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ព័ត៌ានទូសៅ 

សេចកត ីស្តើម 

ច្បាប់េត ីពីការអប់រំបុគ្គលមានពិការភាព (The Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ឆ្ន ាំ 2004 

ដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំេិេសមានពិការភាព តម្រូវឲ្យសាលាផ្តល់ការជូនែាំណឹងែល់អនក មាតាបិតាេិេសពិការ 

ឬេងស័យមានពិការភាព សោយមានការពនយល់សពញសលញអាំពីេិទធ ិ ដែលមានេម្មាប់អនកសម្ការ IDEA 

និងបទបបញ្ញ តត ិេត ីពីការអប់រំរបេ់នាយកោា នេហរែាអាសររកិ។ ការយិាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ  
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ម្គ្ប់ម្គ្ងសលើវធិានរែា ដែលម្គ្បែណត ប់

សលើការផ្តល់ការអប់រំពិសេេ។ វធិានទាាំងសនេះ អាច្បដេែងរកបានសៅកន ុងជាំពូក 392-172A 

ននច្បាប់រែាបាលរបេ់ទីម្កងុវា៉ា េីុងសតាន (WAC)។ ឯកសារសនេះអនុសលារតារសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពា 

រតារនីតិវធិីគ្ាំររូបេ់នាយកោា នអប់រំេហរែាអាសររកិ ដែលបានដកេម្រួលសៅដែរិថុនា ឆ្ន ាំ2009។ 

សតើសេចកត ីម្របកាេសនេះសធវ ើស ើងេម្រាប់អនកណា 

សេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ សធែ ើស ើងេម្មាប់មាតាបិតា មាតាបិតាជាំនួេ និងេិេសសពញវយ័។ ពាកយ “អនក” ឬ 
“មាតាបិតា”  
និង “កូនអនក” ក៏អាច្បេសដៅ សៅសលើមាតាបិតាជាំនួេ និងេិេសសពញវយ័ផ្ងដែរ។ សៅកន ុងសេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ 

“រណឌ លេិកាធិការ” ឬ “រណឌ លេិកាធិការ” ររួមានសាលារែា ដែលម្បតិបតត ិការសោយឯករាជយ (Charter school) 

និងសាលារែាែនទសទៀតែូច្បជា៖ រណឌ លេិកាធិការដែលផ្ៅល់សេវាអប់រំ និងទីភាន ក់ងារផ្តល់សេវាអប់រំ។ 

េម្រាប់ព័តា៌នបមនែម 

ព័ត៌មានបដនែរអាំពីសេវាអប់រំពិសេេ និងកិច្បចការពារតារនីតិវធិីទា ាំងសនេះ អាច្បទទួលបាន តាររយៈការ 
ទាំនាក់ទាំនងនាយកដផ្នកអប់រំពិសេេននរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនក រណឌ លព័ត៌មាន 

និងការបណុ្េះបណ្តត លមាតាបិតារបេ់រែា អងគការផ្ៅល់ជាំនួយែល់ម្គួ្សារដែលមានពិការភាព (Partnerships for 

Action Voices for Empowerment (Washington Pave)) ឬតាររយៈ OSPI។ OSPI រកានូវសគ្ហទាំព័ររួយ

ដែលសោេះម្សាយបញ្ហា ការអប់រំពិសេេសៅ ការយិាល័យេន ងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public 

Instruction) - សេវាអប់រំពិសេេ។ OSPI មានអនកម្គ្ប់ម្គ្ងករម វធិី 

និងដផ្នកទាំនាក់ទាំនងឪពុកមាត យនិងេហគ្រន៍េត ីពីការអប់រំពិសេេ សែើរបីជួយែល់អនកកន ុងការស ល្ ើយ

េាំណួរនានាអាំពីករម វធិីអប់រំពិសេេេម្មាប់កូនរបេ់អនក។ អនកអាច្បទាំនាក់ទាំនងរកកាន់ការយិាល័យ OSPI 

ដផ្នកសេវាអប់រំពិសេេ តាររយៈសលែទូរេពទ  360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631, ឬ speced@k12.wa.us។ 

សេចកតជូីនដំណងឹេត ីពីកិចចការពារតាមនីតិវធិ ី

34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 

សេច្បកត ីច្បរលងននការជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវដតម្បគ្ល់ជូនអនក (1) រតងសៅសរៀងរាល់ឆ្ន ាំេិកា សហើយ៖ 
 (2) សៅសពលមានការបញ្ជ នូបនតែាំបូង ឬេាំសណើេុាំវាយតនរលរបេ់អនក (3) សៅសពលរណឌ លេិកាធិការ 

ទទួលបានបណត ឹងពលរែាទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេែាំបូងរបេ់អនកសៅកន ុងឆ្ន ាំេិកា  
(4) សៅសពលរណឌ លេិកាធិការទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ែាំបូងរបេ់អនកកន ុងឆ្ន ាំេិកា  
(5) សៅសពលសេច្បកត ីេសម្រច្បរួយម្តវូបានសធែ ើស ើងសែើរបីចាត់វធិានការណ៍វនិ័យ 

ដែលសធែ ើឲ្យមានការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលបានសេវា និង (6) តារការសេន ើេុាំរបេ់អនក។ 

សេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិវធិីសនេះ 
ររួបញ្ជ លូនូវការពនយល់សពញសលញពីកិច្បចការពារតារនីតិវធិីទា ាំងឡា 
យណ្តដែលទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំសោយឯកសតាភាគ្ី េម្មាប់កូន អនកសៅសាលាឯកជន 
ដែលជាបនទ ុកច្បាំណ្តយសាធារណៈ នីតិវធិីននបណៅ ឹងតវា៉ា ពលរែាទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេ 

ការយល់ម្ពរដែលបានជូនែាំណឹង កិច្បចការពារតារនីតិវធីិដែលមានដច្បងសៅកន ុងបទបបញ្ញ តត ិ IDEA កន ុង Subpart E 

នន Part B និងបញ្ញតៅ ិេៅ ីពីការរកាការេមាា ត់ននព័ត៌មានដែលមានសៅកន ុងបទបបញ្ញ តត ិ IDEA កន ុង Subpart F នន Part 

B។ រណឌ លេិកាធិការអាច្បសម្ជើេសម្បើម្បាេ់សេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ 

ឬបសងក ើតសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេៅ ីពីកិច្បចការពារតារនីតិវធិីផ្លទ ល់ែល នួេម្មាប់មាតាបិតា។ 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
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សេចកតជូីនដំណងឹជាលាយលកខណ៍អកសរជាមុន 

34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 

រណឌ លេិកាធិការអនក 
ម្តវូដតផ្តល់ឲ្យអនកនូវព័ត៌មានជាលាយលកខណ៍អកសរអាំពីការេសម្រច្បច្បិតតេាំខាន់ៗដែលប េះពាល់ែល់ករម វធិីអប់រំពិសេេ
របេ់កូនអនក។ សនេះ សៅថា សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុន សហើយវាជាឯកសាររួយ 
ដែល ល្ ុេះបញ្ហច ាំងពីសេច្បកត ីេសម្រច្ប ដែលសធែ ើស ើងសៅកិច្បចម្បជុាំរួយ 
ឬសោយរណឌ លេិកាធិការសែើរបីស ល្ ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំរបេ់អនក។ 
មណឌ លេិកាធិការតម្រមូវឲ្យស្ ាើជូនអនកនូវសេចកត ីជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជាមុនមួយចាប់ 
សម្រកាយសពលសធវើសេចកត ីេសម្រមច ប ុមនតមុនសពលអនុវតតសេចកត ីេសម្រមចសនេះ។ ទា ាំងសនេះគ្ឺជាសេច្បកត ីេសម្រច្ប 
ទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំ ឬការបែិសេធផ្្ចូ្បសផ្តើរ ឬផ្លល េ់ប្រូអតតេញ្ហញ ណករម ការវាយតនរល 

ការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) ែល់កូនអនក។ 

សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុន ររួមាន៖ 
• ច្បាំណុច្បដែលរណឌ លេិកាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនសធែ ើ។ 

• ការពនយល់ពីរូលសហតុ ដែលរណឌ លេិកាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនម្ពរចាត់វធិានការណ៍។ 

• ការបរយិាយអាំពីជសម្រើេណ្តរួយសផ្សងសទៀត ដែលពិចារណ្តសោយម្ករុការងារននករម វធីិអប់រំ ឯកតកបុគ្គល (IEP) 

និងរូលសហតុននការបែិសេធជសម្រើេទាាំងសនាេះ។ 

• ការបរយិាយអាំពីនីតិវធីិវាយតនរល ការបា ន់ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗដែលសម្បើ 
ម្បាេ់ជារូលោា នេម្មាប់េករមភាព។ 

• ការបរយិាយអាំពីកតាត ណ្តរួយសផ្សងសទៀត ដែលទាក់ទងនឹងេករមភាព។ 

• ការបរយិាយអាំពីនីតិវធីិវាយតនរលណ្តរួយ ដែលរណឌ លេិកាធិការសេន ើស ើងសែើរបីសធែ ើការវាយតនរលបឋរ និងការ 
វាយតនរលស ើងវញិណ្តរួយ។ 

• សេច្បកត ីដថលងការណ៍អាំពីកិច្បចការពារតារនីតិវធីិេម្មាប់មាតាបិតា ដែលមានសរៀបរាប់សៅកន ុងកូន សេៀវសៅសនេះ។ 

•  វធីិដែលអនកអាច្បទទួលបានកូនសេៀវសៅននសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិវធីិសនេះច្បាំនួនរួយច្បាប់ 
ឬររួទាាំងកូនសេៀវសៅននសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិវធីិសនេះ 
ម្បេិនសបើអនករិនទាន់ទទួលបានរួយច្បាប់សទ។ និង 

• ម្បភពេម្មាប់ឲ្យអនកទាំនាក់ទាំនងសែើរបីទទួលបានជាំនួយសលើការដេែ ងយល់កិច្បចការពារតារនីតិវធីិទា ាំងសនេះ។ 

ឧទាហរណ៍អាំពីសពលដែលអនកទទួលបានសេច្បកត ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ជារុនគ្ឺ៖ 
• រណឌ លេិកាធិការមានបាំណងច្បង់វាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវញិសលើកូនអនក 

ឬរណឌ លេិកាធិការកាំពុងបែិសេធកន ុងការវាយតនរល  ឬវាយតនរលស ើងវញិសលើកូនអនក។ 

• ករម វធីិ IEP ឬការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់កូនអនកកាំពុងមានការដកដម្ប។ 
• អនកបានសេន ើឲ្យមានការដកដម្ប សហើយរណឌ លេិកាធិការកាំពុងបែិសេធសធែ ើការដកដម្ប។ 

• អនកបានផ្ៅល់សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរែល់រណឌ លេិកាធិការថា 
អនកកាំពុងលុបសចាលការម្ពរសម្ពៀងឲ្យកូនអនក ទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ។ 

សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ជារុនម្តូវេរសេរជាភាសា ដែលសាធារណៈជនទូសៅអាច្បយល់បាន 
និងផ្ៅល់ជូនជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត ដែលអនកសម្បើម្បាេ់ 
លុេះម្តាដតវារិនអាច្បសធែ ើសៅបាន។ ម្បេិនសបើភាសាកាំសណើត 
ឬរសធោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀតរបេ់អនករិនដរនជាភាសាេរសេរ 

រណឌ លេិកាធិការម្តូវចាត់វធិានការណ៍ធានាថា៖ (1) សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តវូបានបកដម្បសោយផ្លទ ល់មាត់ 

ឬតាររសធោបាយសផ្សងសទៀតជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធោបាយទាំនាក់ទាំនងសផ្សងសទៀត (2) 

អនកយល់ពីែល ឹរសារសៅកន ុងសេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងសនាេះ និង (3) មានភេុ្តាងបញ្ហា ក់ជាលាយលកខណ៍អកសរថា

បានបាំសពញតារលកខែណឌ តម្រូវសម្ការច្បាំណុច្ប (1) និង (2)។ 

ភាសាកំសណើត 

34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 

ភាសាកាំសណើត សៅសពលសម្បើម្បាេ់ទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលមានច្បាំសណេះែឹងដផ្នកភាសាអង់សគ្លេសៅមានកម្រិត 
មានន័យថា៖ 

1. ភាសា ដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយបុគ្គលសនាេះ ឬកន ុងករណីជាកុមារគ្ឺជា 
ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយមាតាបិតារបេ់កុមារ។ 

2. ម្គ្ប់ទាំនាក់ទាំនងសោយផ្លទ ល់ទា ាំងអេ់ជារួយកុមារ (ររួទាាំងការវាយតនរលកុមារ) 
ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយកុមារសនាេះសៅកន ុងផ្ទេះ ឬបរសិាែ នេិកា។ 
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ច្បាំសពាេះបុគ្គលថលង់ ឬខាែ ក់ ឬេម្មាប់បុគ្គលដែលគ្មម នភាសាេរសេរ រសធោបាយទាំនាក់ទាំនងគ្ឺជាអែ ី 
ដែលបុគ្គលសនាេះសម្បើម្បាេ់ជាធរមតា (ែូច្បជា ភាសាេញ្ហញ  អកសររនុេសខាែ ក់ ឬទាំនាក់ទាំនងផ្លទ ល់ មាត់)។ 

សារសអ ិចម្រតនិូក 

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកផ្តល់ឲ្យមាតាបិតានូវជសម្រើេកន ុងការទទួលឯកសារតាររយៈ អុីដរ ល 
អនកអាច្បសម្ជើេសរ ើេទទួលឯកសារែូច្បខាងសម្ការ តាររយៈអុីដរ ល៖ 

1. ការជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុន 

2. សេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិវធីិ និង 

3. សេច្បកត ីជូនែាំណឹងទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបតិា - និយមន័យ 

34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 

ការយល់ម្ពរ មានន័យថា៖ 

1. អនកម្តវូបានជូនែាំណឹងយា ងសពញសលញជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬតាររសធោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត (ែូច្បជា 
ភាសាេញ្ហញ  អកសររនុេសខាែ ក់ ឬទាំនាក់ទាំនងសោយផ្លទ ល់មាត់) ពីព័ត៌មានទាាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងេករមភាព 
ដែលអនកផ្តល់ការយល់ម្ពរ។ 

2. អនកយល់ និងឯកភាពជាលាយលកខណ៍អកសរច្បាំសពាេះេករមភាពសនាេះ សហើយការយល់ម្ពរសរៀបរាប់អាំពីេករមភាពសនាេះ 
និងកត់ម្តាជាឯកសារ (ម្បេិនសបើមាន) ដែលនឹងម្តវូផ្សពែផ្ាយ សហើយសៅកាន់អនកណ្តមាន ក់។ និង 

3. អនកយល់ថា ការយល់ម្ពរសធែ ើស ើងសោយេម ័ម្គ្ច្បិតតពីអនក សហើយអនកអាច្បលុបសចាល (ែកហូត) 
ការយល់ម្ពររបេ់អនកវញិសៅសពលណ្តក៏បាន។ 

ម្បេិនសបើអនកមានបាំណងច្បង់លុបសចាលការយល់ម្ពរសម្កាយពីកូនអនកបានចាប់ សផ្តើរទទួលសេវាអប់រំពិសេេសនាេះ 
អនកម្តវូដតសធែ ើស ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ។ ការែកការយល់ម្ពររបេ់អនករិនលុបសចាល (បែិសេធ) 
នូវេករមភាពរួយដែលបានចាប់សផ្តើរ បនាទ ប់ពីអនកបានផ្តល់ការយល់ម្ពរ 
និងរុនសពលដែលអនកែកការយល់ម្ពរសនាេះ។ សលើេពីសនេះ រណឌ លេិកាធិការរិនម្តវូបានតម្រូវឲ្យដកដម្ប (ផ្លល េ់ប្រូ) 
ឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនក 
សែើរបីលុបសចាលឯកសារសយាងណ្តរួយទាក់ទងនឹងការទទួលសេវាអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនកស ើយ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបតិា - លកខខណឌ តម្រមវូ 

34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 

ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមែបឋម 

រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនករិនអាច្បសធែ ើការវាយតនរលបឋរសលើកូនអនក សែើរបីកាំណត់េិទធ ិទទួលបានការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាពាក់ព័នធ សនាេះសទ លុេះម្តាដតរណឌ លេិកាធិការផ្ៅល់ការជូនែាំណឹងជាលាយ លកខណ៍អកសរជារុន 
ដែលសរៀបរាប់អាំពីេករមភាពវាយតនរលដែលបានសេន ើស ើង និងទទួលបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកសរែល់អនក។ 
រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកម្តវូដតែិតែាំពោយារឲ្យបានេរម្េបសែើរបីទទួលបានការយល់ម្ពរដែលបានជូនែាំណឹ
ង េម្មាប់ការវាយតនរលបឋរសែើរបីេសម្រច្បថាសតើកូនអនកមានេិទធ ិទទួលការអប់រំពិសេេឬយា ងណ្ត។ 

អនកយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋររិនដរនមានន័យថា អនកបានផ្តល់ការយល់ម្ពរែល់រណឌ លេិកាធិការ 
ឲ្យចាប់សផ្តើរផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនរបេ់អនកស ើយ។ 
រណឌ លេិកាធិការក៏ម្តូវទទួលការយល់ម្ពរពីអនកផ្ងដែរ សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកេម្មាប់សពលែាំបូង។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកច្បុេះស ម្ េះចូ្បលសរៀនសៅសាលារែា ឬអនកកាំពុងពោយារច្បុេះស ម្ េះកូនសៅកន ុងសាលារែា 
សហើយអនកបានបែិសេធផ្តល់ការយល់ម្ពរ 
ឬអនកែកខានរិនបានស ល្ ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋរ 
រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកអាច (ប ុដនៅរិនដរនជាការតម្រូវ) ពោយារទទួលការយល់ម្ពរពីអនក 
សោយសម្បើម្បាេ់ការេម្រេុះេម្រួល ឬនីតិវធិីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ 
ែូច្បបានសរៀបរាប់សៅកន ុងដផ្នកបនាទ ប់ននសេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ។ 
រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកនឹងរិនរំសលាភបាំពានសលើកាតពែកិច្បចរបេ់ែល នួកន ុងការកាំណត់ទីតាាំង កាំណត់អតៅេញ្ហញ ណ 
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និងវាយតនរលកូនអនកសនាេះសទម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការសម្ជើេសរ ើេរិនបនៅការវាយតនរលសលើកូនអនកសៅកន ុងសាែ ន
ភាពសនេះ។ 

ចាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមែបឋមសលើអនកេែ ិតសម្រកាមអាណាពយបាលរបេរ់ដឋ 

ម្បេិនសបើកូនអនកេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា សហើយរិនបានរេ់សៅជារួយអនក 
រណឌ លេិកាធិការរិនម្តវូការការយល់ម្ពរពីអនកេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ 
កន ុងការកាំណត់ថាសតើកូនអនកមានេិទធ ិទទួលការអប់រំពិសេេឬយា ងណ្តសនាេះសទ ម្បេិនសបើ៖ 

1. សទាេះបីមានការពោយារេរសហតុផ្លក៏សោយ ក៏រណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បដេែ ងរកអនកបានសទ។ 

2. េិទធិរបេ់អនកជាមាតាបិតាម្តវូបានបញ្ចប់ សយាងតារច្បាប់រែា។ ឬ 

3. សៅម្កររួយរបូបានសផ្ទរេិទធិកន ុងការសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បសលើការអប់រំ សៅឲ្យបុគ្គលមាន ក់សទៀតសម្ៅពីអនក 
សហើយបុគ្គលសនាេះបានផ្តល់ការយល់ម្ពរេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ។ 

អនកេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា  ែូច្បបានសម្បើម្បាេ់កន ុង IDEA មានន័យថាជាកុមារដែល៖ 

1. ជាកូនធរ៌មាន ក់ ដែលរិនម្តវូបានោក់ឲ្យសៅជារួយឪពុកមាត យធរ៌។ 

2. ម្តវូបានចាត់ទុកថាជាកុមារេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា សម្ការច្បាប់រែា  Washington State។ ឬ 

3. េែ ិតសៅកន ុងការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ម្កេួងសេវាេងគរ និងេុែភាព 
ឬទីភាន ក់ងារេុែមាលភាពកុមារសាធារណៈរបេ់រែារួយសផ្សងសទៀត។ 

អនកេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរែា រិនរាប់បញ្ច លូកូនធរ៌ ដែលមានឪពុកមាត យធរ៌សនាេះសទ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបតិាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនតសេវា 

រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកម្តវូដតែិតែាំម្បឹងដម្បងឲ្យបានេរម្េបកន ុងការទទួលការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកសរ 
ដែលបានជូនែាំណឹងរបេ់អនក 
សហើយម្តវូដតទទួលការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកសរដែលបានជូនែាំណឹងរបេ់អនករុនសពលផ្តល់ការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកេម្មាប់សពលែាំបូង។ 

ម្បេិនសបើអនករិនស ល្ ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲ្យផ្តល់ការយល់ម្ពរ សែើរបីឲ្យកូនអនកទទួលការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូងសទ ឬម្បេិនសបើអនកបែិសេធផ្តល់ការយល់ម្ពរសនេះ 
រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បរិនសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេម្រេុះេម្រួល សែើរបីពោយារទទួលការម្ពរសម្ពៀងរបេ់អនក 
ឬសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ សែើរបីទទួលបានការេសម្រច្បរួយពីរន្រនៅ ីរែាបាលេវនាការ 
សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនក។ 

ម្បេិនសបើអនកបែិសេធ ឬរិនស ល្ ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲ្យផ្តល់ការយល់ម្ពរ សែើរបីឲ្យកូនអនកទទួល 
បានការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង រណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បផ្តល់ការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកបានសទ។ សៅកន ុងសាែ នភាពសនេះ រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនក៖ 

1. រិនរំសលាភសៅសលើលកខែណឌ តម្រូវកន ុងការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគិ្តនថល (free appropriate public 

education, FAPE) េម្មាប់កូនអនក សោយសារការែកខានកន ុងការផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះែល់កូនអនក។ និង 

2. រិនតម្រូវឲ្យមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងក ើតករម វធីិ IEP េម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់កូនអនក 

ដែលការយល់ម្ពររបេ់អនកម្តវូបានសេន ើេុាំ។ 

សៅសពលអនកផ្តល់ការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកសរឲ្យកូនអនកទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ  
សហើយរណឌ លេិកាធិការចាប់សផ្តើរផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេ កូនអនក នឹងសៅដតមានេិទធ ិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ 
រហូតែល់៖ 

1. ពួកសគ្ម្តវូបានវាយតនរលស ើងវញិ សហើយរកស ើញថា 
ដលងមានលកខណៈេរបតត ិម្គ្ប់ម្គ្មន់កន ុងការទទួលសេវាអប់រំពិសេេ។ 

2. ពួកសគ្បញ្ចប់ការេិកាសោយមានេញ្ហញ បម្តរធយរេិកាទុតិយភូរិជាធរមតា។ 

3. ពួកសគ្មានអាយុ 21 ឆ្ន ាំ (ឬម្បេិនសបើកូនអនកែល់អាយុ 21 ឆ្ន ាំ សម្កាយនថាទី31 ដែេីហា 

ពួកសគ្មានេិទធិទទួលបានសេវានានារហូតែលែ់ាំណ្តច្ប់ឆ្ន ាំេិកា)។ ឬ 

4. អនកជូនែាំណឹងែល់រណឌ លេិកាធិការអាំពីការលុបសចាលជាលាយលកខណ៍នូវការយល់ម្ពររបេ់ែល នួេម្មាប់ការបនៅផ្តល់
សេវាអប់រំពិសេេ។ 
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ម្បេិនសបើអនកលុបសចាលការយល់ម្ពររបេ់ែល នួជាលាយលកខណអ៍កសរេម្មាប់ការបនៅផ្តល់សេវា 
បនាទ ប់ពីរណឌ លេិកាធិការបានផ្្ចួ្បសផ្តើរឲ្យមានសេវាអប់រំពិសេេរចួ្បរក រណឌ លេិកាធិការម្តវូដតផ្ៅល់
ការជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុន ែល់អនកតារសពលសវលាេរម្េប 
រុនសពលដែលវាឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអនក។ 
សេច្បកត ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុននឹងររួបញ្ច លូទាាំងកាលបរសិច្បេទ 
ដែលរណឌ លេិកាធិការឈប់ផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះ ែល់កូនអនក សហើយជូនែាំណឹង អនកថា រណឌ លេិកាធិការ៖ 

1. រិនរំសលាភសៅសលើលកខែណឌ តម្រូវកន ុងការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគិ្តនថល (free appropriate public 

education, FAPE) េម្មាប់កូនអនក សោយសារការែកខានកន ុងការផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះែល់កូនអនក។ និង 

2. រិនតម្រូវឲ្យមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងក ើតករម វធីិ IEP សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាពាក់ព័នធបដនែរេម្មាប់កូនអនក។ 

រណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បសម្បើម្បាេ់កិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ 
សែើរបីបញ្ឈប់ការលុបសចាលជាលាយលកខណ៍អកសររបេ់អនក ឬរិនអាច្បសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេម្រេុះេម្រួល 
សែើរបីទទួលបានការម្ពរសម្ពៀងពីអនកកន ុងការបនតផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនរបេ់អនកស ើយ។ 
បនាទ ប់ពីរណឌ លេិកាធិការឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអនក កូនអនកដលងម្តូវបានចាត់ទុកថា 
មានេិទធ ិទទួលបានការអប់រំពិសេេសទៀតសហើយ និងម្តូវេែ ិតសៅសម្ការលកខែណឌ តម្រូវដតរួយ 
ដែលអនុវតតច្បាំសពាេះេិេសទាាំងអេ់។ អនក ឬអនកែនទសទៀត ដែលសាគ ល់កូនអនក ររួទាាំងរណឌ លេិកាធិការផ្ងសនាេះ 
អាច្បបញ្ច នូកុមារសៅសធែ ើការវាយតនរលបឋរវញិ សៅសពលណ្តរួយ 
បនាទ ប់ពីអនកលុបសចាលការយល់ម្ពរឲ្យកូនអនកទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបតិាេម្រាប់ការវាយតនមែស ើងវញិ 

ម្បេិនសបើការសធែ ើសតេត ថមីម្តូវសធែ ើស ើងជាដផ្នករួយននការវាយតនរលកូនអនកស ើងវញិសនាេះ 
រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកម្តវូដតទទួលបានការយល់ម្ពរ ដែលបានជូនែាំណឹង 
រុនសពលវាយតនរលកូនអនកស ើងវញិ លុេះម្តាដតរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បបងាា ញឲ្យស ើញថា៖ 

1. វាចាត់វធិានការណ៍េរម្េប សែើរបីទទួលបានការយល់ម្ពរពីអនកកន ុងការវាយតនរលកូនអនកស ើងវញិ។ និង 

2. អនករិនបានស ល្ ើយតប។ 

ម្បេិនសបើអនកបែិសេធរិនយល់ម្ពរសធែ ើសតេត ថមី ដែលជាដផ្នករួយននការវាយតនរលស ើងវញិសលើកូនអនក 
រណឌ លេិកាធិការអាច្ប ប ុដនៅរិនតម្រូវឲ្យសធែ ើការវាយតនរលស ើងវញិសលើកូនអនក សោយសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេម្រេុះេម្រួល 
សែើរបីដេែ ងរកការម្ពរសម្ពៀងពីអនក 
ឬសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់កន ុងការបញ្ឈប់ការបែិសេធច្បាំសពាេះការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលស ើ
ងវញិសលើកូនអនក។ ទាក់ទងនឹងការវាយតនរលែាំបូង 

រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនករិនរំសលាភបាំពានសលើកាតពែកិច្បចរបេ់ែល នួ សម្ការ Part B ននច្បាប់ IDEA សទ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការបែិសេធសធែ ើការវាយតនរលស ើងវញិ សោយសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេម្រេុះ េម្រួល 
ឬនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់សនាេះ។ 

ការកត់ម្រតាទុកជាឯកសារនូវកិចចខិតខំម្របងឹមម្របងេមម្រេបកន ុងការទទួលបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 

សាលារបេ់អនកម្តូវដតរកាទុកឯកសារននការែិតែាំម្បឹងដម្បងេរម្េប 
សែើរបីទទួលបានការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋររបេ់អនក សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ 
និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង សធែ ើការវាយតនរលស ើងវញិដែលទាក់ទងនឹងការសធែ ើសតេត ថមី 
និងសែើរបីដេែ ងរកមាតាបិតារបេ់កូនេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែាេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ។ ការកត់ម្តាសនេះ 
ម្តវូររួមានកាំណត់ម្តាការែិតែាំម្បឹងដម្បងរបេ់រណឌ លេិកាធិការសលើច្បាំណុច្បខាងសម្ការែូច្បជា៖ 

1. កាំណត់សហតុពិសាត រកត់ម្តាការសៅទូរេពទ ឬការពោយារសៅទូរេពទ និងលទធផ្លននការសៅ ទូរេពទទា ាំងសនាេះ។ 

2. លិែិតស ល្ ើយ ល្ងថតច្បរលងដែលបានសផ្ញើជូនអនក និងការស ល្ ើយតបដែលបានទទួលណ្តរួយ។ និង 

3. កាំណត់ម្តាពិសាត រននការច្បុេះជួបែល់ផ្ទេះ ឬកដនលងការងាររបេ់អនក និងលទធផ្លពីជាំនួបទាាំងសនាេះ។ 

ព័ត៌ានស្សងសទៀតទាកទ់ងនឹងការយល់ម្រពម 

ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនតម្រូវឲ្យមាន សៅរុនសពលរណឌ លេិកាធិការអាច្ប៖ 

1. ពិនិតយស ើងវញិនូវទិនន ន័យមានម្សាប់ ដែលជាដផ្នករួយននការវាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវញិសលើកូនអនក។ ឬ 

2. ផ្តល់សតេតសាកលបងែល់កូនអនក ឬការវាយតនរលសផ្សងសទៀតដែលផ្ៅល់ជូនែល់េេិសម្គ្ប់របូ 
លុេះម្តាដតតម្រូវឲ្យមានការយល់ម្ពរពីមាតាបិតារបេ់េិេស រុនសពលសធែ ើសតេត  ឬការវាយតនរលសនាេះ។ 



p. 10 

ម្បេិនសបើអនកច្បុេះស ម្ េះកូនសៅកន ុងសាលាឯកជនសោយច្បាំណ្តយផ្លទ ល់ែល នួ 
ឬម្បេិនសបើអនកផ្តល់ការេិកាឲ្យកូនសៅផ្ទេះ សហើយអនករិនផ្តល់ការយល់ម្ពរឲ្យវាយតនរលបឋរ 
ឬវាយតនរលស ើងវញិសលើកូនអនក ឬអនកែកខានរិនបានស ល្ ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពររបេ់អនក 
រណឌ លេិកាធិការ អាច្បរិនសម្បើម្បាេ់នីតិវធិីេម្រេុះេម្រួល សែើរបីទទួលបានការយល់ម្ពរពីអនក 
ឬសម្បើម្បាេ់នីវតិិធីេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់កន ុងការបញ្ឈប់ការបែិសេធរបេ់អនកស ើយ។ រណឌ លេិកាធិការ 
ក៏រិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យចាត់ទុកកូនអនកថា មានេិទធ ិទទួលបានសេវាសេម ើភាពពីសាលាឯកជន 
ដែលជាសេវាផ្តល់េម្មាប់េិេសសាលាឯកជនរួយច្បាំនួន ដែលមានេិទធ ិទទួលការអប់រំពិសេេសនាេះសទ។ 

ការវាយតនមែការអបរ់ំសោយឯករាជយ 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 

អនកមានេិទធ ិទទួលបានការវាយតនរលការអប់រំសោយឯករាជយ (independent educational evaluation, IEE) 

សលើកូនអនក ម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េបនឹងការវាយតនរលដែលបានសធែ ើស ើងសោយរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនក។ 

ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំ IEE រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតផ្ៅល់ជូនអនកនូវព័ត៌មានអាំពីទីកដនលងដែលអនកអាច្បទទួលបាន IEE 

និងពីលកខណៈវនិិច្បេ ័យរបេ់រណឌ លេិកាធិការដែលអនុវតៅច្បាំសពាេះ IEE។ 

និយមន័យ 

• ការវាយតនរលការអប់រំសោយឯករាជយ (IEE) មានន័យថា 

ជាការវាយតនរលរួយដែលសធែ ើស ើងសោយអនុរកសមានលកខណៈេរបតៅ ិម្គ្ប់ម្គ្មន់ 
ដែលរិនបសម្រើការឲ្យរណឌ លេិកាធិការដែលទទួលែុេម្តវូច្បាំសពាេះការអប់រំកូនអនក។ 

• ច្បាំណ្តយសាធារណៈ មានន័យថា រណឌ លេិកាធិការបង់នថលេម្មាប់ការវាយតនរលសពញសលញ ឬធានាថា
ការវាយតនរលសនេះ ផ្ៅល់ជូនអនកសោយឥតគ្ិតនថល។ 

េិទធ ិរបេា់តាបិតាកន ុងការទទួលបាន IEE សោយចណំាយសាធារណៈ 

អនកមានេិទធទទួលបាន IEE សលើកូនអនកសោយច្បាំណ្តយសាធារណៈ 

ម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េបនឹងការវាយតនរលកូនអនកដែលសធែ ើស ើងសោយរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនក 
សោយដផ្ែកសលើលកខែណឌខាងសម្ការ៖ 

1. ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំសធែ ើ IEE សលើកូនអនកសោយការច្បាំណ្តយសាធារណៈសនាេះ រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកសៅកន ុងរយៈសពល 

15 នថាម្បតិទិនននេាំសណើេុាំរបេ់អនក៖ អាចជា (ក) ោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់សែើរបីបងាា ញថា 
ការវាយតនរលរបេ់ពួកសគ្សលើកូនអនកគឺ្ េរម្េប ឬការវាយតនរលសលើកូនអនកដែលអនកទទួលបាន 

រិនបានបាំសពញសៅតារលកខណៈវនិិច្បេ ័យរបេ់រណឌ លេិកាធិការ ឬក៏ (ែ) យល់ម្េបផ្ៅល់ IEE សោយច្បាំណ្តយសាធារណៈ។ 

2. ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកសេន ើេុាំឲ្យមានេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់ សហើយសេច្បកៅ ីេសម្រច្បចុ្បងសម្កាយគ្ឺថា 
ការវាយតនរលរបេ់រណឌ លេិកាធិការសលើកូនអនកគឺ្េរម្េបសនាេះអនកសៅដតមានេិទធិទទួលបាន IEE 

ប ុដនៅរិនេែ ិតសៅកន ុងច្បាំណ្តយសាធារណៈស ើយ។ 

3. ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំ IEE សលើកូនអនក 

រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បនឹងេួរពីរូលសហតុដែលអនកជាំទាេ់នឹងការវាយតនរលដែលសធែ ើស ើងសោយរណឌ លេិកា
ធិការ។ ប ុដនៅរណឌ លេិកាធិការរិនតម្រូវឲ្យមានការពនយល់ 

និងរិនអាច្បពនោរសពលសោយរិនេរសហតុផ្លកន ុងការផ្ៅល់ IEE ែល់កូនអនកសោយច្បាំណ្តយសាធារណៈ 

ឬោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់ សែើរបីការពារការវាយតនរលរបេ់រណឌ លេិកាធិការសលើកូនអនកស ើយ។ 

អនកមានេិទធ ិទទួលបាន IEE របេ់កូនអនកតារច្បាំណ្តយសាធារណៈដតរៅងប ុសណ្តណ េះ 

សៅរាល់សពលដែលរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកសធែ ើការវាយតនរលកូនអនក ដែលអនករិនយល់ម្េបជារួយ។ 

ការវាយតនមែ ត្ ចួស្តើមសោយាតាបតិា 

ម្បេិនសបើអនកទទួលបាន IEE សលើកូនអនកតារច្បាំណ្តយសាធារណៈ ឬអនកផ្ៅល់ជូនរណឌ លេិកាធិការនូវ IEE 

ដែលអនកបានទទួលសោយច្បាំណ្តយផ្លទ ល់ែល នួសនាេះ៖ 

1. រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកម្តវូដតពិចារណ្តសលើលទធផ្លនន IEE 

កន ុងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បណ្តរួយដែលសធែ ើស ើងសោយសគ្មរពតារបញ្ញតៅ ិននការអប់រំសាធារណៈេរររយសោយឥតគ្ិតនថល 

(FAPE) េម្មាប់កូនអនកម្បេិនសបើវាបាំសពញសៅតារលកខណៈវនិិច្បេ ័យរបេ់រណឌ លេិកាធិការេម្មាប់ IEE សហើយ 

2. អនក ឬរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បនឹងបងាា ញ IEE ជាភេដ ុតាងសៅេវនាការតារផ្ល វូច្បាបទ់ាក់ទិននឹងកូនអនក។ 
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េំសណើេុំការវាយតនមែសោយមរនដ ីរដឋបាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ) 

ម្បេិនសបើ ALJ សេន ើេុាំ IEE សលើកូនអនកជាដផ្នករួយននេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់ 

ច្បាំណ្តយននការវាយតនរលសនេះម្តវូដតជាច្បាំណ្តយសាធារណៈ។ 

លកខណៈវនិិចឆ ័យរបេ់មណឌ លេកិាធកិារ 

ម្បេិនសបើ IEE េែ ិតសៅកន ុងច្បាំណ្តយសាធារណៈ 

លកខណៈវនិិច្បេ ័យដែលការវាយតនរលសនាេះទទួលបានររួទាាំងទីកដនលងននការវាយតនរល និងលកខណៈេរបតៅ ិរបេ់អនុរកស 
ម្តវូដតែូច្បគ្មន នឹងលកខណៈវនិិច្បេ ័យដែលរណឌ លេិកាធិការសម្បើម្បាេ់សៅសពលែល នួផ្្ចួ្បសផ្ៅើរសធែ ើការវាយតនរល 

(សៅែល់ទាំហាំ ដែលលកខណៈវនិិច្បេ ័យទាាំងសនាេះ ម្េបសៅតារេិទធិរបេ់អនកកន ុងការទទួលបាន IEE)។ 

សលើកដលងដតច្បាំសពាេះលកខណៈវនិិច្បេ ័យដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ រណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បោក់លកខែណឌ  

ឬកាំណត់សពលសវលាទាក់ទងនឹងការសធែ ើ IEE សោយច្បាំណ្តយសាធារណៈស ើយ។ 

និយមន័យននការរកាការេាា ត់ននព័ត៌ាន 

34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 

IDEA ផ្ៅល់ជូនអនកនូវេិទធ ិទាក់ទងនឹងឯកសារអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ េិទធ ិទា ាំងសនេះ 

គ្ឺបដនែរសៅសលើេិទធ ិដែលអនកមានសម្ការច្បាប់េៅ ីពីេិទធ ិអប់រំម្គួ្សារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights 

and Privacy Act, FERPA, FERPA) ដែលជាច្បាប់រួយ ដែលផ្ៅល់ការការពារច្បាំសពាេះឯកសារអប់រំ ែល់េិេសទាាំងអេ់។ 

ែូច្បសម្បើសៅម្ករច្បាំណងសជើងការរកាការេមាា ត់ននព័ត៌មាន៖ 

• ការបាំផ្លល ញសចាល មានន័យថា ការបាំផ្លល ញសចាល 
ឬការែកសច្បញជាក់ដេៅងនូវព័ត៌មានេមាគ ល់ែល នួបុគ្គលពីព័ត៌មាន សែើរបីឲ្យព័ត៌មាន
សនាេះរិនអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលបានតសៅសទៀត។ 

• ឯកសារអប់រំ មានន័យថា ម្បសភទននឯកសារដែលមានដច្បងសៅកន ុងនិយរន័យនន “ឯកសារអប់រំ” សៅកន ុង 34 

CFR Part 99 (បទបបញ្ញ តត ិអនុវតៅច្បាប់េៅ ីពីេិទធ ិអប់រំម្គួ្សារ និងឯកជនភាពឆ្ន ាំ 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA)). 

• ទភីាន ក់ងារចូ្បលររួ មានន័យថា រណឌ លេិកាធិការ ទីភាន ក់ងារ ឬម្គ្ឹេះសាែ នដែលម្បរូល រកាទុក 
ឬសម្បើម្បាេ់ព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលបាន ឬកដនលងដែលអាច្បយកព័ត៌មានបានសម្ការ 

Part B ឬ IDEA។ 

ព័ត៌ានមដលអាចេាគ លអ់តដេញ្ញញ ណបុរគល 

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 

ព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គល មានន័យថាជាព័ត៌មានដែលមាន៖ 

1. ស ម្ េះកូនអនក ស ម្ េះអនកជាមាតាបិតា ឬស ម្ េះេមាជិកម្គួ្សារណ្តមាន ក់សផ្សងសទៀត 

2. អាេយោា នកូនអនក 

3. ព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលែូច្បជា សលែេនៅ ិេុែេងគរ ឬអតៅសលែេិេសរបេ់កូនអនក ឬ 

4. បញ្ា ីរាយលកខណៈភិនភាគ្ផ្លទ ល់ែល នួឬព័ត៌មានសផ្សងសទៀតដែលសធែ ើឲ្យអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណកូនអនក 
សោយមានភាពច្បាេ់លាេ់គួ្រេរ។ 

សេចកដជូីនដំណងឹចំសពាេះាតាបតិា 

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 

OSPI ផ្ៅល់សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងតាររយៈបទបបញ្ញតត ិរបេ់ែល នួ 

សែើរបីជម្មាបជូនអនកឲ្យសពញសលញអាំពីការរកាការេមាា ត់ននព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលររួមាន៖ 

1. ការបរយិាយអាំពីវសិាលភាពដែលសេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តវូផ្ៅល់ឲ្យជាភាសាកាំសណើតរបេ់ម្ករុពលរែានានាសៅកន ុងរែា  

Washington។ 
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2. ការបរយិាយអាំពីកុមារដែលព័ត៌មានេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលរបេ់ពួកសគ្ម្តវូបានរកាទុក 

ម្បសភទននព័ត៌មានដែលច្បង់បាន វធីិសាន្រេៅ ដែលរែា Washington ច្បង់សម្បើម្បាេ់កន ុងការម្បរូលព័ត៌មាន 

(ររួទាាំងម្បភពននការម្បរូលព័ត៌មានសនេះ) និងការសម្បើម្បាេ់នានាននព័ត៌មានសនេះ។ 

3. ការេសងខបពីសគ្មលនសយាបាយ និងនីតិវធីិនានាដែលរណឌ លេិកាធិការម្តវូដតអនុវតៅតារ ទាក់ទងនឹងការេដ ុ កទុក 
ការបងាា ញសៅភាគ្ីទីបី ការរកាទុក និងការបាំផ្លល ញសចាលព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គល។ និង 

4. ការបរយិាយអាំពីេិទធិទា ាំងអេ់របេ់មាតាបិតា និងេិេសទាក់ទងនងឹព័ត៌មានសនេះ 

ររួទាាំងេិទធិនានាសម្ការច្បាប់េៅ ីពីេិទធ ិអប់រំម្គួ្សារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act, 

FERPA) និងបទបបញ្ញត្តិអនុវត្ដរបស់វានៅកនុង 34 CFR Part 99។ 

រុនសពលេករមភាពច្បាំបងណ្តរួយកន ុងការកាំណត់អតៅេញ្ហញ ណ ទីតាាំង ឬការវាយតនរលសៅទូទាាំងរែា 

(ដែលម្តវូសគ្សាគ ល់ផ្ងដែរថា “សេវា Child Find”) សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងរួយម្តវូដតសបាេះពុរពសៅកន ុងកាដេត 

ឬផ្សពែផ្ាយសលើសារព័ត៌មានែនទសទៀត ឬទាាំងពីរ 
ដែលបានដច្បកចាយម្គ្ប់ម្គ្មន់សែើរបីជូនែាំណឹងែល់មាតាបិតាទូទាាំងរែាពីេករមភាពេម្មាប់កាំណត់ទីតាាំង 
កាំណត់អតៅេញ្ហញ ណ និងវាយតនរលកុមារដែលម្តវូការសេវាអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ។ 

េិទធ ិកន ុងការសម្របើម្របាេ ់

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 

អនកមានេិទធ ិម្តួតពិនិតយ និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនកដែលបានម្បរូល រកាទុក 

ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកសម្ការ Part B នន IDEA។ 

រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតសគ្មរពតារេាំសណើេុាំរបេ់អនកកន ុងការម្តួតពិនិតយ 
និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារអប់រំណ្តរួយអាំពីកូនអនកសោយគ្មម នការពនោរសពលរិនចាាំបាច្ប់ 

និងរុនការម្បជុាំណ្តរួយទាក់ទងនឹងករម វធិីអប់រំេម្មាប់បុគ្គល (IEP) 

ឬេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់ដែលគ្មម នលាំសអៀងណ្តរួយ (ររួមានការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ 
ឬេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់ននការអប់រំពិសេេទាក់ទិននឹងវនិ័យ) សហើយសទាេះកន ុងករណីណ្តក៏សោយ រិនម្តូវសលើេពី 

45នថាម្បតិទិនសម្កាយពីអនកបានសធែ ើការសេន ើេុាំ។ 

េិទធ ិរបេ់អនកកន ុងការម្តួតពិនិតយ និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារអប់រំររួមាន៖ 

1. េិទធិរបេ់អនកកន ុងការទទួលបានការស ល្ ើយតបពីរណឌ លេិកាធិការ 
ច្បាំសពាេះេាំសណើេរសហតុផ្លរបេ់អនកេម្មាប់ការពនយល់ និងបកម្សាយឯកសារទាាំងសនេះ។ 

2. េិទធិរបេ់អនកកន ុងការសេន ើេុាំឲ្យរណឌ លេិកាធិការផ្ៅលជូ់ននូវឯកសារថតច្បរលង ម្បេិនសបើអនករិនអាច្បម្តួតពិនិតយ 
និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារទាាំងសនេះ ម្បកបសោយម្បេិទធភាព លុេះម្តាដតអនកទទួលបានច្បាប់ច្បរលងទាាំងសនាេះ និង 

3. េិទធិរបេ់អនកកន ុងការឲ្យតាំណ្តងរបេ់អនកម្តួតពិនិតយ និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារទាាំងសនេះ។ 

រណឌ លេិកាធិការនឹងេនមត់ថា អនកមានអាំណ្តច្បម្តួតពិនិតយ និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារពាក់ព័នធនឹងកូនអនក 
លុេះម្តាដតសគ្ឲ្យែាំណឹងថា អនករិនមានអាំណ្តច្បសៅសម្ការច្បាប់អនុវតៅដែលម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ហា ែូច្បជា 
អាណ្តពោបាលភាព ការរេ់សៅដបកគ្មន  ឬការដលងលេះ។ 

កំណត់ម្រតាននការសម្របើម្របាេ ់

រណឌ លេិកាធិការនីរួយៗ ម្តូវដតរកាទុកកាំណត់ម្តារបេ់គូ្ភាគ្ី ដែលអាច្បសម្បើម្បាេ់ឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូល 

រកាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ Part B នន IDEA ររួមានស ម្ េះភាគ្ី កាលបរសិច្បេទឲ្យចូ្បលសម្បើម្បាេ់ 

និងសគ្មលបាំណងដែលភាគ្ីសនេះ ម្តវូបានអនុញ្ហញ តឲ្យសម្បើម្បាេ់ឯកសារ។ 
រណឌ លេិកាធិការរិនម្តវូបានតម្រូវឲ្យរកាទុកនូវកាំណត់ម្តាននការសម្បើម្បាេ់សនេះ េម្មាប់មាតាបិតា 
ឬនិសយាជិតម្េបច្បាប់ននរណឌ លេិកាធិការស ើយ។ 

ឯកសារអំពីកុារសលើេពីាន ក ់

ម្បេិនសបើឯកសារអប់រំណ្តរួយមានព័ត៌មានេិេសសលើេពីមាន ក់ អនកមានេិទធ ិម្តួតពិនិតយ 
និងពិនិតយស ើងវញិដតសលើព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងកូនអនក ឬម្តវូបានជូនែាំណឹងអាំពីព័ត៌មានសនាេះ 
កន ុងករណីដែលរណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បបងាា ញព័ត៌មានសនាេះ 
ែល់អនកសោយគ្មម នបសងា ើបម្បាប់ពីព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលរបេ់េិេសរួយសផ្សងសទៀត។ 
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បញ្ជ ីរាយម្របសេទ និងទតីាងំព័ត៌ាន 

ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំវា រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតផ្ៅល់ជូនអនកនូវបញ្ា ីរាយម្បសភទ 
និងទីតាាំងឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូល រកាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌ លេិកាធិការ។ 

ការបង់នលែ 

រណឌ លេិកាធិការអាច្បនឹងគ្ិតនថលថតច្បរលងឯកសារដែលបានសធែ ើស ើងេម្មាប់អនកសម្ការ Part B នន IDEA 

ម្បេិនសបើនថលសេវាសនេះ រិនរារាាំងអនកពីការសម្បើម្បាេ់េិទធ ិរបេ់អនកកន ុងការម្តួតពិនិតយ 

និងពិនិតយស ើងវញិសលើឯកសារទាាំងសនេះ។ វារិនអាច្បគ្ិតនថលេម្មាប់ការរុករក ឬទាញយកព័ត៌មានសៅសម្ការ IDEA 

ស ើយ។ 

ការមកមម្របឯកសារតាមេំសណើរបេ់ាតាបតិា 

34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05215 

ម្បេិនសបើអនកសជឿជាក់ថា ព័ត៌មានសៅកន ុងឯកសារអប់រំទាក់ទងនឹងកូនអនក ដែលម្តវូបានម្បរូល រកាទុក 

ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ IDEA រិនម្តឹរម្តវូ នាាំឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ ឬរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធ ិសផ្សងសទៀតរបេ់កូនអនក 

អនកអាច្បសេន ើេុាំឲ្យរណឌ លេិកាធិការដកដម្បព័ត៌មានសនាេះ។ 

រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតេសម្រច្បថាសតើម្តូវដកដម្បព័ត៌មានសៅតារេាំសណើរបេ់អនកកន ុងរយៈសពលរួយេរររយសម្កាយ
សពលទទួលបានេាំសណើរបេ់អនក។ 

ឱកាេេម្រាប់េវនាការ នីតិវធិីេវនាការ និងលទធ្លននេវនាការ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកបែិសេធរិនម្ពរដកដម្បព័ត៌មាន សៅតារការសេន ើេុាំរបេ់អនក 
ពួកសគ្ម្តវូជូនែាំណឹងអនកពីសេច្បកៅ ីេសម្រច្បសនាេះ រចួ្បម្បាប់អនកអាំពីេិទធ ិទទួលបានេវនាការរបេ់អនក 
សោយរណឌ លេិកាធិការ។ 

អនកមានេិទធសេន ើេុាំេវនាការ េម្មាប់េួរសែញសោលព័ត៌មានសៅកន ុងឯកសារអប់របេ់កូនអនក សែើរបីធានាថា 
វាម្តឹរម្តូវ រិនសធែ ើឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ ឬក៏រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធ ិសផ្សងសទៀតរបេ់កូនអនក។ 
េវនាការេម្មាប់តវា៉ា ព័ត៌មានសៅកន ុងឯកសារ ម្តវូដតសធែ ើស ើងតារនីតិវធិីេវនាការរបេ់រណឌ លេិកាធិការសម្ការ 

FERPA។ សនេះ រិនដរនជាេវនាការតារផ្ល វូច្បាប់ននការអប់រំពិសេេស ើយ។ 

ជាលទធផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការេសម្រច្បថាព័ត៌មានសនេះ គ្រឺិនម្តឹរម្តវូ សធែ ើឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ 
ឬក៏រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធ ិសផ្សងសទៀតរបេ់កុមារ ពួកសគ្ម្តូវដតដកដម្បព័ត៌មានឲ្យបានេរម្េប 
សហើយជូនែាំណឹងអនកពីការដកដម្បទាាំងសនេះ ជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

ជាលទធផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការេសម្រច្បថាព័ត៌មានសនេះ រិនដរនរិនម្តឹរម្តវូ 
រិនសធែ ើឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ ឬក៏រិនរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធ ិសផ្សងសទៀតរបេ់កុមារ ពួកសគ្ម្តវូដតជូនែាំណឹងអនកថា 
អនកមានេិទធ ិោក់សេច្បកៅ ីអេះអាងសៅកន ុងឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនក ផ្ៅល់ជារតិសយាបល់សលើព័ត៌មាន 
ឬផ្ៅល់រូលសហតុណ្តរួយដែលអនករិនយល់ម្េបនឹងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់រណឌ លេិកាធិការ។ 

ម្បេិនសបើអនកសម្ជើេសរ ើេច្បង់ោក់បញ្ច លូសេច្បកៅ ីអេះអាងសៅកន ុងឯកសាររបេ់កូនអនកសនាេះ 
សេច្បកៅ ីអេះអាងសនេះម្តវូដត៖ 

1. រកាទុកសោយរណឌ លេិកាធិការ ជាដផ្នករួយននឯកសាររបេ់កូនអនក ែរាបណ្តឯកសារ 
ឬដផ្នកដែលបានតវា៉ា ម្តវូបានរកាទុក និង 

2. ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការបងាា ញពីឯកសាររបេ់កូនអនក ឬដផ្នកដែលបានេួរសែញសោល សៅឲ្យភាគ្ីណ្តរួយសនាេះ 
សេច្បកៅ ីអេះអាងសនេះ ក៏ម្តវូដតបងាា ញសៅភាគ្ីសនាេះដែរ។ 

ការយល់ម្រពមឲ្យបសញ្ច ញព័ត៌ានមដលអាចេាគ ល់អតដេញ្ញញ ណបុរគល 

34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 

សយើងែុ្ាំម្តវូដតទទួលបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកសររបេ់អនក 
រុននឹងបងាា ញព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គល សៅឲ្យអនកែនទ 
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លុេះម្តាដតការបងាា ញព័ត៌មានដែលមានសៅកន ុងឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនកម្តវូបានអនុញ្ហញ ត 

សោយគ្មម នការយល់ម្ពរពីមាតាបិតាសម្ការ FERPA។ ជាទូសៅ ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនចាាំបាច្ប់ស ើយ 

រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលម្តូវបានបសញ្ចញជូនែល់រន្រនៅ ីរបេ់ទីភាន ក់ងារចូ្បលររួ 

េម្មាប់សគ្មលបាំណងបាំសពញសៅតារលកខែណឌ តម្រូវនន Part B នន IDEA។ ប ុដនៅការយល់ម្ពររបេ់អនក 

ឬការយល់ម្ពររបេ់កូនអនកម្បេិនសបើពួកសគ្្នែល់អាយុជានីតិជន ម្តូវដតបានទទួល 
រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលម្តូវបានបសញ្ចញសៅឲ្យរន្រនៅ ីរបេ់ទីភាន ក់ងារចូ្បលររួ ដែលបានផ្ៅល់ 
ឬបង់នថលសេវាផ្លល េ់បដ រូ។ សលើេពីសនេះ ម្បេិនសបើកូនអនកសរៀនសាលាឯកជន ការយល់ម្ពររបេ់អនកម្តូវដតបានទទួល 
រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគ ល់អតៅេញ្ហញ ណបុគ្គលណ្តរួយអាំពីកូនអនកម្តវូបានបសញ្ចញឲ្យ 
រវាងរន្រនៅ ីសៅកន ុងរណឌ លេិកាធិការ ដែលសាលាឯកជនសនាេះេែ ិតសៅ 
និងរន្រនៅ ីសៅកន ុងរណឌ លេិកាធិការដែលកូនអនករេ់សៅ 
ម្បេិនសបើអនករិនមានគ្សម្មាងច្បង់ច្បុេះស ម្ េះកូនអនកសៅកន ុងរណឌ លេិកាធិការដែលអនករេ់សៅ។ 

កិចចការពារព័ត៌ានអតតេញ្ញញ ណផ្ទា ល់ខល នួ 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 

រណឌ លេិកាធិការរបេ់សលាកអនក 
ចាាំបាច្ប់ម្តូវការពារការេមាា ត់ននព័ត៌មានអតតេញ្ហញ ណផ្លទ ល់ែល នួសៅកន ុងែាំណ្តក់កាលម្បរូល រកាទុក បងាា ញ 
និងបាំផ្លល ញ។ 
រន្រនត ីមាន ក់សៅរណឌ លេិកាធិការចាាំបាច្ប់ម្តូវទទួលែុេម្តូវសលើការធានានូវការេមាា ត់ននរាល់ព័ត៌មានអតតេញ្ហញ ណផ្លទ
ល់ែល នួ។ បុគ្គលទាាំងអេ់ដែលម្បរូល ឬសម្បើព័ត៌មានអតតេញ្ហញ ណផ្លទ ល់ែល នួចាាំបាច្ប់ម្តវូទទួលការបណុ្េះបណ្តត ល ឬ 

ការបងាា ត់បសម្ងៀន ពាក់ព័នធនឹងការេមាា ត់សម្ការ Part B នន IDEA និង FERPA។ 

រណឌ លេិកាធិការនីរួយៗចាាំបាច្ប់រកាទុក េម្មាប់ការម្តួតពិនិតយសាធារណៈ នូវបញ្ា ីបច្បច ុបបនន នន ស ម្ េះ 
និងរុែតាំ ដណងរបេ់និសយាជិតទាាំងឡាយណ្តកន ុងទីភាន ក់ងារដែលអាច្បទទួលបានព័ត៌មាន អតតេញ្ហញ ណផ្លទ ល់ែល នួ។ 

ការបផំ្ទែ ញ ការឃាត់ទកុ នងិការរកាទុកព័តា៌ន 

34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 

រណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកចាាំបាច្ប់ម្តូវជូនែាំណឹងែល់អនក សៅសពលព័ត៌មានអតតេញ្ហញ ណផ្លទ ល់ែល នួ 
ដែលម្តូវបានម្បរូល រកា ឬសម្បើ ដលងមានភាពចាាំបាច្ប់េម្មាប់ការផ្តល់សេវាអប់រំែល់កូនរបេ់អនក។ 

សៅសពលដលងមានភាពចាាំបាច្ប់ ព័ត៌មានចាាំបាច្ប់ម្តូវបាំផ្លល ញសចាលតារការសេន ើេុាំរបេ់អនក។ ក៏ប ុដនត  
កាំណត់ម្តាអច្បិនន្រនតយ៍ននស ម្ េះ អាេយោា ន និងសលែទូរេពទរបេ់កូនអនក និសនទេ កាំណត់ម្តាវតតមាន 
រុែវជិាា ដែលបានចូ្បលសរៀន កម្រិតថាន ក់ដែលបានបាំសពញ និងឆ្ន ាំដែលបានសរៀនច្បប់របេ់គ្មត់ អាច្បម្តូវ 
បានរកាទុកសោយគ្មម នសពលកាំណត់។ 

ច្បាប់រែាេត ីពីការឃាត់ទុកកាំណត់ម្តាមានដច្បងកន ុងជាំពូក 40.14 RCW។ នីតិវធិីេម្មាប់កាំណត់រយៈ 

សពលដែលរណឌ លេិកាធិការរួយចាាំបាច្ប់ម្តវូឃាត់ទុកកាំណត់ម្តាម្តវូបានសបាេះផ្ាយសោយ នាយកោា ន 
ម្គ្ប់ម្គ្ងកាលបបវតត ិ និងកាំណត់ម្តា ននសលខាធិការោា នរែាវា៉ា េីុនសតាន។ 

នីតិវធិីសោេះម្រសាយវវិាទការអប់រំពិសេេ 

អនកគ្ឺជាអនកចូ្បលររួែ៏េាំខាន់មាន ក់កន ុងម្គ្ប់ទិែាភាពននករម វធិីអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ ការចូ្បលររួសនេះ 
ចាប់សផ្តើរពីការបញ្ជ នូកូនអនកនាម្គ្មែាំបូង។ អនក និងរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនក ម្តវូបានសលើកទឹកច្បិតតឲ្យ 
សធែ ើការជារួយគ្មន សែើរបីពោយារសោេះម្សាយរាល់ការដែែងគ្ាំនិតគ្មន ដែលប េះពាល់ែល់ករម វធិីអប់រំពិសេេ 
របេ់កូនអនក។ សៅសពលដែលអនក និងរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនករិនអាច្បសោេះម្សាយការដែែងគ្ាំនិត គ្មន បាន 
សយើងមានជសម្រើេម្សាប់ដែលមានលកខណៈផ្ល វូការជាងេម្មាប់សោេះម្សាយវវិាទ។ ជសម្រើេ ទាាំងសនេះមាន 
ការេម្រេុះេម្រួល បណត ឹងរបេ់ពលរែា និងេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ដែលមាន រិនលាំសអៀង។ 

ការេម្រមេុះេម្រមួល 

34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
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ទូសៅ 

សេវាេម្រេុះេម្រួលមានផ្តល់ជូនសោយឥតគ្ិតនថលែល់អនក ឬរណឌ លេិកាធិការសែើរបីជួយសោេះម្សាយបញ្ហា  

ពាក់ព័នធនឹងអតតេញ្ហញ ណករម ការវាយតនរល ការកាំណត់ទីកដនលងអប់រំ និងការផ្តល់ជូន FAPE ែល់កូន របេ់អនក 

និងសៅរាល់សពលដែលេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ម្តវូបានេាំណូរពរឲ្យសធែ ើស ើង។ 
ការេម្រេុះេម្រួលមានលកខណៈេម ័ម្គ្ច្បិតត និងរិនអាច្បសម្បើសែើរបីម្ចានសចាល ឬពនោរេិទធ ិរបេ់អនក កន ុង 

សេន ើេុាំឲ្យមានេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ឬម្ចានសចាលនូវេិទធ ិណ្តរួយសផ្សងសទៀតដែលផ្តល់ ជូនសម្ការ Part B 

នន IDEA។ ែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួលម្តូវបានសរៀបច្បាំយា ងសទៀងទាត់សៅទីតាាំងរួយ ដែលងាយម្េួលេម្មាប់អនក 

និងរណឌ លេិកាធិការ។ 

រណឌ លេិកាធិការអាច្បបសងក ើតនីតិវធីិដែលផ្តល់ជូនឪពុកមាត យដែលសម្ជើេសរ ើេរិនសម្បើែាំសណើរការ េម្រេុះេម្រួល 
នូវឱកាេកន ុងការជួប សៅកន ុងសពលសវលា និងសៅទីតាាំងរួយដែលងាយម្េួលេម្មាប់ អនក 
ជារួយនឹងភាគ្ីគ្មម នភាពលាំសអៀង៖ 

1. ដែលេែ ិតសម្ការកិច្បចេនោជារួយនឹងេែ ប័នសោេះម្សាយវវិាទសផ្សងសទៀតដែលេរម្េប ឬ រជឈរណឌ លបណុ្េះបណ្តត ល 
និងព័ត៌មានឪពុកមាត យ ឬរជឈរណឌ លធនធានឪពុកមាត យកន ុងេហគ្រន៍កន ុងរែា។ និង 

2. ដែលនឹងសធែ ើការរពនយល់ម្បាប់ពីអតែម្បសយាជន៍ និងសលើកទឹកចិ្បតតអនកឲ្យសម្បើែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួល។ 

ភាពមិនលំសអៀងននអនកេម្រមបេម្រមួល 

ការេម្របេម្រួលម្តវូបានសធែ ើស ើងសោយបុគ្គលដែលមានេរតែភាព រិនលាំសអៀង និង ល្ងកាត់ការ 
បណុ្េះបណ្តត លអាំពីបសច្បចកសទេេម្រេុះេម្រួលម្បកបសោយម្បេិទធភាព។ បុគ្គលសនាេះចាាំបាច្ប់ម្តវូមាន ច្បាំសណេះែឹងច្បាប់ 

និងបទបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធផ្ងដែរ។ OSPI 

ច្បុេះកិច្បចេនោជារួយនឹងទីភាន ក់ងារខាងសម្ៅសែើរបីសធែ ើការេម្រេុះេម្រួល។ ទីភាន ក់ងារសនាេះជាអនករកា 
បញ្ា ីស ម្ េះអនកេម្រេុះេម្រួល។ អនកេម្រេុះេម្រួលម្តូវបានដបងដច្បកការងារឈរសលើរូលោា នម្ពាវ វលិជុាំ 

ឬរូលោា នរិនលាំសអៀងសផ្សងសទៀត។ អនកេម្រេុះេម្រួល (1) អាច្បរិនដរនជានិសយាជិតនន OSPI រណឌ លេិកាធិការ 

ឬទីភាន ក់ងាររែាសផ្សងសទៀតដែលកាំពុងផ្តល់សេវាផ្លទ ល់ែល់កុមារដែលជាករមវតថ ុននែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួល និង (2) 

អាច្បគ្មម នទាំនាេ់ផ្លម្បសយាជន៍ផ្លទ ល់ែល នួ ឬវជិាា ជីវៈ។ 
ែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួលម្តវូបានសរៀបច្បាំយា ងសទៀងទាត់សៅទីតាាំងរួយ ដែលងាយម្េួលេម្មាប់អនក 
និងរណឌ លេិកាធិការ។ 

កិចចម្រពមសម្រពៀងសធវ ើស ើងកន ុងដំសណើរការេម្រមេុះេម្រមួល 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌ លេិកាធិការមានការម្ពរសម្ពៀងគ្មន  ការម្ពរសម្ពៀងសនាេះចាាំបាច្ប់ម្តវូសរៀបច្បាំជាកិច្បច 
ម្ពរសម្ពៀងេម្រេុះេម្រួលជាលាយលកខណ៍អកសរដែលម្តូវច្បុេះហតែសលខាសោយអនក និងតាំណ្តងនន 
រណឌ លេិកាធិការដែលម្តូវបានផ្តល់េិទធ ិឲ្យច្បុេះកិច្បចម្ពរសម្ពៀងភាា ប់កាតពែកិច្បចផ្ល វូច្បាប់។ កិច្បចពិភាកាកន ុង 
ែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួល ម្តូវរកាការេមាា ត់ និងរិនអាច្បម្តូវបានសម្បើជាភ័េុ្តាងកន ុងេវនការ 
នីតិវធិីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ណ្តរួយ ឬនីតិវធិីេីុវលិណ្តរួយននតុលាការេហព័នធ  ឬតុលាការរែា វា៉ា េីុនសតានស ើយ។ 
ម្បការសនេះចាាំបាច្ប់ម្តវូដច្បងកន ុងកិច្បចម្ពរសម្ពៀងលាយលកខណ៍អកសរ។ ក៏ប ុដនត  កិច្បច- ម្ពរសម្ពៀងេម្រេុះេម្រួល 
រិនអាច្បសម្បើជាភ័េុ្តាងស ើយ។ កិច្បចម្ពរសម្ពៀងេម្រេុះេម្រួលភាា ប់ កាតពែកិច្បចផ្ល វូច្បាប់ 
និងអាច្បអនុវតតបានកន ុងដែនេរតែកិច្បចននតុលាការែាណ្តរួយ ឬសោយតុលាការ តាំបន់ ននេហរែាអាសររកិ។ 

ភាពខុេគ្នន រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនការនីតិវធិីម្រតឹមម្រតវូតាមចាបេ់ត ីពីបណត ងឹការអបរ់ំពិសេេ 
របេ់ពលរដឋ 

បទបញ្ហា នន Part B នន IDEA មាននីតិវធិីែុេៗគ្មន េម្មាប់បណត ឹងរែា (បណត ឹងពលរែា) និងេវនការ 

នីតិវធិីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ បណត ឹងពលរែារួយអាច្បម្តវូបានោក់ជូន OSPI សោយបុគ្គល ឬសាែ ប័នរួយ 

ដែលសធែ ើការសចាទម្បកាន់រណឌ លេិកាធិការ OSPI ឬទីភាន ក់ងារសាធារណៈណ្តរួយសផ្សងសទៀត 

ដែលបានរំសលាភសៅសលើលកខែណឌ តម្រូវកន ុង Part B  វធិានេហព័នធ ដែលមានកន ុង 34 CFR Part 300 ឬ 

បទបញ្ហា រែាេម្មាប់អនុវតត Part B នន IDEA។ បណត ឹងពលរែាម្តវូបានសេុើបអសងកតសោយ OSPI ដផ្ែក 

តារព័ត៌មានអាំពីការរំសលាភបាំពានដែលផ្តល់ជូនសោយបុគ្គលោក់ពាកយបណត ឹង និងរណឌ លេិកាធិការ សាលា 
ឬទីភាន ក់ងារសផ្សងសទៀតដែលស ល្ ើយតបសៅនឹងបណត ឹង។ បណត ឹងពលរែាចាាំបាច្ប់ម្តូវោក់កន ុង 
រយៈសពលរួយឆ្ន ាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទម្បកាន់សនាេះ។ 
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េាំសណើេុាំេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់អាច្បម្តូវបានោក់សោយអនកឬរណឌ លេិកាធិការរបេ់ 
អនកច្បាំសពាេះបញ្ហា ណ្តរួយពាក់ព័នធនឹងអតតេញ្ហញ ណករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់ទីតាាំងអប់រំកូនរបេ់ អនក 

ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរររយសោយឥតគ្ិតនថល (free appropriate public education, 

FAPE)ែល់កូនអនកដតប ុសណ្តណ េះ។ េវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តវូសធែ ើស ើងសោយសៅម្ករច្បាប់រែាបាល 

(Administrative Law Judge, ALJ) ដែលបសម្រើការងារ ជូនការយិាល័យេវនការរែាបាល 

ដែលជាទីភាន ក់ងាររែាឯករាជយ។ េវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ជាទូសៅ ររួមានការផ្តល់េកខ ីភាពសោយសាកសី 
និងការបងាា ញភ័េុ្តាង។ េាំសណើេុាំសធែ ើេវនការ 
នីតិវធិីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ចាាំបាច្ប់ម្តូវោក់កន ុងរយៈសពលពីរឆ្ន ាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទ ម្បកាន់ 
(ករណីសលើកដលងច្បាំសពាេះការបងាា ញព័ត៌មានែុេ ឬការឃាត់ទុកព័ត៌មាន។ 

សពលសវលា និងនីតិវធិីេម្មាប់បណត ឹងពលរែា និងេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តូវបានពនយល់ 
សៅខាងសម្ការ។ 

នីតិវធិីេម្រាប់បណត ឹងពលរដឋ 

34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 

OSPI មាននីតិវធិីេម្មាប់សោេះម្សាយបណត ឹងរែា។ នីតិវធិីទា ាំងសនាេះ មានបញ្ហា ក់កន ុងបទបញ្ហា រែា 

និងព័ត៌មានេត ីពីបណត ឹងរែា ម្តវូបានរកាទុកសៅសលើដវបសាយតិ៍សនេះ។ 

ម្បេិនសបើអនក បុគ្គល សាែ ប័នណ្តរួយ សជឿជាក់ថារណឌ លេិកាធិការរួយ OSPI ឬសាែ ប័នអប់រំណ្តរួយ 

សផ្សងសទៀតដែលេែ ិតសម្ការការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ IDEA បានរំសលាភសៅសលើ Part B នន IDEA បទបញ្ហា  អនុវតត Part B 

ឬបទបញ្ហា រែាពាក់ព័នធ  អនកអាច្បោក់ពាកយបណត ឹងជាលាយលកខណ៍អកសរសៅ Office of Superintendent of Public 

Instruction (OSPI) , Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200។ 

អនកចាាំបាច្ប់ម្តូវផ្តល់េាំសៅច្បរលងរួយច្បាប់ននពាកយបណត ឹងសនាេះែល់រណឌ លេិកាធិការ សាលា 
ឬទីភាន ក់ងារសផ្សងសទៀតដែលអនកោក់ពាកយបណត ឹងម្បឆ្ាំង។ 

ការោក់ពាកយបណត ងឹ 

ពាកយបណត ឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ ចាាំបាច្ប់ម្តវូច្បុេះហតែសលខាសោយអនក ឬបុគ្គល 
ឬសាែ ប័នដែលជាអនកោក់ពាកយបណត ឹង សហើយចាាំបាច្ប់ម្តវូមានព័ត៌មានែូច្បខាងសម្ការ៖ 

• ការដថលងថារណឌ លេិកាធិការ ឬទីភាន ក់ងារែនទសទៀតបានរំសលាភសៅសលើលកខែណឌ តម្រូវរួយនន Part B នន IDEA 

បទបញ្ហា អនុវតត  Part B ច្បាប់រែា ឬបទបញ្ហា ពាក់ព័នធ  ឬការដថលងថារណឌ លេិកាធិការ ឬ ទីភាន ក់ងារែនទសទៀត 

រិនបានអនុវតតការេម្រេុះេម្រួល ឬកិច្បចម្ពរសម្ពៀងសោេះម្សាយ។ 

• ស ម្ េះ និងអាេយោា នននរណឌ លេិកាធិការ ឬទីភាន ល់ងារែនទសទៀត។ 

• ស ម្ េះេិេស ម្បេិនសបើពាកយបណត ឹងមានភាពជាក់លាក់ច្បាំសពាេះេិេសមាន ក់ និងព័ត៌មានទាំនាក់ ទាំនង 
ម្បេិនសបើេិេសសនាេះគ្មម នទីជម្រក។ 

• ស ម្ េះសាលាដែលេិេសចូ្បលសរៀន។ 

• ការសរៀបរាប់អាំពីបញ្ហា សោយផ្តល់ជូននូវការពិតជាក់លាក់។ 

• ការសេន ើស ើងនូវែាំសណ្តេះម្សាយបញ្ហា តារព័ត៌មានអនកមាន និងបានែឹង សៅសពលដែលអនកោក់ពាកយបណត ឹង។ និង 

• ស ម្ េះ អាេយោា ន និងសលែទូរេពទរបេ់អនក។ 

ការរំសលាភរិនអាច្បសកើតស ើងកន ុងរយៈសពលសម្ច្បើនជាងរួយឆ្ន ាំរុនកាលបរសិច្បេទដែលពាកយបណត ឹង 

ម្តវូបានទទួលយកសោយ OSPI ស ើយ សោយការបាំសពញតារលកខែណឌ សនេះ។ 

OSPI បានបសងក ើតទម្រង់គ្ាំររួូយដែលអនកអាច្បសម្បើសែើរបីោក់ពាកយបណត ឹង។ ទម្រង់សនេះអាច្បទទួលបានសៅសលើ  
OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកយបណត ឹងពលរែា – េាំណួរទូសៅដែលបានេួរញឹកញាប់ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ 

អនករិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យសម្បើទម្រង់សនេះស ើយ។ 
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ការសេុើបអសងេតពីបណត ឹង 

OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវសេុើបអសងកត និងសច្បញសេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខណ៍អកសរកន ុងរយៈសពល៦០នថា នននថាម្បម្កតិទិន 

សម្កាយសពលទទួលបានពាកយបណត ឹង សលើកដលងមានសហតុផ្លេរម្េបេម្មាប់ ការពនោរសពល។ កន ុងរយៈសពល 60 

នថាសនេះ OSPI (1) តម្រូវឲ្យរណឌ លេិកាធិការផ្តល់ការស ល្ ើយតបច្បាំសពាេះ បណត ឹង (2) ផ្តល់ជូនអនក 

ឬសែើរបណត ឹងនូវឱកាេោក់ជូននូវព័ត៌មានបដនែរអាំពីការសចាទម្បកាន់ កន ុង ពាកយបណត ឹង (3) 

អាច្បសធែ ើការសេុើបអសងកតឯករាជយសៅនឹងកដនលង ម្បេិនសបើ OSPI យល់ស ើញថាវា មានភាពចាាំបាច្ប់ និង (4) 

ពិនិតយស ើងវញិនូវព័ត៌មានពាក់ព័នធទា ាំងអេ់ សហើយសធែ ើការកាំណត់ឯករាជយ ថាសតើរណឌ លេិកាធិការ 

ឬទីភាន ក់ងារែនទសទៀតកាំពុងរំសលាភសៅសលើលកខែណឌ តម្រូវពាក់ព័នធ សៅនឹង Part B នន IDEA ឬយា ងណ្ត។ 

ការសេុើបអសងេត ការពនសារសពល សេចកតេីសម្រមចជាលាយលកខណ៍អកសរ 

ការកាំណត់សពល 60 នថាតារម្បតិទិន អាច្បម្តវូបានពនោរសពលបនតដតកន ុងករណី៖ (1) កាលៈសទេៈសលើកដលងពាក់ព័នធ  

នឹងបណត ឹងជាក់លាក់រួយ ឬ (2) អនក 

និងរណឌ លេិកាធិការរបេ់អនកយល់ម្ពរសោយេម ័ម្គ្ច្បិតតជាលាយលកខណ៍អកសរសធែ ើការពនោរសពលសោេះម្សាយបណត ឹង 
តាររយៈការេម្រេុះេម្រួល ឬវធិីសាន្រេត សោេះម្សាយវវិាទណ្តរួយសផ្សងសទៀត សែើរបីសធែ ើការសោេះម្សាយវវិាទសនេះ។ 

សេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខណ៍អកសរម្តូវសផ្ញើជូនអនក ឬបុគ្គលោក់ពាកយបណត ឹង និងសៅកាន់ម្េកុ រែាបាលសាលា។ 
សេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខណ៍អកសរនឹងម្គ្បែណត ប់សលើការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ។ ច្បាំសពាេះការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ 
សេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខណ៍អកសរនឹងបញ្ហា ក់ពីលទធផ្លននការដេែ ងរកការពិត សេច្បកត ីេនន ិោា ន 
រូលសហតុននសេច្បកត ីេសម្រច្ប និងវធិានការដកតម្រូវ 
េរសហតុផ្លណ្តរួយដែលម្តូវបានចាត់ទុកថាចាាំបាច្ប់សែើរបីសោេះម្សាយពាកយបណត ឹង 
ម្បេិនសបើការរំសលាភបានសកើតស ើង។ 

ឧបាម្រេ័យបណត ងឹ 

សៅសពល OSPI រកស ើញការរំសលាភ ឬការែកខានរិនបានផ្តល់សេវាេរម្េបតាររយៈែាំសណើរការ បណត ឹងរបេ់ែល នួ 

សេច្បកត ីេសម្រច្បនឹងម្គ្បែណត ប់សលើ៖ 

1. រសបៀបសោេះម្សាយករបែិសេទផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះ ររួមាន ការផ្តល់េាំណងហិរញ្ញ វតថ ុេរររយ ឬការ 
ចាត់វធិានការដកតម្រូវេរម្េបសផ្សងសទៀតតារតម្រូវការរបេ់េិេស។ និង 

2. ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេយា ងេរររយែល់េិេសទាាំងអេ់នាសពលអនាគ្ត។ 

បណត ងឹអបរ់ំពិសេេរបេ់ពលរដឋ និងេវនការនីតិវធិីម្រតឹមម្រតវូតាមចាប ់

ម្បេិនសបើបណត ឹងពលរែារួយម្តវូបានទទួលយក ដែលជាករមវតថ ុននេនវការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
ឬបណត ឹងសនាេះមានបញ្ហា សម្ច្បើន សហើយបញ្ហា រួយ ឬសម្ច្បើនជាងរួយននបញ្ហា ទាាំងសនាេះកឺជាដផ្នករួយនន 

េវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវដញកសច្បញ (រិនសេុើបអសងកត) នូវដផ្នកណ្តរួយ នន 

បណត ឹងដែលកាំពុងម្តវូបានសោេះម្សាយកន ុងេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ រហូតែល់ច្បប់េវនការ។ 
បញ្ហា ណ្តរួយកន ុងបណត ឹងដែលរិនដរនជាដផ្នករួយននេវនាការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
ចាាំបាច្ប់ម្តូវសោេះម្សាយកន ុងកាលកាំណត់ននពាកយបណត ឹងសនេះ។ 

ម្បេិនសបើបញ្ហា រួយដែលម្តវូបានសលើកស ើងកន ុងពាកយបណត ឹងម្តវូបានេសម្រច្បរចួ្បកន ុងេវនការ នីតិវធិី 
ម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលពាក់ព័នធនឹងគូ្ភាគ្ីែដែល សេច្បកត ីេសម្រច្បេវនការសនាេះម្តវូមានអានុភាព 

ភាា ប់កាតពែកិច្បច សហើយ OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវជូនែាំណឹងែល់សែើរបណត ឹងថាែល នួនឹងរិនសេុើបអសងកតសលើ បញ្ហា សនាេះសទ។ 

OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវសោេះម្សាយបណត ឹងដែលសចាទម្បកាន់ថារណឌ លេិកាធិការរួយបានែកខានរិនបាន 

អនុវតតតារសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់េវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់។ 

នីតិវធិីននេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម ល្ វូចាប ់

34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125 
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ទូសៅ 

អនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការអាច្បោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់សលើបញ្ហា ណ្តរួយដែលពាក់ព័នធនឹងអតៅេញ្ហញ
ណករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំរបេ់កូនអនក 

ឬការផ្ៅល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) ែល់កូនអនក។ 

រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកពីសេវាដផ្នកច្បាប់សោយឥតគ្ិតនថល ឬមានតនរលទាបណ្តរួយ 
និងសេវាពាក់ព័នធ សផ្សងសទៀតដែលមានសៅកន ុងតាំបន់ 
សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ម្តូវបានោក់ជូន ឬសៅសពលដែលអនកសេន ើេុាំព័ត៌មានសនេះ។ 
េម្មាប់នីតិវធិីននេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ “អនក” ររួមានសរធាវ ើរបេ់អនក 
ម្បេិនសបើអនកបានជួលសរធាវ ើមាន ក់ សហើយ “រណឌ លេិកាធិការ” 
ររួមានសរធាវ ើរណឌ លេិកាធិការម្បេិនសបើវាម្តូវបានតាំណ្តងសោយសរធាវ ើ។ 

ការោក់េំសណើេុ ំ

សែើរបីសេន ើេុាំេវនាការរួយ អនក ឬរណឌ លេិកាធិការម្តូវដតោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ 
សៅភាគ្ីមាខ ងសទៀត។ េាំសណើេុាំសនេះ ម្តវូមានព័ត៌មានទាាំងអេ់ែូច្បខាងសម្ការ និងម្តវូរកាជាការេមាា ត់។ 

អនក ឬរណឌ លេិកាធិការ រិនថានរណ្តមាន ក់ោក់េាំសណើេុាំសនាេះសទ ក៏ម្តវូដតផ្ៅល់ជូន OSPI 

សេវាធនធានរែាបាលនូវេាំសណើេុាំេវនាការរួយច្បាប់តារអាេយោា នែូច្បខាងសម្ការ៖ 

Office of Superintendent of Public Instruction 

Administrative Resource Services 

Old Capitol Building 
PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

អុីដរ ល៖ appeals@k12.wa.us 

េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ម្តវូមាន៖ 

1. ស ម្ េះេិេស 

2. អាេយោា នននទីលាំសៅរបេ់េិេស 

3. ស ម្ េះសាលារបេ់េិេស 

4. ម្បេិនសបើេិេសជាកុមារ ឬយុវជនដែលគ្មម នផ្ទេះេាំ ដបង ម្តវូផ្ៅល់ព័ត៌មានទាំនាក់ទាំនងរបេ់េិេសសនាេះ 

5. ការបរយិាយពីេភាពននបញ្ហា ររួមាន អងគសហតុទាក់ទិននឹងបញ្ហា  និង 

6. ែាំសណ្តេះម្សាយដែលបានសេន ើស ើងននបញ្ហា  ែល់កម្រិតដែលបានែឹង និងមានេម្មាប់អនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការសៅសពលសនាេះ។ 

សេចកដជូីនដំណងឹមដលោបំាច់មុនេវនាការសលើេំសណើេុេំវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម ល្ វូចាប ់

អនក ឬរណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បមានេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ រហូតទាល់ដតអនក 

ឬរណឌ លេិកាធិការោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ ជារួយនឹងភាគ្ីមាខ ងសទៀត និងផ្ៅល់ OSPI 

នូវេាំសណើេុាំរួយច្បាប់ដែលមានព័ត៌មានែូច្បបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

ភាពម្ររប់ម្រគ្នន់ននេំសណើេុេំវនាការ 

សែើរបីឲ្យេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់មានែាំសណើរការសៅរុែ េាំសណើេុាំសនេះ ម្តូវបានចាត់ទុកថាម្គ្ប់ម្គ្មន់។ 
ម្គ្ប់ម្គ្មន់ មានន័យថា េាំសណើេុាំសនេះ បាំសពញសៅតារលកខែណឌ តម្រូវនានាដែលបញ្ហា ក់ខាងសលើសៅកន ុងដផ្នក 
“ការោក់េាំសណើេុាំ”។ េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់នឹងម្តូវចាត់ទុកថា ម្គ្ប់ម្គ្មន់ 
លុេះម្តាដតភាគី្ដែលទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់សនាេះ ជូនែាំណឹងសៅរន្រនៅ ីរែាបាលេវនាការ 

(ALJ) និងភាគ្ីមាខ ងសទៀតជាលាយលកខណ៍អកសរសៅកន ុងរយៈសពល15នថាម្បតិទិនថា ភាគ្ីទទួលសជឿជាក់ថា 

េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់គ្ឺ រិនម្គ្ប់ម្គ្មន់។ 
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សៅកន ុងរយៈសពលម្បាាំនថាម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួលបានការជូនែាំណឹងពីភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្មន់សហើយ 

រន្រនៅ ីរែាបាលេវនាការ (ALJ) ម្តវូេសម្រច្បថាសតើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់សនេះ 

បាំសពញសៅតារលកខែណឌ តម្រូវែូច្បមានសរៀបរាប់ខាងសលើឬសទ សហើយជូនែាំណឹងែល់អនក 
និងរណឌ លេិកាធិការជាលាយលកខណ៍អកសរភាល រៗ។ 

ការមកមម្របេំសណើេុេំវនាការ 

អនក ឬរណឌ លេិកាធិការអាច្បសធែ ើការដកដម្បេាំសណើេុាំេវនាការបានដតកន ុងករណី៖ 

1. ភាគ្ីមាខ ងសទៀតយល់ម្េបច្បាំសពាេះការដកដម្បជាលាយលកខណ៍អកសរ សហើយផ្ៅល់ឱកាេឲ្យសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការសនេះ 
តាររយៈការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ (ម្បេិនសបើអនកដែលជាមាតាបិតាបានសេន ើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់) 
ែូច្បមានដច្បងខាងសម្ការ ឬ 

2. រិនឲ្យសលើេពីរយៈសពលម្បាាំនថារុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាបច់ាប់សផ្ៅើរ 
រន្រនៅ ីេវនាការផ្ៅល់ការអនុញ្ហញ តឲ្យសធែ ើការដកដម្ប។ 

ម្បេិនសបើអនកជាភាគ្ីសេន ើេុាំេវនាការ សហើយអនកសធែ ើការដកដម្បច្បាំសពាេះេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ 
សពលសវលាកាំណត់េម្មាប់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ និងរយៈសពលេម្មាប់ែាំសណ្តេះម្សាយ (សរើល៖  
ែាំសណើរការននការសោេះម្សាយ) ចាប់សផ្ៅើររៅងសទៀតសៅកាលបរសិច្បេទោក់េាំសណើេុាំដែលបានដកដម្ប ឬកាលបរសិច្បេទដែល 

ALJ ទទួលេាំសណើេុាំ។ 

ការស ែ្ ើយតបរបេម់ណឌ លេិកាធកិារចំសពាេះេំសណើេុេំវនាការម្រតមឹម្រតវូតាម ល្ វូចាប់ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរិនបានសផ្ញើសេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខណ៍អកសរឲ្យអនក 
ែូច្បមានដច្បងសៅកន ុងដផ្នកេៅ ីពី សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខណ៍អកសរ 

ទាក់ទងនឹងបញ្ហា ដែលមានសៅកន ុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់របេ់អនកសទ កន ុងរយៈសពល 10 

នថាម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល  ូវច្បាប់ 
រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតសផ្ញើជូនអនកនូវការស ល្ ើយតបរួយដែលមាន៖ 

1. ការពនយល់ពីរូលសហតុដែលរណឌ លេិកាធិការបានសេន ើ 
ឬបែិសេធរិនចាត់វធិានការដែលបានសលើកស ើងសៅកន ុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់។ 

2. ការបរយិាយពីជសម្រើេសផ្សងសទៀតដែលម្ករុ IEP របេ់កូនអនកបានពិចារណ្ត 

និងពីរូលសហតុដែលជសម្រើេទាាំងសនាេះម្តវូបានបែិសេធ។ 

3. ការបរយិាយពីនីតិវធីិកន ុងការវាយតនរល បា ន់ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗ 
ដែលរណឌ លេិកាធិការសម្បើម្បាេ់ជារូលោា នេម្មាប់វធិានការដែលបានសេន ើ ឬបែិសេធ។ និង 

4. ការបរយិាយពីកតាៅ សផ្សងសទៀតដែលពាក់ព័នធនឹងវធិានការដែលបានសេន ើ ឬបែិសេធរបេ់រណឌ លេិកាធិការ។ 

រណឌ លេិកាធិការសៅដតអាច្បអេះអាងថា េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់របេ់អនករិនម្គ្ប់ម្គ្មន់ 

សទាេះបីជាវាផ្ៅល់ឲ្យអនកនូវព័ត៌មានសៅកន ុងច្បាំណុច្បទី 1–4 ខាងសលើក៏សោយ។ 

ការស ែ្ ើយតបរបេភ់ារាីខ ងសទៀតចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតមឹម្រតវូតាម ល្ វូចាប់ 

សលើកដលងច្បាំសពាេះេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ដែលមានលកខណៈម្បញាប់េម្មាប់វនិ័យ 
ែូច្បមានពិភាកាសៅកន ុងដផ្នកខាងសម្ការេៅ ីពីនីតិវធិីននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់េម្មាប់វនិ័យ 
ភាគ្ីទទួលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ម្តវូសផ្ញើឲ្យភាគ្ីមាខ ងសទៀត 

នូវការស ល្ ើយតបដែលបញ្ហា ក់ជាក់លាក់ពីបញ្ហា សៅកន ុងេាំសណើេុាំកន ុងរយៈសពល 10 

នថាម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួលបានេាំសណើេុាំសនេះ។ គ្មគ្ីនីរួយៗសៅដតអាច្បអេះអាងថា 
េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់រិនម្គ្ប់ម្គ្មន់ែដែល។ 

ពាកយេុរំំរ ូ

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 

OSPI បានបសងក ើតពាកយេុាំគ្ាំរនូនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់រួយ 

សែើរបីជួយអនកកន ុងការបាំសពញពាកយសេន ើេុាំេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់។ ទម្រង់សនេះអាច្បទទួលបានសៅសលើ 

OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកយសេន ើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ – េាំណួរទូសៅដែលបានេួរញឹកញាប់ 

និងដបបបទសេន ើេុាំ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ អនករិនម្តវូបានតម្រូវឲ្យសម្បើទម្រង់សនេះស ើយ។ 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
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ប ុដនៅេិទធ ិរបេ់អនកកន ុងការទទួលបាន េវនាការម្តឹរម្តូវតារ ផ្ល វូច្បាប់អាច្បបែិសេធ 
ឬពនោរសពលបានម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់សនេះរិនបញ្ច លូព័ត៌មានដែលម្តូវការ ទាាំងអេ់។ 
អនកក៏អាច្បទទួលបានពាកយសេន ើេុាំេវនាការរួយច្បាប់ពីនាយកោា នអប់រំពិសេេរបេ់រណឌ លេិកាធិការអនកផ្ង 
ដែរ។ 

ការកំណត់េិទធទិទួលសេវាអប់រំរបេេ់េិសកន ុងសពលរង់ោេំវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម ល្ វូចាប ់

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 

សលើកដលងដតមានការដច្បងសៅកន ុងដផ្នកេៅ ីពី នីតិវធិីសៅសពលោក់វនិ័យេិេសដែលមានពិការភាព 
សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ម្តូវបានបញ្ជ នូសៅឲ្យភាគ្ីមាខ ងសទៀតកន ុងរយៈសពលននែាំសណើរ
ការសោេះម្សាយ និងអាំ ុងសពលរង់ចាាំសេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់េវនាការរិនលាំសអៀងម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ 

ឬនីតិវធិីតុលាការណ្តរួយដែលពាក់ព័នធនឹងបណៅ ឹងតវា៉ា សលើសេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់ ALJ 

កូនអនកម្តូវដតេែ ិតសៅកន ុងការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្ លុេះម្តាដតអនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មម នសផ្សងពីសនេះ។ 

សោយមានការយល់ម្េបពីអនក កូនអនកម្តូវដតោក់សៅកន ុងករម វធិីសាលារែាទូសៅ 
រហូតែល់បញ្ចប់ការជាំនុាំជម្រេះទាាំងអេ់សនេះ 
ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់មានពាក់ព័នធនឹងពាកយេុាំច្បុេះស ម្ េះែាំបូងសៅកន ុងសាលារែា។ 

ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងការផ្ៅល់សេវាែាំបូងសម្ការ Part B នន IDEA 

េម្មាប់កូនអនកដែលកាំពុងបញ្ជ នូពីសេវាករមសៅសម្ការ Part C នន IDEA នៅ Part B នន IDEA 

និងដែលដលងមានេិទធ ិទទួលបានសេវាករម  Part C សោយសារដតកូនអនកមានអាយុបីឆ្ន ាំសនាេះ 

រណឌ លេិកាធិការរិនតម្រូវឲ្យផ្ៅល់សេវាករម Part C ដែលកូនអនកកាំពុងទទួលបានសនាេះសទ។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកមានេិទធ ិទទួលបានសេវាករមសម្ការ Part B នន IDEA 

សហើយអនកយល់ម្េបឲ្យកូនរបេ់អនកទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាករមពាក់ព័នធជាសលើកែាំបូង 
សោយរង់ចាាំសាៅ ប់លទធផ្លជាំនុាំជម្រេះ សនាេះរណឌ លេិកាធិការម្តវូដតផ្ៅល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធទា ាំងសនាេះ 
ដែលរិនេែ ិតសៅកន ុងវវិាទរវាងអនក និងរណឌ លេិកាធិការ។ 

ម្បេិនសបើ ALJ ្នែល់ការេសម្រច្បថា ការដកដម្បការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំមានលកខណៈេរម្េប 

សេច្បកៅ ីេសម្រច្បទាក់ទិននឹងការកាំណត់េិទធ ិសនាេះ ម្តូវដតចាត់ទុកជាការម្ពរសម្ពៀងគ្មន រវាងអនក 
និងរណឌ លេិកាធិការេម្មាប់សគ្មលបាំណងកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ 
កន ុងអាំ ុងសពលននបណៅ ឹងតវា៉ាណ្តរួយសលើសេច្បកៅ ីេសម្រច្បម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់។ 

ដំសណើរការសោេះម្រសាយ 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

ការម្របជុំមេវ ងរកដំសណាេះម្រសាយ 

សៅកន ុងរយៈសពល 

15នថាសម្កាយសពលដែលអនកបានោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់របេ់អនកជារួយនឹងរណឌ លេិកាធិការ 

និង OSPI រណឌ លេិកាធិការម្តវូដតសកាេះម្បជុាំជារួយអនក និងេមាជិកពាក់ព័នធ  ឬេមាជិកននម្ករុ IEP 

ដែលមានច្បាំសណេះែឹងជាក់លាក់ពីអងគសហតុដែលបានកាំណត់សៅកន ុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់របេ់អន
ក។ កិច្បចម្បជុាំសនេះ ម្តវូដតសធែ ើស ើងរុនសពលដែលសពលកាំណត់ននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ចាប់សផ្ៅើរ 
លុេះម្តាដតអនក និងរណឌ លេិកាធិការឯកភាពសធែ ើការេម្រេុះេម្រួល 
ឬឯកភាពសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ។ ការម្បជុាំសនេះ៖ 

1. ម្តវូដតមានតាំណ្តងរណឌ លេិកាធិការមាន ក់ដែលមានអាំណ្តច្បកន ុងការសធែ ើសេច្បកៅ ីេសម្រច្ប ជាំនួេឲ្យរណឌ លេិកាធិការ 
និង 

2. រិនអាច្បមានសរធាវ ើរណឌ លេិកាធិការ លុេះម្តាដតអនកម្តវូបានអរែាំសណើរសោយសរធាវ ើ។ 

សគ្មលបាំណងននការម្បជុាំគ្ឺ េម្មាប់ឲ្យអនកពិភាកាពីេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់របេ់អនក 
និងពីអងគសហតុដែលបសងក ើតជារូលោា នននេាំសណើេុាំ សែើរបីឲ្យរណឌ លេិកាធិការមានឱកាេសោេះម្សាយវវិាទ។ អនក 
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និងរណឌ លេិកាធិការកាំណត់ពីេមាជិកពាក់ព័នធ ននម្ករុ IEP 

េម្មាប់ចូ្បលររួសៅកន ុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ។ 

ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយរិនចាាំបាច្ប់មានសនាេះសទ ម្បេិនសបើ៖ 

1. អនក និងរណឌ លេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មន ជាលាយលកខណ៍អកសរ កន ុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំសនេះ ឬ 

2. អនក និងរណឌ លេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មន សម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួល 
ែូច្បមានដច្បងសៅកន ុងដផ្នកការេម្រេុះេម្រួល។ 

រយៈសពលរកសោេះម្រសាយ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរិនបានសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ 

សៅតារការច្បង់បានរបេ់អនក សៅកន ុងរយៈសពល 30 នថាម្បតិទិនសម្កាយសពលដែលអនកបានោក់េាំសណើេុាំសនេះ 

សៅរណឌ លេិកាធិការ និង OSPI េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់អាច្បនឹងសកើតស ើង។ 

រយៈសពលកាំណត់ 45 នថាម្បតិទិនេម្មាប់ការសច្បញសេច្បកៅ ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយ 

ចាប់សផ្ៅើរសៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30 នថាម្បតិទិន 

សោយមានការសលើកដលងែលេះេម្មាប់ការដកេម្រួលដែលសធែ ើស ើងច្បាំសពាេះរយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30 នថាម្បតិទិនសនេះ 

ែូច្បមានដច្បងខាងសម្ការ។ 

លុេះម្តាដតអនក និងរណឌ លេិកាធិការបានម្ពរសម្ពៀងគ្មន សបាេះបង់ែាំសណើរការសោេះម្សាយ ឬសម្បើម្បាេ់ការេម្រេុះេម្រួល 
ការែកខានរិនបានចូ្បលររួសៅកន ុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយរបេ់អនក 
នឹងពនោរសពលែល់រយៈសពលកាំណត់ននែាំសណើរការសោេះម្សាយ 
និងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ទាល់ដតអនកម្ពរសម្ពៀងចូ្បលររួសៅកន ុងការម្បជុាំ។ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរិនអាច្បទទួលបានការចូ្បលររួរបេ់អនកសៅកន ុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយបនាទ ប់

ពីបានែិតែាំម្បឹងដម្បងេរម្េប និងកត់ម្តាការម្បឹងដម្បងទាាំងសនេះ រណឌ លេិកាធិការអាច្បនឹងសេន ើេុាំឲ្យ ALJ 

ម្ចានសចាលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់របេ់អនក សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 

30នថាម្បតិទិន។ រណឌ លេិកាធិការម្តវូដតកត់ម្តាទុកនូវការប ុនប ងរបេ់ែល នួកន ុងការសរៀបច្បាំសពល 

និងទីកដនលងដែលបានឯកភាពគ្មន សៅវញិសៅរកេម្មាប់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ។ ការកត់ម្តាសនេះ 
ររួមានការប ុនប ងែូច្បជា៖ 

1. កាំណត់សហតុពិសាត រកត់ម្តាការសៅទូរេពទ ឬការពោយារសៅទូរេពទ និងលទធផ្លននការសៅ ទូរេពទទា ាំងសនាេះ។ 

2. លិែិតស ល្ ើយ ល្ងថតច្បរលងដែលបានសផ្ញើជូនអនក និងការស ល្ ើយតបដែលបានទទួលណ្តរួយ។ និង 

3. កាំណត់ម្តាពិសាត រននការច្បុេះជួបែល់ផ្ទេះ ឬកដនលងការងាររបេ់អនក និងលទធផ្លពីជាំនួបទាាំងសនាេះ។ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការែកខានរិនបានសរៀបច្បាំការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយសៅកន ុងរយៈសពល 

15នថាម្បតិទិនសម្កាយសពលដែលអនកបានផ្ៅល់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ ែល់រណឌ លេិកាធិការ និង 

OSPI របេ់អនកសហើយ ឬរណឌ លេិកាធិការែកខានរិនបានចូ្បលររួសៅកន ុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ 

អនកអាច្បសេន ើេុាំឲ្យ ALJ សច្បញែីកាបងាគ ប់ឲ្យចាប់សផ្ៅើររយៈសពលកាំណត់ 45 

នថាម្បតិទិនននេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់។ 

ការមកេម្រមួលចំសពាេះរយៈសពលរកដំសណាេះម្រសាយ 30 នលាម្របតិទិន 

ម្បេិនសបើអនក 
និងរណឌ លេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មន ជាលាយលកខណ៍អកសរកន ុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ 

សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថាម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ចាប់សផ្ៅើរសៅនថាបនាទ ប់។ 

សម្កាយសពលចាប់សផ្ៅើរសធែ ើការេម្រេុះេម្រួល ឬការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ 

និងរុនសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30នថាម្បតិទិនសហើយ ម្បេិនសបើអនក 

និងរណឌ លេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មន ជាលាយលកខណ៍អកសរថា គ្មម នកិច្បចម្ពរសម្ពៀងណ្តរួយម្តវូសធែ ើស ើង 

សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថាម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់ចាប់សផ្ៅើរសៅនថាបនាទ ប់។ 
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ម្បេិនសបើអនក និងរណឌ លេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួល 

ប ុដនៅរិនទាន់្នែល់ការម្ពរសម្ពៀងគ្មន  សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30នថាម្បតិទិន 

ភាគ្ីទាាំងពីរអាច្បម្ពរសម្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកសរសែើរបីបនៅការេម្រេុះេម្រួល 
រហូត្នសៅែល់ការម្ពរសម្ពៀងរួយ។ ប ុដនៅ ម្បេិនសបើអនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការែកែល នួសច្បញពីែាំសណើរការេម្រេុះេម្រួល សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 

45នថាម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ចាប់សផ្ៅើរសៅនថាបនាទ ប់។ 

កិចចម្រពមសម្រពៀងននដំសណាេះម្រសាយជាលាយលកខណអ៍កសរ 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌ លេិកាធិការសោេះម្សាយជសមាល េះសៅកន ុងកិច្បចម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ សនាេះអនក 
និងរណឌ លេិកាធិការម្តវូសធែ ើកិច្បចម្ពរសម្ពៀងតារផ្ល វូច្បាប់រួយដែល៖ 

1. ច្បុេះហតែសលខាសោយអនក 
និងតាំណ្តងរណឌ លេិកាធិការមាន ក់ដែលមានេិទធិអាំណ្តច្បច្បងភាា ប់កាតពែកិច្បចច្បាំសពាេះរណឌ លេិកាធិការ និង 

2. អាច្បអនុវតៅបានសៅកន ុងតុលាការកាំពូល Washington State ណ្តរួយននយុតាែ ធិការមានេរតែកិច្បច 

ឬសៅកន ុងតុលាការម្េកុននេហរែាអាសររកិ។ 

រយៈសពលម្រតួតពិនិតយកិចចម្រពមសម្រពៀង 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌ លេិកាធិការសធែ ើកិច្បចម្ពរសម្ពៀងរួយ ជាលទធផ្លននកិច្បចម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ 

រិនថាជាអនក ឬរណឌ លេិកាធិការសនាេះសទ អាច្បទុកកិច្បចម្ពរសម្ពៀងសនាេះជាសមា ៈសៅកន ុងរយៈសពល 3 

នថាសធែ ើការចាប់ពីសពលដែលភាគ្ីទាាំងេងខាងច្បុេះហតែសលខាសលើកិច្បចម្ពរសម្ពៀងសនេះ។ 

េវនាការម្រតមឹម្រតវូតាម ល្ វូចាប់ឥតលំសអៀង 

34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095 

ទូសៅ 

សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់រួយម្តវូបានោក់ អនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការដែលពាក់ព័នធ សៅកន ុងជសមាល េះ 
ម្តវូដតមានឱកាេេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់សោយឥតលាំសអៀង។ 

មរនដ ីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 

េវនាការនឹងម្តវូសធែ ើស ើងសោយ ALJ ឯករាជយដែលមានលកខណៈេរបតៅ ិម្គ្ប់ម្គ្មន់ 

ដែលបសម្រើការឲ្យការយិាល័យេវនាការដផ្នករែាបាល (Administrative Hearings, OAH)។ 

រន្រនៅ ីរែាបាលេវនាការ (ALJ) យា ងសហាច្បណ្តេ់៖ 

1. រិនម្តវូជាបុគ្គលិក OSPI ឬរណឌ លេិកាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកន ុងការអប់រំ ឬដថទាាំកុមារ។ ប ុដនៅបុគ្គលសនេះ 

រិនដរនជានិសយាជិតរបេ់ទីភាន ក់ងារសោយសារដតពួកសគ្ម្តវូបានជួលសោយទីភាន ក់ងារ ឲ្យសធែ ើជា ALJ ន ោះន ើយ។ 

2. រិនម្តវូមានផ្លម្បសយាជន៍ផ្លទ ល់ែល នួ ឬអាជីពដែលមានជសមាល េះជារួយនឹងភាពរិនលាំសអៀងរបេ់ ALJ 

សៅកន ុងេវនាការ។ 

3. ម្តវូដតមានច្បាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងយល់ពីបញ្ញ តៅ ិនានារបេ់ IDEA និងបទបញ្ញតៅ ិេហព័នធ  និងរែាទាក់ទិននឹង IDEA 

ក៏ែូច្បជាការបកម្សាយផ្ល វូច្បាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ  និងរែា និង 

4. ម្តវូមានច្បាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងមានេរតែភាពែឹកនាាំេវនាការ សធែ ើ 
និងេរសេរសេច្បកៅ ីេសម្រច្បម្េបសៅតារការអនុវតៅច្បាប់េរម្េបជាបទោា ន។ 

រណឌ លេិកាធិការនីរួយៗម្តវូដតរកាទុកនូវបញ្ា ីស ម្ េះបុគ្គលដែលបសម្រើជា ALJ 

សោយមានការសរៀបរាប់ពីលកខណៈេរបតៅ ិរបេ់ ALJ នីរួយៗ។ បញ្ា ីស ម្ េះ ALJ ក៏មានសៅសលើសគ្ហទាំព័ររបេ់ OSPI 

ផ្ងដែរ។ 
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កមមវតថ ុននេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម ល្ វូចាប ់

ភាគី្ដែលសេន ើេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់រិនអាច្បសលើកពីបញ្ហា នានាសៅកន ុងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់
ដែលរិនម្តវូបានបងាា ញសៅកន ុងេាំសណើេុាំេវនាការសនាេះស ើយ លុេះម្តាដតភាគ្ីមាខ ងសទៀតយល់ម្ពរ។ 

សពលកំណត់េម្រាបក់ារសេន ើេុំេវនាការ 

អនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការម្តូវដតោក់ពាកយេុាំេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្ល វូច្បាប់សៅកន ុងរយៈសពលពីរឆ្ន ាំគ្ិតចាប់ពីកាលបរ ិ
សច្បេទដែលអនក ឬរណឌ លេិកាធិការបានែឹង ឬគួ្របានែឹងអាំពីបញ្ហា ដែលបានសលើកស ើងសៅកន ុងេាំសណើេុាំេវនាការ។  

ករណីសលើកមលងេម្រាប់សពលកណំត ់

សពលកាំណត់ខាងសលើរិនយកជាការម្បេិនសបើអនករិនអាច្បោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់សោយសារ៖  

1. រណឌ លេិកាធិការបានដថលងរិនពិតថា ែល នួបានសោេះម្សាយបញ្ហា  
ឬសរឿងរា៉ា វដែលអនកសលើកស ើងសៅកន ុងេាំសណើេុាំេវនាការរបេ់អនក ឬ 

2. រណឌ លេិកាធិការបិទបាាំងព័ត៌មានពីអនក ដែលែល នួម្តវូផ្ៅល់ជូនអនកសម្ការ Part B នន IDEA។ 

េិទធ ិេវនាការនានា 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

ទូសៅ 

អនកមានេិទធ ិតាំណ្តងឲ្យែល នួអនកសៅេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ 
(ររួទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវធិីោក់វនិ័យ)។ អនក 
និងរណឌ លេិកាធិការដែលជាភាគ្ីេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ 
(ររួទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវធិីោក់វនិ័យ) មានេិទធិ៖ 

1. កន ុងការតាំណ្តងសោយសរធាវ ើ និងអរែាំសណើរ និងផ្ៅល់ម្បឹកាសយាបល់សោយបុគ្គលដែលមានច្បាំសណេះែឹង 
ឬការបណដ ុ េះបណ្តៅ លពិសេេទាក់ទងនឹងបញ្ហា នានារបេ់េិេសមានពិការភាព។ 

2. បងាា ញភេដ ុតាង និងម្បឈររុែ េួរច្បសរល ើយ និងសេន ើេុាំវតៅមានសាកសី។ 

3. ហារឃាត់ការបងាា ញពីភេដ ុតាងណ្តរួយសៅេវនាការដែលរិនម្តវូបានបងាា ញែល់ភាគ្ីមាខ ងសទៀត 
យា ងសហាច្បណ្តេ់ក៏ម្បាាំនថាសធែ ើការរុនេវនាការ។ 

4. យកឯកសារេវនាការដែលបានកត់ម្តាម្គ្ប់ពាកយ ជាលាយលកខណ៍អកសរ ឬជាសអ ិច្បម្តនូិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។ 
និង 

5. យកលទធផ្លននអងគសហតុ និងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បជាលាយលកខណ៍អកសរ ឬជាសអ ិច្បម្តនូិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។ 

ការបង្ហា ញព័ត៌ានបមនែម 

យា ងសហាច្បណ្តេ់ក៏ម្បាាំនថាសធែ ើការរុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូច្បាប់ 
អនកនិងរណឌ លេិកាធិការម្តូវដតបងាា ញឲ្យគ្មន សៅវញិសៅរក 
នូវការវាយតនរលទាាំងអេ់ដែលបានសធែ ើស ើងសៅកាលបរសិច្បេទសនាេះ 
និងអនុសាេន៍នានាដផ្ែកសលើការវាយតនរលទាាំងឡាយដែលអនក ឬរណឌ លេិកាធិការច្បង់សម្បើម្បាេ់សៅកន ុងេវនាការ។ 

ALJ អាច្បនឹងរារាាំងភាគ្ីណ្តរួយដែលែកខានរិនបានអនុវតៅតារលកខែណឌ សនេះ រិនឲ្យបងាា ញការវាយតនរល 

ឬអនុសាេន៍ពាក់ព័នធ សៅេវនាការ សោយគ្មម នការយល់ម្ពរពីភាគ្ីមាខ ងសទៀត។ 

េិទធ ិរបេា់តាបិតាសៅកន ុងេវនាការ 

អនកម្តវូបានផ្ៅល់េិទធ ិឲ្យ៖ 

1. មានវតៅមានកូនអនក 

2. សបើកេវនាការជាសាធារណៈ និង 

3. មានឯកសារេវនាការ លទធផ្លននអងគសហតុ និងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បដែលបានផ្ៅលជូ់នអនកសោយឥតគ្ិតនថល។ 
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សពលកំណត់ និងភាពេមរមយននេវនាការ 

34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 

រិនឲ្យសលើេពី 45 នថាម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ចប់រយៈសពលកាំណត់ 30 

នថាម្បតិទិនេម្មាប់កិច្បចម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ ឬរិនឲ្យសលើេពី 45 

នថាម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ចប់រយៈសពលកាំណត់ននរយៈសពលសោេះម្សាយដែលបានដកដម្ប៖ 

1. សេច្បកៅ ីេសម្រច្បចុ្បងសម្កាយម្តវូបានេសម្រច្បសៅកន ុងេវនាការ សហើយ 

2. សេច្បកៅ ីេសម្រច្បរួយច្បាប់ម្តវូបានសផ្ញើជូនភាគ្ីនីរួយៗ។ 

ALJ អាច្បផ្ៅល់ការពនោរសពលជាក់លាក់សលើេពីរយៈសពលកាំណត់ 45នថាម្បតិទិន 

ែូច្បមានសរៀបរាប់ខាងសលើសៅតារការសេន ើេុាំរបេ់ភាគ្ីណ្តរួយៗ។ 

េវនាការនីរួយៗម្តវូដតសធែ ើស ើងសៅសមា ង និងទីកដនលងដែលេរររយេម្មាប់អនក និងកូនអនក។ 

សេចកដេីសម្រមចននេវនាការ 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 

សេចកដេីសម្រមចរបេ់មរនដ ីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 

សេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់រន្រនៅ ីរែាបាលេវនាការថាសតើកូនអនកទទួលបានការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល 

(FAPE) ឬយា ងណ្តសនាេះ ម្តវូដតដផ្ែកសលើរូលោា នច្បាេ់លាេ់។ 

សៅកន ុងេវនាការដែលអនកសចាទម្បកាន់ថា រណឌ លេិកាធិការបានរំសលាភនីតិវធិី ALJ 

អាច្បរកស ើញថាកូនអនករិនបានទទួល FAPE កន ុងករណីដែលភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្មន់នននីតិវធិី៖ 

1. សម្ជៀតដម្ជកេិទធិរបេ់កូនអនកកន ុងការទទួលបាន FAPE 

2. សម្ជៀតដម្ជកយា ងខាល ាំងសលើឱកាេកន ុងការចូ្បលររួសៅកន ុងែាំសណើរការសធែ ើសេច្បកៅ ីេសម្រច្បទាក់ទងនឹងការផ្ៅល់ FAPE 

ែល់កូនអនក ឬ 

3. សធែ ើឲ្យមានការែកហូតអតែម្បសយាជន៍ននការអប់រំ។ 

ខតាមការេនមត់ននចាប ់

សទាេះបីរន្រនៅ ី ALJ រិនរកស ើញថា មានការរំសលាភសលើ FAPE ក៏សោយ ក៏រន្រនត ី ALJ 

សៅដតអាច្បបងាគ ប់ឲ្យរណឌ លេិកាធិការអនុវតតតារលកខែណឌ តម្រូវទាាំងឡាយកន ុងដផ្នកទាក់ទងនឹងនីតិវធិីទទួលបា

នកិច្បចការពារននបទបបញ្ញ តត ិរែាេហព័នធ  សម្ការ Part B នន IDEA (34 CFR §§ 300.500 រហូតែល់ 300.536)។ 

េំសណើសោយម កេុំសធវ ើេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតមឹម្រតវូតាមចាប់ 

សលាកអនកអាច្បោក់េាំសណើសោយដ ករួយេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហា រួយ
ោច្ប់សោយដ កពីេាំសណើេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ដែលបានោក់រចួ្បសហើយ។ 

លទធ្ល និងសេចកតេីសម្រមចរបេ់ម្រកមុម្របឹកាសោបល ់និងសាធារណៈជនទូសៅ 

OSPI លុបសចាលព័ត៌មានអតតេញ្ហញ ណផ្លទ ល់ែល នួណ្តរួយ និង៖ 

1. ផ្តល់លទធផ្លនិងសេច្បកត ីេសម្រច្បសៅកន ុងេវនាការអាំពីកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ជូនែល់គ្ណៈកមាម ធិការម្បឹកា

សយាបល់សលើការអប់រំពិសេេននរែាវា៉ា េុីនសតាន (SEAC) និង 

2. ផ្សពែផ្ាយលទធផ្ល និងសេច្បកត ីេសម្រច្បទាាំងសនាេះជូនសាធារណៈជន។ 

សេចកតេីសម្រមចសាែ ពរ, បណត ឹងឧទធរណ៍ 

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
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សេច្បកត ីេសម្រច្បដែលបានសធែ ើស ើងសៅកន ុងេវនាការអាំពីកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ 
(ររួទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវ ើធីវនិ័យ) គ្ឺជាសេច្បកត ីេសម្រច្បសាែ បរ សវៀរដលងដតភាគ្ីណ្តរួយ (សលាកអនក 
ឬរណឌ លេិកាធិការ) មានការពាក់ព័នធកន ុងេវនាការ បត ឹងឧទធរណ៍សលើសេច្បកត ីេសម្រច្ប តាររយៈការសធែ ើ 
បណត ឹងរែាបបសវណីសៅតុលាការ ែូច្បបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ។ 

បណត ងឹរដឋបបសវណី រមួទាងំរយៈសពលននការោក់បណត ឹងទាងំសនាេះ 

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

ទូសៅ 

ម្បេិនសបើភាគ្ីណ្តរួយជាំទាេ់សៅនឹងលទធផ្ល និងសេច្បកត ីេសម្រច្ប 
ដែលសធែ ើស ើងសៅកន ុងេវនាការអាំពីកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ 
(ររួទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវធិី វនិ័យផ្ង) ភាគ្ីសនាេះមានេិទធិសធែ ើបណត ឹងរែាបបសវណី 
ទាក់ទងនឹងបញ្ហា ដែលជាករមវតថ ុននេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 
បណត ឹងសនាេះអាច្បសធែ ើស ើងសៅតុលាការរែាដែលមានយុតាត ធិការ 
(តុលាការរែាដែលមានេរតែកិច្បចសធែ ើេវនាការសលើសរឿងកត ីម្បសភទសនេះ) ឬសៅតុលាការម្េកុននេហរែាអាសររកិ។ 

តុលាការម្េកុេហរែាអាសររកិ មានេិទធ ិអាំណ្តច្បកន ុងការេសម្រច្បសលើបណត ឹងទាាំងឡាយដែលសធែ ើស ើងសម្ការ Part B នន 

IDEA សោយរិនគ្ិតអាំពីបរមិាណននវវិាទ។ 

អាជាា យុកាល 

ភាគី្ដែលបត ឹងនឹងមានរយៈសពល 90 នថាតារម្បតិទិន ចាប់ពីនថាននការសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់រន្រនត ី ALJ 

សែើរបីោក់បណត ឹងរែាបបសវណី។ 

នីតិវធិីបមនែម 

សៅកន ុងបណត ឹងរែាបបសវណី តុលាការ៖ 

1. ទទួលកាំណត់សហតុននកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធីិរែាបាល។ 

2. េវនាការសលើភ័េុ្តាងបដនែរ តារការសេន ើេុាំរបេ់សលាកអនក ឬតារការសេន ើេុាំរបេ់រណឌ លេិកាធកិារ និង 

3. េាំអាងសលើសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់ែល នួ េត ីអាំពីភាពសលើេលុបននភ័េុ្តាង និងផ្តល់វធិានការ 
ែាំសណ្តេះម្សាយដែលតុលាការយល់ស ើញថាេរម្េប។ 

 វធិានននការបកម្រសាយ 

Part B នន IDEA រិនោក់កម្រិត ឬកាំណត់េិទធ ិ នីតិវធិី និងែាំសណ្តេះម្សាយ 

ដែលមានសម្ការរែាធរមនុញ្ញ ននេហរែាអាសររកិ ច្បាប់េត ីពីជនជាតិអាសររកិមានពិការភាពឆ្ន ាំ 1990 ច្បាំណងសជើង V 

ននច្បាប់េត ីពីការសាត រនីតិវ ើធីេរបទា ឆ្ន ាំ1973 (Part 504) ឬច្បាប់សផ្សងសទៀតននរែាេហព័នធ  

ដែលការពារេិទធ ិេិេសនិេសិតមានពិការភាព។ សទាេះយា ងណ្តក៏សោយ ម្បេិនសបើសលាកអនកោក់បណត ឹងរែាបបសវណី 

សម្ការច្បាប់ទាាំងសនេះ សហើយសលាកអនកដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ ដែលមានដច្បងសម្ការ Part B នន IDEA ផ្ង ដែរសនាេះ 

នីតិវធិីេត ីអាំពីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ 

ម្តវូដតឈប់សម្បើែូច្បគ្មន នឹងការតម្រូវរួយ ម្បេិនសបើសលាកអនកោក់បណត ឹង សម្ការ Part B នន IDEA។ សនេះមានន័យថា 

សលាកអនកអាច្បមានែាំសណ្តេះម្សាយ សម្ការច្បាប់សផ្សងសទៀត ដែលជាន់គ្មន ជារួយនឹងែាំសណ្តេះម្សាយ ដែលេែ ិតសម្ការ 

IDEA ប ុដនតជាទូសៅ សែើរបីទទួលបានែាំសណ្តេះម្សាយសម្ការច្បាប់ែនទសទៀតទាាំងសនាេះ 

សលាកអនកម្តូវដតសម្បើនីតិវធិីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការតារផ្ល វូច្បាប់ឥតលាំសអៀង សែើរបីទទួលបានែាំសណ្តេះម្សាយ 

ដែលមានសម្ការ IDEA រុនបត ឹងសៅតុលាការសោយផ្លទ ល់។ 

ម្របាក់នលែឈ្ន លួសមធាវ ី

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 



p. 26 

ទូសៅ 

ម្បេិនសបើសលាកអនកឈន េះកត ីកន ុងសរឿងរែាបបសវណី សហើយមានសរធាវ ើជាតាំណ្តងសនាេះ តារ្នាទ នុេិទធ ិរបេ់ែល នួ 
តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យភាគ្ីចាញ់កត ីបង់ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើេរម្េបឲ្យសលាកអនក។ 

សៅកន ុងបណត ឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធិីណ្តរួយ ដែលសធែ ើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទ នុេិទធ ិរបេ់ែល នួ 

តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យសរធាវ ើរបេ់សលាកអនកបង់ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើេរម្េបឲ្យរណឌ លេិកាធិការ ឬ OSPI 

ដែលឈន េះកត ី ម្បេិនសបើសរធាវ ើ៖ (ក) ដែលបានបត ឹង ឬសរឿងកត ីដែលតុលាការរកស ើញសនាេះជាសរឿងកត ីគ្មម នែល ឹរសារ 
រិនេរសហតុផ្ល ឬគ្មម នរូលោា នច្បាេ់លាេ់ ឬ (ែ) បានបនតបត ឹង 
សម្កាយសពលដែលបណត ឹងសនាេះបានបងាា ញកាន់ច្បាេ់នូវភាពគ្មម នែល ឹរសារ គ្មម នសហតុផ្ល េរម្េប 
ឬគ្មម នរូលោា នច្បាេ់លាេ់ ឬ 

សៅកន ុងបណត ឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធិីណ្តរួយ ដែលសធែ ើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទ នុេិទធ ិរបេ់ែល នួ 

តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យសលាកអនក ឬសរធាវ ើរបេ់សលាកអនកបង់ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើេរម្េបឲ្យរណឌ លេិកាធិការ 

ឬ OSPI ដែលឈន េះកត ី ម្បេិនសបើេាំសណើរបេ់សលាកអនកេុាំសធែ ើេវនាការ សលើកិច្បចែាំសណើការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់សនាេះ 

ឬសរឿងកត ីសនាេះម្តវូបានបងាា ញឲ្យស ើញនូវបាំណងរិនេរម្េបសម្កាយរក ែូច្បជាកន ុងបាំណងយាយី 
បងកការយឺតយា ងរិនចាាំបាច្ប់ ឬបសងក ើនការច្បាំណ្តយរិនចាាំបាច្ប់សលើបណត ឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធិី។ 

ការេសម្រមចអំពីម្របាក់នលែឈ្ន លួសមធាវ ី

ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើ ម្តូវដតដផ្ែកសលើនថលឈន លួទូសៅសៅកន ុងេហគ្រន៍ ដែលបណត ឹង 
ឬេវនាការសនាេះសធែ ើស ើងទាក់ទងនឹងម្បសភទ និងគ្ុណភាពសេវាដែលបានផ្តល់។ ម្បាក់បដនែរ ឬសរគ្ុណរិន 
ម្តវូសម្បើម្បាេ់សៅកន ុងការគ្ណនាម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើ ដែលបានេសម្រច្បសហើយសនាេះសទ។ 

ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើ រិនអាច្បម្តវូបានផ្តល់ សហើយការច្បាំណ្តយពាក់ព័នធ  រិនអាច្បម្តូវបានេងវញិសទ សៅកន ុងបណត ឹង 

ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធិីសម្ការ Part B នន IDEA 

ទាក់ទងនឹងសេវាដែលបានសម្បើម្បាេ់បនាទ ប់ពីផ្តល់ែាំសណ្តេះម្សាយជាលាយលកខណ៍អកសរជូនសលាកអនក ម្បេិនសបើ៖ 

1. ការផ្តល់ែាំសណ្តេះម្សាយសនាេះសធែ ើស ើងកន ុងរយៈសពល ដែលមានដច្បងកន ុងវធិាន 68 ននវធិាននីតិវធីិ រែាបបសវណីននរែាេហព័នធ  

ឬ កន ុងករណីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ឬការ ពិនិតយស ើងវញិកម្រិតរែា 

កន ុងរយៈសពលណ្តរួយសម្ច្បើនជាង10នថាតារម្បតិទិន រុនកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធីិចាប់សផ្តើរ។ 

2. ការផ្តល់ែាំសណ្តេះម្សាយសនាេះរិនម្តវូបានទទួលយកកន ុងរយៈសពល 10នថាតារម្បតិទិន និង 

3. តុលាការ ឬរន្រនត ី ALJ រកស ើញថា េាំណងដែលសលាកអនកបានទទួលជាច្បុងសម្កាយសនាេះ 

រិនេរម្េបេម្មាប់សលាកអនកជាងការផ្តល់ែាំសណ្តេះម្សាយ។ 

ថែីតបិតដតមានការកម្រិតទាាំងសនេះ តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យផ្តល់ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើ 
និងការច្បាំណ្តយពាក់ព័នធែល់សលាកអនកបាន ម្បេិនសបើសលាកអនកឈន េះកត ី 
សហើយសលាកអនកមានសហតុផ្លេរម្េបកន ុងការម្ចានសចាលការផ្តល់ែាំសណ្តេះម្សាយ។ 

ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើរិនអាច្បេសម្រច្បផ្តល់ជូនបានសទ ទាក់ទងនឹងការម្បជុាំណ្តរួយរបេ់ម្ករុការងារ IEP 

សវៀរដលងដតការម្បជុាំសនាេះសធែ ើស ើងសោយសារកិច្បចែាំសណើរការរែាបាល ឬច្បាំណ្តត់ការរបេ់តុលាការ។ 

ការម្បជុាំេត ីអាំពីែាំសណ្តេះម្សាយរួយ ដែលតម្រូវសម្ការនីតិវធិីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
រិនម្តវូចាត់ទុកជាការសកាេះម្បជុាំសោយសារេវនាការរែាបាល ឬច្បាំណ្តត់ការតុលាការ 
សហើយក៏រិនម្តូវចាត់ទុកជាេវនាការរែាបាល ឬច្បាំណ្តត់ការតុលាការ សែើរបីផ្តល់ម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើសទ។ 

តុលាការអាច្បកាត់បនែយបរមិាណម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើេរម្េបដែលបានេសម្រច្បផ្តល់ឲ្យ សម្ការ Part B នន IDEA 

ម្បេិនសបើតុលាការរកស ើញថា៖ 

1. កន ុងអាំ ុងសពលបណត ឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធីិ សលាកអនក ឬសរធាវ ើរបេ់សលាកអនកបានសធែ ើ 
ឲ្យយឺតយា ងែល់សេច្បកត ីេសម្រច្បចុ្បងសម្កាយននវវិាទសោយរិនេរសហតុផ្ល។ 

2. បរមិាណម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើដែលេសម្រច្បឲ្យផ្តល់ មានច្បាំនួនសលើេរិនេរម្េបនឹងនថលឈន លួគិ្តជាសមា ង 
ដែលគិ្តជាទូសៅសៅកន ុងេហគ្រន៍ េម្មាប់សេវាម្េសែៀងគ្មន  ននសរធាវ ើ ដែលមានជាំនាញ កិតត ិនារ 
និងបទពិសសាធន៍េរម្េបម្េសែៀងគ្មន ។ 

3. សពលសវលាដែលបានច្បាំណ្តយ និងសេវាច្បាប់ដែលបានផ្តល់ មានកម្រិតសម្ច្បើនសលើេលប់ សបើពិនិតយអាំពីលកខណៈននបណត ឹង 
ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធីិ ឬ 
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4. សរធាវ ើដែលសធែ ើជាតាំណ្តងឲ្យសលាកអនក 
រិនបានផ្តល់ឲ្យរណឌ លេិកាធិការនូវព័ត៌មានេរម្េបសៅកន ុងការជូនែាំណឹងអាំពីេាំសណើេុាំកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារ
ច្បាប់ ែូច្បបានសរៀបរាប់សម្ការច្បាំណុច្ប េាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់។ 

សទាេះយា ងណ្តក៏សោយ តុលាការរិនអាច្បកាត់បនែយម្បាក់នថលឈន លួសរធាវ ើបានសទ ម្បេិនសបើតុលាការរកស ើញថា រែា 
ឬ រណឌ លេិកាធិការ បានសធែ ើឲ្យយឺតយា វរិនេរសហតុផ្លែល់សេច្បកត ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយននបណត ឹង 

ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិវធិី ឬមានការរំសលាភបាំពានរួយ សម្ការែនននីតិវធិីទទួលបាន កិច្បចការពារនន Part B នន 

IDEA។ 

នីតិវធិីោក់វន័ិយេម្រាបេ់ិេសមដលានេទិធ ិទទួលបានការអប់រំពិសេេ 

កូនរបេ់អនកម្តូវបានផ្តល់ការការពារេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ សៅសពលដែលពួកគ្មត់ម្តវូបានោក់វនិ័យ។ 
ការការពារទាាំងសនេះ ររួបញ្ច លូទាាំងនីតិវធិីននការោក់វនិ័យ ដែលអនុវតតច្បាំសពាេះេិេសទាាំងអេ់ផ្ងដែរ។ 
ការការពារទាាំងសនេះ ក៏អនុវតតច្បាំសពាេះេិេសដែលរិនទាន់ម្តវូបានរកស ើញថា 
មានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេផ្ងដែរ ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការបានែឹងថា 
េិេសសនាេះនឹងមានេិទធ ិទទួលបាន។ 

េិទធ ិអណំាចរបេប់ុរគលិកសាលា 

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

ការកំណត់ករណីនមួីយៗោច់សោយម ក 

បុគ្គលិកសាលាអាច្បពិចារណ្តសាែ នភាពពិសេេណ្តរួយតារសគ្មលការណ៍រួយករណីរតងៗ 
សៅសពលកាំណត់ថាសតើការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលបានសេវាអប់រំ 
ដែលសធែ ើស ើងម្េបតារលកខែណឌ តម្រូវខាងសម្ការទាក់ទងនឹងវនិ័យ មានលកខណៈេរម្េបេម្មាប់កូនអនក 
ដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករម្បតិបតត ិរបេ់សាលា ឬយា ងណ្ត។ 

ទូសៅ 

ែូច្បគ្មន នឹងកម្រិតរួយដែលពួកសគ្ចាត់វធិានដបបសនេះេម្មាប់េិេសគ្មម នពិការភាព 
បុគ្គលិកសាលាអាច្បែកកូនរបេ់អនកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលបានសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្រិនឲ្យសលើេពីរ

យៈសពល 10 នលាេិកាជាបនតបនាទ ប់ សៅោក់កន ុងបរយិាកាេអប់រំបសណ្តត េះអាេននេរម្េបសផ្សងសទៀត 

ដែលជាបរយិាកាេរួយសផ្សងសទៀត ឬផ្លែ កកូនរបេ់អនកសៅសពលដែលពួកសគ្រំសលាភបាំពានម្ករេីលធរ៌េិេស។ 
បុគ្គលិកសាលា 
ក៏អាច្បែកកូនអនកបដនែរសទៀតផ្ងដែរច្បាំសពាេះការម្បម្ពឹតតែុេ គ្ងោច្ប់សោយដ កសៅកន ុងឆ្ន ាំេិកាែដែលសនេះ 

រិនឲ្យសលើេពីរយៈសពល 10 នលាេិកាជាបនតបនាទ ប់ 

ែរាបណ្តការែកទាាំងសនាេះរិនសធែ ើឲ្យផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ 
(សរើលការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំសោយសារច្បាំណ្តត់ការវនិ័យ េម្មាប់និយរន័យខាងសម្ការ)។ 

សៅសពលកូនអនកម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្ េម្មាប់រយៈសពលេរុប 10 

នលាេិកាសៅកន ុងឆ្ន ាំេិកាែដែលសនេះ 
រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតផ្តល់សេវាកន ុងកម្រិតរួយែូច្បបានតម្រូវខាងសម្ការកន ុងច្បាំសណើងសជើងរងេៅ ីពីសេវាករមនានា 
កន ុងអាំ ុងសពលនថាបនតបនាទ ប់ននការែកសច្បញសៅកន ុងឆ្ន ាំេិកាែដែលសនាេះ។ 

អំណាចបមនែម 

ម្បេិនសបើអាកបបកិរយិាដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេសរិនដរនជាអាការៈននពិការភាពរបេ់កូនអនកសទ 

(សរើល ការកាំណត់ពីអាការៈននពិការភាព (Manifestation Determination) ខាងសម្ការ) 

សហើយការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលបានសេវាអប់រំសោយសារវនិ័យ មានរយៈសពលសលើេពី 10 

នលាេិកាជាបនតបនាទ ប់ បុគ្គលិកសាលាអាច្បអនុវតតនីតិវធិីោក់វនិ័យច្បាំសពាេះកូនអនកតារវធិីែូច្បគ្មន  
និងេម្មាប់រយៈសពលែូច្បគ្មន នឹងការអនុវតតច្បាំសពាេះេិេសគ្មម នពិការភាពដែរ 

សលើកដលងដតសាលាម្តវូផ្តល់សេវាឲ្យកូនអនកែូច្បបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការដផ្នកេៅ ីពីសេវាករមនានា។ ម្ករុការងារ IEP 

របេ់កូនអនកកាំណត់ពីបរយិាកាេអប់រំបសណ្តត េះអាេននសផ្សងសទៀតសែើរបីផ្តល់សេវាជូនកូនអនកសៅកន ុងសាែ នភាពសនេះ។ 
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សេវាកមមនានា 

សេវាដែលម្តូវផ្តល់ឲ្យកូនអនកសៅសពលដែលពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួ
កសគ្ អាច្បផ្តល់ឲ្យសៅកន ុងបរយិាកាេអប់រំបសណ្តត េះអាេននរួយសផ្សងសទៀត។ 

រណឌ លេិកាធិការរិនតម្រូវឲ្យផ្តល់សេវានានាែល់កូនអនកសទ 

ម្បេិនសបើពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្េម្មាប់រយៈសពល 10 

នលាេិកា ឬតិចជាងសនេះ សៅកន ុងឆ្ន ំេិកាសនាេះ លុេះម្តាដតវាផ្តល់សេវាែល់េិេសគ្មម នពិការភាព 
ដែលម្តូវបានែកសច្បញម្េសែៀងគ្មន សនេះ។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកម្តវូបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្េម្មាប់រយៈសពលសលើេពី 

10 នលាេិកា កូនអនកម្តូវដត៖ 

1. បនតទទួលសេវាអប់រំ សែើរបីឲ្យកូនអនកអាច្បបនតចូ្បលររួកន ុងករម វធីិអប់រំទូសៅ 
សទាេះបីេែ ិតសៅកន ុងបរយិាកាេរួយសផ្សងសទៀត 

និងសែើរបីឲ្យរ ើកច្បសម្រើន្នសៅរកការេសម្រច្បសគ្មលសៅដែលបានកាំណត់សៅកន ុង IEP របេ់ពួកសគ្ និង 

2. ម្បេិនសបើអាកបបកិរយិាកូនអនកជាអាការៈពិការភាពរបេ់ពួកសគ្ 
សនាេះពួកសគ្ម្តវូដតទទួលបានការវាយតនរលពីអាកបបកិរយិារុែងារ និងសេវាអនតរាគ្រន៍អាកបបកិរយិា 
និងការដកេម្រួលដែលបានបសងក ើតស ើងេម្មាប់សោេះម្សាយការរំសលាភបាំពានសលើអាកបបកិរយិាសែើរបីកុាំឲ្យសកើតស ើងរតង
សទៀត តារលកខណៈេរម្េប។ 

បនាទ ប់ពីកូនអនកម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្ 

សៅកន ុងឆ្ន ាំេិកាែដែលេម្មាប់រយៈសពល 10 នលាេិកា និងម្របេិនសបើការែកសនេះមានរយៈសពល 10 

នលាេិកាជាបនតបនាទ ប់ ឬតិច្បជាងសនេះ សហើយម្បេិនសបើការែកសនេះ 
រិនម្តវូបានកាំណត់ថាជាការផ្លល េ់បដ រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សនាេះ 
បុគ្គលិកសាលា សោយមានការម្បឹកាសយាបល់ជារួយម្គ្ូរបេ់កុមារយា ងតិច្បមាន ក់ 
នឹងកាំណត់ពីទាំហាំននតម្រូវការរបេ់សេវាសែើរបីឲ្យកូនអនកអាច្បបនតចូ្បលររួកន ុងករម វធិីេិកាអប់រំទូសៅ 
សទាេះបីេែ ិតសៅកន ុងបរយិាកាេរួយសផ្សងសទៀត និងសែើរបីឲ្យរ ើកច្បសម្រើន្នសៅរកការេសម្រច្បសគ្មលសៅ 

ដែលបានកាំណត់សៅកន ុង IEP របេ់កូនអនក។ 

ម្បេិនសបើការែកសនេះ គ្ឺជាការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ម្ករុការងារ 

IEP របេ់កូនអនកកាំណត់យកសេវាេរម្េបសែើរបីឲ្យកូនអនកអាច្បបនតចូ្បលររួកន ុងករម វធិីេិកាអប់រំទូសៅ 

សទាេះបីេែ ិតកន ុងបរយិាកាេរួយសផ្សងសទៀត 

និងសែើរបីឲ្យរ ើកច្បសម្រើន្នសៅរកការេសម្រច្បសគ្មលសៅដែលបានកាំណត់សៅកន ុង IEP របេ់ពួកសគ្។ 

ការផ្ទែ េប់ត រូការកំណត់េទិធទិទួលសេវាអប់រំសោយសារចំណាតក់ារវន័ិយ 

34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155 

ការែកកូនរបេ់អនកសច្បញពីការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់ពួកសគ្ 
គ្ឺជាការផ្ទែ េ់បត រូការកំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ ម្បេិនសបើ៖ 

1. ការែកសនាេះមានរយៈសពលសលើេពី 10 នថាេិកាជាបនតបនាទ ប់ ឬ 

2. កូនអនកេែ ិតសម្ការការែកសច្បញជាបនតបនាទ ប់ ដែលបសងក ើតជាគ្ាំររួូយសោយសារ៖ 

a. ការែកជាបនតបនាទ ប់េរុបមានរយៈសពលសលើេពី 10នថាេិកាសៅកន ុងឆ្ន ាំេិការួយ។ 

b. អាកបបកិរយិារបេ់កូនអនកមានលកខណៈម្េសែៀងគ្មន យា ងខាល ាំងសៅនឹងឧបបតត ិសហតុកនលង រករបេ់ពួកសគ្ 
ដែលនាាំឲ្យមានការែកជាបនតបនាទ ប់ និង 

c. មានកតាត បដនែរសទៀតដែលយករកពិចារណ្តែូច្បជា រយៈសពលននការែករួយសលើកៗ 
រយៈសពលេរុបដែលកូនអនកម្តវូបានែកសច្បញ និងគ្មាល តននការែកពីរួយសៅរួយ។ 

រណឌ លេិកាធិការកាំណត់ថាសតើគ្ាំរនូនការែកសនាេះសធែ ើឲ្យមានការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំតារសគ្មលកា
រណ៍រួយករណីរៅងៗ ឬយា ងណ្ត និងេែ ិតសម្ការការម្តួតពិនិតយស ើងវញិតារេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
និងនីតិវធិីតុលាការម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េប។ 



p. 29 

ការជូនដំណងឹ 

សៅនថាដែលរណឌ លេិកាធិការសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បែកសច្បញដែលជាការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំេម្មាប់
កូនអនក សោយសារការរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេស 
រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកអាំពីសេច្បកត ីេសម្រច្បសនាេះ 
សហើយផ្តល់សេច្បកត ីជូនែាំណឹងេៅ ីពីកិច្បចការពារតារនីតិវធិីែល់អនក។ 

ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព 

សៅកន ុងរយៈសពល 10 នលាេិកាននការេសម្រច្បណ្តរួយច្បាំសពាេះការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ 

(សរើលការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំសោយសារច្បាំណ្តត់ការវនិ័យ) របេ់កូនអនក 

សោយសារការរំសលាភម្ករេីលធរ៌េិេស រណឌ លេិកាធិការ និងេមាជិកពាក់ព័នធ ននម្ករុការងារករម វធិី IEP 

ដែលកាំណត់សោយអនក 
និងរណឌ លេិកាធិការម្តវូដតពិនិតយស ើងវញិសលើម្គ្ប់ព័ត៌មានពាក់ព័នធទា ាំងអេ់សៅកន ុងឯកសារកូនអនក 

ររួទាាំងករម វធិ ីIEP របេ់ពួកសគ្ ការអសងកតរបេ់ម្គ្ូណ្តមាន ក់ និងព័ត៌មានពាក់ព័នធណ្តរួយ 

ដែលបានផ្ៅល់សោយអនកេម្មាប់កាំណត់៖ 

1. ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះបងកស ើងសោយ ឬមានទាំនាក់ទាំនងសោយផ្លទ ល់ និងេាំខាន់សៅនឹងពិការ 
ភាពរបេ់កូនអនកឬយា ងណ្ត ឬ 

2. ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះគឺ្ជាលទធផ្លផ្លទ ល់ននការែកខានរបេ់រណឌលេិកាធិការកន ុងការអនុវតតករម វធីិ IEP 

របេ់កូនអនកឬយា ងណ្ត។ 

ម្បេិនសបើេមាជិកពាក់ព័នធ ននម្ករុការងារករម វធិី IEP ននកូនរបេ់សលាកអនក ររួទាាំងសលាកអនក កាំណត់ ថា 

បានបាំសពញលកខែណឌ ទាាំងសនាេះសហើយ ការម្បម្ពឹតតសនាេះម្តូវដតកាំណត់ថា ជាេញ្ហញ ណបណ្តត លរក 
ពីពិការភាពរបេ់សលាកអនក។ 

ម្បេិនសបើម្ករុការងារដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ េសម្រច្បច្បិតតថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាលទធផ្លសោយ 

ផ្លទ ល់ននការែកខានរបេ់រណឌ លេិកាធិការកន ុងការអនុវតតករម វធិី IEP 

រណឌ លេិកាធិការម្តូវដតចាត់វធិានការណ៍ជាបនាទ ន់ សែើរបីសោេះម្សាយភាពច្បសនាល េះម្បសហាងទាាំងសនាេះ។ 

ការកំណត់ឥរោិបទមដលជាេញ្ញញ ណបណាត លមកពីពិការភាពរបេ់េេិស 

សៅសពលម្ករុការងារសនេះ ររួទាាំងសលាកអនកផ្ង េសម្រច្បថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាេញ្ហញ ណ 

បណ្តត លរកពីពិការភាពននកូនរបេ់សលាកអនក ម្ករុការងារ IEP ម្តវូដត៖ 

1. សធែ ើការវាយតនរលរុែងារឥរយិាបទ លុេះម្តាដតរណឌ លេិកាធិការបានបញ្ចប់ការងារវាយតនរលរុែងារឥរយិាបទ 
រុនសពលឥរយិាបទដែលនាាំឲ្យមានការផ្លល េ់ប្រូនូវការកាំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំសនាេះបានសកើតស ើង 
និងអនុវតតដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរយិាបទេម្មាប់កូនសលាកអនក ឬ 

2. ម្បេិនសបើដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរយិាបទ ម្តវូបានបសងក ើតរចួ្បសហើយ ចូ្បរពិនិតយស ើងវញិនូវ 
ដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរយិាបទ សហើយដកេម្រួលវាតារការចាាំបាច្ប់ សែើរបីសោេះម្សាយឥរយិាបទកូនរបេ់សលាកអនក។ 

សលើកដលងដតបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ សម្ការច្បាំណងសជើងរងអាំពី សាែ នភាពពិសេេ 
រណឌ លេិកាធិការម្តូវបញ្ច លូកូនរបេ់សលាកអនកម្ត ប់សៅកាន់ការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ 
ដែលគ្មត់ម្តូវបានែកសច្បញកនលងរក សវៀរដលងដតសលាកអនក 
និងរណឌ លេិកាធិការយល់ម្ពរសៅនឹងការផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធ ិទទួលការអប់រំថាវាជាដផ្នករួយននការដកដម្បដផ្ន
ការអនតរាគ្រន៍ឥរយិាបទ។ 

សាែ នភាពពិសេេ 

បុគ្គលិកសាលាអាច្បែកកូនរបេ់សលាកអនកសៅោក់កន ុងបរយិាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តត េះអាេននរួយ 

(ដែលកាំណត់សោយម្ករុការងារករម វធិី IEP របេ់េិេស) េម្មាប់រយៈសពលរហូតែល់ 45 នថានននថាេិកា 

សោយរិនគ្ិតអាំពីថា សតើឥរយិាបទកូនរបេ់សលាកអនកដេត ងសច្បញពីេញ្ហញ ណរួយននពិការភាពរបេ់ែល នួ ឬអត់ 
ម្បេិនសបើគ្មត់៖ 

1. កាន់អាវុធ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ចូ្បលសាលា ឬមានអាវុធសៅសាលា សៅកន ុងបរសិវណ សាលា 
ឬសៅកន ុងពិធីផ្ល វូការរបេ់សាលា សម្ការយុតាត ធិការរបេ់រណឌ លេិកាធិការ។ 
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2. មាន ឬែឹងពីការសម្បើម្បាេ់សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ឬលក់ ឬ 
សេន ើឲ្យលក់សារធាតុហារឃាត់ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ែណៈសពលសៅកន ុងសាលា សៅកន ុងបរសិវណសាលា 
ឬកន ុងពីធីផ្ល វូការរបេ់សាលា សម្ការយុតាត ធិការរបេ់រណឌ លេិកាធិការ ឬ 

3. បានបងករបួេសាន ររាងកាយធាន់ធារ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សៅសលើបុគ្គលមាន ក់សផ្សង សទៀត 
ែណៈសពលសៅសាលា សៅកន ុងបរសិវណសាលា ឬកន ុងពិធីផ្ល វូការរបេ់សាលា សម្ការ យុតាត ធិការរបេ់រណឌ លេិកាធិការ។ 

និយមន័យ 

• សារធាតុហារឃាត់ មានន័យថា សម្គ្ឿងសញៀន ឬសារធាតុសផ្សងសទៀត ដែលកាំណត់សម្ការតារាង I, II, III, IV ឬ V 

កន ុង Part 202 (c) ននច្បាប់េត ីពីសារធាតុហារឃាត់ (21 U.S.C.  812 (c))។ 

• សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ មានន័យថា សារធាតុហារឃាត់ ប ុដនតរិនររួបញ្ច លូសារធាតុហារឃាត់ណ្ត 
ដែលម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការការម្តួតពិនិតយពីអនកជាំនាញដថទាាំ 
េុែភាពមានអាជាញ ប័ណណ  ឬម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការអាជាញ ធរសផ្សងសទៀត 
សម្ការច្បាប់សនាេះ ឬសម្ការបទបបញ្ញតត ិទា ាំងឡាយសផ្សងសទៀតននច្បាប់េហព័នធ សទ។ 

• ការបងករបួេសាន ររាងកាយធាន់ធារ មានន័យថា របួេសាន ររាងកាយ ដែលទាក់ទងនឹងសម្គ្មេះថាន ក់ ែល់សាល ប់ 
ការឈឺច្បុកចាប់រាងកាយធាន់ធារ ការសធែ ើឲ្យពិការរាងកាយជាក់ដេតងយូរអដងែង ឬការបាត់ បង់ 
ឬសធែ ើឲ្យច្បុេះសែាយរុែងារននអវៈយវៈននរាងកាយ រាងកាយ ឬេរតែភាពេតិបញ្ហញ សាម រតី យូរអដងែង។ 

• អាវុធ មានន័យថា អាវុធ ឧបករណ៍ បរកិាខ រ េមាា រៈ ឬសារធាតុ អែ ីដែលមានជីវតិ ឬគ្មម នជីវតិ ដែល 
ម្តវូបានសម្បើម្បាេ់េម្មាប់ ឬអាច្បបណ្តត លឲ្យសាល ប់ ឬបងករបួេសាន ររាងកាយធាន់ធារ សលើកដលងដត 
កាាំបិតោក់កន ុងសហាស   មានដផ្លម្បដវងែល ីជាងពីរអុីងកនលេះ។ 

ការកំណត់បរោិកាេ 

34 CFR §300.531; WAC 392-172A-05145 – WAC 392-172A-05149 

ម្ករុការងារ IEP ម្តវូដតកាំណត់បរយិាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តត េះអាេនន  សែើរបីការែកេិេសសច្បញ 

ដែលជាការផ្ទែ េ់បត រូការកំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំ និងការែកេិេសសម្ការដផ្នកនិយាយអាំពី េិទធ ិេសម្រមចបមនែម 
និងសាែ នភាពពិសេេ ខាងសលើ។ 

ការបតងឹឧទធរណ៍សលើសេចកតចីិតតសលើការកណំតេ់ិទធ ិទទួលបានការអបរ់ំ ការកណំត់ពីអាការៈននពិការភាព  
(នីតិវធិេីវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតមឹម្រតវូតាមចាបេ់ម្រាប់វន័ិយ) 

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 

សលាកអនកអាច្បសេន ើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើសលាកអនករិនយល់ម្ពរជារួយនឹង៖ 

1. សេច្បកត ីេសម្រច្បណ្តរួយទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលបានសធែ ើស ើងសម្ការ បទបបញ្ញ តត ិនានាននវន័ិយ 
ឬ 

2. កិច្បចែាំសណើការកាំណត់ឥរយិាបទេិេសបណ្តត លរកពីពិការភាពដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

រណឌ លេិកាធិការ អាច្បសធែ ើេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើែល នួសជឿជាក់ថា 
ការរកាការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន របេ់កូនសលាកអនក 
ទាំនងជាបងកឲ្យមានរបួេសាន រែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 

េូរសរើលដផ្នក៖ នីតិវធីិេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតវូតាមចាប់ 
េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែរេត ីពីការោក់េាំសណើេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់។ 

េិទធ ិអណំាចរបេម់រនដ ីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 

ALJ រួយរបូ ម្តូវែាំសណើរការេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ និងសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បច្បិតត។ រន្រនត ី ALJ 

អាច្ប៖ 

1. បញ្ជ នូកូនរបេ់សលាកអនកម្ត ប់កាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលគ្មត់ឬនាងម្តវូបានែកកនលងរក 

ម្បេិនសបើរន្រនត ី ALJ កាំណត់ថា ការែកសនាេះរំសលាភបាំពានែល់លកខែណឌ តម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់ សម្ការច្បាំណុច្ប 

េិទធិអាំណ្តច្បរបេ់បុគ្គលិកសាលា ឬម្បេិនសបើរន្រនត ី ALJ កាំណត់ថាឥរយិាបទកូនរបេ់សលាកអនក 

បងាា ញពីេញ្ហញ ណរួយបណ្តត លរកពីពិការភាពរបេ់នាង ឬរបេ់គ្មត់ ឬ 
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2. សច្បញសេច្បកត ីបងាគ ប់ឲ្យផ្លល េ់ប្រូការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំននកូនរបេ់សលាកអនកសៅោក់ 
កន ុងបរយិាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តត េះអាេននេរម្េបរួយ េម្មាប់រយៈសពលជាង 45នថានននថា េិកា ម្បេិនសបើរន្រនត ី ALJ 

សនាេះកាំណត់ថា ការរកាការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្បច ុបបនន នន របេ់កូនសលាកអនក 
ទាំនងជាបងកឲ្យមានរបួេសាន រែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 

នីតិវធិីេវនាការទាាំងសនេះ អាច្បសធែ ើស ើងែដែលៗ ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការសជឿជាក់ថា 
ការបញ្ជ នូកូនសលាកអនកម្ត ប់សៅកាន់ការកាំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំែាំបូង 
ទាំនងជាបងកឲ្យមានរបួេសាន រែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 

សៅសពលសលាកអនក ឬរណឌ លេិកាធិការ សេន ើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ េាំសណើសនាេះ 
ម្តវូសគ្មរពតារលកខែណឌ តម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់សម្ការច្បាំណុច្ប 
នីតិវធិីននេាំសណើេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
នងិេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សលើកដលងដតច្បាំណុច្បែូច្បខាងសម្ការ៖ 

1. េវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់សនាេះ ម្តវូបានពសនល ឿន សហើយម្តវូសកើតស ើងកន ុង រយៈសពល 20 

នថាេិកានននថាសេន ើេុាំេវនាការ។ រន្រនត ី ALJ ម្តវូសច្បញសេច្បកត ីេសម្រច្បកន ុងរយៈសពល 10 នថាេិកា បនាទ បពី់េវនាការ។ 

2. លុេះម្តាដតសលាកអនក ឬរណឌ លេិកាធិការ យល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកសរកន ុងការសបាេះបង់េិទធិចូ្បលររួម្បជុាំ 
ឬយល់ម្ពរសម្បើម្បាេ់ការេម្រេុះេម្រួល 
ការម្បជុាំរកែាំសណ្តេះម្សាយរួយម្តវូដតសធែ ើស ើងកន ុងរយៈសពលម្របាពំីរនថាតារម្បតិទិន 

គ្ិតចាប់ពីនថាដែលសលាកអនកោក់េាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ជារួយ OSPI 

និងរណឌ លេិកាធិការ។ េវនាការអាច្បែាំសណើរការសៅបាន 

លុេះម្តាបញ្ហា ម្តវូបានសោេះម្សាយសោយការសពញច្បិតតពីភាគ្ីទា ាំងពីរ កន ុងរយៈសពល 15 នថាម្បតិទិន

ចាប់ពីនថាទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់។ 

3. OSPI បានកាំណត់សពលសវលាពីរ (2) នថាសធែ ើការ េម្មាប់ការបងាា ញភេុ្័តាងបញ្ហា ក់សៅសពលសលាកអនក 

ឬរណឌ លេិកាធិការោក់េាំសណើេុាំពសនល ឿនេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ (េម្មាប់វន័ិយ)។ 

សលាកអនក ឬ រណឌ លេិកាធិការ អាច្បផ្្ចួ្បសផ្តើរឲ្យមានច្បាំណ្តត់ការេីុវលិរួយ 
ជាំទាេ់សៅនឹងការេសម្រច្បសធែ ើស ើងសៅកន ុងេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ដែលបានពសនល ឿន 
ែូច្បគ្មន នឹងអែ ី ដែលពួកសគ្ជាំទាេ់នឹងការេសម្រច្បសធែ ើស ើងសៅកន ុងេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
ទាក់ទងនឹងច្បាំណ្តត់ការវនិ័យននការអប់រំពិសេេ (េូរសរើល ការតវា៉ា រិនេុែច្បិតត ខាងសលើ)។ 

កមនែងអបរ់ំកូនអនកកន ុងសពលសធវ ើេវនការនីតិវធិីម្រតមឹម្រតវូតាមចាបឆ់្បរ់ហ័េ 

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 

សៅសពលអនក ឬរណឌ លេិកាធិការបានោក់េាំសណើសធែ ើេវនការនីតិវធិីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា  វនិ័យ 
សលើកដលងករណីអនក និងរណឌ លេិកាធិការមានការយល់ម្ពរសផ្សងពីសនេះ កូនអនកចាាំបាច្ប់ម្តវូបនត  
ទទួលការអប់រំជាំនួេបសណ្តត េះអាេនន  សោយរង់ចាាំសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់រន្រនត ីេវនការ ឬរហូតែល់សពល 
ផ្ុតកាំណត់រយៈសពលែកសច្បញពីសាលា ែូច្បម្តូវបានសរៀបរាប់សម្ការសារបាន េិទធ ិអាំណ្តច្បរបេ់បុគ្គលិកសាលាសរៀន 
សោយម្តូវអនុវតតតារករណីរួយណ្តដែលសកើតស ើងរុន។ 

កិចចការពារេម្រាបេ់ិេសមដលមិនម្ររបល់កខណៈេមបតត ិទទួលការអបរ់ំពិសេេ នងិសេវាពាក់ព័នធ ស្សងៗ 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

ទូសៅ 

ម្បេិនសបើកូណអនករិនទាន់ម្តវូបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបតត ិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវា ពាក់ព័នធ សផ្សងៗ 
សហើយបានរំសលាភសៅសលើម្ករេីលធរ៌េិេស អនកអាច្បបញ្ហា ក់ពីកិច្បចការពារតារនីតិវធិី ជូនកូនអនក 
ម្បេិនសបើមានការកាំណត់ថារណឌ លេិកាធិការបានែឹងថាកូនអនកគ្បបីម្តវូបានវាយតនរល និង 
កាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបតត ិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ រុនសពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់ វធិានការវនិ័យ។ 

មូលោឋ នននការដឹងឮេម្រាប់បញ្ញា វន័ិយ 

រណឌ លេិកាធិការចាាំបាច្ប់ម្តវូបានចាត់ទុកថាបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបតត ិទទួលការអប់រំពិសេេ 
ម្បេិនសបើរុនសពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់វធិានការវនិ័យ៖ 
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1. អនកបានបងាា ញពីកត ីបាររាជាលាយលកខណ៍អកសរថាកូនអនកម្តវូការការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ  
សៅកាន់បុគ្គលិកម្តួតពិនិតយ ឬរែាបាលននរណឌ លេិកាធិការ ឬសៅកាន់ម្គ្ូបសម្ងៀនរបេ់កូនអនក។ 

2. អនកបានសេន ើេុាំសធែ ើការវាយតនរលពាក់ព័នធនឹងលកខណៈេរបតត ិេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធសផ្សងៗ សម្កាយរ 

Part B នន IDEA ឬ 

3. ម្គូ្បសម្ងៀនរបេ់កូនអនក ឬបុគ្គលិករណឌ លេិកាធិការសផ្សងសទៀត បានបងាា ញពីកត ីបាររាពីទម្រង់ 
ឥរយិាបថរបេ់កូនអនក សោយផ្លទ ល់សៅកាន់នាយកដផ្នកអប់រំពិសេេននរណឌ លេិកាធិការ ឬសៅកាន់ 
បុគ្គលិកម្តួតពិនិតយននរណឌ លេិកាធិការ។ 

ករណីសលើកមលង 

រណឌ លេិកាធិការនឹងរិនម្តូវចាត់ទុកថាបានែឹងឮ ម្បេិនសបើ៖ 

1. អនករិនបានអនុញ្ហញ តឲ្យសធើែការវាយតនរលកូនអនក ឬអនកបានបែិសេធរិនទទួលយកសេវាអប់រំពិសេេ ឬ 

2. កូនអនកម្តវូបានវាយតនរល សហើយកាំណត់ថារិនម្គ្ប់លកខណៈេរបតត ិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ។ 

លកខខណឌ ម្រតវូអនុវតតកន ុងករណីគ្នម នមូលោឋ នននការដឹងឮ 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរិនបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបតត ិទទួលការអប់រំពិសេេ រុនសពល 
ចាត់វធិានការវនិ័យច្បាំសពាេះកូនអនក ែូច្បម្តូវបានសរៀបរាប់ខាងសលើសម្ការអនុសារបាន រូលោា នននច្បាំសណេះែងឹ
េម្មាប់បញ្ហា វនិ័យ និង ករណីសលើកដលង សនាេះកូនអនកអាច្បម្តវូទទួលរងការចាត់វធិានការវនិ័យដែល 
ម្តវូអនុវតតច្បាំសពាេះេិេសគ្មម នពិការភាព ដែលបានចូ្បលររួកន ុងការម្បម្ពឹតតម្បសភទែូច្បគ្មន ។ 

ក៏ប ុដនត  ម្បេិនសបើអនក ឬរណឌ លេិកាធិការសេន ើេុាំសធែ ើការវាយតនរលកូនអនកកន ុងសពលដែលកូនអនកទទួលរង ការ 
ចាត់វធិានការវនិ័យ សនាេះការវាយតនរលចាាំបាច្ប់ម្តូវសធែ ើស ើងយា ងឆ្ប់រហ័េ។ 

រហូតែល់សពលការវាយតនរលម្តូវបានបញ្ចប់ កូនអនកម្តវូបនតទទួលការអប់រំតារការកាំណត់សោយថាន ក់ 
ែឹកនាាំសាលាសរៀន ដែលអាច្បររួមានការផ្លែ ក ឬបសណត ញកូនអនកសច្បញពីសាលាសោយគ្មម នការផ្តល់ សេវាអប់រំ។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកម្តវូបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបតត ិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ សោយពិចារណ្ត 
សៅសលើព័ត៌មានទទួលបានពីការវាយតនរលដែលសធែ ើស ើងសោយរណឌ លេិកាធិការ និងព័ត៌មានដែលអនកបាន 
ផ្តល់ជូន សនាេះរណឌ លេិកាធិការចាាំបាច្ប់ម្តូវផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនក សហើយម្តូវ 
អនុវតតតារលកខែណឌ តម្រូវដផ្នកវនិ័យដែលម្តវូបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

ការបញ្ជ នូបនត និងវធិានការរបេ់អាជាា ធរអនុវតតចាប់ និងអាជាា ធរយុតត ិធម ៌
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Part B នន IDEA រិនបាន៖ 

1. ហារឃាត់រិនឲ្យរណឌ លេិកាធិការរាយការណ៍អាំពីបទសលម ើេម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក ដែលមានលកខណៈេរបតត ិម្គ្ប់ម្គ្មន់
សែើរបីទទួលការអប់រំពិសេេ សៅកាន់អាជាញ ធរពាក់ព័នធេរម្េប ឬ 

2. ទប់សាក ត់អាជាញ ធរអនុវតតច្បាប់ និងអាជាញ ធរយុតត ិធរ៌របេ់រែាពីការអនុវតតការទទួលែុេម្តវូរបេ់ពួក 
សគ្ពាក់ព័នធការអនុវតតច្បាប់េហព័នធ  និងច្បាប់រែាច្បាំសពាេះបទសលម ើេដែលម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក។ 

ការបញ្ជ នូកណំត់ម្រតា 

ម្បេិនសបើរណឌ លេិកាធិការរាយការណ៍ពីបទសលម ើេណ្តរួយដែលម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក រណឌ លេិកាធិការ៖ 

1. ចាាំបាច់្បម្តវូធានាថាេាំសៅច្បរលងននកាំណត់ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្នកវន័ិយរបេ់ 
កូនអនកម្តវូបានបញ្ជ នូសច្បញជារូលោា នពិចារណ្តសោយអាជាញ ធរដែលរណឌ លេិកាធិការសធែ ើការរាយការណ៍ជូន និង 

2. អាច្បបញ្ជ នូេាំសៅច្បរលងននកាំណត់ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្នកវន័ិយរបេ់កូនអនក 

កន ុងកម្រិតរួយដែលម្តវូបានអនុញ្ហញ តសោយ FERPA ដតប ុសណ្តណ េះ។ 

លកខខណឌ តម្រមវូននការមេវ ងរកទីកមនែងេិកាសោយឪពុកាត យរបេ់េេិស កន ុងសាលាឯកជន 

សោយការចំណាយសាធារណៈ សៅសពល FAPE ានបញ្ញា ។ 
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ម្បេិនសបើអនកយល់ស ើញថារណឌ លេិកាធិការរបេ់អនករិនអាច្បផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនក សហើយអនក 

សម្ជើេសរ ើេច្បុេះស ម្ េះឲ្យកូនអនកចូ្បលសរៀនកន ុងសាលាឯកជន សោយគ្មម នការយល់ម្ពររបេ់ម្េកុ រែាបាល 
អនកចាាំបាច្ប់ម្តូវអនុវតតតារជាំហានជាក់លាក់រួយច្បាំនួនសែើរបីសេន ើេុាំការេងម្បាក់ពីម្េកុ រែាបាល 
េម្មាប់ការច្បុេះស ម្ េះចូ្បលសរៀនសៅសាលាឯកជនសនាេះ។ 

ការេងម្របាក់េម្រាប់ការចេុះស ម្ េះចូលសរៀនសៅសាលាឯកជន 

ម្បេិនសបើកាលពីម្គ្មរុន កូនអនកបានទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធនានាពីរណឌ លេិកាធិការ សាលា 
សហើយអនកសម្ជើេសរ ើេច្បុេះស ម្ េះឲ្យកូនអនកចូ្បលសរៀនកន ុងសាលាឯកជន កម្រិតបឋរេិកា ឬ រធយរេិកា 

សោយគ្មម នការយល់ម្ពរ ឬបញ្ជ នូបនត របេ់រណឌ លេិកាធិការ តុលាការ ឬ ALJ អាច្បសេន ើេុាំ 

ឲ្យរណឌ លេិកាធិការេងម្បាក់ជូនអនកេម្មាប់ការច្បាំណ្តយសលើការច្បុេះស ម្ េះចូ្បលសរៀនរបេ់កូនអនក 

ម្បេិនសបើតុលាការ ឬ ALJ រកស ើញថារណឌ លេិកាធិការរិនបានផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនកទាន់ សពលសវលា 

រុនសពលច្បុេះស ម្ េះចូ្បលសរៀនសនេះ សហើយការច្បុេះស ម្ េះចូ្បលសរៀនសៅសាលាឯកជនសនេះមាន លកខណៈេរម្េប។ តុលាការ 

ឬ ALJ អាច្បកាំណត់ថាការច្បុេះស ម្ េះចូ្បលសរៀនសៅសាលាឯកជនរបេ់ កូនអនកមានលកខណៈេរម្េប 

សបើសទាេះបីជាការសធែ ើដបបសនេះរិនេរម្េបតារេតង់ោររែា ដែលម្គ្ប 
ែណត ប់សលើការអប់រំដែលផ្តល់ជូនសោយរណឌ លេិកាធិការក៏សោយ។ 

កម្រមិតននការេងម្របាក ់

ច្បាំនួនននការេងម្បាក់ែូច្បមានសរៀបរាប់កន ុងកថាែ័ណឌខាងសលើ អាច្បម្តូវបានកាត់បនែយ ឬបែិសេធ៖ 

1. ម្បេិនសបើ៖ (ក) សៅកន ុងកិច្បចម្បជុាំ IEP 

ច្បុងសម្កាយដែលអនកបានចូ្បលររួរុនសពលអនកឈប់ឲ្យកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលាសារែា អនករិនបានម្បាប់ម្ករុការងារ 

IEP ថាអនកបានម្ចានសចាលការរកកដនលងេិកាជូនកូនអនកដែលម្តវូបានសេន ើស ើងសោយរណឌ លេិកាធិការសែើរបីផ្តល់ 

FAPE ែល់កូនអនក ររួមាន ការដថលងម្បាប់ពីកត ីបាររារបេ់អនក 

និងសគ្មលបាំណងរបេ់អនកកន ុងការច្បុេះស ម្ េះឲ្យកូនអនកចូ្បលសរៀន កន ុងសាលាឯកជន សម្ការបនទ ុកច្បាំណ្តយរបេ់រែា ឬ (ែ) 
យា ងសហាច្បណ្តេ់រយៈសពល១០នថានននថាសធែ ើការ (រាប់បញ្ច លូទាាំងនថាឈប់េម្មាកច្បាំនថាសធែ ើការ) 
រុនសពលអនកឈប់ឲ្យកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលារែា 
អនករិនបានផ្តល់ការជូនែាំណឹងអាំពីព័ត៌មានសនាេះជាលាយលកខណ៍អកសរែល់រណឌ លេិកាធិការ។ 

2. ម្បេិនសបើរុនសពលអនកឈប់ឲ្យកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលារែា 
រណឌ លេិកាធិការបានផ្តល់ជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរែល់អនក អាំពីសគ្មលបាំណងសធែ ើការវាយតនរលកូនរបេ់អនក 
(ររួមានការដថលងអាំពីសគ្មលបាំណងននការវាយតនរលដែលមានលកខណៈេរម្េប និងេរសហតុផ្ល) 
ប ុដនតអនករិនបានបញ្ជ នូ កូនអនកឲ្យសគ្វាយតនរល  ឬ 

3. សៅសពលដែលតុលាការរកស ើញថាេករមភាពរបេ់អនករិនេរសហតុផ្ល។ 

ក៏ប ុដនត  ច្បាំនួនននការេងម្បាក់៖ 

1. រិនអាច្បកាត់បនែយ ឬបែិសេធោច្ប់ខាត សោយសារការែកខានរិនបានផ្តល់ការជូនែាំណឹង ម្បេនិសបើ៖ (ក) 
សាលាបានរាាំងេទ េះរិនឲ្យអនកផ្តល់ការជូនែាំណឹង (ែ) អនករិនបានទទួលការជូនែាំណឹងអាំពី 
ការទទួលែុេម្តវូរបេ់អនកកន ុងការផ្តល់ការជូនែាំណឹងែូច្បមានសរៀបរាប់ខាងសលើ ឬ (គ្) អនុសលារភាព 
ជារួយនឹងលកខែណឌ តម្រូវខាងសលើ អាច្បនឹងបណ្តត លឲ្យមានសម្គ្មេះថាន ក់ែល់រាងកាយកូនអនក និង 

2. រិនអាច្បម្តវូបានកាត់បនែយ ឬបែិសេធ តារ្នាទ នុេិទធិននតុលាការ ALJ 

សោយសារការែកខានរបេ់អនកកន ុងការផ្តល់ការជូនែាំណឹងតារការតម្រូវ ម្បេិនសបើ៖ (ក) អនករិនសច្បេះអកសរ 
ឬរិនអាច្បេរសេរភាសាអង់សគ្លេ ឬ (ែ) អនុសលារភាពជារួយនឹងលកខែណឌ តម្រូវខាងសលើ 
អាច្បបណ្តត លឲ្យមានផ្លប េះពាលផ់្ល វូច្បិតតធាន់ធារែល់កូនអនក។
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ធនធាន 

ម្បេិនសបើសលាកអនកមានេាំណួរអាំពីនីតិវធិីទទួលបានកិច្បចការពារ េូរអសញ្ា ើញទាក់ទងរណឌ លេិកាធិការ សាលា ឬ 

OSPI េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែរ 

OSPI 

P.O Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 

OSPI - ទាំព័រដវបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេេ 

OSPI - ទាំព័រដវបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេេ - ម្គួ្សារ 

អងគការទទួលរូលនិធិពីសាធារណៈជនែូច្បខាងសម្ការសនេះ អាច្បមានលទធភាព 

ផ្តល់ព័ត៌មានបដនែរអាំពីសេវាអប់រំពិសេេសៅរែាវា៉ា េីុងសតាន (Washington State)៖ 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

6316 So. 12th St. 

Tacoma, WA 98465 

(800) 5-PARENT (v/tty) 

អុីដរ ល៖ pave@wapave.org 

ដវបសាយតិ៍៖ Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
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សលើកមលងមតទទួលបានការជូនដំណឹងស្សងសទៀត ទ្ យុពីសនេះ ពុំសនាេះសសាត  ការង្ហរមដលសធវ ើស ើងសោយ 

ការោិល័យេន ងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction)  

ម្រតវូបាន ត្ល់អាជាា ប័ណណ សៅសម្រកាម អាជាា ប័ណណ ភាពជាាច េ់កមមេិទធ ិការនចនម្របឌិតរមួ (Creative Commons 

Attribution License)។ 

េូមម្របាកដថាម្រតវូ អនកទទួលបានការអនុញ្ញញ តសដើមបីសម្របើម្របាេ់ម្ររប់ម ន្កទាងំអេ់ននឯកសារសបាេះពុមព្ាយសនេះ (របូភាព តារាង 

អតែបទ។ល។) មដលមិនបានបសងេើតស ើងសោយបុរគលិក OSPI អនកធានា ឬអនកចុេះកិចចេនសា។ លិខិតអនុញ្ញញ តសនេះ 

របបីោក់តាងំបង្ហា ញជាសេចកត ីម្របកាេ អំពីាច េ់សាន នដសៅតាមលកខណៈមដលបានបញ្ញជ ក់សោយាច េ់កមមេិទធ ិលតចមែង។ 

ម្រតវូបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាេ់ថាេាេភារសនេះ រឺជាករណីសលើកមលងននអាជាា ប័ណណ សបើកទូលាយរបេ់ OSPI 

"សលើកមលងមតានការជូនដំណឹងដនទស្សងសទៀត ទ្ យុពីសនេះ"។ 

េម្រាប់ព័ត៌ានបមនែម េូមចូលសៅកាន់ សេៀវសៅមណនាអំំពីការ ត្ល់អាជាា ប័ណណ  និងេិទធ ិលតចមែងអនតរកមម OSPI។ 

OSPI ផ្តល់ភាពសេម ើគ្នន ចំសពាេះកមម វធិី និងសេវាទាងំឡាយ សោយគ្នម នការសរេីសអើងសេទ ជាតិសាេន៍ លទធជំសនឿសាេនា 

ពណ៌េមបុ រ ជាតិកំសណើត អាយុ អតីតយុទធជនមដលោកសចញពីជីវតិកងទ័ព ឬសាែ នភាពជាសោធា ទំសនារ ល្ វូសេទរមួទាងំ 
ការបង្ហា ញ ឬអតតេញ្ញញ ណសយនឌ័រ ពិការភាពេរនេម្របសាទវញិ្ញញ ណ ល្ វូចិតត ឬរាងកាយណាមួយ 
ឬការសម្របើម្របាេ់មរគ ុ សទេន៍េុនខមដលទទួលបានការបណត ុ េះបណាត ល ឬសេវាេតវេម្រាប់ជួយដល់ជនពិការភាព។ េំណួរ និងការ

បត ឹងអំពីការសរេីសអើង របបីបញ្ជ នូសៅកាន់នាយកម ន្កេមធម៌ និងេិទធ ិពលរដឋ តាមសលខទូរេពា សលខ (360-725-6162) 725-

6162 ឬ ម្របអប់េំបុម្រតសលខ 47200 Olympia WA 98504-7200។ 

សោន ូតឯកសារសនេះជា PDF តាមទំព័រមវបសាយតិ៍ OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ការគ្នពំារតាមនីតិវធិី។ ឯកសារសនេះ 

អាចរកបានសៅកន ុងទម្រមង់ស្សងសទៀត តាមការសេន ើេំុ។ េូមទាក់ទងមជឈមណឌ លធនធាតាមរយៈសលខ 888-595-3276, TTY 360-

664-3631។ េូមសមើលសលខឯកសារសនេះ េម្រាប់សេវាកមមឆ្ប់រហ័េជាងសនេះ៖ 19-0008. 

 

រូបភាព ការពិពណ៌  

 

Chris Reykdal • អរគនាយករបេ់រដឋ 

Office of Superintendent of Public Instruction 

Old Capitol Building• P.O. Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 
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