េសចក�ីជូនដំណឹងមាឬបិតស�ីអំពកករករពរតមន ីតិ
មាតបិតជាទីេគារពនិន៖

មាតបិតទំងអស់មានឱកសទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងសកករព តនីតិវ ិធី (េសចក�ីជូនដំណឹង) ពីេ្រព ះ ក្រប�ស 

កូន�សី (ជាសិស) អ�ក ្រត�វបានេគ��ូន
ប
េដម្បីេករវតៃម� ឬកូនអ�កកំពុងែតទទួលេសវកម�អប់រំពិេសនាេពលបច�ុប្ប។

្របសិនេបកូរបស់អ�កមានសិទ�ិទទួលករអប់រំពិេេនាះសលេរ�ស�ក្រត�វែ ផ�ល់កសិក្សសធារណៈសមរម្យ

ឥតគិតៃថ�ែដលជាទូេទបានសេម�ចអក្សរកត FAPE។ េដម្បីផ�ល់ FAPE សលេរ�ស�ក្រត�វេធ�ករជាៃដគូរជអ�ក។
អ�កនឹងក�យសមាជិករបស្រក�ម IEP ែដលេធ�ករពិចរណាអត្រម�ករសំរប់កូនរបអ�ក និង េដម្បីេធ�ករអភិវឌ្កម�វ ិធី

អប់រ ំ ឯកជន ឬ IEP សំរប់កូនរបស់អ� ។ IEP ្រត� ផ�ល់ករែណនាំែដលេឆ�យតបេទនត្រម�ករកូនអ�ក មានចជា េសវក
1

គាំ្ ដ៏េពញេលញេដម្បីេធ�ឲ្កូនអ�កមានកររីកចំ េនក�ុងករអប់រំ និង ទទលបាចំេណះដឹង   ជំនាញ

និងអ�ីៗែដលចំបា

សំរបករអភិវឌ្ឍន៍សង� និង ស�រតី�សបេនឹងករ រំពឹទុកក�ុងករអភវឌ្ឍន៍តមកល្របវត�ិ ។ េស អប់រ ំែដល  ផ�ល់ជូន

កូនអ�ក្រត�ចំណាយេដយថវិករសធារណៈ អ�កមវចំណាយថវិកផាល់ខ�ួនេឡយ  ។ សិស្សទំងអែដលស�ិតក�ុង្របព័ន
អប់រ ំសធារណៈរបសហគមន៍ Commonwealth ែដលមារួមទំង សិស្សពិក៏្រត�វបានផ�ល់ជូនសិទមានឱកសសិ មុខវ ិជា

ែដលបានបំេពតបទដ�សិក្ក�ុងេគាលករណ៍មុខវិជារដ� Massachusetts ។ រដ� Massachusetts ក៏ផ�ល់សិទិជាល
�
ក�ណ

បុគ�លដល់កសិក្សសធារណៈសមរម្យេដយឥតគិ FAPE សំរបសិស្សពិក រ ែដលលំេនដជាក់លក់ េហ

កំពុងសិក្េនឯសលឯកជនេដយថវ ិកខ�ួនឯង េហយសិស្ែដលកំពុងែសង
� រកេសវកម�អប់រំពិេសសធារ។

ច្បោរដ� និង សហព័ន� មាវ ិធាននសំរប់សលេ�ស�ក្រត�វអនុវត� េនេកេធ�េសចក�ីសំេរចថាេត សិស្ស្រត�វមាន ស

ទទួលករអប់រំពិេសសអត់ េហយ្របសិនេបមានសិទ�ិទទួល សល្រត�វសំេរចថាេតសិស្ស្េសវកមអ�ី ។ ច្បោប់ទំងេន

មានីតិវ ិធីយា៉ងពិស�រេដម្បឲ្្របាកដថា សិសង្រត�វទទួលកម�វិធី FAPE ក�ុងកំឡុងេពលែដលពួកេគទទួលករអប់រំពិេស។
ករអប់រំពិេសស គឺជាវិស័យអប់រំច្សិក្សោែដលមាន លក�ណៈស�ុគុ។ េសចក�ីពិស�រៃនច្បោប់ មានេគាសំរប

ករពរកូនអ�ក និងេដម្បីជួយធសិស្្រត�ទទួលេសវកម�អប់រសមរម្។ អ�កអចទទួលជនួយបែន�មពីករិយាលែណនា

េនសអ�ក េដម្បីេធ�ឲ្អ�កយល់អំពីដំេណរករៃករអប់រ ពិេសសរបស់មន�ីរអប់រ ំបឋមសិក្សោ និង មធ្យមសិ Massachusetts

Department of Elementary and Secondary Education (ESE),- អង�ភាពនានាសំឲ្មាតបសិស្សពិកអនិងអង�ភាអប់រ ំជលកណ
�
ៈ
បុគ�លដ៏ពិេសស ។ ព័ត៌មានបានមកពី្របភពទំនឹងជួយអ�កឲ្េធ�ករជាៃដគូរ ជាមួយសលេរៀនថា�ក់�ស�ក េដមឲ្្របា

្របជាថា កូនរបស់អ�ក្រតសិទិទ
� ទួលេសវកម�អប់រំ ពិេសដ៏សមរម្យមួយ។ នាីរីបន រ ំបឋសិក្

និងតរសិក្ ESE

ផសពីផ្វព័៌មនទូកំទូវស្មបនមាបិា និងសេរៀន�ស�កីំពីេនហទំព័ររបសនខឱន។
�
តរមិ កៃនេនហទំព័រ ESE
ៃននាីរីបន រ ំបឋសិក្ និងតរសិក្ (ESE) រឱបគូច កេាែផ�កចុងេ្កវៃនកិខិ ជូនដំណឹងេនព។

េសចក�ីជូនដំណឹងេនះផ�ល់ជូនព័ត៌មាដ៏សំខន់មួយស�ីពីសិ�ិទ បស់អ�កែដលពកព័ន�នឹងករេធ�ែផនករែផ�កអប់រពិេសសសំរប
កូនរបស់អ�ក។

ករករពរតមន ីតិគឺជាវិធានជាក់លក់មួយេដម្បឲ្្របាកអ�កនឹងដឹងនូវអ�ីែដលសលេរ�ស�កកំពុង

េស�សុំេដម្បីអនុវត (“ទទួលេសចក�ីជូនដំណឹង”) និងឲ្យល់្រពជាមួែផនករសលេ�ស�ក (“ផ�ល់ជូនករ្មេ្រព�ងពីម
បិត)

និង្រពទំេធ�ឲ្មានឱកសេ្រចន សំរប់េដះ�សយភាស្រម�ជាមួសេរៀនថា�ក�ស�ក

(សវនាក

យុតិធម
� ៌) ។ ករករពរតមន ីតិែដលមានែចងក�ុងច្បោប់ផ�ល់កករពរបែន ដូចមានែចក�ុងឯកសរេនះ�សប់
េយងខ�ំុសង្ឃម  ថាេសចក�ីជនដំណឹងេនះនឹងជាជំនួយមួយសំរអ�ក
អប់រ ំកូនរបស់អ�ក។

ពីេ្រពអ�កមានបពិេសធនេដរតួយា ៉សកម�ក�ុងក

ឯកសេនះ េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករករពរតមន ីតិ េឆ�យតបេទនឹសំណួរខេ្រក៖
1.
េតអ�ីេទេហ “េសចក�ីជូនដំណឹងជលលក�ណ៍អក្សរជាម” េហយេតអ�កអចទទួេសចក�ីជូនដំណឹង
េនះេនេពល?

2.

េតអ�ីេទេហ “ករយល់្រពមពីមាត? េហយេតេនេពលណាេទបេរៀន�ស�កសួររកករយល់្រ
របស់អ�ក?

3.

េេសេរៀន�ស�ក្តនឲរមនកររវតំៃលេកេសំេណេសុំេ្វមាបិាឬេទ?

4.

េតអ�ីេទេហ “ករវតំៃលេលករអប់រំេដយឯជ្”?

ទំព័រ 2
ទំព័រ 3
ទំព័រ 5
ទំព័រ 5

េមលករែណនាំអំពីដំេណរករវ ិធី IEP ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីថាេតកម� IEP របស់សិស្ស្រត�វបានអភិវឌ្ឍនិងអនយា ៉ងដូចេម�។

1
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5.

េតអ�កអចេមលកំណត់្រតសរបស់អ�កេនេពលណាខ?

6.

េតឪពុកមា�យនិងសលេអេដះ�សជេមា�េដយវិធី?

7.

េតអ�កទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះ្របសិនេបអឲ្សិស្សចូលេរៀនសលឯ?

8.

េត្រត�វេរៀបចំែផនករអ�ីខ�ះសំរ��ូ នកូនអ�កេចញពីសលេរ?

9.
10.

ទំព័រ 6
ទំព័រ 7

ទំព័រ 11
ទំព័រ 12

េតសលេរៀនអចដក់វិន័យសិស្សពិករេដ?

ទំព័រ 12

េតអចែស�ងរកច្បោប់ ប
ទប�� នព័ត៌មានសំខនេផ្សងេទៀេនកែន�ង?

ទំព័រ 14

អ�កនឹងទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងេនះមួយឆា�ំម�ង ្របសិនេបសិស្សរបស់អ ្រត�វបានេគកំណតមនសិទិ�ទទួលករសិក្សោព

ស។ អ�កអេស�សុំកំណត់េហតុថតចម�ងមួយច្បោប់ពីសល�ស�ក ឬ ពី ESE េនេពលក៏បាន។ ឯកសរ េនះ មាន
ក�ុងេគហទំព័រ ESE: http://www.doe.mass.edu/sped/prb ។

1.

េតអ�ីេទេហថា េសចក�ីជូនដំណឹងលក�ណ៍អក្សរជាមុនេហយេតអ�កអចទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ េនេព?
34 CFR§300 503

សលេរ�ស�ក្រត�វផ�ល់េសចក�ីជូនដំណឹងដល់អ�កជាលកណ
� ៍អក្សរ េនេពលែដលសេស�សុំ ឬ បដិេសធ  េដម្បីច

វ ិធានករពិនិត្យេមលស វតៃម� –និងផ�ល់េសវកម�ពិេសសដល់ សិស្សរបស់អ�ក ឬ េដម្បីេធ�ករផា�ស់ប�ូវ ិធីសិក្សោរប
សិស្។  បទប�� សហព័ន�េនះ្រត�វបានេគ េហ”េសចក�ីជូនដំណឹងលលក�ណ៍អក្សរជាម ”េសចក�ីជូនដំណឹងេនាះ្រត�

•
•
•
•

ពិពណ៌នាអំពអ�ីខះ� ែដលសលេរ�ស�កេស�សុំ ឬ បដិេសធអ?

ពន្យល់េហតុអ�ី បានជាសល�ស�កេស�សុំ ឬ បដិេសធមិនចត់វិធាន?

ពិពណ៌នាអំពរេបៀប ែដលសលេរ�ស�កបានសំេរេស�សុំ ឬបដិេសធមិនចត់វិធាន ដូចជា្របាប់អំពីនីតិវ ិធី

វតៃម� ករស�បស� កំណត់្រ ឬ របាយករណ៍ែដល េ្រប្របាស់សំរប់េធ�េសចក�ីសំេរ និង

ពិព័ត៌នាអំពជំេរ សែដល្រត�វបានពរណា និងមូលេហតុែដល្រត�វបានបដិេសធេដយ្រក�មកម�វិធលក�ណៈបុគ�ល

(IEP) សំរប់កូនអ�ក

សលេរ�ស�ក និងផ�ល់ជូនព័ត៌មានេនះដល់អ�កេដយេ្របស់ទំរង់ែបបបទ ESE ែដលបានបេង�តរួចជាេ�េហយ  ព័ត៌មា
េនះមានេនក�ុងេគហទំព័ររបសESE ឬ ក�ុងទំរងែបបបទេនាក៏មានព័ត៌មានដូចគ េនះែដរ។

អ�ក្រត�វទទួលេសចក�ីជូនដំណឹជលលក�ណ៍អក្សរ េនេពលសលេរៀនេធ�សកម�ភាពនានា េស�សុំវយ តៃម�បឋម  ឬ

វតៃម�សរជាថ េស�សុំថី� ឬ េស�សុំករែកែ្

IEP

ដក់វិន័យ ឬ េដយប��េសវកម�អប់រំពិេសសេនះ ។

េស�សុំេធ�ផា�ស់ប�ូរកែន�ងសិក្សោរបស់សិស្សេមូលេហតុៃនក

អ�កនឹង្រត�វទទួលេសចក�ីជូនដំណឹង ្របសិនេបសលេរៀនរកេឃញថាកូននាក់ពុំមានសិទ�ិទទួលករអប់រំពិេសស 
បដិេសធកេស�សុំឲ្េធ�ករវតៃម� ឬេស�សុំេសវកម�ប់រ ំពិេសសដល់សិស្។ េសចក�ីជូនដំណឹងរបស់ស្រត�វសរេសរ
ភាសេដមរបស់អ�ក ឬេដយមេែដលអ�កធា�ប់េ្រប្របាស់ េលកែលងែតមេធ្យមិនអេធ�បា។ ្របសិនេបភ

កំេណត  ឬមេធ្យោបាយមិនែមនជាភាសសរសល្រត�វធានាខុស្រត�វថា េសដំណឹងេនាះ ្រត�វបកែ្របជូន
េដយផ ល់មាត់ តមមេធ្យោបាយេផ្សងៗ (ភាសជានិមិត�)

េសចក�ីជូនដំណឹងេនាះ។

េធ�យា ៉ងឲ្ែតអ�កយល់អំពីអត�ន័យែដលមានក�ុ

សលេរៀន�ស�កនឹងផ�ល់ជអ�កនូ វេសចក�ីជូនដំ ណឹងជាលយលក�ណ៍អក្ និ ងេស�សុំករ្រពមេ្រព�ងរអ�ក –ឬកអនុ ��ត

ជាលយលក�ណ៍អក្សរផងែ – មុ នសលេន�ស�កសុំឲ្េ្រប្របាស់ករធានារ៉ប់រងសុខភ (MassHealth ឬ

Medicaid)េដម្បីបង់្របាក់េសវកម�អប់រំពិេសសរបស់សិស្សស្រមដំបូង។
េនេពលែដលេគជូនដំណឹងដល់អ�កជាលក�ណ៍អក្សរ

េគក៏ផ�ល់ព័ត៌មានស�ីពករករពរតមន ីតិមួយច្បោប់ដល់អ�ក

ែដរ ឬ ្របសិនេបអ�កបនទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងេនាះរួចេហយក�ុងកំឡុងឆា�ំសិបចុប្បន
�
េគនឹង្របាប់អ�កអំវ ិធីែដលអ�កអ

ែសង
� រកករករពរតមន ីតិមួយច្បោប់េទៀតេដយខឯង។  អ�កនឹងទទួលព័ត៌មានពីមនុស្សែដលអចជួយពន្យល់អ�អំពី

ច្បោប់អប់ពិេសសរបស់រដ� និងសហព័ន�។
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2. េតអ�ីេទេហថាករយល់្រពមពីម?

34CFR§300.9 AND
603 CMR 28.07(1)

សលេរ�ស�ក្របែហលជាមិនឲ្កូនអ�កេធ�ករ្ឡងសក ឬ ផ�ល់េសវកម�អ�ីពិេេឡយ េលកែលងែតអ�ក្រពមេ្រព�
េហយផ�ល់ “ករយល់្រពីមាតប” ជលលក�ណ៍អក្ស។ សលេរ�ស�ក្រត�ទក់ទងមកអ�ក េហពន្យល់យា៉ងច្

អំពីអ�ីែដលសលេរកំពុងែតេស�សុំេដម្បីអនុវតសំរប់កូនរបស់អ�។

េហយបនា�ប់មកសលេ�ស�កនឹងសុំឲ្អ�កចុះហត�

េលខ  និង េឈរបស់អ�ក េលែបបបទ្រពមេ្រព សលេរៀន�សេដម្បីបង�ញថាអ�កយល់្រសំេណរបស់ស។
សលេរៀន�សេនះគឺករ្របគ “ក្រពមេ្រព�ងពីមាត”។

ក្របគករ្រពមេ្ររបស់អ�ក គឺេធ�េដយស�័្រគចិត� ។ អ�កអ្រតឡប់មកវិញ ឬលុបេចែបបបទ្រពមេ្រពរបស់អ�ក

េនេពណក៏បាន

្របសិនេបអ�កមានបំណងចង់លុបេចលករ្រពមេ្រព�ងេនាះ អ�ក្រត�វអនុវតណ៍អក្សរ

្របសិនេបអ�កដកយកវ ិញករ្រពមេ្រព�ង

នឹងអនុវត�សំរបែតសកម�ភានាេពអនាគប៉ុេណា�តមរយៈសេរៀន�ស�ក

ែដលមិនអនុវត�ចំេពះអ�ីែដលសំេរចរួចេហេនាះេទ ។ សលេ�ស�ករបស់អ�ក អមិនេ្របករបដិេសរបស់អ�កចំេពះក

្រពមេ្រពឲ្ទទួលយកេសវកម ឬសកម�ភាមួយ េដយែផកេលមូលេហតុបដិេសធអ�ក ឬសិស្សរបស់អ�កចំេពះេសវកម� 

្របេយាជន៍ ឬម�ភាពេផ្សងេទៀ

េគមិនទន់ត្រមឲ្អ�កេធ�ករ្រពមេ្រព�ងេនេឡយេទ លុះ្រតែត�ស�កប�� ប់  ករពិនិត្យេលទិន�័យមាន�សប់ជ

មួយៃនករវតៃម� ឬ ប�� ប់ ករវតៃម�សិស្សសរ ជាថ�ីម�ងេទៀត ។  ករ្របឡងសក ឬតៃម�សិស្ស ្រត�វែតេធ�ចំេ

សិស្ស្រគប់រូបេដយមិនបាច់ករ្រពមេ្រព�ង MCAS ឬ ករ្របឡងសកក�ុងថា�ក់ ជាែផ�កមួយៃនកម�វិធីអប់រំទក៏ែចក
រ ំែលកព័ត៌មានជាមួយ ម�ន�ីអប់រំ របស់រដ� ឬសហព័ន�ែដ
2.1

េតសលេរ�ស�កេស�ស
 ក
ុំ រ្រពមេ្រព�ងពកេនេពល?

34 CFR §§ 300.300, 300.154 AND
603 CMR 28.07(1)

សលេរៀននេស�សុំករយល់្រពមពីមាតបិតកលៈេទសដូចខងេ្រ
េដម្បីផ�ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យករវតៃម�បឋម េដម្បីកំណត់ថាេតសិស្សមា�ក់ៗមានសិទ�ិទទួលករអប់រំពិេស

សលេរ�ស�កមិនអចេធ�ករវតៃម�បឋមេទេលសិសរបស់អ�កេដម្បីកំណត់េតសិស្របស់អ�កមានសិទ�ិទទួលករអប់

ពិេសស និង/ឬេសវកម�េផ្សងៗេទេដយមិនមករទទួករ្រេ្រព�ងពីអ�ជាមុនឬអតេឡយ។ េបសិនមានករតៃម�

កូនរបស់អ�ក សលេរៀន្រត�េស�សុំករយ្រមពីអ�កេដម្បីេធ�ករតៃម�េនាះក�ងរយៈេពល្របាំៃថ�ៃថ�សិក្សោ 
េដម្បីអនុម័តេលេសវកម�ប

បនា�ប់ពីករតៃម�បឋមចប់សព�្រគបេហយ ្របសិនេប្រក�មកវ ិធីអប់រ ំលក�ណៈបុគ�ល (IEP) សំេរចថាកូរបស់អ�កមា

សិទិទ
� ទួលបាននូវករអប់រំពិេេនាះ ្រក�ម IEP នឹងងេស�សុំករអបរ ំពិេសស និងេសវកម�ពព័ន�ននាសំរប់កូនអ។

ី�កិសមជិករបសន្កបកមន ិតី IEP េហយអ�ក្រត�វែតផ�ល់ករយល់្របស់អ�ក មុនេពលសេរៀន�ស�កអចផ�លជូន

ករអប់រំពិេសស  និង េសវកម�ែដលពក់ព័នដល់កូនរបស់អ�កជ េលកទីដំបូង ។ ្របសិនេបអ�កមិនយល់្រេទ

ស�ស�កក៏មិនអផ�ល់ជូនករអប់រំពិេស និង េសវកមនានាែដលពក់ពដល់កូនរបស់អ�កេឡយ ។ អ�កអចទទួ

យក ឬ បដិេសធសំេណទំ�ស�ងក៏បាន ក៏ទទួលយក ឬ បដិេសធែផ�កណាមួយៃនសំេណេនក៏បានែដរ ។  កម�វិធ IEP

ឬ ែផ�កណាមួយែដលអ�កទទួលយ ្រត�វចប់េផ�ភា�ៗបនា�ប់ពីអ�កបានទទវ។
េដម្បេធ�ករផា�ស់ប�ូរេសវនា កែន�ងសិក្សោ ឬ កតៃម�េឡងវ ិញ

ខណៈេពលែដលអ�ក្រពមទទួលយកកម�វិធ IEP សំរបសិស្របស់អ�កេហយ  សលេរ�ស�ក្រត�ទទួលករ្រពមេ្រ
2

របស់អ�ក មុនេពលសលេរ�ស�កអចផា�ស់ប�ូរេសវនា ឬ កែន�ងសិក្សោ ឬ េធ�កតៃម�េឡងវ ិញ ។ ្របសិនេប
1

អ�កបដិេសធផ�ល់ជូនកយល់្រពរបស់អ�ក

អ�កមានកតព�កិមួយេដម្បពកព័ន�ជាមួយសេរៀន�ស�ក

េដម្បីេធ�ក

ពិភាកយា ៉ងសកម�េដម្បីេដះចំេពះករជំទស់របស់។ ្របសិនេបអ�កបានផ�ល់ជូនករយល់្រពមចំេពះេ

នាេពលកន�ងេទ េហយឥឡូវចង់លុបេចលករ្រពមេ

េហយដកយកសិស្សរបស់អ�កពីេវកម�នានាេនាះ អ�ក

អនុវត�ដូេច�ះជាលយលក�ណ៍អក្ស ស�ស�កអចមិេស�សុំឲ្មានសវនាករេនករប�ឹងតវែផ�កអប់រ ំពិេសស
Bureau of Special Education Appeals (BSEA) េដម្បីសុំករអនុ��តផ�ល់េសវកម�អប់រេធ�ករវតៃម�កូនរបស់អ�កជាថ�
េដយមិនចំបមាករ្រពមេ្ររបស់អ�ក។

2

ី�កក៏មនសិទិទា្នសិសសរបសនី�កក�ុងកមន ិតី បចចុបន�របសនេន និងា្នកមន ិតីែដកវនេស�េសុំុនករេតីេ

េតស�ចូករបសនសិសសី�ក។ ស្មបនព័៌មនបែន� សូេេលឯកសរៃននាីរីបន រ ំបឋសិក្ និងតរសិក្
ESE ”ករា្នកមន ិតី ីបនរ ំេ្វមាបិាសិសស”។

ទំព័រ 3 ៃន 15

េដម្បីទទួលបអត�្របេយាជន៍ពីកម�វិ (MassHealth ឬ Medicaid) ករធានារ៉ប់រងសុខភាពេលកដំបូង
សលេរៀន�ស្រត�វបានអនុ��តេ្រប្ករធានារ៉ប់រងសុខភាពស (MassHealth ឬ Medicaid) េដម្បីបង
្របាក់ជូនេសវកម�អប់រំពិេសសមួយចនែដលបានរប់ប��ូលកម�វិធ IEP របស់សិស្ស ស្រមាប់សិសែដលបានេច
ៃថ�ករធានារ៉ប់រងសុខភាពស សលេរៀន�ស�កទទួលបានកម�វ MassHealth េលកដំបូងេនាះ សលេរ

�ស�ក្រត�វផ�ល់ជូអ�កនូ វេសចក�ីជូនដំ ណឹងជាលយលក�ណ៍អក ែដលសលកំពុងែតែស�ងរកសំណងេនះ េ ហយទទ
ករ្មេ្រព�ស័្� រគចិត�របសអ�កក�ុងករសរេសរជាលយលក�ណ៍អក្សរស្រម េសចក�ីជូនដំ ណឹងេនះនឹ ង្របា

អ�កថា ជានិច�េសវកម�អប់រំពិេសស្រត�វបានផ�ល់អ�ក ឬ្រក�ម្រគ�អ�កេដយឥតគិតៃថ; នឹងប�� ក់ច្បោស់ថ

្រពមេ្រព�ងរបអ�កនឹងមិនបង�ឲ្មានផា�ស់ប�ូរេផ្សងៗេនងករធានារ៉ប់រង ឬភាពមានសិទ�ិ�សបច្បោប់ពីMassHealth

របស់កូនអ�កេឡយ; នឹងពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានសិអ�ក នឹង្រត�វបានែចករំែលក េដម្បីទទួលបាន កម�វMassHealth; រ ំឭក

អ�កថករ្រពមេ្រព�ងរអ�ក អច្រត�វបានដកេចញបាន្រគប់េ; េហយប�� ក់ច្បោស់ថា នឹងពនករផា�ស់ប�

នានាចំេពះេសវ

កមម�វ ិធីអប់រ ំពិេសសរបស់សិស្អ�ក

្របសិនេបអ�កដកេចញ

ឬមិនផ�ល់ជូនករ្រពមេ្រព�

្របសិនេបអ�កេរ ផ�ះសែម្បង ឬសិសអ�កបានចុះេឈ�ះេរៀនេន�ស�កេផ្សងេទៀត បនាសលេរៀន�ស�កថ�ី នឹងេស�សអ�ក

ឲ្ផ�ល់ជូ នករ្រពមេ្រព�ងម�ងេទ

េដម្បីកភារៈកិច�ពីសមាជ្រក�មកម�វិធីIEP ឲ្កចូលរួម្របជុ្រក�

សមាជិក្រក IEP អចរួចផុតភារៈកិច�េដយមិនបាច់ចូលរួម្របជយ្រក�មករងរេទ ្របសិនេបអ�្រពមេដល

លក�ណ៍អក្សរមុេពល្របជុំចប់េផ�ម។ ្របសិន្រក�មករងរេធ�ករពិភាក្សោអំពីសមិនមានភារៈកិ សមាជិរូប

េនាះ្រត�វផ�ល់េយាបល់របស់ខ�ួនលក�ណ៍អក្សឲ្បានមុនករ្របជុំ្រក�មករងរចប

្រពដកភារៈកិច�សមាក្រក�មណាមា�ក់េទ សមាជិកេនាែតចូលរួម្របជុ្រក� IEP ែដរ។
2.2

េតកេស�សក
ុំ ្រពេ្រពងពីសស
ិ ្សេនេព?

្របសិនេបអ�កមិយល់

34CFR§300.520 AND
603 CMR 28.07(5)

តមច្បរដ� Massachusetts កំណត់ថា សិសេពញវ ័យេនអ (18 ឆា�)។ េនេពលែដលសិស្សមានអ18 ឆា� ឪពុកមា�
្រត�វផ�ល់សិ�ទឲ្កូនេធ�េសចក�ីសំេរចចិត�េនេពលែដលកូន្រគប់អយុេពញវ័យ េលកែលមានេសចក�ីសំេរចពតុលក

លលក�ណ៍អក្សែដលបាែតងតំងអណបាល�សបច្បោប់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសំេរចចិត� ឬ កូនរបស់អ� កប�

លលក�ណ៍អក្សថគាតចង់ែចករ ំែលកកេធ�េសចក�ីសំេរចចិត�ជាមួយអ�ក ចង់បន�ឲ្មានសិទ�ិអនុ��តេដម្េធ�េសចក�ី

សំេរចចិត�េលកម�វ ិធីអប់រ ំរបស់គាត។ សេរៀន�ស�ក្រត�ែតពិភាក្សោជាមួយអ�ក និងកូនរបស់អ�កអំប៉ះពលៃនករេផ�

សិទិេ� នះ ែដលយា ៉ងេហណាស់ក�ុរយៈេពលមួយឆា� មុនេពលកូនមានអយុ្រ ដប់្របាំឆា� ។ េបអ�កជាមាត

របស់កូនពិករែដលមអយេពញវ ័យ អ�កនឹង្រត�បន�ទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងជលលកណ
� ៍អក្សពីសល េហយ

អ�កនឹងបន�ពិនិត្យេមេលកំណត់េហតុសិក្សោកូនរបស់អ�ក េទះបីកូនេនាះេធ�ករសំចិត�េលករសិក្សោេដយខ�

ក៏េដយ។
2.3

េតអ�កតំណាងមាតបិតក�ុងករអប់រំផ�ល់េ្រព�េនេពល?

34CFR§300.519 (g))
603 CMR 28.07(7)

្របសិនេបកូនស�ិតេេ្រកមករឃុំឃាំងរបស់មន�ីរកិច�ករ Department of Children and Families ឬ ឪពុកមា�យ ឬ
អណាព្យោបាលរបសមិនអច្រតបានកំណត់អត�ស��ណ ឬទីកែន�ងឬមាសិទិ�អំណាចេមែដលបាប�� ប់េនា

ESS មានករទទួលខេដម្បីធានាមនុស្េពញវ ័យមួយនាក់ែដលមិនមានទំនផល្របេយាជេដម្បឲ្េធ�េសចក�ី

សំេរចចិត�េលករអប់រំពិេសសជំនួសសិស។ អ�កេធ�េសចក�ីសំេរចចិត�េនាះេហថា តមាតបិតករ អពិេសស។ ESS

្រត�វកំណត់ ថាេចំបា្រត�េ្រជសតំងតំណាងមាឲ្ករអប់រំពិេសស្រមាប់សិឬអត់។ ្របសិនេបចំបា បា

ែតងតំងេន

តំណាងមបិតករអប់ពិេសសមានសិទ�ិ និកទទួលខុស្រត�ដូចគា�ជាមាតក�ុងប�� សិក្

ពិេសសស្រមាសិស្ស

2.4 េេខុំ្� រត�ដកយកករ្រពមេ្រពេ្វរេបេប?

34 CFR §300.300(B)(4) and 300.9

្បសិនេបេី�កវនផ�កនករ្រពមេ្រព�ងចំេករទទឱកេសរកម�សិក្សោពិេសស និងេសវកម�ព័ន�  េហេវឥឡូនេនពី�ក

ចងនលុបេចករ្រពមេ្រពរបស់អ�ក

ី�ក្តនអនុវត�ិវកកកណ្ីកសរ។

ី�កិចដកយកករ្រពមេ្រពរបសនី�ក

ចំេព្នបនករីបនរ ំពិេសស និងេសរកម�កនព័នទទំងអស ចំេពេសរកម�ិកនកន ឬចំេពករេតីេេតស�ចូកេរេន ឬ

ចំេពះករេ្រប្របាស់កម MassHealth េន�ស� ឬករធានារ៉ប់រងកម� Medicaid ស្រមាប់សិអ�ក។ េាេពក ែដក
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សលេរៀន�សវនទទឱកកិខិរបសនី�ក សេរៀន�ស�កនឹងេផ�េកិខិជូនដំណឹងីំពីករិបនេផ�េផ�សនបូ�រ ្របសិនេប

មាន ក�ុងករេតីេេតស� ចូកេរេន និងេសរកម�នានាែដលទទួលលទ�ផលពីករលុបេចលមេ្រព�របសនី�ក។ េាេពក
ែដកី�កដកវកករ្រពមេ្រពរបសនី�កចំេពករីបនរ ំពិេសស
្តនឲ្សិសសរបសនី�កេតីេករីបនរ ំសរណរេ្វឥនិៃថ�

និងេសរកម�កនព័នទទំងអសសលេរៀន�សនឹងិន

និងសររាស�ភព

FAPE

តេទេទៀតេឡ

ឬមនករ្បជុំកមន ិតី IEP ឬីរិនិវកមន ិតី IEP ស្រមាប់សិស្សរបស់។ សលេរៀន�សិន្តនឲរេតីេករផ�សនបូ�រ

ែក្តនកំណន្ាសិសសរបសនី�កេដេីដកយកឯកសរិកនទងនឹងេសរីបនរ ំពិេសសិកិទទផកៃនករលុបេចលក

្រពមេ្រពរបសនី�ក។

3. េតសលេរៀន�ស�ក្រត�វបានេគត្រវយតំៃលសិស្សអំពីសំេណពីមបិតឬេ?

34 CFR §300.301 and
603 CMR 28.04

សិស្សោមា្រត�វទទួលកា រវយតំៃលេពញេលញ និងទូលំទូលា យេដើម្បីកំ សិស្មា នភាកា រ េហើយមានសិទ�ិ្រសបច្បោប់ចំេពាទ�ិ្រសបច្បោប់ េដើម្បីជួយកាត់ការន�សមរម្យ ែលឣចចា ប
មា ា
ែដលមានក�ីបារម�អំពីកាវត�ន៍កូនពួកេគ ឬមភាេកើតមា ន ឣចសកូនពួកេគស្រមាពាេសសៗែដល្រត�វកា រេដើម្បីេ្របើ្របា ស់ក��ងកា រៀបចំកា។ េ�េពលទទួលសំេណើ
កាតំៃលដំបូង សា្រស�ក្រត�វេផ�ើជូនេសចក�ីជូនដំណឹងចំេពា តាតាវែស�ងរកកា�ងពីមាេនះ។ (សា នឹងមា នឱកា សេដយក្រមេដើម្បីបដិេសធកានុ
មា
 ឬបុគ�លេផ្សងេទៀបចំកាក�ីបា)។
េ�ទីកែន�ងសមរម្យេនះ សា លាក៏ឣចផ�ល់ជូនកា្រព�ងជមួយព័ត៌មាេសវកម�គាផងែដរ ែដលឣចសមរម្យ្របេសើរជងចំេពាជក់ែស�ងយ៉ងណក៏េដយ ក៏សាេឣចមិនបដិេសធវយតំៃលសិស្សែដល្រត�វ
ប���នអ�កជំនញស្រមាលបា នេរៀបរប់ខាងេលើផងែដរ េដយែផ�កេលើកម�វ�ធីប���អ�កជំនញជមុន ឬេដើម្បែដលបាតុេផ្សងៗេទៀត។ េលើសពីេនះ ចល់ជូនកាៃលេឡើងវ�ញតា
េដើម្បីធាទទួលអត�្របេយជន៍ េហើយបន�េស�ើសុំកាិេសស។ ជនិច�កាឲ្មា
4. េតអ�ីេទេហករវតៃម�េលករអប់រំេដយឯជ្

34CFR§300.502 AND 603 CMR 28.04(5)

ករវតៃម�េលករអប់រំេដឯករជ (IEE) គឺជាករតៃម�េធ�េឡងេដយអ�ក្រត�តពិនិត្យមានសមត�ភាពខ�េហយមិន

បំេរ កក�ុងសលេរ�ស�កេនះេទ អ�កវតៃម�មានភារៈទទួលកខងែផ�កអប់រំសិស្ស

អ�កមានសិទ�េស�សុំកម�វ ិធី IEE សំរប់កូនរបស់អ�កេដយចយថវ ិកសណៈ  ្របសិនេបអ�កមិនយល់�សជាមួករវ

តៃម�េរៀបចំេដយសេរៀន�ស�ក។ ្របសិនេបអ�េស�សុំ IEE សេរៀន�ស�ក្រត�វផ�លព័ត៌មានជូនអ�កអំពកែន�ងែដលអ�កទទួល

េសវកមវតៃម� IEE និងអំពីត្រម�វករទមទរពីរដ� ែដលេដម្បីអករវតៃម� IEEs ។
4.1

េតករវតៃម�ករអប់រ ំឯករជ្រត�វចំណាយថវិកសធារណៈេធ�េ?

េនក�ុងMassachusetts, តមច្បោប់ នឹងទទួលករវតៃម�េដឯករជ IEE យា ៉ងេពញេលករចំណាយថវិកស

ែដលបានែចករំែល េបអ�កបំេពញត្រម�វករទមទរភាពមានសិទ�ិ�សបច្បោប់ស�ីពី្រ ចំេពះសិស្សែដលទទ

អហេដយឥតគិតៃថ� ឬ េដយបង់ៃបន�ិចបន�ួច មានសិទ�ិទទួលករតៃម� IEE េដយចំណេលថវ ិកសណៈ។

សិស្សេផ្សងេទៀតែមានសិទ�ទទួលករវតៃម� IEE េដចំណាយថវិែដលបានែចករំែលតតៃម�មានកំណតក�ុង
តរ ង ។  ករែចករំព័ត៌មានហិរ��វត�ុផា�ល់ខ�ួនជាមួយសល�ស�ក ្រតវេធ�េឡយេដយស�្រគ័ចិត�។ ្របេប
េ្រជសេរែចករ ំែលកព័ត៌មានហិរ��វត�ុេន

សេរៀន�ស�ក្រត�វជូនដំណឹងលលកណ
� ៍អក្សរ

េទអ�កវិញជាប នា�

េដយប
��ក់ថាេអ�កមានសិទ�ិ�សបច្បោប់ចំេពះករផ�ល់មូលនិធីេពញេលញ ឬភាគខ�ករវតៃម� IEE េនាះ្រត

ចំណាយថវិករសធារងអស់ ឬ ្រត�វចំណាយមួយចំែណក េហករបង់ៃថ�េលករវតៃម� IEE ្រត�វេធ�មចំែណក
េនាះ  ។ អ�កមានសិទ�ិទទួលកតៃម�េដយចំណថវ ិកសធា IEE

តមករកំណត់្របាក់ចរបស់អ�កក�ុង

កំឡុងេពល 16 ែខ គិតចប់ ពីៃថ�ែដល សលេរៀនបានេរៀប ចំតៃម� ែដលអ�កមិនយល់្រពម។

្របសិនេបអ�កមិនបំេពញត្រម�វករទមទរភាពមានសិទ�ិ�សបច្បោប់ស�ីពី្ ឬសំេរចមិនផ�ល់ព័ត៌មានហិរ��វត�ុេ

សលេរៀននឹងពិចរណាេសំេណសុំឲ្មាករវតៃម�េដយចំណាយថវិករស IEE តមច្បោបព័ន� ។
ក�ុងរយៈេពល 5 ៃថ�  សលេរ�ស�ក នឹងយល់្រពករវតៃម�េដយចំណាយថវិកសធ IEE ឬ ្រត�េស�សុំសវន
ករែដលនឹ្រប្រពឹត�ឯករិយាលតវ៉ខងែផ�កអប់រំពិេស (Bureau of Special Education Appeals –BSEA) េដម្ប

ប�� ក់ថាករតៃម�េនាពិតជសមរម្យនិង្រតឹម្រត�វ ព័ត៌មានបែន�មស�ីអំពីករតៃម�

មានេក�ុង ESE
Administrative Advisories 2004-1 និង 2001-3 ែដលមាេនតមប សលេរ�ស�កេនមូលដ និងេនតមេគហព័រ
IEEs

ESE គឺ៖ http//www.doe.mass.edu/advisories/?sectiion=admin។

អ�កមានសិទ�ចំេពករវតៃម� IEE អំពីកូនរបស់អ�កេដយចំណាយថវិកសធារណៈែតមួយដងគត់ែដលសល

េរៀន�ស�ករបស់អ�ក អនុវត�កវតៃម�ម�ងៗ។ អ�កក៏អឲ្មានកវតៃម�េលកូនរបស់អ�កេដឯករជ ែដលអនុវត�

តមកចំណាយថវិផា�ល់ខ�ួបាបាន្រគប់េពលេវលែដរ ។

ទំព័រ 5 ៃន 15

4.2 សលេរ�ស�ក្រត�វពិចរណាលទ�ផលៃនកតៃម� IEEs ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�
្របសិនេបអ�កទទួលនករវតៃម� IEE អំពីកូនរបស់អ�កេដយចំណាយថវសរធារ ឬក៏ចំណាយថវិកផា�ល់ខ

មួយចំែណកខ�ះជាមួសេរៀន�ស�កេនា ករវតៃម�កូនរបស់អ�ក   ែដលអ�កបានទទួតមករចំណាយជាល

ឯកជនេនាះ សលេរៀន�ស�ករបស់អ�ក្រត�វេរៀបចំករ្រប្រក�មួយក�ុងរយៈេពលដប់ 10 ៃថ� គិតែតៃថ�េធ�ករ បនា�ប់ពីអ

ទទួលព័ត៌មាៃនករវតៃម�េនាះ ។  ្រក�មករងរ នឹងពិចរណាេទេលលទ�ផតៃម� េហយកំណត់អំពីអ�ីៗ េប

មានេន ករផា�ប�ូរ្រត�វបានេធ�េឡងកម�វ ិធីសិក្សោលក�ណៈឯករបស់កូនអ�ក ។
5.

េតអ�កអចេមលកំណត់្រតសរបស់អ�កេនេពលណាខ?

34 CFR 300.611 AND
603 CMR 23.00

ក�ុងកំណត់្រតរបស់សិស្ព័ត៌មានដូចជា មុខវិជា�សិ ក្សោ កំណត់េហតុសលបេណ េហយរួមមាសុខភាព ករេធ�
េតស� ករវតៃម� វ ិន័យ  និង កំ ណត់េហតុេផ្សងេទៀត ែដលទក់ទងេទភាពមសិទិ�ទទួលបានករអប់រំពិស ឬ កម�វ ិធីអ�ី

មួយ

3

។ ព័៌មនផាកនខឱ�នែដកិចកំណនវនរបសនសិសសី�កិករសមៃន និង្បែហកិិនិចបបងញដកននរម�កន

េផសងេទេេ្ពី្នតបេ្ងពន និង ន�ីីបនរ ំេ្វាមនករ ្រពមេ្រព�ងី�កេឡេវ។

អ�ក និងកូនរបស់អ�ក (្របសិនេបមានអ 14 ឆា�ំ ឬ អយុេ្រចនជាង) មានសិទ�ិេមលកំណត់្រតសិស្ស ខ�ះៗ ឬ េម

ទំងអស់ក�ុរយៈេពល 10 ៃថ� បនា�ប់ពីៃថ�ែដេស�សុំ ឬ មុនេពលកិច�្របជុំកម�វិធីសិក្IEP ណាមួ ឬសវនាករយុត�ម៌ ។ អ�ក
4

3

អចទទួព័ត៌មា កំណត់េហតុសិស្ថតចម�ងមួយច្បោអំពីព័ត៌មានេនេេស�សុំករគិតៃថ�សមេហតុផលែដលបកំណន

ចំេពតៃម�ៃនករផកិេឡេងន ិញ។ ី�ក្បែហកិិន្តនបងនៃថ�េសរកនព័នទនឹងករែសីងរក និងទទឱកវកកំណន្ាសិស្

របសនី�កេទ។

េលសពីេនះេទេទៀត អ�កអចជជាមួយបុគ�លិកសលែដលក�ណៈសម្បត�ិវិជា�ជីវៈ្រគប់្រគាន់ េដម្បីជួយពន្យ

េហតុសិស្ស។ អ�កអចសឲ្អ�កតំណារបស់អ�ក ដូចជា(អ�កតស៊ូមតិ ទី្របឹក្សោ ឬ េមធ) ្រត�តពិនិតេសេរ េមល  និងបក�ស

កំណត់េហតុសិស្ស ្របសិនេបអយល់្រពជាលលក�ណ៍អក្សរ។ រល់សិទ�ិែដលទក់ទងេទនឹងកំណត់ សិស្សមានែ
េនក�ុបទប�� កំណត់េហតុសិស្ស Massachusetts Student Record Regulations 603 C.M.R 23.00 ។ បទប��ទំេនាក៏មាន េ

ក�ុងេគហទំពរ ័ៈ  http//.doe.mass.edu/lawsregs /603cmr23.html ឬតមករេស�សុំឯកសរថតចបទប�� នាពីសលេរ
�ស�ក ឬ ពី ES។
ជាទូេទមាឪពុកឬមា�យ សិសែដលមានសិទ�ិ�សបច្ប បុគ�លិកសែដលបានទទួលសិទ�ិអនុ��ត និម�ន�ីអប់រ ំរបស់រដ� 

និងសហព័ន�ព័ន�  ្រត�វបអនុ��តឲ្េមលកំណត់េហតុសិស្សេដយមិនចំបាច់មានករយល់លក�ណ៍អក្ស ពីឪពុក
មា�យ ឬ កូនេពញវ័ែដលបានជូនដំណឹងជាក់ល។ សលេរ�ស�ក អត្រម�ឲ្ផ�ល់ព័ត៌មាខ�ះជូនម�ន�ីរដ�  ឬ សហព័ន�

តមលទ�ផលពីករបង�ប
់ប�តុលករ តមកេឆ�យតបេទនឹងប�� សុខភាព និងសុវតិភ
� ាព ឬ ប�� ករអនុវត�ចប់។

ព័ត៌មាែដលមាន្របេយាជន៍អំពី កំណត់េហតុសិស្សមានេនក�ុងេគហទំព័

http//www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.htm.
6. េតឪពុកមា�យនិងសលេរៀន្រត�វេដជេមា�េដយវិធី?

34 CFR 300.151,300.506-00.518
AND 603 CMR 28.08

ច្បោប់របស់រដ� និងសហព័្រត�វផ�ល់ឱកសដឪពុកមា�យេដម្ឲ្ចូលរួមេនក�ុងករេរៀបចំែផនករអបសំរបសិស្សពិករ
្របសិនេបឪពុកមា�យ និងសលេ�ស�កមិនយល់្រពមអំពីករផា�ស់ប�ូរែដលទក់ទងេទ និងសិទ�ិទទួលេសវរវតៃម�ឬ

ករផា�ស់ប�ូរកែន�ងសិក្សោរបស់សិស្សពិករ ឬ េFAPE ែដល្រត�វេគផ�ល់ដល់សិស្សពិច្បោប់េបផ�ូវឲ្េធ�កេដះ�ស

ចំេពះប
� មិនចុះស្រម�នឹងគា�េដមេធ្យោបាយេ្រចនយា៉ង។ កូនរបស់អ�ក្រត�វសិតេនក�ុងកម�វិធីសិក្សោ ឬ 
�

3

្បសិនេបេមាបិាសិសសលុបេចលករមេ្រព�របសនពឱកេនពីេសរីបនរ ំពិេសសបនាបនពីេសរ្បេរទេនព្តនវនិបនេផ�េផ�កនសលេរ

�ស�កិន្តនឲរែកែ្បកំណន្ារបសនសិសសេដេីដកឯកសរេយងៃនេសរីបនរ ំពិេសសេទ។
4

សលេរៀន�ស�កកំណត់អំពីករពិនិត្យេមលកំណត់េហតុរបស់សិស្ស្របសិនេបសលបានទទួលលិខិតផ�ូវច្បោប់នានាដូ

ែលងលះ ឬ ឃុំឃាំងែដលហមមឲ្បុ គ�លពក ព័ន�េមលព័ត៌មានរបស់សិស្
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បច�ុប្បន�សិន ក�ងកំឡុងេពលមាជេមា�េកតេឡងទក់ទងេទនឹងកែនឲ្ចូលសិក្សោ ឬ វកម�េផ្សងៗ េលកែលងែតអ�ក ន
សលេរ�ស�កយល់្រពម ផា�ស់ប�ូរកែន�ងចូលេរៀនេធ�េឡេដយសរករដក់ពិន។
ខងេ្រកមេនះជាជំេរសសំរប់អ�ក និង សលេរៀនអជេមា�បាន
6.1

ចំណាប់អរម�ណ៍របស់ម�នសសធារណៈមូលដអំពីករេដះ�ជេមា�

ដំណាក់កលដំបូងេដម្បីេធ�ករេដជេមា�របស់អ�ក

អ�កអចទក់ទងនាយកសល ្របធានរដ�បាលរបស

សិក្ពិេសស ឬបុគ�លិកថា�ក់េលេដម្សុំឲ្ជួយអ�ក។ វជាករល�្របសិនេបអ�កសរេសរលក�ណ៍អក្សរពន្យល់

មូលេហតុណាមួយែលអ�ក្រព�យបារម� ។

6.2 ករេ្រប្របាព័នេ� ដះ�សជេមា�របស់ ESE
េបអ�កគិតថាអ�ក្រត�វករជំនួយពីខងេ្រក�ស�ក អ�កអចទក់ទ ESE ករិយាល័យកម�វិធីេសវកម�ធា
ភាព (PQA) តមទូរសព�័េល៖ 781-338-3700 េដម្បីេ្រប្រ

្រព័ន�េដះ�សជេមា�របស់រដ�ែដលមានេនក�ុង

ហទំព័រ http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/ អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ PQA ្របឆាំងំនឹងកររំេលភ របស់រដ�និង

សហព័ន� ឬ េដម្បីទទួលជំនួយពី បុគ�លិករបស់ PQA ឲ្ជួយេដះ�សយប��េ្រកករ ។ ្របសិនេ អ�កចង់បាន ក

េសុបអេង�តជាផ�ូវករព PQA អ�ក្រត�វដក់ពក្យបណ�ឹលក�ណ៍អក្សរ ។ បុគ�លិករបស់ PQA និង ជួយេរៀបចំដក

ពក្យបណ�ឹង ។ បណ�ឹងលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក្រត�វមានរួមដ ៖ សរេសរប�� ក់អំពីករ ្រព�យបារម�ណ៍ 
បំណងៃនដំេណា�សយករ្រពរម�ណ៍របស់អ�កេដះ�សយសកម�ភា�ពរស

ែដលអ�កមានជំេនឿថា

េដះ�សយករ្រព�យបា រម�ណ៍របស េលសពីេនះេទៀតពក្យបណ�ឹង្រត�វមានហត�េលខព័ ត៌មានសំរប់ទំនាក់ទំន

្របសិនេបពក្យបណ�ឹងអំពីប��ទក់ទងេទសិស្សណាក្រត�វ្របាប់េឈ�ះរបស់សិស្អសយដ� និងេឈ�

សលេរៀន។ ប��ែដលអ�ក្រត�វប�ឹង មិន្រតរយៈេពលឲ្េលសពី១ឆា�ំ គិតចប់រហូតដល់ៃថ PQA ទទួលពក្យបណ�

េនា។ ្របសិនេបអ�កសំេរចប�ឹងតម្របព័ន�េដជេមា�ជាផ�ូវកររបស PQA អ�ក្រត�វេផ�ពក្យបណជាលលកណ
� ៍

អក្សមួយច្បោប់ជូនេទសល�ស�កែដលជកម�វត�ុៃនបណឹ� ង ។ PQA និងេធ�ករេដះ�សយបណ�ឹងរបស់អ�កករយៈ

េពល 60 ៃថ� េហយ PQA និងេផ�លទ�ផល្រពមទំង េសចក�ីសំេរចជូនអ�កមួយច្បោ

េទះបីជាដក់ពក្យបណ� PQA អ�កេនែតអចេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតេដជេមា� ដូចជាក

ពិភាកជាមួយសលេ�ស�កមូលដ� ករស្រមបស្ររបស់អ�ក ឬ សវនាករេដយយុតម៌េនករិយាល័យបណ

តវែផ�កអប់រ ំពិេសស (មានេសចក�ីពិស�រខងេ) េដម្បីេដះ�សយពក្យ របស់អ�ក ។ ្របសិនេបអ�កេ្រជស េរ
5

យកសវនាកេដយុតិធម
� ៌ ពក្យបណ�ឹងដក់តមរយះ្របព័�សជេមា�

សវនាកយុតិ�ធម៌្រត�វបានេដះ�សយចប់ជាមុនស

និង្រតវផា�កមួយយៈរហូតដល់េពល

6.3 េស�សុំែតងតំងអ�កស្រមបស្រម�ល្រកិតត្
ករស្រមបស្រ គឺ ជាេសវកម�មួយបំេពញករងរេដយអ�កស្រមឯករជមានជំនាញ ច្បោប់អប់រំពិេសស 
6

ជាអ�កមានជំនាញចរចករស្រមបស្រម�លអច្រប្រពឹត�ិេទក�ុងខណៈ ឪពុកមា�យ និង សលេនា មិន

ចុះស្រម�នឹងគា អំពីប��អប់រ ំពិេសស េទះបីជាពបណឹ� ងេនាះបានដករយៈ្រព័ន�េដះ�សជេមា�របស់ PQA
រច
ួ េហយក៏េដយ ។ អ�កស្រមប ស្រម�ល ជួយភាឪពុកមា�យ និង សឲ្មានករពក្សោអំករមិនចុស្រម� និង

ជួយឲ្េឆា�ះេទរកដំេ�សយែដលភាគីទំងពីរ្រពមងទទួលយក។ ករជែជកេដញេដលេពលស្រមស្រម�
5

សំរប់េធ�ករេ្រប�បេធៀបមេធ្យោបាយេដះព័ន�េដះ�សជេមា� េទនឹងករេដះ�សយពក្យបណ�ឹងតមយុតិធម
� ៌ សូម

េមលតមៈhttp://www.doe.mass.edu/sped/docs.html
6

ករពិពត៏នាអំពីដំេណរករស្រមបស្រម�លមានេនក�ុងេគ

http//www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html
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េនាះនឹង្រត�វរក្សោជាករ េហយភាគីទំងពីរមិនយកជែជកគា�េនះ េទេ្រប្របាស់េនយេទៀតបានេទ េទះ

ជេមា�េនាះក�យជា្របធានបទែដល្រត�វេដសវនាផ�ូវករ ឬ តនីតិវ ិធីតុលកក៏េដ។   េនេពែដល

មានករ្រពមេងគា�េសចក�ីសំេរច េនាះ្រត�វេលលក�ណ៍អក្សរែដលមានចុះហត�េលខពីភាគីទំងពីរ និង ្រត�វ
េដតុលករ

ករស្រមបស្រ ្រត�វបានេគកំណត់តមរយទំនាក់ទំនង BSEA តមេល៖ 617-626-7291។ អ�កស្រមស្រម�លនិ

កំណត់កល បរិេច�ទ្របជុំជាមួយអ�ក សលេរ�ស�កក�ុងរយៈេពល 

30

ៃថ� បនាប់ពីទទួលពក្យបណ�ឹងស្

ស្រម�ល ។ ករស្រមបស្្រប្រពឹត�ិតមេពលេវលនិងទីកែន�ដ៏សមរម្។ កចូលរួម្រត�វេធ�េឡងេដយស�័្រគចិត�
ដូេច�ះភាគឪពុកមា�យ និងសលេ្រត�វយល់្មចូលរួមក�ុងកស្រមបស្រម�លេ។ មិន្រត�វចំបាច់បង់ៃថ�េសវកម

េទ។ ព័ត៌មានបែន�មអំពករស្រមបស្រម�ល អចទំនាក់ទំBSEA តមេល៖ 617-626-7250 េហយអចរកបាេនក
ករេបាះពុផ្សោយរយៈ “សំណួរែដលសកសួរជាញឹកញអំពីករស្រមបស្រ ”
7

ស្រម� ” ។

និង “ករពន្យល់អំពីករប

8

6.4 កេស�ស
 ស
ុំ វនាកយុតិធម
� ៌ និងចូលរួមក�ុងករ្របជុំេដះជេមា�
្របសិនេប អ�ក និង សលេ�ស�ក មិនអចេធ�ករេដះ�សយភាពមស្រម�នឹងគា�បានេទ អ�កមានសិទ�ិេសុំឲ្ម

�ន�ីសវនាករអ្រកឹត ស�ប់ប
��ៃភាគជេមា�ទំងពីរ ករសួរញេដលពិនិត្យេមលភស�ុតង េធ�េសចក�ីសំេរច ។

សវនាករេនះ្រត�វេរៀបចំេ BSEA េហយមានេឈ�ះថា សវយុតិ�ធម៌។ ម�ន�ីសវនាកររបស BSEA ែតងែតទទួល

ករហ�ឹកហ�ឺនច្បោប់អប់រំពិេសស េហយមិនមានទំនាកផា�ល់ខ�ួ ឬ វ ិជា�ជីវៈ ជាមួយភាគីណាមួពក់ព័ន�នឹងភ
មិនចុះស្រម�គា�េនះេទ

សវនាកយុតិធម
� ៌េនះនឹងពិចរជេមា�អំពីភាពមសិទិ�ទទួលបានករតៃម� IEPs និងកែន�ងចូលសិក្សោ ែដល
រួមទំងលទ�ផលៃនដក់ពិន័ FAPE

និង ករផល់កម�វ ិធីអប់រ ំពិេសស ្រពមទករករពរតមន ីតិែដលមាែចងក�ុង

ច្បោប់ស់ហព័ន� និងច្បោប់រដ�សករពរសិស្សពិករ។ អ�ក្រត�វដេស�សុំសវនាករក�រយៈេពលពីរបនា�ប់ពីអ�កប

ដឹងេហតុករណ៍ ឬ  ចប់ពីេពលែដលអ�កគែតដឹង អំពី ្រពឹត�ិករណ៍ែដលបណឲ្មាជេមា�េនះ។ រយៈេពលេនះអ
9

ពន្បានយូរបន�ិច ្របសិនេបអ�កអចបង �ញថា មានេគររឲ្ដក់ពបណឹ� ងសុំសវនាក រ ពីេ្រពះស

មានករបក�ខុស – េដះ�សយបណ�រច
ួ េហយ  ឬ បង�ញថាសលបានលក់ទព័ត៌មានែដលសល

ទទួលពីអ�ក។

អ�ក ឬសលេរ�ស�កអចដក់ពក្យបេស�សុំសវនាករេយុតិ�ធម ជាលលក�ណ៍អក្សរ
10

9

េហយេផ�ពក

បណឹ� ងមួយច្បោ មកឲ្ BSEA េដម្បឲ្ទទួលបានសវនាករយុតិធម
� ៌ ។ BSEA បានបេង�ែបបបទេស�សុំសវនាក

11

ែដលអ�កអេ្រប្របាស់ ឬអ�កអចសរក្យបណ�ឹងេដយខ�ួនេដយមិនបាេ្របែបបបទែដលមាន�សប់េនាះ
ក៏ប៉ុែន�អ�ក្រត� ធាថាក�ុងពក្យ្រត�វមានេឈ�ះសិ អសយដ� (ឬព័ត៌មានសំរប់ទំនាក់ទំនង ្នេបសិស្សមិ

មានលំេនពិត្របា)

េឈ�ះសលេរៀនសរេសរប��ក់�� មានរួមទអង�េហតុជាក់លក់ែដលទក់ទងេទ

ប�� និងដំេណាះ�យែដលចង់បាន។ សូម��ក់ថាសករេផា�េទេលប��ែដលមានេនក�ុងពក្យបណ�ឹង

អ�ក្រត�វេផ�ពេស�សុំសវនាករេនាះេទសល(ភាគីែដលពក់ន�កុ�ងបណឹ� ង) េហយេផ�មួយច្បោប់ េទៀតេBSEA ។
្របសិនេបពក្យបណ�ឹងមិនផព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េទ ភាគីជំទស់អចេធ�អច្របភាព្រគប់្ររបស់ខួនក�
� ុង

រយៈេពល 15 ៃថ�  ។ ក�ុងរយៈេពល 5 ៃថ� ចប់ពីៃថ�តវ BSEA នឹងសំេរចថាពក្យបណ�ឹងមាព័ត៌មាន្រគប់ន់  ឬ មិន
្រគប់្រគាន់ ។ េនករចំបាច់ ភាគីពក់ព័នេសរព័ត៌មានបែន�មេទៀតេទក�ុងពក្យបណ�ឹង ្របសិនេបភាគ

យល់្រពម ឬ ម�ន�ីសវនាករយល់្រពម ។ នេប  ព័ត៌មាន្រត�វបែន�មេនេពលអេពលេវលសវនាករ្រត�វេលេ
េ្រក

7

http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=fag
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc

8
9

ឃា�ែដលថគួរដឹ ង” រលឹកអ�កថា អ�កមានករទទួលខុស្រត�វក�ុងករែស�ងយល់ដឹងអំពីកម�វិធីសិក្សោរបស់ក

10

11

ព័ត៌មានស�ីអំពីសវនាករយុតិធម
� ៌ មានេនក�ុងេគហទំព័រhttp://www.doe.mass.edu/bsea/process.html?section=1

http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc
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្របសិនេប មិនមានករជំទស់េទនឹងកតព័ត៌មានក�ុងពបណឹ� ងេទ  

្របសិនេបសេរៀន�ស�ក

សវនាករអចបន�េទេទៀតបាន។

មិនទន់េផ�េសចក�ីជូនដំណឹងមកអ�កអំពីប�� ែដលអ�កប�ឹងជាលលក�ណ៍អក្រ

ក�ុងរយៈ
េពល  10 ៃថ� គិតចប់ពីៃថ�ទទួលពក្យបណ� េស�សុំឲ្មានសវនាកេរៀន�ស�ក្រត�វែតេធ�ករេឆ�យតបមកអ�ក

លលក�ណ៍អក្សរ។

សំគាល៖ ្របសិនេបសលេរ�ស�ក បាេស�សុំសវនាករេយុតិធម
� ៌ ឪពុកមា�យ ្រត�វេឆ�យ ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�
បនា�ប់ពីទទួលលិខិតជូនដំណឹងេនាះ េហយករេឆ�យតប្រត�វប��ក់អំពីប��ែដលស�ស�កបានេលកេឡង។
បនា�ប់ពីអ�កដក់ពេស�សុំសវនាករេយុតិធម
� ៌ សលេរ�ស�ក្រត�វេឆ�យតបមកអ�កវិញក�ុរយៈេពល 30 ៃថ�  េដម្ប

េដះ�សយភាពមិនស្រម�គា�ឲ្បានមុនេពលដំេណរករសវនាករចប់ ។
12

សលេរ�ស�កត្រម�ឲ្េរៀបចំករ្របជុំេដះ�សយរយៈេពល

15 ៃថ�បនា�ប់ពីៃថ�ទទួលពក្យបណ

13

សលេរ

�ស�ក នឹង្រត�វពិភាកមួយអ�កថាេតសមាជិក្រក IEP ណាមា�នឹង្រត�វចូលរូម្របជ។ បុគ�លិកសលេរៀនែដលធា�ប់សំ

ចិតអ
� ំពីកម�វ ិធីអប់រ ំរបស់សិស្ស្រត�វែតចូលរួមក�ុងករ្របជុំេនះកុំបីអ ក់ខន ។ េមធាវីរបស់សលេរៀនមម្របជុំេទ
្របសិនេបេមធាវីអនឹងចូលរួមក�ុងអង�្របជុំេនា

អ�ក្រតវែតចូលរួម្របជុំេដះ�សយប�� េលកែលងែតអ និងសលេរៀ�ស�កយល់្រពមគា�ជលក�ណ៍អក្សរ ថមិន

ចំបាច់េរៀបករ្របជុំក៏អ�ក និងសលេរៀនសំេរចរដំេណរកស្រមបស្រម។ ្របសិនេបសេរៀន�ស�កមិនអ
ឲ្អ�កចូលរួម្របជុំបាន សលេរៀននឹងេស�ឲ្ម�ន�ីសវនាករ្រចនេចបណឹ� ង។

េបអ�កមានបំណងចង់ចូលរួម្របជុំ សលេរ�ស�កបដិេសធ  ឬ ពន្រេពលៃនករ្របជុំ អរយៈេពលជា 15 ៃថ�គិត

ចប់ពៃថ�ទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងអំពីសវនាក

រ អ�កអចឲ្ម�ន�ីសវនាករបន�ដំេណករសវនាករតេទេទៀត

្របសិនេបអ�កបានចូលរួម្របជ ក៏ប៉ុែន�សេរៀន�ស�កមិនបនេដះ�សយបណ�ឹងឆន�ៈរបស់អ�កក�ុងរយៈេពល 30 ៃថ�

ចប់ពីៃថ�ដក់ពក្យបណ�ឹង ដូេច�ះដំេណរសវនាកអបន�េទមុខេទៀត

ដំេណរករេដះ�សយ្រត�វប��ប់េនេពលែដល្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយដូចខមាេឡងៈ

•
•
•
•

េនេពលែដលអ�និងសលេរ�ស�កយល់្រពមជាលក�ណ៍អក្សេដម្បីប��បអជា�យុកលៃនដំេណា;
រយៈេពល 30 ៃថ�សំរប់ដំេណាះ�សយ្រត�វបាន;
េនចុប�� ប់ៃនករស្រមបស្រ; ឬ
េនេពលែដលអ�ក

និងម�ន�ីសេរៀន�ស�កចុះហត�េលខេលឯកសរែដល្របកសថាភាគីយល់្រពមេដ

�សជេមា�របស់អ�ក។ េនះជាកិច្រពមេ្រព�ងដំេណាះ�សយ េហយនឹងអនុ វត�េដយតុលករសហព័ន

តុលករដ�។ សូមប�� ក់ថា ្របសិនេបអ�ក និង សល�ស�កចប់េផ�កិច�្រពេ្រព�ងែដលជាលទ�ផលៃនកិ

្របជុដំេណាះ�សយេ អ�ក និងសលេន�ស�កក៏អទុកជាេមាឃៈចំេពះក្រពមេ្រពេនះក�ុងរយៈេពល 3

ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករេនេពលែដលអ�ក នសលេរ�ស�ក បនចុះហត�េលខេលកិច្រពមេ្រពេនះ។

6.5 ករបង�ញភស�ុតងជូនម�ន�ីសវនាក្រកិតេនេពលសវនានីតិវ ិធី្រតឹម្រត
េនេពលែដលអ�កដក់ពក្យបតនីតិវ ិធី្រតឹម្រត�វេ BSEA នឹងកំណត់ៃថ�សវនាកេដចត់តំងម�ន�ីសវនា

និងេផ�ព័ត៌មានពិស�រអំដំេណរកសវនាករជូនអ�ក និងប��ីរេឈ�ះេមេដយមិនគិកៃ្រ ឬគិតកៃ្រតិចតួច េហយ 

ែដលអ�កអេធ�ទំនាក់ទំនងសុំជំនួពីអ�កតស៊ូមតិ។

12
13

្របសិនេបអ�ក និង សលេរៀនយល់�សបតមករស្រមបស្រម�ល អ�កនឹងអចបន�ករស្រមបស្ 30 ផុ តេទ
មិ នមានករ្របជុំេដះ�ស្របសិនសលេរៀនេស�រឲ្មានសវនាយុតិធម
� ៌
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ក�ុងកំឡុងេពលសវនាក រ អ�ក និង សល�ស�ក នឹង្រត�វបង�ស�ុតនីមួយៗ
និងផ�ល់សកី�ភាពសកជូនម�ន�ី
សវនាករអ្រកឹតែដលអេ��ញមកពី BSEA ។ ក�ុងកំឡុងេពលសវនាកនីតិវ ិធី្រតឹម្រត មានរួមទំងសវនាកនីតិវ ិធី

ៃនករដក់វិន័យ េហយអ�កអ

•
•
•
•
•
•

ឲ្មានករអមដំេណរ ផ�ល់េយាបល់េធ�ជាតណាងេដយេមធាវី ឬ អ�កតស៊ូ
ឲ្កូនរបស់អ�កមានវត�មានេនេពលសវ
សុំឲ្សវនាកេបកចំហជាសធា

សុំឲ្បង�ញភស�ុងដូចជាឯកសរ និងរបាយក នា

េស�សុំ ឬត្រម�ឲ្េចញដីកេកះេហសឲ្ចូលរួមក�ុងសវនាករ និងេឆ�ជេមា�សំណួរ

សុំេមលភស�ុតែដលេ្រប្របាស់េពលសវក�ុងរយៈេពល្របៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ មុនសវនករមកដល់ និេស�

សុំឲ្ម�ន�ីសវនាករ្រចនេចលភស�ុតងែដលអ�កមិន និង

• ទទួលបានកំណត់េហតុនិងលទ�ផលអង�េហតុ សវនាក និងេសចក�ីសំេរចតមជំេរលលក�ណ៍អក្សរេអឡិច
្រត�និ េដយឥតគិៃថ�។ េដម្បីទទួលកំណត់េហតុសវនាករលក�ណ៍អក្សរ អ�ក្រត�វេធ�កេស�សុំជ

លលក�ណ៍អក្សរ។

ព័ត៌មានបែន�មស�ីអំពីសវនាករេនេស�សុំពី BSEA តមទូរសព�េលខ៖ 617-626-7250

និងអចេបកេមលតម

ហទំព័រ http://www.doe.mass.edu/bsea/process។
សវនាករ្រប្រពឹត�េទត

14

នីតិវ ិធីរដ�បា Masssachusetts និងេគាលករណ៍សវន BSEA 15។ ម�ន�ីសវនករ្រត

េចញេសចក�ីសំេរចក�ុងរយៈេពល  45

ៃថ� បនា�ប់ពប�� ប់ៃនអជា�យុកៃនជេមា�ដូចមានែចងខងេល េលកែលងម�ន�ី

សវនករពន្រេពលបែន�មេទៀតតមកេស�សុំពីភាគីណាមួយ។ ម�ន�ីសវនាករេផ�ជូនេសចក�ីសំេរចមកអ�កេទ
សលេរ�ស�កមួយច្ប់មា�ក់ ។  ម�ន�ីសវនាករ និងសល�ស�ក្រត�វេគារពតមេសចក�ីសំេរចរបស់ម�ន�ីសវនា

េសចក�ីសំេរចរបស់ម�ន�ីសវនាករថាេតកូនរបស់អ�សិទិ� ឬ មិនមានសិទ�ទទួល   FAPE ្រត�ែផ�កេលកររកេឃសិទិ�
ទទួលកអប់រ ំពិេសសែដល្រត�វបានេគរំេ

ឬ

្រត�វប��ប់េដយសល�ស�កែដលបានខកខមិនអបំេពញ

កតព�កិច�ដល់សិសរបស់អ�ក តច្បោប់អប់រំពិស និងបទប�� នា។ ្របសិនេបអ�កបដក់ពក្យប�ឹងអំពីកររំ

នីតិវ ិធីករអប់រំពិេសស (ដូចជករខកខមិនេរៀបចំ្របជុំ្រកឲ្បាន្រតឹម្រ ពុំបារក្សោទុកកំណត់េហឲ្បានល�  និ

មិនេគារពេពលេវ) េនាះ ម�ន�ីសវនាកររកេឃញថាសិសរបស់អ�កពិតជាមិនបានទទួ FAPE ្របសិនេប ករខ
ខេគារតនីតិវ ិធី ដូជា

• ប៉ះពលសិទិ�របស់សិស្ស ក�ុងករទទួFAPE
• ប៉ះពលលទ�ភាពរបស់សិស្សក�ុងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសំេរចអំពីករ អប់រំរបស់កូ
• មិនឲ្សិស្សទទួលបានផល្របេយាជន៍ពីករអ

េសចក�ីសំេរចរបស់ម�ន�ីសវនាករជាេសចសំេរចរបស់ស�ប័នចុងេ្រកយ េហយមិនអចេធ�កណាជាថ�ីេដ

BSEA ឬ ែកែ្របេដ ESE បានេទ ។ េសចក�ីសំេរចរបស់សវនា្រត�វសធារណ
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html.

6.6

16

េហយមានេនក�ុងេគហទំព័

បណឹ� ងជំទស់េសចក�ីសំេរសវនាកេទតុលកព័ន� និង តុលកររ

ភាគីសលេ�ស�ក ឬ ឪពុកមា�យែដលមិនយល់្រពមេសចក�ីសំេរបស់ម�ន�ីសវនាក

ពួកេគអចេធ�បណឹ� ងេសេរ េល

េសចក�ីសំេរចេនាះតមតុររដ� ឬសហព័ន� ។ បណឹ� ងេសេរ េនាះ្រត�ដក�ុងរយៈេពល 90 ៃថ�បនា�ប់ពីេចញេសចក�ីសំេរច
6.7

14
15
16

ៃថ�ឈួល
� េមធាវ

34CFR§300.517

M.G.L.c.30A
http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc
េសចក�ីសំេរចរបស់សវនាករ្រត�វេបម�ផ្សោយបនា�ប់ពី្ឲ្មានកេផ��ងផា�ត់សិស្សរួចរ

ទំព័រ 10 ៃន 15

ភាគីនីមួយៗទទួលខុស្រត�វបង់ៃឈ�ួលេមធាវីេដយខ�ួន េលកែលងែតតុលករសំេរចថាឲ្បង់។ ្របសិនេបអ�ក
17
ទទួលបានលទ�ផលជាទីគាប់ចជាលលក�ណ៍អក្សរ ឬក៏ពីសវនាក រ ឬពីតុលតុលក អចសំេរចថាសល

�ស�កគួរែតេចញៃថ�ឈួល
� េមធាវីជំនួសអ�ក។ សូមចំណាំផងែដរថា អ�កមិនអចទទៃថ�ឈួលទំងេនះស្រមាប់
�

េវលែដលបានចំណាយេលករប�ឹងករណីសំណុំេរឿងអ�កេ

�ស ្របសិនេប

បនា�ប់ពីភាគីសលស

បាេធ�កផ�ល់ជូនដំេណា

• សលបានផ�ល់សំ េណេដះ�សលក�ណ៍អក្សក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ� ឬ េលសពី 10 ៃថ�មុនេពលៃថ�សវន
ករចប់េផ�

• អ�កមិនបាទទួលយកសំេណេនាះក�ុរយៈេពល 10 ៃថ� និង
• លទផ
� លៃនសវនាករេនាះមិន្របេសរករផ�ល់ជូដំេណាះ�ស
្បសិនេបេសលេរៀន�សទទឱ កវនករស្ចចិ�ិទី េពញចិ �

ុករិចបប
ប ឲរេនីរបសនី�កបងន េកេករចំ វ

ផ�ូនច្បន របសនសេរៀន�ស�ក្បសិនេបេុកររកេនេញថេនីរបសនី�ក្កន ករប�ឹង ឬបន�បឹង
� បនាបនពីសិក្េនេញថ
បណឹ� ង ាមនូក្នពិ មនេហុផកឥវនករ ឬបន�កុ�ងេាកបំណងិនសររឱ វ។ ុករក៏ិចបប
ប ី�ក
ឬេនីបងន ្របាេកេកចំ វផ�ូនច្បនផងែដរ្បសិនេបេសំេណេបសនី�កស្មបន ដំេណេរករសននករ

ៃនសកមភព

្តនវនបបងញក�ុងេាកេេិនសររដូចិេដេីេបេេបេន

ឬេដេីបេងងេនតៃម�បណឹ� ងវ ិវ។

ឬបុពីេហុបន�បនាបន

េដេីបងងឲរមនករពនមរេពលិនិំវចន

7. េតអ�កទទួលខុស្រត�វអ�ីខ�ះ្របសិនេបអឲ្សិស្សចូលេរៀនសលឯកជន និង្របសិនេបអតថស
េរៀន�ស�ក គួរែត្របគល់ៃថ�ឈ�លបេ្រង�ឲ្មកអ�កវ ិញ?

34CFR§300.148

ក�ុងកលៈេទសខ�ះ  ឪពុកមា�យមានជំេនឿថា សលរដ�មិកម�វ ិធី FAPE ដល់សិស្ស េហឪពុកមាយសំេរចឲ្កូន ចូលេរៀន
សលឯកជនវ។ ឪពុកមាយអចចុះេឈ�ះកូនកងសលេរៀនឯកជនបានេដយចំណាយថវិកផា�ល់ខ�ួន។ ណ

ក៏េដយ ្របសេបឪពុកមា�យេជឿជាក់ថា សលេរៀនរដ�គួរែតទទួលខុស្រត�ចំណាយសំរករសិករបស់សិស្សេ

សលឯកជ ឪពុក មា�យ្រត�វ្របាប់អំពីករជំទស់របស់ខឲ្កូនេរៀនកម�វ ិធី IEP និង កម�វ ិធីេផ្សងេទៀ ្រត�វ្នេចលកម

វ ិធី IEP េហយ្រត�វ្របាបសលពីេគាលបំណងែដលអ�កដកកូនពេរៀន�ស�កឲ្េទ ចុ ះេឈ�ះចូលេរៀនេនស

ជន េហយអ�ក្រត�វដក់ពេស�សុំសវនាករមួយែដលេរៀបចំេឡងេដ BSEA ។ ឪពុកមា�្រត�វជូនដំណឹងដល់សេរៀន

�ស�កមុនេពលែដលអ�កដកកូនេចញពីសរដ�េនក�ុងអង�្របជុំចុងេ្រេដយផា�មាត់ ឬ  ជាលក�ណ៍អក្សក�ុងរយៈ
េពល 10 ៃថ�មុនេពលដកកូនេចញពីស។

សលេរ�ស�កមិនអត្រម�ឲ្បង់ៃថ�សិក្សោរបស់កូនក�ុងឯកជនេនាះបានេទ ្របសិនេបសល�ស�កមាកម�វ ិធី

FAPE សំរប់បេ្រង�នកូនរបស់អ�កែដរេនាះ ។ ករមិស្រម�គា រវងឪពុកមា�យ នសលរេន�ស�ករបស់អំពីថាេត កម�វ ិធី

របស់សិស្ស ផ�ល់ជូ FAPE ឬអត់  និងករេស�សុំសំណងហិរ��វត�ុស្រមាៃម�កម�វ ិធីឯកជនអ្រត�បាេដះ�សយនីតិវ ិធី

យុតិធម
� ៌ដូចមានែចងខងេលក�ុងឯកសរេនះ�សប់ ។ មសវនាក នឹងកំណត់ថាេតសលេ�ស�កបានេធ�ឲកម�វ ិធី FAPE

អចដំេណ រករបដល់កូនអ�កែដរឬេទ។ េបម�ន�ីសវនាររកេឃញថា សេរៀន�ស�កមិន បានផ�ល់កម�វិធីFAPE ដល់កូនអ�ក
េហយចំណាតករខងេលរបស់អ�ក និងករប��ូនឲ្េទសិក្សឯកជនពិតជា្រតឹម្រត�វេនាះ  បនាមានករពិច

្រគបកលៈេទសៃនកដកកូនេចញពីសលរដ� ម�ន�ីសវនអត្រម�ឲ្សេរៀន�ស�ក្រត�វបង់ៃថ�សិក្សោេនស

ទំងអស់ ឬ បង់ៃថ�ក�ុងចំែណកណាមឲ្មកអ�កវ ិញស្រមាប់កររកកែន�ងសិក្សោេន។
8. េត្រត�វេរៀបចំែផនករអ�ីខ�ះសំរប��ូ នកូនអ�កេចញពីសលេរ?

34 CFR §300.43

ករេធ�ែផនករស្រមាប់កសិស្របស់អ�កពីសលេនេទឱកសេរៀនេ្រកយេពលប��ប់នឹងជួយស្រមបស្រម

ឲ្យសមត�ភាពសិស្សអ�កចូលរួមសកម�ភាពនានាេដយេជាគជ័យ ដូេ្រកយមធ្យមសិក្សោ ករងរ និងសហគ
ជីវ ិតមនុស្សេពញវ័យ ករេរៀបចំែផនករសំរប់ករ នកូនរបស់អ�កេទវិទ្យោ្រត�វែផ�កេលភាពខ�ំរចូលចិត� ចំណាប

អរម�ណ៍ និងត្រម�វករនាន្រតវចប់េផ�មតំងពីកូនរបស់អ�កមានអ 14 ឆា�ំ េហយ្រតមានកពិភាក្សោជាេរៀងរ
េនឯកិច�្របជុំ្រ។

17
18

សេរៀន�ស�កក៏្រត�ពិភាក្សោអត្រម�ករប��ូសិស្សរបស់អ�ជាមួយអ�ក និជាមួយកូនបស់អ�ក

18

ម�ន�ីសវនាករមិនអចេចញឈ�ួលេមធាវ

http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
ទំព័រ 11 ៃន 15

េហយ្រត�វែតពិរណាពីេគាលបំណងកូនរបស់អ�កេនប�� ប់សលេរៀនឌីប�ួម ឬ េនេពលកូនមា 22 ឆា�ំ ។ ស

េរៀន�ស�ក ្រត�វេ្រប្រទ្រមងែបបបទែផនករប��ូ

19

េដម្បីកត់្រតេលករពិភាក្សោ្របចំឆា�ំ IEP របស់សិស្ស្រត�វរ

ប��ូ ល ដូចជាេគាលបំ េគាលេដ និងេសវករប��ួនេ្រកយមសិក្ែដលអចវស់ែវង េដយែផ�កេលករ
តៃម�សមរម្យចំ េពពិករភាពរបស់សិស្ស ត្រម�ករៃករប��ូរបស់គាត។

ករប��ប់ស��ប្រត័វិទ្យតមេពលេទៀងទ

គឺជាករផា�ស់ប�ូរកែន�ងសិក្សោ េហយជាេពលវប�� ប់ភាពមសិទិ�

ទទួលបានករសិពិេសស។ សលេរ�ស�ក្រតវជូនដំណឹងដល់អ�ក ្របសិនេបេនេពលសលេរៀថាកូនរបស់អ�កនិ

្រត�វប��ប់ស��ប្រវ ិទ្យោលតមេពលេទៀងទ ។ ករពិភាេនះនឹង្រត�វចេផ�មកិច�្របជុំ្រក�មែដលរយៈេពលមិនតិច

ជាង 1 ឆា�ំមុនេពករប��ប់ករសិក្សោសិស្ស

9. េតសលេរៀនអចដក់វិន័យសិស្សពិករេណ?

34 CFR §300.530

សលេរៀនរដ�្រត�វែនីតិវ ិធី និងបទដ�នេដម្បីឲ្មាបរ ិយាសកសេរៀនសូ្រត្របកសុវតិភ
� ាពដលសិស្ស។ េ

រ ំពឹងថាសលេរៀន សលវិល័យនាន ្រត�វេបពុម�ផ្សោយ្សីលធម៌េដម្បឲ្សិស្សយល់ដឹងថាេត ្រត�វេធ�កប្
កិរ ិយេដយវិធី។ ្របសិនេបសិស្ស្រប្រពឹត�ិខុស េហយរំេលសីលធម៌របស់សល សលអពិន័យសិស្សេន

បាន ។ ករដក់វិន័យ្េធ�េឡង្របកបេដយុតិធម
� ៌ និងអព្្រកឹត ។

ជាទូេទ សិស្សមា�ក់ៗអច្របឈមនឹងករដក់ជា កផាកករសិក្សោ  ឲ្េចញពីសលេរក�ុងរយៈេពលខ�ី េហយរ

យៈេពលេនាះមិន្រត�វហួសព 10 ៃថេ� ឡយ។ មុនេពល  ឲ្េចញពីសល និងផា�កករសិស្សមា�ក់ ្រត�វដឹងថាេតខ�ួនទទ

រងកេចទ្របកន់អ�ីខ�ះ េហយ្រត�វមានឱកសសំរប់េរៀបរប់េរឿងរបស់ខ�ួន។ ក�ុងបេណ�ញេចញពីសលេរៀ រយៈ

េពលខ�ី សលេរៀននត្រម�ឲ្ផ�ល់ករែណនដល់សិស្សពិករេទ ចំេពះសិស្ស្រត�វមានែណនាំ។ សរុបមក េបសិស

ពិករ្រត�វបានេដញពីសលេរយៈេពល 10 ៃថ�កុ�ងមួយឆា�ំសិក្ សោ សិស្សេនាអនុ��តឲ្ទទួលេសវកមចូលេរៀនក�ុង
កម�វ ិធីសិក្សោទូេទជាបន�  េហយឲ្សិស្សេនាះនឹងសំេរចេគាែដលមានែចក�ុង IEP ។ ម�ន�ីរបស់ស្រត�វពិេ្រ

េយាបល់ជាមួយ្រគ�របស់សឲ្បានមា�ក់យា៉ងតិច េដម្បីកថាេតេសវកអ�ីខ�ះ  ែដលវចំបាច់្រត�វែតឲ្សិស្សេនាះ

េសវកម�ទំងអស់េនះ្រត�វចប់េផ�ៃថ�ទី

ែដលករដក់ពិន័យ្រត�វប��ប់ ។

11 ៃនកដក់ពិន័ឲ្េចញពីសល និងេសវកម�្រត�វផ�ល់េទៀតេនេព

សលេរនាន ្រត�វអនុវត�តមបទ
ប ��វិន័យពិេសសសំរសិស្សពិករែដលមានសិស្សទទួលបានកពិេសស។
សំរបករដក់ពិន័យេនះមានចុះផ្សោយេនក�ុងេគហទំព័ ESE ។

ណាមា�ក់ែ្រត�វនបេណ�ញេចញកែន�ងែដលកំពុងែតសិក្
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តរ

បទប�� ដក់ពិន័យេនះ្រត�វអនុវត�ភា�មៗ សំរប់

អស់រយៈេពលជា 11 ៃថ�ជាប់គា�  ក៏សិស្សេនាះ្រត�វបា

បេណ�ញេដយសរករដក់ពិន 11 ៃថក
� ុងមួយឆ
�
ា�ំសិក្សោ  េហយមានឯកសប់ េ្រប�បេធៀេផ��ងផា�តេមលមូលេហតុ
ៃនករបេណ�ញេច។ សលេរៀន្រត�វជូនដំណឹងដល់អ�កជាបេនេពសលេធ េសចក�ីសំេរចបេណ�ញសិស្សេចញព
កែន�ងសិក្សោែដលរយៈេពល 10 ៃថ� េហយសល្របគល់េសចក�ីជូនដំមួយ ច្បោប់េឲ្អ�ក។

្រក�មកម�វិធ IEP របស់សិស្ស្រត�វេធ�ករ្របជុំរយៈេពល 10 ៃថ�ចប់ពីៃថ�ែដលេធ�េសចក�ីសំេរចករដក់ពិន័យដល់សិស្ស ។  ្

េនះេហថ ”កកំណត់បង�ញអង�េហត manifestation determination” អ�ក និងសមាជិកេផ្សងេទៀតរបស់្រ IEP នឹង្រត�វកំណត

ថាេត ករ្រប្រពឹត�ិខុសរបស់សិស្មកពីពិករភាពរបស់សិស្សេនាះែដក៏វលទ�ផលែដលបណា�មកពីស

មិនបានផ�លេសវកម�ែដលមានេនក�ុងកម�វិIEP ដល់សិស្ស ។  េនកងករកំណត់បងអង�េហតុេនាះ  អ�កនឹងសមាជរបស់
្រក�ម IEP

្រត�វពចរណាេព័ត៌មានែដលពព័ន�េទនឹងជីវិតរបស់សិសែដលមានរួមប��ូ ដូចជា កម�វិធ IEP –ករសេង�

របស់អ�ក និងរបស់្រគេលអកប្បកិរិយារបស់សិស្ស ព័ត៌មានេផ្សងេទៀតែអ�កផ�ល់ជូនក�ុងអង�្របជុំ
19
20

http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
ច្បោប់ដក់វិន័យក�ុងកម�វិធីសិក្សោអប់រំពិេសស ក៍្រត�វអនុវត�សំរប់សិស្សណាែដលមិនទន់មានសិទ�ិទទួលករអប់ែដរ។ មុន

េពល  េធ�ករសួរ ្របសិនេឪពុ កមាយេលកយកករ្រព�យបារម�ណ៍របស់សិស្លក�ណ៍អក្សរេទជូនថា�ក់េល ឬ បុគ�លិករដ�បាល 
របស់សិស្ស េនាសិស្េនាះ្របែហលជានឹងអចមានព

្របសិនេប្រគ�បុគ�លិកេផ្សងៗេទៀតសំែដងករ្រព�យបារម�ណ៍អកប្

កិរ ិយារបស់សិស្ស ជបជូនេទនាយៃនកម�វ ិធីអប់រ ំពិ េសសេនាះ បុគ�លិក្រគប់្រគងេផ្សងេ ្រសិនេបសិស្ស្រត�វបានេគយកេទេធ�
តៃម�មិនទន ់ចប់សព�្រគ បទប��វ ិន័ យ ពិេសសេនះ្រត�វយកមកអនុវត�បានែដរ។ បទប�� ពិន័យពិេសសេនះមិនអចអនុវត�េទ ្របសិនេឪពុក
មាយបដិេសធមិនយល់្រពឲ្មានករតៃម� ឬ សិស្សធា�ប់្រត�វបានេគរកេឃញថាសិស្សេនាះមិនមានសិទ�ិទទួលបានករអប់
21

http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc

22

ជាកែន�ងសិក្សោែដលកំណត់េដយ IEP និង ជាកែន�ងែដលទទួលេសវកម�IEP

ទំព័រ 12 ៃន 15

្របសនេប្រក�មករងរកំណត់ថា កិរ ិយារបស់សិស្ស មិនបណា�លមកពី ឬទក់ទងផា�ល់ពិករភាព  ឬ មិនទក

េទនឹងករខកខនមិនអនុវត�កម�វិ IEP េទ សិស្សែដលមានពិកអច្រតដក់វិន័ែដលមានលក�ណៈ និង រយៈេពលដូច

ករដក់ពិន័យសិស្សេផ្សងែដល្រប្រពឹត�ិហុសដូចគា ។

េទះបជាយា៉ក៏េដ្រក�

្រត�វកំណតកែន�ងសិក្ស

IEP

េណា�ះអសន�សំរប់សិ(Interim Alternative Educational Setting-IAES) េដម្បឲ្សិស្សបានសិក្សោ និង ទទួលេសវកម�េ

េទៀតក�ុងកំឡុងេពលៃនករដក់ពិន័យ IAES គឺជាកែន�ងេរៀបចំថ�ី េដម្បឲ្សិស្សមានឱេរៀន និង ទទួលេសវកម�អប់រំ
បន�េដយេយាងេទកម�វ ិធី IEPរបស់សិស្ស ។ បុគ�លិករបស់សលពិេលកលៈេទសៃនករប�ូរកែន�ងសិក្សោសំ
សិស្សពិករវជាករសមរម្យឬ

្របសិនេប្រក�មកំណត់រកេឃអកប្បកិរិរបស់សិស្សបណា�លមកពី ឬទក់ទងេទេទនឹងពករភាព  ឬករខ

មិនអនុវត�កម�វ ិធី IEP ្រតឹម្រតសំរបសិស្ែដលមានពករភាព ដូេច�ះសិស្ស្រត�វប��ូនេទកែន�ងេដមានកម�វិធី IEP េលក

ែលងែតអ�ក និង្រក�មករសំេរចឲ្េទេរៀនកែន�ងេផ្សងវ។ សិស្ស្រត�វែតទទួលព័ត៌មាន ស�ីពីករតៃម�អំពីអកប្

កិរ ិយារស់ខួន។
�
ករវតម�អកប្បកិរិរបស់សិស្សេនាះ  FBA គឺជាករតៃម�ទូេទផ�ល់ព័ត៌មានអំពីអត�ចរិកសិស្សជ

ដល់្រក�ម IEP និង អំពីេសវកមអន�រគមន៍ែផ�អកប្បកិរិយា នកម�វ ិធីែកែ្របែដល្រត�វេរៀបចំេឡេដម្បីេឆ�យតបេទនអកប្

កិរ ិយាហឹងកុំឲ្វេកតេឡងេពលេ្រកយេទៀត។ ្របសិនេបសិស្សបានទទតៃម�អកប្បកិរិយារួច និង ទទួលករអប

ខងែផ�អន�រគមនអកប្បកិរិ្រក� IEP ្រត�វពិចរណាេលករែកែ្របែផនករអនអកប្បកិរិឲ្បានល� ។  ្របសិនេ

អកប្បកិរិ េនាបណា�លមកពករបរជ័យមិនបានអនុវត�កម�វិ IEP ឲ្បាន្រតឹម្រត�វេទ សលេរៀចត់វិធានករ
�សយេដម្បីេធ�ឲ្កម�វ ិធីេនាះមាន្រទ�ភាពភាៗ។

សូមចំណាំថា ្របសិនេបសិស្សមាន ឬេ្រអវុធ ថាេញ�ន ឬបណា�ឲ្មានរបួលេលរកយអ�ដ៏ៃទេនក�ុបរ ិេវណ

សល ឬ េនក្រពត�ិករណ៍ល  នាយកសល្រត�វប��ូនសិឲ្េទសិក្សោេនកកម�វ ិធីអប់រ ំបេណា�ះសន�

រហូតដល់ 45 ៃថ�ៃនៃថ�សិក្សោេដយមិនបាច់គិតករកំណត់អំពីពិករភាពរបស់សិស្សេ។ ្រក�ម IEP នឹងកំណត់  ថាេត្រត

មានករផ�ល់កម�វិធីអប់រំបេណអសន�IAES និង េសវកម�អប់រំសមរម្យដល់សិស្សេគប��ូ នេទកែន�ងអប់រំបេណា�ះអ

IAES េទ។

9.1 ករប�ឹងជំទស់នឹងេសចកសំេរចដក់វិន័
្របសិនេបឪពុកមា�យមិនយល់្រពមចំេពះេសចក�ីសំេរចក�ុងករប�ូរងសិក្សោេដយសរករដក់ពិន័យយល់្រព

ករកំណត់បង�ញអង�េហតុក៏សលេជឿជថា ករអនុ�ឲ្សិស្សេនេរៀនកែនដ៏ែដលទំនងជាេធ�ឲ្សិស្េផ្សង

រងរបួសេនា

ឪពុកមា�យ ឬ សលេរៀនអចប�ទស់នឹងេសចក�ីសំេរចេនាះេេស�សុំសវនាកជាមួយ BSEA

ដូចែដលមានែចងខងេលក�ុងឯកសរេនះ�ស

។ ក�ុងកំឡុងេពលប�ឹង
រហូតដល់ម�ន�ីសវនាកេធ�

BSEA នឹងេរៀបចំសវនាករមួយស�ីអំពីករដក់វិនករកំណត់បងអង�េហតុេដយរស់រ

ជំទស់េទនឹងករដក់ពិន័យករកំណ ញអង�េហតុសិស្ស្រត�វសតេនក�ងកម�វ ិធី IAES

23

េសចក�ីសំេរច ឬរយៈេពលៃនករដក់វិន័យ្រត�វ ប��បក៏ឪពុកមា�យ និសលេរ�ស�ក្រពមេ្រព�ង េលករផា�ស់ប�

កែន�ងសិក្។

10. េតអចែស�ងរកច្បោប់ ប
ទប�� នព័ត៌មានសំខន់ៗេនកែន?
10.1 ច្បោប់ និង បទ
ប
អ�កអចែស�ងរកអត�បទច្បោប់ស�ីអំពីករ អប់រំពិេសសរបស់រដ�េនក�ុងច្បោប់ទរដ� Massachusetts 71B។ ច្បោប់របស់រ

េនះ

្រត�វបានេគសថជំពូក

“Chapter

766”

។

បទប�� អប់រ ំពិេសស អចរកេឃញេក�ុង្រកមៃនបបទប
�

Massachusetts (CMR) 603CMR28.00. ច្បោប់និងបទ
ប ្រពមទព័ត៌មានេផ្សងៗេទៀតមានេនក�ុងេគហទំESE។

24

ច្បោប់អប់រំពិេសសរបស់សហព័ន� គឺជាចអប់រ ំសំរប់បុគ�លែដលមានពិក Disabilities Education Act ែដលេគស�ល

ថា“IDEA”។ ល័ក�និក
� ៈ សហព័ន� មានេនក�ុង្រកមរបស់សហរ20U.S.C §1400។ បទប��អនុវត�សំរប់IDEA អមានេ

23

សូមេមលច្បោប់សវនាBSEA 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�ុង្រកមបទប
��សព័ន� Code of Federal Regulations (CFR) ជំពូកទី 34 ែផ�ក 300។  ព័ត៌មានពិស�រអំពីច្បបទប��
មានេនក�េគហទំព័រៃន្រកសួងអប់រំរបស់សហរដ�អេមរិ U.S. Department of Education គឺ http://idea.ed.gov ។
10.2 េគាលករណ៍ែណដំេណរកកម�វ ិធីអប់រ ំឯកជន និងទ្រមបែបបបទេផ្សង
ករពិនិត្យេមលជាទូេទមួយថាេត ដំេណរករអប់រំពិេសស្រប្រពឹត�េទដូច (ដក�សង់ពីេគាលករ ែណនាំកម�វិធ

IEP ែដលេរៀបចំេដយUSDOE) មានេនក�ុងេគហទំព : htt;://www.doe..mass.edu/sped/iep

ស្រមាប់ករពន្ ESE ថាេតកម�វិធី IEP ្រត�វបានអភិវឌ្ឍន៍យា៉ងដូចេម�ច សូម្របឹក្សោេយាបល់ករែណនាំដំេណរ

IEP និងទ្រមង់ែបបបទកម�វិធីIEP ស�ង់ដរែដលអចមានេនេលែវបhttp://www.doe.mass.edu/sped/iep ។
10.3 តរងអក្សរ
មានឃា�ជាេ្រចន្រត�វេគសរេសរជត់។

សេនះ

េដម្បីេធ�ឲ្ងយ�ស�លចំណាំខងេ្រកមេនះគឺជាអែដលមានេនក�ុង

BSEA: Bureau of Special Education Appeals ករិយាល័យតវ៉ែផ�កអប់រំពិ
CFR:

Code of Feral Regulations ្រកមបទប
��សហពន�

CMR: Code of Massachusetts Regulation ្រកមបទប
��សហព័នរដ� Massachusetts
ESE:

Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education មនី�រអប់រ ំបឋមសិក្សោ និងអន ុវិទ្ Massachusetts

FAPE: Free Appropriate Public Education ករអប់រំសធាេដយឥតគិតៃថ
FBA:

Functional Behavioral Assessment ករវតៃម�អកប្បកិរិ

IAES: Interim Alternative Education Setting កែន�ងសិក្សោបេណា�ះអ

IDEA: Individuals with Disabilities Education Act បុគ�លនានាែដលច្បោប់អប់រំមនុស្សព
IEE:

IEP:

Independent Educational Evaluation ករវតៃម�ករអប់រំេដឯករជ
Individualized Education Program កម�វ ិធីអប់រ ំលក�ណៈបុគ�ល

PQA: Program Quality Assurance Services កម�វ ិធីេសវកម�ធានាគុ

10.4 តរងេគហទំព
ករីបនរ ំថ�កនបឋ និងតរ ESE

ផសពីផ្វព័៌មនទូកំទូវដកនមាបិាសិសស និងសលេរៀន�សស�ីីំពី

េនហទំព័ររបសនខឱ�ន។ េនហទំព័រិំងេនពរឱមន ច្បនែដកកនព័នទនឹងបប
ង កំពុង្បរ េាកនេយវវទីភ�កនបរ
និងឯកសរមន្បេយជន្ែដកពនរកនអំពីដំេណេករៃនករីបនរ ំពិេសស។
ករិយាល័យតវ៉អប់រំពិ៖
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html
ករិយាល័យតវ៉ែផ�កអប់រំពិ
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/mediationfaqs.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/
ករ្រពមេ្រព�ងចំេពះករេ្របក MassHealth (Medicaid):
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html
http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.pdf (ទ្រមប់ែបបបទលិខិត្របគល់សិទ 28M/13)
វ ិន័យ៖
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do
បុគ�លនានាែដលច្បោប់ស�ីអប់រ ំមនុស្សពិក៖
http://www.idea.ed.gov/
ដំេណេករៃនករីបនរ ំពិេសសេ្ក IDEA៖
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc
កម�វ ិធីអប់រ ំលក�ណៈបុគ�ល៖
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
េសចក�ីែណនំសីព
� ីដំេណេរករកមន ិតីីបនរ ំស្មបនបុនសក៖
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf
ករវតៃម�ករអប់រឯករជ៖
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin
ករសេងសអំពីកមន ិតីីបនរ ំេ្វមាបិាសិសសនិងី�កបបងញស្មបនេាកបំណងរវតៃម�៖
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html
េសចក�ីជូនដំណឹងដល់មាតបិតស�ីអករករពរតមន ីតិ៖
http://www.doe.mass.edu/sped/prb
្របព័ន�ដំេណាះ�សយ PQA ែដលេ្រប�បេធៀករតវ៉អំពីនីត ិវិធី្រតឹម្ BSEA ៖
http://www.doe.mass.edu/sped/complaintchart.doc
កម�វ ិធី្រព័ន�េដះ�យប�� កម�វ ិធីេសវកមែដលធានាគុណ
http://www.doe.mass.edu/pqa/prs
បទប�� និងច្បោសីព
� ីអប់រ ំពិេសស  
http://www.doe.mass.edu/sped/law/html
អ�កតំណាងឪពកឬមា�យែផ�កអប់រំពិេសស
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html
ែបបបទេរៀបចំែផនអប់រ ំសំរបករេផ�រករអប់រំពិេស
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
បទប�� កំណត់េហតុសិស្៖
http://www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr23.html
សំណួរនិងចេម�យអំពីកំណត់េហតុសិស្៖
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.html?section
កែផនករេផារស៖
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html#
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