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េសចក�ីជូនដំណឹងមាឬបិាស�ីី ំពីករករកររានីិនតីិ 

 
មាបិាិទីេារពនិងរបនិន៖ 

មាបិាិំងីសនមនសកសទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីីំពីករកររ ានីិនតីិ (េសចក�ីជូនដំណឹង) ពីេ្ព កូន្បបស ឬ

កូន�សី (ិសិសស)  ី�ក្តនវនេនបគបូ នេដេីេតីេកររវៃ�  ឬកូនី�កកំពុងែទទឱកេសរកមីបនរពិំេសសនេពកបចចុបន�។ 

្បសិនេបេកូនរបសនី�កមនសិទទិទទឱកករីបនរពិំេសសេនពសេរេន�សបក្តនែ ផ�កនករសិក្ិសរណរសររេ្វ

ឥនិៃថ�ែដកិទូេេវនសេន� ចំេពីកសរកន FAPE។ េដេីផ�កន FAPE សេរេន�សបក្តនេតីេករិៃដនូរិឱវី�ក។

ី�កនឹងក� វិសមជិករបសន្កប IEP ែដកេតីេករពិិរីំពី្តនករសំរបនកូនរបសនី�ក និង េដេីេតីេករីរិនិវន្កមនតីិ

ីបនរំឯកជនឬ IEP សំរបនកូនរបសនី�ក1 ។ IEP ្តន ផ�កនករែណនំែដកេល�េវបេេនិងឹ្តនករកូនី�កមនដូចិេសរកម

ាំ្ទ ដ៏េពញេកញេដេីេតីេឲរកូនី�កមនកររកីចំេរ េនក�ុងករីបនរំនិងទទឱកវនចំេណពដឹងជំនញ     និងីីីៗែដកិំវចន

សំរបនករីរិនិវន្សងស  និងសម រី�សបេេនឹងកររពឹំងទុកក�ុងករីរិនិវន្ាកក្បន�ិ ។ េសរកម ីបនរែំដកផ�កនជូន

កូនី�ក្តនចំវេ្វថនកិរសរណរ ី�កិន្តនចំវថនកិរផា កនខ�ឱនេឡេវ ។ សិសសិំងីសនែដកស�ិក�ុង្បព័នទ

ីបនរសំរណររបសនសហនន្ Commonwealth ែដកមនរឱិំងសិសសពិករក៏្តនវនផ�កនជូនសិទទិមនសកសសិក្ ុខន ិិ ប

ែដកវនបំេពញាបទ ្ នសិក្ក�ុងេាកករណ្ុខន ិិ ប េារដ Massachusetts ។ រដ Massachusetts ក៏ផ�កនសិទទិិកកកណរ

បុនសកដកនករសិក្ិសរណរសររេ្វឥនិៃថ� FAPE សំរបនសិសសពិករ ែដកមនកំេា ្ និកនកន េហេវ

កំពុងសិក្េាឯសឯកជនេ្វចំវថនកិខ�ឱនឯង េហេវសិសសែដកកំពុងែសងីរកេសរកមីបនរពិំេសសសរណរ។ 
 
ច្បនរដនិងសហព័នទ មននិនននសំរបនសេរេន�សបក្តនីនុន�េាេពកករេតីេេសចក�ីសំេរចថេេសិសស្តនមនសិទទិ

ទទឱកករីបនរពិំេសសឬីន េហេវ្បសិនេបេមនសិទទិទទឱកស្តនសំេរចថេេសិសស្តនទទឱកេសរកមីីី។ច្បនិំងេនព

មននីិនតីិយាងពិស� រេដេីនឲរ្ វកដថសិសសនឹង្តនទទឱកកមនតីិFAPE ក�ុងកំឡុងេពកែដកពឱកេនទទឱកករី បនរពិំេសស។   

ករីបនរពិំេសស នគិនស័ិវីបនរចំ្បនសិក្ែដកមន កកកណរសមុនុសម ញ។ េសចក�ីពិស� រៃនច្បន មនេាកបំណងសំរបន

កររកូនី�ក និងេដេីជឱវនថសិសស្តនទទឱកេសរកមីបនរសំររ។ ី�កិចទទឱកជំនឱវបែន�ពីករយិក័វែណនំ

េាសី�ក  េដេីេតីេឲរី�កវកនីំពីដំេណេ រករៃនករីបនរ ំពិេសសរបសននាីរីបនរបំឋសិក្និងតរសិក្  Massachusetts 

Department of Elementary and Secondary Education (ESE),- ីងសភពននសំរបនឲរមាបិាសិសសពិករីនិងីងសភពីបនរ ំិ កកកណរ

បុនសកដ៏ពិេសស។ព័៌មនវនកពី្បរពិំងេនពនឹងជឱវី�កឲរេតីេករិៃដនូរិឱវសេរេនថ� កន�សបកេដេីេតីេឲរ្វកដ

្បិថ កូនរបសនី�ក្តនមនសិទទិទទឱកេសរកមីបនរំ ពិេសសដ៏សររឱវ។នាីរីបនរបំឋសិក្      និងតរសិក្ ESE 

ផសពីផ្វព័៌មនទូកំទូវស្មបនមាបិា និងសេរេន�សបកីំពីេនហទំព័ររបសនខ�ឱន។ ារងមិកៃនេនហទំព័រ ESE 

ៃននាីរីបនរបំឋសិក្ និងតរសិក្ (ESE) រឱបគចូ កេាែផ�កចុងេ្កវៃនកិខិ ជូនដំណឹងេនព។ 
 
េសចក�ីជូនដំណឹងេនពផ�កនជូនព័៌មនដ៏សំខននឱវស�ីពីសិទទិរបសនី�កែដកកនព័នទនឹងករេតីេែផនករែផ�កីបនរពិំេសសសំរបន

កូនរបសនី�ក។ ករកររានីិនតីិនគិនិនិកនកនឱវេដេីេតីេឲរ្វកដថី�កនឹងដឹងនូនីីីែដកសេរេន�សបកកំពុង

េស�េសំុេដេីីនុន� (“ទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹង”) និងឲរវកន្ពិឱវែផនករសេរេន�សបក (“ផ�កនជូនករ្ពេ្ពពងពីមា

បិា) និង្ពិំងេតីេឲរមនសកសេ្ចេន សំរបនេ្ព�សវភពិនចុពស្បងិឱវសេរេនថ� កន�សបក (សននករ

វុ�ិត៌) ។ករកររានីិនតីិែដកមនែចងក�ុងច្បនផ�កនជូនករកររបែន� ដូចមនែចងក�ុងឯកសរេនព�សបន។ 
 
េវេងខ�ុំសង្ឹ ថេសចក�ីជូនដំណឹងេនពនឹងិជំនឱវឱវសំរបី�ក ពីេ្ពថី�កមនបទពិេសតន្េដេរឱយាងសកមក�ុងករ

ីបនរកូំនរបសនី�ក។ 
 
ឯកសរេនព េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករកររានីិនតីិ េល�េវបេេនឹងសំណឱ រខងេ្ក៖ 
1. េេីីីេេេេថ “េសចក�ីជូនដំណឹងិវកកកណ្ីកសរិុន” េហេវេេី�កិចទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹង

េនពេាេពក? 

ទំព័រ 2 

2. េេីីីេេេេថ “ករវកន្ពពីមាបិា? េហេវេេេាេពកេទេបសេរេន�សបកសឱររកករវកន្ព

របសនី�ក? 

ទំព័រ 3 

3. េេសេរេន�សបក្តនឲរមនកររវំៃកេកេសំេណេ សំុេ្វមាបិាឬេទ? ទំព័រ 5 
4. េេីីីេេេេថ “កររវំៃកេកេករីបនរេំ្វឯករជរ”? ទំព័រ 5 

                                                 
1េេកករែណនំីំពីដំេណេ រករកមនតីិIEP ស្មបនព័៌មនីំពីថេេកមនតីិ IEP របសនសិសស្ តនវនីរិនិ វនិងីនុន�យាងដូចេ�ច។  

 



ទំព័រ 2 ៃន 15 
 

5. េេី�កិចេេកកំណន្ាសិសសរបសនី�កេាេពកខ�ព?    ទំព័រ 6 
6. េេឪពុកម� វនិងសេរេនិចេ្ព�សវជេម� ពេ្វនតីិ? ទំព័រ 7 
7. េេី�កទទឱកខុស្តនីីីខ�ព្បសិនេបេី�កឲរសិសសចូកេរេនសឯកជន? ទំព័រ 11 
8. េេ្តនេរេបចំែផនករីីីខ�ពសំរបនបគបូ នកូនី�កេចញពីសេរេន?    ទំព័រ 12 
9. េេសេរេនិច្កននន័ិវសិសសពិករេ្វនតីិ? ទំព័រ 12 
10. េេិចែសងីរកច្បនបទបបប និងព័៌មនសំខននៗេផសងេទេេាកែន�ង?       ទំព័រ 14 
 
 
ី�កនឹងទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងេនពឱវឆ� ំ�ង ្បសិនេបេសិសសរបសនី�ក ្តនវនេនកំណនថមនសិទទិទទឱកករសិក្ពិេស

ស។ី�កិចេស�េសំុកំណនេហុថច�ងឱវច្បនពីសេរេន�សបក ឬ ពីESE េាេពកក៏វន។ឯកសរ េនពមនេា

ក�ុងេនហទំព័រESE: http://www.doe.mass.edu/sped/prb ។ 
 
1. េេីីីេេេេថេសចក�ីជូនដំណឹងវកកកណ្ីកសរិុនេហេវេេី�កិចទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងេនពេាេពក? 
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សេរេន�សបក្តនផ�កនេសចក�ីជូនដំណឹងដកនី�កិវកកកណ្ីកសរ េាេពកែដកសេស�េសំុ ឬ បដិេសត េដេីិន

និនករពិនិរេេកសិសស រវៃ� –និងផ�កនេសរកមពិេសសដកនសិសសរបសនី�កឬេដេីេតីេករផ� សនប�ូរកមនតីិសិក្របសន

សិសស។បទបបប សហព័នទេនព្តនវនេនេេថ”េសចក�ីជូនដំណឹងវកកកណ្ីកសរិុន ”េសចក�ីជូនដំណឹងេនព្តនរ 

• ពិពណ៌នីំពីីីីខ�ពែដកសេរេន�សបកេស�េសំុឬបដិេសតី? 

• ពនរកនថេហុីីី វនិសេរេន�សបកេស�េសំុឬបដិេសតិនិននិនករ? 

• ពិពណ៌នីំពីរេបេប ែដកសេរេន�សបកវនសំេរចេស�េសំុ ឬបដិេសតិនិននិនករ ដូចិ្វបនី�កីំពីនីិនតីិ

រវៃ� ករសា បសាងន កំណន្ា ឬរវវករណ្ែដកសេ្បេ្វសនសំរបនេតីេេសចក�ីសំេរចចិ� និង  

• ពិព័៌នីំពីជំេរ េសែដក្តនវនពិិរ និងូកេហុែដក្តនវនបដិេសតេ្វ្កបកមនតីិសិក្កកកណរបុនសក

(IEP) សំរបនកូនី�ក។ 
 
សេរេន�សបក និងផ�កនជូនព័៌មនេនពដកនី�កេ្វេ្បេ្បីសនទំរងនែបបបទ ESE ែដកវនបេងងេរឱចិេ�សចេហេវព័៌មន

េនពមនេាក�ុងេនហទំព័ររបសនESE ឬក�ុងទំរងែបបបទេនពក៏មនព័៌មនដូចា� េនពែដរ។ 
 
ី�ក្តនទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងិវកកកណ្ីកសរ េាេពកសេរេនេតីេសកមភពននដូចិរេស�េសំុរវៃ�បឋឬ

រវៃ�សរិថមី េស�េសំុថមីឬ េស�េសំុករែកែ្ប   IEP      េស�េសំុេតីេផ� សនប�ូរកែន�ងសិក្របសនសិសសេ្វសរូកេហុៃនករ

្កននន័ិវឬេ្វបគច បនេសរកមីបនរពិំេសសេនព។ 
 
ី�កនឹង្តនទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹង ្បសិនេបេសេរេនរកេនេញថកូននកនពំុមនសិទទិទទឱកករីបនរពិំេសស ឬ សេរេន

បដិេសតករេស�េសំុឲរេតីេកររវៃ� ឬេស�េសំុេសរកមីបនរពិំេសសដកនសិសស។ េសចក�ីជូនដំណឹងរបសនស្តនសរេសរិ

ភសេដេរបសនី�ក ឬេ្វេតមវែដកី�ក� បនេ្បេ្វសន េកេកែកងែេតមវវេនពិនិចេតីេវន។ ្បសិនេបេភស

កំេណេ  ឬេតមវវេនពិនែនិភសសរេសរស្តននខុស្តនថ េសចក�ីជូនដំណឹងេនព ្តនបកែ្បជូនី�ក

េ្វផា កនមន ឬាេតមវវេផសងៗេទេ (ភសិនិិ�សប� )  េតីេយាងឲរែី�កវកនីំពីី�ន័វែដកមនក�ុង

េសចក�ីជូនដំណឹងេនព។ 
 
សេរេន�សបកនឹងផ�កនជូនី�កនូនេសចក�ីជូនដំណឹងិវកកកណ្ីកសរ និងេស�េសំុករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក–ឬកីនុប�  

ិវកកកណ្ីកសរផងែដរ – ុនសេរេន�សបកសំុឲរេ្បេ្វសនករនរាបនរងសុខភពសរណរ (MassHealth ឬ 

Medicaid)េដេីបងន្វកនេសរកមីបនរពិំេសសរបសនសិសសស្មបនេកេកដំបូង។ 

 

េាេពកែដកេនជូនដំណឹងដកនី�កិវកកកណ្ីកសរ េនក៏ផ�កនព័៌មនស�ីពីករកររានីិនតីិឱវច្បនដកនី�កផង

ែដរ ឬ ្បសិនេបេី�កវនទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងេនពរឱចេហេវក�ុងកំឡុងឆ� ំសិក្បចចុបន� េននឹង្វបនី�កីំពីនតីិែដកី�កិច

ែសងីរកករកររានីិនតីិឱវច្បនេទេេ្វខ�ឱនឯង។  ី�កនឹងទទឱកព័៌មនពីនុសសែដកិចជឱវពនរកនី�កវកនីំពី

ច្បនីបនរពិំេសសរបសនរដនិងសហព័នទ។ 
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2.  េេីីីេេេេថករវកន្ពពីមាបិា?   34CFR§300.9 AND  
603 CMR 28.07(1) 

                                                         
សេរេន�សបក្បែហកិិនិចឲរកូនី�កេតីេករ្បឡងសកឬផ�កនេសរកមីីីពិេសសេឡេវេកេកែកងែី�ក្ពេ្ពពង

េហេវផ�កន “ករវកន្ពពីមាបិា” ិវកកកណ្ីកសរ។សេរេន�សបក្តនិកនទងកី�ក េហេវពនរកនយាងច្សន

ីំពីីីីែដកសេរេនកំពុងែេស�េសំុេដេីីនុន�សំរបនកូនរបសនី�ក។ េហេវបនា បនកសេរេន�សបកនឹងសំុឲរី�កចុពហ�

េកខ និង េេម ពរបសនី�ក េកេែបបបទ្ពេ្ពពង សេរេន�សបកេដេីបបង ញថី�កវកន្ពាសំេណេ របសនស។ 

សេរេន�សបកេនពនគករ្បនកន “ករ្ពេ្ពពងពីមាបិា”។ 
 
ក្បនកនករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក នគេតីេេ្វសម័្នចិ� ។ ី�កិចវក្ឡបនកនញិ ឬកុបេិកែបបបទ្ពេ្ពពងរបសនី�ក

េាេពកក៏វន។ ្បសិនេបេី�កមនបំណងចងនកុបេិកករ្ពេ្ពពងេនព ី�ក្តនីនុន�ិវកកកណ្ីកសរ។ 

្បសិនេបេី�កដកវកនញិករ្ពេ្ពពងេនព នឹងីនុន�សំរបនែសកមភពនេពកីននបាុេា ពារវរសេរេន�សបក 

ែដកិនីនុន�ចំេពីីីែដកសំេរចរឱចេហេវេនពេទ ។ សេរេន�សបករបសនី�ក ិចិនេ្បេករបដិេសតរបសនី�កចំេពករ

្ពេ្ពពងឲរទទឱកវកេសរកម ឬសកមភពឱវ េ្វែផផកេកេូកេហុបដិេសតី�ក ឬសិសសរបសនី�កចំេពេសរកមី�

្បេយជន្ឬសកមភពេផសងេទេ។ 
 
េនិនិនន្តនឲរី�កេតីេករ្ពេ្ពពងេាេឡេវេទ កុព្ាែសេរេន�សបកបគច បន ករពិនិរេកេទិន�័វមន�សបនិែផ�ក

ឱវៃនកររវៃ� ឬបគច បនកររវៃ�សិសសសរិថមី�ងេទេសិន ។ករ្បឡងសកឬរវៃ�សិសស្តនែេតីេចំេព

សិសស្នបនរបូេ្វិនវចនករ្ពេ្ពពងេទដូចិ MCAS ឬករ្បឡងសកក�ុងថ� កនិែផ�កឱវៃនកមនតីិីបនរទូំេេឬក៏ែចក

រែំកកព័៌មនិឱវ ន�ីីបនរំរបសនរដឬសហព័នទែដរ។ 
 

2.1   េេសេរេន�សបកេស�េសំុករ្ពេ្ពពងពីី�កេាេពក?   34 CFR §§ 300.300, 300.154 AND 
         603 CMR 28.07(1) 

 
សេរេននឹងេស�េសំុករវកន្ពពីមាបិាក�ុងកករេទសរដូចខងេ្ក 
 
េដេផី�កនសិទទិីនុប� សរមនកររវៃ�បឋ េដេកំីណនថេេសិសសម� កនៗមនសិទទិទទឱកករីបនរពិំេសសែដរេទ 

សេរេន�សបកិនិចេតីេកររវៃ�បឋេេេកេសិសសរបសនី�កេដេីកំណនថេេសិសសរបសនី�កមនសិទទិទទឱកករីបនរ ំ

ពិេសសនិង/ឬេសរកមេផសងៗេទេេ្វិនមនករទទឱកករ្ពេ្ពពងពីី�កិុនឬីនេឡេវ។េបេសិនមនកររវៃ�

កូនរបសនី�កសេរេន្តនែេស�េសំុករវក្ពពីី�កេដេីេតីេកររវៃ�េនពក�ុងរវរេពក្វំៃថៃៃនៃថៃសិក្។ 
 
េដេីី នុ័េកេេសរកមបឋ 

បនា បនពីកររវៃ�បឋចបនសពី្នបនេហេវ ្បសិនេបេ្កបកមនតីិីបនរកំកកណរបុនសក (IEP) សំេរចថកូនរបសនី�កមន

សិទទិទទឱកវននូនករីបនរពិំេសសេនព ្កប IEP នឹងងេស�េសំុករីបនរពិំេសស និងេសរកមកនព័នទននសំរបនកូនី�ក។ 

ី�កិសមជិករបសន្កបកមនតីិ IEP េហេវី�ក្តនែផ�កនករវកន្ពរបសនី�ក ុនេពកសេរេន�សបកិចផ�កនជូន

ករីបនរពិំេសស  និង េសរកមននែដកកនព័នទដកនកូនរបសនី�កិ េកេកទីដំបូង ។ ្បសិនេបេី�កិនវកន្ពេទ 

ស�សបកក៏ិនិចផ�កនជូនករីបនរពិំេសស និងេសរកមននែដកកនព័នទដកនកូនរបសនី�កេឡេវ ។ី�កិចទទឱក

វកឬបដិេសតសំេណេ ិំង�សបងក៏វនឬក៏ទទឱកវកឬបដិេសតែផ�កឱវៃនសំេណេ េនពក៏វនែដរ។កមនតីិ IEP  

ឬែផ�កឱវែដកី�កទទឱកវក ្តនិបនេផ�េភ� ៗបនា បនពីី�កវនទទឱករ។ 
 
េដេេីតីេករផ� សនប�ូរេសរកមនន  កែន�ងសិក្ឬកររវៃ�េឡេងនញិ  

ខណរេពកែដកី�ក្ពទទឱកវកកមនតីិ IEP សំរបនសិសសរបសនី�កេហេវ សេរេន�សបក្តនទទឱកករ្ពេ្ពពង

របសនី�ក ុនេពកសេរេន�សបកិចផ� សនប�ូរេសរកមនន ឬកែន�ងសិក្ឬេតីេកររវៃ�េឡេងនញិ1

2 ។ ្បសិនេបេ

ី�កបដិេសតផ�កនជូនករវកន្ពរបសនី�ក ី�កមនកពកិីចចឱវេដេីកនព័នទិឱវសេរេន�សបក េដេីេតីេករ

ពិភក្យាងសកមេដេីេ្ព�សវចំេពករជំិសនរបសនី�ក។ ្បសិនេបេី�កវនផ�កនជូនករវកន្ពចំេពេសរកម

នេពកកន�ងេេ េហេវឥឡូនចងនកុបេិកករ្ពេ្ពពង  េហេវដកវកសិសសរបសនី�កពីេសរកមននេនព ី�ក្តន

ីនុន�ដូេច�ពិវកកកណ្ីកសរ។ស�សបកិចិនេស�េសំុឲរមនសននករេាករយិក័វប�ឹងរាែផ�កីបនរពិំេសស 
Bureau of Special Education Appeals (BSEA) េដេីសំុករីនុប� ផ�កនេសរកមីបនរំ ឬេតីេកររវៃ�កូនរបសនី�កិថមី

េ្វិនិំវចនមនករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក។ 
 
                                                 
2 ី�កក៏មនសិទទិា្នសិសសរបសនី�កក�ុងកមនតីិបចចុបន�របសនេន និងា្នកមនតីិែដកវនេស�េសំុុនករេតីេ

េស�ចូករបសនសិសសី�ក។ ស្មបនព័៌មនបែន� សូេេកឯកសរៃននាីរីបនរបំឋសិក្ និងតរសិក្ 

ESE ”ករា្នកមនតីិីបនរេំ្វមាបិាសិសស”។ 
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េដេីទទឱកវនី�្ បេយជន្ពីកមនតីិ (MassHealth ឬ Medicaid) ករនរាបនរងសុខភពសរណរេកេកដំបូង 
 

សេរេន�សបក្តនវនីនុប� េ្បេ្វសនករនរាបនរងសុខភពសរណរ (MassHealth ឬ Medicaid) េដេីបងន

្វកនជូនេសរកមីបនរពិំេសសឱវចំនឱនែដកវនរបនបគចូ កកមនតីិ IEP របសនសិសស ស្មបនសិសសននែដកវនេចញ

ៃថ�ករនរាបនរងសុខភពសរណរ។ សេរេន�សបកទទឱកវនកមនតីិ MassHealth េកេកដំបូងេនព សេរេន

�សបក្តនផ�កនជូនី�កនូនេសចក�ីជូនដំណឹងិវកកកណ្ីកសរ ែដកសកំពុងែែសីងរកសំណងេនព េហេវទទឱក

ករ្ពេ្ពពងសម័្នចិ�របសនី�កក�ុងករសរេសរិវកកកណ្ីកសរស្មបនស។ េសចក�ីជូនដំណឹងេនពនឹង្វបន

ី�កថ ិនិចចកកេសរកមីបនរពិំេសស្តនវនផ�កនជូនី�ក ឬ្កប្នរសរី�កេ្វឥនិៃថ�; នឹងបបប កនច្សនថករ

្ពេ្ពពងរបសនី�កនឹងិនបងងឲរមនផ� សនប�ូរេផសងៗេាក�ុងករនរាបនរងឬភពមនសិទទិ�សបច្បនពីកមនតីិMassHealth 

របសនកូនី�កេឡេវ; នឹងពិពណ៌នីំពីព័៌មនសិសសី�ក នឹង្តនវនែចករែំកកេដេីទទឱកវនកមនតីិMassHealth; រឭំក

ី�កថករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក ិច្តនវនដកេចញវន្នបនេពកេន; េហេវបបប កនច្សនថ នឹងពំុមនករផ� សនប�ូរ

ននចំេពេសរកម ឬកមនតីិីបនរពិំេសសរបសនសិសសី�ក ្បសិនេបេី�កដកេចញ ឬិនផ�កនជូនករ្ពេ្ពពង។

្បសិនេបេី�កេរ េផាពសែងឬសិសសី�កវនចុពេេម ពេរេនេា�សបកេផសងេទេបនា បនកសេរេន�សបកថមីនឹងេស�េសំុី�ក

ឲរផ�កនជូនករ្ពេ្ពពង�ងេទេ។ 
 
េដេដីកភររកិចចពីសមជិក្កបកមនតីិIEP ឲរករចូករឱ្បជំុ្កប 

សមជិក្កប IEP ិចរឱចផុភររកិចចេ្វិនវចនចូករឱ្បជំុិឱវ្កបករបរេទ្បសិនេបេី�កវកន្ពេ្វវ

កកកណ្ីកសរុនេពក្បជំុិបនេផ�េ។្បសិនេបេ្កបករបរេតីេករពិភក្ីំពីសមជិកែដកិនមនភររកិចចសមជិករបូ

េនព្តនផ�កនេយបកនរបសនខ�ឱនិវកកកណ្ីកសរឲរវនុនករ្បជំុ្កបករបរិបនេផ�េ។ ្បសិនេបេី�កិនវកន

្ពដកភររកិចចសមជិក្កបម� កនេទសមជិកេនព្តនែចូករឱ្បជំុ្កប IEP ែដរ។ 
 

2.2   េេករេស�េសំុករ្ពេ្ពពងពីសិសសេាេពក?               34CFR§300.520 AND 
603 CMR 28.07(5) 

 
     

ាច្បនរដ Massachusetts កំណនថសិសសេពញនវ័េាិវុ (18 ឆ� ំ)។េាេពកែដកសិសសមនិវុ18 ឆ� ំ ឪពុកម� វ

្តនផ�កនសិទទិឲរកូនេតីេេសចក�ីសំេរចចិ�េាេពកែដកកូន្នបនិវុេពញនវ័ េកេកែកងែមនេសចក�ីសំេរចពីុករិ

វកកកណ្ីកសរែដកវនែងាំងិពមវក�សបច្បនក�ុងករេតីេេសចក�ីសំេរចចិ� ឬ កូនរបសនី�កបបប កនិ

វកកកណ្ីកសរថានចងនែចករែំកកករេតីេេសចក�ីសំេរចចិ�ិឱវី�ក ឬចងនបន�ឲរមនសិទទិីនុប� េដេីេតីេេសចក�ី

សំេរចចិ�េកេកមនតីិីបនររំបសនាន។សកេរេន�សបក្តនែពិភក្ិឱវី�កនិងកូនរបសនី�កីំពីផកបាពកនៃនករេផារ

សិទទិេនព ែដកយាងេេចសនក�ុងរវរេពកឱវឆ� ំ ុនេពកកូនមនិវុ្នបន ដបន្វំបីឆ� ំ ។ េបេី�កិមាបិា

របសនកូនពិករែដកមនិវុេពញនវ័ ី�កនឹង្តនបន�ទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងិវកកកណ្ីកសរពីសិ េហេវ

ី�កនឹងបន�ពិនិរេេកេកេកំណនេហុសិក្កូនរបសនី�កវន េិពបីកូនេនពេតីេករសំេរចចិ�េកេករសិក្េ្វខ�ឱនឯង

ក៏េ្វ។ 
 

2.3    េេី�កំងមាបិាក�ុងករីបនរផំ�កនករ្ពេ្ពពងេាេពក? 34CFR§300.519 (g))  
603 CMR 28.07(7) 

 
                

្បសិនេបេកូនស�ិេាេ្កករនំុឃំងរបសននាីរកិចចករសងស Department of Children and Families ឬ ឪពុកម� វ ឬ

ិពមវករបសនសិសសិនិច្តនវនកំណនី�សប� ណឬទីកែន�ងឬមនសិទទិីំចេវែដកវនបគច បនេនព 

ESS មនករទទឱកខុសេដេីនថមននុសសេពញនវ័ឱវនកនែដកិនមនទំនសនផក្បេយជន្េដេីឲរេតីេេសចក�ី

សំេរចចិ�េកេករីបនរពិំេសសជំនឱសសិសស។ី�កេតីេេសចក�ីសំេរចចិ�េនពេេថំងមាបិាករីបនរពិំេសស។ESS  

្តនកំណន ថេេិំវចន្តនេ្ជេសាំងំងមាបិាឲរករីបនរពិំេសសស្មបនសិសសឬីន។ ្បសិនេបេិំវចន វន

ែងាំងេនព ំងមាបិាករីបនរពិំេសសមនសិទទិ និងករទទឱកខុស្តនដូចា� ិមាឬបិាក�ុងបបង សិក្

ពិេសសស្មបនសិសស។ 
 

 
2.4 េេខ�ុំ្តនដកវកករ្ពេ្ពពងេ្វរេបេប? 34 CFR §300.300(B)(4) and 300.9 

 
្បសិនេបេី�កវនផ�កនករ្ពេ្ពពងចំេពករទទឱកេសរកមសិក្ពិេសស និងេសរកមកនព័នទ េហេវឥឡូនេនពី�ក 

ចងនកុបេិកករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក ី�ក្តនីនុន�ិវកកកណ្ីកសរ។ ី�កិចដកវកករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក 

ចំេព្នបនករីបនរពិំេសស និងេសរកមកនព័នទិំងីសន ចំេពេសរកមិកនកន ឬចំេពករេតីេេស�ចូកេរេន ឬ

ចំេពករេ្បេ្វសនកមនតីិ MassHealth  េា�សបក ឬករនរាបនរងកមនតីិ Medicaid ស្មបនសិសសី�ក។ េាេពក ែដក
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សេរេន�សបកវនទទឱកកិខិរបសនី�ក សេរេន�សបកនឹងេផ�េកិខិជូនដំណឹងីំពីករិបនេផ�េផ� សនប�ូរ ្បសិនេបេ

មនក�ុងករេតីេេស� ចូកេរេន និងេសរកមននែដកទទឱកកទទផកពីករកុបេិកករ្ពេ្ពពងរបសនី�ក។ េាេពក 

ែដកី�កដកវកករ្ពេ្ពពងរបសនី�កចំេពករីបនរពិំេសស និងេសរកមកនព័នទិំងីសនសេរេន�សបកនឹងិន 

្តនឲរសិសសរបសនី�កេតីេករីបនរសំរណរេ្វឥនិៃថ� និងសររាស�ភព FAPE េេេទេេឡេវ 

ឬមនករ្បជំុកមនតីិ IEP ឬីរិនិវកមនតីិ IEP ស្មបនសិសសរបសនី�ក។ សេរេន�សបកិន្តនឲរេតីេករផ� សនប�ូរ 

ែក្តនកំណន្ាសិសសរបសនី�កេដេីដកវកឯកសរិកនទងនឹងេសរីបនរពិំេសសិកិទទផកៃនករកុបេិកករ

្ពេ្ពពងរបសនី�ក។ 
 

3. េេសេរេន�សបក្តនវនេន្តនឲររវំៃកសិសសីំពីសំេណេ ពីមាឬបិាឬេទ? 
 

34 CFR §300.301 and 
603 CMR 28.04 

 

សិស្ម� កន្រត�វវទួលការវួតំៃតួៃញេលញវន វួវនលតូលាយេវើរ្បតរល សលស្មេំំលលកញតកលមេសលវយល្សនសិន្សវតសបលកបន្កចំលតសសញតកលតនលមេសលវយល្សនសិន្ញ តូលាយទទលកេវើរ្លកបន្កចំលតសសញេលញតសាេាតសេ្ំរេយសាកា្ញ  ូួឣសចវាស្ប 

មានលា ូួមេេែយាកាបវំយលក�រ�រែេពេនេំទេតវញ�មេលកសញ រ្បវំយំំលលក ូួឣសតេលរមេញឣសសតែ សវតសបេនេំទេតវស្មន្លការវួូវននញបញសេ្ំលតសសេ ូួ្រត�លកតូលាយត្នល្ាស្េរបញលកតកនសវលកនកាតេបរេទវំៃស្មន្លការវួូវននញបញត�តំួវវទួសវតើល
លការវួូវននញញសលតកេ្សបេ្រត�ត្រលទនេតសសេែយទនេូវើជញសវតសបមា�នលាញតកល្រត� សតញកេលក្ំាត្ំវញំយមា�នលាញ តូលាយបេ��រែលការវួតេបបញ(សលតកេ្សបេញ   េជញមេលសតាេ្ាតូលាយនូលតសបលកបេ��រែលការវួូវននញញ តកលឣសបេ��រែូនតចរ បញ តនល

មា�នលាញ�ន�វួត្្ញតវរ ូួតកនសវលកនកាតេបរេទវំៃញំ�វមេសញ រ្បវំយំំលលកញ�ំ�វមេេែយាកាបវំយលក�រ�រែេពកនស្សលស្)ប 
 
ត�វយេ េ�ញសាកា្តំបញ សលតកេ្សបេេ៏ឣស្ែួ្ទនេលក្ំាត្ំវញ្ាទំររមមេ ូួសេ្ំរេយតសាេាត�វ្វ្ញ ូក  ូួឣសសាកា្្នតសលក្ញសវតសបរ្ាត�លកសលស្្េ្ សែញបញ នជ� េែត�្យជ ញងេ៏តាញ េ៏សលតកេ្សបេឣសាលេនូលតសបារវួសលស្ ូួ្រត�ាេតវ
នកាតេបរេទវំៃស្មន្លការវួញូនស ូួាេតកនលន្ញត លួ្ញ ូកញតា ្ផេត លួេាត�របយនកាតបរេទវំៃ្ា�េញ�តូលាយំជយាសេាតំ�វ្ វ ូួាេ ើំវត្្ញេតវរញ�ស្មន្ានួតករ�ត្្ញេតវរបញត លួសំយតេបញសិន្តេប្ែួ្ទនេលការវួតៃលញ�រៃាាតំួត�ល

តូលាយីំបសលស្វវទួបរទ្នតយទេពញតកលនេែតសរលស�វលកបន្កចំលតសសបញ្េលសិលួលក្ំាត្ំវញំយមា�នលាញេជញាលេរ្ាត�ឲ្មេា�េលការវួតៃលញ�រៃតៃលបញ 
 

4. េេីីីេេេេថកររវៃ�េកេករីបនរេំ្វឯករជរ 34CFR§300.502 AND 603 CMR 28.04(5) 
 

កររវៃ�េកេករីបនរេំ្វឯករជរ (IEE) នគិកររវៃ�េតីេេឡេងេ្វី�ក្រពិនិរែដកមនស�ភពខពសនេហេវិន

បំេរ េករក�ុងសេរេន�សបកេនពេទី�ករវៃ�មនភររទទឱកករបរខងែផ�កីបនរសិំសស។ 
 

ី�កមនសិទទិេស�េសំុកមនតីិ IEE សំរបនកូនរបសនី�កេ្វចំវថនកិសរណរ ្បសិនេបេី�កិនវកន�សបិឱវកររវ

ៃ�េរេបចំេ្វសេរេន�សបក។្បសិនេបេី�កេស�េសំុ IEE សេរេន�សបក្តនផ�កនព័៌មនជូនី�កីំពីកែន�ងែដកី�កទទឱក

េសរកមរវៃ� IEE  និងីំពី្តនករិិរពីរដែដកេដេីីនុន�កររវៃ� IEEs ។ 
 

4.1   េេកររវៃ�ករីបនរឯំករជរ្តនចំវថនកិសរណរេតីេេាេពក?  

 
េាក�ុងMassachusetts, ាច្បនី�កនឹងទទឱកកររវៃ�េ្វឯករជរ IEE យាងេពញេកញករចំវថនកិសរណរ

ែដកវនែចករែំកក េបេី�កបំេពញ្តនករិិរភពមនសិទទិ�សបច្បនស�ីពី្វកនចំណូក ចំេពសិសសែដកទទឱក

ិេរេ្វឥនិៃថ�ឬេ្វបងនៃថ�បន�ិចបន�ឱចមនសិទទិទទឱកកររវៃ� IEE េ្វចំវេកេថនកិសរណរ។

សិសសេផសងេទេែដកមនសិទទិទទឱកកររវៃ� IEE េ្វចំវថនកិែដកវនែចករែំកកាៃ�មនកំណនក�ុង

ារង ។  ករែចករែំកកព័៌មនហិរគ�ន�ុផា កនខ�ឱនិឱវសេរេន�សបក ្តនេតីេេឡេវេ្វសម្ ន័ចិ�។ ្បសិនេបេ

េ្ជេសេរ េសែចករែំកកព័៌មនហិរគ�ន�ុេនព សេរេន�សបក្តនជូនដំណឹងវកកកណ្ីកសរ េេី�កនញិិបនា នន

េ្វបបប កនថេេី�កមនសិទទិ�សបច្បនចំេពករផ�កនូកនិតីេពញេកញឬភនខ�ពស្មបនកររវៃ� IEE េនព្តន

ចំវថនកិរសរណរិំងីសនឬ្តនចំវឱវចំែណកេហេវករបងនៃថ�េកេកររវៃ� IEE ្តនេតីេាចំែណក

េនព។ី�កមនសិទទិទទឱកកររវៃ�េ្វចំវថនកិសរណរ IEE   ាករកំណន្វកនចំណូករបសនី�កក�ុង

កំឡុងេពក 16 ែខនិិបនពីៃថៃែដកសេរេនវនេរេបចំកររវៃ� ែដកី�កិនវកន្ព។ 
 
្បសិនេបេី�កិនបំេពញ្តនករិិរភពមនសិទទិ�សបច្បនស�ីពី្វកនចំណូក ឬសំេរចិនផ�កនព័៌មនហិរគ�ន�ុេទ

សេរេននឹងពិិរេេេកេសំេណេ សំុឲរមនកររវៃ�េ្វចំវថនកិរសរណរ IEE ាច្បនសហព័នទ ។  

ក�ុងរវរេពក 5 ៃថៃសេរេន�សបក នឹងវកន្ពកររវៃ�េ្វចំវថនកិសរណរ IEE ឬ្តនេស�េសំុសនន

ករែដកនឹង្ប្ពឹ�េាឯករយិក័វរាខងែផ�កីបនរពិំេសស (Bureau of Special Education Appeals –BSEA) េដេី

បបប កនថកររវៃ�េនពពិិសររនិង្ឹ្តន ។ ព័៌មនបែន�ស�ីីំពីកររវៃ� IEEs មនេាក�ុង ESE 

Administrative Advisories 2004-1 និង2001-3 ែដកមនេាាប� សេរេន�សបកេាូក ្ ន និងេាាេនហទំព័រ 

ESE  នគ៖ http//www.doe.mass.edu/advisories/?sectiion=admin។ 
 
ី�កមនសិទទិចំេពកររវៃ� IEE ីំពីកូនរបសនី�កេ្វចំវថនកិសរណរែឱវដងននេាេពកែដកស

េរេន�សបករបសនី�ក ីនុន�កររវៃ��ងៗ។ ី�កក៏ិចឲរមនកររវៃ�េកេកូនរបសនី�កេ្វឯករជរ ែដកីនុន�

ាករចំវថនកិផា កនខ�ឱនវនវន្នបនេពកេនផងែដរ។ 
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4.2 សេរេន�សបក្តនពិិរកទទផកៃនកររវៃ� IEEs ក�ុងរវរេពក 10 ៃថៃ  

 
្បសិនេបេី�កទទឱកវនកររវៃ� IEE ីំពីកូនរបសនី�កេ្វចំវថនកិសររណរ ឬក៏ចំវថនកិផា កនខ�ឱន

ឱវចំែណកខ�ពិឱវសេរេន�សបកេនព កររវៃ�កូនរបសនី�ក  ែដកី�កវនទទឱកាករចំវិកកកណរ

ឯកជនេនព សេរេន�សបករបសនី�ក្តនេរេបចំករ្បជំុ្កបឱវក�ុងរវរេពកដបន 10 ៃថៃ និែៃថៃេតីេករ បនា បនពីី�ក

ទទឱកព័៌មនៃនកររវៃ�េនព។្កបករបរនឹងពិិរេេេកេកទទផកៃនកររវៃ� េហេវកំណនីំពីីីីៗេបេ

មនេនព ករផ� សនប�ូរ្តនវនេតីេេឡេងាកមនតីិសិក្កកកណរឯកជនរបសនកូនី�ក។ 
 

5.   េេី�កិចេេកកំណន្ាសិសសរបសនី�កេាេពកខ�ព?            34 CFR 300.611 AND                         
603 CMR 23.00 

 
ក�ុងកំណន្ារបសនសិសសមនព័៌មនដូចិ ុខន ិិ ប សិក្ កំណនេហុសបេ� ពិសន� េហេវរឱមនសុខភព ករេតីេ

េស� កររវៃ� នន័ិវនិងកំណនេហុេផសងេទេែដកិកនទងេេនឹងភពមនសិទទិទទឱកវនករីបនរពិំេសសឬកមនតីិីីី

ឱវ 3 ។ ព័៌មនផា កនខ�ឱនែដកិចកំណនវនរបសនសិសសី�កិករសមៃ ន និង្បែហកិិនិចបបង ញដកននរម� កន

េផសងេទេេ្ពី្នតបេ្ងពន និង ន�ីីបនរេំ្វាម នករ ្ពេ្ពពងពីី�កេឡេវ។ 

  

ី�ក និងកូនរបសនី�ក (្បសិនេបេមនិវុ 14 ឆ� ំ ឬ ិវុេ្ចេនិងេនព) មនសិទទិេេកកំណន្ាសិសស ខ�ពៗ ឬ េេកវន 

ិំងីសនក�ុងរវរេពក 10 ៃថៃបនា បនពីៃថៃែដកេស�េសំុឬុនេពកកិចច្បជំុកមនតីិសិក្IEP ឱវ ឬសននករវុ�ិត៌3

4។ី�ក

ិចទទឱកព័៌មន កំណនេហុសិសសថច�ងឱវច្បនីំពីព័៌មនេាេពកេស�េសំុករនិៃថ�សេហុផកែដកវនកំណន 

ចំេពៃ�ៃនករផកិេឡេងនញិ។ ី�ក្បែហកិិន្តនបងនៃថ�េសរកនព័នទនឹងករែសងីរក និងទទឱកវកកំណន្ាសិសស

របសនី�កេទ។ 
  
េកេសពីេនពេេេទេ ី�កិចជឱបិឱវបុនសកិកសែដកមនកកកណរស�ិន ិិ ប ជីនរ្នបន្ានន េដេីជឱវពនរកនកំណន 

េហុសិសស។ី�កិចសំុឲរី�កំងរបសនី�កដូចិ(ី�កសូ៊ិទី្បឹក្ឬេនី) ្រពិនិរេសេេរ េេេកនិងបក�សវ

កំណនេហុសិសស ្បសិនេបេី�កវកន្ពិវកកកណ្ីកសរ។រកនសិទទិែដកិកនទងេេនឹងកំណនេហុ សិសសមនែចង

េាក�ុងបទបបប កំណនេហុសិសសMassachusetts Student Record Regulations 603 C.M.R 23.00 ។បទបបប ិំងេនពក៏មនេា

ក�ុងេនហទំពររ័ http//.doe.mass.edu/lawsregs /603cmr23.html ឬាករេស�េសំុឯកសរថច�ងបទបបប ននពីសេរេន

�សបក ឬពីES។ 
 
ិទូេេមនែឪពុកឬម� វសិសសែដកមនសិទទិ�សបច្បន បុនសកិកសែដកវនទទឱកសិទទិីនុប� និង ន�ីីបនររំបសនរដ

និងសហព័នទព័នទ ្តនវនីនុប� ឲរេេកកំណនេហុសិសសេ្វិនិំវចនមនករវកន្ពិវកកកណ្ីកសរ ពីឪពុក

ម� វ ឬ កូនេពញនវ័ែដកវនជូនដំណឹងិកនកន។ សេរេន�សបក ិច្តនឲរផ�កនព័៌មនខ�ពជូន ន�ីរដ ឬ សហព័នទ

ាកទទផកពីករបបស បនបបប ពីុករ ឬាករេល�េវបេេនឹងបបង សុខភព និងសុន�ិភព ឬ បបង ករីនុន�ច្បន។

ព័៌មនែដកមន្បេយជន្ីំពីបបង កំណនេហុសិសសមនេាក�ុងេនហទំព័ររ
http//www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.htm. 
 
 

6. េេឪពុកម� វនិងសេរេន្តនេ្ព�សវជេម� ពេ្វនតីិ? 34 CFR 300.151,300.506-00.518  
AND 603 CMR 28.08 

   
ច្បនរបសនរដ និងសហព័នទ្ តនផងកនសកសដកនឪពុកម� វេដេីឲរចូករឱេាក�ុងករេរេបចំែផនករីបនរសំំរបនសិសសពិករ។

្បសិនេបេឪពុកម� វនិងសេរេន�សបកិនវកន្ពីំពីករផ� សនប�ូរែដកិកនទងេេនិងសិទទិទទឱកេសរកមកររវៃ�ឬ

ករផ� សនប�ូរកែន�ងសិក្របសនសិសសពិករឬេសរកមFAPE ែដក្តនេនផ�កនដកនសិសសពិករច្បនេបេកផ�ូនឲរេតីេករេ្ព�សវ

ចំេពបបង ិនចុពស្បងនឹងា� េ្វេតមវវេ្ចេនយាង។ កូនរបសនី�ក្តនស�ិេាក�ុងកមនតីិសិក្ ឬ កែន�ងសិក្

                                                 
3 ្បសិនេបេមាបិាសិសសកុបេិកករ្ពេ្ពពងរបសនពឱកេនពីេសរីបនរពិំេសសបនា បនពីេសរ្បេរទេនព្តនវនិបនេផ�េផ�កនសេរេន

�សបកិន្តនឲរែកែ្បកំណន្ារបសនសិសសេដេីដកឯកសរេយងៃនេសរីបនរពិំេសសេទ។ 

 
4 សេរេន�សបកកំណនីំពីករពិនិរេេកកំណនេហុរបសនសិសស្បសិនេបេសវនទទឱកកិខិផ�ូនច្បនននដូចិដីករកររករ

ែកងកពឬនំុឃងំែដកេិនឲរបុនសកកនព័នទេេកព័៌មនរបសនសិសស។ 
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បចចុបន�សិនក�ុងកំឡុងេពកមនជេម� ពេកេេឡេងិកនទងេេនឹងកែន�ងឲរចូកសិក្ឬេសរកមេផសងៗេកេកែកងែី�កនិង

សេរេន�សបកវកន្ពឬផ� សនប�ូរកែន�ងចូកេរេនេតីេេឡេងេ្វសរែករ្កនពិន័វ។ 
 
ខងេ្កេនពិជំេរ េសសំរបនី�កនិងសេរេនិចេ្ព�សវជេម� ពវន។ 
 

6.1    ចំបនិរមណ្របសន ន�ីសសរណរូក ្ នីំពីករេ្ព�សវជេម� ព  

 
ដំកនកកដំបូងេដេីេតីេករេ្ព�សវជេម� ពរបសនី�ក ី�កិចិកនទងនវកស ្បនរដវករបសនកមនតីិ

សិក្ពិេសស ឬបុនសកិកថ� កនេកេេដេីសំុឲរជឱវី�ក។ រិករកផ្ បសិនេបេី�កសរេសរិវកកកណ្ីកសរពនរកនពី

ូកេហុឱវែដកី�ក្ពរវវរមណ្។ 
  

6.2 ករេ្បេ្វសន្បព័នទេ្ព�សវជេម� ពរបសន ESE  

 

េបេី�កនិថី�ក្តនករជំនឱវពីខងេ្សេរេន�សបក ី�កិចិកនទង ESE ករយិក័វកមនតីិេសរកមននុណ

ភព (PQA) ាទូរសពា័េកខ៖ 781-338-3700 េដេីេ្បេ្វសន  ្បព័នទេ្ព�សវជេម� ពរបសនរដែដកមនេាក�ុងេន

ហទំព័រ http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/ ី�កិច្កនករបណ�ឹ ងេេ PQA ្បឆំងំនឹងកររេំរច្បន របសនរដនិង

សហព័នទ ឬ េដេីទទឱកជំនឱវពី បុនសកិករបសន PQA ឲរជឱវេ្ព�សវបបង េ្ផ�ូនករ ។ ្បសិនេបេ ី�កចងនវន ករ

េសុេបីេងងិផ�ូនករពី PQA ី�ក្តន្កនករបណ�ឹ ងិវកកកណ្ីកសរ ។ បុនសកិករបសន PQA និង ជឱវេរេបចំ្កន

ករបណ�ឹ ង ។ បណ�ឹ ងវកកកណ្ីកសររបសនី�ក្តនមនរឱដូចិ ៖ សរេសរបបប កនីំពីករ ្ពរវវរមណ្ េាក

បំណងៃនដំេព�សវករ្ពរវវរមណ្របសនី�កេ្ព�សវសកមភម ពរបសនស     ែដកី�កមនជំេននថិច

េ្ព�សវករ្ពរវវរមណ្របសនី�ក េកេសពីេនពេទេករបណ�ឹ ង្តនមនហ�េកខ និងព័៌មនសំរបនទំនកនទំនង។

្បសិនេបេករបណ�ឹ ងីំពីបបង ិកនទងេេសិសសម� កន ី�ក្តន្វបនេេម ពរបសនសិសស និងិសវ ្ ន និងេេម ព

សេរេន។បបង ែដកី�ក្តនប�ឹង ិន្តនមនរវរេពកឲរេកេសពី១ឆ� ំ និិបនរហូដកនៃថៃPQA ទទឱកករបណ�ឹ ង

េនព។ ្បសិនេបេី�កសំេរចប�ឹងា្បព័នទេ្ព�សវជេម� ពិផ�ូនកររបសន PQA ី�ក្តនេផ�េករបណ�ឹ ងិវកកកណ្

ីកសរឱវច្បនជូនេេសេរេន�សបកែដកិកមន�ុៃនបណ�ឹ ង ។ PQA និងេតីេករេ្ព�សវបណ�ឹ ងរបសនី�កក�ុងរវរ

េពក 60 ៃថៃេហេវPQA និងេផ�េកទទផក្ពិំងេសចក�ីសំេរចជូនី�កឱវច្បន។ 
 
េិពបីិ្កនករបណ�ឹ ងេេ PQA ី�កេាែិចេ្បេ្វសនេតមវវេផសងេទេេដេីេ្ព�សវជេម� ព ដូចិករ

ពិភក្ិឱវសេរេន�សបកូក ្ ន ករស្បស្រករបសនី�ក ឬសននករេ្វវុ�ិត៌េាករយិក័វបណ�ឹ ង

រាែផ�កីបនរពិំេសស (មនេសចក�ីពិស� រខងេ្ក) េដេីេ្ព�សវករបណ�ឹ ង5 របសនី�ក។្បសិនេបេី�កេ្ជេសេរ េស

វកសននករេ្វវុ�ិត៌ ករបណ�ឹ ង្កនារវព្បព័នទេ្ព�សវជេម� ព  និង្តនផផ កឱវរវររហូដកនេពក

សននករវុ�ិត៌្តនវនេ្ព�សវចបនិុនសិន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 េស�េសំុែងាំងី�កស្បស្រកីពម្កិររ  

 
ករស្បស្រក6 នគិេសរកមឱវបំេពញករបរេ្វី�កស្បស្រកឯករជរមនជំនញច្បនីបនរពិំេសសនិង

ិី�កមនជំនញចរិរ។ករស្បស្រកិច្ប្ពឹ�ិេេក�ុងខណរេពកែដកឪពុកម� វនិងសេរេននន ិន

ចុពស្បងនឹងា� ីំពីបបង ីបនរពិំេសស េិពបីិករបណ�ឹ ងេនពវន្កនារវរ្បព័នទេ្ព�សវជេម� ពរបសន PQA  

រឱចេហេវក៏េ្វ។ី�កស្បស្រកជឱវភនីខងឪពុកម� វនិងសឲរមនករពិភក្ីំពីករិនចុពស្បង និង

ជឱវឲរេឆព ពេេរកដំេព�សវែដកភនីិំងពីរ្ពេ្ពពងទទឱកវក។ ករជែជកេដញេ្កេាេពកស្បស្រក

                                                 
5 សំរបនេតីេករេ្បពបេតេបេតមវវេ្ព�សវា្បព័នទេ្ព�សវជេម� ព េេនឹងករេ្ព�សវករបណ�ឹ ងាដំេណេ ករវុ�ិត៌សូ

េេការhttp://www.doe.mass.edu/sped/docs.html 
6 ករពិព៏នីំពីដំេណេ រករស្បស្រកមនេាក�ុងេនហទំព័ររ http//www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html 

http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/
http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html
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េនពនឹង្តនរក្ិករសំបនេហេវភនីិំងពីរិនវកករជែជកា� េនពេេេ្បេ្វសនេាៃថៃេ្កវេទេវនេទេិពបី

ជេម� ពេនពក� វិ្បនបទែដក្តនេ្ព�សវាសននកផ�ូនករ ឬ ានីិនតីិុករក៏េ្វ។  េាេពកែដក

មនករ្ពេ្ពពងា� េសចក�ីសំេរច េនព្តនេតីេវកកកណ្ីកសរែដកមនចុពហ�េកខពីភនីិំងពីរ និង ្តនីនុន�

េ្វុករ។ 
 
ករស្បស្រក ្តនវនេនកំណនារវរករទំនកនទំនង BSEA ាេកខ៖ 617-626-7291។ី�កស្បស្រកនិង

កំណនកក បរេិចចទ្បជំុិឱវី�ក និងសេរេន�សបកក�ុងរវរេពក  30  ៃថៃ បនា បនពីទទឱកករបណ�ឹ ងស្ប

ស្រក។ករស្បស្រក្ប្ពឹ�ិេេាេពកេននិងទីកែន�ងដ៏សររ។ករចូករឱ្តនេតីេេឡេងេ្វសម័្នចិ�។

ដូេច�ពភនីឪពុកម� វ និងសេរេន្តនវកន្ពចូករឱក�ុងករស្បស្រកេនព។ ិន្តនិំវចនបងនៃថ�េសរកមេនព

េទ។ព័៌មនបែន�ីំពីករស្បស្រកិចទំនកនទំនងេេBSEA ាេកខ៖ 617-626-7250 េហេវិចរកវេាក�ុង

ករេវពពុពផ្វារវរ “សំណឱ រែដកសកសឱរិញឹកឹបនីំពីករស្បស្រក7”   និង “ករពនរកនីំពីករស្ប

ស្រក8”  ។ 

 

6.4 ករេស�េសំុសននករវុ�ិត៌ និងចូករឱក�ុងករ្បជំុេ្ព�សវជេម� ព  

 
្បសិនេបេ ី�ក និង សេរេន�សបក ិនិចេតីេករេ្ព�សវភពិនចុពស្បងនឹងា� វនេទ ី�កមនសិទទិេស�េសំុឲរ

 ន�ីសននករីពម្កឹរ ស� បនបបង ៃនភនីជេម� ពិំងពីរ ករសឱរេដញេ្កពិនិរេេករស�ុាង និងេតីេេសចក�ីសំេរច ។

សននករេនព្តនេរេបចំេ្វ BSEA េហេវមនេេម ពថសននករវុ�ិត៌។ ន�ីសននកររបសន BSEA ែងែទទឱក 

ករហីឹកហីគនច្បនីបនរពិំេសស េហេវិនមនទំនកនទំនងផា កនខ�ឱន ឬ ន ិិ ប ជីនរ ិឱវភនីឱវែដកកនព័នទនឹងភព

ិនចុពស្បងា� េនពេទ។ 
 
សននករវុ�ិត៌េនពនឹងពិិរជេម� ពីំពីភពមនសិទទិទទឱកវនកររវៃ� IEPs និងកែន�ងចូកសិក្ ែដកមន

រឱិំងកទទផកៃន្កនពិន័វ FAPE  និង ករផ�កនកមនតីិីបនរពិំេសស ្ពិំងករកររានីិនតីិែដកមនែចងក�ុង

ច្បនសនហព័នទ និងច្បនរដសំរបនកររសិសសពិករ។ ី�ក្តន្កនករេស�េសំុសននករក�ុងរវរេពកពីរបនា បនពីី�កវន

ដឹងេហុករណ្ឬិបនពីេពកែដកី�កនឱរែដឹង9 ីំពី ្ពឹ�ិករណ្ែដកប� កឲរមនជេម� ពេនព។រវរេពកេនពិច

ពនមវនវូរបន�ិច ្បសិនេបេី�កិចបបង ញថ មនេនររងំី�កិនឲរ្កនករបណ�ឹ ងសំុសននករ ពីេ្ពសេរេន

មនករបក�សវខុស – េ្ព�សវបណ�ឹ ងរឱចេហេវ ឬ បបង ញថសេរេនវនកនទុកព័៌មនែដកសវន

ទទឱកពីី�ក។ 
 
ី�កឬសេរេន�សបកិច្កនករបណ�ឹ ងេស�េសំុសននករេ្វវុ�ិត9

10ិវកកកណ្ីកសរ        េហេវេផ�េករ

បណ�ឹ ងឱវច្បន កឲរ BSEA េដេីឲរទទឱកវនសននករេ្វវុ�ិត៌ ។BSEA វនបេងងេែបបបទេស�េសំុសននករ11 

ែដកី�កិចេ្បេ្វសន ឬី�កិចសរេសរករបណ�ឹ ងេ្វខ�ឱនឯងេ្វិនវចនេ្បេែបបបទែដកមន�សបនេនពេទ។

ក៏បាុែន�ី�ក្តន នថក�ុងករេនព្តនមនេេម ពសិសសិសវ ្ ន (ឬព័៌មនសំរបនទំនកនទំនង ្បសិនេបេសិសសិន

មនកំេាននពិ្វដក)  េេម ពសេរេនសរេសរបបប កនពីបបង មនរឱិំងីងសេហុិកនកនែដកិកនទងេេនឹង

បបង និងដំេព�សវែដកចងនវន។សូបប កនថសននករេផ� េេេកេបបង ែដកមនេាក�ុងករបណ�ឹ ងេនពេទ។ 
 
ី�ក្តនេផ�េករេស�េសំុសននករេនពេេសេរេន(ភនីែដកកនព័នទក�ុងបណ�ឹ ង) េហេវេផ�េឱវច្បនេទេេេBSEA ។

្បសិនេបេករបណ�ឹ ងិនផ�កនព័៌មន្នបន្ាននេទភនីជំិសនិចេតីេករជំិសនិច្បរភព្នបន្ាននរបសនខ�ឱនក�ុង

រវរេពក 15 ៃថៃ។ក�ុងរវរេពក 5 ៃថៃិបនពីៃថៃរាBSEA នឹងសំេរចថករបណ�ឹ ងេនពមនព័៌មន្នបន្ាននឬ ិន

្នបន្ានន ។ េបេមនករិំវចន ភនីកនព័នទិចសរេសរព័៌មនបែន�េទេេេក�ុងករបណ�ឹ ង ្បសិនេបេភនីជំិសន

វកន្ពឬ ន�ីសននករវកន្ព។្បសិនេបេ ព័៌មន្តនបែន�េាេពកីននេពកេនសននករ្តនេកេេេៃថៃ

េ្កវ។ 
 

                                                 
7 http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=fag  
8 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc 
9 ឃ� ែដកថនឱរដឹង” រកឹកី�កថី�កមនករទទឱកខុស្តនក�ុងករែសងីវកនដឹងីំពីកមនតីិសិក្របសនកូនី�ក។ 
10 ព័៌មនស�ីីំពីសននករេ្វវុ�ិត៌មនេាក�ុងេនហទំព័ររhttp://www.doe.mass.edu/bsea/process.html?section=1 
11 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc 
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្បសិនេបេ ិនមនករជំិសនេេនឹងករខីពខព័៌មនក�ុងករបណ�ឹ ងេទ  សននករិចបន�េេុខេទេវន។

្បសិនេបេសេរេន�សបក ិនិននេផ�េេសចក�ីជូនដំណឹងកី�កីំពីបបង ែដកី�កប�ឹងិវកកកណ្ីកសរ ក�ុងរវរ

េពក 10 ៃថៃ និិបនពីៃថៃទទឱកករបណ�ឹ ង េស�េសំុឲរមនសននករសេរេន�សបក្តនែេតីេករេល�េវបកី�កិ

វកកកណ្ីកសរ។ 
 
សំាកន៖ ្បសិនេបេសេរេន�សបក វនេស�េសំុសននករេ្វវុ�ិត៌ ឪពុកម� វ ្តនេល�េវប ក�ុងរវរេពក 10 ៃថៃ

បនា បនពីទទឱកកិខិជូនដំណឹងេនពេហេវករេល�េវប្តនបបប កនីំពីបបង ែដកសេរេន�សបកវនេកេកេឡេង។ 
 
បនា បនពីី�ក្កនករេស�េសំុសននករេ្វវុ�ិត៌ សេរេន�សបក្តនេល�េវបកី�កនញិក�ុងរវរេពក 30 ៃថៃ េដេី

េ្ព�សវភពិនចុពស្បងា� ឲរវនុនេពកដំេណេ រករសននករិបនេផ�េ12។ 
 
សេរេន�សបក្តនឲរេរេបចំករ្បជំុេ្ព�សវក�ុងរវរេពក  15 ៃថៃបនា បនពីៃថៃទទឱកករបណ�ឹ ង 13  សេរេន

�សបក នឹង្តនពិភក្ិឱវី�កថេេសមជិក្កប IEP ម� កននឹង្តនចូករូ្បជំុ។បុនសកិកសេរេនែដក� បនសំេរច

ចិ�ី ំពីកមនតីិីបនររំបសនសិសស្តនែចូករឱក�ុងករ្បជំុេនពកំុបីិកនខន ។ េនរីបសនសេរេនិនិចចូករឱ្បជំុេទ

្បសិនេបេេន ីី �កនឹងចូករឱក�ុងីងស្បជំុេនព។ 
 
ី�ក្តនែចូករឱ្បជំុេ្ព�សវបបង  េកេកែកងែី�ក និងសេរេន�សបកវកន្ពា� ិវកកកណ្ីកសរ ថិន

ិំវចនេរេបចំករ្បជំុ ឬក៏ី�ក និងសេរេនសំេរចវករដំេណេ រករស្បស្រក។ ្បសិនេបេសេរេន�សបកិនិច

ឲរី�កចូករឱ្បជំុវនសេរេននឹងេស�េសំុឲរ ន�ីសននករ្ិនេិកករបណ�ឹ ង។ 
 
េបេី�កមនបំណងចងនចូករឱ្បជំុ ែសេរេន�សបកបដិេសត ឬ ពនមរេពកៃនករ្បជំុ ីសនរវរេពកិង 15 ៃថៃនិ

ិបនពីៃថៃទទឱកេសចក�ីជូនដំណឹងីំពីសននករ ី�កិចសំុឲរ ន�ីសននករបន�ដំេណេ រករសននករេេេទេវន។

្បសិនេបេី�កវនចូករឱ្បជំុ ក៏បាុែន�សេរេន�សបកិនវនេ្ព�សវបណ�ឹ ងាលនាររបសនី�កក�ុងរវរេពក 30 ៃថៃ 

ិបនពីៃថៃ្កនករបណ�ឹ ងដូេច�ពដំេណេ រករៃនសននករិចបន�េេុខេទេ។ 
 
ដំេណេ រករេ្ព�សវ្តនបគច បនេាេពកែដក្ពឹ�ិករណ្ឱវដូចខងេ្កេកេមនេឡេងរ 

• េាេពកែដកី�កនិងសេរេន�សបកវកន្ពិវកកកណ្ីកសរេដេីបគច បនិ �ិ វុកកៃនដំេព�សវ; 

• រវរេពក 30 ៃថៃសំរបនដំេព�សវ្តនវនបគច បន; 

• េាចុងបគច បនៃនករស្បស្រក; ឬ 

• េាេពកែដកី�ក និង ន�ីសេរេន�សបកចុពហ�េកខេកេឯកសរែដក្បកសថភនីិំងពីរវកន្ពេ្ព

�សវជេម� ពរបសនី�ក។ េនពិកិចច្ពេ្ពពងដំេព�សវ េហេវនឹង្តនីនុន�េ្វុករសហព័នទ ឬ

ុកររដ។ សូបបប កនថ ្បសិនេបេី�ក និង សេរេន�សបកិបនេផ�េកិចច្ពេ្ពពងែដកិកទទផកៃនកិចច

្បជំុដំេព�សវេនព ី�ក និងសេរេន�សបកក៏ិចទុកិេមនរចំេពកិចច្ពេ្ពពងេនពក�ុងរវរេពក 3 

ៃថៃ ៃនៃថៃេតីេករេាេពកែដកី�កនិងសេរេន�សបកវនចុពហ�េកខេកេកិចច្ពេ្ពពងេនព។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5 ករបបង ញរស�ាុងជូន ន�ីសននករីពម្កិរេាេពកសននករនីិនតីិ្ឹ្តន  

 
េាេពកែដកី�ក្កនករបណ�ឹ ងានីិនតីិ្ឹ្តនេនព BSEA នឹងកំណនៃថៃសននករេ្វិនាំង ន�ីសននករ

និងេផ�េព័៌មនពិស� រីំពីដំេណេ រករសននករជូនី�ក និងបគប ីរេេម ពេនេី្វិននិកៃ្ ឬនិកៃ្ិចឱច េហេវ

ែដកី�កិចេតីេទំនកនទំនងសំុជំនឱវពីី�កសូ៊ិ។ 
 

                                                 
12 ្បសិនេបេី�កនិងសេរេនវកន�សបាករស្បស្រកី�កនឹងិចបន�ករស្បស្រកបនា បនពី 30 ផុេេ 
13 ិនមនករ្បជំុេ្ព�សវេទ្បសិនសេរេនេស�េរសំុឲរមនសននករវុ�ិត៌ 



ទំព័រ 10 ៃន 15 
 

ក�ុងកំឡុងេពកសននករី�ក និងសេរេន�សបក នឹង្តនបបង ញរស�ុាងនីឱវៗ     និងផ�កនសកកីភពសកសីជូន ន�ី

សននករីពម្កឹរែដកីេគប េញកពីBSEA ។ក�ុងកំឡុងេពកសននករនីិនតីិ្ឹ្តន មនរឱិំងសននករេកេនីិនតីិ

ៃនករ្កននន័ិវេហេវី�កិចរ 

• ឲរមនករីដំេណេ រផ�កនេយបកនឬេតីេិំងេ្វេនីឬី�កសូ៊ិ 

• ឲរកូនរបសនី�កមនន�មនេាេពកសននករ 

• សំុឲរសននករេបេកចំហិសរណរ 

• សំុឲរបបង ញរស�ុាងដូចិឯកសរនិងរវវករណ្នន 

• េស�េសំុឬ្តនឲរេចញដីកេកពេេសកសីឲរចូករឱក�ុងសននករនិងេល�េវជេម� ពសំណឱ រ 

• សំុេេករស�ុាងែដកេ្បេ្វសនេពកសននករក�ុងរវរេពក្វំៃថៃៃនៃថៃេតីេករ ុនសននករកដកន និងេស�េ

សំុឲរ ន�ីសននករ្ិនេិករស�ុាងែដកី�កិនវនេនេញ និង 

• ទទឱកវនកំណនេហុនិងកទទផកីងសេហុសននករ និងេសចក�ីសំេរចាជំេរ េសវកកកណ្ីកសរេីឡិច

្តនិច េ្វឥនិៃថ�។ េដេីទទឱកកំណនេហុសននករិវកកកណ្ីកសរ ី�ក្តនេតីេករេស�េសំុិ

វកកកណ្ីកសរ។ 
 
ព័៌មនបែន�ស�ីីំពីសននករេនពិចេស�េសំុពី BSEA ាទូរសពា័េកខ៖ 617-626-7250    និងិចេបេកេេកាេន

ហទំព័រ http://www.doe.mass.edu/bsea/process។ 
 
សននករ្ប្ពឹ�េេាច្បន14 នីិនតីិរដវក Masssachusetts និងេាកករណ្សននករ BSEA15។  ន�ីសននករ្តន

េចញេសចក�ីសំេរចក�ុងរវរេពក 45  ៃថៃ បនា បនពីបគច បនៃនី �ិ វុកកៃនជេម� ពដូចមនែចងខងេកេ េកេកែកងែ ន�ី

សននករពនមរេពកបែន�េទេាករេស�េសំុពីភនីឱវ។  ន�ីសននករេផ�េជូនេសចក�ីសំេរចកី�ក និងេេ

សេរេន�សបកឱវច្បនម� កន។ ន�ីសននករនិងសេរេន�សបក្តនេារពាេសចក�ីសំេរចរបសន ន�ីសននករ។ 
 
េសចក�ីសំេរចរបសន ន�ីសននករថេេកូនរបសនី�កមនសិទទិ ឬ ិនមនសិទទិទទឱក  FAPE ្តនែផផកេកេកររកេនេញសិទទិ

ទទឱកករីបនរពិំេសសែដក្តនវនេនរេំរ ឬ ្តនបគច បនេ្វសេរេន�សបកែដកវនខកខនិនិចបំេពញ

កពីកិចចដកនសិសសរបសនី�ក ាច្បនីបនរពិំេសស និងបទបបប នន។ ្បសិនេបេី�កវន្កនករប�ឹងីំពីកររេំរ

នីិនតីិករីបនរពិំេសស (ដូចិករខកខនិនេរេបចំ្បជំុ្កបឲរវន្ឹ្តន ពំុវនរក្ទុកកំណនេហុឲរវនកផ  និង

ិនេារពេពកេន) េនព  ន�ីសននករិចរកេនេញថសិសសរបសនី�កពិិិនវនទទឱក FAPE ្បសិនេបេ ករខក

ខនេារពានីិនតីិ ដូិរ 

• បាពកនសិទទិរបសនសិសសក�ុងករទទឱកFAPE 

• បាពកនកទទភពរបសនសិសសក�ុងករចូករឱេតីេេសចក�ីសំេរចីំពីករីបនររំបសនកូនី�ក 

• ិនឲរសិសសទទឱកវនផក្បេយជន្ពីករីបនរ។ំ 
 

េសចក�ីសំេរចរបសន ន�ីសននករិេសចក�ីសំេរចរបសនស� ប័នចុងេ្កវ េហេវិនិចេតីេករពិិរិថមីេ្វ

BSEA ឬ ែកែ្បេ្វ ESE វនេទ ។ េសចក�ីសំេរចរបសនសននករ្តនិសរណរ 16  េហេវមនេាក�ុងេនហទំព័រ
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html.     
 
 
 
 
 
 

 
6.6    បណ�ឹ ងជំិសនេសចក�ីសំេរចសននករេេុករសហព័នទ និងុកររដ  

 
ភនីសេរេន�សបក ឬឪពុកម� វែដកិនវកន្ពេសចក�ីសំេរចរបសន ន�ីសននករ      ពឱកេនិចេតីេបណ�ឹ ងេសេេរ េេកេ

េសចក�ីសំេរចេនពាុកររដឬសហព័នទ ។ បណ�ឹ ងេសេេរ េេនព្ត្កនក�ុងរវរេពក 90 ៃថៃបនា បនពីេចញេសចក�ីសំេរច។ 
 

6.7   ៃថ�រ�ឱកេន ី  34CFR§300.517 

 
                                          

                                                 
14 M.G.L.c.30A 
15 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc 
16 េសចក�ីសំេរចរបសនសននករ្តនេវពពុពផ្វបនា បនពី្បកសឲរមនករេផាពងផា នសិសសរឱចរកន 

http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html


ទំព័រ 11 ៃន 15 
 

ភនីនីឱវៗទទឱកខុស្តនបងនៃថ�រ�ឱកេនេី្វខ�ឱនឯង េកេកែកងែុករសំេរចថិនឲរបងន។ ្បសិនេបេី�ក

ទទឱកវនកទទផកិទីាបនចិ�ិ វកកកណ្ីកសរ ឬក៏ពីសននករ ឬពីុករុករ17 ិចសំេរចថសេរេន

�សបកនឱរែេចញៃថ�រ�ឱកេនជំីនឱសី�ក។ សូចំំផងែដរថ ី�កិនិចទទឱកវកៃថ�រ�ឱកិំងេនពស្មបនេពក

េនែដកវនចំវេកេករប�ឹងករណីសំណំុេរនងី�កេឡេវ បនា បនពីភនីសសំេរច វនេតីេករផ�កនជូនដំេព

�សវ ្បសិនេបេ 

• សវនផ�កនសំេណេ េ្ព�សវិវកកកណ្ីកសរក�ុងរវរេពក 10 ៃថៃឬេកេសពី 10 ៃថៃុនេពកៃថៃសនន

ករិបនេផ�េ 

• ី�កិនវនទទឱកវកសំេណេ េនពក�ុងរវរេពក 10 ៃថៃនិង 

• កទទផកៃនសននករេនពិន្បេសេរិងករករផ�កនជូនដំេព�សវ។ 
 

្បសិនេបេសេរេន�សបកទទឱកវនករស្ចចិ�ិទីេពញចិ� ុករិចបបប ឲរេនរីបសន �ីកបងនេកេករចំវ 

ផ�ូនច្បនរបសនសេរេន�សបក្បសិនេបេុកររកេនេញថេនរីបសន �ីក្កនករប�ឹង ឬបន�ប�ឹងបនា បនពីសិក្េនេញថ 

បណ�ឹ ង ាម នូក ្ នពិ មនេហុផកឥវនករ ឬបន�ក�ុងេាកបំណងិនសររឱវ។ ុករក៏ិចបបប �ីក 

ឬេនបីងន្វកនេកេករចំវផ�ូនច្បនផងែដរ្បសិនេបេសំេណេ បសន �ីកស្មបនដំេណេ រករសននករ ឬបុពីេហុបន�បនា បន 

ៃនសកមភព ្តនវនបបង ញក�ុងេាកេេិនសររដូចិេដេីេបេេបេន េដេីបងងឲរមនករពនមរេពកិនិំវចន 

ឬេដេីបេងងេនៃ�បណ�ឹ ងនរិទ។ 
 

7. េេី�កទទឱកខុស្តនីីីខ�ព្បសិនេបេី�កឲរសិសសចូកេរេនសឯកជននិង្បសិនេបេី�កនិថស

េរេន�សបក នឱរែ្បនកនៃថ�រ�ឱកបេ្ងពនឲរកី�កនញិ?                               

    
 

34CFR§300.148 
    
 
ក�ុងកករេទសរខ�ពឪពុកម� វមនជំេននថសរដិនផ�កនកមនតីិFAPE ដកនសិសសេហេវឪពុកម� វសំេរចឲរកូនចូកេរេន

សឯកជននញិ។ ឪពុកម� វិចចុពេេម ពកូនក�ុងសេរេនឯកជនវនេ្វចំវថនកិផា កនខ�ឱន។ េិពិយាង

ក៏េ្វ ្បសិនេបេឪពុកម� វេជនិកនថ សេរេនរដនឱរែទទឱកខុស្តនេកេករចំវសំរបនករសិក្របសនសិសសេា

សឯកជនឪពុក ម� វ្តន្វបនីំពីករជំិសនរបសនខ�ឱនិនឲរកូនេរេនកមនតីិ IEP និងកមនតីិេផសងេទេ ្តន្ិនេិកកម

នតីិ IEP េហេវ្តន្វបនេេសពីេាកបំណងែដកី�កដកកូនពីសេរេន�សបកឲរេេ ចុពេេម ពចូកេរេនេាសឯក

ជន េហេវី�ក្តន្កនករេស�េសំុសននករឱវែដកេរេបចំេឡេងេ្វ BSEA ។ ឪពុកម� វ្តនជូនដំណឹងដកនសេរេន

�សបកុនេពកែដកី�កដកកូនេចញពីសរដេាក�ុងីងស្បជំុចុងេ្កវេ្វផា កនមន ឬ  ិវកកកណ្ីកសរក�ុងរវរ

េពក 10 ៃថៃុនេពកដកកូនេចញពីស។ 
 
សេរេន�សបកិនិច្តនឲរបងនៃថ�សិក្របសនកូនក�ុងសឯកជនេនពវនេទ ្បសិនេបេសេរេន�សបកមនកមនតីិ

FAPE សំរបនបេ្ងពនកូនរបសនី�កែដរេនព ។ ករិនចុពស្បងា� ររងឪពុកម� វ និងសរេរេន�សបករបសនីំពីថេេ កមនតីិ

របសនសិសសផ�កនជូន FAPE ឬីន និងករេស�េសំុសំណងហិរគ�ន�ុស្មបនៃ�កមនតីិឯកជនិច្តនវនេ្ព�សវានីិនតីិ

វុ�ិត៌ដូចមនែចងខងេកេក�ុងឯកសរេនព�សបន ។  ន�ីសននករ នឹងកំណនថេេសេរេន�សបកវនេតីេឲរកមនតីិ FAPE  

ិចដំេណេ រករវនដកនកូនី�កែដរឬេទ។េបេ ន�ីសននកររកេនេញថសេរេន�សបកិន វនផ�កនកមនតីិFAPE ដកនកូនី�ក

េហេវចំនករខងេកេរបសនី�កនិងករបគបូ នកូនឲរេេសិក្សឯកជនពិិ្ឹ្តនេនពបនា បនពីមនករពិិរ

្នបនកករេទសរៃនករដកកូនេចញពីសរដ  ន�ីសននករិច្តនឲរសេរេន�សបក្តនបងនៃថ�សិក្េាសឯកជន

ិំងីសនឬបងនៃថ�ក�ុងចំែណកឱវឲរកី�កនញិស្មបនកររកកែន�ងសិក្េាសឯកជន។ 
 
 

8. េេ្តនេរេបចំែផនករីីីខ�ពសំរបនបបគបូ នកូនី�កេចញពីសេរេន?               34 CFR §300.43 

 
ករេតីេែផនករស្មបនករេផារសិសសរបសនី�កពីសេរេនេេសកសេរេនេ្កវេពកបគច បនេាសនឹងជឱវស្បស្រក

ឲរស�ភពសិសសី�កចូករឱសកមភពននេ្វេិនជ័វដូចិករសិក្េ្កវតរសិក្ករបរនិងសហនន្និង

ជីនិនុសសេពញនវ័។ ករេរេបចំែផនករសំរបនករបគបូ នកូនរបសនី�កេេនទិមក័វ្តនែផផកេកេភពខ� ំង ករចូកចិ� ចំបន

ិរមណ្ និង្តនករនន ែដក្តនិបនេផ�េាំងពីកូនរបសនី�កមនិវុ  14 ឆ� ំ េហេវ្តនមនករពិភក្ិេរេងរកនឆ� ំ

េាឯកិចច្ បជំុ្កប។ សេរេន�សបកក៏្តនពិភក្ីំពី្តនករបគបូ នសិសសរបសនី�កិឱវី�ក និងិឱវកូនរបសនី�ក 18  

                                                 
17  ន�ីសននករិនិចេចញៃថ�រ�ឱកេន ី
18 http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
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េហេវ្តនែពិិរពីេាកបំណងកូនរបសនី�កេាេពកបគចបនសេរេនិីប�ឱឬេាេពកកូនមនិវុ 22 ឆ� ំ។ស

េរេន�សបក ្តនេ្បេ្វសនទ្ងនែបបបទែផនករបគបូ ន
19 េដេីកន្ាេកេករពិភក្្បិំឆ� ំ ។ កមនតីិ IEP របសនសិសស្តនរឱ

បគចូ ក ដូចិេាកបំណង េាកេេនិងេសរកមករបគបឱ នេ្កវតរសិក្ែដកិចរសនែនងវន េ្វែផផកេកេកររវ

ៃ�សររចំេពពិករភពរបសនសិសសនិង្តនករៃនករបគបូ នរបសនាន។ 
 
ករបគច បនសប� ប្័នទិមក័វាេពកេទេងិន នគិករផ� សនប�ូរកែន�ងសិក្ េហេវិេពកែដក្តនបគច បនភពមនសិទទិ

ទទឱកវនករសិក្ពិេសស។ សេរេន�សបក្តនជូនដំណឹងដកនី�ក ្បសិនេបេេាេពកសេរេននិថកូនរបសនី�កនិង

្តនបគច បនសប� ប្័នទិមក័វាេពកេទេងិន ។ ករពិភក្េនពនឹង្តនិបនេផ�េកិចច្បជំុ្កបែដកមនរវរេពកិនិច

ិង 1 ឆ� ំុនេពកករបគច បនករសិក្របសនសិសស។ 
 

9. េេសេរេនិច្កននន័ិវសិសសពិករេ្វនតីិ? 34 CFR §300.530 

                       
សេរេនរដ្តនែមននីិនតីិ និងបទ ្ នេដេីនឲរមនបរយិសកសេរេនសូ្្បកបេ្វសុន�ិភពដកនសិសស។ េន

រពឹំងថសេរេន និងសនទិមក័វនន ្តនេវពពុពផ្វ្កសីកត៌េដេីឲរសិសសវកនដឹងថេេ េន្តនេតីេិកប

កិរយិេ្វនតីិ។ ្បសិនេបេសិសស្ប្ពឹ�ិខុស េហេវរេំរ្កសីកត៌របសនស សិច្កនពិន័វសិសសេនព

វន។ករ្កននន័ិវ្តនេតីេេឡេង្បកបេ្វវុ�ិត៌ និងីពម្កឹរ ។ 
 
ិទូេេ សិសសម� កនៗិច្បរនឹងករ្កននន័ិវដូចិករផផ កករសិក្  ឬឲរេចញពីសេរេនក�ុងរវរេពកខ�ី េហេវរ

វរេពកេនពិន្តនហឱសពី10 ៃថៃេឡេវ។ ុនេពកឲរេចញពីសនិងផផ កករសិក្សិសសម� កនៗ ្តនដឹងថេេខ�ឱនទទឱក

រងករេិទ្បកននីីីខ�ព េហេវ្តនមនសកសសំរបនេរេបរបនេរនងរបសនខ�ឱន។ ក�ុងកំឡុងេពកបេណ� ញេចញពីសេរេន រវរ

េពកខ�ី សេរេនិន្តនឲរផ�កនករែណនំដកនសិសសពិករេទ ចំេពសិសសតមា្តនមនករែណនំ។ សរបុក េបេសិសស

ពិករ្តនវនេដញពីសេរេនមនរវរេពក 10 ៃថៃក�ុងឱវឆ� ំសិក្ សិសសេនព្តនីនុប� ឲរទទឱកេសរកមចូកេរេនក�ុង

កមនតីិសិក្ទូេេិបន�  េហេវេតីេឲរសិសសេនពនឹងសំេរចេាកេេែដកមនែចងក�ុង IEP ។  ន�ីរបសនស្តនពិេ្ាព

េយបកនិឱវ្នតរបសនសិសសឲរវនម� កនយាងិច េដេីកំណនថេេេសរកមីីីខ�ព ែដករិំវចន្តនែផ�កនឲរសិសសេនព។

េសរកមិ ំងីសនេនព្តនិបនេផ�េេាៃថៃទី  11 ៃនករ្កនពិន័វឲរេចញពីស និងេសរកម្តនផ�កនិបន�េទេេាេពក

ែដកករ្កនពិន័វ្តនបគច បន។ 
 
សេរេននន ្តនីនុន�ាបទបបប នន័ិវពិេសសសំរបនសិសសពិករែដកមនសិសសទទឱកវនករីបនរពិំេសស។ 20 ារង

សំរបនករ្កនពិន័វេនពមនចុពផ្វេាក�ុងេនហទំព័ររបសន ESE ។ 21  បទបបប ្កនពិន័វេនព្តនីនុន�ភ� ៗ សំរបនសិសស

ម� កនែដក្តនវនបេណ� ញេចញកែន�ងែដកកំពុងែសិក្22 ីសនរវរេពកិង 11 ៃថៃិបនា� ឬ ក៏សិសសេនព្តនវនេន

បេណ� ញេ្វសរករ្កនពិន័វិង 11 ៃថៃក�ុងឱវឆ� ំសិក្េហេវមនឯកសរសំរបន េ្បពបេតេបេផាពងផា នេេកូកេហុ

ៃនករបេណ� ញេចញ។ សេរេន្តនជូនដំណឹងដកនី�កិបនា ននេាេពកសេតីេ េសចក�ីសំេរចបេណ� ញសិសសេចញពី

កែន�ងសិក្ែដកមនរវរេពក 10 ៃថៃេហេវស្បនកនេសចក�ីជូនដំណឹងឱវ ច្បនេនពឲរី�ក។ 
 
្កបកមនតីិ IEP របសនសិសស្តនេតីេករ្បជំុក�ុងរវរេពក10 ៃថៃិបនពីៃថៃែដកេតីេេសចក�ីសំេរចករ្កនពិន័វដកនសិសស។្បជំុ

េនពេេថ ”ករកំណនបបង ញីងសេហុ manifestation determination” ី�កនិងសមជិកេផសងេទេរបសន្កប IEP នឹង្តនកំណន

ថេេ ករ្ប្ពឹ�ិខុសរបសនសិសសប� កកពីពិករភពរបសនសិសសេនពែដរេទឬក៏រិកទទផកែដកប� កកពីស

ិនវនផ�កនេសរកមែដកមនេាក�ុងកមនតីិIEP ដកនសិសស។េាក�ុងករកំណនបបង ញីងសេហុេនពី�កនឹងសមជិករបសន

្កប IEP  ្តនពិិរេកេព័៌មនែដកកនព័នទេេនឹងជីនិរបសនសិសសែដកមនរឱបគចូ ក ដូចិ កមនតីិ IEP –ករសេងង

របសនី�កនិងរបសន្នតេកេិកបកិរយិរបសនសិសសនិងព័៌មនេផសងេទេែដកី�កផ�កនជូនក�ុងីងស្បជំុ។ 
 
                                                 
19    http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
20  ច្បន្កននន័ិវក�ុងកមនតីិសិក្ីបនរពិំេសស ក្្តនីនុន�សំរបនសិសសែដកិនិននមនសិទទិទទឱកករីបនរពិំេសសេនពផងែដរ។ ុន

េពក េតីេករសឱរ ្បសិនេបេឪពុកម� វេកេកវកករ្ពរវវរមណ្របសនសិសសិវកកកណ្ីកសរេេជូនថ� កនេកេ ឬ បុនសកិករដវក ឬ្នរ

របសនសិសស េនពថសិសសេនព្បែហកិនឹងិចមនពិករភព ្បសិនេបេ្នត ឬបុនសកិកេផសងៗេទេសំែដងករ្ពរវវរមណ្ីំពីិកប

កិរយិរបសនសិសស ជំរបជូនេេនវកៃនកមនតីិីបនរពិំេសសេនព ឬបុនសកិក្នបន្នងេផសងេទេ ្បសិនេបេសិសស្តនវនេនវកេេេតីេកររវ

ៃ�ិនិននចបនសពី្នបនបទបបប នន័ិវ ពិេសសេនព្តនវកកីនុន�វនែដរ។ បទបបប ពិន័វពិេសសេនពិនិចីនុន�េទ ្បសិនេបេឪពុក

ម� វបដិេសតិនវកន្ពឲរមនកររវៃ� ឬសិសស� បន្តនវនេនរកេនេញថសិសសេនពិនមនសិទទិទទឱកវនករីបនរពិំេសសេទ។ 
21 http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc 
22 ិកែន�ងសិក្ែដកកំណនេ្វ្កប IEP និងិកែន�ងែដកទទឱកេសរកមពីIEP 

http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
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្បសិនេបេ្កបករបរកំណនថ ីកបកិរយិរបសនសិសស ិនប� កកពី ឬិកនទងផា កនេេនឹងពិករភព  ឬ ិនិកនទង

េេនឹងករខកខនិនីនុន�កមនតីិ IEP េទ សិសសែដកមនពិករភពិច្តន្កននន័ិវែដកមនកកកណរ និង រវរេពកដូច

ករ្កនពិន័វសិសសេផសងេទេែដក្ប្ពឹ�ិកំហុសដូចា� ។ េិពបីិយាងក៏េ្វ្កប IEP ្តនកំណនកែន�ងសិក្ប

េ� ពិសន�សំរបនសិសស(Interim Alternative Educational Setting-IAES) េដេីឲរសិសសវនសិក្និងទទឱកេសរកមេផសងៗ

េទេក�ុងកំឡុងេពកៃនករ្កនពិន័វ។ IAES នគិកែន�ងេរេបចំថមី េដេីឲរសិសសមនសកសេរេន និង ទទឱកេសរកមីបនរ ំិ

បន�េ្វេយងេេាកមនតីិ IEPរបសនសិសស ។ បុនសកិករបសនសពិិរេកេកករេទសរៃនករប�ូរកែន�ងសិក្សំរបន

សិសសពិកររិករសររឬយាង។ 
 
្បសិនេបេ្កបកំណនរកេនេញថិកបកិរយិរបសនសិសសប� កកពី ឬិកនទងេេផា កនេេនឹងពិករភព  ឬករខកខន

ិនីនុន�កមនតីិ IEP ្ឹ្តនសំរបនសិសសែដកមនពិករភព ដូេច�ពសិសស្តនបគបូ នេេកែន�ងេដេែដកមនកមនតីិ IEP េកេក

ែកងែី�ក និង្កបករបរសំេរចឲរេេេរេនកែន�ងេផសងនញិ។ សិសស្តនែទទឱកវនព័៌មន ស�ីពីកររវៃ�ីំពីិកប

កិរយិរបសនខ�ឱន។ កររវ�ិ កបកិរយិរបសនសិសសេនព ឬ FBA នគិកររវៃ�ទូេេផ�កនព័៌មនីំពីី�ចរកិសិសសជូន

ដកន្កប IEP និង ីំពីេសរកមីន�រនន្ែផ�កិកបកិរយិ និងកមនតីិែកែ្បែដក្តនេរេបចំេឡេងេដេីេល�េវបេេនឹងិកប

កិរយិហឹង្កំុឲររេកេេឡេងេពកេ្កវេទេ។ ្បសិនេបេសិសសវនទទឱកកររវៃ�ិកបកិរយិរឱច និង ទទឱកករីបនរ ំ

ខងែផ�កីន�រនន្ិកបកិរយិ្កប IEP ្តនពិិរេកេករែកែ្បែផនករីន�រនន្ិកបកិរយិឲរវនកផ។  ្បសិនេបេ

ិកបកិរយិ េនពប� កកពីករបរជ័វិនវនីនុន�កមនតីិ IEP ឲរវន្ឹ្តនេទ សេរេន្តនិននិនករេ្ព

�សវេដេីេតីេឲរកមនតីិេនពមន្បសិទទភពភ� ៗ។ 
 
សូចំំថ ្បសិនេបេសិសសមន ឬេ្បេ្វសនិនតុ ថ� ំេញពន ឬប� កឲរមនរបឱកេកេរងកវី�កដ៏ៃទេាក�ុងបរេិនណ

ស ឬ េាក�ុង្ពឹ�ិករណ្ស នវកស្តនបគបូ នសិសសេនពឲរេេសិក្េាកែន�ងកមនតីិីបនរបំេ� ពិសន� 

រហូដកន 45 ៃថៃៃនៃថៃសិក្េ្វិនវចននិីំពីករកំណនីំពីពិករភពរបសនសិសសេឡេវ។ ្កប IEP នឹងកំណនថេេ្តន

មនករផ�កនកមនតីិីបនរបំេ� ពិសន�IAES និង េសរកមីបនរសំររដកនសិសសែដកេនបគបូ នេេកែន�ងីបនរបំេ� ពិសន� 

IAES េទ។ 
 

9.1  ករប�ឹងជំិសននឹងេសចក�ីសំេរច្កននន័ិវ  

 
្បសិនេបេឪពុកម� វិនវកន្ពចំេពេសចក�ីសំេរចក�ុងករប�ូរកែន�ងសិក្េ្វសរករ្កនពិន័វ ឬ ិនវកន្ព

ករកំណនបបង ញីងសេហុ ឬក៏សេជនិកនថ ករីនុប� ឲរសិសសេាេរេនកែន�ងដ៏ែដកទំនងិេតីេឲរសិសសេផសងៗ

រងរបឱសេនព ឪពុកម� វ ឬ សេរេនិចប�ឹងជំិសននឹងេសចក�ីសំេរចេនពេ្វេស�េសំុសននករិឱវ BSEA 

ដូចែដកមនែចងខងេកេក�ុងឯកសរេនព�សបន។ 
 
BSEA នឹងេរេបចំសននករឱវស�ីីំពីករ្កននន័ិវ ឬករកំណនបបង ញីងសេហុេ្វរសនរនន 23  ។ ក�ុងកំឡុងេពកប�ឹង

ជំិសនេេនឹងករ្កនពិន័វករកំណនបបង ញីងសេហុសិសស្តនស�ិេាក�ុងកមនតីិ IAES  រហូដកន ន�ីសននករេតីេ

េសចក�ីសំេរច ឬរវរេពកៃនករ្កននន័ិវ្តនបគច បន ឬក៏ឪពុកម� វ និងសេរេន�សបក្ពេ្ពពងា� េកេករផ� សនប�ូរ

កែន�ងសិក្។ 
 
 
 

10. េេិចែសងីរកច្បនបទបបប និងព័៌មនសំខននៗេាកែន�ង?  

 
10.1  ច្បននិងបទបបប   

 

ី�កិចែសងីរកី�បទច្បនស�ីីំពីករីបនរពិំេសសរបសនរដេាក�ុងច្បនទូេេរបសនរដ Massachusetts 71B។ច្បនរបសនរដ

េនព ្តនវនេនសស កនថជំពូក “Chapter 766” ។ បទបបប ីបនរពិំេសស ិចរកេនេញេាក�ុង្កៃនបបទបបប  

Massachusetts (CMR) 603CMR28.00. ច្បននិងបទបបប ្ពិំងព័៌មនេផសងៗេទេមនេាក�ុងេនហទំព័រESE។24 
 
ច្បនីបនរពិំេសសរបសនសហព័នទនគិច្បនីបនរសំំរបនបុនសកែដកមនពិករភព Disabilities Education Act ែដកេនសស កន

ថ“IDEA”។ក័កកន�ិករ សហព័នទ មនេាក�ុង្ករបសនសហរដ20U.S.C §1400។បទបបប ីនុន�សំរបនIDEA ិចមនេា

                                                 
23 សូេេកច្បនសននករBSEA II.C. http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc p.6 
24 http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html 
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ក�ុង្កបទបបប សហព័នទ Code of Federal Regulations (CFR) ជំពូកទី  34 ែផ�ក300។ព័៌មនពិស� រីំពីច្បនបទបបប

មនេាក�ុងេនហទំព័រៃន្កសឱងីបនររំបសនសហររដិេរកិ U.S. Department of Education នគ http://idea.ed.gov ។ 
 

10.2 េាកករណ្ែណនំដំេណេ រករកមនតីិីបនរឯំកជននិងទ្បនែបបបទេផសងៗ  

 
 

ករពិនិរេេកិទូេេឱវីំពីថេេ ដំេណេ រករីបនរពិំេសស្ប្ពឹ�េេដូចេ�ច (ដក�សងនពីេាកករណ្ែណនំកមនតីិ 

IEP ែដកេរេបចំេ្វUSDOE) មនេាក�ុងេនហទំព័រ : htt;://www.doe..mass.edu/sped/iep 
 
ស្មបនករពនរកនESE ថេេកមនតីិIEP ្តនវនីរិនិវន្យាងដូចេ�ចសូ្បឹក្េយបកនករែណនំដំេណេ រករកមនតីិ

IEP និងទ្ងនែបបបទកមនតីិIEP ស�ងន្រែដកិចមនេាេកេែនបសវ៖http://www.doe.mass.edu/sped/iep ។ 
 

10.3 ារងីកសរកន  

 
 
មនឃ� ិេ្ចេន្តនេនសរេសរិីកសរកន។ េដេីេតីេឲរបវ�សរកចំំខងេ្កេនពនគិីកសរកនែដកមនេាក�ុងឯក

សេនព។ 

BSEA:  Bureau of Special Education Appeals ករយិក័វរាែផ�កីបនរពិំេសស 

CFR:   Code of Feral Regulations ្កបទបបប សហព័នទ 

CMR:  Code of Massachusetts Regulation ្កបទបបប សហព័នទរដ Massachusetts 

ESE:   Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education នាីរីបនរបំឋសិក្និងីនុនទិមក័ Massachusetts 

FAPE:  Free Appropriate Public Education ករីបនរសំរណរេ្វឥនិៃថ� 

FBA:   Functional Behavioral Assessment កររវៃ�ិកបកិរយិ 

IAES:  Interim Alternative Education Setting កែន�ងសិក្បេ� ពិសន� 

IDEA:  Individuals with Disabilities Education Act បុនសកននែដកមនច្បនីបនរំនុសសពិករ 

IEE:   Independent Educational Evaluation កររវៃ�ករីបនរេំ្វឯករជរ 

IEP:   Individualized Education Program កមនតីិីបនរកំកកណរបុនសក 

PQA:  Program Quality Assurance Services កមនតីិេសរកមននុណភព 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 ារងេនហទំព័រ  

 
ករីបនរថំ� កនបឋ និងតរ ESE ផសពីផ្វព័៌មនទូកំទូវដកនមាបិាសិសស និងសេរេន�សបកស�ីីំពី

េនហទំព័ររបសនខ�ឱន។ េនហទំព័រិំងេនពរឱមន ច្បនែដកកនព័នទនឹងបបង កំពុង្បរ េាកនេយវវទីភ� កនបរ

និងឯកសរមន្បេយជន្ែដកពនរកនីំពីដំេណេ ករៃនករីបនរពិំេសស។ 

ករយិក័វរាីបនរពិំេសស៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html 
 
ករយិក័វរាែផ�កីបនរពិំេសស 

http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 
 

http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc 
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/  
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc  

http://idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc
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http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-
faqs.html 

 http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/ 
 

ករ្ពេ្ពពងចំេពករេ្បេកមនតីិ MassHealth (Medicaid): 
 http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html 
 http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.pdf (ទ្បនែបបបទកិខិ្បនកនសិទទិ 28M/13) 

 
នន័ិវ៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do 
បុនសកននែដកមនច្បនស�ីពីីបនរំនុសសពិករ៖ 
 http://www.idea.ed.gov/ 
ដំេណេ ករៃនករីបនរពិំេសសេ្ក IDEA៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc 
កមនតីិីបនរកំកកណរបុនសក៖ 
 http://www.doe.mass.edu/sped/iep 
េសចក�ីែណនំស�ីពីដំេណេ រករកមនតីិីបនរសំ្មបនបុនសក៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf 
កររវៃ�ករីបនរឯំករជរ៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin 
ករសេងសីំពីកមនតីិីបនរេំ្វមាបិាសិសសនិងី�កបបង ញស្មបនេាកបំណងរវៃ�៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html  
េសចក�ីជូនដំណឹងដកនមាបិាស�ីីំពីករកររានីិនតីិ៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/prb 

 ្បព័នទដំេព�សវបបង  PQA ែដកេ្បពបេតេបកររាីំពីនីិនតីិ្ឹ្តន BSEA ៖
http://www.doe.mass.edu/sped/complaintchart.doc 

កមនតីិ្បព័នទេ្ព�សវបបង កមនតីិេសរកមែដកននុណភព 
 http://www.doe.mass.edu/pqa/prs 
បទបបប  និងច្បនស�ីពីីបនរពិំេសស 
http://www.doe.mass.edu/sped/law/html 
ី�កំងឪពុកឬម� វែផ�កីបនរពិំេសស៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html 
ែបបបទេរេបចំែផនីបនរសំំរបនករេផារករីបនរពិំេសស៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
បទបបប កំណនេហុសិសស៖ 
 http://www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr23.html 
សំណឱ រនិងចេ�េវីំពីកំណនេហុសិសស៖  
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.html?section 
ករែផនករេផារស៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html# 
 

 

http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html
http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.pdf
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do
http://www.idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html
http://www.doe.mass.edu/sped/prb
http://www.doe.mass.edu/sped/complaintchart.doc
http://www.doe.mass.edu/pqa/prs
http://www.doe.mass.edu/sped/law/html
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
http://www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr23.html
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html
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