បើជាភេត ុ

តាងសៅក្ន ុងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ឬនីតិវធីិរដឋបបសវណីនាសពលបនតសព្កាយៗមក្សទៀតស ើយ

។  

កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងសនោះក៏្ព្តូវផ្តចុោះ តែសលខាសដាយទាងំសលា

ក្អាក្ និងអាក្តំ ង

មណឌ លេិក្ាផ្ដលម្តនេិទធអំិ ចក្ន ុងការចងកាតពែកិ្

ចចមណឌ លេិក្ានងផ្ដរ។ 

កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងការេព្ម រោះេព្មួលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្ត

នចុោះ តែសលខាព្តូវបានចងព្ក្ងជាកាតពែកិ្ចច ព្េបចា

ប់ និងអាចអនុវតតបានសៅក្ន ុងតុលាការ

 ផ្ដលម្តនេិទធិអំ ចសព្កាមចាប់រដឋ 

សដើមបីវនិិចឆ ័យសរឿងក្ត ីព្បសភទសនោះ 

ឬសៅក្ន ុងតុលាការមណឌ លេ ព័នធ។ 
 

សលាក្អាក្អាចរក្ស ើញព័ត៌ម្តនបផ្នែមសទៀតអំពីដំសណើរ

ការេព្ម រោះេព្មួលសនោះសៅសលើសរ ទំព័រ TEA សៅ 

ការោិល័យអរគសមធាវ ើ ក្មម វធីិេព្ម រោះេព្មួលពិសេេ 

(តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/39yQTjK)។ 
 

វវធិានរបេ់រដឋទាក់្ទងនឹងដសំណើរការេព្ម រោះេព្មួលការអ

ប់រំពិសេេអាចរក្ស ើញសៅ 19 TAC §89.1193 (តំណភ្នា ប់៖ 

bit.ly/35Dyrp2)។ 
 

ដំសណើរការសដាោះព្សាយបណត ឹងអប់រំពសិេេ 

ជសព្មើេមួយសទៀតេព្ម្តប់ការសដាោះព្សាយវវិាទការអប់រំពិ

សេេរឺដំសណើរការសដាោះព្សាយបណត ឹងអប់រំពិសេេរបេ់ 

TEA។  សៅក្ន ុងឯក្សារសនោះ ពាក្យ ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេេ 

េំសៅសៅសលើពាក្យបណត ឹងរបេ់រដឋសៅសព្កាមចាប់ IDEA 

និងបទបបញ្ញតត ិេព្ម្តប់អនុវតតរបេ់វា។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សជឿថា 

ទីភ្នា ក់្ងារសាធារណៈបានរំសលាភសលើតព្មូវការ

អប់រំពិសេេ 

ឬព្បេិនសបើសលាក្អាក្សជឿជាក់្ថាទីភ្នា ក់្ងារសាធារណៈ

មិនកំ្ពុ

ងអនុវតតសេចក្ត ីេសព្មចននេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវសទ សលាក្

អាក្អាចនឹងសនាើពាក្យបណត ឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសៅកា

ន់ TEA បាន។ 

សលាក្អាក្ក៏្ព្តូវសនាើពាក្យបណត ឹងរបេ់សលាក្អាក្សៅអងគ

ភ្នពផ្ដលសលាក្អាក្ដាក់្ពាក្យបណត ឹងក្ន ុងសពលផ្តមួយ 

ផ្ដលសលាក្អាក្សនាើពាក្យបណត ងឹរបេ់សលាក្អាក្សៅ TEA 

នងផ្ដរ។ អងគភ្នព ឬបុរគល មួយ រមួម្តនអងគភ្នព 

ឬបុរគលមក្ពីរដឋមួយសនសងសទៀតអាចនឹងដាក់្

ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេេជាមួយ TEA។ 

ការកំ្ណត់សពលសវលាដាក់្ពាក្យបណត ឹងនឹងចាប់សនតើម

សៅនថ្ងសធែ ើការបនាេ ប់បនាេ ប់ពីនថ្ងផ្ដល TEA 

ទទួលពាក្យបណត ឹង។  
 
TEA 

បានបសងក ើតទព្មង់ផ្បបបទរំរសូដើមបីជួយឪពុក្ម្តត យ 

និងភ្នរីដនទសទៀត

ក្ន ុងការដាក់្ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេេ។  

ភ្នរីផ្ដលដាក់្ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេេអាចសព្បើទព្ម

ង់រំររូបេ់រដឋ  ឬឯក្

សារសនសងសទៀតដរាប ពាក្យបណត ឹងសនាោះរមួម្តនព័ត៌

ម្តនចាំបាច់ទាងំអេ់។ 
 

បណត ឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់សលាក្អាក្ព្តូវផ្តពិព

ណ៌នាអំពីបទសលម ើេផ្ដលបានសក្ើតស ើងមិនសលើេពីមួ

យឆ្ា ំមុននថ្ងទទួលពាក្យបណត ងឹ។ បណត ឹងព្តូវរមួម្តន៖ 

សេចក្ត ីផ្ថ្េងការណ៍ផ្ដលទីភ្នា ក់្ងារសាធារណៈបានរំសលា

ភសលើលក្ខែណឌ តព្មូវននការអប់រំពិសេេ 

អងគស តុផ្ដលសេចក្ត ីផ្ថ្េងការណ៍សនាោះផ្នអក្សលើ 

និង តែសលខា 

និងព័ត៌ម្តនទំនាក់្ទំនងរបេ់សលាក្អាក្។ 

ព្បេិនសបើពាក្យបណត ឹងទាក់្ទងនឹងកុ្ម្តរជាក់្លាក់្ 

បណត ឹងសនោះក៏្ព្តូវរមួបញ្ច លូនងផ្ដរនូវ៖ ស ម្ ោះ 

និងអាេយដាឋ នរបេ់កុ្ម្តរ 

ឬព័ត៌ម្តនទំនាក់្ទំនងផ្ដលម្តន

ព្បេិនសបើកុ្ម្តរាម ននេោះេផ្មបង ស ម្ ោះសាលារបេ់កុ្ម្តរ 

និងការពិពណ៌នាអំពីចរតិលក្ខណៈននបញ្ញា របេ់កុ្ម្តរ 

រមួទាងំអងគស តុទាក់្ទងសៅនឹងបញ្ញា តាម

វវសិាលភ្នពផ្ដលសាគ ល់ 

និងម្តនេព្ម្តប់សលាក្អាក្ព្សាប់សៅសពលសនាោះ។  

ពាក្យបណត ឹងក៏្ព្តូវដាក់្បញ្ច លូេំសណើេំុដសំ ោះព្សាយប

ញ្ញា សៅតាមវសិាលភ្នពផ្ដលសាគ ល់ 

និងម្តនេព្ម្តប់អាក្បត ឹងសៅសពលដាក់្ពាក្យបណត ឹង។ 
 

សៅសពលដាក់្ពាក្យបណត ឹងអប់រំពិសេេ TEA 

នឹងនតល់ឱ្កាេដល់អាក្បត ឹង

សដើមបីដាក់្បញ្ជ នូព័ត៌ម្តនបផ្នែមទាក់្ទងនឹងការសចា

ទព្បកាន់សៅក្ន ុងបណត ឹងសនោះសដាយផ្លេ លម់្តត់ 

https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/office-of-general-counsel-special-education-mediation-program
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/office-of-general-counsel-special-education-mediation-program
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html


   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ TEA 

ក៏្នឹងនតល់ឱ្យទីភ្នា ក់្ងារសាធារណៈនូវឱ្កាេសដើមបសីឆេ ើយ

តបនឹងបណត ឹងសនោះ 

និងឱ្កាេសដើមបីដាក់្បញ្ជ នូេំសណើសដើមបីសដាោះព្សាយបណត ឹ

ងសនោះនងផ្ដរ។ ជាមួយាា សនោះផ្ដរ TEA 

នឹងនតល់ជូនឪពុក្ម្តត យផ្ដលបានដាក់្ពាក្យបណត ឹង 

និងទីភ្នា ក់្ងារសាធារណៈនូវឱ្កាេចូលរមួក្ន ុងការេព្ម រោះ

េព្មួលនងផ្ដរ។ 
 

ក្ន ុងរយៈសពល 60 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីទទួលបានបណត ឹងអប់រំពិសេេ TEA 

នឹងសធែ ើការសេុើបអសងកត 

រមួទាងំការសេុើបអសងកតសៅនឹងក្ផ្នេងព្បេិន

សបើចាំបាច់។ ការកំ្ណត់សពលសវលា 60 

នថ្ៃព្បតិទិនេព្ម្តប់សដាោះព្សាយបណត ឹងអាចនឹង

ព្តូវបានពនារសពលសដាយសារផ្តម្តនកាលៈសទេៈពិសេ

េទាក់្ទងនឹងបណត ឹងជាក់្លាក់្ 

ឬព្បេិនសបើភ្នរីទាងំពីរននបណត ឹងអប់រំពិសេេយល់ព្ព

មសៅនឹងការពនារ

សពលសដើមបីចូលរមួក្ន ុងការេព្ម រោះេព្មួល 

ឬមសធាបាយសនសងសទៀតក្ន ុងការសដាោះព្សាយជសម្តេ ោះ។   
 

ក្ន ុងការសធែ ើការសេុើបអសងកតសនោះ TEA 

នឹងពិនិតយសមើលស ើងវញិនូវរាល់ព័ត៌ម្តនផ្ដលពាក់្ព័នធ

ទាងំអេ ់

និងសធែ ើសេចក្ដ ីេសព្មចចិតតចុងសព្កាយសដាយឯក្រាជយទា

ក់្ទងនឹងថាសតើទីភ្នា ក់្ងារសាធារណៈបានរំសលាភសលើល

ក្ខែណឌ តព្មូវននការអប់រំពិសេេរបេ់េ ព័នធ  

ឬរដឋផ្ដរឬអត់។ TEA 

នឹងសចញសេចក្ត ីេសព្មចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្ដល

សដាោះព្សាយការសចាទព្បកាន់នីមួយ  ៗ

រមួម្តនការរក្ស ើញអងគស តុ ការេនា ិដាឋ ន និងស តុ

នលេព្ម្តប់េសព្មចចិតតរបេ ់TEA។ 
 

ក្ន ុងការសដាោះព្សាយបណត ឹងផ្ដលក្ន ុងសនាោះ TEA 

បានរក្ស ើញការែក្ខានក្ន ុងការនតលស់េវាក្មមេមព្េប 

TEA ព្តូវផ្តសដាោះព្សាយបញ្ញា ែក្ខានក្ន ុងការនតលស់េវា

ក្មមេមព្េប 

រមួទាងំចំ ត់ការផ្ក្តព្មូវផ្ដលេមព្េបសដើមបី

សដាោះព្សាយតព្មូវការរបេ់កុ្ម្តរ (ដូចជាសេវាក្មមេំណង 

ឬេំណងទឹក្ព្បាក់្) 

និងការនតល់សេវាក្មមេមព្េបនាសពលអនារតេព្ម្តប់

កុ្ម្តរម្តនពិការភ្នពទាងំអេ់។  
 

សេចក្ដ ីេសព្មចរបេ់ TEA 

ទាក់្ទងនឹងបណត ឹងអប់រំពិសេេរឺផ្លដ ច់ព្ព័ព្ត 

ស ើយព្បផ្ លជាមិនអាចបតងឹឧទធរណ៍បានសទ។  
 

ការដាក់្ពាក្យបណត ឹងមិនដក្ ូតេិទធិរបេ់សលាក្អាក្

សដើមបសីេា ើេុំការេព្ម រោះេព្មួល 

ឬេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសទ។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ដាក់្ពាក្យបណត ឹង 

ស ើយសេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវអំពីបញ្ញា ដូចាា  TEA 

នឹងទុក្សដាយផ្ ក្នូវបញ្ញា  មួយសៅក្ន ុង

បណត ឹងផ្ដលកំ្ពុងព្តូវបានសដាោះព្សាយសៅក្ន ុងេវនាការ

តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវរ ូតដល់េវនាការចប់។ 

បញ្ញា  មួយសៅក្ន ុងបណត ឹងផ្ដលមិនផ្មនជាផ្នាក្នន

េវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវនឹងព្តូវបានសដាោះព្សាយ

សៅក្ន ុងព្ក្បែ័ណឌ សពលសវលាកំ្ណត់ និង

នីតិវធីិផ្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្ន ុងឯក្សារសនោះ។  
 

ព្បេិនសបើបញ្ញា ផ្ដលបានសលើក្ស ើងសៅក្ន ុងបណត ឹងព្តូវ

បានេសព្មចសៅក្ន ុងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវផ្ដ

លពាក់្ព័នធភ្នរីដផ្ដល សេចក្ត ី

េសព្មចននេវនាការចងជាកាតពែកិ្ចចនល វូចាប់សលើប

ញ្ញា សនាោះស ើយ TEA 

នឹងជូនដំណឹងសៅអាក្បត ឹងអំពីព្បេិទធភ្នពសនាោះ។ 
 

TEA ព្តូវផ្តម្តននីតិវធីិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបី

នសពែនាយោ ងទូលំទូលាយ

ពីនីតិវធីិបណត ឹងរបេ់ែល នួសៅកាន់ឪពុក្ម្តត យ 

និងបុរគលផ្ដលចាប់អារមមណ៍សនសងសទៀត 

រមួម្តនមជឈមណឌ លបណត ុ ោះប ត លឪពុក្ម្តដ យ 

និងមជឈមណឌ លព័ត៌ម្តន ទីភ្នា ក់្ងារការពារ 

និងតេ ូ មតិ មជឈមណឌ លរេស់ៅឯក្រាជយ និងអងគភ្នព

េមព្េបសនសងសទៀត។  
 

TEA ក៏្ព្តូវម្តននីតិវធីិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេព្ម្តប់

ធានាការអនុវតត ព្បក្បសដាយ

ព្បេិទធិភ្នពននការេសព្មចចិតតចុងសព្កាយរបេែ់ល នួ 

សបើចាំបាច់ រាប់បញ្ច លូទាងំ៖ (a) 

េក្មមភ្នពជំនួយបសចចក្សទេ (b) ការចរចា និង (c) 

ចំ ត់ការផ្ក្តព្មូវ

សដើមបីេសព្មចបាននូវការអនុសលាមសៅតាមចាប់។  

 

អាក្អាចរក្ស ើញព័ត៌ម្តនបផ្នែមអំពីដំសណើរការបណត ឹង

អប់រំពិសេេ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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និងទព្មង់សេុើបអសងកតពាក្យបណត ឹងសៅសលើសរ ទំព័រ 

TEA សៅ ដសំណើរការសដាោះព្សាយជសម្តេ ោះអប់រំពិសេេ 

(តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/3bL6n73)។ 
 

វវធិានរបេ់រដឋទាក់្ទងសៅនឹងដំសណើរការេព្ម រោះេព្មួលកា

រអប់រំពិសេេអាចរក្ស ើញសៅ 19 TAC §89.1195 

(តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/35IU1rY)។ 
 

នីតិវធិី តាមដំសណើរការព្តមឹព្តូវ  

ជសព្មើេទីបួនេព្ម្តប់សដាោះព្សាយវវិាទអប់រំពិសេេ 

រឺក្មម វធីិេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

សៅក្ន ុងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

មន្តនត ីេវនាការមិនលសមអៀងសាត ប់ភេត ុតាងពីភ្នរីនានា 

និងសធែ ើការេសព្មចចិតត ព្តឹមព្តូវព្េបចាប់។ 
 

សដើមបសីេា ើេុំេវនាការ សលាក្អាក្ ឬសាលា 

(ឬសមធាវ ើ/តំ ងរបេ់សលាក្អាក្ 

ឬសមធាវ ើ/តំ ងសាលា) 

ព្តូវដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសៅកាន់

ភ្នរីម្តខ ងសទៀត និងដាក់្ជាមួយ TEA។ 

អាក្ម្តនេិទធិសេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសដាយ

ដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសលើបញ្ញា  មួយ

ផ្ដលទាក់្ទងនឹងការកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណ ការវាយតនមេ 

ឬការសរៀបចំការអប់រំរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ ឬការ

នតល ់FAPE ដល់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្។  
 

ប្បសិនសបើអនកបានដាក់ពាកយបណ្ដ ឹងតាមនីតិវធីិប្តឹមប្តូវ

សៅ ឬមុនថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2022 

ច្បាប់ខែលចូ្បលជាធរមានសៅសពលស ោះតប្មូវឱ្យអនកដាក់

ពាកយបណ្ដ ឹងកន ុងរយៈសពល មួយ 

ឆ្ន ាំគិតចាប់ថ្ងៃខែលអនកបានែឹង 

ឬគួរខតែឹងអាំពីទសងវ ើថ្នការសចាទប្បកាន់ 

ខែលបសងក ើតជាមូលដាា នថ្នការដាក់ពាកយបណ្ត ឹង។ 

សទាោះបីជាយ៉ា ងណាក៏សដាយ 

សដាយសារខតមានការផ្លា ស់បត រូច្បាប់ 

ខែលចាប់ស ត្ើមចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2022 

អនកប្តូវខតដាក់ពាកយបណ្ត ឹងតាមនីតិវធីិប្តឹមប្តូវកន ុងរយៈ

សពល ពីរ ឆ្ន ាំគិតចាប់ថ្ងៃខែលអនកបានែឹង 

ឬគួរខតែឹងអាំពីទសងវ ើថ្នការសចាទប្បកាន់ 

ខែលបសងក ើតជាមូលដាា នថ្នការដាក់ពាកយបណ្ត ឹង។ 

សពលសវលាកាំណ្ត់សនោះសាំសៅ្ងខែរថាជាច្បាប់អាជាា យុកា

ល។វ

ការកំ្ណត់សពលសវលាសនោះមិនអនុវតតចំសពាោះសលាក្អាក្សទ 

ព្បេិនសបើសលាក្

អាក្ព្តូវបានរារាងំមិនឲ្យដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវសដាយសារផ្តការបក្ព្សាយែុេជាក់្លាក់្សដា

យសាលាថាែល នួបានសដាោះព្សាយបញ្ញា ឬសដាយសារសាលា

បានតមកល់ទុក្ព័ត៌ម្តនពីសលាក្អាក្ផ្ដលព្តូវបានត

ព្មូវឱ្យនតល់ជូនសលាក្អាក្។  

ែណៈផ្ដលមិនផ្មនជាតព្មូវការននចាប់ IDEA ក៏្សដាយ 

ក៏្ចាប់រដឋតិចសាេ់ផ្ចងថាក្ន ុងកាលៈសទេៈែេោះ 

ចាប់អាជាា យកុាលមួយឆ្ា ំសដើមបីដាក់្ពាក្យបណត ឹង

តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវអាចនឹងព្តូវបានពយួ រ 

ឬផ្លអ ក្ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ជាេម្តជិក្េក្មម

ននក្ងក្ម្តេ ំងព្បដាប់អាវុធ 

ក្ងឯក្ភ្នពផ្ដលទទួលបានការអនុញ្ញញ តនតល់េិទធិននរ

ដឋបាលជាតិមហាេមុព្ទ និងបរោិកាេ 

ឬក្ងឯក្ភ្នពផ្ដលទទួលបានការអនុញ្ញញ តនតល់េិទធិ

ននសេវាេខុាភិបាលសាធារណៈរបេ់េ រដឋអាសមរកិ្ 

ស ើយព្បេិនសបើបទបបញ្ញតត ិននចាប់អាជាា យកុាលនន

ចាប់េ ព័នធ ផ្ដលសរសាគ លថ់ាជាចាប់េត ីពីជំនួយេ

សព្ងាគ ោះផ្នាក្េីុវលិ

េព្ម្តប់េម្តជិក្សេវាក្មមអនុវតតចំសពាោះសលាក្អាក្។ 
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹ

មព្តូវសដើមបីសេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សលាក្អាក្ម្តនបនទ ុក្បងាា ញភេត ុតាងថា សាលា

បានរំសលាភសលើតព្មូវការអប់រំពិសេេ។  

ក្ន ុងសាែ នភ្នពជាក់្លាក់្ែេោះ 

សាលាអាចនឹងដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ

សដើមបសីេា ើេំុឱ្យម្តនេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវព្បឆ្ំ

ងនឹងសលាក្អាក្។ ក្ន ុងសាែ នភ្នពទាងំសនោះ 

សាលាម្តនបនទ ុក្ខាងភេត ុតាង។ 
 

មុនសពលសលាក្អាក្បត ឹងសាលាក្ន ុងតុលាការអំពីបញ្ញា

 មួយផ្ដលបានរាយពីមុន 

សលាក្អាក្ព្តូវផ្តដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ

។ ព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនបានសធែ ើដូសចាោះសទ 

ការអោះអាងរបេ់សលាក្អាក្សៅក្ន ុង

តុលាការអាចនឹងព្តូវបានព្ចានសចាល។ 

ការសេា ើេំុេវនាការតាមនីតិវធីិត្តឹមត្តវូ   

សលាក្អាក្ 

ឬសាលាព្បផ្ លជាមិនម្តនេវនាការតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវសទរ ូតដល់សលាក្អាក្ ឬសាលា 

(ឬសមធាវ ើ/តំ ងរបេ់សលាក្អាក្ឬសមធាវ ើ/តំ ង

របេ់សាលា) 

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/dispute-resolution/special-education-dispute-resolution-processes
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/dispute-resolution/special-education-dispute-resolution-processes
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1195
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1195
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ដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវផ្ដលរមួម្តន៖ 

ស ម្ ោះ និងអាេយដាឋ នរបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ឬព័ត៌ម្តនទំនាក់្ទំនងផ្ដលអាចរក្បាន 

ព្បេិនសបើបុព្តធីតាសលាក្អាក្ាម ននេោះេផ្មបង ស ម្ ោះ

សាលារបេ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ការពិពណ៌នាអំពីបញ្ញា ផ្ដលបុព្តធីតា

សលាក្អាក្កំ្ពុងជួបព្បទោះ 

រមួទាងំអងគស តុទាក់្ទងនឹងបញ្ញា  និងការសដាោះ

ព្សាយបញ្ញា ផ្ដលសលាក្អាក្សេា ើសៅតាមវសិាលភ្នពផ្ដល

សាគ ល ់និងម្តនេព្ម្តប់សលាក្អាក្សៅសពលសនាោះ។   
 

ទព្មង់ផ្បបបទេព្ម្តប់បណត ងឹតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវអាច

រក្បានព ី TEA សៅ ការោិល័យអរគសមធាវ ើ 

េវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវអំពីការអប់រំពិសេេ 

(តំណភ្នា ប់៖ bit.ly/2XCdKFw)។  
 

សលាក្អាក្មិនចាំបាច់សព្បើទព្មង់ TEA សទ 

ប ុផ្នតពាក្យបណត ឹងរបេ់សលាក្អាក្

ព្តូវផ្តម្តនព័ត៌ម្តនចាបំាច់ខាងសលើ។ 
 

សលាក្អាក្ សមធាវ ើរបេ់សលាក្អាក្ 

ឬអាក្តំ ងរបេ់សលាក្អាក្ (ឬសាលា សមធាវ ើ 

ឬអាក្តំ ងរបេ់សាលា) 

ព្តូវផ្តសនាើពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសៅ TEA និង 

សៅភ្នរីជទំាេ់ក្ន ុងសពលផ្តមួយ។  

ព្តូវផ្តរក្ាបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវជាការេម្តង ត់។  
 

សដើមបឱី្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវបនតដំសណើរការសៅមុ

ែ ពាក្យបណត ឹងសនោះព្តូវផ្តព្តូវបានចាត់ទុក្ថាព្រប់ព្ាន់ 

(សដើមបីបសំពញបានព្រប់តាមតព្មូវការែេ ឹមសារខាងសលើ)។ 

បណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវនឹងព្តូវបានចាត់ទុក្ថាព្រ

ប់ព្ាន់ លុោះព្តាផ្ត

ភ្នរីទទួលពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ (សលាក្អាក្ 

ឬសាលា) ជូនដំណឹងដល់មន្តនត ីេវនាការ 

និងភ្នរីសនសងសទៀតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្ន ុងរយៈសពល 

15 នថ្ៃព្បតិទិនរិតចាប់ពីនថ្ងទទួលពាក្យបណត ឹងសនោះ 

ថាភ្នរីទទួលពាក្យបណត ឹងសជឿថា 

បណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវមិនបំសពញតាមតព្មូវការ

ផ្ដលបានផ្ចងខាងសលើ។ 
 

ក្ន ុងរយៈសពលព្បានំថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីទទួលបានការជូ

នដំណឹងថាភ្នរីទទួលពាក្យបណត ឹង (សលាក្អាក្ 

ឬមណឌ លេិក្ា) ចាត់ទុក្ថាពាក្យបណត ឹង

តាមនីតិវធីិមិនព្រប់ព្ាន់ 

មន្តនត ីេវនាការព្តូវេសព្មចថាសតើបណត ឹងតាម

នីតិវធីិព្តឹមព្តូវបំសពញបានព្រប់សៅតាមតព្មូវការផ្ដ

លបានផ្ចងខាងសលើឬអត់ ស ើយ

ជូនដំណឹងភ្នេ មដល់សលាក្អាក្ 

និងសាលាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ 

ការស ៃ្ ើយតបរបេ់មណឌ លេិក្ាសៅនឹងពាក្យប

ណត ឹងតាមនីតិវធីិត្តឹមត្តវូ  

ព្បេិនសបើសាលាមិនបានសនាើសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរជាមុនដល់សលាក្អាក្រចួស ើយតាមម្តព្តា 

34 CFR §300.503 ទាក់្ទងនឹងក្មមវតថ ុផ្ដលម្តន

ផ្ចងសៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសទ 

ក្ន ុងរយៈសពល 10 នថ្ងបនាេ

ប់ពីទទួលពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សាលាព្តូវផ្តសនាើជូនសលាក្អាក្នូវ

ចសមេ ើយតបផ្ដលរមួម្តន៖  

▪ ការពនយល់ពីមូលស តុផ្ដលសាលាសេា ើេុ ំ

ឬបដិសេធមិនចាត់វធិានការផ្ដល

បានសលើក្ស ើងសៅក្ន ុងបណត ងឹតាមនីតិវធីិព្តឹ

មព្តូវ 

▪ ការពិពណ៌នាអំពជីសព្មើេសនសងសទៀតផ្ដលរ

ណៈក្ម្តម ធិការ ARD បានពិចារ  និង

មូលស តុផ្ដលជសព្មើេទាងំសនាោះព្តូវបានបដិ

សេធ 

▪ ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវធីិវាយតនមេ  

ការវាយតនមេ កំ្ណត់ព្តា ឬរបាយការណ៍

នីមួយ ផៗ្ដលសាលាសព្បើជាមូលដាឋ នេព្ម្តប់ចំ

 ត់ការផ្ដលបានសេា ើេុ ំឬបដិសេធ និង 

▪ ការពិពណ៌នាអំពីក្តាត សនសងសទៀតផ្ដលពាក់្ព័

នធនឹងចំ ត់ការផ្ដលបានសេា ើេុ ំ

ឬបដិសេធរបេ់សាលា។  
 

ការនតល់ព័ត៌ម្តនសនោះមិនរារាងំសាលាមិនឲ្យអោះអាងថា

ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវរបេ់សលាក្អាក្មិន

ព្រប់ព្ាន់សនាោះសទ ក្ន ុងក្រណេីមព្េប។ 

ការស ៃ្ ើយតបរបេ់ភារីសសសងសទ្ៀតចំសពាឹះបណត ឹង

តាមនីតិវធីិត្តឹមត្តវូ  

សលើក្ផ្លងផ្តដូចម្តនផ្ចងក្ន ុងផ្នាក្ខាងសលើផ្លេ ល់សនោះ 

ភ្នរីផ្ដលទទួលបណត ឹងតាមនីតិ

វវធីិព្តឹមព្តូវក្ន ុងរយៈសពល 10 

នថ្ៃព្បតិទិនរិតចាប់ពីនថ្ងទទួលពាក្យបណត ឹង 

https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings
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ព្តូវផ្តសនាើសៅភ្នរីម្តខ ងសទៀតនូវចសមេ ើយតបផ្ដលសដាោះ

ព្សាយបញ្ញា ជាក់្លាក់្សៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹង។ 
 

ឪពុក្ម្តត យ ឬសាលាអាចសធែ ើវសិសាធនក្មម 

ឬផ្លេ េ់បត រូពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវវធីិព្តឹមព្តូវបាន 

លុោះព្តាផ្តភ្នរីម្តខ ងសទៀតយល់ព្ពមសលើការផ្លេ េ់បត រូជាលា

យលក្ខណ៍អក្សរ 

ស ើយព្តូវបាននតល់ឱ្កាេឲ្យសដាោះព្សាយបណត ឹងតាមនីតិវ ិ

ធីព្តឹមព្តូវតាមរយៈការព្បជុសំដាោះព្សាយ 

ឬព្បេិនសបើមន្តនត ីេវនាការនតល់ការអនុ

ញ្ញញ តមិនសលើេពីព្បាំនថ្ៃព្បតិទិនមុនសពលេវនាការចាប់

សនតើម។ 

ភ្នរីផ្ដលសេា ើេុំេវនាការអាចនឹងមិនសលើក្ស ើងនូវប

ញ្ញា នានាសៅក្ន ុងេវនាការផ្ដលមិនព្តូវបានសលើក្ស ើង

សៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសទ 

លុោះព្តាផ្តភ្នរីម្តខ ងសទៀតយល់ព្េបថាបញ្ញា បផ្នែមអាច

នឹងព្តូវបានសលើក្ស ើងបាន។ 

ព្បេិនសបើភ្នរីដាក់្ពាក្យបណត ឹង មិនថាសលាក្អាក្ 

ឬសាលាសធែ ើវសិសាធនក្មម (ផ្លេ េប់ត រូ) 

ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ ការកំ្ណត់សពលសវលា

េព្ម្តប់រយៈសពលសដាោះព្សាយ 

និងសពលសវលាេព្ម្តប់សបើក្េវនាការចាប់សនដើមមតងសទៀត

សៅនថ្ងដាក់្បណត ឹងផ្ដលបានផ្ក្ផ្ព្ប។ 
 

សលាក្អាក្ព្តូវផ្តទទួលបានព័ត៌ម្តនអំពីសេវាក្មមចាប់

ឥតរិតនថ្េ ឬផ្ដលម្តនតនមេទាប 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដនទសទៀត មួយផ្ដលម្តន

សៅក្ន ុងតំបន់សនាោះ ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សេា ើេុំព័ត៌ម្តន 

ឬព្បេិនសបើសលាក្អាក្ 

ឬសាលាដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ។ 

សាែ នភាពរបេ់កុ្មារក្ន ុងអំឡុងសពលដំសណើរការជ

ត្មឹះក្ដ ី (ការតមកល់ទ្ុក្) 

សលើក្ផ្លងផ្តដសំណើរការជព្មោះក្ត ីផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងវន័ិយ 

សៅសពលផ្ដលពាក្យបណត ឹង

តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវព្តូវបានសនាើសៅភ្នរីម្តខ ងសទៀត 

ក្ន ុងអំ រ ងសពលដំសណើរ

ការសដាោះព្សាយនិងសៅែណៈសពលសៅរង់ចាំការេសព្មច

អំពីេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវឥតលសមអៀង 

ឬដំសណើរការជព្មោះក្ត ីរបេ់តុលាការ មួយ 

លុោះព្តាផ្តសលាក្អាក្ និងរដឋ 

ឬសាលាយល់ព្ពមែុេពីសនោះវញិ 

សនាោះបុព្តធីតាសលាក្អាក្ព្តូវផ្តបនត

េែ ិតសៅក្ន ុងក្ផ្នេងអប់រំបចច ុបបនាដផ្ដល។ 

ការបនតេែ ិតសៅក្ន ុងក្ផ្នេងអប់រំបចច ុបបនាដផ្ដលេំសៅ

ជាទូសៅថាជាការតមកល់ទុក្។ 

ព្បេិនសបើដំសណើរការជព្មោះក្ដ ីពាក់្ព័នធនឹងវន័ិយ 

េូមសមើលការដាក់្ឲ្យចូលសរៀនក្ន ុង

អំ រ ងសពលបណត ឹងឧទធរណ៍េព្ម្តប់ការពភិ្នក្ាអំពីការ

ដាក់្ឲ្យចូលសរៀនរបេ់បុព្តធីតាក្ន ុងអំ រ ងជសម្តេ ោះផ្នាក្វ ិ

ន័យ។ 
 

ព្បេិនសបើពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវពាក់្ព័នធនឹ

ងការដាក់្ពាក្យេុំឱ្យបុព្តធីតាសលាក្អាក្ព្តូវបានចុោះ

ស ម្ ោះចូលសរៀនសៅសាលារដឋជាសលើក្ដំបូង សបើេិន

សលាក្អាក្យលព់្ពម 

បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្ព្តូវផ្តព្តូវបានដាក់្សៅក្ន ុង

ក្មម វធីិ

សាលារដឋរ ូតដលក់ារបញ្ច ប់ដំសណើរការជព្មោះក្ត ីទាងំអ

េ់សនោះ។ ព្បេិនសបើកុ្ម្តរកំ្ពុង្នចូលវយ័បីឆ្ា  ំ

ស ើយកំ្ពុងសធែ ើអនត រកាលពីក្មម វធីិអនតរារមន៍

អប់រំកុ្ម្តរតូច  ៗ(ECI) ការតមកល់ទុក្រឺមិនផ្មនជាសេវា

ក្មមរបេ់ ECI សទ។ 

ព្បេិនសបើកុ្ម្តរម្តនលក្ខណៈេមបតត ិព្រប់ព្ាន់េព្ម្តប់

ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  

ស ើយឪពុក្ម្តត យយល់ព្ពម សេវាក្មមផ្ដល

មិនម្តនជសម្តេ ោះព្តូវផ្តនតល់ជូន។  
 

ព្បេិនសបើមន្តនត ីេវនាការសៅក្ន ុងេវនាការតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវផ្ដលសធែ ើស ើងសដាយ TEA 

យល់ព្េបជាមួយសលាក្អាក្ថា វាេមរមយក្ន ុងការផ្លេ េ់

បត រូសាលារបេបុ់ព្តធីតាសលាក្អាក្ 

ការផ្លេ េ់បត រូសាលាសនោះព្តូវផ្តចាត់ទុក្ជាកិ្ចចព្ពម

សព្ពៀងរវាងសលាក្អាក្ និងរដឋ។  

ដូសចាោះការផ្លេ េ់បត រូសាលាសនោះកាេ យជាសាលាបចច ុបបនា រប

េ់បុព្តធីតាសលាក្អាក្សដាយរង់ចាំលទធនលននបណត ឹងឧ

ទធរណ៍បនតសទៀត មួយ។ 

រយៈសពលសោឹះត្សាយ  

សលើក្ផ្លងផ្តក្ន ុងក្រណីេវនការពសនេ ឿន ក្ន ុងរយៈសពល 

15 នថ្ៃព្បតិទិនរិត

ចាប់ពីទទួលបានពាក្យបណត ងឹតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវរប

េ់សលាក្អាក្ សា

លាព្តូវសកាោះព្បជុំផ្ដលសៅថាការព្បជុសំដាោះព្សាយជាមួយ

សលាក្អាក្ អាក្តំ ង

សាលាផ្ដលម្តនេិទធិអំ ចសធែ ើការេសព្មចចិតត 

និងេម្តជិក្ពាក់្ព័នធ ននរណៈក្ម្តម ធិការ ARD 

ផ្ដលសលាក្អាក្ និងសាលាបានសព្ជើេសរ ើេ។ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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សាលាអាចបញ្ច លូផ្តសមធាវ ើម្តា ក់្ប ុស ណ ោះសៅក្ន ុងអងគ ព្ប

ជុំ ព្បេិនសបើសលាក្

អាក្ម្តនសមធាវ ើម្តា ក់្សៅក្ន ុងអងគ ព្បជុំរចួស ើយ។ 
 

សលើក្ផ្លងផ្តសពលផ្ដលទាងំសលាក្អាក្ 

និងសាលាេុទធផ្តបានយលព់្ពមជាលាយលក្ខ

ណ៍អក្សរសដើមបីបដិសេធដំសណើរការសដាោះព្សាយ 

ឬយល់ព្ពមសព្បើការេព្ម រោះេព្មួលជំនួេវញិ 

ការព្បជុសំដាោះព្សាយព្តូវផ្តសធែ ើស ើង។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្មិនចូលរមួក្ន ុងការព្បជុំសដាោះព្សាយ

សទ សពលសវលាេព្ម្តប់ដំសណើរការសដាោះព្សាយ 

និងេវនាការនឹងព្តូវពនារសពលរ ូតដល់កិ្ចចព្បជុំ

ព្តូវបានសធែ ើស ើង។  
 

ព្បេិនសបើសាលាែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេមព្េបសដើមបីនាសំលា

ក្អាក្សៅចូលរមួព្បជុំសដាោះព្សាយ 

ប ផុ្នត សលាក្អាក្មិនបានសៅចូលរមួសទ 

សនាោះសៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពលសដាោះព្សាយរយៈសពល 30 

នថ្ៃព្បតិទិន សាលាអាចនឹងសេា ើេុឱំ្យមន្តនត ីេវ

នាការព្ចានសចាលពាក្យបណត ងឹតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវរប

េ់សលាក្អាក្។ 

សាលាព្តូវផ្តអាចបងាា ញថាែល នួបានែិតែំព្បឹងផ្ព្បងេ

មព្េបសដើមបនីាំសលាក្អាក្ឲ្យចូលរមួក្ន ុងការព្បជុំសដាោះព្សា

យសដាយសព្បើឯក្សារដូចតសៅសនោះ៖ 

កំ្ណត់ព្តាននការប ុនប ងរបេ់សាលាសដើមបសីរៀបចំសពលសវ

លា និងទីក្ផ្នេងផ្ដលបានព្ពមសព្ពៀងាា  

ដូចជាកំ្ណត់ព្តាលមអ ិតអំពីការសៅ

ទូរេពេផ្ដលបានសធែ ើស ើង ឬផ្ដលបានប ុនប ង 

និងលទធនលននការសៅទូរេពេទាងំសនាោះ 

ចាប់ចមេងននលិែិតសឆេ ើយឆេងាា ផ្ដលបានសនាើសៅសលា

ក្អាក្ និងចសមេ ើយតប មួយផ្ដលបានទទួល 

និងកំ្ណត់ព្តាលមអ ិតអំពីការចុោះសៅជួបសៅនេោះ 

ឬក្ផ្នេងការងាររបេ់សលាក្អាក្ 

និងលទធនលននការចុោះសៅជួបទាងំសនាោះ។ 
 

ម ាងវញិសទៀត 

ព្បេិនសបើសាលាែក្ខានមិនបានសធែ ើការព្បជុំសដាោះព្សា

យក្ន ុងរយៈសពល 15 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីទទួលបានសេចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពី

បណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវរបេ់សលាក្អាក្ 

ឬែក្ខានមិនបានចូលរមួព្បជុំសដាោះព្សាយសនាោះសទ 

សលាក្អាក្អាចនឹងសេា ើេុឱំ្យមន្តនត ីេវនាការបញ្ច ប់រយៈសព

លសដាោះព្សាយ 

និងសចញបញ្ញា ឲ្យកំ្ណត់សពលេវនាការផ្ដលម្តនរយៈ

សពល 45 នថ្ៃព្បតិទិនបាន។ 
 

ជាធមមតារយៈសពលននការសដាោះព្សាយម្តនរយៈសពល 30 

នថ្ៃព្បតិទិន។ សទាោះោ ង ក៏្សដាយ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ និងសាលាយលព់្ពមជាលាយល

ក្ខណ៍អក្សរសដើមបីបដិសេធការព្បជុំសដាោះព្សាយ 

ការកំ្ណត់សពលសវលារយៈសពល 45 

នថ្ៃព្បតិទិនេព្ម្តប់េវនាការចាប់សនតើមសៅនថ្ៃព្បតិទិន

បនាេ ប់។ ដូចាា សនោះផ្ដរ ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ 

និងសាលាបានចាប់សនតើមដសំណើរការេព្ម រោះេព្មួល 

ឬការព្បជុសំដាោះព្សាយ 

ប ុផ្នត សៅមុនចុងបញ្ច ប់រយៈសពលសដាោះព្សាយរយៈសពល 

30 នថ្ៃព្បតិទិន សលាក្អាក្ និងសាលាយល់ព្ពមជាលាយ

លក្ខណ៍អក្សរថា 

ាម នកិ្ចច ព្ពមសព្ពៀង មួយអាចសធែ ើបានសទ 

សនាោះការកំ្ណត់រយៈសពល 45 

នថ្ៃព្បតិទិនេព្ម្តប់េវនាការចាប់សនតើមសៅនថ្ងព្បតិទិន

បនាេ ប់។ ជាចុងសព្កាយ ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ 

និងសាលាបានយលព់្ពមសព្បើព្បាេដ់ំសណើរ

ការេព្ម រោះេព្មួលសនោះ 

ភ្នរីទាងំពីរអាចយល់ព្ពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

សដើមបីបនតការេព្ម រោះេព្មួលសៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពល

ដំស ោះព្សាយរយៈសពល 30 

នថ្ៃព្បតិទិនរ ូតដលម់្តនការព្ពមសព្ពៀងាា ។ 

សទាោះោ ង ក៏្សដាយ ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ 

ឬសាលាបានដក្ែល នួសចញពដីំសណើរការេព្ម រោះេព្មួល 

ការកំ្ណត់សពលសវលារយៈសពល 45 នថ្ៃព្បតិទិន

េព្ម្តប់េវនាការចាប់សនតើមសៅនថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់។ 
 

ព្បេិនសបើភ្នរីមួយដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវផ្ដលបានផ្ក្ផ្ព្ប 

សពលសវលាេព្ម្តប់ការព្បជុំសដាោះព្សាយ 

និងរយៈសពលសដើមបសីដាោះព្សាយបណត ឹង 

(រយៈសពលដសំ ោះព្សាយ) 

ចាប់សនតើមជាថ្មីសៅសពលដាក់្ពាក្យបណត ឹងតាមនីតិ

វវធីិព្តឹមព្តូវផ្ដលបានផ្ក្ផ្ព្ប។ 
 

សាលបំណងននកិ្ចច ព្បជុំសដាោះព្សាយ 

រឺសដើមបីនតល់ឱ្កាេឱ្យសលាក្អាក្ពិភ្នក្ា

ពីេំសណើរបេ់សលាក្អាក្ 

និងអងគស តុសៅពីសព្កាមជាសដើមចមជាមួយសាលា 

និងនតល់ឱ្យសាលានូវឱ្កាេសដើមបីសដាោះព្សាយជសម្តេ ោះផ្ដ

លជាមូលដាឋ នននការសេា ើេុ។ំ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ព្បេិនសបើសលាក្អាក្្នដល់កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងសៅក្ន ុង

ការព្បជុ ំ សលាក្អាក្ 

និងសាលាព្តូវដាក់្កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងរបេ់សលាក្អាក្ឲ្យសៅ

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ស ើយនិងចុោះ តែសលខាវា។ 

កិ្ចច ព្ពមសព្ពៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសនោះអាចដាក់្បងខ ំឲ្យ

សារពតាមបានសៅក្ន ុងតុលាការផ្ដលម្តនេិទធិអំ ច

សព្កាមចាប់របេ់រដឋក្ន ុងការជព្មោះសរឿងក្ត ីព្បសភទសនោះ 

ឬសៅក្ន ុងតុលាការមណឌ លេ ព័នធ  

លុោះព្តាផ្តភ្នរីមួយននភ្នរីទាងំអេ់ មួយព្បកាេ

កិ្ចច

ព្ពមសព្ពៀងជាសម្ត ៈក្ន ុងរយៈសពលបីនថ្ងនននថ្ងសធែ ើការរិត

ចាប់ពីនថ្ងផ្ដលវាព្តូវបានចុោះ តែសលខា។ 
 

ព្បេិនសបើសាលាមិនបានសដាោះព្សាយនូវបញ្ញា ផ្ដលបាន

សលើក្ស ើងសៅក្ន ុងបណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវរបេ់សលា

ក្អាក្ដល់អាក្សពញចិតតក្ន ុងរយៈសពល 30 

នថ្ៃព្បតិទិនរិតចាប់ពីនថ្ងទទួលពាក្យបណត ឹងរបេ់សលាក្

អាក្សទ រយៈសពលកំ្ណត់េវនាការផ្ដលម្តនរយៈសពល 45 

នថ្ៃព្បតិទិនចាប់សនតើម ស ើយេវនាការអាចនឹង

បនតសៅមុែសទៀត។ 

រយៈសពលសោឹះត្សាយសៅក្ន ុងេវនាការពសនៃឿន  

េព្ម្តប់េវនាការពសនេ ឿន 

សាលាព្តូវសកាោះព្បជុសំដាោះព្សាយក្ន ុងរយៈសពលព្បាំពីរនថ្ង

ព្បតិទិនបនាេ ប់ពីទទួលពាក្យបណត ឹងតាមនីតិវធីិ

ព្តឹមព្តូវ។  សលាក្អាក្ម្តនេិទធិទទួលបានេវនាការ 

ព្បេិនសបើសាលាមិនបានសដាោះព្សា

យនូវបញ្ញា ផ្ដលបានសលើក្ស ើងសៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹងរប

េ់សលាក្អាក្រ ូតដល់អាក្សពញចិតតក្ន ុងរយៈសពល 15 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពីសាលាបានទទួលពាក្យបណត ឹង។ 

េវនាការព្តូវផ្តសធែ ើស ើងក្ន ុងរយៈសពល 20 

នថ្ងនននថ្ងេិក្ារិតចាប់ពនីថ្ងដាក់្ពាក្យបណត ឹង។ 

មន្តនត ីេវនាការព្តូវសចញសេចក្ត ីេសព្មចចុងសព្កាយក្ន ុងរ

យៈសពល 10 នថ្ងបនាេ ប់ពីនថ្ងសបើក្េវនាការ។ 

េវនាការ  

TEA 

នតល់ជូនមន្តនត ីេវនាការឥតលសមអៀងសដើមបសីបើក្េវនាការ។ 

មន្តនត ីេវនាការមិនផ្មនជានិសោជិតរបេ ់ TEA 

ឬទីភ្នា ក់្ងារ មួយផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងការអប់រំ 

ឬការផ្ថ្ទាបុំព្តធីតាសលាក្អាក្ ស ើយមិនអាចម្តននល

ព្បសោជន៍ផ្លេ ល់ែល នួ 

ឬនលព្បសោជន៍វជិាា ជីវៈផ្ដលនឹងម្តនទំនាេ់ជាមួយេ

តានុម័តភ្នពរបេ់ាត់សៅក្ន ុងេវនាការស ើយ។ 

មន្តនត ីេវនាការ៖ (1) ព្តូវផ្តម្តនចំសណោះដងឹ 

និងយល់អំពីបទបបញ្ញតត ិននចាប់ IDEA 

បទបបញ្ញតត ិេ ព័នធនិងរដឋផ្ដលពាក់្ព័នធនឹងចាប់នន 

IDEA និងការបក្ព្សាយផ្នាក្ចាប់ IDEA 

សដាយតុលាការេ ព័នធ  និងរដឋ និង (2) ព្តូវម្តនចំសណោះ

ដឹង និងេមតែភ្នពក្ន ុងការសបើក្េវនាការ 

និងសធែ ើសេចក្ត ីេសព្មច និងេរសេរ

សេចក្ត ីេសព្មចព្េបតាមការអនុវតតចាប់ផ្ដលេមព្េ

ប និងម្តនបទដាឋ ន។ 
 
TEA 

រក្ាបញ្ា ីស ម្ ោះមន្តនត ីេវនាការផ្ដលរមួម្តនរុណវុឌ្ឍិរបេ់

មន្តនត ីេវនាការនីមួយៗ។ 

បញ្ា ីសនោះរឺអាចរក្បានសៅសលើសរ ទំព័រ TEA សៅ 

ការោិល័យអរគសមធាវ ើ េវនាការ

តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវអំពីការអប់រំពិសេេ (តំណភ្នា ប់៖ 

bit.ly/2XCdKFw)។ 

សលាក្អាក្ក៏្អាចសេា ើេុំបញ្ា សី ម្ ោះពីការោិល័យសេវាក្

មមចាប់ TEA ផ្ដលព័ត៌

ម្តនទំនាក់្ទំនងរបេ់វាព្តូវបាននតល់ជូនសៅចុងបញ្ច

ប់ននឯក្សារសនោះ។ 

មុនសពលសបើក្េវនាការ  

ោ ងសហាច េព់្បានំថ្ងនននថ្ងសធែ ើការមុនសពលេវនាកា

រតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ សលាក្អាក្ 

និងសាលាព្តូវបសញ្ចញភេត ុតាងសៅវញិសៅមក្ផ្ដលនឹង

ព្តូវបងាា ញសៅឯេវនាការ។ 

ភ្នរី មួយអាចជំទាេ់នឹងការបងាា ញភេត ុងតាង 

មួយផ្ដលមិនព្តូវបានផ្ចក្ចាយឱ្យទាន់សពលសវលា។ 

ដូចាា សនោះផ្ដរ 

ោ ងសហាច េព់្បានំថ្ងនននថ្ងសធែ ើការមុនសពលសបើក្

េវនាការ សលាក្អាក្ 

និងសាលាព្តូវបសញ្ចញឲ្យាា សៅវញិសៅមក្នូវរាល់លទធ

នលវាយតនមេផ្ដលបានបញ្ច ប់សៅនថ្ងសនាោះ 

និងអនុសាេន៍សដាយផ្នអក្សលើ

ការវាយតនមេទាងំសនាោះផ្ដលសលាក្អាក្ 

ឬសាលាម្តនបំណងសព្បើព្បាេ់សៅឯេវនាការ។  

មន្តនត ីេវនាការអាចនឹងរារាងំភ្នរី មួយផ្ដលែក្ខា

នមិនបានអនុវតតតាមតព្មូវការសនោះមិនឲ្យសព្បើព្បាេ់

ការវាយតនមេ ឬអនុសាេន៍ពាក់្ព័នធ សៅក្ន ុង

េវនាការសដាយាម នការយល់ព្ពមពីភ្នរីម្តខ ងសទៀត។  

https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings
https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-and-legal/special-education-hearings/due-process-hearings
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ក្ន ុងអំឡុងសពលេវនាការ 

សលាក្អាក្ម្តនេិទធិតំ ងែល នួអាក្សៅេវនាការតាមនី

តិវធីិព្តឹមព្តូវ។ សលើេពីសនោះសទៀត 

ភ្នរី មួយននេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ (រមួទាងំ

េវនាការទាក់្ទងនឹងនីតិវធីិវន័ិយ) ម្តនេិទធិ៖  

▪ អមដំសណើរនិងផ្ណនាសំដាយសមធាវ ើ 

និង/ឬអាក្ផ្ដលម្តនចំសណោះដឹង ឬការ

បណត ុ ោះប ត លពិសេេទាក់្ទងនឹងបញ្ញា របេ់កុ្

ម្តរម្តនពិការភ្នព  

▪ តំ ងែល នួឯង 

ឬព្តូវបានតំ ងសដាយសមធាវ ើផ្ដលទទួលបាន

អាជាា ប័ណណ សៅក្ន ុងរដឋតិចសាេ ់

ឬបុរគលផ្ដលមិនផ្មនជាសមធាវ ើផ្ដលម្តនអា

ជាា ប័ណណ សៅក្ន ុងរដឋតិចសាេ ់

ប ុផ្នតម្តនចំសណោះដឹង 

ឬការបណត ុ ោះប ត លពិសេេទាក់្ទងនឹង

បញ្ញា របេ់កុ្ម្តរផ្ដលម្តនពកិារភ្នព 

និងផ្ដលបំសពញបានព្រប់នូវរុណវុឌ្ឍិផ្ដលម្តន

ផ្ចងសៅ 19 TAC §89.1175 (តំណភ្នា ប់៖ 

bit.ly/2XFtKq9)។ 

▪ បងាា ញភេត ុតាងនិងព្បឈមមុែាា  

េួរសដញសដាល និងទាមទារការចូលរមួពីសាក្សី 

▪ ហាមឃាត់ការបងាា ញភេត ុតាង មួយសៅក្ន ុង

េវនាការ ផ្ដលមិនបាន

បសញ្ចញព្បាប់ភ្នរីសនាោះោ ងសហាច េព់្បានំថ្ង

នននថ្ងសធែ ើការមុនសពលសបើក្េវនាការ 

▪ ទទួលបានកំ្ណត់ព្តាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

ឬតាមជសព្មើេរបេ់សលាក្អាក្ 

តាមសអ ិចព្តូនិក្ ឬផ្លេ ល់ម្តត់អំពីេវនាការ 

និង 

▪ ទទួលបានលទធនលននអងគស តុ 

និងសេចក្ត ីេសព្មចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

ឬតាមជសព្មើេរបេ់សលាក្អាក្ 

និងតាមសអ ិចព្តូនិក្។ 

េិទ្ធ ិឪពុក្មាដ យសៅេវនាការ 

 សលាក្អាក្ព្តូវបាននតល់េិទធិសដើមបី៖ 

▪ ឱ្យបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ម្តនវតតម្តនសៅក្ន ុ

ងេវនាការ 

▪ សបើក្េវនាការជាសាធារណៈ និង 

▪ ម្តនកំ្ណត់ព្តាេវនាការ 

លទធនលរក្ស ើញអងគស តុ និងសេចក្ត ីេសព្មច

ផ្ដលបាននតល់ជូនសលាក្អាក្សដាយឥតរិតនថ្េ។ 

បនាា ប់ពីេវនាការ  

មន្តនត ីេវនាការនឹងសចញសេចក្ត ីេសព្មច។  

សេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាការថាសតើបុព្តធីតាសលា

ក្អាក្បានទទួល FAPE 

ឬអត់ព្តូវផ្តផ្នអក្សលើមូលស តុចាេ់លាេ់។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្បដ ឹងអំពីកំ្ ុេនីតិវធីិ 

មន្តនត ីេវនាការអាចនឹងព្តឹមផ្តរក្ស ើញថា

បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្មិនបានទទួល FAPE 

ព្បេិនសបើកំ្ ុេសនាោះ៖  

បានរារាងំេិទធិបុព្តធីតារបេស់លាក្អាក្ក្ន ុងការទទួល

បាន FAPE ដក្បុព្ត

ធីតារបេ់សលាក្អាក្សចញពអីតថ ព្បសោជន៍អប់រំ 

ឬសព្ជៀតផ្ព្ជក្ោ ងខាេ ំង

ដល់ឱ្កាេរបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុងការចូលរមួក្ន ុងដំសណើរ

ការសធែ ើសេចក្ត ីេសព្មចចិតតទាក់្ទងនឹង FAPE 

េព្ម្តប់បុព្តធីតារបេ់សលាក្អាក្។  

ាម នបទបបញ្ញតត ិ ផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើអាច

ព្តូវបានបក្ព្សាយសដើមបរីារាងំមន្តនត ីេវនាការមិនឱ្យប

ញ្ញា សាលាសរៀនឱ្យសារពតាមតព្មូវការផ្ដលម្តនផ្ចង

សៅក្ន ុងផ្នាក្ការការពារតាមនីតិវធីិននបទបបញ្ញតត ិេ 

ព័នធ សព្កាម ចាប់ IDEA ផ្នាក្ B (ម្តព្តាទី 34 CFR §§500 

រ ូតដល ់300.536)។  
 

TEA នឹងធានាថា 

សេចក្ត ីេសព្មចននេវនាការចុងសព្កាយព្តូវបាននសពែ

នាយដល ់ស ើយព្តូវបានសនាើសៅឱ្យភ្នរីក្ន ុងរយៈសពល 45 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពកីារនុត

រយៈសពលននការសដាោះព្សាយផ្ដលម្តនរយៈសពល 30 

នថ្ៃព្បតិទិន ឬរយៈសពលសដាោះ

ព្សាយផ្ដលបានផ្ក្េព្មួលព្បេិនសបើអាច។ 

សៅក្ន ុងេវនាការពសនេ ឿន TEA នឹងធានាថា 

សេចក្ត ីេសព្មចចិតតចុងសព្កាយព្តូវ

បាននសពែនាយក្ន ុងរយៈសពល 10 

នថ្ងនននថ្ងេិក្ាចាប់ពីនថ្ងសបើក្េវនាការ។ 

មន្តនត ីេវនាការអាចនឹងនតលក់ារពនារសពលជាក់្លាក់្មួ

យសដាយម្តនស តុនលព្តឹមព្តូវតាមេំសណើរបេ់ភ្នរី

 មួយសៅក្ន ុងេវនាការធមមតា។ 

មន្តនត ីេវនាការអាចនឹងមិនអាចពនារសពលក្ន ុងេវនា

ការពសនេ ឿនស ើយ។ សេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាការ 

(រមួម្តនសេចក្ត ីេសព្មចសៅក្ន ុងេវនាការ

ផ្ដលទាក់្ទងនឹងនីតិវធីិវន័ិយ) 

រឺជាការេសព្មចចុងសព្កាយ លុោះព្តាផ្ត

ភ្នរី មួយននេវនាការ (សលាក្អាក្ ឬសាលា) 

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1175
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1175
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បត ឹងឧទធរណ៍ចំសពាោះសេចក្ត ីេសព្មចសៅកាន់តុលាការរដឋ 

ឬតុលាការេ ព័នធដូចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសព្កាម។  
 

សាលាព្តូវអនុវតតសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាការក្ន ុង

រយៈសពលកំ្ណត់សដាយមន្តនតេីវនាការ 

ឬព្បេិនសបើមិនម្តនរយៈសពលកំ្ណត់ ក្ន ុងអំ រ ងសពល 

10 នថ្ងនននថ្ងេិក្ាបនាេ ប់ពីនថ្ងសចញសេចក្ត ីេសព្មច 

សទាោះបីជាសាលាបត ឹងជទំាេ់សេចក្ត ីេសព្មចក៏្សដាយ 

សលើក្ផ្លងផ្តេំណង មួយេព្ម្តប់ការចំ យក្នេង

មក្អាចព្តូវបានតមកល់ទុក្រ ូតដល់ការបត ឹងឧទធរណ៍ព្តូវ

បានសដាោះព្សាយ។  

ាម នព្បការ សៅក្ន ុងផ្នាក្ការការពារតាមនីតិវធីិននប

ទបបញ្ញតត ិេ ព័នធ សព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B (ម្តព្តា 34 CFR 

§§300.500 ដល ់ 300.536) 

អាចព្តូវបានបក្ព្សាយសដើមបីការពារអាក្មិនឲ្យដាក់្ពា

ក្យបណត ឹង

ដាច់សដាយផ្ ក្តាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវសលើបញ្ញា ដាច់សដា

យផ្ ក្ពីេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវផ្ដលបានដាក់្រ ួ

ចស ើយបានស ើយ។ 

ការរក្សឃើញលទ្ធសល 

និងសេចក្ត ីេសត្មចជូនរណៈទ្ីត្បឹក្ា 

និងសាធារណជនទូ្សៅ  

បនាេ ប់ពីលុបព័ត៌ម្តនផ្ដលអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញញ ណផ្លេ

ល់ែល នួបាន មួយពីសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាកា

រស ើយ TEA ព្តូវនតល់សេចក្ត ីេសព្មច (ផ្ដល

ម្តននទ កុ្នូវលទធនលរក្ស ើញ 

និងសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាការ) សៅ

រណៈទីព្បឹក្ារដឋ។  សៅរដឋតិចសាេ ់

រណៈទីព្បឹក្ារដឋ ព្តូវបានសរសៅថាជារណៈក្ម្តម ធិការ

ទីព្បឹក្ាបនត។  TEA 

ក៏្ព្តូវផ្តនសពែនាយសេចក្ត ីេសព្មចជាសាធារណៈនងផ្ដរ។ 

បណត ឹងរដឋបបសវណ ី 

ភ្នរី មួយ (សលាក្អាក្ ឬសាលា) 

ផ្ដលមិនយល់ព្េបនឹងលទធនលរក្ស ើញ 

និងសេចក្ត ីេសព្មចសៅក្ន ុងេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹម

ព្តូវ (រាប់បញ្ច លូទាងំេវនាការទាក់្ទងនឹងនីតិវធីិវន័ិយ) 

ម្តនេិទធិបត ឹងជំទាេ់លទធនលរក្ស ើញ 

និងសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់មន្តនត ីេវនាការសដាយដាក់្បណត ឹ

ងរដឋបបសវណី

ពាក់្ព័នធនឹងបញ្ញា ផ្ដលជាក្មមវតថ ុននេវនាការតាមនីតិវ ិ

ធីព្តឹមព្តូវបាន។  

បណត ឹងសនោះអាចនឹងព្តូវបានដាក់្សៅតុលាការរដឋផ្ដល

ម្តនេិទធិអំ ចសដើមបជីំនំុជព្មោះសរឿងក្ត ីព្បសភទសនោះ 

ឬសៅ តុលាការ មណឌ លរបេេ់ រដឋអាសមវរកិ្សដាយ

មិនរិតពីចំនួនទឹក្ព្បាក់្ម្តនជសម្តេ ោះ 

ស ើយព្តូវដាក់្បណដ ឹងមិនសលើេព ី 90 

នថ្ៃព្បតិទិនបនាេ ប់ពនីថ្ងសចញសេចក្ត ីេសព្មច។ 

ជាផ្នាក្មួយននដំសណើរការបណត ឹងឧទធរណ៍ 

តុលាការព្តូវផ្តទទួលកំ្ណត់ព្តា

ននេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សាត ប់ភេត ុតាងបផ្នែមតាមេំសណើរបេ់

ភ្នរី មួយផ្នអក្សលើសេចក្ត ីេសព្មចរបេ់ែល នួសៅសលើឧ

តតម្តនុភ្នពននភេត ុតាង 

និងនតល់ជំនួយេមព្េប មួយ។ 
 

ាម នព្បការ សៅក្ន ុងចាប់ IDEA កំ្ណត់េិទធិ នីតិវធីិ 

និងឧព្បាព្េ័យផ្ដល

ម្តនសៅសព្កាមរដឋធមមនុញ្ញេ រដឋអាសមរកិ្ 

ចាប់េត ីពីជនពិការអាសមរកិាំងឆ្ា  ំ 1990 ចំណងសជើង V 

ននចាប់សាត រនីតិេមបទាឆ្ា  ំ 1973 (ម្តព្តា 504) 

ឬចាប់េ ព័នធ សនសងសទៀតផ្ដលការពារេិទធិកុ្ម្តរផ្ដល

ម្តនពិការភ្នព សលើក្

ផ្លងផ្តមុនសពលដាក់្ពាក្យបណត ឹងរដឋបបសវណសីព្កាមចា

ប់ទាងំសនោះសៅក្ន ុង

តុលាការសដើមបផី្េែ ងរក្ជំនួយផ្ដលអាចរក្បាននងផ្ដរ

សព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

នីតិវធីិេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវផ្ដលផ្ចងសព្កាម

ចាប់ IDEA 

និងពិពណ៌នាខាងសលើព្តូវផ្តព្តូវបានសព្បើព្បាេ់អេ់ក្ន ុ

ងក្ព្មិតដូចាា

ផ្ដលចាំបាច់ព្បេិនសបើផ្ដលសលាក្អាក្បានដាក់្ពាក្យ

បណត ឹងសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B ។ 

សនោះម្តនន័យថាសលាក្អាក្អាចម្តនឧព្បាព្េ័យសៅ

សព្កាម

ចាប់សនសងសទៀតផ្ដលជាន់ាា ជាមួយនឹងឧព្បាព្េ័យទាំ

ងឡាយផ្ដលម្តនសៅសព្កាមចាប់ IDEA 

ប ុផ្នតជាទូសៅសដើមបីទទួលបានជំនួយសព្កាមចាប់សនសង

សទៀតទាងំសនាោះ 

ដំបូងសលាក្អាក្ព្តូវផ្តសព្បើឧព្បាព្េ័យរដឋបាលផ្ដលម្ត

នសៅសព្កាមចាប់ IDEA េិន (សពាលរឺ 

បណត ឹងតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ដំសណើរការសដាោះព្សាយរមួម្តនការព្បជុសំដាោះព្សាយ 

និងនីតិវធីិេវនាការព្តឹមព្តូវឥតលសមអៀង) មុន

នឹងដាក់្ពាក្យបណត ឹងសៅក្ន ុងតុលាការ។ 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 
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ម្ថៃសេវាសមធាវ ី 

សៅក្ន ុងបណត ឹង 

ឬដំសណើរការនីតិវធីិ មួយផ្ដលបានដាក់្បដ ឹងសព្កាម

ចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

តុលាការម្តនឆនាេ នុេិទធិអាចសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើេម

រមយជាចំផ្ណក្ននការចំ យេព្ម្តប់សលាក្អាក្ព្បេិន

សបើសលាក្អាក្ឈា ោះក្ត ី (ឈាោះសរឿងក្ត ី)។  
 

សៅក្ន ុងបណត ឹង 

ឬដំសណើរការនីតិវធីិ មួយផ្ដលបានដាក់្បដ ឹងសព្កាម

ចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

តុលាការម្តនឆនាេ នុេិទធិអាចសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើេម

រមយជាចំផ្ណក្ននការចំ យឲ្យសាលា 

ឬទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរបេ់រដឋ ផ្ដលព្តូវបង់

សដាយសមធាវ ើរបេ់សលាក្អាក្ ព្បេិនសបើសមធាវ ើ៖ (a) 

បានដាក់្ពាក្យបណត ឹង 

ឬេំណំុសរឿងតុលាការផ្ដលតុលាការរក្ស ើញថាមិន

សពញលក្ខណៈចាប់ មិនេមស តុនល ឬាម នមូលដាឋ ន ឬ 

(b) បានបនតតតាំងក្ដ ីបនាេ ប់ពីសរឿងក្ដ ីសនោះបានកាេ យសៅ

ជាមិនសពញលក្ខណៈចាប់ មិនេមស តុនល 

ឬាម នមូលដាឋ ន ឬ 
 

សៅក្ន ុងបណត ឹង 

ឬដំសណើរការនីតិវធីិ មួយផ្ដលបានដាក់្បណដ ឹងសព្កាម

ចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

តុលាការម្តនឆនាេ នុេិទធិអាចសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើេម

រមយជាចំផ្ណក្ននការចំ យឲ្យសាលា 

ឬទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរបេ់រដឋផ្ដលឈា ោះក្ត ី 

ផ្ដលព្តូវបង់សដាយសលាក្អាក្ 

ឬសមធាវ ើរបេ់សលាក្អាក្ព្បេិនសបើការសេា ើ

េំុរបេ់សលាក្អាក្េំុេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

ឬសៅសពលសព្កាយមក្

សរឿងក្ត ីរបេ់តុលាការព្តូវបានបងាា ញក្ន ុងសាលបំណងមិ

នព្តឹមព្តូវ ដូចជាសដើមបីរំខាន 

ប ត លឱ្យម្តនការពនារសពលផ្ដលមិនចាបំាច់ ឬសដើមបី

បសងក ើនការចំ យមិនចាបំាច់សលើបណត ឹង ឬសរឿងក្ត ី 

(េវនាការ)។ 
 

តុលាការសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើេមព្េបដូចខាងសព្កាម៖ 

▪ នថ្េសេវាព្តូវផ្តផ្នអក្សលើអព្តាទូសៅសៅក្ន ុងេ 

រមន៍ផ្ដលបណត ឹង ឬេវនា

ការសក្ើតស ើងសៅតាមព្បសភទ 

និងរុណភ្នពននសេវាក្មមផ្ដលបាននតល់។  

ាម នព្បាក់្រងាែ ន់ 

ឬសមរុណ មួយអាចនឹងព្តូវបានសព្បើក្ន ុងកា

ររណនានថ្េសេវាផ្ដលសចញឲ្យសនាោះសទ។ 

▪ នថ្េសេវាមិនអាចសចញបានសទ 

ស ើយការចំ យពាក់្ព័នធមិនអាចព្តូវបា

នទូទាត់េងវញិសៅក្ន ុងបណត ឹង 

ឬសរឿងក្ត ី មួយសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

េព្ម្តប់សេវាក្មមផ្ដលបាននតល់បនាេ ប់ពីេំ

សណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននការទូទាត់ព្តូវបាន

សធែ ើស ើងសៅកាន់សលាក្អាក្ព្បេិនសបើ៖ 

o េំសណើសនោះព្តូវបានសធែ ើស ើងក្ន ុងរយៈសព

លកំ្ណត់សដាយវធិាន 68 ននវធិាន

េ ព័នធេត ីពីនីតិវធីិរដឋបបសវណី 

ឬសៅក្ន ុងក្រណី

ននេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

សៅសពល មួយសលើេព ី 10 

នថ្ៃព្បតិទិនមុននឹងេវនាការសនោះ

ចាប់សនតើម 

o េំសណើមិនព្តូវបានទទួលយក្ក្ន ុងរយៈ

សពល 10 នថ្ៃព្បតិទិន ស ើយ 

o តុលាការ 

ឬមន្តនត ីេវនាការរដឋបាលរក្ស ើញថាកា

រនតល់ជំនួយេសព្ងាគ ោះចុង

សព្កាយផ្ដលទទួលបានពសីលាក្អាក្រឺ

មិនអំស យនលដលស់លាក្អាក្ជាង

ការនតល់ជូនដំស ោះព្សាយស ើយ។ 
 

សទាោះបីជាម្តនការរតឹតបិតទាងំសនោះក៏្សដាយ 

ក៏្ការសចញនថ្េសេវាសមធាវ ើ និងនថ្េ

ចំ យពាក់្ព័នធអាចសធែ ើស ើងជូនសលាក្អាក្បាន 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ឈា ោះក្ត ី 

ស ើយសលាក្អាក្ម្តនស តុនលព្តឹមព្តូវក្ន ុងការបដិសេ

ធេំសណើេំុការទូទាត់។ 
 

នថ្េសេវាមិនអាចសចញទាក់្ទងនឹងការព្បជុំ មួយរប

េ់រណៈក្ម្តម ធិការ ARD ស ើយ 

លុោះព្តាផ្តការព្បជុពំ្តូវបានសធែ ើស ើងផ្ដលជា

លទធនលននចំ ត់ការផ្នាក្រដឋបាល ឬបណត ឹងតុលាការ។  

ការព្បជុសំដាោះព្សាយដូចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើមិ

នព្តូវបានចាត់ទុក្ថាជាការព្បជុំផ្ដលបានសកាោះសធែ ើស ើ

ងជាលទធនលននេវនាការផ្នាក្រដឋបាល 

ឬបណត ឹងតុលាការស ើយ 

ស ើយក៏្មិនព្តូវបានចាត់ទុក្ថាជាេវនាការផ្នាក្

រដឋបាល 



   
 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការការពារតាមនីតិវធីិ  

ទីភ្នា ក់្ងារអប់រំរដឋតិចសាេ ់│ នាយក្ដាឋ នអប់រំពិសេេ 

ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2022  ទំព័រ | 31 

ឬបណត ឹងតុលាការក្ន ុងសាលបំណងនតល់នថ្េសេវាសមធាវ ើ

ទាងំសនោះផ្ដរ។ 
 

តុលាការកាត់បនែយតាមការរួរនូវចំនួនទឹក្ព្បាក់្នថ្េ

សេវាសមធាវ ើផ្ដលបានសចញឱ្យសព្កាមចាប់ IDEA ផ្នាក្ B 

ព្បេិនសបើតុលាការរក្ស ើញថា៖ 

▪ សលាក្អាក្ 

ឬសមធាវ ើរបេ់សលាក្អាក្ក្ន ុងអំ រ ងសពលបណត ឹង 

ឬដំសណើរការ

នីតិវធីិបានពនារសពលសដាយមិនេមស តុនល

នូវការសដាោះព្សាយចុងសព្កាយននជសម្តេ ោះ 

▪ ចំនួននថ្េឈន លួសមធាវវ ើផ្ដលអនុញ្ញញ តឱ្យនតល់មិន

េមព្េបរឺសលើេពីអព្តានថ្េសេវារិតជាសម្ត ង

សៅក្ន ុងេ រមន៍េព្ម្តប់សេវាក្មម ព្េសដៀងាា

សដាយសមធាវ ើផ្ដលម្តនជំនាញ សក្រ តិ៍ស ម្ ោះ 

និងបទពិសសាធន៍ព្បហាក់្ព្បផ្ លាា  

▪ សពលសវលាផ្ដលបានចំ យ 

និងសេវាក្មមចាប់ផ្ដលបាននតល់រឺសព្ចើន ួេ

ស តុសបើរិតពិចារ ដល់ចរតិលក្ខណៈននបណត ឹ

ង ឬដំសណើរការនីតិវធីិ ឬ 

▪ សមធាវ ើផ្ដលតំ ងឱ្យសលាក្អាក្មិនបាននតល់

ព័ត៌ម្តនេមព្េបដល់សាលាសៅក្ន ុងបណត ឹងតា

មនីតិវធីិព្តឹមព្តូវដូចផ្ដលបានពិពណ៌នាខាង

សលើសៅក្ន ុងផ្នាក្េត ីពីនីតិវធីិដំសណើរការព្តឹមព្តូវ

។ 
 

សទាោះោ ង  

តុលាការអាចនឹងមិនអាចកាត់បនែយនថ្េសេវាសទ 

ព្បេិនសបើតុលាការរក្ស ើញថាសាលា 

ឬរដឋបានពនារសពលសដាយមិនេមស តុនលនូវការ

សដាោះព្សាយចុងសព្កាយននបណត ឹង ឬដំសណើរការនីតិវធីិ 

ឬម្តនការសលម ើេសព្កាម

បទបបញ្ញតត ិេត ីពីការការពារតាមនីតិវធីិសព្កាមចាប់ IDEA 

ផ្នាក្ B។ 
 

 វធិានរបេរ់ដឋទាក្់ទ្ងសៅនឹងក្មម វធិេីវនាការតាមនីតិ

 វធិីត្តឹមត្តវូម្នការអប់រំពិសេេចប់សសតើមសៅ 19 TAC 

§89.1151 (តណំភាា ប់៖ bit.ly/3nQcmtG)។ 
 
 

  

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1151
http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1151
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ទ្ំព័រសនឹះទ្ុក្សចលសោយសចតនា។ 
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ព័ត៌ម្តនទនំាក្ទ់នំង 

ព្បេិនសបើអាក្ម្តនេំណួរ មួយអំពីព័ត៌ម្តនសៅក្ន ុងឯក្សារសនោះ ឬព្តូវការនរ ម្តា ក់្ពនយល់ព្បាប់សលាក្អាក្ 

េូមទាក់្ទង៖ 

ព័ត៌មានទ្ំនាក់្ទ្ំនងក្ន ុងមូលោឋ ន 

សាលាសរៀន៖ 

ស ម្ ោះ៖ 

សលែទូរេពេ៖ 

អីុផ្មល៖ 

 

មជឈមណឌ លសេវាក្មមអប់រំ៖ 

ស ម្ ោះ៖ 

សលែទូរេពេ៖ 

អីុផ្មល៖ 

 

ធនធានសនសងសទៀត៖ 

ស ម្ ោះ៖ 

សលែទូរេពេ៖ 

អីុផ្មល៖

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ព្តូវការព័ត៌ម្តនអំពីបញ្ញា ការអប់រំពិសេេ សលាក្អាក្

អាចនឹងទូរេពេសៅមជឈមណឌ លព័ត៌ម្តនការអប់រំពិសេេតាមសលែ 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839)។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្សៅសលែសនោះ ស ើយសនាើសារទុក្ នរ ម្តា ក់្នឹងទូរេពេមក្សលាក្អាក្វញិក្ន ុងសម្ត ងសធែ ើការធមមតា។ 

បុរគលផ្ដលថ្េង់ ឬធងន់ព្តសចៀក្អាចនឹងទូរេពេសៅសលែ SPEDTEX សដាយសព្បើ Relay Texas តាមសលែ 7-1-1។ 
 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ម្តនេណួំរអំពីបណត ឹងអប់រំពិសេេផ្ដលមិនទាន់េសព្មច េូមទូរេពេសៅសលែ 512-463-9414។ 

ព្បេិនសបើសលាក្អាក្ម្តនេណួំរអំពីការេព្ម រោះេព្មួលផ្ដលមិនទាន់េសព្មច ឬេវនាការតាមនីតិវធីិព្តឹមព្តូវ 

េូមទាក់្ទងអាក្េព្មបេព្មួលផ្ដលបានចាត់តាំង ឬមន្តនត ីេវនាការសរៀងៗែល នួ។  
 

ព័ត៌ម្តនទនំាក្ទ់នំងដំស ោះព្សាយវវិាទ 

 

សៅសពលសេា ើេំុក្មម វធិ ីIEP 

ផ្ដលម្តនការេព្ម រោះេព្មួល 

េូមសនាើេំសណើរសៅ៖ 
 
 

រសព្ម្តងេព្មបេព្មួលក្មម វ ិ

ធ ីIEP របេ់រដឋ  

ទីភ្នា ក្់ងារអប់រំរដឋតិចសាេ់ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 

ឬ 

ទូរសារ៖ 512-463-9560 

ឬ 
specialeducation@tea.texas.gov 
 

សៅសពលដាក្់ពាក្យបណត ឹងអ

ប់រំពិសេេ 

េូមសនាើពាក្យបណត ឹងសៅ៖ 
 
 

អងគភ្នពបណត ឹងអប់រំពិសេេ 

ទីភ្នា ក្់ងារអប់រំរដឋតិចសាេ់ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 

ឬ 

ទូរសារ៖ 512-463-9560 

ឬ 
specialeducation@tea.texas.gov 
 

សៅសពលសេា ើេុំការេព្ម រោះេព្មួ

ល េូមសនាើេំសណើសៅកាន់៖ 
 
 
 

អាក្េព្មបេព្មួលការេព្ម រោះ

េព្មួល  

ទីភ្នា ក្់ងារអប់រំរដឋតិចសាេ់ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 

ឬ 

ទូរសារ៖ 512-463-6027 

ឬ 
SE-Legal@tea.texas.gov 

សៅសពលដាក្់ពាក្យបណត ឹងតា

មនីតិវធិីព្តឹមព្តូវ 

េូមសនាើពាក្យបណត ឹងសៅ៖ 
 
 

េវនាការតាមនីតិវធិីព្តឹមព្តូ

វអំពីការអប់រំពិសេេ 

ទីភ្នា ក្់ងារអប់រំរដឋតិចសាេ់ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 

ឬ 

ទូរសារ៖ 512-463-6027 

ឬ 
SE-Legal@tea.texas.gov 
 

 

 

េូមចូលសមើល សរហទ្ំព័រនាយក្ោឋ នអប់រំ ពិសេេរបេ់ TEA តាមអាេយោឋ ន  
 

https://tea.texas.gov/TexasSped 

https://tea.texas.gov/TexasSped

