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ព័ត៌ានទូ សៅ
សេចកត ីស្តម
ើ
ច្បាប់េតីពីការអប់រំបុគ្គលមានពិការភាព (The Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ឆ្នាំ 2004
ដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំេិេសមានពិការភាព តម្រូវឲ្យសាលាផ្ត ល់ការជូ នែាំណឹងែល់អនក មាតាបិតាេិេសពិការ
ឬេងស័យមានពិការភាព សោយមានការពនយល់សពញសលញអាំពីេិទធិ ដែលមានេម្មាប់អនកសម្ការ IDEA
និងបទបបញ្ញ តត ិេតីពីការអប់រំរបេ់នាយកោានេហរែា អាសររ ិក។ ការ ិយាល័យេន ងការអប់រំសាធារណៈ
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ម្គ្ប់ម្គ្ងសលើ វ ិធានរែា ដែលម្គ្បែណតប់
សលើការផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ។ វ ិធានទា ាំងសនេះ អាច្បដេែ ងរកបានសៅកនុងជាំពូក 392-172A
ននច្បាប់រែា បាលរបេ់ទីម្ក ុងវា៉ាេុីងសតាន (WAC)។ ឯកសារសនេះអនុសលារតារសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពា
រតារនីតិ វ ិធីគ្ាំរ ូរបេ់នាយកោានអប់រំេហរែា អាសររ ិក ដែលបានដកេម្រួ លសៅដែរិថុនា ឆ្នាំ2009។

សតើសេចកត ីម្របកាេសនេះសធវ ើស

ើងេម្រាប់អនកណា

សេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ សធែ ើស ើងេម្មាប់មាតាបិតា មាតាបិតាជាំនួេ និងេិេសសពញវ ័យ។ ពាកយ “អន ក” ឬ
“មាតាបិតា”
និង “កូ នអន ក” ក៏អាច្បេសដៅសៅសលើមាតាបិតាជាំនួេ និងេិេសសពញវ ័យផ្ងដែរ។ សៅកនុងសេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ
“រណឌលេិកាធិការ” ឬ “រណឌលេិកាធិការ” រ ួរមានសាលារែា ដែលម្បតិបតត ិការសោយឯករាជយ (Charter school)
និងសាលារែា ែនទសទៀតែូ ច្បជា៖ រណឌលេិកាធិការដែលផ្ៅ ល់សេវាអប់រំ និងទីភានក់ងារផ្ត ល់សេវាអប់រំ។

េម្រាប់ព័តា
៌ នបមនែ ម
ព័ត៌មានបដនែ រអាំពីសេវាអប់រំពិសេេ និងកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីទា ាំងសនេះ អាច្បទទួ លបាន តាររយៈការ
ទាំនាក់ទាំនងនាយកដផ្ន កអប់រំពិសេេននរណឌលេិកាធិការរបេ់អនក រណឌលព័ត៌មាន
និងការបណ្ុេះបណ្ត
ត លមាតាបិតារបេ់រែា អងគ ការផ្ៅ ល់ជាំនួយែល់ម្គ្ួ សារដែលមានពិការភាព (Partnerships for
Action Voices for Empowerment (Washington Pave)) ឬតាររយៈ OSPI។ OSPI រកានូ វសគ្ហទាំព័ររួ យ
ដែលសោេះម្សាយបញ្ហាការអប់រំពិសេេសៅ ការ ិយាល័យេន ងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public
Instruction) - សេវាអប់រំពិសេេ។ OSPI មានអន កម្គ្ប់ម្គ្ងករម វ ិធី
និងដផ្ន កទាំនាក់ទាំនងឪពុកមាតយនិងេហគ្រន៍េតីពីការអប់រំពិសេេ សែើរបីជួយែល់អនកកនុងការស្ល ើយ
េាំណួរនានាអាំពីករម វ ិធីអប់រំពិសេេេម្មាប់កូនរបេ់អនក។ អន កអាច្បទាំនាក់ទាំនងរកកាន់កា រ ិយាល័យ OSPI
ដផ្ន កសេវាអប់រំពិសេេ តាររយៈសលែទូ រេពទ 360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631, ឬ speced@k12.wa.us។

សេចកត ជ
ី ូនដំណង
ឹ េតីពក
ី ិចចការពារតាមនីតិ វ ិធី
34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015
សេច្បកត ីច្បរល ងននការជូ នែាំណឹងសនេះ ម្តូវដតម្បគ្ល់ជូនអន ក (1) រត ងសៅសរៀងរាល់ឆ្នាំេិកា សហើយ៖
(2) សៅសពលមានការបញ្ជន
ូ បនត ែាំបូង ឬេាំសណើេុាំវាយតនរល របេ់អនក (3) សៅសពលរណឌលេិកាធិការ
ទទួ លបានបណតឹងពលរែា ទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេែាំបូងរបេ់អនកសៅកនុងឆ្នាំេិកា
(4) សៅសពលរណឌលេិកាធិការទទួ លបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ែាំបូងរបេ់អនកកនុងឆ្នាំេិកា
(5) សៅសពលសេច្បកត ីេសម្រច្បរួ យម្តូវបានសធែ ើស ើងសែើរបីចាត់ វ ិធានការណ៍ វ ិន័យ
ដែលសធែ ើឲ្យមានការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លបានសេវា និង (6) តារការសេន ើេុាំរបេ់អនក។
សេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីសនេះ
រ ួរបញ្ជល
ូ នូ វការពនយល់សពញសលញពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីទា ាំងឡា
យណ្តដែលទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំសោយឯកសតាភាគ្ី េម្មាប់កូន អន កសៅសាលាឯកជន
ដែលជាបនទុកច្បាំណ្តយសាធារណៈ នីតិ វ ិធីននបណៅឹងតវា៉ាពលរែា ទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេ
ការយល់ម្ពរដែលបានជូ នែាំណឹង កិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីដែលមានដច្បងសៅកនុងបទបបញ្ញ តត ិ IDEA កនុង Subpart E
នន Part B និងបញ្ញ តៅ ិេៅីពីការរកាការេមាាត់ននព័ត៌មានដែលមានសៅកនុងបទបបញ្ញ តត ិ IDEA កនុង Subpart F នន Part
B។ រណឌលេិកាធិការអាច្បសម្ជើេសម្បើម្បាេ់សេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ
ឬបសងក ើតសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេៅ ីពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីផ្លទល់ែល ួនេម្មាប់មាតាបិតា។
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សេចកត ជ
ី ូនដំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរជាមុន
34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010
រណឌលេិកាធិការអន ក
ម្តូវដតផ្ត ល់ឲ្យអន កនូ វព័ត៌មានជាលាយលកខ ណ៍អកសរអាំពីការេសម្រច្បច្បិតតេាំខាន់ៗដែលបេះពាល់ែល់ករម វ ិធីអប់រំពិសេេ
របេ់កូនអន ក។ សនេះ សៅថា សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជារុន សហើយវាជាឯកសាររួ យ
ដែល្លុេះបញ្ហចាំងពីសេច្បកត ីេសម្រច្ប ដែលសធែ ើស ើងសៅកិច្បចម្បជុាំរួយ
ឬសោយរណឌលេិកាធិការសែើរបីស្ល ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំរបេ់អនក។
មណឌលេិកាធិការតម្រមូវឲ្យស្ាើជូនអន កនូ វសេចកត ីជូនដំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជាមុនមួ យចាប់
សម្រកាយសពលសធវ ើសេចកត ីេសម្រមច បុមនត មុនសពលអនុវតត សេចកត ីេសម្រមចសនេះ។ ទាង
ាំ សនេះគ្ឺជាសេច្បកត ីេសម្រច្ប
ទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំ ឬការបែិសេធផ្្ច្បសផ្ត
ូ
ើរ ឬផ្លលេ់ប្រអតត
ូ
េញ្ហញណករម ការវាយតនរល
ការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ ឬការផ្ត ល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) ែល់កូនអន ក។
សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជារុន រ ួរមាន៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ច្បាំណុច្បដែលរណឌលេិកាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនសធែ ើ។
ការពនយល់ពីរូលសហតុ ដែលរណឌលេិកាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនម្ពរចាត់ វ ិធានការណ៍។
ការបរ ិយាយអាំពីជសម្រើេណ្តរួ យសផ្សងសទៀត ដែលពិចារណ្តសោយម្ក ុរការងារននករម វ ិធីអប់រំ ឯកតក បុគ្គល (IEP)
និងរូ លសហតុននការបែិសេធជសម្រើេទា ាំងសនាេះ។
ការបរ ិយាយអាំពីនីតិ វ ិធីវាយតនរល ការបាន់ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗដែលសម្បើ
ម្បាេ់ជារូ លោានេម្មាប់េករម ភាព។
ការបរ ិយាយអាំពីកតាតណ្តរួ យសផ្សងសទៀត ដែលទាក់ទងនឹងេករម ភាព។
ការបរ ិយាយអាំពីនីតិ វ ិធីវាយតនរល ណ្តរួ យ ដែលរណឌលេិកាធិការសេន ើស ើងសែើរបីសធែ ើការវាយតនរល បឋរ និងការ
វាយតនរល ស ើង វ ិញណ្តរួ យ។
សេច្បកត ីដថល ងការណ៍អាំពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីេម្មាប់មាតាបិតា ដែលមានសរៀបរាប់សៅកនុងកូ ន សេៀវសៅសនេះ។
វ ិធីដែលអន កអាច្បទទួ លបានកូ នសេៀវសៅននសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីសនេះច្បាំនួនរួ យច្បាប់
ឬរ ួរទា ាំងកូ នសេៀវសៅននសេច្បកត ីជូនែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីសនេះ
ម្បេិនសបើអនករិនទាន់ទទួ លបានរួ យច្បាប់សទ។ និង
ម្បភពេម្មាប់ឲ្យអន កទាំនាក់ទាំនងសែើរបីទទួ លបានជាំនួយសលើការដេែ ងយល់កិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីទា ាំងសនេះ។

ឧទាហរណ៍អាំពីសពលដែលអន កទទួ លបានសេច្បកត ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍ជារុនគ្ឺ៖
•
•
•
•

រណឌលេិកាធិការមានបាំណងច្បង់វាយតនរល ឬវាយតនរល ស ើង វ ិញសលើកូនអន ក
ឬរណឌលេិកាធិការកាំពុងបែិសេធកនុងការវាយតនរល ឬវាយតនរល ស ើង វ ិញសលើកូនអន ក។
ករម វ ិធី IEP ឬការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំរបេ់កូនអន កកាំពុងមានការដកដម្ប។
អន កបានសេន ើឲ្យមានការដកដម្ប សហើយរណឌលេិកាធិការកាំពុងបែិសេធសធែ ើការដកដម្ប។
អន កបានផ្ៅ ល់សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរែល់រណឌលេិកាធិការថា
អន កកាំពុងលុបសចាលការម្ពរសម្ពៀងឲ្យកូ នអន ក ទទួ លបានសេវាអប់រំពិសេេ។

សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍ជារុនម្តូវេរសេរជាភាសា ដែលសាធារណៈជនទូ សៅអាច្បយល់បាន
និងផ្ៅ ល់ជូនជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត ដែលអន កសម្បើម្បាេ់
លុេះម្តាដតវារិនអាច្បសធែ ើសៅបាន។ ម្បេិនសបើភាសាកាំសណើត
ឬរសធោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀតរបេ់អនករិនដរនជាភាសាេរសេរ
រណឌលេិកាធិការម្តូវចាត់ វ ិធានការណ៍ធានាថា៖ (1) សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវបានបកដម្បសោយផ្លទល់មាត់
ឬតាររសធោបាយសផ្សងសទៀតជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធោបាយទាំនាក់ទាំនងសផ្សងសទៀត (2)
អន កយល់ពីែលឹរសារសៅកនុងសេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងសនាេះ និង (3) មានភេ្ុតាងបញ្ហាក់ជាលាយលកខ ណ៍អកសរថា
បានបាំសពញតារលកខ ែណឌតម្រូវសម្ការច្បាំណុច្ប (1) និង (2)។

ភាសាកំសណើត
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120
ភាសាកាំសណើត សៅសពលសម្បើម្បាេ់ទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលមានច្បាំសណេះែឹងដផ្ន កភាសាអង់សគ្ល េសៅមានកម្រិត
មានន័យថា៖
1.

2.

ភាសា ដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរម តាសោយបុគ្គលសនាេះ ឬកនុងករណីជាកុមារគ្ឺជា
ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរម តាសោយមាតាបិតារបេ់កុមារ។
ម្គ្ប់ទាំនាក់ទាំនងសោយផ្លទល់ទា ាំងអេ់ជារួ យកុមារ (រ ួរទា ាំងការវាយតនរល កុមារ)
ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរម តាសោយកុមារសនាេះសៅកនុងផ្ទ េះ ឬបរ ិសាែនេិកា។

p. 6

ច្បាំសពាេះបុគ្គលថល ង់ ឬខាែក់ ឬេម្មាប់បុគ្គលដែលគ្មមនភាសាេរសេរ រសធោបាយទាំនាក់ទាំនងគ្ឺជាអែ ី
ដែលបុគ្គលសនាេះសម្បើម្បាេ់ជាធរម តា (ែូ ច្បជា ភាសាេញ្ហញ អកសររនុេសខាែក់ ឬទាំនាក់ទាំនងផ្លទល់ មាត់)។

សារសអ ិចម្រតន
ូ ក
ិ
34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកផ្ត ល់ឲ្យមាតាបិតានូ វជសម្រើេកនុងការទទួ លឯកសារតាររយៈ អុីដរល
អន កអាច្បសម្ជើេសរ ើេទទួ លឯកសារែូ ច្បខាងសម្ការ តាររយៈអុីដរល៖

1. ការជូ នែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជារុន
2. សេច្បកត ជ
ី ូ នែាំណឹងេត ីពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធី និង
3. សេច្បកត ីជូនែាំណឹងទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា - និយមន័យ
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040
ការយល់ម្ពរ មានន័យថា៖

1.

អន កម្តូវបានជូ នែាំណឹងយាងសពញសលញជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬតាររសធោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត (ែូ ច្បជា
ភាសាេញ្ហញ អកសររនុេសខាែក់ ឬទាំនាក់ទាំនងសោយផ្លទល់មាត់) ពីព័ត៌មានទា ាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងេករម ភាព
ដែលអន កផ្ត ល់ការយល់ម្ពរ។

2. អន កយល់ និងឯកភាពជាលាយលកខ ណ៍អកសរច្បាំសពាេះេករម ភាពសនាេះ សហើយការយល់ម្ពរសរៀបរាប់អាំពីេករម ភាពសនាេះ
និងកត់ម្តាជាឯកសារ (ម្បេិនសបើមាន) ដែលនឹងម្តូវផ្សពែ ផ្ាយ សហើយសៅកាន់អនកណ្តមានក់។ និង

3. អន កយល់ថា ការយល់ម្ពរសធែ ើស ើងសោយេម ័ម្គ្ច្បិតតពីអនក សហើយអន កអាច្បលុបសចាល (ែកហូ ត)
ការយល់ម្ពររបេ់អនកវ ិញសៅសពលណ្តក៏បាន។

ម្បេិនសបើអនកមានបាំណងច្បង់លុបសចាលការយល់ម្ពរសម្កាយពីកូនអន កបានចាប់ សផ្ត ើរទទួ លសេវាអប់រំពិសេេសនាេះ
អន កម្តូវដតសធែ ើស ើងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ។ ការែកការយល់ម្ពររបេ់អនករិនលុបសចាល (បែិសេធ)
នូ វេករម ភាពរួ យដែលបានចាប់សផ្ត ើរ បនាទប់ពីអនកបានផ្ត ល់ការយល់ម្ពរ
និងរុនសពលដែលអន កែកការយល់ម្ពរសនាេះ។ សលើេពីសនេះ រណឌលេិកាធិការរិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យដកដម្ប (ផ្លលេ់ប្រ)ូ
ឯកសារអប់រំរបេ់កូនអន ក
សែើរបីលុបសចាលឯកសារសយាងណ្តរួ យទាក់ទងនឹងការទទួ លសេវាអប់រំពិសេេរបេ់កូនអន កស ើយ។

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា - លកខ ខណឌតម្រមូវ
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000
ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមែ បឋម
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនករិនអាច្បសធែ ើការវាយតនរល បឋរសលើកូនអន ក សែើរបីកាំណត់េិទធិទទួ លបានការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធសនាេះសទ លុេះម្តាដតរណឌលេិកាធិការផ្ៅ ល់ការជូ នែាំណឹងជាលាយ លកខ ណ៍អកសរជារុន
ដែលសរៀបរាប់អាំពីេករម ភាពវាយតនរល ដែលបានសេន ើស ើង និងទទួ លបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អកសរែល់អនក។
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកម្តូវដតែិតែាំពោយារឲ្យបានេរម្េបសែើរបីទទួ លបានការយល់ម្ពរដែលបានជូ នែាំណឹ
ង េម្មាប់ការវាយតនរល បឋរសែើរបីេសម្រច្បថាសតើកូនអន កមានេិទធិទទួ លការអប់រំពិសេេឬយា ងណ្ត។
អន កយល់ម្ពរសលើការវាយតនរល បឋររិនដរនមានន័យថា អន កបានផ្ត ល់ការយល់ម្ពរែល់រណឌលេិកាធិការ
ឲ្យចាប់សផ្ត ើរផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនរបេ់អនកស ើយ។
រណឌលេិកាធិការក៏ម្តូវទទួ លការយល់ម្ពរពីអនកផ្ងដែរ សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអន កេម្មាប់សពលែាំបូង។
ម្បេិនសបើកូនអន កច្បុេះស្មេះច្បូ លសរៀនសៅសាលារែា ឬអន កកាំពុងពោយារច្បុេះស្មេះកូ នសៅកនុងសាលារែា
សហើយអន កបានបែិសេធផ្ត ល់ការយល់ម្ពរ
ឬអន កែកខានរិនបានស្ល ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរល បឋរ
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកអាច (បុដនៅ រិនដរនជាការតម្រូវ) ពោយារទទួ លការយល់ម្ពរពីអនក
សោយសម្បើម្បាេ់ការេម្រ ុេះេម្រួ ល ឬនីតិ វ ិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
ែូ ច្បបានសរៀបរាប់សៅកនុងដផ្ន កបនាទប់ននសេច្បកត ីជូនែាំណឹងសនេះ។
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកនឹងរិនរំសលាភបាំពានសលើកាតពែ កិច្បចរបេ់ែល ួនកនុងការកាំណត់ទីតាាំង កាំណត់អតៅ េញ្ហញណ
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និងវាយតនរល កូនអន កសនាេះសទម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការសម្ជើេសរ ើេរិនបនៅ ការវាយតនរល សលើកូនអន កសៅកនុងសាែន
ភាពសនេះ។

ចាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមែ បឋមសលើអនកេែិតសម្រកាមអាណាពយបាលរបេ់រដឋ
ម្បេិនសបើកូនអន កេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា សហើយរិនបានរេ់សៅជារួ យអន ក
រណឌលេិកាធិការរិនម្តូវការការយល់ម្ពរពីអនកេម្មាប់ការវាយតនរល បឋរ
កនុងការកាំណត់ថាសតើកូនអន កមានេិទធិទទួ លការអប់រំពិសេេឬយាងណ្តសនាេះសទ ម្បេិនសបើ៖

1. សទាេះបីមានការពោយារេរសហតុផ្លក៏សោយ ក៏រណឌលេិកាធិការរិនអាច្បដេែ ងរកអន កបានសទ។
2. េិទធិរបេ់អនកជាមាតាបិតាម្តូវបានបញ្ច ប់ សយាងតារច្បាប់រែា ។ ឬ
3. សៅម្កររួ យរ ូបបានសផ្ទ រេិទធិកនុងការសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បសលើការអប់រំ សៅឲ្យបុគ្គលមានក់សទៀតសម្ៅពីអនក
សហើយបុគ្គលសនាេះបានផ្ត ល់ការយល់ម្ពរេម្មាប់ការវាយតនរល បឋរ។

អន កេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា ែូ ច្បបានសម្បើម្បាេ់កនុង IDEA មានន័យថាជាកុមារដែល៖

1. ជាកូ នធរ៌មានក់ ដែលរិនម្តូវបានោក់ឲ្យសៅជារួ យឪពុកមាតយធរ៌។
2. ម្តូវបានចាត់ទុកថាជាកុមារេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា សម្ការច្បាប់រែា Washington State។ ឬ
3. េែ ិតសៅកនុងការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ម្កេួ ងសេវាេងគ រ និងេុែភាព
ឬទីភានក់ងារេុែមាលភាពកុមារសាធារណៈរបេ់រែា រួយសផ្សងសទៀត។

អន កេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរែា រិនរាប់បញ្ចល
ូ កូ នធរ៌ ដែលមានឪពុកមាតយធរ៌សនាេះសទ។

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនត សេវា
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកម្តូវដតែិតែាំម្បឹងដម្បងឲ្យបានេរម្េបកនុងការទទួ លការយល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អកសរ
ដែលបានជូ នែាំណឹងរបេ់អនក
សហើយម្តូវដតទទួ លការយល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អកសរដែលបានជូ នែាំណឹងរបេ់អនករុនសពលផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអន កេម្មាប់សពលែាំបូង។
ម្បេិនសបើអនករិនស្ល ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲ្យផ្ត ល់ការយល់ម្ពរ សែើរបីឲ្យកូ នអន កទទួ លការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូងសទ ឬម្បេិនសបើអនកបែិសេធផ្ត ល់ការយល់ម្ពរសនេះ
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បរិនសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេម្រ ុេះេម្រួ ល សែើរបីពោយារទទួ លការម្ពរសម្ពៀងរបេ់អនក
ឬសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សែើរបីទទួ លបានការេសម្រច្បរួ យពីរន្រនៅីរែា បាលេវនាការ
សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអន ក។
ម្បេិនសបើអនកបែិសេធ ឬរិនស្ល ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲ្យផ្ត ល់ការយល់ម្ពរ សែើរបីឲ្យកូ នអន កទទួ ល
បានការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង រណឌលេិកាធិការរិនអាច្បផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអន កបានសទ។ សៅកនុងសាែនភាពសនេះ រណឌលេិកាធិការរបេ់អនក៖

1.

រិនរំសលាភសៅសលើលកខ ែណឌតម្រូវកនុងការផ្ត ល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (free appropriate public
education, FAPE) េម្មាប់កូនអន ក សោយសារការែកខានកនុងការផ្ត ល់សេវាទា ាំងសនាេះែល់កូនអន ក។ និង

2. រិនតម្រូវឲ្យមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងក ើតករម វ ិធី IEP េម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់កូនអន ក
ដែលការយល់ម្ពររបេ់អនកម្តូវបានសេន ើេុាំ។

សៅសពលអន កផ្ត ល់ការយល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អកសរឲ្យកូ នអន កទទួ លបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ
សហើយរណឌលេិកាធិការចាប់សផ្ត ើរផ្ត ល់សេវាអប់រំពិសេេ កូ នអន ក នឹងសៅដតមានេិទធិទទួ លបានសេវាអប់រំពិសេេ
រហូ តែល់៖

1.

ពួ កសគ្ម្តូវបានវាយតនរល ស ើង វ ិញ សហើយរកស ើញថា
ដលងមានលកខ ណៈេរបតត ិម្គ្ប់ម្គ្មន់កនុងការទទួ លសេវាអប់រំពិសេេ។

2. ពួ កសគ្បញ្ច ប់ការេិកាសោយមានេញ្ហញបម្តរធយរេិកាទុតិយភូ រិជាធរម តា។
3. ពួ កសគ្មានអាយុ 21 ឆ្នាំ (ឬម្បេិនសបើកូនអន កែល់អាយុ 21 ឆ្នាំ សម្កាយនថា ទី31 ដែេីហា
ពួ កសគ្មានេិទធិទទួ លបានសេវានានារហូ តែល់ែាំណ្តច្ប់ឆ្នាំេិកា)។ ឬ

4. អន កជូ នែាំណឹងែល់រណឌលេិកាធិការអាំពីការលុបសចាលជាលាយលកខ ណ៍នូវការយល់ម្ពររបេ់ែល ួនេម្មាប់ការបនៅ ផ្ត ល់
សេវាអប់រំពិសេេ។
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ម្បេិនសបើអនកលុបសចាលការយល់ម្ពររបេ់ែល ួនជាលាយលកខ ណ៍អកសរេម្មាប់ការបនៅ ផ្ត ល់សេវា
បនាទប់ពីរណឌលេិកាធិការបានផ្្ច្បសផ្ត
ួ
ើរឲ្យមានសេវាអប់រំពិសេេរ ួច្បរក រណឌលេិកាធិការម្តូវដតផ្ៅ ល់
ការជូ នែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជារុន ែល់អនកតារសពលសវលាេរម្េប
រុនសពលដែលវាឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអន ក។
សេច្បកត ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរជារុននឹងរ ួរបញ្ចល
ូ ទា ាំងកាលបរ ិសច្បេ ទ
ដែលរណឌលេិកាធិការឈប់ផ្តល់សេវាទា ាំងសនាេះ ែល់កូនអន ក សហើយជូ នែាំណឹង អន កថា រណឌលេិកាធិការ៖

1.

រិនរំសលាភសៅសលើលកខ ែណឌតម្រូវកនុងការផ្ត ល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (free appropriate public
education, FAPE) េម្មាប់កូនអន ក សោយសារការែកខានកនុងការផ្ត ល់សេវាទា ាំងសនាេះែល់កូនអន ក។ និង

2. រិនតម្រូវឲ្យមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងក ើតករម វ ិធី IEP សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធបដនែ រេម្មាប់កូនអន ក។

រណឌលេិកាធិការរិនអាច្បសម្បើម្បាេ់កិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
សែើរបីបញ្ឈប់ការលុបសចាលជាលាយលកខ ណ៍អកសររបេ់អនក ឬរិនអាច្បសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេម្រ ុេះេម្រួ ល
សែើរបីទទួ លបានការម្ពរសម្ពៀងពីអនកកនុងការបនត ផ្ត ល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនរបេ់អនកស ើយ។
បនាទប់ពីរណឌលេិកាធិការឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអន ក កូ នអន កដលងម្តូវបានចាត់ទុកថា
មានេិទធិទទួ លបានការអប់រំពិសេេសទៀតសហើយ និងម្តូវេែ ិតសៅសម្ការលកខ ែណឌតម្រូវដតរួ យ
ដែលអនុវតត ច្បាំសពាេះេិេសទា ាំងអេ់។ អន ក ឬអន កែនទសទៀត ដែលសាគល់កូនអន ក រ ួរទា ាំងរណឌលេិកាធិការផ្ងសនាេះ
អាច្បបញ្ចន
ូ កុមារសៅសធែ ើការវាយតនរល បឋរវ ិញ សៅសពលណ្តរួ យ
បនាទប់ពីអនកលុបសចាលការយល់ម្ពរឲ្យកូ នអន កទទួ លបានការអប់រំពិសេេ។

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមែ ស

ង
ើ វ ិញ

ម្បេិនសបើការសធែ ើសតេត ថម ីម្តូវសធែ ើស ើងជាដផ្ន ករួ យននការវាយតនរល កូនអន កស ើង វ ិញសនាេះ
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកម្តូវដតទទួ លបានការយល់ម្ពរ ដែលបានជូ នែាំណឹង
រុនសពលវាយតនរល កូនអន កស ើង វ ិញ លុេះម្តាដតរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បបងាាញឲ្យស ើញថា៖

1. វាចាត់ វ ិធានការណ៍េរម្េប សែើរបីទទួ លបានការយល់ម្ពរពីអនកកនុងការវាយតនរល កូនអន កស ើង វ ិញ។ និង
2. អន ករិនបានស្ល ើយតប។

ម្បេិនសបើអនកបែិសេធរិនយល់ម្ពរសធែ ើសតេត ថម ី ដែលជាដផ្ន ករួ យននការវាយតនរល ស ើង វ ិញសលើកូនអន ក
រណឌលេិកាធិការអាច្ប បុដនៅ រិនតម្រូវឲ្យសធែ ើការវាយតនរល ស ើង វ ិញសលើកូនអន ក សោយសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេម្រ ុេះេម្រួ ល
សែើរបីដេែ ងរកការម្ពរសម្ពៀងពីអនក
ឬសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់កនុងការបញ្ឈប់ការបែិសេធច្បាំសពាេះការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរល ស ើ
ងវ ិញសលើកូនអន ក។ ទាក់ទងនឹងការវាយតនរល ែាំបូង
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនករិនរំសលាភបាំពានសលើកាតពែ កិច្បចរបេ់ែល ួន សម្ការ Part B ននច្បាប់ IDEA សទ
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការបែិសេធសធែ ើការវាយតនរល ស ើង វ ិញ សោយសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេម្រ ុេះ េម្រួ ល
ឬនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ។

ការកត់ម្រតាទុកជាឯកសារនូ វកិចចខិតខំម្របង
ឹ មម្របងេមម្រេបកនុងការទទួ លបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា
សាលារបេ់អនកម្តូវដតរកាទុកឯកសារននការែិតែាំម្បឹងដម្បងេរម្េប
សែើរបីទទួ លបានការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរល បឋររបេ់អនក សែើរបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ
និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង សធែ ើការវាយតនរល ស ើង វ ិញដែលទាក់ទងនឹងការសធែ ើសតេត ថម ី
និងសែើរបីដេែ ងរកមាតាបិតារបេ់កូនេែ ិតសម្ការអាណ្តពោបាលរបេ់រែា េម្មាប់ការវាយតនរល បឋរ។ ការកត់ម្តាសនេះ
ម្តូវរ ួរមានកាំណត់ម្តាការែិតែាំម្បឹងដម្បងរបេ់រណឌលេិកាធិការសលើច្បាំណុច្បខាងសម្ការែូ ច្បជា៖

1. កាំណត់សហតុពិសាតរកត់ម្តាការសៅទូ រេពទ ឬការពោយារសៅទូ រេពទ និងលទធ ផ្លននការសៅ ទូ រេពទ ទា ាំងសនាេះ។
2. លិែិតស្ល ើយ្ល ងថតច្បរល ងដែលបានសផ្ញើជូនអន ក និងការស្ល ើយតបដែលបានទទួ លណ្តរួ យ។ និង
3. កាំណត់ម្តាពិសាតរននការច្បុេះជួ បែល់ផ្ទេះ ឬកដនល ងការងាររបេ់អនក និងលទធ ផ្លពីជាំនួបទា ាំងសនាេះ។

ព័ត៌ានស្សងសទៀតទាក់ទងនឹងការយល់ម្រពម
ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនតម្រូវឲ្យមាន សៅរុនសពលរណឌលេិកាធិការអាច្ប៖

1. ពិនិតយស ើង វ ិញនូ វទិននន័យមានម្សាប់ ដែលជាដផ្ន ករួ យននការវាយតនរល ឬវាយតនរល ស ើង វ ិញសលើកូនអន ក។ ឬ
2. ផ្ត លស់ តេត សាកលបងែល់កូនអន ក ឬការវាយតនរល សផ្សងសទៀតដែលផ្ៅ ល់ជូនែល់េេ
ិ សម្គ្ប់រ ូប
លុេះម្តាដតតម្រូវឲ្យមានការយល់ម្ពរពីមាតាបិតារបេ់េិេស រុនសពលសធែ ើសតេត ឬការវាយតនរល សនាេះ។
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ម្បេិនសបើអនកច្បុេះស្មេះកូ នសៅកនុងសាលាឯកជនសោយច្បាំណ្តយផ្លទល់ែល ួន
ឬម្បេិនសបើអនកផ្ត ល់ការេិកាឲ្យកូ នសៅផ្ទ េះ សហើយអន ករិនផ្ត ល់ការយល់ម្ពរឲ្យវាយតនរល បឋរ
ឬវាយតនរល ស ើង វ ិញសលើកូនអន ក ឬអន កែកខានរិនបានស្ល ើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពររបេ់អនក
រណឌលេិកាធិការ អាច្បរិនសម្បើម្បាេ់នីតិ វ ិធីេម្រ ុេះេម្រួ ល សែើរបីទទួ លបានការយល់ម្ពរពីអនក
ឬសម្បើម្បាេ់នី វ ិតិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់កនុងការបញ្ឈប់ការបែិសេធរបេ់អនកស ើយ។ រណឌលេិកាធិការ
ក៏រិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យចាត់ទុកកូ នអន កថា មានេិទធិទទួ លបានសេវាសេម ើភាពពីសាលាឯកជន
ដែលជាសេវាផ្ត ល់េម្មាប់េិេសសាលាឯកជនរួ យច្បាំនួន ដែលមានេិទធិទទួ លការអប់រំពិសេេសនាេះសទ។

ការវាយតនមែ ការអប់រំសោយឯករាជយ
34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005
អន កមានេិទធិទទួ លបានការវាយតនរល ការអប់រំសោយឯករាជយ (independent educational evaluation, IEE)
សលើកូនអន ក ម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េបនឹងការវាយតនរល ដែលបានសធែ ើស ើងសោយរណឌលេិកាធិការរបេ់អនក។
ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំ IEE រណឌលេិកាធិការម្តូវដតផ្ៅ ល់ជូនអន កនូ វព័ត៌មានអាំពីទីកដនល ងដែលអន កអាច្បទទួ លបាន IEE
និងពីលកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យរបេ់រណឌលេិកាធិការដែលអនុវតៅ ច្បាំសពាេះ IEE។

និយមន័យ
•
•

ការវាយតនរល ការអប់រំសោយឯករាជយ (IEE) មានន័យថា
ជាការវាយតនរល រួយដែលសធែ ើស ើងសោយអនុរកសមានលកខ ណៈេរបតៅ ិម្គ្ប់ម្គ្មន់
ដែលរិនបសម្រើការឲ្យរណឌលេិកាធិការដែលទទួ លែុេម្តូវច្បាំសពាេះការអប់រំកូនអន ក។
ច្បាំណ្តយសាធារណៈ មានន័យថា រណឌលេិកាធិការបង់នថល េម្មាប់ការវាយតនរល សពញសលញ ឬធានាថា
ការវាយតនរល សនេះ ផ្ៅ ល់ជូនអន កសោយឥតគ្ិតនថល ។

េិទធិរបេ់ាតាបិតាកនុងការទទួ លបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ
អន កមានេិទធទទួ លបាន IEE សលើកូនអន កសោយច្បាំណ្តយសាធារណៈ
ម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េបនឹងការវាយតនរល កូនអន កដែលសធែ ើស ើងសោយរណឌលេិកាធិការរបេ់អនក
សោយដផ្ែ កសលើលកខ ែណឌខាងសម្ការ៖

1.

ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំសធែ ើ IEE សលើកូនអន កសោយការច្បាំណ្តយសាធារណៈសនាេះ រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកសៅកនុងរយៈសពល
15 នថា ម្បតិទិនននេាំសណើេុាំរបេ់អនក៖ អាចជា (ក) ោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់សែើរបីបងាាញថា
ការវាយតនរល របេ់ពួកសគ្សលើកូនអន កគ្ឺ េរម្េប ឬការវាយតនរល សលើកូនអន កដែលអន កទទួ លបាន
រិនបានបាំសពញសៅតារលកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យរបេ់រណឌលេិកាធិការ ឬក៏ (ែ) យល់ម្េបផ្ៅល់ IEE សោយច្បាំណ្តយសាធារណៈ។

2. ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកសេន ើេុាំឲ្យមានេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់ សហើយសេច្បកៅ ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយគ្ឺថា
ការវាយតនរល របេ់រណឌលេិកាធិការសលើកូនអន កគ្ឺេរម្េបសនាេះអន កសៅដតមានេិទធិទទួ លបាន IEE
បុដនៅ រិនេែ ិតសៅកនុងច្បាំណ្តយសាធារណៈស ើយ។

3. ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំ IEE សលើកូនអន ក

រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បនឹងេួ រពីរូលសហតុដែលអន កជាំទាេ់នឹងការវាយតនរល ដែលសធែ ើស ើងសោយរណឌលេិកា
ធិការ។ បុដនៅ រណឌលេិកាធិការរិនតម្រូវឲ្យមានការពនយល់
និងរិនអាច្បពនោរសពលសោយរិនេរសហតុផ្លកនុងការផ្ៅ ល់ IEE ែល់កូនអន កសោយច្បាំណ្តយសាធារណៈ
ឬោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់ សែើរបីការពារការវាយតនរល របេ់រណឌលេិកាធិការសលើកូនអន កស ើយ។

អន កមានេិទធិទទួ លបាន IEE របេ់កូនអន កតារច្បាំណ្តយសាធារណៈដតរៅ ងបុសណ្ត
ណ េះ
សៅរាល់សពលដែលរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកសធែ ើការវាយតនរល កូនអន ក ដែលអន ករិនយល់ម្េបជារួ យ។

ការវាយតនមែ ្តចស្ត
ួ
ើមសោយាតាបិតា
ម្បេិនសបើអនកទទួ លបាន IEE សលើកូនអន កតារច្បាំណ្តយសាធារណៈ ឬអន កផ្ៅ ល់ជូនរណឌលេិកាធិការនូ វ IEE
ដែលអន កបានទទួ លសោយច្បាំណ្តយផ្លទល់ែល ួនសនាេះ៖

1.

រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកម្តូវដតពិចារណ្តសលើលទធ ផ្លនន IEE
កនុងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បណ្តរួ យដែលសធែ ើស ើងសោយសគ្មរពតារបញ្ញ តៅ ិននការអប់រំសាធារណៈេរររយសោយឥតគ្ិតនថល
(FAPE) េម្មាប់កូនអន កម្បេិនសបើវាបាំសពញសៅតារលកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យរបេ់រណឌលេិកាធិការេម្មាប់ IEE សហើយ

2. អន ក ឬរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកអាច្បនឹងបងាាញ IEE ជាភេដុតាងសៅេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់ទាក់ទិននឹងកូ នអន ក។

p. 10

េំសណើេុំការវាយតនមែ សោយមរនដ ីរដឋ បាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ)
ម្បេិនសបើ ALJ សេន ើេុាំ IEE សលើកូនអន កជាដផ្ន ករួ យននេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់
ច្បាំណ្តយននការវាយតនរល សនេះម្តូវដតជាច្បាំណ្តយសាធារណៈ។

លកខ ណៈវ ិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិកាធិការ
ម្បេិនសបើ IEE េែ ិតសៅកនុងច្បាំណ្តយសាធារណៈ
លកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យដែលការវាយតនរល សនាេះទទួ លបានរ ួរទា ាំងទីកដនល ងននការវាយតនរល និងលកខ ណៈេរបតៅ ិរបេ់អនុរកស
ម្តូវដតែូ ច្បគ្មននឹងលកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យដែលរណឌលេិកាធិការសម្បើម្បាេ់សៅសពលែល ួនផ្្ច្បសផ្ៅ
ួ
ើរសធែ ើការវាយតនរល
(សៅែល់ទាំហាំដែលលកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យទា ាំងសនាេះ ម្េបសៅតារេិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួ លបាន IEE)។
សលើកដលងដតច្បាំសពាេះលកខ ណៈវ ិនិច្បេ័យដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ រណឌលេិកាធិការរិនអាច្បោក់លកខ ែណឌ
ឬកាំណត់សពលសវលាទាក់ទងនឹងការសធែ ើ IEE សោយច្បាំណ្តយសាធារណៈស ើយ។

និយមន័យននការរកាការេាាត់ននព័ត៌ាន
34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180
IDEA ផ្ៅ ល់ជូនអន កនូ វេិទធិទាក់ទងនឹងឯកសារអប់រំពិសេេរបេ់កូនអន ក។ េិទធិទាង
ាំ សនេះ
គ្ឺបដនែ រសៅសលើេិទធិដែលអន កមានសម្ការច្បាប់េៅីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួ សារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights
and Privacy Act, FERPA, FERPA) ដែលជាច្បាប់រួយ ដែលផ្ៅ ល់ការការពារច្បាំសពាេះឯកសារអប់រំ ែល់េិេសទា ាំងអេ់។
ែូ ច្បសម្បើសៅម្ករច្បាំណងសជើងការរកាការេមាាត់ននព័ត៌មាន៖
•

ការបាំផ្លលញសចាល មានន័យថា ការបាំផ្លលញសចាល

•

ឬការែកសច្បញជាក់ដេៅ ងនូ វព័ត៌មានេមាគល់ែល ួនបុគ្គលពីព័ត៌មាន សែើរបីឲ្យព័ត៌មាន
សនាេះរិនអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលបានតសៅសទៀត។
ឯកសារអប់រំ មានន័យថា ម្បសភទននឯកសារដែលមានដច្បងសៅកនុងនិយរន័យនន “ឯកសារអប់រំ” សៅកនុង 34
CFR Part 99 (បទបបញ្ញ តត ិអនុវតៅ ច្បាប់េៅីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួ សារ និងឯកជនភាពឆ្នាំ 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA)).
ទីភានក់ងារច្បូ លរ ួរ មានន័យថា រណឌលេិកាធិការ ទីភានក់ងារ ឬម្គ្ឹេះសាែនដែលម្បរូ ល រកាទុក

•

ឬសម្បើម្បាេ់ព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលបាន ឬកដនល ងដែលអាច្បយកព័ត៌មានបានសម្ការ
Part B ឬ IDEA។

ព័ត៌ានមដលអាចេាគល់អតដ េញ្ញញណបុរគល
34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140
ព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គល មានន័យថាជាព័ត៌មានដែលមាន៖

1.
2.
3.
4.

ស្មេះកូ នអន ក ស្មេះអន កជាមាតាបិតា ឬស្មេះេមាជិកម្គ្ួ សារណ្តមានក់សផ្សងសទៀត
អាេយោានកូ នអន ក
ព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលែូ ច្បជា សលែេនៅ ិេុែេងគ រ ឬអតៅ សលែេិេសរបេ់កូនអន ក ឬ
បញ្ា ីរាយលកខ ណៈភិនភាគ្ផ្លទល់ែល ួនឬព័ត៌មានសផ្សងសទៀតដែលសធែ ើឲ្យអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណកូ នអន ក
សោយមានភាពច្បាេ់លាេ់គ្ួរេរ។

សេចកដ ជ
ី ូនដំណង
ឹ ចំសពាេះាតាបិតា
34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185
OSPI ផ្ៅ ល់សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងតាររយៈបទបបញ្ញ តត ិរបេ់ែល ួន
សែើរបីជម្មាបជូ នអន កឲ្យសពញសលញអាំពីការរកាការេមាាត់ននព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលរ ួរមាន៖

1.

ការបរ ិយាយអាំពី វ ិសាលភាពដែលសេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវផ្ៅ ល់ឲ្យជាភាសាកាំសណើតរបេ់ម្ក ុរពលរែា នានាសៅកនុងរែា
Washington។
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2. ការបរ ិយាយអាំពីកុមារដែលព័ត៌មានេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលរបេ់ពួកសគ្ម្តូវបានរកាទុក
3.

ម្បសភទននព័ត៌មានដែលច្បង់បាន វ ិធីសាន្រេៅដែលរែា Washington ច្បង់សម្បើម្បាេ់កនុងការម្បរូ លព័ត៌មាន
(រ ួរទា ាំងម្បភពននការម្បរូ លព័ត៌មានសនេះ) និងការសម្បើម្បាេ់នានាននព័ត៌មានសនេះ។
ការេសងខ បពីសគ្មលនសយាបាយ និងនីតិ វ ិធីនានាដែលរណឌលេិកាធិការម្តូវដតអនុវតៅ តារ ទាក់ទងនឹងការេដុកទុក
ការបងាាញសៅភាគ្ីទីបី ការរកាទុក និងការបាំផ្លលញសចាលព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គល។ និង

4. ការបរ ិយាយអាំពីេិទធិទា ាំងអេ់របេ់មាតាបិតា និងេិេសទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសនេះ

រ ួរទា ាំងេិទធិនានាសម្ការច្បាប់េៅីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួ សារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act,
FERPA) និងបទបបញ្ញត្តិអនុវត្ដរបស់វានៅកនុង 34 CFR Part 99។

រុនសពលេករម ភាពច្បាំបងណ្តរួ យកនុងការកាំណត់អតៅ េញ្ហញណ ទីតាាំង ឬការវាយតនរល សៅទូ ទា ាំងរែា
(ដែលម្តូវសគ្សាគល់ផ្ងដែរថា “សេវា Child Find”) សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងរួ យម្តូវដតសបាេះពុរពសៅកនុងកាដេត
ឬផ្សពែ ផ្ាយសលើសារព័ត៌មានែនទសទៀត ឬទា ាំងពីរ
ដែលបានដច្បកចាយម្គ្ប់ម្គ្មន់សែើរបីជូនែាំណឹងែល់មាតាបិតាទូ ទា ាំងរែា ពីេករម ភាពេម្មាប់កាំណត់ទីតាាំង
កាំណត់អតៅ េញ្ហញណ និងវាយតនរល កុមារដែលម្តូវការសេវាអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ។

េិទធិកនុងការសម្របើម្របាេ់
34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210
អន កមានេិទធិម្តួ តពិនិតយ និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារអប់រំរបេ់កូនអន កដែលបានម្បរូ ល រកាទុក
ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកសម្ការ Part B នន IDEA។
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតសគ្មរពតារេាំសណើេុាំរបេ់អនកកនុងការម្តួ តពិនិតយ
និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារអប់រំណ្តរួ យអាំពីកូនអន កសោយគ្មមនការពនោរសពលរិនចាាំបាច្ប់
និងរុនការម្បជុាំណ្តរួ យទាក់ទងនឹងករម វ ិធីអប់រំេម្មាប់បុគ្គល (IEP)
ឬេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់ដែលគ្មមនលាំសអៀងណ្តរួ យ (រ ួរមានការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ
ឬេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់ននការអប់រំពិសេេទាក់ទិននឹង វ ិន័យ) សហើយសទាេះកនុងករណីណ្តក៏សោយ រិនម្តូវសលើេពី
45នថា ម្បតិទិនសម្កាយពីអនកបានសធែ ើការសេន ើេុាំ។
េិទធិរបេ់អនកកនុងការម្តួ តពិនិតយ និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារអប់រំរ ួរមាន៖

1.

េិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួ លបានការស្ល ើយតបពីរណឌលេិកាធិការ
ច្បាំសពាេះេាំសណើេរសហតុផ្លរបេ់អនកេម្មាប់ការពនយល់ និងបកម្សាយឯកសារទា ាំងសនេះ។

2. េិទធិរបេ់អនកកនុងការសេន ើេុាំឲ្យរណឌលេិកាធិការផ្ៅ លជ
់ ូ ននូ វឯកសារថតច្បរល ង ម្បេិនសបើអនករិនអាច្បម្តួ តពិនិតយ

និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារទាង
ាំ សនេះ ម្បកបសោយម្បេិទធភាព លុេះម្តាដតអន កទទួ លបានច្បាប់ច្បរល ងទា ាំងសនាេះ និង

3. េិទធិរបេ់អនកកនុងការឲ្យតាំណ្តងរបេ់អនកម្តួ តពិនិតយ និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារទា ាំងសនេះ។

រណឌលេិកាធិការនឹងេនម ត់ថា អន កមានអាំណ្តច្បម្តួ តពិនិតយ និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារពាក់ព័នធនឹងកូ នអន ក
លុេះម្តាដតសគ្ឲ្យែាំណឹងថា អន ករិនមានអាំណ្តច្បសៅសម្ការច្បាប់អនុវតៅ ដែលម្គ្ប់ម្គ្ងបញ្ហាែូ ច្បជា
អាណ្តពោបាលភាព ការរេ់សៅដបកគ្មន ឬការដលងលេះ។

កំណត់ម្រតាននការសម្របើម្របាេ់
រណឌលេិកាធិការនីរួយៗ ម្តូវដតរកាទុកកាំណត់ម្តារបេ់គ្ូភាគ្ី ដែលអាច្បសម្បើម្បាេ់ឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូ ល
រកាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ Part B នន IDEA រ ួរមានស្មេះភាគ្ី កាលបរ ិសច្បេ ទឲ្យច្បូ លសម្បើម្បាេ់
និងសគ្មលបាំណងដែលភាគ្ីសនេះ ម្តូវបានអនុញ្ហញតឲ្យសម្បើម្បាេ់ឯកសារ។
រណឌលេិកាធិការរិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យរកាទុកនូ វកាំណត់ម្តាននការសម្បើម្បាេ់សនេះ េម្មាប់មាតាបិតា
ឬនិសយាជិតម្េបច្បាប់ននរណឌលេិកាធិការស ើយ។

ឯកសារអំពក
ី ុារសលើេពីានក់
ម្បេិនសបើឯកសារអប់រំណ្តរួ យមានព័ត៌មានេិេសសលើេពីមានក់ អន កមានេិទធិ ម្តួ តពិនិតយ
និងពិនិតយស ើង វ ិញដតសលើព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងកូ នអន ក ឬម្តូវបានជូ នែាំណឹងអាំពីព័ត៌មានសនាេះ
កនុងករណីដែលរណឌលេិកាធិការរិនអាច្បបងាាញព័ត៌មានសនាេះ
ែល់អនកសោយគ្មមនបសងា ើបម្បាប់ពីព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលរបេ់េិេសរួ យសផ្សងសទៀត។
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បញ្ជីរាយម្របសេទ និងទីតាង
ំ ព័ត៌ាន
ម្បេិនសបើអនកសេន ើេុាំវា រណឌលេិកាធិការម្តូវដតផ្ៅ ល់ជូនអន កនូ វបញ្ា ីរាយម្បសភទ
និងទីតាាំងឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូ ល រកាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌលេិកាធិការ។

ការបង់នលែ
រណឌលេិកាធិការអាច្បនឹងគ្ិតនថល ថតច្បរល ងឯកសារដែលបានសធែ ើស ើងេម្មាប់អនកសម្ការ Part B នន IDEA
ម្បេិនសបើនថល សេវាសនេះ រិនរារាាំងអន កពីការសម្បើម្បាេ់េិទធិរបេ់អនកកនុងការម្តួ តពិនិតយ
និងពិនិតយស ើង វ ិញសលើឯកសារទា ាំងសនេះ។ វារិនអាច្បគ្ិតនថល េម្មាប់ការរុករក ឬទាញយកព័ត៌មានសៅសម្ការ IDEA
ស ើយ។

ការមកមម្របឯកសារតាមេំសណើរបេ់ាតាបិតា
34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05215
ម្បេិនសបើអនកសជឿជាក់ថា ព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់រំទាក់ទងនឹងកូ នអន ក ដែលម្តូវបានម្បរូ ល រកាទុក
ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ IDEA រិនម្តឹរម្តូវ នាាំឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ ឬរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្សងសទៀតរបេ់កូនអន ក
អន កអាច្បសេន ើេុាំឲ្យរណឌលេិកាធិការដកដម្បព័ត៌មានសនាេះ។
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតេសម្រច្បថាសតើម្តូវដកដម្បព័ត៌មានសៅតារេាំសណើរបេ់អនកកនុងរយៈសពលរួ យេរររយសម្កាយ
សពលទទួ លបានេាំសណើរបេ់អនក។

ឱកាេេម្រាប់េវនាការ នីតិ វ ិធីេវនាការ និងលទធ ្លននេវនាការ
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកបែិសេធរិនម្ពរដកដម្បព័ត៌មាន សៅតារការសេន ើេុាំរបេ់អនក
ពួ កសគ្ម្តូវជូ នែាំណឹងអន កពីសេច្បកៅ ីេសម្រច្បសនាេះ រ ួច្បម្បាប់អនកអាំពីេិទធិទទួ លបានេវនាការរបេ់អនក
សោយរណឌលេិកាធិការ។
អន កមានេិទធសេន ើេុាំេវនាការ េម្មាប់េួរសែញសោលព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់របេ់កូនអន ក សែើរបីធានាថា
វាម្តឹរម្តូវ រិនសធែ ើឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ ឬក៏រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្សងសទៀតរបេ់កូនអន ក។
េវនាការេម្មាប់តវា៉ាព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារ ម្តូវដតសធែ ើស ើងតារនីតិ វ ិធីេវនាការរបេ់រណឌលេិកាធិការសម្ការ
FERPA។ សនេះ រិនដរនជាេវនាការតារផ្ល វូ ច្បាប់ននការអប់រំពិសេេស ើយ។
ជាលទធ ផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការេសម្រច្បថាព័ត៌មានសនេះ គ្ឺរិនម្តឹរម្តូវ សធែ ើឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ
ឬក៏រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្សងសទៀតរបេ់កុមារ ពួ កសគ្ម្តូវដតដកដម្បព័ត៌មានឲ្យបានេរម្េប
សហើយជូ នែាំណឹងអន កពីការដកដម្បទា ាំងសនេះ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរ។
ជាលទធ ផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការេសម្រច្បថាព័ត៌មានសនេះ រិនដរនរិនម្តឹរម្តូវ
រិនសធែ ើឲ្យភាន់ម្ច្ប ាំ ឬក៏រិនរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្សងសទៀតរបេ់កុមារ ពួ កសគ្ម្តូវដតជូ នែាំណឹងអន កថា
អន កមានេិទធិោក់សេច្បកៅ ីអេះអាងសៅកនុងឯកសារអប់រំរបេ់កូនអន ក ផ្ៅ ល់ជារតិសយាបល់សលើព័ត៌មាន
ឬផ្ៅ ល់រូលសហតុណ្តរួ យដែលអន ករិនយល់ម្េបនឹងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់រណឌលេិកាធិការ។
ម្បេិនសបើអនកសម្ជើេសរ ើេច្បង់ោក់បញ្ចល
ូ សេច្បកៅ ីអេះអាងសៅកនុងឯកសាររបេ់កូនអន កសនាេះ
សេច្បកៅ ីអេះអាងសនេះម្តូវដត៖

1.

រកាទុកសោយរណឌលេិកាធិការ ជាដផ្ន ករួ យននឯកសាររបេ់កូនអន ក ែរាបណ្តឯកសារ
ឬដផ្ន កដែលបានតវា៉ាម្តូវបានរកាទុក និង

2. ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការបងាាញពីឯកសាររបេ់កូនអន ក ឬដផ្ន កដែលបានេួ រសែញសោល សៅឲ្យភាគ្ីណ្តរួ យសនាេះ
សេច្បកៅ ីអេះអាងសនេះ ក៏ម្តូវដតបងាាញសៅភាគ្ីសនាេះដែរ។

ការយល់ម្រពមឲ្យបសញ្ចញព័ត៌ានមដលអាចេាគល់អតដ េញ្ញញណបុរគល
34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225
សយើងែ្ុាំម្តូវដតទទួ លបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អកសររបេ់អនក
រុននឹងបងាាញព័ត៌មានដែលអាច្បេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គល សៅឲ្យអន កែនទ
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លុេះម្តាដតការបងាាញព័ត៌មានដែលមានសៅកនុងឯកសារអប់រំរបេ់កូនអន កម្តូវបានអនុញ្ហញត
សោយគ្មមនការយល់ម្ពរពីមាតាបិតាសម្ការ FERPA។ ជាទូ សៅ ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនចាាំបាច្ប់ស ើយ
រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលម្តូវបានបសញ្ច ញជូ នែល់រន្រនៅីរបេ់ទីភានក់ងារច្បូ លរ ួរ
េម្មាប់សគ្មលបាំណងបាំសពញសៅតារលកខ ែណឌតម្រូវនន Part B នន IDEA។ បុដនៅ ការយល់ម្ពររបេ់អនក
ឬការយល់ម្ពររបេ់កូនអន កម្បេិនសបើពួកសគ្្នែល់អាយុជានីតិជន ម្តូវដតបានទទួ ល
រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលម្តូវបានបសញ្ច ញសៅឲ្យរន្រនៅីរបេ់ទីភានក់ងារច្បូ លរ ួរ ដែលបានផ្ៅ ល់
ឬបង់នថល សេវាផ្លលេ់បដ ូរ។ សលើេពីសនេះ ម្បេិនសបើកូនអន កសរៀនសាលាឯកជន ការយល់ម្ពររបេ់អនកម្តូវដតបានទទួ ល
រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគល់អតៅ េញ្ហញណបុគ្គលណ្តរួ យអាំពីកូនអន កម្តូវបានបសញ្ច ញឲ្យ
រវាងរន្រនៅីសៅកនុងរណឌលេិកាធិការ ដែលសាលាឯកជនសនាេះេែ ិតសៅ
និងរន្រនៅីសៅកនុងរណឌលេិកាធិការដែលកូ នអន ករេ់សៅ
ម្បេិនសបើអនករិនមានគ្សម្មាងច្បង់ច្បុេះស្មេះកូ នអន កសៅកនុងរណឌលេិកាធិការដែលអន ករេ់សៅ។

កិចចការពារព័ត៌ានអតត េញ្ញញណផ្ទាល់ខល ួន
34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230
រណឌលេិកាធិការរបេ់សលាកអន ក
ចាាំបាច្ប់ម្តូវការពារការេមាាត់ននព័ត៌មានអតត េញ្ហញណផ្លទល់ែល ួនសៅកនុងែាំណ្តក់កាលម្បរូ ល រកាទុក បងាាញ
និងបាំផ្លលញ។
រន្រនតីមានក់សៅរណឌលេិកាធិការចាាំបាច្ប់ម្តូវទទួ លែុេម្តូវសលើការធានានូ វការេមាាត់ននរាល់ព័ត៌មានអតត េញ្ហញណផ្លទ
ល់ែល ួន។ បុគ្គលទា ាំងអេ់ដែលម្បរូ ល ឬសម្បើព័ត៌មានអតត េញ្ហញណផ្លទល់ែល ួនចាាំបាច្ប់ម្តូវទទួ លការបណ្ុេះបណ្ត
ត លឬ
ការបងាាត់បសម្ងៀន ពាក់ព័នធនឹងការេមាាត់សម្ការ Part B នន IDEA និង FERPA។
រណឌលេិកាធិការនីរួយៗចាាំបាច្ប់រកាទុក េម្មាប់ការម្តួ តពិនិតយសាធារណៈ នូ វបញ្ា ីបច្បចុបបនន នន ស្មេះ
និងរុែតាំដណងរបេ់និសយាជិតទា ាំងឡាយណ្តកនុងទីភានក់ងារដែលអាច្បទទួ លបានព័ត៌មាន អតត េញ្ហញណផ្លទល់ែល ួន។

ការបំផ្ទែញ ការឃាត់ទក
ុ និងការរកាទុកព័តា
៌ ន
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235
រណឌលេិកាធិការរបេ់អនកចាាំបាច្ប់ម្តូវជូ នែាំណឹងែល់អនក សៅសពលព័ត៌មានអតត េញ្ហញណផ្លទល់ែល ួន
ដែលម្តូវបានម្បរូ ល រកា ឬសម្បើ ដលងមានភាពចាាំបាច្ប់េម្មាប់ការផ្ត ល់សេវាអប់រំែល់កូនរបេ់អនក។
សៅសពលដលងមានភាពចាាំបាច្ប់ ព័ត៌មានចាាំបាច្ប់ម្តូវបាំផ្លលញសចាលតារការសេន ើេុាំរបេ់អនក។ ក៏បុដនត
កាំណត់ម្តាអច្បិនន្រនតយ៍ននស្មេះ អាេយោាន និងសលែទូ រេពទ របេ់កូនអន ក និសនទ េ កាំណត់ម្តាវតត មាន
រុែ វ ិជាាដែលបានច្បូ លសរៀន កម្រិតថានក់ដែលបានបាំសពញ និងឆ្នាំដែលបានសរៀនច្បប់របេ់គ្មត់ អាច្បម្តូវ
បានរកាទុកសោយគ្មមនសពលកាំណត់។
ច្បាប់រែា េតីពីការឃាត់ទុកកាំណត់ម្តាមានដច្បងកនុងជាំពូក 40.14 RCW។ នីតិ វ ិធីេម្មាប់កាំណត់រយៈ
សពលដែលរណឌលេិកាធិការរួ យចាាំបាច្ប់ម្តូវឃាត់ទុកកាំណត់ម្តាម្តូវបានសបាេះផ្ាយសោយ នាយកោាន
ម្គ្ប់ម្គ្ងកាលបបវតត ិ និងកាំណត់ម្តា ននសលខាធិការោានរែា វា៉ាេុីនសតាន។

នីតិ វ ិធីសោេះម្រសាយវ ិវាទការអប់រំពិសេេ
អន កគ្ឺជាអន កច្បូ លរ ួរែ៏េាំខាន់មានក់កនុងម្គ្ប់ទិែាភាពននករម វ ិធីអប់រំពិសេេរបេ់កូនអន ក។ ការច្បូ លរ ួរសនេះ
ចាប់សផ្ត ើរពីការបញ្ជន
ូ កូ នអន កនាម្គ្មែាំបូង។ អន ក និងរណឌលេិកាធិការរបេ់អនក ម្តូវបានសលើកទឹកច្បិតតឲ្យ
សធែ ើការជារួ យគ្មនសែើរបីពោយារសោេះម្សាយរាល់ការដែែ ងគ្ាំនិតគ្មនដែលបេះពាល់ែល់ករម វ ិធីអប់រំពិសេេ
របេ់កូនអន ក។ សៅសពលដែលអន ក និងរណឌលេិកាធិការរបេ់អនករិនអាច្បសោេះម្សាយការដែែ ងគ្ាំនិត គ្មនបាន
សយើងមានជសម្រើេម្សាប់ដែលមានលកខ ណៈផ្ល វូ ការជាងេម្មាប់សោេះម្សាយវ ិវាទ។ ជសម្រើេ ទាង
ាំ សនេះមាន
ការេម្រ ុេះេម្រួ ល បណតឹងរបេ់ពលរែា និងេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ដែលមាន រិនលាំសអៀង។

ការេម្រម ុេះេម្រមួល
34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075
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ទូ សៅ
សេវាេម្រ ុេះេម្រួ លមានផ្ត ល់ជូនសោយឥតគ្ិតនថល ែល់អនក ឬរណឌលេិកាធិការសែើរបីជួយសោេះម្សាយបញ្ហា
ពាក់ព័នធនឹងអតត េញ្ហញណករម ការវាយតនរល ការកាំណត់ទីកដនល ងអប់រំ និងការផ្ត ល់ជូន FAPE ែល់កូន របេ់អនក
និងសៅរាល់សពលដែលេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្តូវបានេាំណូរពរឲ្យសធែ ើស ើង។
ការេម្រ ុេះេម្រួ លមានលកខ ណៈេម ័ម្គ្ច្បិតត និងរិនអាច្បសម្បើសែើរបីម្ចានសចាល ឬពនោរេិទធិរបេ់អនក កនុង
សេន ើេុាំឲ្យមានេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬម្ចានសចាលនូ វេិទធិណ្តរួ យសផ្សងសទៀតដែលផ្ត ល់ ជូ នសម្ការ Part B
នន IDEA។ ែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ លម្តូវបានសរៀបច្បាំយាងសទៀងទាត់សៅទីតាាំងរួ យ ដែលងាយម្េួ លេម្មាប់អនក
និងរណឌលេិកាធិការ។
រណឌលេិកាធិការអាច្បបសងក ើតនីតិ វ ិធីដែលផ្ត ល់ជូនឪពុកមាតយដែលសម្ជើេសរ ើេរិនសម្បើែាំសណើរការ េម្រ ុេះេម្រួ ល
នូ វឱកាេកនុងការជួ ប សៅកនុងសពលសវលា និងសៅទីតាាំងរួ យដែលងាយម្េួ លេម្មាប់ អន ក
ជារួ យនឹងភាគ្ីគ្មមនភាពលាំសអៀង៖

1.

ដែលេែ ិតសម្ការកិច្បចេនោជារួ យនឹងេែ ប័នសោេះម្សាយវ ិវាទសផ្សងសទៀតដែលេរម្េប ឬ រជឈរណឌលបណ្ុេះបណ្ត
ត ល
និងព័ត៌មានឪពុកមាតយ ឬរជឈរណឌលធនធានឪពុកមាតយកនុងេហគ្រន៍កនុងរែា ។ និង

2. ដែលនឹងសធែ ើការរពនយល់ម្បាប់ពីអតែ ម្បសយាជន៍ និងសលើកទឹកច្បិតតអនកឲ្យសម្បើែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ ល។
ភាពមិនលំសអៀងននអន កេម្រមបេម្រមួល

ការេម្របេម្រួ លម្តូវបានសធែ ើស ើងសោយបុគ្គលដែលមានេរតែ ភាព រិនលាំសអៀង និង្ល ងកាត់ការ
បណ្ុេះបណ្ត
ត លអាំពីបសច្បច កសទេេម្រ ុេះេម្រួ លម្បកបសោយម្បេិទធភាព។ បុគ្គលសនាេះចាាំបាច្ប់ម្តូវមាន ច្បាំសណេះែឹងច្បាប់
និងបទបញ្ហាពាក់ព័នធនឹងការផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធផ្ងដែរ។ OSPI
ច្បុេះកិច្បចេនោជារួ យនឹងទីភានក់ងារខាងសម្ៅសែើរបីសធែ ើការេម្រ ុេះេម្រួ ល។ ទីភានក់ងារសនាេះជាអន ករកា
បញ្ា ីស្មេះអន កេម្រ ុេះេម្រួ ល។ អន កេម្រ ុេះេម្រួ លម្តូវបានដបងដច្បកការងារឈរសលើរូលោានម្ពាវ វ ិលជុាំ
ឬរូ លោានរិនលាំសអៀងសផ្សងសទៀត។ អន កេម្រ ុេះេម្រួ ល (1) អាច្បរិនដរនជានិសយាជិតនន OSPI រណឌលេិកាធិការ
ឬទីភានក់ងាររែា សផ្សងសទៀតដែលកាំពុងផ្ត ល់សេវាផ្លទល់ែល់កុមារដែលជាករម វតថុននែាំសណើរ ការេម្រ ុេះេម្រួ ល និង (2)
អាច្បគ្មមនទាំនាេ់ផ្លម្បសយាជន៍ផ្លទល់ែល ួន ឬវ ិជាាជីវៈ។
ែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ លម្តូវបានសរៀបច្បាំយាងសទៀងទាត់សៅទីតាាំងរួ យ ដែលងាយម្េួ លេម្មាប់អនក
និងរណឌលេិកាធិការ។

កិចចម្រពមសម្រពៀងសធវ ើស

ង
ើ កនុងដំសណើរការេម្រម ុេះេម្រមួល

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកាធិការមានការម្ពរសម្ពៀងគ្មន ការម្ពរសម្ពៀងសនាេះចាាំបាច្ប់ម្តូវសរៀបច្បាំជាកិច្បច
ម្ពរសម្ពៀងេម្រ ុេះេម្រួ លជាលាយលកខ ណ៍អកសរដែលម្តូវច្បុេះហតែ សលខាសោយអន ក និងតាំណ្តងនន
រណឌលេិកាធិការដែលម្តូវបានផ្ត ល់េិទធិឲ្យច្បុេះកិច្បចម្ពរសម្ពៀងភាាប់កាតពែ កិច្បចផ្ល វូ ច្បាប់។ កិច្បចពិភាកាកនុង
ែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ ល ម្តូវរកាការេមាាត់ និងរិនអាច្បម្តូវបានសម្បើជាភ័េ្ុតាងកនុងេវនការ
នីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ណ្តរួ យ ឬនីតិ វ ិធីេុី វ ិលណ្តរួ យននតុលាការេហព័នធ ឬតុលាការរែា វា៉ាេុីនសតានស ើយ។
ម្បការសនេះចាាំបាច្ប់ម្តូវដច្បងកនុងកិច្បចម្ពរសម្ពៀងលាយលកខ ណ៍អកសរ។ ក៏បុដនត កិច្បច - ម្ពរសម្ពៀងេម្រ ុេះេម្រួ ល
រិនអាច្បសម្បើជាភ័េ្ុតាងស ើយ។ កិច្បចម្ពរសម្ពៀងេម្រ ុេះេម្រួ លភាាប់ កាតពែ កិច្បចផ្ល វូ ច្បាប់
និងអាច្បអនុវតត បានកនុងដែនេរតែ កិច្បចននតុលាការែា ណ្តរួ យ ឬសោយតុលាការ តាំបន់ ននេហរែា អាសររ ិក។

ភាពខុេគ្ននរវាងការសេុើបអសងេ ត និងេវនការនីតិ វ ិធីម្រតឹមម្រតវូ តាមចាប់េតីពប
ី ណតង
ឹ ការអប់រំពិសេេ
របេ់ពលរដឋ
បទបញ្ហានន Part B នន IDEA មាននីតិ វ ិធីែុេៗគ្មនេម្មាប់បណតឹងរែា (បណតឹងពលរែា ) និងេវនការ
នីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ បណតឹងពលរែា រួយអាច្បម្តូវបានោក់ជូន OSPI សោយបុគ្គល ឬសាែប័នរួ យ
ដែលសធែ ើការសចាទម្បកាន់រណឌលេិកាធិការ OSPI ឬទីភានក់ងារសាធារណៈណ្តរួ យសផ្សងសទៀត
ដែលបានរំសលាភសៅសលើលកខ ែណឌតម្រូវកនុង Part B វ ិធានេហព័នធដែលមានកនុង 34 CFR Part 300 ឬ
បទបញ្ហារែា េម្មាប់អនុវតត Part B នន IDEA។ បណតឹងពលរែា ម្តូវបានសេុើបអសងក តសោយ OSPI ដផ្ែ ក
តារព័ត៌មានអាំពីការរំសលាភបាំពានដែលផ្ត ល់ជូនសោយបុគ្គលោក់ពាកយបណតឹង និងរណឌលេិកាធិការ សាលា
ឬទីភានក់ងារសផ្សងសទៀតដែលស្ល ើយតបសៅនឹងបណតឹង។ បណតឹងពលរែា ចាាំបាច្ប់ម្តូវោក់កនុង
រយៈសពលរួ យឆ្នាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទម្បកាន់សនាេះ។
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េាំសណើេុាំេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់អាច្បម្តូវបានោក់សោយអន កឬរណឌលេិកាធិការរបេ់
អន កច្បាំសពាេះបញ្ហាណ្តរួ យពាក់ព័នធនឹងអតត េញ្ហញណករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់ទីតាាំងអប់រំកូនរបេ់ អន ក
ឬការផ្ត ល់ការអប់រំសាធារណៈេរររយសោយឥតគ្ិតនថល (free appropriate public education,
FAPE)ែល់កូនអន កដតបុសណ្ត
ណ េះ។ េវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តូវសធែ ើស ើងសោយសៅម្ករច្បាប់រែា បាល
(Administrative Law Judge, ALJ) ដែលបសម្រើការងារ ជូ នការ ិយាល័យេវនការរែា បាល
ដែលជាទីភានក់ងាររែា ឯករាជយ។ េវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ជាទូ សៅ រ ួរមានការផ្ត ល់េកខ ីភាពសោយសាកសី
និងការបងាាញភ័េ្ុតាង។ េាំសណើេុាំសធែ ើេវនការ
នីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ចាាំបាច្ប់ម្តូវោក់កនុងរយៈសពលពីរឆ្នាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទ ម្បកាន់
(ករណីសលើកដលងច្បាំសពាេះការបងាាញព័ត៌មានែុេ ឬការឃាត់ទុកព័ត៌មាន។
សពលសវលា និងនីតិ វ ិធីេម្មាប់បណតឹងពលរែា និងេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តូវបានពនយល់
សៅខាងសម្ការ។

នីតិ វ ិធីេម្រាប់បណតឹងពលរដឋ
34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045
OSPI មាននីតិ វ ិធីេម្មាប់សោេះម្សាយបណតឹងរែា ។ នីតិ វ ិធីទាង
ាំ សនាេះ មានបញ្ហាក់កនុងបទបញ្ហារែា
និងព័ត៌មានេត ីពីបណតឹងរែា ម្តូវបានរកាទុកសៅសលើដវបសាយតិ៍សនេះ។
ម្បេិនសបើអនក បុគ្គល សាែប័នណ្តរួ យ សជឿជាក់ថារណឌលេិកាធិការរួ យ OSPI ឬសាែប័នអប់រំណ្តរួ យ
សផ្សងសទៀតដែលេែ ិតសម្ការការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ IDEA បានរំសលាភសៅសលើ Part B នន IDEA បទបញ្ហា អនុវតត Part B
ឬបទបញ្ហារែា ពាក់ព័នធ អន កអាច្បោក់ពាកយបណតឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរសៅ Office of Superintendent of Public
Instruction (OSPI) , Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200។
អន កចាាំបាច្ប់ម្តូវផ្ត ល់េាំសៅច្បរល ងរួ យច្បាប់ននពាកយបណតឹងសនាេះែល់រណឌលេិកាធិការ សាលា
ឬទីភានក់ងារសផ្សងសទៀតដែលអន កោក់ពាកយបណតឹងម្បឆ្ាំង។

ការោក់ពាកយបណតង
ឹ
ពាកយបណតឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ ចាាំបាច្ប់ម្តូវច្បុេះហតែ សលខាសោយអន ក ឬបុគ្គល
ឬសាែប័នដែលជាអន កោក់ពាកយបណតឹង សហើយចាាំបាច្ប់ម្តូវមានព័ត៌មានែូ ច្បខាងសម្ការ៖
•
•
•
•
•
•
•

ការដថល ងថារណឌលេិកាធិការ ឬទីភានក់ងារែនទសទៀតបានរំសលាភសៅសលើលកខ ែណឌតម្រូវរួ យនន Part B នន IDEA
បទបញ្ហាអនុវតត Part B ច្បាប់រែា ឬបទបញ្ហាពាក់ព័នធ ឬការដថល ងថារណឌលេិកាធិការ ឬ ទីភានក់ងារែនទសទៀត
រិនបានអនុវតត ការេម្រ ុេះេម្រួ ល ឬកិច្បចម្ពរសម្ពៀងសោេះម្សាយ។
ស្មេះ និងអាេយោានននរណឌលេិកាធិការ ឬទីភានល់ងារែនទសទៀត។
ស្មេះេិេស ម្បេិនសបើពាកយបណតឹងមានភាពជាក់លាក់ច្បាំសពាេះេិេសមានក់ និងព័ត៌មានទាំនាក់ ទាំនង
ម្បេិនសបើេិេសសនាេះគ្មមនទីជម្រក។
ស្មេះសាលាដែលេិេសច្បូ លសរៀន។
ការសរៀបរាប់អាំពីបញ្ហាសោយផ្ត ល់ជូននូ វការពិតជាក់លាក់។
ការសេន ើស ើងនូ វែាំសណ្តេះម្សាយបញ្ហាតារព័ត៌មានអន កមាន និងបានែឹង សៅសពលដែលអន កោក់ពាកយបណតឹង។ និង
ស្មេះ អាេយោាន និងសលែទូ រេពទ របេ់អនក។

ការរំសលាភរិនអាច្បសកើតស ើងកនុងរយៈសពលសម្ច្បើនជាងរួ យឆ្នាំរុនកាលបរ ិសច្បេ ទដែលពាកយបណតឹង
ម្តូវបានទទួ លយកសោយ OSPI ស ើយ សោយការបាំសពញតារលកខ ែណឌសនេះ។
OSPI បានបសងក ើតទម្រង់គ្ាំរ ូរួ យដែលអន កអាច្បសម្បើសែើរបីោក់ពាកយបណតឹង។ ទម្រង់សនេះអាច្បទទួ លបានសៅសលើ
OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកយបណតឹងពលរែា – េាំណួរទូ សៅដែលបានេួ រញឹកញាប់ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។
អន ករិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យសម្បើទម្រង់សនេះស ើយ។
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ការសេុើបអសងេ តពីបណតឹង
OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវសេុើបអសងក ត និងសច្បញសេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខ ណ៍អកសរកនុងរយៈសពល៦០នថា នននថា ម្បម្កតិទិន
សម្កាយសពលទទួ លបានពាកយបណតឹង សលើកដលងមានសហតុផ្លេរម្េបេម្មាប់ ការពនោរសពល។ កនុងរយៈសពល 60
នថា សនេះ OSPI (1) តម្រូវឲ្យរណឌលេិកាធិការផ្ត ល់ការស្ល ើយតបច្បាំសពាេះ បណតឹង (2) ផ្ត ល់ជូនអន ក
ឬសែើរបណតឹងនូ វឱកាេោក់ជូននូ វព័ត៌មានបដនែ រអាំពីការសចាទម្បកាន់ កនុង ពាកយបណតឹង (3)
អាច្បសធែ ើការសេុើបអសងក តឯករាជយសៅនឹងកដនល ង ម្បេិនសបើ OSPI យល់ស ើញថាវា មានភាពចាាំបាច្ប់ និង (4)
ពិនិតយស ើង វ ិញនូ វព័ត៌មានពាក់ព័នធទា ាំងអេ់ សហើយសធែ ើការកាំណត់ឯករាជយ ថាសតើរណឌលេិកាធិការ
ឬទីភានក់ងារែនទសទៀតកាំពុងរំសលាភសៅសលើលកខ ែណឌតម្រូវពាក់ព័នធសៅនឹង Part B នន IDEA ឬយាងណ្ត។

ការសេុើបអសងេ ត ការពនសារសពល សេចកត េ
ី សម្រមចជាលាយលកខ ណ៍អកសរ
ការកាំណត់សពល 60 នថា តារម្បតិទិន អាច្បម្តូវបានពនោរសពលបនត ដតកនុងករណី៖ (1) កាលៈសទេៈសលើកដលងពាក់ព័នធ
នឹងបណតឹងជាក់លាក់រួយ ឬ (2) អន ក
និងរណឌលេិកាធិការរបេ់អនកយល់ម្ពរសោយេម ័ម្គ្ច្បិតតជាលាយលកខ ណ៍អកសរសធែ ើការពនោរសពលសោេះម្សាយបណតឹង
តាររយៈការេម្រ ុេះេម្រួ ល ឬវ ិធីសាន្រេតសោេះម្សាយវ ិវាទណ្តរួ យសផ្សងសទៀត សែើរបីសធែ ើការសោេះម្សាយវ ិវាទសនេះ។
សេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខ ណ៍អកសរម្តូវសផ្ញើជូនអន ក ឬបុគ្គ លោក់ពាកយបណតឹង និងសៅកាន់ម្េ ុក រែា បាលសាលា។
សេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខ ណ៍អកសរនឹងម្គ្បែណតប់សលើការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ។ ច្បាំសពាេះការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ
សេច្បកត ីេសម្រច្បជាលាយលកខ ណ៍អកសរនឹងបញ្ហាក់ពីលទធ ផ្លននការដេែ ងរកការពិត សេច្បកត ីេនន ិោាន
រូ លសហតុននសេច្បកត ីេសម្រច្ប និង វ ិធានការដកតម្រូវ
េរសហតុផ្លណ្តរួ យដែលម្តូវបានចាត់ទុកថាចាាំបាច្ប់សែើរបីសោេះម្សាយពាកយបណតឹង
ម្បេិនសបើការរំសលាភបានសកើតស ើង។

ឧបាម្រេ័យបណតង
ឹ
សៅសពល OSPI រកស ើញការរំសលាភ ឬការែកខានរិនបានផ្ត ល់សេវាេរម្េបតាររយៈែាំសណើរការ បណតឹងរបេ់ែល ួន
សេច្បកត ីេសម្រច្បនឹងម្គ្បែណតប់សលើ៖

1.

រសបៀបសោេះម្សាយករបែិសេទផ្ត ល់សេវាទា ាំងសនាេះ រ ួរមាន ការផ្ត ល់េណ
ាំ ងហិរញ្ញ វតថុេរររយ ឬការ
ចាត់ វ ិធានការដកតម្រូវេរម្េបសផ្សងសទៀតតារតម្រូវការរបេ់េិេស។ និង

2. ផ្ត ល់សេវាអប់រំពិសេេយាងេរររយែល់េិេសទា ាំងអេ់នាសពលអនាគ្ត។

បណតង
ឹ អប់រំពិសេេរបេ់ពលរដឋ និងេវនការនីតិ វ ិធីម្រតឹមម្រតវូ តាមចាប់
ម្បេិនសបើបណតឹងពលរែា រួយម្តូវបានទទួ លយក ដែលជាករម វតថុននេនវការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
ឬបណតឹងសនាេះមានបញ្ហាសម្ច្បើន សហើយបញ្ហារួ យ ឬសម្ច្បើនជាងរួ យននបញ្ហាទា ាំងសនាេះកឺជាដផ្ន ករួ យនន
េវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវដញកសច្បញ (រិនសេុើបអសងក ត) នូ វដផ្ន កណ្តរួ យ នន
បណតឹងដែលកាំពុងម្តូវបានសោេះម្សាយកនុងេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ រហូ តែល់ច្បប់េវនការ។
បញ្ហាណ្តរួ យកនុងបណតឹងដែលរិនដរនជាដផ្ន ករួ យននេវនាការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
ចាាំបាច្ប់ម្តូវសោេះម្សាយកនុងកាលកាំណត់ននពាកយបណតឹងសនេះ។
ម្បេិនសបើបញ្ហារួ យដែលម្តូវបានសលើកស ើងកនុងពាកយបណតឹងម្តូវបានេសម្រច្បរ ួច្បកនុងេវនការ នីតិ វ ិធី
ម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលពាក់ព័នធនឹងគ្ូ ភាគ្ីែដែល សេច្បកត ីេសម្រច្បេវនការសនាេះម្តូវមានអានុភាព
ភាាប់កាតពែ កិច្បច សហើយ OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវជូ នែាំណឹងែល់សែើរបណតឹងថាែល ួននឹងរិនសេុើបអសងក តសលើ បញ្ហាសនាេះសទ។
OSPI ចាាំបាច្ប់ម្តូវសោេះម្សាយបណតឹងដែលសចាទម្បកាន់ថារណឌលេិកាធិការរួ យបានែកខានរិនបាន
អនុវតត តារសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់េវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។

នីតិ វ ិធីននេវនាការម្រតឹមម្រតវូ តាម្ល វូ ចាប់
34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125
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ទូ សៅ
អន ក
ឬរណឌលេិកាធិការអាច្បោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សលើបញ្ហាណ្តរួ យដែលពាក់ព័នធនឹងអតៅ េញ្ហញ
ណករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំរបេ់កូនអន ក
ឬការផ្ៅ ល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) ែល់កូនអន ក។
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតជូ នែាំណឹងអន កពីសេវាដផ្ន កច្បាប់សោយឥតគ្ិតនថល ឬមានតនរល ទាបណ្តរួ យ
និងសេវាពាក់ព័នធសផ្សងសទៀតដែលមានសៅកនុងតាំបន់
សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ម្តូវបានោក់ជូន ឬសៅសពលដែលអន កសេន ើេុាំព័ត៌មានសនេះ។
េម្មាប់នីតិ វ ិធីននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ “អន ក” រ ួរមានសរធាវ ើរបេ់អនក
ម្បេិនសបើអនកបានជួ លសរធាវ ើមានក់ សហើយ “រណឌលេិកាធិការ”
រ ួរមានសរធាវ ើរណឌលេិកាធិការម្បេិនសបើវាម្តូវបានតាំណ្តងសោយសរធាវ ើ។

ការោក់េំសណើេុំ
សែើរបីសេន ើេុាំេវនាការរួ យ អន ក ឬរណឌលេិកាធិការម្តូវដតោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
សៅភាគ្ីមាខងសទៀត។ េាំសណើេុាំសនេះ ម្តូវមានព័ត៌មានទា ាំងអេ់ែូច្បខាងសម្ការ និងម្តូវរកាជាការេមាា ត់។
អន ក ឬរណឌលេិកាធិការ រិនថានរណ្តមានក់ោក់េាំសណើេុាំសនាេះសទ ក៏ម្តូវដតផ្ៅ ល់ជូន OSPI
សេវាធនធានរែា បាលនូ វេាំសណើេុាំេវនាការរួ យច្បាប់តារអាេយោានែូ ច្បខាងសម្ការ៖
Office of Superintendent of Public Instruction
Administrative Resource Services
Old Capitol Building
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
អុីដរល៖ appeals@k12.wa.us
េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ម្តូវមាន៖

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ស្មេះេិេស
អាេយោានននទីលាំសៅរបេ់េិេស
ស្មេះសាលារបេ់េិេស
ម្បេិនសបើេិេសជាកុមារ ឬយុវជនដែលគ្មមនផ្ទ េះេាំដបង ម្តូវផ្ៅ ល់ព័ត៌មានទាំនាក់ទាំនងរបេ់េិេសសនាេះ
ការបរ ិយាយពីេភាពននបញ្ហារ ួរមាន អងគ សហតុទាក់ទិននឹងបញ្ហា និង
ែាំសណ្តេះម្សាយដែលបានសេន ើស ើងននបញ្ហា ែល់កម្រិតដែលបានែឹង និងមានេម្មាប់អនក
ឬរណឌលេិកាធិការសៅសពលសនាេះ។

សេចកដ ជ
ី ូនដំណង
ឹ មដលោំបាច់មុនេវនាការសលើេំសណើេេ
ុំ វនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ល វូ ចាប់
អន ក ឬរណឌលេិកាធិការរិនអាច្បមានេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ រហូ តទាល់ដតអន ក
ឬរណឌលេិកាធិការោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ ជារួ យនឹងភាគ្ីមាខងសទៀត និងផ្ៅ ល់ OSPI
នូ វេាំសណើេុាំរួយច្បាប់ដែលមានព័ត៌មានែូ ច្បបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។

ភាពម្ររប់ម្រគ្នន់ននេំសណើេេ
ុំ វនាការ
សែើរបីឲ្យេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់មានែាំសណើរការសៅរុែ េាំសណើេុាំសនេះ ម្តូវបានចាត់ទុកថាម្គ្ប់ម្គ្មន់។
ម្គ្ប់ម្គ្មន់ មានន័យថា េាំសណើេុាំសនេះ បាំសពញសៅតារលកខ ែណឌតម្រូវនានាដែលបញ្ហាក់ខាងសលើសៅកនុងដផ្ន ក
“ការោក់េាំសណើេុាំ”។ េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់នឹងម្តូវចាត់ទុកថា ម្គ្ប់ម្គ្មន់
លុេះម្តាដតភាគ្ីដែលទទួ លបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សនាេះ ជូ នែាំណឹងសៅរន្រនៅីរែា បាលេវនាការ
(ALJ) និងភាគ្ីមាខងសទៀតជាលាយលកខ ណ៍អកសរសៅកនុងរយៈសពល15នថា ម្បតិទិនថា ភាគ្ីទទួ លសជឿជាក់ថា
េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់គ្ឺ រិនម្គ្ប់ម្គ្មន់។
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សៅកនុងរយៈសពលម្បាាំនថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួ លបានការជូ នែាំណឹងពីភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្មន់សហើយ
រន្រនៅីរែា បាលេវនាការ (ALJ) ម្តូវេសម្រច្បថាសតើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សនេះ
បាំសពញសៅតារលកខ ែណឌតម្រូវែូ ច្បមានសរៀបរាប់ខាងសលើឬសទ សហើយជូ នែាំណឹងែល់អនក
និងរណឌលេិកាធិការជាលាយលកខ ណ៍អកសរភាលរៗ។

ការមកមម្របេំសណើេេ
ុំ វនាការ
អន ក ឬរណឌលេិកាធិការអាច្បសធែ ើការដកដម្បេាំសណើេុាំេវនាការបានដតកនុងករណី៖

1.

ភាគ្ីមាខងសទៀតយល់ម្េបច្បាំសពាេះការដកដម្បជាលាយលកខ ណ៍អកសរ សហើយផ្ៅ ល់ឱកាេឲ្យសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការសនេះ
តាររយៈការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ (ម្បេិនសបើអនកដែលជាមាតាបិតាបានសេន ើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់)
ែូ ច្បមានដច្បងខាងសម្ការ ឬ

2. រិនឲ្យសលើេពីរយៈសពលម្បាាំនថា រុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ចាប់សផ្ៅ ើរ
រន្រនៅីេវនាការផ្ៅ ល់ការអនុញ្ហញតឲ្យសធែ ើការដកដម្ប។

ម្បេិនសបើអនកជាភាគ្ីសេន ើេុាំេវនាការ សហើយអន កសធែ ើការដកដម្បច្បាំសពាេះេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
សពលសវលាកាំណត់េម្មាប់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ និងរយៈសពលេម្មាប់ែាំសណ្តេះម្សាយ (សរើល៖
ែាំសណើរការននការសោេះម្សាយ) ចាប់សផ្ៅ ើររៅ ងសទៀតសៅកាលបរ ិសច្បេ ទោក់េាំសណើេុាំដែលបានដកដម្ប ឬកាលបរ ិសច្បេ ទដែល
ALJ ទទួ លេាំសណើេុាំ។

ការស្ែ ើយតបរបេ់មណឌលេិកាធិការចំសពាេះេំសណើេេ
ុំ វនាការម្រតម
ឹ ម្រតូវតាម្ល វូ ចាប់
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរិនបានសផ្ញើសេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខ ណ៍អកសរឲ្យអន ក
ែូ ច្បមានដច្បងសៅកនុងដផ្ន កេៅ ីពី សេច្បកៅ ីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខ ណ៍អកសរ
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមានសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់របេ់អនកសទ កនុងរយៈសពល 10
នថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួ លបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វច្បាប់
ូ
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតសផ្ញើជូនអន កនូ វការស្ល ើយតបរួ យដែលមាន៖

1.

ការពនយល់ពីរូលសហតុដែលរណឌលេិកាធិការបានសេន ើ
ឬបែិសេធរិនចាត់ វ ិធានការដែលបានសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់។

2. ការបរ ិយាយពីជសម្រើេសផ្សងសទៀតដែលម្ក ុរ IEP របេ់កូនអន កបានពិចារណ្ត
និងពីរូលសហតុដែលជសម្រើេទា ាំងសនាេះម្តូវបានបែិសេធ។

3. ការបរ ិយាយពីនីតិ វ ិធីកនុងការវាយតនរល បាន់ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗ

ដែលរណឌលេិកាធិការសម្បើម្បាេ់ជារូ លោានេម្មាប់ វ ិធានការដែលបានសេន ើ ឬបែិសេធ។ និង

4. ការបរ ិយាយពីកតាៅសផ្សងសទៀតដែលពាក់ព័នធនឹង វ ិធានការដែលបានសេន ើ ឬបែិសេធរបេ់រណឌលេិកាធិការ។
រណឌលេិកាធិការសៅដតអាច្បអេះអាងថា េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់របេ់អនករិនម្គ្ប់ម្គ្មន់
សទាេះបីជាវាផ្ៅ ល់ឲ្យអន កនូ វព័ត៌មានសៅកនុងច្បាំណុច្បទី 1–4 ខាងសលើក៏សោយ។

ការស្ែ ើយតបរបេ់ភារីាខងសទៀតចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតម
ឹ ម្រតូវតាម្ល វូ ចាប់
សលើកដលងច្បាំសពាេះេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ដែលមានលកខ ណៈម្បញាប់េម្មាប់ វ ិន័យ
ែូ ច្បមានពិភាកាសៅកនុងដផ្ន កខាងសម្ការេៅ ីពីនីតិ វ ិធីននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់េម្មាប់ វ ិន័យ
ភាគ្ីទទួ លេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ម្តូវសផ្ញើឲ្យភាគ្ីមាខងសទៀត
នូ វការស្ល ើយតបដែលបញ្ហាក់ជាក់លាក់ពីបញ្ហាសៅកនុងេាំសណើេុាំកនុងរយៈសពល 10
នថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួ លបានេាំសណើេុាំសនេះ។ គ្មគ្ីនីរួយៗសៅដតអាច្បអេះអាងថា
េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់រិនម្គ្ប់ម្គ្មន់ែដែល។

ពាកយេុរ
ំ ំរ ូ
34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085
OSPI បានបសងក ើតពាកយេុាំគ្ាំរ ូននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់រួយ
សែើរបីជួយអន កកនុងការបាំសពញពាកយសេន ើេុាំេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់។ ទម្រង់សនេះអាច្បទទួ លបានសៅសលើ
OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកយសេន ើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ – េាំណួរទូ សៅដែលបានេួ រញឹកញាប់
និងដបបបទសេន ើេុាំ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ អន ករិនម្តូវបានតម្រូវឲ្យសម្បើទម្រង់សនេះស ើយ។
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បុដនៅ េិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួ លបាន េវនាការម្តឹរម្តូវតារ ផ្ល វូ ច្បាប់អាច្បបែិសេធ
ឬពនោរសពលបានម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សនេះរិនបញ្ចល
ូ ព័ត៌មានដែលម្តូវការ ទា ាំងអេ់។
អន កក៏អាច្បទទួ លបានពាកយសេន ើេុាំេវនាការរួ យច្បាប់ពីនាយកោានអប់រំពិសេេរបេ់រណឌលេិកាធិការអន កផ្ង
ដែរ។

ការកំណត់េិទធទ
ិ ទួ លសេវាអប់រំរបេ់េេ
ិ សកនុងសពលរង់ោេ
ំ វនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ល វូ ចាប់
34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125
សលើកដលងដតមានការដច្បងសៅកនុងដផ្ន កេៅ ីពី នីតិ វ ិធីសៅសពលោក់ វ ិន័យេិេសដែលមានពិការភាព
សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ម្តូវបានបញ្ជន
ូ សៅឲ្យភាគ្ីមាខងសទៀតកនុងរយៈសពលននែាំសណើរ
ការសោេះម្សាយ និងអាំ ុ ងសពលរង់ចាាំសេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់េវនាការរិនលាំសអៀងម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
ឬនីតិ វ ិធីតុលាការណ្តរួ យដែលពាក់ព័នធនឹងបណៅឹងតវា៉ាសលើសេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់ ALJ
កូ នអន កម្តូវដតេែ ិតសៅកនុងការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្ លុេះម្តាដតអន ក
ឬរណឌលេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មមនសផ្សងពីសនេះ។
សោយមានការយល់ម្េបពីអនក កូ នអន កម្តូវដតោក់សៅកនុងករម វ ិធីសាលារែា ទូសៅ
រហូ តែល់បញ្ច ប់ការជាំនុាំជម្រេះទា ាំងអេ់សនេះ
ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់មានពាក់ព័នធនឹងពាកយេុាំច្បុេះស្មេះែាំបូងសៅកនុងសាលារែា ។
ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងការផ្ៅ ល់សេវាែាំបូងសម្ការ Part B នន IDEA
េម្មាប់កូនអន កដែលកាំពុងបញ្ជន
ូ ពីសេវាករម សៅសម្ការ Part C នន IDEA នៅ Part B នន IDEA
និងដែលដលងមានេិទធិទទួ លបានសេវាករម Part C សោយសារដតកូ នអន កមានអាយុបីឆ្នាំសនាេះ
រណឌលេិកាធិការរិនតម្រូវឲ្យផ្ៅ ល់សេវាករម Part C ដែលកូ នអន កកាំពុងទទួ លបានសនាេះសទ។
ម្បេិនសបើកូនអន កមានេិទធិទទួ លបានសេវាករម សម្ការ Part B នន IDEA
សហើយអន កយល់ម្េបឲ្យកូ នរបេ់អនកទទួ លបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាករម ពាក់ព័នធជាសលើកែាំបូង
សោយរង់ចាាំសាៅប់លទធ ផ្លជាំនុាំជម្រេះ សនាេះរណឌលេិកាធិការម្តូវដតផ្ៅ ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធទា ាំងសនាេះ
ដែលរិនេែ ិតសៅកនុង វ ិវាទរវាងអន ក និងរណឌលេិកាធិការ។
ម្បេិនសបើ ALJ ្នែល់ការេសម្រច្បថា ការដកដម្បការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំមានលកខ ណៈេរម្េប
សេច្បកៅ ីេសម្រច្បទាក់ទិននឹងការកាំណត់េិទធិសនាេះ ម្តូវដតចាត់ទុកជាការម្ពរសម្ពៀងគ្មនរវាងអន ក
និងរណឌលេិកាធិការេម្មាប់សគ្មលបាំណងកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ
កនុងអាំ ុ ងសពលននបណៅឹងតវា៉ាណ្តរួ យសលើសេច្បកៅ ីេសម្រច្បម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់។

ដំសណើរការសោេះម្រសាយ
34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090
ការម្របជុំមេវងរកដំសណាេះម្រសាយ
សៅកនុងរយៈសពល
15នថា សម្កាយសពលដែលអន កបានោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់របេ់អនកជារួ យនឹងរណឌលេិកាធិការ
និង OSPI រណឌលេិកាធិការម្តូវដតសកាេះម្បជុាំជារួ យអន ក និងេមាជិកពាក់ព័នធ ឬេមាជិកននម្ក ុរ IEP
ដែលមានច្បាំសណេះែឹងជាក់លាក់ពីអងគ សហតុដែលបានកាំណត់សៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់របេ់អន
ក។ កិច្បចម្បជុាំសនេះ ម្តូវដតសធែ ើស ើងរុនសពលដែលសពលកាំណត់ននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ចាប់សផ្ៅ ើរ
លុេះម្តាដតអន ក និងរណឌលេិកាធិការឯកភាពសធែ ើការេម្រ ុេះេម្រួ ល
ឬឯកភាពសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ។ ការម្បជុាំសនេះ៖

1.

2.

ម្តូវដតមានតាំណ្តងរណឌលេិកាធិការមានក់ដែលមានអាំណ្តច្បកនុងការសធែ ើសេច្បកៅ ីេសម្រច្ប ជាំនួេឲ្យរណឌលេិកាធិការ
និង
រិនអាច្បមានសរធាវ ើរណឌលេិកាធិការ លុេះម្តាដតអន កម្តូវបានអរែាំសណើរសោយសរធាវ ើ។

សគ្មលបាំណងននការម្បជុាំគ្ឺ េម្មាប់ឲ្យអន កពិភាកាពីេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់របេ់អនក
និងពីអងគ សហតុដែលបសងក ើតជារូ លោានននេាំសណើេុាំ សែើរបីឲ្យរណឌលេិកាធិការមានឱកាេសោេះម្សាយវ ិវាទ។ អន ក
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និងរណឌលេិកាធិការកាំណត់ពីេមាជិកពាក់ព័នធននម្ក ុរ IEP
េម្មាប់ច្បូលរ ួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ។
ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយរិនចាាំបាច្ប់មានសនាេះសទ ម្បេិនសបើ៖

1. អន ក និងរណឌលេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មនជាលាយលកខ ណ៍អកសរ កនុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំសនេះ ឬ
2. អន ក និងរណឌលេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មនសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ ល
ែូ ច្បមានដច្បងសៅកនុងដផ្ន កការេម្រ ុេះេម្រួ ល។

រយៈសពលរកសោេះម្រសាយ
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរិនបានសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
សៅតារការច្បង់បានរបេ់អនក សៅកនុងរយៈសពល 30 នថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលដែលអន កបានោក់េាំសណើេុាំសនេះ
សៅរណឌលេិកាធិការ និង OSPI េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់អាច្បនឹងសកើតស ើង។
រយៈសពលកាំណត់ 45 នថា ម្បតិទិនេម្មាប់ការសច្បញសេច្បកៅ ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយ
ចាប់សផ្ៅ ើរសៅសពលបញ្ច ប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30 នថា ម្បតិទិន
សោយមានការសលើកដលងែល េះេម្មាប់ការដកេម្រួ លដែលសធែ ើស ើងច្បាំសពាេះរយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30 នថា ម្បតិទិនសនេះ
ែូ ច្បមានដច្បងខាងសម្ការ។
លុេះម្តាដតអន ក និងរណឌលេិកាធិការបានម្ពរសម្ពៀងគ្មនសបាេះបង់ែាំសណើរការសោេះម្សាយ ឬសម្បើម្បាេ់ការេម្រ ុេះេម្រួ ល
ការែកខានរិនបានច្បូ លរ ួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយរបេ់អនក
នឹងពនោរសពលែល់រយៈសពលកាំណត់ននែាំសណើរការសោេះម្សាយ
និងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ទាល់ដតអន កម្ពរសម្ពៀងច្បូ លរ ួរសៅកនុងការម្បជុាំ។
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរិនអាច្បទទួ លបានការច្បូ លរ ួររបេ់អនកសៅកនុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយបនាទប់
ពីបានែិតែាំម្បឹងដម្បងេរម្េប និងកត់ម្តាការម្បឹងដម្បងទា ាំងសនេះ រណឌលេិកាធិការអាច្បនឹងសេន ើេុាំឲ្យ ALJ
ម្ចានសចាលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់របេ់អនក សៅសពលបញ្ច ប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ
30នថា ម្បតិទិន។ រណឌលេិកាធិការម្តូវដតកត់ម្តាទុកនូ វការបុនបងរបេ់ែល ួនកនុងការសរៀបច្បាំសពល
និងទីកដនល ងដែលបានឯកភាពគ្មនសៅវ ិញសៅរកេម្មាប់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ។ ការកត់ម្តាសនេះ
រ ួរមានការបុនបងែូ ច្បជា៖

1. កាំណត់សហតុពិសាតរកត់ម្តាការសៅទូ រេពទ ឬការពោយារសៅទូ រេពទ និងលទធ ផ្លននការសៅ ទូ រេពទ ទា ាំងសនាេះ។
2. លិែិតស្ល ើយ្ល ងថតច្បរល ងដែលបានសផ្ញើជូនអន ក និងការស្ល ើយតបដែលបានទទួ លណ្តរួ យ។ និង
3. កាំណត់ម្តាពិសាតរននការច្បុេះជួ បែល់ផ្ទេះ ឬកដនល ងការងាររបេ់អនក និងលទធ ផ្លពីជាំនួបទា ាំងសនាេះ។

ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការែកខានរិនបានសរៀបច្បាំការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយសៅកនុងរយៈសពល
15នថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលដែលអន កបានផ្ៅ ល់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ ែល់រណឌលេិកាធិការ និង
OSPI របេ់អនកសហើយ ឬរណឌលេិកាធិការែកខានរិនបានច្បូ លរ ួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ
អន កអាច្បសេន ើេុាំឲ្យ ALJ សច្បញែីកាបងាគប់ឲ្យចាប់សផ្ៅ ើររយៈសពលកាំណត់ 45
នថា ម្បតិទិនននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់។

ការមកេម្រមួលចំសពាេះរយៈសពលរកដំសណាេះម្រសាយ 30 នលាម្របតិទិន
ម្បេិនសបើអនក
និងរណឌលេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មនជាលាយលកខ ណ៍អកសរកនុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ
សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថា ម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ចាប់សផ្ៅ ើរសៅនថា បនាទប់។
សម្កាយសពលចាប់សផ្ៅ ើរសធែ ើការេម្រ ុេះេម្រួ ល ឬការម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ
និងរុនសពលបញ្ច ប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30នថា ម្បតិទិនសហើយ ម្បេិនសបើអនក
និងរណឌលេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មនជាលាយលកខ ណ៍អកសរថា គ្មមនកិច្បចម្ពរសម្ពៀងណ្តរួ យម្តូវសធែ ើស ើង
សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថា ម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ចាប់សផ្ៅ ើរសៅនថា បនាទប់។
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ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកាធិការម្ពរសម្ពៀងសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ ល
បុដនៅ រិនទាន់្នែល់ការម្ពរសម្ពៀងគ្មន សៅសពលបញ្ច ប់រយៈសពលរកែាំសណ្តេះម្សាយ 30នថា ម្បតិទិន
ភាគ្ីទា ាំងពីរអាច្បម្ពរសម្ពៀងជាលាយលកខ ណ៍អកសរសែើរបីបនៅ ការេម្រ ុេះេម្រួ ល
រហូ ត្នសៅែល់ការម្ពរសម្ពៀងរួ យ។ បុដនៅ ម្បេិនសបើអនក
ឬរណឌលេិកាធិការែកែល ួនសច្បញពីែាំសណើរការេម្រ ុេះេម្រួ ល សនាេះរយៈសពលកាំណត់
45នថា ម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់ចាប់សផ្ៅ ើរសៅនថា បនាទប់។

កិចចម្រពមសម្រពៀងននដំសណាេះម្រសាយជាលាយលកខ ណអ
៍ កសរ
ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកាធិការសោេះម្សាយជសមាលេះសៅកនុងកិច្បចម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ សនាេះអន ក
និងរណឌលេិកាធិការម្តូវសធែ ើកិច្បចម្ពរសម្ពៀងតារផ្ល វូ ច្បាប់រួយដែល៖

1.

ច្បុេះហតែ សលខាសោយអន ក
និងតាំណ្តងរណឌលេិកាធិការមានក់ដែលមានេិទធិអាំណ្តច្បច្បងភាាប់កាតពែ កិច្បចច្បាំសពាេះរណឌលេិកាធិការ និង

2. អាច្បអនុវតៅ បានសៅកនុងតុលាការកាំពូល Washington State ណ្តរួ យននយុតាែធិការមានេរតែ កិច្បច
ឬសៅកនុងតុលាការម្េ ុកននេហរែា អាសររ ិក។

រយៈសពលម្រតួតពិនិតយកិចចម្រពមសម្រពៀង
ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកាធិការសធែ ើកិច្បចម្ពរសម្ពៀងរួ យ ជាលទធ ផ្លននកិច្បចម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ
រិនថាជាអន ក ឬរណឌលេិកាធិការសនាេះសទ អាច្បទុកកិច្បចម្ពរសម្ពៀងសនាេះជាសមា ៈសៅកនុងរយៈសពល 3
នថា សធែ ើការចាប់ពីសពលដែលភាគ្ីទា ាំងេងខាងច្បុេះហតែ សលខាសលើកិច្បចម្ពរសម្ពៀងសនេះ។

េវនាការម្រតម
ឹ ម្រតូវតាម្ល វូ ចាប់ឥតលំសអៀង
34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095
ទូ សៅ
សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់រួយម្តូវបានោក់ អន ក
ឬរណឌលេិកាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកនុងជសមាលេះ
ម្តូវដតមានឱកាេេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សោយឥតលាំសអៀង។

មរនដ ីរដឋ បាលេវនាការ (ALJ)
េវនាការនឹងម្តូវសធែ ើស ើងសោយ ALJ ឯករាជយដែលមានលកខ ណៈេរបតៅ ិម្គ្ប់ម្គ្មន់
ដែលបសម្រើការឲ្យការ ិយាល័យេវនាការដផ្ន ករែា បាល (Administrative Hearings, OAH)។
រន្រនៅីរែា បាលេវនាការ (ALJ) យាងសហាច្បណ្តេ់៖

1.

រិនម្តូវជាបុគ្គលិក OSPI ឬរណឌលេិកាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកនុងការអប់រំ ឬដថទា ាំកុមារ។ បុដនៅ បុគ្គលសនេះ
រិនដរនជានិសយាជិតរបេ់ទីភានក់ងារសោយសារដតពួ កសគ្ម្តូវបានជួ លសោយទីភានក់ងារ ឲ្យសធែ ើជា ALJ ន ោះន ើយ។

2. រិនម្តូវមានផ្លម្បសយាជន៍ផ្លទល់ែល ួន ឬអាជីពដែលមានជសមាលេះជារួ យនឹងភាពរិនលាំសអៀងរបេ់ ALJ
សៅកនុងេវនាការ។

3. ម្តូវដតមានច្បាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងយល់ពីបញ្ញ តៅ ិនានារបេ់ IDEA និងបទបញ្ញ តៅ ិេហព័នធ និងរែា ទាក់ទិននឹង IDEA
ក៏ែូច្បជាការបកម្សាយផ្ល វូ ច្បាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ និងរែា និង

4. ម្តូវមានច្បាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងមានេរតែ ភាពែឹកនាាំេវនាការ សធែ ើ

និងេរសេរសេច្បកៅ ីេសម្រច្បម្េបសៅតារការអនុវតៅ ច្បាប់េរម្េបជាបទោាន។

រណឌលេិកាធិការនីរួយៗម្តូវដតរកាទុកនូ វបញ្ា ីស្មេះបុគ្គលដែលបសម្រើជា ALJ
សោយមានការសរៀបរាប់ពីលកខ ណៈេរបតៅ ិរបេ់ ALJ នីរួយៗ។ បញ្ា ីស្មេះ ALJ ក៏មានសៅសលើសគ្ហទាំព័ររបេ់ OSPI
ផ្ងដែរ។
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កមម វតថុននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ល វូ ចាប់
ភាគ្ីដែលសេន ើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់រិនអាច្បសលើកពីបញ្ហានានាសៅកនុងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
ដែលរិនម្តូវបានបងាាញសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការសនាេះស ើយ លុេះម្តាដតភាគ្ីមាខងសទៀតយល់ម្ពរ។

សពលកំណត់េម្រាប់ការសេនេ
ើ ុំេវនាការ
អន ក
ឬរណឌលេិកាធិការម្តូវដតោក់ពាកយេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សៅកនុងរយៈសពលពីរឆ្នាំគ្ិតចាប់ពីកាលបរ ិ
សច្បេ ទដែលអន ក ឬរណឌលេិកាធិការបានែឹង ឬគ្ួ របានែឹងអាំពីបញ្ហាដែលបានសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការ។

ករណីសលើកមលងេម្រាប់សពលកំណត់
សពលកាំណត់ខាងសលើរិនយកជាការម្បេិនសបើអនករិនអាច្បោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់សោយសារ៖

1.

រណឌលេិកាធិការបានដថល ងរិនពិតថា ែល ួនបានសោេះម្សាយបញ្ហា
ឬសរឿងរា៉ាវដែលអន កសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការរបេ់អនក ឬ

2. រណឌលេិកាធិការបិទបាាំងព័ត៌មានពីអនក ដែលែល ួនម្តូវផ្ៅ ល់ជូនអន កសម្ការ Part B នន IDEA។
េិទធិេវនាការនានា
34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100
ទូ សៅ
អន កមានេិទធិតាំណ្តងឲ្យែល ួនអន កសៅេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
(រ ួរទាង
ាំ េវនាការទាក់ទងនឹងនីតិ វ ិធីោក់ វ ិន័យ)។ អន ក
និងរណឌលេិកាធិការដែលជាភាគ្ីេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
(រ ួរទាង
ាំ េវនាការទាក់ទងនឹងនីតិ វ ិធីោក់ វ ិន័យ) មានេិទធិ៖

1.

កនុងការតាំណ្តងសោយសរធាវ ើ និងអរែាំសណើរ និងផ្ៅ ល់ម្បឹកាសយាបល់សោយបុគ្គលដែលមានច្បាំសណេះែឹង
ឬការបណដុេះបណ្ត
ៅ លពិសេេទាក់ទងនឹងបញ្ហានានារបេ់េិេសមានពិការភាព។

2. បងាាញភេដុតាង និងម្បឈររុែ េួ រច្បសរល ើយ និងសេន ើេុាំវតៅ មានសាកសី។
3. ហារឃាត់ការបងាាញពីភេដុតាងណ្តរួ យសៅេវនាការដែលរិនម្តូវបានបងាាញែល់ភាគ្ីមាខងសទៀត
យាងសហាច្បណ្តេ់ក៏ម្បាាំនថា សធែ ើការរុនេវនាការ។

4. យកឯកសារេវនាការដែលបានកត់ម្តាម្គ្ប់ពាកយ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរ ឬជាសអ ិច្បម្តូនិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។
និង

5. យកលទធ ផ្លននអងគ សហតុ និងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បជាលាយលកខ ណ៍អកសរ ឬជាសអ ិច្បម្តូនិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។
ការបង្ហាញព័ត៌ានបមនែ ម
យាងសហាច្បណ្តេ់ក៏ម្បាាំនថា សធែ ើការរុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្ល វូ ច្បាប់
អន កនិងរណឌលេិកាធិការម្តូវដតបងាាញឲ្យគ្មនសៅវ ិញសៅរក
នូ វការវាយតនរល ទា ាំងអេ់ដែលបានសធែ ើស ើងសៅកាលបរ ិសច្បេ ទសនាេះ
និងអនុសាេន៍នានាដផ្ែ កសលើការវាយតនរល ទា ាំងឡាយដែលអន ក ឬរណឌលេិកាធិការច្បង់សម្បើម្បាេ់សៅកនុងេវនាការ។
ALJ អាច្បនឹងរារាាំងភាគ្ីណ្តរួ យដែលែកខានរិនបានអនុវតៅ តារលកខ ែណឌសនេះ រិនឲ្យបងាាញការវាយតនរល
ឬអនុសាេន៍ពាក់ព័នធសៅេវនាការ សោយគ្មមនការយល់ម្ពរពីភាគ្ីមាខងសទៀត។

េិទធិរបេ់ាតាបិតាសៅកនុងេវនាការ
អន កម្តូវបានផ្ៅ ល់េិទធិឲ្យ៖

1. មានវតៅ មានកូ នអន ក
2. សបើកេវនាការជាសាធារណៈ និង
3. មានឯកសារេវនាការ លទធផ្លននអងគ សហតុ និងសេច្បកៅ ីេសម្រច្បដែលបានផ្ៅ លជ
់ ូ នអន កសោយឥតគ្ិតនថល ។
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សពលកំណត់ និងភាពេមរមយននេវនាការ
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110
រិនឲ្យសលើេពី 45 នថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ច ប់រយៈសពលកាំណត់ 30
នថា ម្បតិទិនេម្មាប់កិច្បចម្បជុាំដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ ឬរិនឲ្យសលើេពី 45
នថា ម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ច ប់រយៈសពលកាំណត់ននរយៈសពលសោេះម្សាយដែលបានដកដម្ប៖

1. សេច្បកៅ ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយម្តូវបានេសម្រច្បសៅកនុងេវនាការ សហើយ
2. សេច្បកៅ េ
ី សម្រច្បរួ យច្បាប់ម្តូវបានសផ្ញើជូនភាគ្ីនីរួយៗ។

ALJ អាច្បផ្ៅ ល់ការពនោរសពលជាក់លាក់សលើេពីរយៈសពលកាំណត់ 45នថា ម្បតិទិន
ែូ ច្បមានសរៀបរាប់ខាងសលើសៅតារការសេន ើេុាំរបេ់ភាគ្ីណ្តរួ យៗ។
េវនាការនីរួយៗម្តូវដតសធែ ើស ើងសៅសមាង និងទីកដនល ងដែលេរររយេម្មាប់អនក និងកូ នអន ក។

សេចកដ េ
ី សម្រមចននេវនាការ
34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105
សេចកដ េ
ី សម្រមចរបេ់មរនដ ីរដឋ បាលេវនាការ (ALJ)
សេច្បកៅ ីេសម្រច្បរបេ់រន្រនៅីរែា បាលេវនាការថាសតើកូនអន កទទួ លបានការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល
(FAPE) ឬយាងណ្តសនាេះ ម្តូវដតដផ្ែ កសលើរូលោានច្បាេ់លាេ់។
សៅកនុងេវនាការដែលអន កសចាទម្បកាន់ថា រណឌលេិកាធិការបានរំសលាភនីតិ វ ិធី ALJ
អាច្បរកស ើញថាកូ នអន ករិនបានទទួ ល FAPE កនុងករណីដែលភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្មន់នននីតិ វ ិធី៖

1. សម្ជៀតដម្ជកេិទធិរបេ់កូនអន កកនុងការទទួ លបាន FAPE
2. សម្ជៀតដម្ជកយាងខាលាំងសលើឱកាេកនុងការច្បូ លរ ួរសៅកនុងែាំសណើរការសធែ ើសេច្បកៅ ីេសម្រច្បទាក់ទងនឹងការផ្ៅ ល់ FAPE
ែល់កូនអន ក ឬ

3. សធែ ើឲ្យមានការែកហូ តអតែ ម្បសយាជន៍ននការអប់រំ។
ខតាមការេនម ត់ននចាប់
សទាេះបីរន្រនៅី ALJ រិនរកស ើញថា មានការរំសលាភសលើ FAPE ក៏សោយ ក៏រន្រនតី ALJ
សៅដតអាច្បបងាគប់ឲ្យរណឌលេិកាធិការអនុវតត តារលកខ ែណឌតម្រូវទា ាំងឡាយកនុងដផ្ន កទាក់ទងនឹងនីតិ វ ិធីទទួ លបា
នកិច្បចការពារននបទបបញ្ញ តត ិរែា េហព័នធ សម្ការ Part B នន IDEA (34 CFR §§ 300.500 រហូ តែល់ 300.536)។

េំសណើសោយម

កេុំសធវ ើេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតម
ឹ ម្រតូវតាមចាប់

សលាកអន កអាច្បោក់េាំសណើសោយដ ករួ យេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហារួ យ
ោច្ប់សោយដ កពីេាំសណើេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលបានោក់រ ួច្បសហើយ។

លទធ ្ល និងសេចកត េ
ី សម្រមចរបេ់ម្រក ុមម្របឹកាសោបល់ និងសាធារណៈជនទូ សៅ
OSPI លុបសចាលព័ត៌មានអតត េញ្ហញណផ្លទល់ែល ួនណ្តរួ យ និង៖

1.

ផ្ត ល់លទធ ផ្លនិងសេច្បកត ីេសម្រច្បសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ជូនែល់គ្ណៈកមាមធិការម្បឹកា
សយាបល់សលើការអប់រំពិសេេននរែា វា៉ាេុីនសតាន (SEAC) និង

2. ផ្សពែ ផ្ាយលទធ ផ្ល និងសេច្បកត ីេសម្រច្បទា ាំងសនាេះជូ នសាធារណៈជន។
សេចកត េ
ី សម្រមចសាែពរ, បណតឹងឧទធ រណ៍
34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115
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សេច្បកត ីេសម្រច្បដែលបានសធែ ើស ើងសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
(រ ួរទាង
ាំ េវនាការទាក់ទងនឹងនីតិ វ ើធី វ ិន័យ) គ្ឺជាសេច្បកត ីេសម្រច្បសាែបរ សវៀរដលងដតភាគ្ីណ្តរួ យ (សលាកអន ក
ឬរណឌលេិកាធិការ) មានការពាក់ព័នធកនុងេវនាការ បត ឹងឧទធ រណ៍សលើសេច្បកត ីេសម្រច្ប តាររយៈការសធែ ើ
បណតឹងរែា បបសវណីសៅតុលាការ ែូ ច្បបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ។

បណតង
ឹ រដឋ បបសវណី រ ួមទាំងរយៈសពលននការោក់បណតឹងទាំងសនាេះ
34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115
ទូ សៅ
ម្បេិនសបើភាគ្ីណ្តរួ យជាំទាេ់សៅនឹងលទធ ផ្ល និងសេច្បកត ីេសម្រច្ប
ដែលសធែ ើស ើងសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
(រ ួរទាង
ាំ េវនាការទាក់ទងនឹងនីតិ វ ិធី វ ិន័យផ្ង) ភាគ្ីសនាេះមានេិទធិសធែ ើបណតឹងរែា បបសវណី
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលជាករម វតថុននេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។
បណតឹងសនាេះអាច្បសធែ ើស ើងសៅតុលាការរែា ដែលមានយុតាតធិការ
(តុលាការរែា ដែលមានេរតែ កិច្បចសធែ ើេវនាការសលើសរឿងកត ីម្បសភទសនេះ) ឬសៅតុលាការម្េ ុកននេហរែា អាសររ ិក។
តុលាការម្េ ុកេហរែា អាសររ ិក មានេិទធិអាំណ្តច្បកនុងការេសម្រច្បសលើបណតឹងទា ាំងឡាយដែលសធែ ើស ើងសម្ការ Part B នន
IDEA សោយរិនគ្ិតអាំពីប រ ិមាណននវ ិវាទ។

អាជាាយុកាល
ភាគ្ីដែលបត ឹងនឹងមានរយៈសពល 90 នថា តារម្បតិទិន ចាប់ពីនថា ននការសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់រន្រនតី ALJ
សែើរបីោក់បណតឹងរែា បបសវណី។

នីតិ វ ិធីបមនែ ម
សៅកនុងបណតឹងរែា បបសវណី តុលាការ៖

1. ទទួ លកាំណត់សហតុននកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធីរែា បាល។
2. េវនាការសលើភ័េ្ុតាងបដនែ រ តារការសេន ើេុាំរបេ់សលាកអន ក ឬតារការសេន ើេុាំរបេ់រណឌលេិកាធិការ និង
3. េាំអាងសលើសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់ែល ួន េត ីអាំពីភាពសលើេលុបននភ័េ្ុតាង និងផ្ត ល់ វ ិធានការ
ែាំសណ្តេះម្សាយដែលតុលាការយល់ស ើញថាេរម្េប។

វ ិធានននការបកម្រសាយ
Part B នន IDEA រិនោក់កម្រិត ឬកាំណត់េិទធិ នីតិ វ ិធី និងែាំសណ្តេះម្សាយ
ដែលមានសម្ការរែា ធរម នុញ្ញននេហរែា អាសររ ិក ច្បាប់េតីពីជនជាតិអាសររ ិកមានពិការភាពឆ្នាំ 1990 ច្បាំណងសជើង V
ននច្បាប់េតីពីការសាតរនីតិ វ ើធីេរបទា ឆ្នាំ1973 (Part 504) ឬច្បាប់សផ្សងសទៀតននរែា េហព័នធ
ដែលការពារេិទធិេិេសនិេសិតមានពិការភាព។ សទាេះយាងណ្តក៏សោយ ម្បេិនសបើសលាកអន កោក់បណតឹងរែា បបសវណី
សម្ការច្បាប់ទាង
ាំ សនេះ សហើយសលាកអន កដេែ ងរកែាំសណ្តេះម្សាយ ដែលមានដច្បងសម្ការ Part B នន IDEA ផ្ង ដែរសនាេះ
នីតិ វ ិធីេតីអាំពីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ
ម្តូវដតឈប់សម្បើែូច្បគ្មននឹងការតម្រូវរួ យ ម្បេិនសបើសលាកអន កោក់បណតឹង សម្ការ Part B នន IDEA។ សនេះមានន័យថា
សលាកអន កអាច្បមានែាំសណ្តេះម្សាយ សម្ការច្បាប់សផ្សងសទៀត ដែលជាន់គ្មនជារួ យនឹងែាំសណ្តេះម្សាយ ដែលេែ ិតសម្ការ
IDEA បុដនត ជាទូ សៅ សែើរបីទទួ លបានែាំសណ្តេះម្សាយសម្ការច្បាប់ែនទសទៀតទាង
ាំ សនាេះ
សលាកអន កម្តូវដតសម្បើនីតិ វ ិធីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការតារផ្ល វូ ច្បាប់ឥតលាំសអៀង សែើរបីទទួ លបានែាំសណ្តេះម្សាយ
ដែលមានសម្ការ IDEA រុនបត ឹងសៅតុលាការសោយផ្លទល់។

ម្របាក់នលែឈ្ន ួលសមធាវ ី
34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120
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ទូ សៅ
ម្បេិនសបើសលាកអន កឈន េះកត ីកនុងសរឿងរែា បបសវណី សហើយមានសរធាវ ើជាតាំណ្តងសនាេះ តារ្នាទនុេិទធិរបេ់ែល ួន
តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យភាគ្ីចាញ់កតីបង់ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើេរម្េបឲ្យសលាកអន ក។
សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធីណ្តរួ យ ដែលសធែ ើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទនុេិទធិរបេ់ែល ួន
តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យសរធាវ ើរបេ់សលាកអន កបង់ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើេរម្េបឲ្យរណឌលេិកាធិការ ឬ OSPI
ដែលឈន េះកត ី ម្បេិនសបើសរធាវ ើ៖ (ក) ដែលបានបត ឹង ឬសរឿងកត ីដែលតុលាការរកស ើញសនាេះជាសរឿងកត ីគ្មមនែល ឹរសារ
រិនេរសហតុផ្ល ឬគ្មមនរូ លោានច្បាេ់លាេ់ ឬ (ែ) បានបនត បត ឹង
សម្កាយសពលដែលបណតឹងសនាេះបានបងាាញកាន់ច្បាេ់នូវភាពគ្មមនែល ឹរសារ គ្មមនសហតុផ្ល េរម្េប
ឬគ្មមនរូ លោានច្បាេ់លាេ់ ឬ
សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធីណ្តរួ យ ដែលសធែ ើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទនុេិទធិរបេ់ែល ួន
តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យសលាកអន ក ឬសរធាវ ើរបេ់សលាកអន កបង់ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើេរម្េបឲ្យរណឌលេិកាធិការ
ឬ OSPI ដែលឈន េះកត ី ម្បេិនសបើេាំសណើរបេ់សលាកអន កេុាំសធែ ើេវនាការ សលើកិច្បចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ
ឬសរឿងកត ីសនាេះម្តូវបានបងាាញឲ្យស ើញនូ វបាំណងរិនេរម្េបសម្កាយរក ែូ ច្បជាកនុងបាំណងយាយី
បងក ការយឺតយាងរិនចាាំបាច្ប់ ឬបសងក ើនការច្បាំណ្តយរិនចាាំបាច្ប់សលើបណតឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធី។

ការេសម្រមចអំពីម្របាក់នលែឈ្ន ួលសមធាវ ី
ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើ ម្តូវដតដផ្ែ កសលើនថល ឈន ួលទូ សៅសៅកនុងេហគ្រន៍ ដែលបណតឹង
ឬេវនាការសនាេះសធែ ើស ើងទាក់ទងនឹងម្បសភទ និងគ្ុណភាពសេវាដែលបានផ្ត ល់។ ម្បាក់បដនែ រ ឬសរគ្ុណរិន
ម្តូវសម្បើម្បាេ់សៅកនុងការគ្ណនាម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើ ដែលបានេសម្រច្បសហើយសនាេះសទ។
ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើ រិនអាច្បម្តូវបានផ្ត ល់ សហើយការច្បាំណ្តយពាក់ព័នធ រិនអាច្បម្តូវបានេងវ ិញសទ សៅកនុងបណតឹង
ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធីសម្ការ Part B នន IDEA
ទាក់ទងនឹងសេវាដែលបានសម្បើម្បាេ់បនាទប់ពីផ្តល់ែាំសណ្តេះម្សាយជាលាយលកខ ណ៍អកសរជូ នសលាកអន ក ម្បេិនសបើ៖

1.

ការផ្ត ល់ែាំសណ្តេះម្សាយសនាេះសធែ ើស ើងកនុងរយៈសពល ដែលមានដច្បងកនុងវ ិធាន 68 ននវ ិធាននីតិ វ ិធី រែា បបសវណីននរែា េហព័នធ
ឬ កនុងករណីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬការ ពិនិតយស ើង វ ិញកម្រិតរែា
កនុងរយៈសពលណ្តរួ យសម្ច្បើនជាង10នថា តារម្បតិទិន រុនកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធីចាប់សផ្ត ើរ។

2. ការផ្ត ល់ែាំសណ្តេះម្សាយសនាេះរិនម្តូវបានទទួ លយកកនុងរយៈសពល 10នថា តារម្បតិទិន និង
3. តុលាការ ឬរន្រនតី ALJ រកស ើញថា េាំណងដែលសលាកអន កបានទទួ លជាច្បុងសម្កាយសនាេះ
រិនេរម្េបេម្មាប់សលាកអន កជាងការផ្ត ល់ែាំសណ្តេះម្សាយ។

ថែ ីតបិតដតមានការកម្រិតទា ាំងសនេះ តុលាការអាច្បេសម្រច្បឲ្យផ្ត ល់ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើ
និងការច្បាំណ្តយពាក់ព័នធែល់សលាកអន កបាន ម្បេិនសបើសលាកអន កឈន េះកត ី
សហើយសលាកអន កមានសហតុផ្លេរម្េបកនុងការម្ចានសចាលការផ្ត ល់ែាំសណ្តេះម្សាយ។
ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើរិនអាច្បេសម្រច្បផ្ត ល់ជូនបានសទ ទាក់ទងនឹងការម្បជុាំណ្តរួ យរបេ់ម្ក ុរការងារ IEP
សវៀរដលងដតការម្បជុាំសនាេះសធែ ើស ើងសោយសារកិច្បចែាំសណើរការរែា បាល ឬច្បាំណ្តត់ការរបេ់តុលាការ។
ការម្បជុាំេតីអាំពីែាំសណ្តេះម្សាយរួ យ ដែលតម្រូវសម្ការនីតិ វ ិធីេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
រិនម្តូវចាត់ទុកជាការសកាេះម្បជុាំសោយសារេវនាការរែា បាល ឬច្បាំណ្តត់ការតុលាការ
សហើយក៏រិនម្តូវចាត់ទុកជាេវនាការរែា បាល ឬច្បាំណ្តត់ការតុលាការ សែើរបីផ្តល់ម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើសទ។
តុលាការអាច្បកាត់បនែ យបរ ិមាណម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើេរម្េបដែលបានេសម្រច្បផ្ត ល់ឲ្យ សម្ការ Part B នន IDEA
ម្បេិនសបើតុលាការរកស ើញថា៖

1.

2.

កនុងអាំ ុ ងសពលបណតឹង ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធី សលាកអន ក ឬសរធាវ ើរបេ់សលាកអន កបានសធែ ើ
ឲ្យយឺតយាងែល់សេច្បកត ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយននវ ិវាទសោយរិនេរសហតុផ្ល។
បរ ិមាណម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើដែលេសម្រច្បឲ្យផ្ត ល់ មានច្បាំនួនសលើេរិនេរម្េបនឹងនថល ឈន ួលគ្ិតជាសមាង
ដែលគ្ិតជាទូ សៅសៅកនុងេហគ្រន៍ េម្មាប់សេវាម្េសែៀងគ្មន ននសរធាវ ើ ដែលមានជាំនាញ កិតតិនារ
និងបទពិសសាធន៍េរម្េបម្េសែៀងគ្មន។

3. សពលសវលាដែលបានច្បាំណ្តយ និងសេវាច្បាប់ដែលបានផ្ត ល់ មានកម្រិតសម្ច្បើនសលើេលប់ សបើពិនិតយអាំពីលកខ ណៈននបណតឹង
ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធី ឬ

p. 26

4. សរធាវ ើដែលសធែ ើជាតាំណ្តងឲ្យសលាកអន ក

រិនបានផ្ត ល់ឲ្យរណឌលេិកាធិការនូ វព័ត៌មានេរម្េបសៅកនុងការជូ នែាំណឹងអាំពីេាំសណើេុាំកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារ
ច្បាប់ ែូ ច្បបានសរៀបរាប់សម្ការច្បាំណុច្ប េាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។

សទាេះយាងណ្តក៏សោយ តុលាការរិនអាច្បកាត់បនែ យម្បាក់នថល ឈន ួលសរធាវ ើបានសទ ម្បេិនសបើតុលាការរកស ើញថា រែា
ឬ រណឌលេិកាធិការ បានសធែ ើឲ្យយឺតយាវរិនេរសហតុផ្លែល់សេច្បកត ីេសម្រច្បច្បុងសម្កាយននបណតឹង
ឬកិច្បចែាំសណើរការនីតិ វ ិធី ឬមានការរំសលាភបាំពានរួ យ សម្ការែនននីតិ វ ិធីទទួ លបាន កិច្បចការពារនន Part B នន
IDEA។

នីតិ វ ិធីោក់ វ ិន័យេម្រាប់េិេសមដលានេិទធិទទួ លបានការអប់រំពិសេេ
កូ នរបេ់អនកម្តូវបានផ្ត ល់ការការពារេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ សៅសពលដែលពួ កគ្មត់ម្តូវបានោក់ វ ិន័យ។
ការការពារទា ាំងសនេះ រ ួរបញ្ចល
ូ ទា ាំងនីតិ វ ិធីននការោក់ វ ិន័យ ដែលអនុវតត ច្បាំសពាេះេិេសទា ាំងអេ់ផ្ងដែរ។
ការការពារទា ាំងសនេះ ក៏អនុវតត ច្បាំសពាេះេិេសដែលរិនទាន់ម្តូវបានរកស ើញថា
មានេិទធិទទួ លបានការអប់រំពិសេេផ្ងដែរ ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការបានែឹងថា
េិេសសនាេះនឹងមានេិទធិទទួ លបាន។

េិទធិអណា
ំ ចរបេ់បុរគលិកសាលា
34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145
ការកំណត់ករណីនម
ី ួ យៗោច់សោយម

ក

បុគ្គលិកសាលាអាច្បពិចារណ្តសាែនភាពពិសេេណ្តរួ យតារសគ្មលការណ៍រួយករណីរតងៗ
សៅសពលកាំណត់ថាសតើការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លបានសេវាអប់រំ
ដែលសធែ ើស ើងម្េបតារលកខ ែណឌតម្រូវខាងសម្ការទាក់ទងនឹង វ ិន័យ មានលកខ ណៈេរម្េបេម្មាប់កូនអន ក
ដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករម្បតិបតត ិរបេ់សាលា ឬយាងណ្ត។

ទូ សៅ
ែូ ច្បគ្មននឹងកម្រិតរួ យដែលពួ កសគ្ចាត់ វ ិធានដបបសនេះេម្មាប់េិេសគ្មមនពិការភាព
បុគ្គលិកសាលាអាច្បែកកូ នរបេ់អនកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លបានសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្រិនឲ្យសលើេពីរ
យៈសពល 10 នលាេិកាជាបនត បនាទប់ សៅោក់កនុងបរ ិយាកាេអប់រំបសណ្ត
ត េះអាេនន េរម្េបសផ្សងសទៀត
ដែលជាបរ ិយាកាេរួ យសផ្សងសទៀត ឬផ្លែកកូ នរបេ់អនកសៅសពលដែលពួ កសគ្រំសលាភបាំពានម្ករេីលធរ៌េិេស។
បុគ្គលិកសាលា
ក៏អាច្បែកកូ នអន កបដនែ រសទៀតផ្ងដែរច្បាំសពាេះការម្បម្ពឹតតែុេ្គ ងោច្ប់សោយដ កសៅកនុងឆ្នាំេិកាែដែលសនេះ
រិនឲ្យសលើេពីរយៈសពល 10 នលាេិកាជាបនត បនាទប់
ែរាបណ្តការែកទា ាំងសនាេះរិនសធែ ើឲ្យផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ
(សរើលការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំសោយសារច្បាំណ្តត់ការវ ិន័យ េម្មាប់និយរន័យខាងសម្ការ)។
សៅសពលកូ នអន កម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្ េម្មាប់រយៈសពលេរុប 10
នលាេិកាសៅកនុងឆ្នាំេិកាែដែលសនេះ
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតផ្ត ល់សេវាកនុងកម្រិតរួ យែូ ច្បបានតម្រូវខាងសម្ការកនុងច្បាំសណើងសជើងរងេៅ ីពី សេវាករម នានា
កនុងអាំ ុ ងសពលនថា បនត បនាទប់ននការែកសច្បញសៅកនុងឆ្នាំេិកាែដែលសនាេះ។

អំណាចបមនែ ម
ម្បេិនសបើអាកបបកិ រ ិយាដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេសរិនដរនជាអាការៈននពិការភាពរបេ់កូនអន កសទ
(សរើល ការកាំណត់ពីអាការៈននពិការភាព (Manifestation Determination) ខាងសម្ការ)
សហើយការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លបានសេវាអប់រំសោយសារវ ិន័យ មានរយៈសពលសលើេពី 10
នលាេិកាជាបនត បនាទប់ បុគ្គលិកសាលាអាច្បអនុវតត នីតិ វ ិធីោក់ វ ិន័យច្បាំសពាេះកូ នអន កតារវ ិធីែូច្បគ្មន
និងេម្មាប់រយៈសពលែូ ច្បគ្មននឹងការអនុវតត ច្បាំសពាេះេិេសគ្មមនពិការភាពដែរ
សលើកដលងដតសាលាម្តូវផ្ត ល់សេវាឲ្យកូ នអន កែូ ច្បបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការដផ្ន កេៅ ីពី សេវាករម នានា។ ម្ក ុរការងារ IEP
របេ់កូនអន កកាំណត់ពីប រ ិយាកាេអប់រំបសណ្ត
ត េះអាេនន សផ្សងសទៀតសែើរបីផ្តល់សេវាជូ នកូ នអន កសៅកនុងសាែនភាពសនេះ។
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សេវាកមម នានា
សេវាដែលម្តូវផ្ត ល់ឲ្យកូ នអន កសៅសពលដែលពួ កសគ្ម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួ
កសគ្ អាច្បផ្ត ល់ឲ្យសៅកនុងបរ ិយាកាេអប់រំបសណ្ត
ត េះអាេនន រួ យសផ្សងសទៀត។
រណឌលេិកាធិការរិនតម្រូវឲ្យផ្ត ល់សេវានានាែល់កូនអន កសទ
ម្បេិនសបើពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្េម្មាប់រយៈសពល 10
នលាេិកា ឬតិចជាងសនេះ សៅកនុងឆ្នំេិកាសនាេះ លុេះម្តាដតវាផ្ត ល់សេវាែល់េិេសគ្មមនពិការភាព
ដែលម្តូវបានែកសច្បញម្េសែៀងគ្មនសនេះ។
ម្បេិនសបើកូនអន កម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្េម្មាប់ រយៈសពលសលើេពី
10 នលាេិកា កូ នអន កម្តូវដត៖

1.

បនត ទទួ លសេវាអប់រំ សែើរបីឲ្យកូ នអន កអាច្បបនត ច្បូ លរ ួរកនុងករម វ ិធីអប់រំទូសៅ
សទាេះបីេែិតសៅកនុងបរ ិយាកាេរួ យសផ្សងសទៀត
និងសែើរបីឲ្យរ ើកច្បសម្រើន្នសៅរកការេសម្រច្បសគ្មលសៅដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់ពួកសគ្ និង

2. ម្បេិនសបើអាកបបកិ រ ិយាកូ នអន កជាអាការៈពិការភាពរបេ់ពួកសគ្

សនាេះពួ កសគ្ម្តូវដតទទួ លបានការវាយតនរល ពីអាកបបកិ រ ិយារុែងារ និងសេវាអនត រាគ្រន៍អាកបបកិ រ ិយា
និងការដកេម្រួ លដែលបានបសងក ើតស ើងេម្មាប់សោេះម្សាយការរំសលាភបាំពានសលើអាកបបកិ រ ិយាសែើរបីកុាំឲ្យសកើតស ើងរត ង
សទៀត តារលកខ ណៈេរម្េប។

បនាទប់ពីកូនអន កម្តូវបានែកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្
សៅកនុងឆ្នាំេិកាែដែលេម្មាប់រយៈសពល 10 នលាេិកា និងម្របេិនសបើការែកសនេះមានរយៈសពល 10
នលាេិកាជាបនត បនាទប់ ឬតិច្បជាងសនេះ សហើយម្បេិនសបើការែកសនេះ
រិនម្តូវបានកាំណត់ថាជាការផ្លលេ់បដ ូរការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សនាេះ
បុគ្គលិកសាលា សោយមានការម្បឹកាសយាបល់ជារួ យម្គ្ូរបេ់កុមារយាងតិច្បមានក់
នឹងកាំណត់ពីទាំហាំននតម្រូវការរបេ់សេវាសែើរបីឲ្យកូ នអន កអាច្បបនត ច្បូ លរ ួរកនុងករម វ ិធីេិកាអប់រំទូសៅ
សទាេះបីេែិតសៅកនុងបរ ិយាកាេរួ យសផ្សងសទៀត និងសែើរបីឲ្យរ ើកច្បសម្រើន្នសៅរកការេសម្រច្បសគ្មលសៅ
ដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់កូនអន ក។
ម្បេិនសបើការែកសនេះ គ្ឺជាការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ម្ក ុរការងារ
IEP របេ់កូនអន កកាំណត់យកសេវាេរម្េបសែើរបីឲ្យកូ នអន កអាច្បបនត ច្បូ លរ ួរកនុងករម វ ិធីេិកាអប់រំទូសៅ
សទាេះបីេែិតកនុងបរ ិយាកាេរួ យសផ្សងសទៀត
និងសែើរបីឲ្យរ ើកច្បសម្រើន្នសៅរកការេសម្រច្បសគ្មលសៅដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់ពួកសគ្។

ការផ្ទែេ់បតរការកំ
ូ
ណត់េទ
ិ ធទ
ិ ទួ លសេវាអប់រំសោយសារចំណាត់ការវ ិន័យ
34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155
ការែកកូ នរបេ់អនកសច្បញពីការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់ពួកសគ្
គ្ឺជាការផ្ទែេ់បតរការកំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ ម្បេិនសបើ៖

1. ការែកសនាេះមានរយៈសពលសលើេពី 10 នថា េិកាជាបនត បនាទប់ ឬ
2. កូ នអន កេែ ិតសម្ការការែកសច្បញជាបនត បនាទប់ ដែលបសងក ើតជាគ្ាំរ ូរួ យសោយសារ៖
a. ការែកជាបនត បនាទប់េរុបមានរយៈសពលសលើេពី 10នថា េិកាសៅកនុងឆ្នាំេិការួ យ។
b. អាកបបកិ រ ិយារបេ់កូនអន កមានលកខ ណៈម្េសែៀងគ្មនយាងខាលាំងសៅនឹងឧបបតត ិសហតុកនល ង រករបេ់ពួកសគ្
ដែលនាាំឲ្យមានការែកជាបនត បនាទប់ និង

c. មានកតាតបដនែ រសទៀតដែលយករកពិចារណ្តែូ ច្បជា រយៈសពលននការែករួ យសលើកៗ
រយៈសពលេរុបដែលកូ នអន កម្តូវបានែកសច្បញ និងគ្មាលតននការែកពីរួយសៅរួ យ។

រណឌលេិកាធិការកាំណត់ថាសតើគ្ាំរ ូននការែកសនាេះសធែ ើឲ្យមានការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំតារសគ្មលកា
រណ៍រួយករណីរៅងៗ ឬយាងណ្ត និងេែ ិតសម្ការការម្តួ តពិនិតយស ើង វ ិញតារេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
និងនីតិ វ ិធីតុលាការម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េប។

p. 28

ការជូនដំណង
ឹ
សៅនថា ដែលរណឌលេិកាធិការសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បែកសច្បញដែលជាការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំេម្មាប់
កូ នអន ក សោយសារការរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេស
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតជូ នែាំណឹងអន កអាំពីសេច្បកត ីេសម្រច្បសនាេះ
សហើយផ្ត ល់សេច្បកត ីជូនែាំណឹងេៅ ីពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធីែល់អនក។

ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព
សៅកនុងរយៈសពល 10 នលាេិកាននការេសម្រច្បណ្តរួ យច្បាំសពាេះការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ
(សរើលការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំសោយសារច្បាំណ្តត់ការវ ិន័យ) របេ់កូនអន ក
សោយសារការរំសលាភម្ករេីលធរ៌េិេស រណឌលេិកាធិការ និងេមាជិកពាក់ ព័នធននម្ក ុរការងារករម វ ិធី IEP
ដែលកាំណត់សោយអន ក
និងរណឌលេិកាធិការម្តូវដតពិនិតយស ើង វ ិញសលើម្គ្ប់ព័ត៌មានពាក់ព័នធទា ាំងអេ់សៅកនុងឯកសារកូ នអន ក
រ ួរទា ាំងករម វ ិធី IEP របេ់ពួកសគ្ ការអសងក តរបេ់ម្គ្ូណ្តមានក់ និងព័ត៌មានពាក់ព័នធណ្តរួ យ
ដែលបានផ្ៅ ល់សោយអន កេម្មាប់កាំណត់៖

1.

ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះបងក ស ើងសោយ ឬមានទាំនាក់ទាំនងសោយផ្លទល់ និងេាំខាន់សៅនឹងពិការ
ភាពរបេ់កូនអន កឬយាងណ្ត ឬ

2. ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាលទធ ផ្លផ្លទល់ននការែកខានរបេ់រណឌលេិកាធិការកនុងការអនុវតត ករម វ ិធី IEP
របេ់កូនអន កឬយាងណ្ត។

ម្បេិនសបើេមាជិកពាក់ព័នធននម្ក ុរការងារករម វ ិធី IEP ននកូ នរបេ់សលាកអន ក រ ួរទា ាំងសលាកអន ក កាំណត់ ថា
បានបាំសពញលកខ ែណឌទា ាំងសនាេះសហើយ ការម្បម្ពឹតតសនាេះម្តូវដតកាំណត់ថា ជាេញ្ហញណបណ្ត
ត លរក
ពីពិការភាពរបេ់សលាកអន ក។
ម្បេិនសបើម្ក ុរការងារដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ េសម្រច្បច្បិតតថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាលទធ ផ្លសោយ
ផ្លទល់ននការែកខានរបេ់រណឌលេិកាធិការកនុងការអនុវតត ករម វ ិធី IEP
រណឌលេិកាធិការម្តូវដតចាត់ វ ិធានការណ៍ជាបនាទន់ សែើរបីសោេះម្សាយភាពច្បសនាលេះម្បសហាងទា ាំងសនាេះ។

ការកំណត់ឥ រ ិោបទមដលជាេញ្ញញណបណា
ត លមកពីពិការភាពរបេ់េេ
ិ ស
សៅសពលម្ក ុរការងារសនេះ រ ួរទា ាំងសលាកអន កផ្ង េសម្រច្បថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាេញ្ហញណ
បណ្ត
ត លរកពីពិការភាពននកូ នរបេ់សលាកអន ក ម្ក ុរការងារ IEP ម្តូវដត៖

1.
2.

សធែ ើការវាយតនរល រុែងារឥរ ិយាបទ លុេះម្តាដតរណឌលេិកាធិការបានបញ្ច ប់ការងារវាយតនរល រុែងារឥរ ិយាបទ
រុនសពលឥរ ិយាបទដែលនាាំឲ្យមានការផ្លលេ់ប្រនូ
ូ វការកាំណត់េិទធិទទួ ល សេវាអប់រំសនាេះបានសកើ តស ើង
និងអនុវតត ដផ្នការអនត រាគ្រន៍ឥ រ ិយាបទេម្មាប់កូនសលាកអន ក ឬ
ម្បេិនសបើដផ្នការអនត រាគ្រន៍ឥ រ ិយាបទ ម្តូវបានបសងក ើតរ ួច្បសហើយ ច្បូ រពិនិតយស ើង វ ិញនូ វ
ដផ្នការអនត រាគ្រន៍ឥ រ ិយាបទ សហើយដកេម្រួ លវាតារការចាាំបាច្ប់ សែើរបីសោេះម្សាយឥរ ិយាបទកូ នរបេ់សលាកអន ក។

សលើកដលងដតបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ សម្ការច្បាំណងសជើងរងអាំពី សាែនភាពពិសេេ
រណឌលេិកាធិការម្តូវបញ្ចល
ូ កូ នរបេ់សលាកអន កម្ត ប់សៅកាន់ការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ
ដែលគ្មត់ម្តូវបានែកសច្បញកនល ងរក សវៀរដលងដតសលាកអន ក
និងរណឌលេិកាធិការយល់ម្ពរសៅនឹងការផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លការអប់រំថាវាជាដផ្ន ករួ យននការដកដម្បដផ្ន
ការអនត រាគ្រន៍ឥ រ ិយាបទ។

សាែនភាពពិសេេ
បុគ្គលិកសាលាអាច្បែកកូ នរបេ់សលាកអន កសៅោក់កនុងបរ ិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្ត
ត េះអាេនន រួ យ
(ដែលកាំណត់សោយម្ក ុរការងារករម វ ិធី IEP របេ់េិេស) េម្មាប់រយៈសពលរហូ តែល់ 45 នថា នននថា េិកា
សោយរិនគ្ិតអាំពីថា សតើឥ រ ិយាបទកូ នរបេ់សលាកអន កដេត ងសច្បញពីេញ្ហញណរួ យននពិការភាពរបេ់ែល ួន ឬអត់
ម្បេិនសបើគ្មត់៖

1.

កាន់អាវុធ (េូ រសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ច្បូ លសាលា ឬមានអាវុធសៅសាលា សៅកនុងបរ ិសវណ សាលា
ឬសៅកនុងពិធីផ្ល វូ ការរបេ់សាលា សម្ការយុតាតធិការរបេ់រណឌលេិកាធិការ។
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2. មាន ឬែឹងពីការសម្បើម្បាេ់សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ (េូ រសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ឬលក់ ឬ

សេន ើឲ្យលក់សារធាតុហារឃាត់ (េូ រសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ែណៈសពលសៅកនុងសាលា សៅកនុងបរ ិសវណសាលា
ឬកនុងពីធីផ្ល វូ ការរបេ់សាលា សម្ការយុតាតធិការរបេ់រណឌលេិកាធិការ ឬ

3. បានបងក របួ េសានររាងកាយធា ន់ធារ (េូ រសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សៅសលើបុគ្គលមានក់សផ្សង សទៀត

ែណៈសពលសៅសាលា សៅកនុងបរ ិសវណសាលា ឬកនុងពិធីផ្ល វូ ការរបេ់សាលា សម្ការ យុតាតធិការរបេ់រណឌលេិកាធិការ។

និយមន័យ
•
•

•
•

សារធាតុហារឃាត់ មានន័យថា សម្គ្ឿងសញៀន ឬសារធាតុសផ្សងសទៀត ដែលកាំណត់សម្ការតារាង I, II, III, IV ឬ V
កនុង Part 202 (c) ននច្បាប់េតីពីសារធាតុហារឃាត់ (21 U.S.C. 812 (c))។
សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ មានន័យថា សារធាតុហារឃាត់ បុដនត រិនរ ួរបញ្ចល
ូ សារធាតុហារឃាត់ណ្ត
ដែលម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការការម្តួ តពិនិតយពីអនកជាំនាញដថទា ាំ
េុែភាពមានអាជាញប័ណណ ឬម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ងម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការអាជាញធរសផ្សងសទៀត
សម្ការច្បាប់សនាេះ ឬសម្ការបទបបញ្ញ តត ិទាង
ាំ ឡាយសផ្សងសទៀតននច្បាប់េហព័នធសទ។
ការបងក របួ េសានររាងកាយធា ន់ធារ មានន័យថា របួ េសានររាងកាយ ដែលទាក់ទងនឹងសម្គ្មេះថានក់ ែល់សាលប់
ការឈឺច្បុកចាប់រាងកាយធា ន់ធារ ការសធែ ើឲ្យពិការរាងកាយជាក់ដេត ងយូរអដងែ ង ឬការបាត់ បង់
ឬសធែ ើឲ្យច្បុេះសែាយរុែងារននអវៈយវៈននរាងកាយ រាងកាយ ឬេរតែ ភាពេតិបញ្ហញសាមរតី យូរអដងែ ង។
អាវុធ មានន័យថា អាវុធ ឧបករណ៍ បរ ិកាខរ េមាារៈ ឬសារធាតុ អែ ីដែលមានជី វ ិត ឬគ្មមនជី វ ិត ដែល
ម្តូវបានសម្បើម្បាេ់េម្មាប់ ឬអាច្បបណ្ត
ត លឲ្យសាលប់ ឬបងក របួ េសានររាងកាយធា ន់ធារ សលើកដលងដត
កាាំបិតោក់កនុងសហាស មានដផ្ល ម្បដវងែល ីជាងពីរអុីងកនល េះ។

ការកំណត់ប រ ិោកាេ
34 CFR §300.531; WAC 392-172A-05145 – WAC 392-172A-05149
ម្ក ុរការងារ IEP ម្តូវដតកាំណត់ប រ ិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្ត
ត េះអាេនន សែើរបីការែកេិេសសច្បញ
ដែលជាការផ្ទែេ់បតរការកំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ និងការែកេិេសសម្ការដផ្ន កនិយាយអាំពី េិទធិេសម្រមចបមនែ ម
និងសាែនភាពពិសេេ ខាងសលើ។

ការបត ង
ឹ ឧទធ រណ៍សលើសេចកត ច
ី ិតតសលើការកំណត់េិទធិទទួ លបានការអប់រំ ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព
(នីតិ វ ិធីេវនាការសលើកិចចដសំ ណើរការម្រតម
ឹ ម្រតវូ តាមចាប់េម្រាប់ វ ិន័យ)
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160
សលាកអន កអាច្បសេន ើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើសលាកអន ករិនយល់ម្ពរជារួ យនឹង៖

1.

សេច្បកត ីេសម្រច្បណ្តរួ យទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ ដែលបានសធែ ើស ើងសម្ការ បទបបញ្ញ តត ិនានាននវ ិន័យ
ឬ

2. កិច្បចែាំសណើការកាំណត់ឥ រ ិយាបទេិេសបណ្តតលរកពីពិការភាពដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។
រណឌលេិកាធិការ អាច្បសធែ ើេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើែល ួនសជឿជាក់ថា
ការរកាការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន របេ់កូនសលាកអន ក
ទាំនងជាបងក ឲ្យមានរបួ េសានរែល់កូនសលាកអន ក ឬអន កែនទ។
េូ រសរើលដផ្ន ក៖ នីតិ វ ិធីេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមចាប់
េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែ រេត ីពីការោក់េាំសណើេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។

េិទធិអណា
ំ ចរបេ់មរនដ ីរដឋ បាលេវនាការ (ALJ)
ALJ រួ យរ ូប ម្តូវែាំសណើរការេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងសធែ ើសេច្បកត ីេសម្រច្បច្បិតត។ រន្រនតី ALJ
អាច្ប៖

1.

បញ្ជន
ូ កូ នរបេ់សលាកអន កម្ត ប់កាន់ការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំ ដែលគ្មត់ឬនាងម្តូវបានែកកនល ងរក
ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ កាំណត់ថា ការែកសនាេះរំសលាភបាំពានែល់លកខ ែណឌតម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់ សម្ការច្បាំណុច្ប
េិទធិអាំណ្តច្បរបេ់បុគ្គលិកសាលា ឬម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ កាំណត់ថាឥរ ិយាបទកូ នរបេ់សលាកអន ក
បងាាញពីេញ្ហញណរួ យបណ្ត
ត លរកពីពិការភាពរបេ់នាង ឬរបេ់គ្មត់ ឬ
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2. សច្បញសេច្បកត ីបងាគប់ឲ្យផ្លលេ់ប្រការកាំ
ូ
ណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំននកូ នរបេ់សលាកអន កសៅោក់

កនុងបរ ិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្ត
ត េះអាេនន េរម្េបរួ យ េម្មាប់រយៈសពលជាង 45នថា នននថា េិកា ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ
សនាេះកាំណត់ថា ការរកាការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំបច្បចុបបនន នន របេ់កូនសលាកអន ក
ទាំនងជាបងក ឲ្យមានរបួ េសានរែល់កូនសលាកអន ក ឬអន កែនទ។

នីតិ វ ិធីេវនាការទា ាំងសនេះ អាច្បសធែ ើស ើងែដែលៗ ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការសជឿជាក់ថា
ការបញ្ជន
ូ កូ នសលាកអន កម្ត ប់សៅកាន់ការកាំណត់េិទធិទទួ លសេវាអប់រំែាំបូង
ទាំនងជាបងក ឲ្យមានរបួ េសានរែល់កូនសលាកអន ក ឬអន កែនទ។
សៅសពលសលាកអន ក ឬរណឌលេិកាធិការ សេន ើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ េាំសណើសនាេះ
ម្តូវសគ្មរពតារលកខ ែណឌតម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់សម្ការច្បាំណុច្ប

នីតិ វ ិធីននេាំសណើេុាំសធែ ើេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
និងេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សលើកដលងដតច្បាំណុច្បែូ ច្បខាងសម្ការ៖

1.

េវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ ម្តូវបានពសនល ឿន សហើយម្តូវសកើតស ើងកនុង រយៈសពល 20
នថា េិកានននថា សេន េ
ើ ុាំេវនាការ។ រន្រនតី ALJ ម្តូវសច្បញសេច្បកត ីេសម្រច្បកនុងរយៈសពល 10 នថា េិកា បនាទប់ពីេវនាការ។

2. លុេះម្តាដតសលាកអន ក ឬរណឌលេិកាធិការ យល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អកសរកនុងការសបាេះបង់េិទធិច្បូលរ ួរម្បជុាំ
ឬយល់ម្ពរសម្បើម្បាេ់ការេម្រ ុេះេម្រួ ល
ការម្បជុាំរកែាំសណ្តេះម្សាយរួ យម្តូវដតសធែ ើស ើងកនុងរយៈសពលម្របាំពីរនថា តារម្បតិទិន
គ្ិតចាប់ពីនថា ដែលសលាកអន កោក់េាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ជារួ យ OSPI
និងរណឌលេិកាធិការ។ េវនាការអាច្បែាំសណើរការសៅបាន
លុេះម្តាបញ្ហាម្តូវបានសោេះម្សាយសោយការសពញច្បិតតពីភាគ្ីទា ាំងពីរ កនុងរយៈសពល 15 នថា ម្បតិទិន
ចាប់ពីនថា ទទួ លបានេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។

3. OSPI បានកាំណត់សពលសវលាពីរ (2) នថា សធែ ើការ េម្មាប់ការបងាាញភ័េ្ុតាងបញ្ហាក់សៅសពលសលាកអន ក

ឬរណឌលេិកាធិការោក់េាំសណើេុាំពសនល ឿនេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ (េម្មាប់ វ ិន័យ)។

សលាកអន ក ឬ រណឌលេិកាធិការ អាច្បផ្្ច្បសផ្ត
ួ
ើរឲ្យមានច្បាំណ្តត់ការេុី វ ិលរួ យ
ជាំទាេ់សៅនឹងការេសម្រច្បសធែ ើស ើងសៅកនុងេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ដែលបានពសនល ឿន
ែូ ច្បគ្មននឹងអែ ី ដែលពួ កសគ្ជាំទាេ់នឹងការេសម្រច្បសធែ ើស ើងសៅកនុងេវនាការសលើកិច្បចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់
ទាក់ទងនឹងច្បាំណ្តត់ការវ ិន័យននការអប់រំពិសេេ (េូ រសរើល ការតវា៉ារិនេុែច្បិតត ខាងសលើ)។

កមនែ ងអប់រំកូនអន កកនុងសពលសធវ េ
ើ វនការនីតិ វ ិធីម្រតម
ឹ ម្រតវូ តាមចាប់ឆ្ប់រហ័េ
34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165
សៅសពលអន ក ឬរណឌលេិកាធិការបានោក់េាំសណើសធែ ើេវនការនីតិ វ ិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា វ ិន័យ
សលើកដលងករណីអនក និងរណឌលេិកាធិការមានការយល់ម្ពរសផ្សងពីសនេះ កូ នអន កចាាំបាច្ប់ម្តូវបនត
ទទួ លការអប់រំជាំនួេបសណ្ត
ត េះអាេនន សោយរង់ចាាំសេច្បកត ីេសម្រច្បរបេ់រន្រនតីេវនការ ឬរហូ តែល់សពល
ផ្ុតកាំណត់រយៈសពលែកសច្បញពីសាលា ែូ ច្បម្តូវបានសរៀបរាប់សម្ការសារបាន េិទធិអាំណ្តច្បរបេ់បុគ្គលិកសាលាសរៀន
សោយម្តូវអនុវតត តារករណីរួយណ្តដែលសកើតស ើងរុន។

កិចចការពារេម្រាប់េិេសមដលមិនម្ររប់លកខ ណៈេមបតត ិទទួ លការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ ស្សងៗ
34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170
ទូ សៅ
ម្បេិនសបើកូណអន ករិនទាន់ម្តូវបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខ ណៈេរបតត ិទទួ លការអប់រំពិសេេ និងសេវា ពាក់ព័នធសផ្សងៗ
សហើយបានរំសលាភសៅសលើម្ករេីលធរ៌េិេស អន កអាច្បបញ្ហាក់ពីកិច្បចការពារតារនីតិ វ ិធី ជូ នកូ នអន ក
ម្បេិនសបើមានការកាំណត់ថារណឌលេិកាធិការបានែឹងថាកូ នអន កគ្បបីម្តូវបានវាយតនរល និង
កាំណត់ថាម្គ្ប់លកខ ណៈេរបតត ិទទួ លសេវាអប់រំពិសេេ រុនសពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់ វ ិធានការវ ិន័យ។

មូ លោឋនននការដឹងឮេម្រាប់បញ្ញា វ ិន័យ
រណឌលេិកាធិការចាាំបាច្ប់ម្តូវបានចាត់ទុកថាបានែឹងថាកូ នអន កម្គ្ប់លកខ ណៈេរបតត ិទទួ លការអប់រំពិសេេ
ម្បេិនសបើរុនសពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់ វ ិធានការវ ិន័យ៖
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1.

អន កបានបងាាញពីកតីបាររា ជាលាយលកខ ណ៍អកសរថាកូ នអន កម្តូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ
សៅកាន់បុគ្គលិកម្តួ តពិនិតយ ឬរែា បាលននរណឌលេិកាធិការ ឬសៅកាន់ម្គ្ូបសម្ងៀនរបេ់កូនអន ក។

2. អន កបានសេន ើេុាំសធែ ើការវាយតនរល ពាក់ព័នធនឹងលកខ ណៈេរបតត ិេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធសផ្សងៗ សម្កាយរ
Part B នន IDEA ឬ

3. ម្គ្ូបសម្ងៀនរបេ់កូនអន ក ឬបុគ្គលិករណឌលេិកាធិការសផ្សងសទៀត បានបងាាញពីកតីបាររា ពីទម្រង់

ឥរ ិយាបថរបេ់កូនអន ក សោយផ្លទល់សៅកាន់នាយកដផ្ន កអប់រំពិសេេននរណឌលេិកាធិការ ឬសៅកាន់
បុគ្គលិកម្តួ តពិនិតយននរណឌលេិកាធិការ។

ករណីសលើកមលង
រណឌលេិកាធិការនឹងរិនម្តូវចាត់ទុកថាបានែឹងឮ ម្បេិនសបើ៖

1. អន ករិនបានអនុញ្ហញតឲ្យសធើែការវាយតនរល កូនអន ក ឬអន កបានបែិសេធរិនទទួ លយកសេវាអប់រំពិសេេ ឬ
2. កូ នអន កម្តូវបានវាយតនរល សហើយកាំណត់ថារិនម្គ្ប់លកខ ណៈេរបតត ិទទួ លសេវាអប់រំពិសេេ។

លកខ ខណឌម្រតវូ អនុវតត កនុងករណីគ្នមនមូ លោឋនននការដឹងឮ
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរិនបានែឹងថាកូ នអន កម្គ្ប់លកខ ណៈេរបតត ិទទួ លការអប់រំពិសេេ រុនសពល
ចាត់ វ ិធានការវ ិន័យច្បាំសពាេះកូ នអន ក ែូ ច្បម្តូវបានសរៀបរាប់ខាងសលើសម្ការអនុសារបាន រូ លោានននច្បាំសណេះែឹង
េម្មាប់បញ្ហា វ ិន័យ និង ករណីសលើកដលង សនាេះកូ នអន កអាច្បម្តូវទទួ លរងការចាត់ វ ិធានការវ ិន័យដែល
ម្តូវអនុវតត ច្បាំសពាេះេិេសគ្មមនពិការភាព ដែលបានច្បូ លរ ួរកនុងការម្បម្ពឹតតម្បសភទែូ ច្បគ្មន។
ក៏បុដនត ម្បេិនសបើអនក ឬរណឌលេិកាធិការសេន ើេុាំសធែ ើការវាយតនរល កូនអន កកនុងសពលដែលកូ នអន កទទួ លរង ការ
ចាត់ វ ិធានការវ ិន័យ សនាេះការវាយតនរល ចាាំបាច្ប់ម្តូវសធែ ើស ើងយាងឆ្ប់រហ័េ។
រហូ តែល់សពលការវាយតនរល ម្តូវបានបញ្ច ប់ កូ នអន កម្តូវបនត ទទួ លការអប់រំតារការកាំណត់សោយថានក់
ែឹកនាាំសាលាសរៀន ដែលអាច្បរ ួរមានការផ្លែក ឬបសណតញកូ នអន កសច្បញពីសាលាសោយគ្មមនការផ្ត ល់ សេវាអប់រំ។
ម្បេិនសបើកូនអន កម្តូវបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខ ណៈេរបតត ិទទួ លសេវាអប់រំពិសេេ សោយពិចារណ្ត
សៅសលើព័ត៌មានទទួ លបានពីការវាយតនរល ដែលសធែ ើស ើងសោយរណឌលេិកាធិការ និងព័ត៌មានដែលអន កបាន
ផ្ត ល់ជូន សនាេះរណឌលេិកាធិការចាាំបាច្ប់ម្តូវផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអន ក សហើយម្តូវ
អនុវតត តារលកខ ែណឌតម្រូវដផ្ន ក វ ិន័យដែលម្តូវបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។

ការបញ្ជន
ូ បនត និង វ ិធានការរបេ់អាជាាធរអនុវតត ចាប់ និងអាជាាធរយុតតិធម៌
34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175
Part B នន IDEA រិនបាន៖

1.

ហារឃាត់រិនឲ្យរណឌលេិកាធិការរាយការណ៍អាំពីបទសលម ើេម្បម្ពឹតតសោយកូ នអន ក ដែលមានលកខ ណៈេរបតត ិម្គ្ប់ម្គ្មន់
សែើរបីទទួ លការអប់រំពិសេេ សៅកាន់អាជាញធរពាក់ព័នធេរម្េប ឬ

2. ទប់សាកត់អាជាញធរអនុវតត ច្បាប់ និងអាជាញធរយុតតិធរ៌របេ់រែា ពីការអនុវតត ការទទួ លែុេម្តូវរបេ់ពួក
សគ្ពាក់ព័នធការអនុវតត ច្បាប់េហព័នធ និងច្បាប់រែា ច្បាំសពាេះបទសលម ើេដែលម្បម្ពឹតតសោយកូ នអន ក។

ការបញ្ជន
ូ កំណត់ម្រតា
ម្បេិនសបើរណឌលេិកាធិការរាយការណ៍ពីបទសលម ើេណ្តរួ យដែលម្បម្ពឹតតសោយកូ នអន ក រណឌលេិកាធិការ៖

1.

2.

ចាាំបាច្ប់ម្តូវធានាថាេាំសៅច្បរល ងននកាំណត់ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្ន ក វ ិន័យរបេ់
កូ នអន កម្តូវបានបញ្ជន
ូ សច្បញជារូ លោានពិចារណ្តសោយអាជាញធរដែលរណឌលេិកាធិការសធែ ើការរាយការណ៍ជូន និង
អាច្បបញ្ជន
ូ េាំសៅច្បរល ងននកាំណត់ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្ន ក វ ិន័យរបេ់កូនអន ក
កនុងកម្រិតរួ យដែលម្តូវបានអនុញ្ហញតសោយ FERPA ដតបុសណ្ត
ណ េះ។

លកខ ខណឌតម្រមូវននការមេវងរកទីកមនែ ងេិកាសោយឪពុកាតយរបេ់េេ
ិ ស កនុងសាលាឯកជន
សោយការចំណាយសាធារណៈ សៅសពល FAPE ានបញ្ញា។
CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115
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ម្បេិនសបើអនកយល់ស ើញថារណឌលេិកាធិការរបេ់អនករិនអាច្បផ្ត ល់ FAPE ែល់កូនអន ក សហើយអន ក
សម្ជើេសរ ើេច្បុេះស្មេះឲ្យកូ នអន កច្បូ លសរៀនកនុងសាលាឯកជន សោយគ្មមនការយល់ម្ពររបេ់ម្េ ុក រែា បាល
អន កចាាំបាច្ប់ម្តូវអនុវតត តារជាំហានជាក់លាក់រួយច្បាំនួនសែើរបីសេន ើេុាំការេងម្បាក់ពីម្េ ុក រែា បាល
េម្មាប់ការច្បុេះស្មេះច្បូ លសរៀនសៅសាលាឯកជនសនាេះ។

ការេងម្របាក់េម្រាប់ការចុេះស្មេះចូ លសរៀនសៅសាលាឯកជន
ម្បេិនសបើកាលពីម្គ្មរុន កូ នអន កបានទទួ លការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធនានាពីរណឌលេិកាធិ ការ សាលា
សហើយអន កសម្ជើេសរ ើេច្បុេះស្មេះឲ្យកូ នអន កច្បូ លសរៀនកនុងសាលាឯកជន កម្រិតបឋរេិកា ឬ រធយរេិកា
សោយគ្មមនការយល់ម្ពរ ឬបញ្ជន
ូ បនត របេ់រណឌលេិកាធិការ តុលាការ ឬ ALJ អាច្បសេន ើេុាំ
ឲ្យរណឌលេិកាធិការេងម្បាក់ជូនអន កេម្មាប់ការច្បាំណ្តយសលើការច្បុេះស្មេះច្បូ លសរៀនរបេ់កូនអន ក
ម្បេិនសបើតុលាការ ឬ ALJ រកស ើញថារណឌលេិកាធិការរិនបានផ្ត ល់ FAPE ែល់កូនអន កទាន់ សពលសវលា
រុនសពលច្បុេះស្មេះច្បូ លសរៀនសនេះ សហើយការច្បុេះស្មេះច្បូ លសរៀនសៅសាលាឯកជនសនេះមាន លកខ ណៈេរម្េប។ តុលាការ
ឬ ALJ អាច្បកាំណត់ថាការច្បុេះស្មេះច្បូ លសរៀនសៅសាលាឯកជនរបេ់ កូ នអន កមានលកខ ណៈេរម្េប
សបើសទាេះបីជាការសធែ ើដបបសនេះរិនេរម្េបតារេត ង់ោររែា ដែលម្គ្ប
ែណតប់សលើការអប់រំដែលផ្ត ល់ជូនសោយរណឌលេិកាធិការក៏សោយ។

កម្រមិតននការេងម្របាក់
ច្បាំនួនននការេងម្បាក់ែូច្បមានសរៀបរាប់កនុងកថាែ័ណឌខាងសលើ អាច្បម្តូវបានកាត់បនែ យ ឬបែិសេធ៖

1.

ម្បេិនសបើ៖ (ក) សៅកនុងកិច្បចម្បជុាំ IEP
ច្បុងសម្កាយដែលអន កបានច្បូ លរ ួររុនសពលអន កឈប់ឲ្យកូ នអន កសៅសរៀនសៅសាលាសារែា អន ករិនបានម្បាប់ម្ក ុរការងារ
IEP ថាអន កបានម្ចានសចាលការរកកដនល ងេិកាជូ នកូ នអន កដែលម្តូវបានសេន ើស ើងសោយរណឌលេិកាធិការសែើរបីផ្តល់
FAPE ែល់កូនអន ក រ ួរមាន ការដថល ងម្បាប់ពីកតីបាររា របេ់អនក
និងសគ្មលបាំណងរបេ់អនកកនុងការច្បុេះស្មេះឲ្យកូ នអន កច្បូ លសរៀន កនុងសាលាឯកជន សម្ការបនទុកច្បាំណ្តយរបេ់រែា ឬ (ែ)
យាងសហាច្បណ្តេ់រយៈសពល១០នថា នននថា សធែ ើការ (រាប់បញ្ចល
ូ ទា ាំងនថាឈប់េម្មាកច្បាំនថា សធែ ើការ)
រុនសពលអន កឈប់ឲ្យកូ នអន កសៅសរៀនសៅសាលារែា
អន ករិនបានផ្ត ល់ការជូ នែាំណឹងអាំពីព័ត៌មានសនាេះជាលាយលកខ ណ៍អកសរែល់រណឌលេិកាធិការ។

2. ម្បេិនសបើរុនសពលអន កឈប់ឲ្យកូ នអន កសៅសរៀនសៅសាលារែា

រណឌលេិកាធិការបានផ្ត ល់ជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរែល់អនក អាំពីសគ្មលបាំណងសធែ ើការវាយតនរល កូនរបេ់អនក
(រ ួរមានការដថល ងអាំពីសគ្មលបាំណងននការវាយតនរល ដែលមានលកខ ណៈេរម្េប និងេរសហតុផ្ល)
បុដនត អន ករិនបានបញ្ជន
ូ កូ នអន កឲ្យសគ្វាយតនរល ឬ

3. សៅសពលដែលតុលាការរកស ើញថាេករម ភាពរបេ់អនករិនេរសហតុផ្ល។
ក៏បុដនត ច្បាំនួនននការេងម្បាក់៖

1.

រិនអាច្បកាត់បនែ យ ឬបែិសេធោច្ប់ខាត សោយសារការែកខានរិនបានផ្ត ល់ការជូ នែាំណឹង ម្បេិនសបើ៖ (ក)
សាលាបានរាាំងេទ េះរិនឲ្យអន កផ្ត ល់ការជូ នែាំណឹង (ែ) អន ករិនបានទទួ លការជូ នែាំណឹងអាំពី
ការទទួ លែុេម្តូវរបេ់អនកកនុងការផ្ត ល់ការជូ នែាំណឹងែូ ច្បមានសរៀបរាប់ខាងសលើ ឬ (គ្) អនុសលារភាព
ជារួ យនឹងលកខ ែណឌតម្រូវខាងសលើ អាច្បនឹងបណ្ត
ត លឲ្យមានសម្គ្មេះថានក់ែល់រាងកាយកូ នអន ក និង

2. រិនអាច្បម្តូវបានកាត់បនែ យ ឬបែិសេធ តារ្នាទនុេិទធិននតុលាការ ALJ

សោយសារការែកខានរបេ់អនកកនុងការផ្ត ល់ការជូ នែាំណឹងតារការតម្រូវ ម្បេិនសបើ៖ (ក) អន ករិនសច្បេះអកសរ
ឬរិនអាច្បេរសេរភាសាអង់សគ្ល េ ឬ (ែ) អនុសលារភាពជារួ យនឹងលកខ ែណឌតម្រូវខាងសលើ
អាច្បបណ្ត
ត លឲ្យមានផ្លបេះពាល់ផ្ល វូ ច្បិតតធាន់ធារែល់កូនអន ក។
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ធនធាន
ម្បេិនសបើសលាកអន កមានេាំណួរអាំពីនីតិ វ ិធីទទួ លបានកិច្បចការពារ េូ រអសញ្ា ើញទាក់ទងរណឌលេិកាធិការ សាលា ឬ
OSPI េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែ រ
OSPI
P.O Box 47200
Olympia, WA 98504
360-725-6075
speced@k12.wa.us
OSPI - ទាំព័រដវបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេេ
OSPI - ទាំព័រដវបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេេ - ម្គ្ួ សារ
អងគ ការទទួ លរូ លនិធិពីសាធារណៈជនែូ ច្បខាងសម្ការសនេះ អាច្បមានលទធ ភាព
ផ្ត ល់ព័ត៌មានបដនែ រអាំពីសេវាអប់រំពិសេេសៅរែា វា៉ាេុីងសតាន (Washington State)៖
Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)
6316 So. 12th St.
Tacoma, WA 98465
(800) 5-PARENT (v/tty)
អុីដរល៖ pave@wapave.org
ដវបសាយតិ៍៖ Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)
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សលើកមលងមតទទួ លបានការជូនដំណឹងស្សងសទៀត្ទ យ
ុ ពីសនេះ ពុំសនាេះសសាត ការង្ហរមដលសធវ ើស ើងសោយ
ការ ិោល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction)
ម្រតូវបាន្តល់អាជាាប័ណណសៅសម្រកាម អាជាាប័ណណភាពជាាចេ់កមម េិទធិការនចន ម្របឌិតរ ួម (Creative Commons
Attribution License)។

េូមម្របាកដថាម្រតវូ អន កទទួ លបានការអនុញ្ញញតសដើមបីសម្របើម្របាេ់ម្ររប់ ម្នកទាំងអេ់ននឯកសារសបាេះពុមព្ាយសនេះ (រ ូបភាព តារាង
អតែ បទ។ល។) មដលមិនបានបសងេ ើតស ើងសោយបុរគលិក OSPI អន កធានា ឬអន កចុេះកិចចេនសា។ លិខិតអនុញ្ញញតសនេះ
របបីោក់តាង
ំ បង្ហាញជាសេចកត ីម្របកាេ អំពីាចេ់សាននដសៅតាមលកខ ណៈមដលបានបញ្ញជក់សោយាចេ់កមម េិទធិលតចមែ ង។
ម្រតវូ បញ្ញជក់ឲ្យបានចាេ់ថាេាេភារសនេះ រឺជាករណីសលើកមលងននអាជាាប័ណណសបើកទូ លាយរបេ់ OSPI
"សលើកមលងមតានការជូនដំណឹងដនទស្សងសទៀត្ទ យ
ុ ពីសនេះ"។
េម្រាប់ព័ត៌ានបមនែ ម េូមចូ លសៅកាន់ សេៀវសៅមណនាំអំពីការ្តល់អាជាាប័ណណ និងេិទធិលតចមែ ងអនត រកមម OSPI។

OSPI ផ្ត ល់ភាពសេមើគ្ននចំសពាេះកមម វ ិធី និងសេវាទាំងឡាយ សោយគ្នមនការសរ ីេសអើងសេទ ជាតិសាេន៍ លទធ ជំសនឿសាេនា

ពណ៌េមប
ុ រ ជាតិកំសណើត អាយុ អតីតយុទធជនមដលោកសចញពីជី វ ិតកងទ័ព ឬសាែនភាពជាសោធា ទំសនារ្ល វូ សេទរ ួមទាំង
ការបង្ហាញ ឬអតត េញ្ញញណសយនឌ័រ ពិការភាពេរនេម្របសាទវ ិញ្ញញណ ្ល វូ ចិតត ឬរាងកាយណាមួ យ
ឬការសម្របើម្របាេ់មរគុសទេន៍េុនខមដលទទួ លបានការបណតុេះបណា
ត ល ឬសេវាេតវ េម្រាប់ជួយដល់ជនពិការភាព។ េំណួរ និងការ
បត ឹងអំពីការសរ ីេសអើង របបីបញ្ជន
ូ សៅកាន់នាយកម្នកេមធម៌ និងេិទធិពលរដឋ តាមសលខទូ រេពា សលខ (360-725-6162) 7256162 ឬ ម្របអប់េំបុម្រតសលខ 47200 Olympia WA 98504-7200។
សោន ូ តឯកសារសនេះជា PDF តាមទំព័រមវបសាយតិ៍ OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ការគ្នំពារតាមនីតិ វ ិធី។ ឯកសារសនេះ
អាចរកបានសៅកនុងទម្រមង់ស្សងសទៀត តាមការសេនើេុំ។ េូមទាក់ទងមជឈមណឌលធនធាតាមរយៈសលខ 888-595-3276, TTY 360664-3631។ េូមសមើលសលខឯកសារសនេះ េម្រាប់សេវាកមម ឆ្ប់រហ័េជាងសនេះ៖ 19-0008.

រូប ភាព

ការពិព ណ៌

Chris Reykdal • អរគ នាយករបេ់រដឋ
Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building• P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
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