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តហិសេចក្តីជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាេតីអំពី 

និតិវធីិការពារ 
មាតាបិតាជាទីសោរពនិងរាប់អានៈ  
មាតាបិតាទំងអេ់មានឱកាេទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងេតីអំពីនិតិវធីិការពារ (សេចក្តី ជូនដំណឹង) ពីសរពាោះ 
កូ្នរបេ់សោក្/អនក្ (ជាេិេស) រតូវបានសេបញ្ជូ នសដើមបីសធវើការវាយតំលល  
ឬពីសរពាោះតតកូ្នរបេ់អនក្កំ្ពុងតតទទួលសេវាក្មមអប់រពិំសេេ ។ របេិន 
សបើកូ្នរបេ់អនក្មានេិទធិទទួលការអប់រពិំសេេសាោសរៀន ថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវតត ផតល់ការអប់រសំាធារណៈេមរមយសោយ 
ឥតេិតលថលតដលមានអក្សរកាត់ (FAPE)។ សដើមបីផតល់ FAPE សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវសធវើការជាលដេូរជាមួយអនក្។ អនក្និង 
កាល យជាេមាជិក្របេ់រក្ុម IEP តដលសធវើការពិចារណាអំពីតំរូវការេំរាប់កូ្នរបេ់អនក្ និង 
សដើមបីសធវើការអភិវឌឍន៍ក្មមវធីិអប់រ ំឯក្ជន ឬ IEP េំរាប់កូ្នរបេ់អនក្1 ។  IEP រតូវ 
ផតល់ការតណនំតដលសឆលើយតបសៅនិងឹតំរូវការកូ្នអនក្ មានដូចជា សេវាក្មមោំរទ 
ដ៍សពញសលញសដើមបីសធវើសអាយកូ្នអនក្មានការរកី្ចំសរ ើនក្នុងការអប់រ ំនិង ទទួលួបាននូវចំសណោះដឹង   ជំនញ និង 
អវី តៗដលចាំបាច់េំរាប់ការអភិវឌឍន៍េងគម និង សាម រតីស្េបសៅនិងការរពឹំងទុក្ក្នុងការអភិវឌឍន៍តាមកាលរបវតតិ ។ 
សេវាក្មម អប់រតំដល ផតល់ជូនកូ្នអនក្រតូវចំណាយសោយថវកិារសាធារណៈ អនក្មិនរតូវចំណាយថវកិារផ្ទទ ល់ខ្លួនស  ើយ 
។ េិេសទំងអេ់តដលេថិតសៅសរកាមការអប់រសំាធារណៈរបេ់ Commonwealth មានរមួទំង 
េិេសពិការក៍្មានឱកាេេិក្ា រាល់មុខ្វជិាជ តាមបទោា នេិក្ារបេ់រដា Massachusetts តដលរដា Massachusetts ផតល់េិទធី  
ឯក្បុេគលដល់ េិេសពិការ តដលមានលំសៅោា នជាក់្ោក់្ សហើយ កំ្ពុងេិក្ាសៅឯសាោឯក្ជនសោយចំណាយ 
ថវកិារខ្លួនឯង សហើយេិេសសនោះកំ្ពុង តេវងរក្សេវាក្មមអប់រពិំសេេសដើមបីមានឱកាេចូលេិក្ា FAPE។  
 

ចាប់រដា និង េហពនធ័ មាន េំរាប់សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវអនុវតត សៅសពលសាោសធវើសេចក្តីេំសរចថ្ន សតើ 
េិេសរតូវមាន េិទធិទទួលការអប់រពិំសេេឬមិនមានេិទធិសទ សហើយ របេិនសបើមានេិទធិទទួល 
សាោរតូវេំសរច ថ្នសតើេិេសរតូវទទួលសេវាក្មមអវី ។ ចាប់ទំងសនោះ  
មាននិតិវធីិយ ងពិសាត រសដើមបីធានសអាយរបាក្ដថ្ន េិេសនឹងរតូវទទួលក្មមវធីិ FAPE ក្នុងកំ្ ុង
សពលតដលពួក្សេទទួលការអប់រពិំសេេ ។   ការអប់រពិំសេេ េឺជាវេិ័យអប់រចំាប់េិក្ាតដលមាន 
លក្ខណៈេមុេុសាម ញ ។ សេចក្តីពិសាត រលនចាប់ មានសោល បំណង េំរាប់ការពារកូ្នអនក្ 
និងសដើមបីជួយធានថ្នេិេសរតូវទទួលសេវាក្មមអប់រ ំ   េមរមយ ។ អនក្អាច ទទួលជំនួយ បតនថមពី 
ការយិល័យតណនំរបេ់សាោ  សដើមបីសធវើសអាយអនក្យល់អំពីដំសណើ រការលនការអប់រ ំពិសេេរបេ់មនទីរអប់រ ំ
បឋមេិក្ា និង មធយមេិក្ា Massachusetts (ESE)- សដើមបីសធវើសអាយមាតាបិតាយល់អំពីការបញ្ជូ ន
កូ្នពិការសៅេិក្ា និង  យល់អំពីការអប់រជំាលក្ខណោះបុេគល ដ៍ពិសេេ ។ ពត៍មានបានមក្ពីរបភពទំងសនោះ
និងជួយអនក្សអាយសធវើការជាលដេូរ ជាមួយសាោ សរៀនថ្នន ក់្ ស្េុក្ សដើមបី សធវើសអាយ របាក្ដរបជាថ្ន 
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កូ្នរបេ់អនក្រតូវមានេិទធិទទួល សេវាក្មមអប់រ ំពិសេេ ដ៍េមរមយ មួយ។                   
            (ESE)                                           
                                                                       (ESE)         
      ច                          
 
 

សេចក្តីជូនដំណឹងសនោះពំានំមក្នូវពត៌មានដ៍េំខាន់មួយេតីអំពីេិទធិរបេ់អនក្តដលពាក់្ពនធ័សៅនឹងការសធវើតផន
ការតផនក្អប់រពិំសេេេំរាប់កូ្នរបេ់អនក្។ 
និតិវធីិការពារេឺជាវធិានជាក់្ោក់្មួយសដើមបីសធវើសអាយរបាក្ដថ្នអនក្នឹងដឹងនូវអវីតដលសាោសរៀន 
ថ្នន ក់្ស្េុក្កំ្ពុង សធវើការសេនើរេុំ (សេចក្តីការជូនដំណឹង) និង សអាយអនក្យល់រពមនូវ 
តផនការសរៀបចំសោយសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ (ការរពមសរពៀងពីមាតាបិតា) និងរពមទំង
សធវើសអាយអនក្មានឱកាេសរចើន េំរាប់សោោះស្សាយភាពមិនចុោះេំរុងជាមួយសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ (េវនការ 
យុតតិធម៍) ។ និតិវធីិការពារតដលមានតចងក្នុងចាប់ផតល់ជូននូវការការពារបតនថម ដូចមានតចងក្នុងឯក្សារ 
សនោះស្សាប់។  
 

សយើងខ្្ុំេងឍឹម ថ្នសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះនឹងជាជំនួយមួយេំរាប់សោក្ អនក្ ពីសរពាោះថ្ន 
សោក្អនក្មានបទពិសសាធន៍សដើរតួយ ងេក្មមក្នុងការអប់រកូំ្នរបេ់អនក្។  
ឯក្សារសនោះ-សេចក្តីជូនដំណឹងេតីអំពីនិតិវធីិការពារ សដើមបីសឆលើយតបសៅនឹងេំនួរខាងសរកាមសនោះ 
 

១-ដូចសមតចតដលសៅថ្ន សេចក្តីជូនដំណឹងោយលក្ខ័អក្សរជាមុន សតើអនក្អាចទទួលសេចក្តី
ជូនដំណឹងសនោះសៅ 

សពលណា?             

 ទំព័រ ២ 
២-សតើដូចសមតចតដលសៅថ្នការយល់រពមពីមាតាបិតា?               

 ទំព័រ ៣ 
៣                                                     ? 
៤ សតើដូចសមតចតដលសៅថ្នការវាយតំលលសលើការអប់រសំោយឯក្រាជ?     

 ទំព័រ ៥ 
៥  សតើអនក្អាចសមើលកំ្ណត់រតាេិេសបានសៅសពលណាខ្លោះ?        
 ទំព័រ ៦ 
៦ សតើឱពុក្មាត យនិងសាោសរៀនរតូវសោោះស្សាយជំសោោះសោយវធីិណា?    
 ទំព័រ៧ 
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៧ សតើអនក្ទទួលខុ្េរតូវអវីខ្លោះរបេិនសបើអនក្សអាយេិេសចូលសរៀនសាោឯក្ជន និង របេិនសបើអនក្េិត 
ថ្នសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្េួរតតរបេល់លថលសាោសអាយមក្អនក្វញិ?        
 ទំព័រ ១៣        
៨ សតើរតូវសរៀបចំតផនការអវីខ្លោះេំរាប់បញ្ជួ នកូ្នអនក្សចញពីសាោសរៀន?       
 ទំព័រ ១៣ 
៩ សតើសាោសរៀនអាចោក់្វន័ិយេិេសពិការសោយវធីិណា?               
 ទំព័រ ១៤    
១០សតើអាចតេវងរក្ចាប់ បទបញ្ជជ  និង ពត៍មានេំខាន់ៗសៅក្តនលងណាបាន?         
 ទំព័រ ១៦ 
 

អនក្នឹងទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះមួយឆ្ន ំមតង របេិនសបើកូ្ន/េិេសរបេ់អនក្ 
មានេិទធិទទួលការេិក្ាពិសេេ។ អនក្សេនើេំុកំ្ណត់សហតុសនោះមួយចាប់ពីសាោសរៀនសៅក្នុងស្េុក្ ឬ ពី 
ESE សៅសពលណាក៍្បាន។ ឯក្សារ សនោះ មានសៅក្នុងសេហទំព័រ ESE: http://www.doe.mass.edu/sped/prb. 

 

១-ដូចសមតចតដលសៅថ្ន សេចក្តីជូនដំណឹងោយលក្ខ័អក្សរជាមុន  សតើអនក្អាចទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ 
សៅសពលណា? 34CFR§300.9 AND 503 

 

សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវផតល់សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អនក្ជាោយល័ក្ខអក្សរ សៅសពលតដលសាោ សធវើការ 
សេនើរេំុ ឬ បដិសេធ សដើមបីចាត់វធិានការពិនិតយសមើលេិេស-វាយតំលល –និងផតល់សេវាក្មម ពិសេេដល់ 
េិេសរបេ់អនក្ ឬ សដើមបីសធវើការផ្ទល េ់បតូរ ក្មមវធីិេិក្ារបេ់េិេស។  បទបញ្ជជ េហពនធ័សនោះរតូវបានសេ 
សៅថ្ន ”សេចក្តីជូនដំណឹងោយលក្ខ័អក្សរជាមុន ”សេចក្តីជូនដំណឹងសនោះរតូវៈ 

 ពិពត៌នថ្នសតើសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្សេនើរេុំ ឬ បដិសេធអវី? 

 ពនយល់ថ្នសហតុអវីបានជាសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្សេនើរេំុ ឬ បដិសេធមិនចាត់វធិានការ? 

 ពិពត៌នថ្នសតើសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្បានេំសរចសេនើរេំុ ឬបដិសេធមិនចាត់វធិានការសោយវធីិណា 
ដូចជារបាប់អនក្អំពីនីតិវធិិវយី តំលល ការសាទ បេទង់ កំ្ណត់រតា ឬ របាយការណ៍តដលសាោ 
សរបើរបាេ់េំរាប់សធវើសេចក្តីេំសរចចិតត  

 ពិពត៌នអំពីជំសរ ើេតដលរតូវបានពិចារណា និង  មូលសហតុតដលរតូវបានបដិសេធ សោយរក្ុម (IEP) 

លនក្មមវធីិេិក្ា លក្ខណោះបុេគក្លេំរាប់កូ្នអនក្។ 
សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ និង ផតល់ជូនពត៌មានសនោះដល់អនក្សោយសរបើរបីស់ាទំរង់តបបបទ ESE 

តដលបានបសងកើតរួចជាសស្េចសហើយ ពត៍មានសនោះមានសៅក្នុងសេហទំព័រ របេ់ ESE ឬ ក្នុងទំរងតបបបទ 
សនោះក៍្មាន ពត៏មានដូចោន សនោះតដរ។  
 

http://www.doe.mass.edu/sped/prb
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អនក្រតូវទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងោយល័ក្ខអក្សរសៅសពលសាោសរៀនសធវើេក្មមភាពននដូចជាៈ 
សេនើរេំុសធវើវាយ តំលលបឋម ឬ វាយតំលលសារជាថមី សេនើរេំុថមី ឬសេនើរេុំការតក្តរប IEP 

សេនើរេំុសធវើផ្ទល េ់បតូរក្តនលងេិក្ារបេ់េិេសសោយសារមូលសហតុ លនការោក់្វន័ិយ ឬ 
សោយបញ្ច ប់សេវាក្មមអប់រពិំសេេសនោះ ។  
 

អនក្នឹងរតូវទទួលសេចក្តីជូនដំណឹង 
របេិនសបើសាោសរៀនរក្ស ើញថ្នកូ្ននក់្ពំុមានេិទធិទទួលការអប់រពិំសេេ ឬ 
សាោសរៀនសធវើបដិសេធការសេនើរេំុសអាយសធវើការវាយតំលល ឬសេនើរេុំសេវាក្មមអប់រពិំសេេដល់េិេស។ 
សេចក្តីជូនដំណឹងរបេ់សាោរតូវេរសេរជាភាសាសដើមរបេ់អនក្ ឬសោយមសធោយតដលអនក្ធាល ប់សរបើរបាេ់ 
សលើក្តលងតតមសធោបាយសនោះមិនអាចសធវើបាន។ របេិនសបើភាសាកំ្សណើ ត ឬ 
មសធោបាយសនោះមិនតមនជាភាសាេរសេរសាោរតូវធានខុ្េរតូវថ្ន សេចក្តី ជូនដំណឹងសនោះ 
រតូវបក្តរបជូនអនក្សោយផ្ទទ ល់មាត់ ឬតាមមសធោបាយសផសងៗសទៀត (ភាសាជានិមិតតេញ្ជា  ) សធវើយ ងណា 
សអាយតត អនក្យល់អំពីអតថន័យតដលមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ។  
 

សៅសពលតដលសេជូនដំណឹងដល់អនក្ជាោយលក្ខ័អក្សរ 
សេក៍្ផតល់ពត៌មានេតីពីនិតិវធីិការពារមួយចាប់ដល់អនក្ ផងតដរ ឬ របេិនសបើអនក្ 
បានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះរចួសហើយក្នុងកំ្ ុងឆ្ន ំេិក្ា សេនឹងរបាប់អនក្អំពីវធិីីី 
តដលអនក្អាចតេវងរក្និតិវធីិការពារមួយចាប់សទៀតសោយខ្លួនឯង ។  
អនក្នឹងទទួលពត៌មានពីមនុេសតដលអាចជួយពនយល់អនក្យល់អំពីចាប់អប់រពិំសេេរបេ់រដា និង េហពនធ័។ 
 

២-សតើដូចសមតចតដលសៅថ្នការយល់រពមពីមាតាបិតា?                                                          

           

 34CFR§300.9 AND  

603 CMR 28.07(1) 
 

សាោសរៀនរបតហលជាមិនអាចសអាយកូ្នអនក្សធវើការរប ងសាក្ ឬ ផតល់សេវាក្មមអវីពិសេេស ើយ 
សលើក្តលងតតអនក្រពមសរពៀង សហើយផតល់ការយល់រពមជាោយ លក្ខ័អក្សរ  ី កាលយល់រពមពីមាតាបិតា  ី 
។ សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវ សធវើការពនយល់យ ងចាេ់ នូវអវី តដលសាោសរៀនសេនើរេុំេំរាប់កូ្នរបេ់អនក្ 
សហើយ េុំសអាយអនក្ចុោះហតថសលខា និង ស ម្ ោះរបេ់អនក្ សលើតបបបទរពមសរពៀង 
                       សដើមបីបង្ហា ញថ្នអនក្យល់រពមតាមេំសណើ ររបេ់សាោ។ 
                             ច                                             
      ច                 សនោះេឺការរបេល់តបបបទរពមសរពៀងពីមាតាបិតា។  
 

ការរពមសរពៀងសនោះសធវើសោយេម័រេចិតត ។ អនក្អាចយក្តបបបទរពមសរពៀងពីមាតាបិតាសនោះវញិសៅសពល 
ណាក៍្បានតដរ ។ របេិនសបើអនក្យក្វញិ 
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សទោះបីជាយ ងណាក៍្សោយការដក្យក្តបបបទរពមសរពៀងវញិសនោះនឹងអនុវតតេំរាប់កិ្ចចការនសពលអនេត
តតប ុសណាណ ោះ េឺមិនអនុវតតចំសពាោះអវីតដលេំសរចរួចសហើយសនោះសទ ។ 
សាោសរៀនមិនអាចយក្សលោះសធវើការបដិសេធ  សោក្អនក្ ឬ កូ្នរបេ់អនក្មិនសអាយទទួលសេវាក្មម 
ផលរបសយជន៍ ឬ េក្មមភាពសផសងៗសទៀត សោយតផែក្សលើការបដិសេធមិនយល់រពមរបេ់អនក្សទ។ 
 

សេមិនទន់តរមូវសអាយអនក្សធវើការរពមសរពៀងសៅស ើយសទ លុោះរតាតតសាោសរៀនបញ្ច ប់ ការពិនិតយសលើទិនន័យ 
មានស្សាប់ ជាតផនក្មួយលន ការវាយតំលល ឬ បញ្ច ប់ ការវាយតំលលេិេសសារ ជាថមីមតងសទៀតេិន ។  
ការរប ងសាក្ ឬ វាយតំលល េិេស រតូវតតសធវើចំសពាោះេិេស រេប់រូបសោយមិនបាច់ការរពមសរពៀងសទ  -ដូចជា 

MCAS ឬ ការរប ងសាក្ក្នុងថ្នន ក់្ ជាតផនក្មួយលនក្មមវធីិអប់រទូំសៅ ឬក៍្ ជាការតចក្រតំលក្ ពត៌មានជាមួយ 
មន្តនតីអប់រ ំរបេ់រដា ឬ េហព័នធតដរ។ 
 

២.១ សតើសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្សេនើរេំុការរពមសរពៀងពីអនក្សៅសពលណា?   

 34CFR§300.300 AND 

603 CMR 28.07(1) 

 

សាោសរៀននឹងសេនើរេំុការយល់រពមពីមាតាបិតាក្នុងកាលសទេដូចខាងសរកាមៈ 
 

សធវើការវាយតំលលបឋមសដើមបីកំ្ណត់ថ្នសតើេិេសមាន ក់្ៗមានេិទធិទទួលការអប់រពិំសេេតដរសទ 
សាោសរៀនមិនអាចសធវើការវាយតំលល
បឋមសៅសលើេិេសសដើមបីកំ្ណត់ថ្នសតើេិេសសនោះមានេិទធិទទួលការអប់រពិំសេេ និង/ឬ 
សេវាក្មមសផសងៗសទៀតសោយមិនមានការរពមសរពៀងពីអនក្ស ើយ ។ សបើេិនមានការវាយតំលលកូ្នរបេ់អនក្ 
សាោសរៀនរតូវតត សេនើរេំុការយលរព់មពីអនក្សដើមបីសធវើការវាយតំលលសនោះក្នុងរយោះសពលរបំាលថៃលនលថៃេិក្ា ។  
 

សដើមបីអនុម័តសលើសេវាក្មមបឋម 
បនទ ប់ពីការវាយតំលលបឋមចប់េពវរេប់ របេិនសបើរក្ុម (IEP) 

ក្មមវធីិអប់រលំក្ខណោះបុេគលេំសរចថ្នកូ្នរបេ់អនក្មានេិទធិទទួលបាននូវការអប់រពិំសេេរក្ុម IEP 

និងសេនើរេុំការអប់រពិំសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ពនធ័ននេំរាប់កូ្នអនក្។          
                    ឯ    (IEP) អនក្រតូវតតផតល់ការយល់រពម មុនសពលសាោអាចផតល់ការអប់រ ំពិសេេ  
និង សេវាក្មមននដល់កូ្នរបេ់អនក្ សលើក្ទី១ ។ របេិនសបើអនក្មិនយល់រពម 
សាោក៍្មិនអាចផតល់ការអប់រពិំសេេ និង សេវាក្មមសផសងណាមួយដល់កូ្នរបេ់អនក្តដរ ។ 
អនក្អាចទទួលយក្ ឬ បដិសេធេំសណើ រទំងមូលក៍្បាន ឬក៍្ទទួលយក្ ឬ 
បដិសេធតផនក្ណាមួយលនេំសណើ រសនោះក៍្បានតដរ ។  ក្មមវធីិ IEP ទំងមូល ឬ 
តផនក្ណាមួយតដលអនក្ទទួលយក្រតូវចាប់សផតើមភាល មបនទ ប់ពីអនក្ បានទទួល យក្រួច សហើយ។  
 

សធវើការផ្ទល េ់បតូរសេវាក្មម  ក្តនលងេិក្ា ឬ ការវាយតំលលសារជាថមី  
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ខ្ណៈសពលតដលអនក្រពមទទួលយក្ក្មមវធីិ IEP េំរាប់កូ្នរបេ់អនក្សហើយ 
សាោសរៀនរតូវសេនើរេំុការរពមសរពៀងពីអនក្ មុនសពលសាោសរៀនអាចសធវើការផ្ទល េ់បតូរសេវាក្មម  ឬ 
ក្តនលងេិក្ា ឬ សធវើការវាយតំលលសារជាថមី 2  ។ របេិនសបើអនក្បដិសេធមិនយល់រពម អនក្មានកាតពវកិ្ចច 
ពាក់្ពនធ័ជាមួយសាោ សដើមបីសធវើការពិភាក្ាចំសពាោះរាល់ការជំទេ់របេ់អនក្ សហើយសាោសរៀនសជឿជាក់្ថ្ន 
ការបដិសេធរបេ់អនក្េឺជាការបដិសេធមិនសអាយកូ្នទទួលការអប់រសំាធារណៈសោយឥតបង់លថល (FAPE) 

សាោរតូវ សេនើរេំុសអាយមាន ការេវនការ សៅការយិល័យលនការជំទេ់តវា ការអប់រពិំសេេ- Bureau of 

Special Education Appeals (BSEA) សដើមបីេំុការអនុញ្ជា ត ផតល់សេវាក្មមអប់រ ំ
ឬសធវើការវាយតំលលកូ្នរបេ់អនក្ជាថមីសោយមិនចំាបាច់មានការរពមសរពៀងពីអនក្ ។ 
 

សដើមបីដក្ភារៈកិ្ចចពីេមាជិក្មិនសអាយចូលរមួរបជំុ 
េមាជិក្របេ់រកុ្ម IEP អាចរចួផុតភារៈកិ្ចចសោយមិនបាច់ចូលរមួរបជំុជាមួយរក្ុមការង្ហរសទ 
របេិនសបើអនក្យល់រពមសោយោយលក្ខ័អក្សរមុនសពលរបជំុចាប់សផតើម ។ 
របេិនសបើរក្ុមការង្ហរសធវើការពិភាក្ាអំពីេមាជិក្តដលមិនមានភារៈកិ្ចច េមាជិក្របូ
សនោះរតូវផតល់សយបល់របេ់ខ្លួនជាោយលក្ខ័អក្សរសអាយបានមុនការរបជំុរក្ុមការង្ហរចាប់សផតើម។ 

របេិនសបើអនក្មិនយល់រពមដក្ភារៈកិ្ចចេមាជិក្រក្ុមណាមាន ក់្សទ េមាជិក្សនោះរតូវតតចូលរួមរបជំុតដរ។  
 

២.២ សតើការសេនើរេុំការយល់រពមពីេិេសសៅសពលណា?                

 34CFR§300.520 AND  

603 CMR 28.07(5) 

 

 

តាមចាប់របេ់ Massachusetts កំ្ណត់ថ្ន េិេសសពញវយ័សៅអាយុ(១៨ឆ្ន ំ) ។ 
សៅសពលតដលេិេសមានអាយុ ១៨ ឆ្ន ំ ឱពុក្មាត យ
រតូវផតល់េិទធិសអាយកូ្នសធវើសេចក្តីេំសរចចិតតសៅសពលតដលកូ្នរេប់អាយុសពញវយ័ 
សលើក្តលងតតមានសេចក្តីេំសរចពី
តុោការជាោយលក្ខ័អក្សរសដើមបីតតងតំាងអាណាពោបាលស្េបចាប់ក្នុងការសធវើសេចក្តីេំសរចចិតត ឬ 
កូ្នរបេ់អនក្បញ្ជជ ក់្ជាោយលក្ខ័អក្សរថ្ន ចង់តចក្រតំលក្ការសធវើសេចក្តីេំសរចចិតតជាមួយអនក្ ឬ 
ចង់សអាយអនក្សធវើសេចក្តីេំសរចចិតតសលើក្មមវធីិអប់របំនតសទៀត ។ ក្នុងក្រណីសនោះ 
សាោរតូវតតសធវើការពិភាក្ាជាមួយអនក្ និង កូ្នរបេ់អនក្អំពីផលបោះពាល់លនការសផទរេិទធិ យ ងសោច
ណាេ់ក្នុងរយោះសពលមួយឆ្ន ំមុនសពលកូ្នមានអាយុរេប់១៨ឆ្ន ំ ។ 

                                                 
2
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            (ESE) «                              »  
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សបើអនក្ជាមាតាបិតារបេ់កូ្នពិការតដលមានអាយុសពញវយ័ 
អនក្និងរតូវទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងជាោយល័ក្ខអក្សរពីសាោជាបនត សហើយអនក្នឹងបនតការពិនិតយសមើលសលើ
កំ្ណត់សហតុេិក្ាកូ្នរបេ់អនក្បានសទោះបីកូ្នសនោះសធវើការេំសរចចិតតសលើការេិក្ាសោយខ្លួនឯងក៍្សោយ។  
 

២៣ សតើអនក្តំណាងមាតាបិតាក្នុងការអប់រផំតល់ការយល់រពមសៅសពលណា?                  

34CFR§300.519 (g))  

603 CMR 28.07(7) 

 

របេិនសបើកូ្នេថតិសៅសរកាមការ ំុឃំងរបេ់មនទីរកិ្ចចការេងគម ឬ សេមិនអាចរក្ឱពុក្មាត យ ឬ 
អាណាពោបាលរបេ់េិេស ស ើញ ឬ េិទធិអំណាចសមបារតូវបញ្ច ប់ ESS 

មានការទទួលខុ្េរតូវរក្មនុេសសពញវយ័មួយនក់្តដលមិនមានទំនេ់
ផលរបសយជន៍សដើមបីសអាយសធវើសេចក្តីេំសរចចិតតសលើការអប់រពិំសេេជំនួេេិេស។ 
អនក្សធវើសេចក្តីេំសរចចិតតសនោះសៅថ្ន តំណាងមាតាបិតាក្នុងការអប់រ ំ ។ ESS  រតូវកំ្ណត់ 
ថ្នសតើការសរជើេតាំងតំណាងមាតាបិតាសអាយេិេស ជាការចំាបាច់ ឬ មិនចំាបាច់ ។ របេិនសបើចំាបាច់ 
រតូវតតសរជើេសេើ  តំណាងមាតាបិតាក្នុងការអប់រមំានេិទធិ និង ទទួលខុ្េរតូវក្នុងបញ្ជា េិក្ា របេ់េិេស 
តតប សណាណ ោះ ។ 
២.៤                           ? 

34 CFR §300.300(B)(4) and 300.9 
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៣. សតើដូចសមតចតដលសៅថ្នការវាយតំលលសលើការអប់រសំោយឯក្រាជ 

34CFR§300.502 AND 603 CMR 28.04(5) 

 

ការវាយតំលលសលើការអប់រសំោយឯក្រាជ (IEE) 

េឺជាការវាយតំលលសធវើស ើងសោយអនក្រតួតពិនិតយតដលមានេមតថភាពខ្ពេ់សហើយ
មិនបំសរ ើការក្នុងសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្សនោះសទ អនក្វាយតំលលមានភារៈទទួលការង្ហរខាងតផនក្អប់រេិំេស។  
 

អនក្មានេិទធិសេនើរេុំក្មមវធីិ IEE េំរាប់កូ្នរបេ់អនក្សោយចំណាយថវកិារសាធារណៈ 
របេិនសបើអនក្មិនយល់ស្េបជាមួយការវាយតំលលសរៀបចំសោយសាោ ។ របេិនសបើអនក្សេនើរេុំ IEE 

សាោរតូវផតល់ពត៌មានជូនអនក្អំពីក្តនលងតដលតេវងរក្សេវាក្មមវាយតំលលសនោះសទៀតផង និង 
ពត៌មានតដលរដារតូវការេំរាប់ការវាយតំលលសនោះសទៀតផង ។ 
 

៣.១ សតើការវាយតំលលការអប់រឯំក្រាជរតូវចំណាយថវកិារសាធារណៈសធវើសៅសពលណា? 

 

សៅក្នុង Massachusetts, តាមចាប់ អនក្រតូវទទួលការវាយតំលលសោយឯក្រាជេតិតសរកាមការចំណាយ 
ថវកិារសាធារណៈទំងអេ់ ឬជាតផនក្ណាមួយ 
របេិនសបើចំណូលរបេ់អនក្េថិតសៅក្នុងលក្ខខ័្ណឌ តដលមានកំ្ណត់ ។ ចំសពាោះេិេសតដលទទួលអាោរ
សោយឥតេិតលថល ឬ សោយបង់លថលបនតិចបនតួច 
េឺមានេិទធិទទួលការវាយតំលលសោយចំណាយសលើថវកិារសាធារណៈ ។ 
េិេសសផសងសទៀតតដលទទួលការវាយតំលលសោយចំណាយថវកិារសាធារណៈមួយចំតណក្រតូវបង់តាមតំលល
មានកំ្ណត់ក្នុងតារាង ។  
ការតចក្រតំលក្ពត៌មានអំពីហិរញ្ាវតថុផ្ទទ ល់ខ្លួនជាមួយសាោសរៀនរតូវសធវើស ើយសោយេមរេ័ចិតត ។ 
របេិនសបើអនក្
សធវើការតចក្រតំលក្ពត៌មានហិរញ្ាវតថុសនោះសាោនិងរតូវជូនដំណឹងោយល័ក្ខអក្សរសៅអនក្វញិជាបនទ ន់ 
សោយបញ្ជជ ក់្ថ្ន សតើការវាយតំលលសនោះរតូវចំណាយថវកិារសាធារណៈទំងអេ់ ឬ រតូវចំណាយមួយចំតណក្ 
សហើយការបង់លថលសលើការវាយតំលលរតូវសធវើតាមចំតណក្សនោះ  ។ 
អនក្មានេិទធិទទួលការវាយតំលលសោយចំណាយថវកិាសាធារណៈតាមការកំ្ណត់របាក់្ចំណូលរបេ់
អនក្ក្នុងកំ្ ុងសពល១៦ តខ្ េិតចាប់ ពីលថៃតដល សាោសរៀនបានសរៀប ចំការវាយតំលល សហើយ 
អនក្មិនយល់រពម។  
 

របេិនសបើចំណូលរបេ់អនក្មិនដូចការកំ្ណត់ 
ឬេំសរចមិនផតល់ពត៌មានហិរញ្ាវតថុសទសាោសរៀននឹងពិចារណាសៅសលើេំសណើ រ
េំុសអាយមានការវាយតំលលសោយចំណាយថវកិារសាធារណៈតាមចាប់េហពនធ័ ។  ក្នុងរយោះសពល៥លថៃ 
សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ នឹងេំសរចសអាយមានការវាយតំលលសោយចំណាយថវកិារសាធារណៈ ឬ 



 9 

រតូវសេនើរេំុេវនការតដលនឹងរបរពឹតតសៅឯការយិល័យតវា ខាងតផនក្អប់រពិំសេេ (Bureau of Special 

Education Appeals –BSEA) សដើមបីបញ្ជជ ក់្ថ្នការវាយតំលលសនោះពិតជាេមរមយនិងរតឹមរតូវ ។ ពត៌មាន 
បតនថមេតីអំពីការវាយតំលលសនោះមានសៅក្នង ESE Administrative Advisories 2004-1 និង 2001-3 

តដលមានសៅតាមបណាត សាោសរៀនក្នុងតំបន់តដលអនក្រេ់សៅ និងសៅតាមសេហទំពរ ័
http//www.doe.mass.edu/advisories/?sectiion=admin។ 
 

អនក្មានេិទធិសអាយសេសធវើការវាយតំលលសៅសលើកូ្នរបេ់អនក្សោយចំណាយថវកិាសាធារណៈតតមួយដងេត់
សៅសពលតដលសាោសរៀបចំការវាយតំលលមតងៗ ។ 
អនក្ក៍្អាចសអាយសេវាយតំលលសលើកូ្នរបេ់អនក្សោយឯក្រាជសោយចំណាយថវកិាផ្ទទ ល់ខ្លួនបានតដរ ។ 
 

៣.២ សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវពិចារណាលទធផលលនការវាយតំលលក្នុងរយោះសពល១០លថៃ 
 

របេិនសបើអនក្ទទួលបានការវាយតំលលកូ្នរបេ់អនក្សោយចំណាយថវកិារដា 
ឬក៍្ចំណាយថវកិាផ្ទទ ល់ខ្លួនមួយចំតណក្ខ្លោះ ជាមួយសាោសដើមបីសធវើការវាយតំលលកូ្នរបេ់អនក្  
សាោនឹងរតូវសរៀបចំការរបជំុមួយក្នុងរយោះសពល១០លថៃ េិតតតលថៃសធវើការ 
បនទ ប់ពីអនក្ទទួលពត៌មានលនការវាយតំលលសនោះ ។  រក្ុមការង្ហរ 
នឹងពិចារណាសៅសលើលទធផលលនការវាយតំលល សហើយ កំ្ណត់ថ្នសតើរតូវសធវើការផ្ទល េ់ បតូរអវីខ្លោះសៅក្នុង ក្មម 
វធីិេិក្ាលក្ខណៈឯក្ជនេំរាប់កូ្នអនក្ ។ 
 

៤.សតើអនក្អាចសមើលកំ្ណត់រតាេិេសបានសៅសពលណាខ្លោះ?                          
34 CFR 300.611 AND 603 CMR 23.00 

 

ក្នុងកំ្ណត់រតារបេ់េិេសមានពត៌មានដូចជា មុខ្វជិាជ េិក្ា កំ្ណត់សហតុសាោបសណាត ោះអាេនន េុខ្ភាព 
ការរប ង ការវាយតំលល វន័ិយ និង កំ្ណត់សហតុសផសងសទៀត តដលទក់្ទងសៅនឹងេិទធិទទួល បានការអប់រ ំ
ពិសេេ ឬ ក្មមវធីិអវីមួយ3។                   ច                           
             ច                                     
                                     
  
 

អនក្ និង កូ្នរបេ់អនក្ (របេិនសបើមានអាយុ១៤ ឆ្ន ំ ឬ ១៤ ឆ្ន ំស ើងសៅ) មានេិទធិសមើលកំ្ណត់រតាេិេស 
ខ្លោះៗ ឬ សមើលបាន ទំងអេ់ក្នុងរយោះសពល ១០លថៃ បនទ ប់ពីលថៃតដលសេនើរេំុ ឬ មុនសពលកិ្ចចរបជំុក្មមវធីិេិក្ា 
                                                 
3
                                                                                         
                                             ឯ                         
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ឬេវនការយុតតិធម៍4។ អនក្អាចទទួលពត៌មាន កំ្ណត់សហតុេិេសមួយចាប់បនទ ប់ពីអនក្ សេនើរេុំ ។ 
     ច                                                                     
                           
  
 
សលើេពីសនោះសៅសទៀត អនក្អាចជួបជាមួយបុេគលិក្សាោតដលមានលក្ខណៈេមបតតិវជិាជ ជីវៈរេប់រោន់ 
សដើមបីជួយពនយល់ កំ្ណត់សហតុេិេស ។ អនក្អាចេំុសអាយអនក្តំណាងដូចជា ( អនក្តេ ូមតិ ទីរបឹក្ា ឬ 
សមធាវ ី ) រតួតពិនិតយសេើសរ ើសមើល  និង សធវើ ការបក្ស្សាយកំ្ណត់សហតុេិេស 
របេិនសបើអនក្យល់រពមជាោយលក្ខ័អក្សរ។ រាល់េិទធិតដលទក់្ទងសៅនឹងកំ្ណត់សហតុ 
េិេសមានតចងសៅក្នុងបទបញ្ជជ កំ្ណត់សហតុេិេស  Massachusetts 603 C.M.R 23.00 ។ 
បទបញ្ជជ ទំងសនោះក៍្មាន សៅក្នុងសេហទំពរៈ័ http//.doe.mass.edu/lawsregs /603cmr23.html ។ ឬ 
អាចសេនើរេំុបទបញ្ជជ សនោះពី សាោសរៀន ឬ ពី ESE។  
 
ជាទូសៅមានតតឱពុក្មាត យ េិេស និង បុេគលិក្សាោ មន្តនតីអប់ររំបេ់រដា និង 
េហពនធ័សទតដលរតូវបានអនុញ្ជា តសអាយ 
សមើលកំ្ណត់សហតុេិេសសោយមិនចាំបាច់មានការយល់រពមជាោយលក្ខ័អក្សរពីឱពុក្មាត យ ឬ កូ្នសពញវយ័ 
។ សាោសរៀន អាចតំរូវសអាយ ផតល់ពត៌មាន ជូនមន្តនតីរដា ឬ េហពនធ័តាមការេំសរចរបេ់តុោការ ឬ 
សដើមបីសឆលើយតបសៅនិងបញ្ជា េុខ្ភាព េុវតតិភាព ឬ ការអនុវតតចាប់ ។ ពត៍មាន និង កំ្ណត់សហតុ 
េិេសមានសៅក្នុងសេហទំព័រៈ http//www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.htm. 

 
៥  សតើឱពុក្មាត យនិងសាោសរៀនរតូវសោោះស្សាយជំសោោះសោយវធីិណា? 

   34 CFR 300.151,300.506-

300.518 AND 

603 CMR 28.08 
 

ចាប់របេ់រដា និង 
េហព័នធរតូវផកល់ឱកាេដល់ឱពុក្មាត យសដើមបីសអាយចូលរួមសៅក្នុងការសរៀបចំតផនការអប់រេំំរាប់េិេសពិការ 
។ របេិនសបើឱពុក្មាត យ និង សាោសរៀនមិនយល់រពមអំពីការផ្ទល េ់បតូរតដល ទក់្ទងសៅ 
និងេិទធិទទួលសេវាក្មម ការវាយតំលល ឬ ការផ្ទល េ់បតូរក្តនលងេិក្ារបេ់េិេសពិការ ឬ សេវាក្មម FAPE 

                                                 
4 
សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្កំ្ណត់អំពីការពិនិតយសមើលកំ្ណត់សហតុរបេ់េិេសរបេិនសបើសាោបានទទួលលិខិ្តផថូវចាប់ននដូចជាដីការ
ការពារ ការតលងលោះ ឬ  ំុឃំងតដលោមមិនសអាយបុេគលពាក់្ពនធ័សមើលពត៍មានរបេ់េិេស។ 
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តដលរតូវសេផតល់ដល់េិេសពិការចាប់សបើក្
ផលូវសអាយសធវើការសោោះស្សាយចំសពាោះបញ្ជា មិនចុោះេំរងុនឹងោន សោយមសធោបាយសរចើនយ ង។  
 
កូ្នរបេ់អនក្រតូវេថិតសៅក្នុងក្មមវធីិេិក្ា ឬ ក្តនលងេិក្ាបចចុបបននេិន ក្នុងកំ្ ុងសពលមានជំសោោះសក្ើត 
ស ើងទក់្ទងសៅនឹង ក្តនលងសអាយចូលេិក្ា ឬ សេវាក្មមសផសងៗ សលើក្តលងតត អនក្ 
និងសាោសរៀនយល់រពម ឬផ្ទល េ់បតូរក្តនលងចូលសរៀនសធវើស ើងសោយសារតតការោក់្ពិន័យ។ 
ខាងសរកាមសនោះជាជំសរ ើេេំរាប់អនក្ និង សាោសរៀនអាចសោោះស្សាយជំសោោះបាន។ 
៥ ១ ចំណាប់អារមមណ៍របេ់មន្តនតីសាធារណៈមូលោា នសៅសលើការសោោះស្សាយជំសោោះ 
 

ដំណាក់្កាលដំបូងសដើមបីសធវើការសោោះស្សាយជំសោោះ អនក្អាចទក់្ទងនយក្សាោ 
របធានរដាបាលរបេ់ក្មមវធីិេិក្ា ពិសេេ ឬបុេគលិក្ថ្នន ក់្សលើសដើមបីសអាយជួយអនក្។ 
វាជាការលែរបេិនសបើអនក្េរសេរជាោយលក្ខ័អក្សរពនយល់ពីមូលសហតុ ណាមួយតដលអនក្រពួយបារមមណ៍  
៥ ២ ការសរបើរបាេ់របពនធ័សោោះស្សាយជំសោោះរបេ់ ESE 

 

សបើអនក្េិតថ្នអនក្រតូវការជំនួយពីខាងសរៅសាោសរៀន អនក្អាចទក់្ទង ESE-ការយិល័យលនក្មម 
វធីិសេវាក្មមធានេុណភាព (PQA) តាមទូរេពទ័សលខ្ ៧៨១-៣៣៨-៣៧០០ សដើមបីសរបើរបាេ ់ រប ព័នធ 
សោោះស្សាយជំសោោះរបេ់ រដាតដលមានសៅក្នុង សេហទំព័រ http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/ 

អនក្អាចោក់្ពាក្យបណតឹ ងសៅ PQA របឆំ្ងំនឹងការរសំោភចាប់ របេ់រដានិងេហពនធ័ ឬ 
សដើមបីទទួលជំនួយពី បុេគលិក្របេ់ PQA សអាយជួយសោោះស្សាយបញ្ជា សរៅផលូវការ ។ របេិនសបើ អនក្ចង់បាន 
ការសេុើបអសងកត ជាផលូវការពី PQA  អនក្រតូវោក់្ពាក្យបណតឹ ងជាោយលក្ខ័អក្សរ ។ បុេគលិក្របេ់ PQA 

និង ជួយសរៀបចំោក់្ពាក្យបណតឹ ង ។ បណតឹ ងោយលក្ខ័អក្សររបេ់អនក្រតូវមានរមួដូចជា ៖ 
េរសេរបញ្ជជ ក់្អំពីការ រពួយបារមមណ៍ សោលបំណងលនដំសណាោះ ស្សាយការរពួយបារមមណ៍ 
របេ់អនក្សោោះស្សាយេក្មមភាម ពរបេ់សាោតដលអនក្មានជំសនឿថ្នអាច 
សោោះស្សាយការរពួយបារមមណ៍របេ់អនក្ សលើេពីសនោះសទៀតពាក្យបណតឹ ងរតូវមាន ហតថសលខា 
និងពត៌មានេំរាប់ទំនក់្ទំនង ។ របេិនសបើពាក្យបណតឹ ងអំពីបញ្ជា ទក់្ទងសៅេិេសណាមាន ក់្ 
អនក្រតូវរបាប់ស ម្ ោះរបេ់េិេស និងអាេយោា ន និងស ម្ ោះសាោសរៀន ។ បញ្ជា តដលអនក្រតូវបតឹង 
មិនរតូវមានរយោះសពលសអាយសលើេពី១ឆ្ន ំ េិតចាប់រហូតដល់លថៃ PQA ទទួល ពាក្យបណតឹ ងសនោះ ។ របេិន 
សបើអនក្េំសរចបតឹងតាមរបព័នធសោោះស្សាយជំសោោះជាផលូវការរបេ់ PQA  អនក្រតូវសផ្ើពាក្យបណតឹ ង
ជាោយល័ក្ខអក្សរមួយចាប់ជូនសៅសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្តដលជាក្មមវតថុលនបណតឹ ង ។ PQA 

និងសធវើការសោោះស្សាយបណតឹ ង របេ់អនក្ក្នុងរយោះសពល ៦០ លថៃ សហើយ PQA និងសផ្ើលទធផល រពមទំង 
សេចក្តីេំសរចជូនអនក្មួយចាប់។  
 

http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/
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សទោះបីជាោក់្ពាក្យបណតឹ ងសៅ PQA អនក្សៅតតអាចសរបើរបាេ់មសធោបាយសផសងសទៀតសដើមបីសោោះស្សាយជំសោោះ 
ដូចជា ការពិភាក្ាជាមួយសាោសរៀនថ្នន ក់្មូលោា ន ការេរមបេរមួល ឬ 
េវនការសោយយុតតិធម៍សៅការយិល័យបណតឹ ងតវា តផនក្អប់រពិំសេេ (មានសេចក្តីពិសាត រ ខាងសរកាម) 
សដើមបីសោោះស្សាយពាក្យបណតឹ ង 5  របេ់អនក្ ។ របេិនសបើអនក្សរជើេសរ ើេយក្េវនការសោយយុតតិធម៍ 
ពាក្យបណតឹ ងោក់្តាមរយោះរបព័នធសោោះស្សាយជំសោោះនិងរតូវផ្ទែ ក្មួយរយោះរហូតដល់សពលេវនការយុតតិធម៍
រតូវបានសោោះស្សាយចប់ជាមុនេិន ។  
 
៥៣ សេនើរេំុតតងតាំងអនក្េរមបេរមួលអពោរកិ្ត 
 

ការេរមបេរមួល 6  េឺ ជាសេវាក្មមមួយបំសពញការង្ហរសោយអនក្េរមបេរមួល ឯក្រាជ មានជំនញ 
ចាប់អប់រពិំសេេ និង ជាអនក្មានជំនញចរចារ ។ ការេរមបេរមួលអាចរបរពឹតតិសៅ ក្នុងខ្ណៈ សពលតដល 
ឱពុក្មាត យ និង សាោសរៀន មិនចុោះេំរ  ងុនឹងោន អំពីបញ្ជា អប់រពិំសេេ 
សទោះបីជាពាក្យបណតឹ ងសនោះបានោក់្តាមរយោះរបពនធ័សោោះស្សាយជំសោោះរបេ់ PQA  រចួសហើយក៍្សោយ ។ 
អនក្េរមប េរមួល ជួយភាេីខាងឱពុក្មាត យ និង សាោសអាយមានការពិភាក្ាអំពីការមិនចុោះេំរងុ និង 
ជួយសអាយសឆ្ព ោះសៅរក្ដំសណាោះស្សាយតដលភាេីទំងពីររពមសរពៀងទទួលយក្។ 
ការជតជក្សដញសោលសៅសពលេរមបេរមួលសនោះនឹងរតូវរក្ាជាការេំង្ហត់ - 

សហើយភាេីទំងពីរមិនយក្ការជតជក្ោន សនោះ សៅសរបើរបាេ់សៅលថៃសរកាយសទៀតបានសទ 
សទោះបីជំសោោះសនោះកាល យជារបធានបទតដលរតូវសោោះស្សាយតាមេវនកាផលូវការ ឬ 
តាមនិតិវធីិតុោការក៍្សោយ។  សៅសពលតដលមានការរពមសរពៀងោន សេចក្តីេំសរច 
សនោះរតូវសធវើោយលក្ខ័អក្សរតដលមានចុោះហតថសលខាពីភាេីទំងពីរ និង រតូវអនុវតតសោយតុោការ។  
 
សដើមបីសធវើការេរមបេរមួលេូមទំនក់្ទំនង BSEA តាមសលខ្ ៧៨១ ៣៣៨ ៦៤៤៣ ។ 
អនក្េរមបេរមួលនិងកំ្ណត់កាល បរសិចេទរបជំុជាមួយអនក្ 
និងសាោសរៀនក្នុងរយោះសពល៣០លថៃបនទ ប់ពីទទួលពាក្យបណតឹ ងេរមបេរមួល ។ ការេរមបេរមួល
របរពឹតតិសៅតាមសពលសវោនិងទីក្តនលងដ៍េមេួរ។ ការចូលរួមរតូវសធវើស ើងសោយេម័រេចិតត ។ 
ដូសចនោះភាេីឱពុក្មាត យ និង សាោសរៀនរតូវយល់រពមចូលរមួក្នុងការេរមបេរមួលសនោះ។ 
មិនរតូវចំាបាច់បង់លថលសេវាក្មមសនោះសទ។ ពត៏មានបតនថមអំពីការេរមបេរមួល អាចទំនក់្ទំនងសៅ BSEA 

                                                 
5
 េំរាប់សធវើការសរបៀបសធៀបមសធោបាយសោោះស្សាយតាមរបពនធ័សោោះស្សាយជំសោោះ 
សៅនឹងការសោោះស្សាយពាក្យបណតឹ ងតាមដំសណើ ក្រយុតតិធម៍ េូមសមើលតាមៈ ហតតផៈ,,សដៀសី។មាេេ។សដ ,េផសដ,សដៀចេ។ហតមល  
6 ការពិពត៏នអំពីដំសណើ រការេរមបេរមួលមានសៅក្នុងសេហទំព័រៈ http//www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html 
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តាមសលខ្ ៧៨១ ៣៣៨ ៦៤០០ និង មានចុោះផាយតាមរយោះេំនួរចំសលើយអំពីការេរមបេរមួល7  ី  និង  ី 
ការពនយល់អំពីការ េរមបេរមួល8  ី ។ 
 

៥. ៤ ការសេនើរេំុេវនការយុតតិធម៍ និង ចូលរមួក្នុងការរបជំុសោោះស្សាយជំសោោះ 
 

របេិនសបើ អនក្ និង សាោសរៀនមិនអាចសធវើការសោោះស្សាយភាពមិនចុោះេំរុងនឹងោន បានសទ 
អនក្មានេិទធិសេនើេំុសអាយមន្តនតី េវនការអពោរកឹ្ត សាត ប់បញ្ជា លនភាេីជំីសោោះទំងពីរ 
ការេួរសដញសោលពិនិតយសមើលភេតុតាង និងសធវើសេចក្តីេំសរច ។ េវនការសនោះរតូវសរៀបចំសោយ BSEA 

សហើយមានស ម្ ោះថ្ន េវនការយុតតិធម៍ ។ មន្តនតីេវនការរបេ់ BSEA តតងតតទទួល 
ការហវឹក្ហវឺនចាប់អប់រពិំសេេ សហើយមិនមានទំនក់្ទំនងផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬ វជិាជ ជីវៈ 
ជាមួយភាេីណាមួយតដលពាក់្ព័នធនឹងភាព មិនចុោះេំរងុោន សនោះសទ។ 
 

េវនការយុតតិធម៍សនោះនឹងពិចារណាជំសោោះសៅសលើក្តាត ននដូចជា េិទធិទទួលបាន ការវាយតំលល IEPS 

និងក្តនលងចូលេិក្ា តដលមានរមួទំងលទធផលលនោក់្ពិន័យ FAPE  និង ការផតល់ក្មមវធីិអប់រពិំសេេ 
រពមទំងនិតិវធីិការពារតដលមានតចងក្នុង ចាប់េ់ហព័នធ និងចាប់រដាេំរាប់ការពារេិេសពិការ។ 
អនក្រតូវោក់្ពាក្យសេនើរេុំេវនការក្នុងរយោះសពលពីរបនទ ប់ពីអនក្បានដឹងសហតុការណ៍ ឬ  
ចាប់ពីសពលតដលអនក្េួរតតដឹង 9  អំពី រពឹតតិការណ៍តដលបណាត លសអាយមានជំសោោះសនោះ។ 
រយោះសពលសនោះអាចពនោបានយូរបនតិច របេិនសបើអនក្អាចបង្ហា ញថ្ន 
មានសេរារាំងអនក្មិនសអាយោក់្ពាក្យបណតឹ ងេំុេវនការ ពីសរពាោះសាោសរៀនមានការបក្ស្សាយខុ្េ – 
សោោះស្សាយបណតឹ ង រួចសហើយ ឬ បង្ហា ញថ្នសាោសរៀនបានោក់្ទុក្ពត៏មានតដលសាោបានទទួលពីអនក្។ 
 

អនក្ ឬសាោសរៀនអាចោក់្ពាក្យបណតឹ ងសេនើរេំុ 10 េវនការសោយយុតតិធម៍ជាោយល័ក្ខអក្សរ 
សហើយសផ្ើពាក្យបណតឹ ង១ចាប់ មក្សអាយ BSEA សដើមបីសអាយទទួលបានេវនការសោយយុតតិធម៍ ។ BSEA 

បានបសងកើតតបបបទេំរូសេនើរេំុេវនការ 11  េំរាប់ សរបើរបាេ់ ឬ 
អនក្អាចេរសេរពាក្យបណតឹ ងសោយខ្លួនឯងសោយមិនបាច់សរបើតបបបទតដលមានស្សាប់សនោះសទ។ 
ក៍្ប ុតនតអនក្រតូវ ធានថ្នក្នុងពាក្យសនោះរតូវមានស ម្ ោះេិេស អាស្េ័យោា ន (ឬពត៏មានេំរាប់ទំនក់្ទំនង 
របេិនសបើេិេសមិនមាន លំសៅឋាន របាដក្)  

ស ម្ ោះសាោសរៀនេរសេរបញ្ជជ ក់្ពីបញ្ជា មានរមួទំងអងគសហតុជាក់្ោក់្តដលទក់្ទងសៅនឹងបញ្ជា  និង 

                                                 
7 

http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=fag  
8
 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc 

9 ឃល តដលថ្ន េ ួរតតដឹង ី  រលឹក្អនក្ថ្ន អនក្មានការទទួលខុ្េរតូវក្នុងការតេវងយល់ដឹងអំពីក្មមវធីិេិក្ារបេ់កូ្នអនក្ ។ 
10 ពត៍មានេតីអំពីេវនការសោយយុតតិធម៍មានសៅក្នុងសេហទំព័រៈ http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html?section=1 
11 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc 
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ដំសណាោះស្សាយតដលចង់បាន ។ 
េូមញ្ជជ ក់្ថ្នេវនការសផ្ទត សៅសលើបញ្ជា តដលមានសៅក្នុងពាក្យបណតឹ ងសនោះសទ។  
 

អនក្រតូវសផ្ើពាក្យសេនើរេំុេវនការសនោះសៅសាោសរៀន (ភាេីតដលពាក់្ព័នធក្នុងបណតឹ ង) សហើយសផ្ើមួយចាប់ 
សទៀតសៅ BSEA ។ របេិនសបើពាក្យបណតឹ ងមិនផតល់ពត៏មានរេប់រោន់សទ 
ភាេីជំទេ់អាចសធវើការជំទេ់ក្នុងរយោះសពល១៥លថៃ ។ ក្នុងរយោះសពល៥ លថៃ ចាប់ពីលថៃតវា  BSEA 

នឹងេំសរចថ្នពាក្យបណតឹ ងសនោះមានពត៏មានរេប់រោន់ ឬ មិនរេប់រោន់ ។ សបើមានការចំាបាច់ ភាេី 
ពាក់្ព័នធអាចេរសេរពត៏មានបតនថមសទៀតសៅក្នុងពាក្យបណតឹ ង របេិនសបើភាេីជំទេ់យល់រពម ឬ 
មន្តនតីេវនការយល់រពម ។ របេិនសបើ 
ពត៏មានរតូវបតនថមសៅសពលអនេតសពលសវោេវនការរតូវសលើសៅលថៃសរកាយ។ 
 

របេិនសបើ មិនមានការជំទេ់សៅនឹងការខ្វោះខាតពត៏មានក្នុងពាក្យបណតឹ ងសទ  
េវនការអាចបនតសៅមុខ្សទៀតបាន។ របេិនសបើ សាោ 
មិនទន់សផ្ើសេចក្តីជូនដំណឹងមក្អនក្អំពីបញ្ជា តដលអនក្បតឹងជាោយល័ក្ខអក្សសរទ ក្នុងរយោះសពល ១០លថៃ 
េិតចាប់ពីលថៃ ទទួលពាក្យបណតឹ ង សេនើរេំុសអាយមានេវនការ 
សាោរតូវតតសធវើការសឆលើយតបមក្អនក្ជាោយល័ក្ខអក្សរ ។ 
 

េូមក្ត់េំោល់ថ្នៈ របេិនសបើសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ បានសេនើរេុំេវនការសោយយុតតិធម៍ ឱពុក្មាត យ 
រតូវសឆលើយតបក្នុងរយោះ សពល១០ លថៃបនទ ប់ពីទទួលលិខិ្តជូនដំណឹងសនោះ សហើយការសឆលើយតបរតូវ បញ្ជជ ក់្ 
អំពីបញ្ជា តដលសាោសរៀនបានសលើក្ស ើង។  
 

បនទ ប់ពីអនក្ោក់្ពាក្យសេនើរេំុេវនការសោយយុតតិធម៍ 
សាោសរៀនរតូវសឆលើយតបមក្អនក្វញិក្នុងរយោះសពល៣០លថៃ សដើមបីសធវើ ការសោោះស្សាយភាពមិន ចុោះេំរងុោន  
សអាយបានមុនសពលដំសណើ រការេវនការចាប់សផតើម12។  
 

សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្តំរវូសអាយសរៀបចំការរបជំុសោោះស្សាយក្នុងរយោះសពល១៥លថៃបនទ ប់ពីលថៃទទួលពាក្យបណតឹ
ង 13  សាោសរៀន នឹងរតូវពិភាក្ាជា មួយអនក្ថ្នសតើេមាជិក្រកុ្ម IEP ណាមាន ក់្នឹងរតូវចូលរូមរបជំុ ។ 
បុេគលិក្សាោសរៀនតដលធាល ប់ េំសរចចិតតអំពីក្មមវធីិអប់រ ំ របេ់េិេសរតូវ 
តតចូលរួមក្នុងការរបជំុសនោះកំុ្បីអាក់្ខាន ។ សមធាវ ី របេ់សាោសរៀនមិនអាចចូលរួម របជំុសទ 
របេិនសបើសមធាវអីនក្នឹងចូលរួមក្នុងអងគរបជំុសនោះ។ 
 

                                                 
12 របេិនសបើអនក្ និង សាោសរៀនយល់ស្េបតាមការេរមបេរមួល 
អនក្នឹងអាចបនតការេរមបេរមួលក្នុងរយោះសពល៣០លថៃបនទ ប់ពី៣០ផុតសៅ 
13 មិនមានការរបជំុសោោះស្សាយសទ របេិនសាោសរៀនសេនើរេំុសអាយមានេវនការយុតតិធម៍វញិ 
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អនក្រតូវតតចូលរមួរបជំុសោោះស្សាយបញ្ជា  សលើក្តលងតតអនក្ 
និងសាោសរៀនយល់រពមោន ជាោយល័ក្ខអក្សរថ្នមិនចំាបាច់ សរៀបចំការរបជំុ ឬក៍្អនក្ 
និងសាោសរៀនេំសរចយក្ការេរមបេរមួលវញិ។ របេិនសបើ សាោសរៀនមិនអាចសអាយអនក្ចូលរួម 
របជំុបាន សាោសរៀននឹង សេនើេុំសអាយមន្តនតីេវនការរចានសចាល ពាក្យ បណតឹ ង។ 
 

សបើអនក្មានបំណងចង់ចូលរមួរបជំុ តតសាោសរៀនបដិសេធ ឬ ពនោសពលលនការរបជំុ អេ់រយោះសពលជាង១៥ 
លថៃេិតចាប់ពី លថៃទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីេវនការ 
អនក្អាចេំុសអាយមន្តនតីេវនការបនតដំសណើ រការេវនការតសៅសទៀតបាន។ របេិនសបើអនក្បានចូលរួមរបជំុ 
ក៍្ប ុតនតសាោមិនបានសោោះស្សាយបណតឹ ងតាមឆនទៈរបេ់អនក្ក្នុងរយោះសពល៣០លថៃ ចាប់ពីលថៃ ោក់្ពាក្យបណតឹ ង 
ដូសចនោះដំសណើ រការលនេវនការរតូវតតបនតសៅមុខ្សទៀត។ 
 

ដំសណើ រការសោោះស្សាយរតូវបញ្ច ប់សៅសពលតដលរពឹតតិការណ៍ណាមួយដូចខាងសរកាមសក្ើតស ើងៈ 
 សៅសពលតដលអនក្ និង 

សាោសរៀនយល់រពមជាោយល័ក្ខអក្សរសដើមបីបញ្ច ប់អាជ្ាយុកាលលនដំសណាោះ ស្សាយ។ 
 រយោះសពល៣០លថៃេំរាប់ដំសណាោះស្សាយរតូវបានបញ្ច ប់ 
 បញ្ច ប់ការេរមបេរមួល ឬ  
 សៅសពលតដលអនក្ 

និងមន្តនតីរបេ់សាោចុោះហតថសលខាសលើឯក្សារតដលរបកាេថ្នភាេីទំងពីរយល់រពមសោោះស្សាយ 
ជំសោោះរបេ់អនក្ ។ សនោះជាកិ្ចចរពមសរពៀងដំសណាោះស្សាយ 
សហើយនឹងរតូវអនុវតតសោយតុោការេហព័នធ ឬតុោការ រដា។ េូមបញ្ជជ ក់្ថ្ន របេិនសបើអនក្ និង 
សាោសរៀន យល់រពមោន ក្នុងអងគរបជំុ អនក្ និង សាោសរៀនក៍្អាចបដិសេធកិ្ចច 
រពមសរពៀងតដលអនក្ចុោះហតខសលថខាក្នុងរយោះសពល៣លថៃេិតចាប់ពីលថៃរពមសរពៀងោន ។ 

 
៥.៥ ការបង្ហា ញភេតុតាងជូនមន្តនតីេវនការអពោរកិ្តសៅសពលេវនការ 
 

សៅសពលតដលអនក្ោក់្ពាក្យបណតឹ ង BSEA និងកំ្ណត់លថៃេវនការ-ចាត់តំាងមន្តនតីេវនការ 
និងសផ្ើពត៏មានពិសាត រអំពី េវនការជូនអនក្ និង រពមសផ្ើទំងជូនអនក្នូវបញ្ជ ីរស ម្ ោះសមធាវសីោយមិនេិតកំ្លរ   
ឬេិតកំ្លរ  តិចតួចេំរាប់អនក្សធវើ ការទំនក់្ ទំនងេុំជំនួយ។ 
 

ក្នុងកំ្ ុងសពលេវនការ អនក្ និង សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្និងឹរតូវបង្ហា ញភេតុតាង និង 
ផតល់េក្ខីភាពសាក្សីជូនមន្តនតីេវនការ អពោរកឹ្តតដលអសញ្ជ ើញមក្ពី BSEA ។ ក្នុងកំ្ ុងសពលេវនការ 
មានរមួទំងេវនការសលើនិតិវធីិលនការោក់្វន័ិយ សហើយអនក្អាចៈ 

 សអាយមានការអមដំសណើ រ ផតល់សយបល់ ឬ រតូវដំណាងសោយសមធាវ ីឬ អនក្តេ មូតិ 
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 សអាយកូ្នរបេ់អនក្មានវតតមានសៅសពលេវនការ 
 េំុសអាយេវនការជាសាធារណៈ 
 េំុសអាយបង្ហា ញភេតុតាងដូចជាឯក្សារ និង របាយការណ៍ 
 សេនើរេំុ ឬតំរូវសអាយសចញដីការសកាោះសៅសាក្សីសអាយចូលរួមក្នុងេវនការ និង សឆលើយេំនួរ 
 េំុសមើលភេតុតាងតដលសរបើរបាេ់សពលេវនការក្នុង៥លថៃមុនេវនការមក្ដល់ 

និងសេនើរេុំសអាយមន្តនតីេវនការ រចាន សចាលភេតុតាងតដលអនក្មិនបានស ើញ។ 
 ទទួលបាននូវកំ្ណត់សហតុ លទធផលអងគសហតុ និងសេចក្តីេំសរចតាមជំសរ ើេ 

ដូចជាោយល័ក្ខអក្សរសអ ិចរតូនិច សោយឥតេិតកំ្លរ  ។ 
សដើមបីទទួលកំ្ណត់សហតុេវនការជាោយល័ក្ខអក្សរ អនក្រតូវសធវើការសេនើរេុំជាោយល័ក្ខអក្សរ ។ 

 

ពត៍មានបតនថមេតអំីពីេវនការសនោះអាចសេនើរេំុពី BSEA តាមទូរេពទ័សលខ្ ៧៨១៣៣៨៦៤០០ 
និងអាចសបើក្សមើលតាម សេហទំព័រ  http://www.doe.mass.edu/bsea/process។ 
 

េវនការរបរពឹតតសៅតាមចាប់ 14 និតិវធីិរដាបាល Masssachusetts និង សោលការណ៍េវនការ BSEA
15 ។ 

មន្តនតីេវន ការរតូវសចញសេចក្តីេំសរចក្នុងរយោះសពល ៤៥លថៃ 
បនទ ប់ពីបញ្ជ ប់លនអជ្ាយុកាលលនជំសោោះដូចមានតចងខាងសលើ សលើក្តលងតត 
មន្តនតីេវនការពនោសពលបតនថមសទៀតតាមការសេនើរេុំពីភាេីណាមួយ។ 
មន្តនតីេវនការសផ្ើជូនសេចក្តីេំសរចមក្អនក្ និងសៅ សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្មួយចាប់មាន ក់្ ។  មន្តនតីេវនការ 
និងសាោសរៀនរតូវសោរពតាមសេចក្តីេំសរចរបេ់មន្តនតីេវនការ។  
 

សេចក្តីេំសរចរបេ់មន្តនតីេវនការថ្នសតើកូ្នរបេ់អនក្មានេិទធិ ឬ មិនមានេិទធិទទួល  FAPE 

រតូវតផនក្សលើការរក្ស ើញេិទធិ ទទួលការអប់រពិំសេេតដលរតូវបានសេរសំោភ ឬ 
រតូវបញ្ច ប់សោយសាោសរៀនមិនអាចបំសពញកាតពវកិ្ចចដល់េិេស ដូចមាន តចងក្នុងចាប់អប់រពិំសេេ និង 
បទបញ្ជជ  ។ របេិនសបើអនក្បានោក់្ពាក្យបតឹងអំពីការរសំោភនិតិវធីិការអប់រពិំសេេ (ដូចជាមិន 
បានសរៀបចំរបជំុរក្ុមសអាយបានរតឹមរតូវពំុបានរក្ាទុក្កំ្ណត់សហតុសអាយបានលែ  និង មិនសោរពសពលសវោ) 

មន្តនតីេវនការ អាចរក្ស ើញថ្ន េិេសពិតជាមិនបានទទួល FAPE 

របេិនសបើសាោសរៀនមិនសោរពនិតិវធីិដូជាៈ 
 បោះពាល់េិទធិរបេ់េិេស ក្នុងការទទួល FAPE 

 បោះពាល់លទធភាពរបេ់េិេសក្នុងការចូលរួមសធវើសេចក្តីេំសរចអំពីការអប់ររំបេ់កូ្នអនក្ 
 មិនសអាយេិេសទទួលបានផលរបសយជន៍ពីការអប់រ។ំ 

 

                                                 
14

 M.G.L.c.30A 
15 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc 
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សេចក្តីេំសរចរបេ់មន្តនតីេវនការជាសេចក្តីេំសរចរបេ់សាថ ប័នចុងសរកាយ 
សហើយមិនអាចសធវើការពិចារណាជាថមីសោយ BSEA ឬ តក្តរបសោយ ESE បានសទ ។ 
សេចក្តីេំសរចរបេ់េវនការរតូវជាសាធារណៈ 16  សហើយមានសៅក្នុងសេហទំព័រ htt://www.doe.mass.edu/bsea 

/decisions  

 

៥. ៦ ការជំទេ់សេចក្តីេំសរចសៅតុោការេហពនធ័ និង តុោការរដា 
 

ភាេីសាោសរៀន ឬ ឱពុក្មាត យតដលមិនយល់រពមសៅនឹងសេចក្តីេំសរចរបេ់មន្តនតីេវនការ 
ពួក្សេអាចសធវើបណតឹ ងសេើសរ ើសលើ សេចក្តីេំសរចសនោះតាមតុោការរដា ឬេហពនធ័ ។ 
បណតឹ ងសេើសរ ើសនោះរតូោក់្ក្នុ់ងរយោះសពល៩០លថៃបនទ ប់ពីសចញសេចក្តីេំសរច។ 
 
៥ ៧ តំលលរបេ់សមធាវ ី                                         
34CFR§300.517 

 
ភាេីនីមួយៗទទួលខុ្េរតូវបង់លថលសមធាវសីោយខ្លួនឯងសលើក្តលងតតតុោការេំសរចថ្នមិនសអាយបង់។ 
របេិនសបើអនក្ទទួល បានលទធផលជាទីោប់ចិតតជាោយល័ក្ខអក្សរ ឬក៍្ពីេវនការ 
ឬពីតុោការតុោការ 17 អាចេំសរចថ្នសាោសរៀនេួរតតសចញ លថលសមធាវជំីនួេអនក្ ។ េូមចំណំាផងតដរថ្ន 
អនក្មិនអាចទទួល យក្តំលលសនោះបនទ ប់ពីភាេីសាោេំសរចសធវើការសោោះស្សាយរួច សហើយសទ របេិនសបើ 

 សាោបានផតល់េំសណើ រសោោះស្សាយជាោយល័ក្ខអក្សរក្នុងរយោះសពល១០លថៃ ឬ 
សលើេពី១០លថៃមុនសពលលថៃេវនការ ចាប់សផតើម 

 អនក្មិនទទួលយក្េំសណើ រសនោះក្នុងរយោះសពល១០លថៃ និង  
 លទធផលលនេវនការសនោះមិនរបសេើរជាងការដំសណាោះសោោះស្សាយ។ 

 

                          ចច         ច    
      ច                         ច        ច   
                                                      
                                                             
                                     ច       
            ច       ច                                             
                                                       ច                
                        ច                                 ច   
 

                                                 
16 សេចក្តីេំសរចរបេ់េវនការរតូវសបាោះពុមភផាយបនទ ប់ពីរបកាេសអាយមានការផ្ទទ ងផ្ទទ ត់េិេសរចួរាល់ 
17 មន្តនតីេវនការមិនអាចសចញលថលសមធាវបីានសទ 

Formatted: Catalan (Catalan)
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តុោការអាចបញ្ជជ អនក្ ឬ សមធាវរីបេ់អនក្សចញលថលរាល់ការចំណាយរបេ់ភាន ក់្ង្ហររដា ឬ សាោតាមផលូវចាប់ 
របេិនសបើ តុោការរក្ស ើញថ្ន សមធាវរីបេ់អនក្ោក់្ពាក្យបណតឹ ង ឬ 
បនតសរឿងក្តីបនទ ប់ពីដឹងថ្នបណតឹ ងសនោះសធវើស ើងសោយោម នមូលោា ន អងគសហតុ មិនមានមូលសហតុរតឹមរតូវ ឥត 
របសយជន៍ និង ពំុមានសោល បំណងចាេ់ោេ់។ 
 
៦.សតើអនក្ទទួលខុ្េរតូវអវីខ្លោះរបេិនសបើអនក្សអាយេិេសចូលសរៀនសាោឯក្ជន 
និងរបេិនសបើអនក្េិតថ្នសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ េួរតតរបេល់លថលឈនួនបសរងៀនសអាយមក្អនក្វញិ?                              

      34CFR§300.148 

 

ក្នុងកាលសទេខ្លោះ ឱពុក្មាត យមានជំសនឿថ្ន សាោរដាមិនផតល់ក្មមវធីិ FAPE ដល់េិេស 
សហើយឱពុក្មាត យេំសរចសអាយកូ្ន ចូលសរៀនសាោឯក្ជនវញិ។ 
ឱពុក្មាត យអាចចុោះស ម្ ោះកូ្នក្នុងសាោសរៀនឯក្ជនបានសោយចំណាយថវកិារផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
សទោះជាយ ងណាក៍្សោយ របេិនសបើឱពុក្មាត យសជឿជាក់្ថ្ន 
សាោសរៀនរដាេួរតតទទួលខុ្េរតូវសលើការចំណាយេំរាប់ ការេិក្ារបេ់េិេសសៅសាោ ឯក្ជន ឱពុក្ 
មាត យរតូវរបាប់អំពីការជំទេ់របេ់ខ្្ួនមិនសអាយកូ្នសរៀនក្មមវធីិ IEP និង ក្មមវធីិសផសងសទៀត រតូវរចានសចាល 
ក្មមវធីិ IEP សហើយ រតូវរបាប់សៅសាោពីសោលបំណងតដលអនក្ដក្កូ្នពីសាោសអាយសៅ 
ចុោះស ម្ ោះចូលសរៀនសៅសាោឯក្ជន សហើយអនក្រតូវោក់្ពាក្យសេនើរេំុេវនការមួយតដលសរៀបចំស ើងសោយ 
BSEA ។ 
ឱពុក្មាត យរតូវជូនដំណឹងដល់សាោមុនសពលតដលអនក្ដក្កូ្នសចញពីសាោសៅក្នុងអងគរបជំុចុងសរកាយសោ
យផ្ទទ ល់មាត់ ឬ  ជាោយល័ក្ខអក្សរក្នុងរយោះសពល១០លថៃមុនសពលដក្កូ្នសចញ។ 
 

សាោសរៀនមិនអាចតំរូវសអាយបង់លថលេិក្ារបេ់កូ្នក្នុងសាោឯក្ជនសនោះបានសទ 
របេិនសបើសាោសរៀនមានក្មមវធីិ FAPE េំរាប់បសរងៀនកូ្នរបេ់អនក្តដរសនោះ ។ ការមិនចុោះេំរងុោន ថ្នសតើ 
សាោរសរៀនរបេ់រដាបាន ឬ មិនបានផតល់ក្មមវធីិ FAPE ដល់កូ្នអនក្  
និងការសេនើរេុំលថលសាោឯក្ជនរតូវសោោះស្សាយតាមនិតិវធីិយុតតិធម៍ដូចមានតចងខាងសលើក្នុងឯក្សារសនោះ    
ស្សាប់ ។ មន្តនតីេវនការ និងរក្សមើលថ្នសតើសាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្ពិតជាមិនបានផតល់ក្មមវធីិ FAPE  

ដល់កូ្នអនក្តដរសទ។ សបើមន្តនតីេវនការរក្ស ើញថ្ន សាោសរៀនមិនបានផតល់ក្មមវធីិ FAPE ដល់កូ្នអនក្ 
សហើយចំណាត់ការខាងសលើរបេ់អនក្ និង ការបញ្ជូ នកូ្នសអាយសៅេិក្ាសាោឯក្ជនពិតជារតឹមរតូវសនោះ  
បនទ ប់ពីមានការពិចារណារេប់កាលសទេលនការដក្កូ្ន សចញពីសាោរដា 
មន្តនតីេវនការអាចតំរវូសអាយសាោរតូវបង់លថលេិក្ាសៅសាោឯក្ជនទំងអេ់ ឬ បង់លថលក្នុងចំតណក្ 
ណាមួយសអាយមក្អនក្វញិ។ 
 

៧. សតើរតូវសរៀបចំតផនការអវីខ្លោះេំរាប់បញ្ជួ នកូ្នអនក្សចញពីសាោសរៀន? 
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ការសរៀបចំតផនការេំរាប់ការបញ្ជូ នូកូ្នរបេ់អនក្សៅវទិោល័យរតូវចាប់សផតើមតំាងពីសពលកូ្នរបេ់អនក្មានអា
យុ ១៥ឆ្ន ំ សហើយ រតូវមានការពិភាក្ាជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ ។ 
សាោក៍្រតូវសធវើការពិភាក្ាអំពីការបញ្ជូ នសនោះជាមួយអនក្ និងជាមួយកូ្នរបេ់អនក្តដរ ។ 
អនក្រតូវតតពិចារណាពីសោលបំណងកូ្នរបេ់អនក្សៅសពលបញ្ច ប់សាោសរៀនឌីបលួម ឬ 
សៅសពលកូ្នមានអាយុ២២ឆ្ន ំ ។ សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវសរបើរបាេ់តបបបទេំរូេំរាប់តផនការបញ្ជូ ន 18 
សដើមបីក្ត់រតាសលើការពិភាក្ារបចំាឆ្ន ំ ។ ក្មមវធីិ IEP របេ់េិេសរតូវរមួបញ្ចូ លដូចជា 
សោលបំណងលនការបញ្ជួ នសរកាយមធយមេិក្ា ទិេសៅ និង សេវាក្មមសោយតផែក្សលើ ការវាយតំលល 
ពិការភាពរបេ់េិេស និង តំរវូការលនការបញ្ជូ ន។ 
 
ការបញ្ច ប់េញ្ជា បរត័លនវទិោល័យ េឺជាការផ្ទល េ់បតូរក្តនលងេិក្ា 
សហើយជាសពលតដលរតូវបញ្ច ប់នូវេិទធិទទួលបានការេិក្ា ពិសេេ។ 
សាោសរៀនថ្នន ក់្ស្េុក្រតូវជូនដំណឹងដល់អនក្ 
របេិនសបើសៅសពលសាោសរៀនេិតថ្នកូ្នរបេ់អនក្និងរតូវបញ្ច ប់ េញ្ជា បរត័លនវទិោល័យ។ 
ការពិភាក្ាជាមួយរកុ្មការង្ហរនឹងរតូវចាប់សផតើមក្នុងរយោះសពល១ឆ្ន ំយ ងតិចមុនសពលេិេសរតូវ បញ្ច ប់។ 
 

៨. សតើសាោសរៀនអាចោក់្វន័ិយេិេសពិការសោយវធីិណា?                         
34CFR 300.350 
 

                                                                   
       ច                          ច                                       
                                                              ច   ច    ច    
ច                                                                ១៤    
                                                                          
                                                                       
                      
 
សាោសរៀនរដារតូវតតមាននិតិវធីិ និង 
បទោា នសដើមបីធានសអាយមានបរយិេកាេសរៀនេូរតរបក្បសោយេុវតថិភាពដល់ េិេស ។ 
សេរពឹំងថ្នសាោសរៀន និងសាោវទិោល័យរតូវសបាោះផាយរក្មេីលធម៍សដើមបីសអាយេិេសយល់ដឹងថ្នសតើ 
សេរតូវសធវើ អក្បបកិ្រយិសោយវធីិណា។ របេិនសបើេិេសរបរពឹតតិខុ្េ សហើយរសំោភរក្មេីលធម៍របេ់សាោ 
សាោអាចោក់្ ពិន័យេិេសសនោះបាន ។ ការោក់្វន័ិយរតូវតត របក្បសោយយុតតិធម៍ និង អពោរកឹ្ត ។ 

                                                 
18 http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 

Formatted: Catalan (Catalan)



 2

0 

 
ជាទូសៅ េិេសមាន ក់្ៗអាចរបឈមមុខ្នឹងការោក់្វន័ិយដូចជា ការបង្ហែ ក្ការេិក្ា  ឬ 
សអាយសចញពីសាោសរៀនក្នុងរយោះសពលខ្លី សហើយរយោះសពលសនោះមិនរតូវហួេពី ១០លថៃស ើយ ។ មុនសពល 
សអាយសចញពីសាោ និង ផ្ទែ ក្ការេិក្ាេិេសមាន ក់្ៗ រតូវដឹងថ្នសតើខ្លួនទទួលរងការសចាទរបកាន់អវីខ្លោះ 
សហើយរតូវមានឱកាេេំរាប់សរៀបរាប់សរឿងរបេ់ខ្លួន។ ក្នុងកំ្ ុងសពលបសណត ញសចញពីសាោសរៀន 
រយោះសពលខ្លី សាោសរៀនមិនតំរវូសអាយផតល់ការតណនំដល់េិេសពិការសទ ចំសពាោះេិេសធមមតារតូវមានការ
តណនំ។ េរបុមក្ សបើេិេសពិការរតូវបានសដញពីសាោសរៀនមានរយោះសពល១០លថៃក្នុងមួយឆ្ន ំេិក្ា 
េិេសសនោះរតូវអនុញ្ជា តសអាយទទួលសេវាក្មមចូលសរៀនក្នុងក្មមវធីិេិក្ាទូសៅ ជាបនត  
សហើយសធវើសអាយេិេសសនោះនឹងេំសរចសោលសៅតដលមានតចងក្នុង IEP ។ 
មន្តនតីរបេ់សាោរតូវពិសរោោះសយបល់ជាមួយរេូរបេ់េិេសសអាយបានមាន ក់្យ ងតិច 
សដើមបីកំ្ណត់ថ្នសតើសេវាក្មមអវីខ្លោះ តដលវាចំាបាច់រតូវតតផតល់សអាយេិេសសនោះ ។ 
សេវាក្មមទំងអេ់សនោះរតូវចាប់សផតើមសៅលថៃទី១១លនការោក់្ពិន័យសអាយសចញពីសាោ 
និងសេវាក្មមរតូវផតល់ជាបនតសទៀតសៅសពលតដលការោក់្ពិន័យរតូវបញ្ច ប់ ។   
 
សាោសរៀនរតូវអនុវតតតាមបទបញ្ជជ វន័ិយពិសេេេំរាប់េិេសពិការតដលមានេិេសទទួលបានការអប់រពិំ
សេេ។ 19  តារាងេំរាប់ការោក់្ពិន័យសនោះមានចុោះផាយសៅក្នុងសេហទំព័ររបេ់ ESE ។ 20 
បទបញ្ជជ ោក់្ពិន័យសនោះរតូវអនុវតតភាល មៗ េំរាប់េិេស
ណាមាន ក់្តដលរតូវបានបសណត ញសចញក្តនលងតដលកំ្ពុងតតេិក្ា 21  អេ់រយោះសពលជាង១០លថៃជាប់ោន  ឬ 
ក៍្េិេសសនោះរតូវបាន សេបសណត ញសោយសារការោក់្ពិន័យជាង១០លថៃក្នុងមួយឆ្ន ំេិក្ា  
សហើយមានឯក្សារេំរាប់ សរបៀបសធៀបសផទៀងផ្ទទ ត់សមើលមូលសហតុលនការបសណត ញសចញ។ 
សាោសរៀនរតូវជូនដំណឹងដល់អនក្ជាបនទ ន់សៅសពលសាោសធវើ សេចក្តីេំសរចបសណត ញ
េិេសសចញពីក្តនលងេិក្ាតដលមានរយោះសពល១០លថៃ សហើយសាោរបេល់សេចក្តីជូនដំណឹងមួយ 
ចាប់សនោះសអាយអនក្។  
                                                 
19  ចាប់ោក់្វន័ិយក្នុងក្មមវធីិេិក្ាអប់រពិំសេេ 
ក៍្រតូវអនុវតតេំរាប់េិេសណាតដលមិនទន់មានេិទធិទទួលការអប់រពិំសេេសនោះផងតដរ។ មុនសពល សធវើការេួរ 
របេិនសបើឱពុក្មាត យសលើក្យក្ការរពួយបារមមណ៍របេ់េិេសជាោយលក្ខ័អក្សរសៅជូនថ្នន ក់្សលើ ឬ បុេគលិក្រដាបាល ឬរេួរបេ់េិេស 
សនោះថ្នេិេសសនោះរបតហលជានឹងអាចមានពិការភាព របេិនសបើរេ ូ
ឬបុេគលិក្សផសងៗសទៀតេំតដងការរពួយបារមមណ៍អំពីអក្បបកិ្រយិរបេ់េិេស ជំរាបជូនសៅនយក្លនក្មមវធីិអប់រពិំសេេសនោះ 
ឬបុេគលិក្រេប់រេងសផសងសទៀត របេិនសបើេិេសរតូវបានសេយក្សៅសធវើការវាយតំលលមិនទន់ចប់េពវរេប់បទបញ្ជជ វន័ិយ 
ពិសេេសនោះរតូវយក្មក្អនុវតតបានតដរ។  បទបញ្ជជ ពិន័យពិសេេសនោះមិនអាចអនុវតតសទ 
របេិនសបើឱពុក្មាត យបដិសេធមិនយល់រពមសអាយមានការវាយតំលល ឬ 
េិេសធាល ប់រតូវបានសេរក្ស ើញថ្នេិេសសនោះមិនមានេិទធិទទួលបានការអប់រពិំសេេសទ។ 
20 http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc 
21 ជាក្តនលងេិក្ាតដលកំ្ណត់សោយរក្ុម IEP និង ជាក្តនលងតដលទទួលសេវាក្មមពីIEP 
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រក្ុមក្មមវធីិ IEP របេ់េិេស រតូវសធវើការរបជំុក្នុងរយោះសពល ១០លថៃចាប់ពីលថៃតដលសធវើសេចក្តីេំសរចការោក់្ 
ពិន័យដល់េិេស ។  របជំុសនោះ សៅថ្ន កា រកំ្ណត់បង្ហា ញអងគសហតុ manifestation determination  ី អនក្ 
និងេមាជិក្សផសងសទៀតរបេ់រក្ុម IEP នឹងរតូវកំ្ណត់ថ្នសតើ 
ការរបរពឹតតិខុ្េរបេ់េិេសបណាត លមក្ពីពិការភាពរបេ់េិេសសនោះតដរសទឬក៍្វាជាលទធផលតដល បណាត ល
មក្ពីសាោមិនបានផតល់សេវាក្មមតដលមានសៅក្នុងក្មមវធីិ IEP ដល់េិេស ។  
សៅក្នុងការកំ្ណត់បង្ហា ញអងគសហតុសនោះ  អនក្នឹងេមាជិក្របេ់រក្ុម IEP  

រតូវពិចារណាសលើពត៍មានតដលពាក់្ពនធ័សៅនឹងជីវតិរបេ់េិេសតដលមានរមួបញ្ចូ លដូចជា ក្មមវធីិ IEP –

ការេសងកតរបេ់អនក្ និងរបេ់រេូសលើអក្បបកិ្រយិរបេ់េិេស និង ពត៍មានសផសងសទៀតតដលអនក្ផតល់ជូន
ក្នុងអងគរបជំុ។ 
 

របេិនសបើរក្ុមការង្ហរកំ្ណត់ថ្ន អក្បបកិ្រយិរបេ់េិេស មិនបណាត លមក្ពី 
ឬទក់្ទងផ្ទទ ល់សៅនឹងពិការភាព  ឬ មិនទក់្ទងសៅនឹងការខ្ក្ខានមិនអនុវតតក្មមវធីិ IEP សទ 
េិេសតដលមានពិការភាពអាចរតូវោក់្វន័ិយតដលមានលក្ខណៈ និង 
រយោះសពលដូចការោក់្ពិន័យេិេសសផសងសទៀតតដលរបរពឹតតិកំ្ហុេដូចោន  ។ សទោះបីជាយ ងណាក៍្សោយរក្ុម 

IEP រតូវកំ្ណត់ ក្តនលងេិក្ាបសណាត ោះអាេននេំរាប់េិេស (Interim Alternative Educational Setting-IAES) 

សដើមបីសអាយេិេសបានេិក្ា និង ទទួលសេវាក្មមសផសងៗ សទៀតក្នុងកំ្ ុងសពលលនការោក់្ពិន័យ ។ IAES 

េឺជា ក្តនលងសរៀបចំថមី សដើមបី់សអាយេិេសមានឱកាេសរៀន និង 
ទទួលសេវាក្មមអប់រជំាបនតសោយសយងសៅតាមក្មមវធីិIEPរបេ់េិេស ។ បុេគលិក្របេ់សាោពិចារណាសលើ
កាលសទេលនការបតូរក្តនលងេិក្ាេំរាប់េិេសពិការវាជាការេមរមយឬយ ងណា ។ របេិនសបើរក្ុមកំ្ណត់ 
រក្ស ើញថ្នអក្បបកិ្រយិរបេ់េិេសបណាត លមក្ពី ឬទក់្ទងសៅផ្ទទ ល់សៅនឹងពិការភាព  ឬ 
នឹងការខ្ក្ខានមិនអនុវតតក្មមវធីិ IEP េំរាប់េិេសតដលមានពិការភាព 
ដូសចនោះេិេសរតូវបញ្ជូ នសៅក្តនលងសដើមតដលមានក្មមវធីិ IEP សលើក្តលងតតអនក្ និងរក្ុមការង្ហរេំសរច
សអាយសៅសរៀនក្តនលងសផសងវញិ។ េិេសរតូវតតទទួលបានពត៌មាន 
េតីពីការវាយតំលលអំពីអក្បបកិ្រយិរបេ់ខ្លួន។ ការវាយតំលល អក្បបកិ្រយិរបេ់េិេសសនោះ ឬ FBA 

េឺជាការវាយតំលលទូសៅផតល់ពត៌មានអំពីអតតចរកិ្េិេសជូនដល់រក្ុម IEP និង អំពីសេវាក្មម
អនតរាេមន៍តផនក្អក្បបកិ្រយិ 
និងក្មមវធីិតក្តរបតដលរតូវសរៀបចំស ើងសដើមបីសឆលើយតបសៅនឹងអក្បបកិ្រយិហឹងាកំុ្សអាយ 

វាសក្ើតស ើងសពលសរកាយសទៀត។ របេិនសបើេិេសបានទទួលការវាយតំលលអក្បបកិ្រយិរួច និង 
ទទួលការអប់រខំាងតផនក្អនតរាេមន៍អក្បបកិ្រយិរកុ្ម IEP រតូវពិចារ ណាសលើការតក្តរបតផនការ អនតរាេមន៍ 
អក្បបកិ្រយិសអាយបានលែ ។  របេិនសបើអក្បបកិ្រយិ សនោះបណាត លមក្ពីការបរាជ័យមិនបានអនុវតតក្មមវធីិ 
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IEP សអាយបានរតឹមរតូវសទ សាោសរៀនរតូវចាត់វធិាន 
ការសោោះស្សាយសដើមបីសធវើសអាយក្មមវធីិសនោះមានរបេិទធិភាពភាល ម។ 
 

េូមចំណំាថ្ន របេិនសបើេិេសមាន ឬសរបើរបាេ់អាវុធ ថ្នន ំសញៀន ឬ 
បណាត លសអាយមានរបួលសលើរាងកាយអនក្ដ៍លទសៅក្នុងបរសិវណសាោ ឬ សៅក្នុងរពឺតតិការណ៍សាោ 
នយក្សាោរតូវបញ្ជូ នេិេស សនោះសអាយសៅេិក្ាសៅក្តនលងក្មមវធីិអប់របំសណាត ោះអាេនន 
រហូតដល់៤៥លថៃលនលថៃេិក្ាសោយមិនបាច់េិតអំពីការកំ្ណត់អំពីពិការភាពរបេ់េិេសស ើយ។ រក្ុម IEP 

និងកំ្ណត់ ថ្នសតើរតូវមានការផតល់ក្មមវធីិអប់របំសណាត ោះអាេនន និង 
សេវាក្មមអប់រេំមរមយដល់េិេសតដលសេបញ្ជូ នសៅក្តនលង អប់របំសណាត ោះអាេននសទ។ 
 

៨១ ការបតឹងជំទេ់នឹងសេចក្តីេំសរចោក់្វន័ិយ 
 

របេិនសបើឱពុក្មាត យមិនយល់រពមចំសពាោះសេចក្តីេំសរចក្នុងការបតូរក្តនលងេិក្ាសោយសារការោក់្ពិន័យ ឬ 
មិនយល់រពមការកំ្ណត់បង្ហា ញអងគសហតុ ឬក៍្សាោសជឿជាក់្ថ្ន 
ការអនុញ្ជា តសអាយេិេសសៅសរៀនក្តនលងដ៍តដលទំនងជាសធវើសអាយេិេស សផសងៗរងរបួេ ឱពុក្មាត យ ឬ 
សាោសរៀនអាចបតឹងជំទេ់នឹងសេចក្តីេំសរចសនោះសោយសេនើរេំុេវនការជាមួយ BSEA ដូចតដល
មានតចងខាង សលើក្នុងឯក្សារសនោះស្សាប់។  
BSEA នឹងសរៀបចំេវនការមួយេតអំីពីការោក់្វន័ិយ ឬការកំ្ណត់បង្ហា ញអងគសហតុសោយរេ់រាន់ 22  ។ 
ក្នុងកំ្ ុងសពលបតឹងជំទេ់សៅនឹងការោក់្ពិន័យការកំ្ណត់បង្ហា អងគសហតុេិេសរតូវេថិសៅក្នុងក្មមវធីិ IAES 

រហូតដល់មន្តនតីេវនការសធវើសេចក្តីេំសរច ឬរយោះសពលលនការោក់្វន័ិយរតូវបញ្ច ប់  ឬក៍្ឱពុក្មាត យ 
និងសាោសរៀនមានការរពមសរពៀងោន សលើការផ្ទល េ់បតូរការេិក្ាថមី។ 
 

៩. សតើអាចតេវងរក្ចាប់ បទបញ្ជជ  និង ពត៍មានេំខាន់ៗសៅក្តនលងណាបាន? 

៩១ ចាប់ និង បទបញ្ជជ  
អនក្អាចតេវងរក្អតថបទចាប់េតីអំពីការអប់រពិំសេេរបេ់រដាសៅក្នុងចាប់ទូសៅរបេ ់ Massachusetts 71B។ 
ចាប់របេ់រដាសនោះ រតូវបានសេសាគ ល់ថ្ន Chapter 766 ។ បទបញ្ជជ អប់រពិំសេេ 
អាចរក្ស ើញសៅក្នុងរក្មលនបបទបញ្ជជ  Massachusetts (CMR) 603CMR28.00. ចាប់និងបទបញ្ជជ  
រពមទំងពត៍មានសផសងៗសទៀតមានសៅក្នុងសេហទំព័រ ESE។23 
ចាប់អប់រពិំសេេរបេ់េហព័នធ េឺជាចាប់អប់រេំំរាប់បុេគលតដលមានពិការភាពតដលសេសាគ ល់ថ្ន 
“IDEA”។ ល័ក្ខនតិក្ៈ េហពនធ័ មានសៅក្នុងរក្មរបេ់េហរដា 20U.S.C §1400។ បទបញ្ជជ អនុវតតេំរាប់ IDEA 

                                                 
22 េូមសមើល ចាប់េវនការ BSEA II.C. http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc p.6 

23 http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html 
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មានសៅក្នុងរក្មបទបញ្ជជ េហពនធ័ (CFR) ជំពូក្ទី៣៤ តផនក្ ៣០០។  ពត៍មានពិសាត រអំពីចាប់ 
បទបញ្ជជ មានសៅក្នុងសេហទំព័រលនរក្េួងអប់ររំបេ់េហរដា្ុ  http://idea.ed.gov ។  
 

៩២ សោលការណ៍តណនំក្មមវធីិអប់រឯំក្ជន និង តបបបទសផសងៗ 
 

សដើមបីចង់ដឹងថ្នសតើ ដំសណើ រការអប់រពិំសេេសនោះរបរពឹតតសៅដូចសមតច (ដក្ស្េង់ពីសោលការណ៍ IEP 

តដលសរៀបចំសោយ USDOE) មានសៅក្នុងសេហទំព័រ ESE : htt;://www.doe..mass.edu/sped/iep 

 

៩៣ តារាងអក្សរកាត់ 
 

មានឃល ជាសរចើនរតូវសេេរសេរជាអក្សរកាត់។ 
សដើមបីសធវើសអាយង្ហយស្េួលចំណំាខាងសរកាមសនោះេឺជាអក្សរកាត់តដលមានសៅ ក្នុងឯក្សាសនោះ។ 
BSEA:  Bureau of Special  Education Appeals ការយិល័យតវា តផនក្អប់រពិំសេេ 
CFR:  Code of Feral Regulations រក្មបទបញ្ជជ េហព័នធ 
CMR:  Code of Massachusetts Regulation  រក្មបទបញ្ជជ េហព័នធ 
ESE:   Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education  មនទីរអប់របំឋមេិក្ា និង 
អនុវទិោល័ Massachusetts 

FAPE:   Free Appropriate Public Education  ការអប់រសំាធារណៈសោយឥតេិតលថល 
FBA  : Functional Behavioral Assessment  ការវាយតំលលអក្បបកិ្រយិ 
IAES: Interim Alternative Education Setting  ក្តនលងេិក្ាបសណាត ោះអាេនន 
IDEA:  Individuals with Disabilities Education Act  ចាប់អប់រេំំរាប់មនុេសពិការ 
IEE: Independent Educational Evaluation  ការវាយតំលលការអប់រសំោយឯក្រាជ 
IEP:  Individualized Education Program   ក្មមវធីិអប់រលំក្ខណោះបុេគល 
PQA: Program Quality Assurance Services ក្មមវធីិសេវាក្មមធានេុណភាព 
 

៩៤ តារាងសេហទំព័រ 
 

                      (ESE)                                   
                                                        
ច                                                 ឯ    
                                          
ការយិល័យតវា អប់រពិំសេេ 
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 

http://www.doe.mass.edu.bsea/forms/hearing_rules.doc 

http://www.doe.mass.edu.bsea/forms/hearing.doc 

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

Formatted: Normal + 6pt, Left
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Formatted
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http://idea.ed.gov/
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http://www.doe.mass.edu.bsea/forms/hearing_rules.doc
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http://www.doe.mass.edu.bsea/forms/hearing_rules.doc 

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

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

 

វន័ិយ http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do 
ចាប់េតីពីមនុេសពិការ http://www.idea.ed.gov/ 

                          IDEA  
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc 
 

ក្មមវធីិអប់រលំក្ខណៈបុេគល http://www.doe.mass.edu/sped/iep 

  ច                                            

http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf 

 
ការវាយតំលលការអប់រឯំក្រាជ http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin 

                                                             
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html  

 
សេចក្តីជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាេតីអំពីនិតិវធីិការពារ http://www.doe.mass.edu/sped/prb 

 
ការសរបៀបសធៀបេំនួរចំសលើយសៅនឹងដំសណើ ការបណតឹ ងសោយយុតតិធម៍  
http://www.doe.mass.edu/sped.docs.html 
របពនធ័សោោះស្សាយបញ្ជា  និង ក្មមវធីិសេវាក្មមធានេុណភាព http://www.doe.mass.edu/pqa/prs 
បទបញ្ជជ នឹងចាប់អប់រពិំសេេ  http://www.doe.mass.edu/sped/law/html 

Special Education Surrogate Parent:                            
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html 

 
តបបបទសរៀបចំតផនអប់រេំំរាប់បញ្ជូ ន http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
បទបញ្ជជ កំ្ណត់សហតុេិេស http://www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr23.html 
េំនួរចំសលើយកំ្ណត់សហតុេិេស http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.html?section 

Transition Planning:             
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html# 
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