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��បិ��ងំអស់�នឱ�សទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងស� ីអំពី�រ�រ�រ �មនីតិវ �ធី (េសចក� ីជូនដំណឹង) ពីេ្រ�ះ កូន្រប �ស 
ឬកូន្រស ី(�សិស្ស)  អ�ក ្រត�វ�នេគប�� �នេដើម្ីបេធ� ��រ�យតៃម�  ឬកូនអ�កកំពុងែតទទួលេស�កម�អប់រ�ពិេសស�េពល 
បច� �ប្បន�។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល�រអប់រ�ពិេសសេ�ះ ��េរៀន្រស �ក្រត�វែត 
ផ�ល់�រសិក����រណៈសមរម្យេ�យឥតគិតៃថ�ែដល�ទូេ��នសេ�� ចំេ�ះអក្សរ�ត់ FAPE។ េដើម្ីបផ�ល ់ FAPE 
��េរៀន្រស �ក្រត�វេធ� ��រ�ៃដគូរ�មួយអ�ក។ អ�កនឹង�� យ�ស�ជិករបស់្រក �ម IEP 
ែដលេធ� ��រពិ�រ�អំពីត្រម�វ�រសំ�ប់កូនរបស់អ�ក និង េដើម្ីបេធ� ��រអភិវឌ្ឍន៍កម� វ �ធីអប់រ� ឯកជន ឬ IEP 
សំ�ប់កូនរបស់អ�ក 1  ។ IEP ្រត�វ ផ�ល់�រែណ�ំែដលេឆ� ើយតបេ�និងឹត្រម�វ�រកូនអ�ក �នដូច� េស�កម��ំ្រទ 
ដ៏េពញេលញេដើម្ីបេធ� �ឲ្យកូនអ�ក�ន�ររ �កចំេរ �នក� �ង�រអប់រ� និង ទទួល�នចំេណះដឹង   ជំ�ញ     និងអ� �ៗែដល�ំ�ច់
សំ�ប់�រអភិវឌ្ឍន៍សង�ម  និង �� រតី្រសបេ�នឹង�ររ�ពឹងទុកក� �ង�រអភិវឌ្ឍន៍�ម�ល្របវត� ិ ។ េស�កម� អប់រ�ែដល 
ផ�ល់ជូនកូនអ�ក្រត�វចំ�យេ�យថវ ��រ��រណៈ អ�កមិន្រត�វចំ�យថវ ��រ�� ល់ខ� �នេឡើយ ។ 
សិស្ស�ងំអស់ែដលស� ិតក� �ង្របព័ន�អប់រ���រណៈរបស់សហគមន៍ Commonwealth ែដល�នរមួ�ងំ 
សិស្សពិ�រក៏្រត�វ�នផ�ល់ជូនសទិ��ិន 
ឱ�សសិក� មុខវ ��� ែដល�នបំេពញ�មបទ�� នសិក�ក� �ងេ�ល�រណ៍មុខវ ��� េ�រដ�  Massachusetts ។ រដ�  Massachusetts 
ក៏ផ�ល់សទិ� ិ�លក�ណៈបុគ�លដល�់រសិក����រណៈសមរម្យេ�យឥតគិតៃថ� FAPE សំ�ប់សិស្សពិ�រ ែដល�នលំេ��� ន
�ក់�ក់ េហើយកំពុងសិក�េ�ឯ��ឯកជនេ�យចំ�យថវ ��ខ� �នឯង 
េហើយសិស្សែដលកំពុងែស� ងរកេស�កម�អប់រ�ពិេសស��រណៈ។  
 
ច�ប់រដ� និង សហព័ន�  �ន វ ��ន��សំ�ប់��េរៀន្រស �ក្រត�វអនុវត� េ�េពល�រេធ� �េសចក� ីសំេរច�េតើ សិស្ស្រត�វ�ន 
សិទ�ិទទួល�រអប់រ�ពិេសសឬអត់ េហើយ្របសិនេបើ�នសិទ�ិទទួល ��្រត�វសំេរច�េតើសិស្ស្រត�វទទួលេស�កម�អ� � ។ 
ច�ប់�ងំេនះ  �ននីតិវ �ធី�៉ងពិ�� រេដើម្ីប��ឲ្យ្រ�កដ� សិស្សនឹង្រត�វទទួលកម� វ �ធី FAPE ក� �ងកំឡ� ង
េពលែដលពួកេគទទួល�រអប់រ�ពិេសស។   �រអប់រ�ពិេសស គឺ�វ �ស័យអប់រ�ច�ប់សិក�ែដល�ន លក�ណៈស� � គុ�� ញ។ េសចក� ី
ពិ�� រៃនច�ប់ �នេ�លបំណងសំ�ប់�រ�រកូនអ�ក និងេដើម្ីបជួយ���សិស្ស្រត�វទទួលេស�កម�អប់រ�សមរម្យ។ 
អ�ក�ចទទួលជំនួយបែន�មពី�រ ��ល័យែណ�ំេ���អ�ក  េដើម្ីបេធ� �ឲ្យអ�កយល់អំពីដំេណើរ�រៃន�រអប់រ� ពិេសសរបស់
មន� ីរអប់រ�បឋមសិក� និង មធ្យមសិក�  Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (ESE),- 
អង��ព��សំ�ប់ឲ្យ��បិ�សិស្សពិ�រអនិងអង��ពអប់រ��លក�ណៈបុគ�លដ៏ពិេសស ។ 
ព័ត៌�ន�នមកពី្របភព�ងំេនះនឹងជួយអ�កឲ្យេធ� ��រ�ៃដគូរ �មួយ��េរៀន�� ក់្រស �ក េដើម្ីបេធ� �ឲ្យ្រ�កដ្រប�� 
កូនរបស់អ�ក្រត�វ�នសិទ�ិទទួលេស�កម�អប់រ� ពិេសសដ៏សមរម្យមួយ។ មន� ីរអប់រ�បឋមសិក�      និងមធ្យមសិក� ESE ផ្សព�
ផ�យព័ត៌�នទូលំទូ�យស្រ�ប់��បិ� និង��េរៀន្រស �កអំពីេគហទំព័ររបស់ខ� �ន។ ��ង�តិ�ៃនេគហទំព័រ ESE 
ៃនមន� ីរអប់រ�បឋមសិក� និងមធ្យមសិក� (ESE) រមួប�� �លេ�ែផ�កចុងេ្រ�យៃនលិខិត ជូនដំណឹងេនះ។ 
 
េសចក� ីជូនដំណឹងេនះផ�ល់ជូនព័ត៌�នដ៏សំ�ន់មួយស� ីពីសិទ� ិរបស់អ�កែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេធ� �ែផន�រែផ�កអប់រ�
ពិេសសសំ�ប់កូនរបស់អ�ក។ �រ�រ�រ�មនីតិវ �ធីគឺ�វ ��ន�ក់�ក់មួយេដើម្ីបេធ� �ឲ្យ្រ�កដ�អ�កនឹងដឹងនូវអ� �ែដល
��េរៀន្រស �កកំពុងេស� ើសុំេដើម្ីបអនុវត� (“ទទួលេសចក� ីជូនដណឹំង”) និងឲ្យយល់្រពម�មួយែផន�រ��េរៀន្រស �ក 
(“ផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ងពី��បិ�) និង្រពម�ងំេធ� �ឲ្យ�នឱ�សេ្រចើន សំ�ប់េ�ះ្រ�យ�ពមិនចុះស្រម �ង�មួយ
��េរៀន�� ក់្រស �ក (សវ��រ យុត�ធិម៌) ។ �រ�រ�រ�មនីតិវ �ធីែដល�នែចងក� �ងច�ប់ផ�ល់ជូន�រ�រ�របែន�ម 
ដូច�នែចងក� �ងឯក�រេនះ្រ�ប់។  
 
េយើងខ� � ំសង្ឹឃម �េសចក� ីជូនដំណឹងេនះនឹង�ជំនួយមួយសំ�បអ�ក ពីេ្រ�ះ�អ�ក�នបទពិេ�ធន៍េដើរតួ�៉ងសកម�ក� �ង 
�រអប់រ�កូនរបស់អ�ក។  
 
ឯក�រេនះ េសចក� ីជូនដំណឹងស� ីពី�រ�រ�រ�មនីតិវ �ធី េឆ� ើយតបេ�នឹងសំណួរ�ងេ្រ�ម៖ 

1. េតើអ� �េ�េ�� “េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ�មុន” េហើយេតើអ�ក�ចទទួលេសចក� ី
ជូនដណឹំងេនះេ�េពល�? 

ទំព័រ 2 

2. េតើអ� �េ�េ�� “�រយល់្រពមពី��បិ�? 
េហើយេតើេ�េពល�េទើប��េរៀន្រស �កសួររក�រយល់្រពមរបសអ់�ក? 

ទំព័រ 3 

3. េតើ��េរៀន្រស �កត្រម�វឲ្យ�ន�រ�យតំៃលេលើសំេណើសុំេ�យ��បិ�ឬេទ? ទំព័រ 5 
4. េតើអ� �េ�េ�� “�រ�យតំៃលេលើ�រអប់រ�េ�យឯក�ជ្យ”? ទំព័រ 5 
5. េតើអ�ក�ចេមើលកំណត់្រ�សិស្សរបស់អ�កេ�េពល�ខ�ះ?    ទំព័រ 6 
6. េតើឪពុក�� យនិង��េរៀន�ចេ�ះ្រ�យជេ�� ះេ�យវ �ធី�? ទំព័រ 7 

                                                 
1េមើល�រែណ�ំអំពីដំេណើរ�រកម� វ �ធី IEP ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពី�េតើកម� វ �ធី IEP 
របស់សិស្ស្រត�វ�នអភិវឌ្ឍនិងអនុវត��៉ងដូចេម�ច។  
 



ទំព័រ 2 ៃន 13 
 

7. េតើអ�កទទួលខុស្រត�វអ� �ខ� ះ្របសិនេបើអ�កឲ្យសិស្សចូលេរៀន��ឯកជន? ទំព័រ 
11 

8. េតើ្រត�វេរៀបចំែផន�រអ� �ខ� ះសំ�ប់ប�� �នកូនអ�កេចញពី��េរៀន?    ទំព័រ 
12 

9. េតើ��េរៀន�ច�ក់វ �ន័យសិស្សពិ�រេ�យវ �ធី�? ទំព័រ 
12 

10. េតើ�ចែស� ងរកច�ប់ បទប��  និង ព័ត៌�នសំ�ន់ៗេផ្សងេទៀតេ�កែន�ង�?       ទំព័រ 
14 

 
 
អ�កនឹងទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងេនះមួយ�� ំម�ង ្របសិនេបើសិស្សរបស់អ�ក ្រត�វ�នេគកំណត់��នសិទ�ិទទួល�រសកិ� 
ពិេសស។ អ�ក�ចេស� ើសុំកំណត់េហតុថតចម�ងមួយច�ប់ពី��េរៀន្រស �ក ឬ ពី ESE េ�េពល�ក៏�ន។ 
ឯក�រេនះ�នេ�ក� �ងេគហទំព័រ ESE: http://www.doe.mass.edu/sped/prb ។ 
 

1. េតើអ� �េ�េ�� េសចក� ីជូនដំណឹង�យលក�ណ៍អក្សរ�មុន  េហើយេតើអ�ក�ចទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ 
េ�េពល�?                                                                                                 34 
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��េរៀន្រស �ក្រត�វផ�ល់េសចក� ីជូនដំណឹងដល់អ�ក��យលក�ណ៍អក្សរ េ�េពលែដល��េស� ើសុំ ឬ បដិេសធ 
េដើម្ីប�ត់វ ��ន�រពិនិត្យេមើលសិស្ស �យតៃម� –និងផ�ល់េស�កម�ពិេសសដល់ សិស្សរបស់អ�ក ឬ េដើម្ីបេធ� ��រ�� ស់ប� �រ 
កម� វ �ធីសិក�របស់សិស្ស។  បទប�� សហព័ន�េនះ្រត�វ�នេគ េ�� ”េសចក� ីជូនដណឹំង�យលក�ណ៍អក្សរ�មុន ”េសចក� ី
ជូនដំណឹងេ�ះ្រត�វ៖ 

• ពិពណ៌�អំពីអ� �ខ�ះែដល��េរៀន្រស �កេស� ើសុំ ឬ បដិេសធអ? 
• ពន្យល់�េហតុអ� � �ន���េរៀន្រស �កេស� ើសុំ ឬ បដិេសធមិន�ត់វ ��ន�រ? 
• ពិពណ៌�អំពីរេបៀប ែដល��េរៀន្រស �ក�នសំេរចេស� ើសុំ ឬបដិេសធមិន�ត់វ ��ន�រ ដូច�្រ�ប់អ�កអំពី

នីតិវ �ធី�យតៃម�  �រ�� បស� ង់ កំណត់្រ� ឬ រ�យ�រណ៍ែដល�� េ្របើ្រ�ស់សំ�ប់េធ� �េសចក� ីសំេរចចិត� និង  
• ពិព័ត៌�អំពីជំេរ �សែដល្រត�វ�នពិ�រ� 

និងមូលេហតុែដល្រត�វ�នបដិេសធេ�យ្រក �មកម� វ �ធីសិក�លក�ណៈបុគ�ល(IEP) សំ�ប់កូនអ�ក។ 
 
��េរៀន្រស �ក និងផ�ល់ជូនព័ត៌�នេនះដល់អ�កេ�យេ្របើ្របីស់ទំរង់ែបបបទ ESE ែដល�នបេង� ើតរចួ�េ្រសចេហើយ 
ព័ត៌�នេនះ�នេ�ក� �ងេគហទំព័ររបស់ ESE ឬ ក� �ងទរំងែបបបទេ�ះក៏�ន ព័ត៌�នដូច�� េនះែដរ។  
 
អ�ក្រត�វទទួលេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ េ�េពល��េរៀនេធ� �សកម��ព��ដូច�ៈ េស� ើសុំ�យ តៃម�បឋម ឬ 
�យតៃម��រ�ថ�ី េស� ើសុំថ� ី ឬ េស� ើសុំ�រែកែ្រប   IEP      
េស� ើសុំេធ� ��� ស់ប� �រកែន�ងសិក�របស់សិស្សេ�យ�រមូលេហតុៃន�រ�ក់វ �ន័យ ឬ េ�យប�� ប់េស�កម�អប់រ�ពិេសសេនះ ។  
 
អ�កនឹង្រត�វទទួលេសចក� ីជូនដំណឹង ្របសិនេបើ��េរៀនរកេឃើញ�កូន�ក់ពំុ�នសិទ�ិទទួល�រអប់រ�ពិេសស ឬ 
��េរៀនបដិេសធ�រេស� ើសុំឲ្យេធ� ��រ�យតៃម� ឬេស� ើសុំេស�កម�អប់រ�ពិេសសដល់សិស្ស។ េសចក� ីជូនដំណឹងរបស់
��្រត�វសរេសរ���េដើមរបស់អ�ក ឬេ�យមេធ�យែដលអ�ក�� ប់េ្របើ្រ�ស់ េលើកែលងែតមេធ��យេ�ះមិន�ច
េធ� ��ន។ ្របសិនេបើ��កំេណើត ឬមេធ��យេ�ះមិនែមន���សរេសរ��្រត�វ��ខុស្រត�វ� 
េសចក� ីជូនដំណឹងេ�ះ ្រត�វបកែ្របជូនអ�កេ�យ�� ល់�ត់ ឬ�មមេធ��យេផ្សងៗេទៀត (���និមិត�ស�� )  
េធ� ��៉ង�ឲ្យែតអ�កយលអំ់ពីអត�ន័យែដល�នក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹងេ�ះ។  
 
��េរៀន្រស �កនឹងផ�ល់ជូនអ�កនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ និងេស� ើសុំ�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក–ឬ 
�រអនុ�� ត ��យលក� ណ៍អក្សរផងែដរ – មុន��េរៀន្រស �កសុំឲ្យេ្របើ្រ�ស់�រ���� ប់រងសុខ�ព��រណៈ 
(MassHealth ឬ Medicaid)េដើម្ីបបង់្រ�ក់េស�កម�អប់រ�ពិេសសរបស់សិស្សស្រ�ប់េលើកដំបូង។ 
 
េ�េពលែដលេគជូនដំណឹងដល់អ�ក��យលក�ណ៍អក្សរ 
េគក៏ផ�ល់ព័ត៌�នស� ីពី�រ�រ�រ�មនីតិវ �ធីមួយច�ប់ដល់អ�កផងែដរ ឬ ្របសិនេបើ
អ�ក�នទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងេ�ះរចួេហើយក� �ងកំឡ� ង�� ំសិក�បច� �ប្បន�  េគនឹង្រ�ប់អ�កអំពី វ �ធីែដលអ�ក�ចែស� ងរក
�រ�រ�រ�មនីតិវ �ធីមួយច�ប់េទៀតេ�យខ� �នឯង។  
អ�កនឹងទទួលព័ត៌�នពីមនុស្សែដល�ចជួយពន្យល់អ�កយលអំ់ពីច�ប់អប់រ�ពិេសសរបស់រដ� និងសហព័ន�។ 
 
 
 

2.  េតើអ� �េ�េ���រយល់្រពមពី��បិ�? 
  

34CFR§300.9 AND  
603 CMR 28.07(1) 

                                               
 
   
��េរៀន្រស �ក្របែហល�មិន�ចឲ្យកូនអ�កេធ� ��រ្របឡង�ក ឬ ផ�ល់េស�កម�អ� �ពិេសសេឡើយ េលើកែលងែត
អ�ក្រពមេ្រព�ង េហើយផ�ល់ “�រយល់្រពមពី��បិ�” ��យលក�ណ៍អក្សរ។ ��េរៀន្រស �ក្រត�វ�ក់ទងមកអ�ក 
េហើយពន្យល់�៉ងច�ស់អំពីអ� �ែដល��េរៀនកំពុងែតេស� ើសុំេដើម្ីបអនុវត�សំ�ប់កូនរបស់អ�ក។ 
េហើយប�� ប់មក��េរៀន្រស �កនឹងសុំឲ្យអ�កចុះហត�េល� និង េ�� ះរបសអ់�ក េលើែបបបទ្រពមេ្រព�ង 
��េរៀន្រស �កេដើម្ីបប�� ញ�អ�កយល់្រពម�មសំេណើរបស់��។ ��េរៀន្រស �កេនះគឺ�រ្របគល់ 
“�រ្រពមេ្រព�ងពី��បិ�”។  
 
�្របគល់�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក គឺេធ� �េ�យស� ័្រគចិត� ។ អ�ក�ចយក្រតឡប់មកវ �ញ 
ឬលុបេ�លែបបបទ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កេ�េពល�ក៏�ន។ ្របសិនេបើអ�ក�នបំណងចង់លុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ងេ�ះ 
អ�ក្រត�វអនុវត���យលក�ណ៍អក្សរ។ ្របសិនេបើអ�កដកយកវ �ញ�រ្រពមេ្រព�ងេ�ះ នឹងអនុវត�សំ�ប់ែតសកម��ព�េពល
អ�គតបុ៉េ�� ះ�មរយៈ��េរៀន្រស �ក ែដលមិនអនុវត�ចំេ�ះអ� �ែដលសំេរចរចួេហើយេ�ះេទ ។ ��េរៀន្រស �ករបស់អ�ក 
�ចមិនេ្របើ�របដិេសធរបសអ់�កចំេ�ះ 
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�រ្រពមេ្រព�ងឲ្យទទួលយកេស�កម� ឬសកម��ពមួយ េ�យែផ�កេលើមូលេហតុបដិេសធអ�ក 
ឬសិស្សរបស់អ�កចំេ�ះេស�កម� អត� ្របេ�ជន៍ ឬសកម��ពេផ្សងេទៀត។ 
 
េគមិន�ន់ត្រម�វឲ្យអ�កេធ� ��រ្រពមេ្រព�ងេ�េឡើយេទ លុះ្រ�ែត��េរៀន្រស �កប�� ប់ 
�រពិនិត្យេលើទិន� ័យ�ន្រ�ប់�ែផ�កមួយៃន�រ�យតៃម� ឬ ប�� ប់ �រ�យតៃម�សិស្ស�រ �ថ�ីម�ងេទៀតសិន ។  
�រ្របឡង�ក ឬ �យតៃម�សិស្ស ្រត�វែតេធ� �ចំេ�ះសិស្ស្រគប់របូេ�យមិន�ច់�រ្រពមេ្រព�ងេទ ដូច� MCAS ឬ 
�រ្របឡង�កក� �ង�� ក់ �ែផ�កមួយៃនកម� វ �ធីអប់រ�ទូេ� ឬក៏ែចករ�ែលកព័ត៌�ន�មួយ ម�ន� ីអប់រ� របស់រដ� ឬសហព័ន�ែដរ។ 
 

2.1   េតើ��េរៀន្រស �កេស� ើសំុ�រ្រពមេ្រព�ងពីអ�កេ�េពល�?   34 CFR §§ 300.300, 300.154 AND          603 CMR 28.07(1) 
 

��េរៀននឹងេស� ើសុំ�រយល់្រពមពី��បិ�ក� �ង�លៈេទសៈដូច�ងេ្រ�ម 
 
េដើម្ីបផ�ល់សិទ� ិអនុ�� តឱ្យ�ន�រ�យតៃម�បឋម 
េដើម្ីបកំណត់�េតើសិស្ស�� ក់ៗ�នសិទ� ិទទួល�រអប់រ�ពិេសសែដរេទ 
��េរៀន្រស �កមិន�ចេធ� ��រ�យតៃម�បឋមេ�េលើសិស្សរបស់អ�កេដើម្ីបកំណត់�េតើសិស្សរបស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល 
�រអប់រ�ពិេសស និង/ឬេស�កម�េផ្សងៗេទៀតេ�យមិន�ន�រទទួល�រ្រពមេ្រព�ងពីអ�ក�មុនឬអត់េឡើយ។ 
េបើសិន�ន 
�រ�យតៃម�កូនរបស់អ�ក 
��េរៀន្រត�វែតេស� ើសុំ�រយល្រពមពីអ�កេដើម្ីបេធ� ��រ�យតៃម�េ�ះក� �ងរយៈេពល្រ�ំៃថ�ៃនៃថ�សិក� ។  

 
េដើម្ីបអនុម័តេលើេស�កម�បឋម 
ប�� ប់ពី�រ�យតៃម�បឋមចប់សព� ្រគប់េហើយ ្របសនិេបើ្រក �មកម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល (IEP) 
សំេរច�កូនរបស់អ�ក�នសិទ�ិទទួល�ននូវ�រអប់រ�ពិេសសេ�ះ ្រក �ម IEP នឹងងេស� ើសុំ�រអប់រ�ពិេសស 
និងេស�កម��ក់ព័ន���សំ�ប់កូនអ�ក។ អ�ក�ស�ជិករបស់្រក �មកម� វ �ធី IEP 
េហើយអ�ក្រត�វែតផ�ល់�រយល់្រពមរបស់អ�ក មុនេពល��េរៀន្រស �ក�ចផ�ល់ជូន�រអប់រ�ពិេសស  និង 
េស�កម���ែដល�ក់ព័ន�ដល់កូនរបស់អ�ក� េលើកទដីំបូង ។ ្របសនិេបើអ�កមិនយល់្រពមេទ 
��្រស �កក៏មិន�ចផ�ល់ជូន�រអប់រ�ពិេសស និង េស�កម���ែដល�ក់ព័ន�ដល់កូនរបស់អ�កេឡើយ ។ 
អ�ក�ចទទួលយក ឬ បដិេសធសំេណើ�ងំ្រស �ងក៏�ន ឬក៏ទទួលយក ឬ 
បដិេសធែផ�ក�មួយៃនសំេណើេ�ះក៏�នែដរ ។  កម� វ �ធី IEP  ឬ ែផ�ក�មួយែដលអ�កទទួលយក ្រត�វ�ប់េផ�ើម
�� មៗប�� ប់ពីអ�ក�នទទួល�។  
 
េដើម្ីបេធ� ��រ�� ស់ប� �រេស�កម���  កែន�ងសិក� ឬ �រ�យតៃម�េឡើងវ �ញ  
ខណៈេពលែដលអ�ក្រពមទទួលយកកម� វ �ធី IEP សំ�ប់សិស្សរបស់អ�កេហើយ 
��េរៀន្រស �ក្រត�វទទួល�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក មុនេពល��េរៀន្រស �ក�ច�� ស់ប� �រេស�កម��� ឬ 
កែន�ងសិក� ឬ េធ� ��រ�យតៃម�េឡើងវ �ញ1

2  ។ ្របសិនេបើអ�កបដិេសធផ�ល់ជូន�រយល់្រពមរបស់អ�ក 
អ�ក�ន�តព�កិច�មួយេដើម្ីប�ក់ព័ន��មួយ��េរៀន្រស �ក េដើម្ីបេធ� � 
�រពិ�ក��៉ងសកម�េដើម្ីបេ�ះ្រ�យចំេ�ះ�រជំ�ស់របស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�ក�នផ�ល់ជូន�រយល់្រពមចំេ�ះ 
េស�កម��េពលកន�ងេ� េហើយឥឡ� វចង់លុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ង  
េហើយដកយកសិស្សរបស់អ�កពីេស�កម���េ�ះ អ�ក្រត�វអនុវត�ដូេច�ះ��យលក�ណ៍អក្សរ។ 
��្រស �ក�ចមិនេស� ើសុំឲ្យ�នសវ��រេ��រ ��ល័យប� ឹងត�� ែផ�កអប់រ�ពិេសស Bureau of Special Education 
Appeals (BSEA) េដើម្ីបសុំ�រអនុ�� តផ�ល់េស�កម�អប់រ� ឬេធ� ��រ�យតៃម�កូនរបស់អ�ក�ថ�ីេ�យមិន�ំ�ច់�ន
�រ្រពមេ្រព�ងរបសអ់�ក។ 
 
េដើម្ីបទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ពីកម� វ �ធី (MassHealth ឬ Medicaid) 
�រ���� ប់រងសុខ�ព��រណៈេលើកដំបូង 
 

��េរៀន្រស �ក្រត�វ�នអនុ�� តេ្របើ្រ�ស់�រ���� ប់រងសុខ�ព��រណៈ (MassHealth ឬ Medicaid) 
េដើម្ីបបង់្រ�ក់ជូនេស�កម�អប់រ�ពិេសសមួយចំនួនែដល�ន�ប់ប�� �លកម� វ �ធី IEP របសស់ិស្ស 
ស្រ�ប់សិស្ស��ែដល�នេចញៃថ��រ���� ប់រងសុខ�ព��រណៈ។ ��េរៀន្រស �កទទួល�នកម� វ �ធី 
MassHealth េលើកដំបូងេ�ះ ��េរៀន្រស �ក្រត�វផ�ល់ជូនអ�កនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ 
ែដល��កំពុងែតែស� ងរកសំណងេនះ 
េហើយទទួល�រ្រពមេ្រព�ងស� ័្រគចិត�របស់អ�កក� �ង�រសរេសរ��យលក� ណ៍អក្សរស្រ�ប់��។ 
េសចក� ីជូនដំណឹងេនះនឹង្រ�ប់អ�ក� �និច��លេស�កម�អប់រ�ពិេសស្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�ក 
ឬ្រក �ម្រគ��រអ�កេ�យឥតគិតៃថ�; 
នឹងប�� ក់ច�ស់��រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កនឹងមិនបង�ឲ្យ�ន�� ស់ប� �រេផ្សងៗេ�ក� �ង�រ���� ប់រង 
ឬ�ព�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ពីកម� វ �ធី MassHealth របសកូ់នអ�កេឡើយ; នឹងពិពណ៌�អំពីព័ត៌�នសិស្សអ�ក 
នឹង្រត�វ�នែចករ�ែលក េដើម្ីបទទួល�នកម� វ �ធី MassHealth; រ�ឭកអ�ក��រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក 
�ច្រត�វ�នដកេចញ�ន្រគប់េពលេវ�; េហើយប�� ក់ច�ស់� នឹងពំុ�ន�រ�� ស់ប� �រ��ចំេ�ះេស�កម� ឬក
ម� វ �ធីអប់រ�ពិេសសរបស់សិស្សអ�ក ្របសិនេបើអ�កដកេចញ ឬមិនផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង។ ្របសិនេបើអ�កេរ �ផ�ះសែម្បង 
ឬសិស្សអ�ក�នចុះេ�� ះេរៀនេ�្រស �កេផ្សងេទៀត ប�� ប់មក��េរៀន្រស �កថ� ី 
នឹងេស� ើសុំអ�កឲ្យផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ងម�ងេទៀត។ 
 
េដើម្ីបដក�រៈកិច�ពីស�ជិក្រក �មកម� វ �ធី IEP ឲ្យ�រចូលរមួ្របជុំ្រក �ម 
ស�ជិក្រក �ម IEP �ចរចួផុត�រៈកិច�េ�យមិន�ច់ចូលរមួ្របជុំ�មួយ្រក �ម�រ�រេទ 
្របសិនេបើអ�កយល្់រពមេ�យ�យលក�ណ៍អក្សរមុនេពល្របជុំ�ប់េផ�ើម។ 
្របសិនេបើ្រក �ម�រ�រេធ� ��រពិ�ក�អំពីស�ជិកែដលមិន�ន�រៈកិច� ស�ជិករបូ
េ�ះ្រត�វផ�ល់េ�បល់របស់ខ� �ន��យលក�ណ៍អក្សរឲ្យ�នមុន�រ្របជុំ្រក �ម�រ�រ�ប់េផ�ើម។ ្របសិនេបើអ�កមិន
យល់្រពមដក�រៈកិច�ស�ជិក្រក �ម��� ក់េទ ស�ជិកេ�ះ្រត�វែតចូលរមួ្របជុំ្រក �ម IEP ែដរ។  

 
2.2   េតើ�រេស� ើសំុ�រ្រពមេ្រព�ងពីសិស្សេ�េពល�?               34CFR§300.520 AND 

                                                 
2 អ�កក៏�នសិទ� ិ�ម�នសិស្សរបស់អ�កក� �ងកម� វ �ធីបច� �ប្បន� របស់េគ និង�ម�នកម� វ �ធីែដល�នេស� ើសុំមុន
�រេធ� �េតស� ចូលរបស់សិស្សអ�ក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលឯក�រៃនមន� ីរអប់រ�បឋមសិក� 
និងមធ្យមសិក� ESE ”�រ�ម�នកម� វ �ធីអបរ់�េ�យ��បិ�សិស្ស”។ 
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603 CMR 28.07(5) 
 
 
 
   

�មច�ប់រដ�  Massachusetts កំណត់� សិស្សេពញវ �យេ��យុ (18 �� )ំ។ េ�េពលែដលសិស្ស�ន�យុ 18 ��  ំឪពុក 
�� យ្រត�វផ�ល់សិទ� ិឲ្យកូនេធ� �េសចក� ីសំេរចចិត�េ�េពលែដលកូន្រគប់�យុេពញវ �យ េលើកែលងែត�នេសចក� ីសំេរចពី
តុ��រ��យលក�ណ៍អក្សរែដល�នែតង�ំង��ព��ល្រសបច�ប់ក� �ង�រេធ� �េសចក� ីសំេរចចិត� ឬ 
កូនរបស់អ�កប�� ក់��យលក�ណ៍អក្សរ��ត់ចង់ែចករ�ែលក�រេធ� �េសចក� ីសំេរចចិត��មួយអ�ក 
ឬចង់បន�ឲ្យ�នសិទ�ិអនុ�� តេដើម្ីបេធ� �េសចក� ីសំេរចចិត�េលើកម� វ �ធីអប់រ�របស់�ត់។ 
�លេរៀន្រស �ក្រត�វែតពិ�ក��មួយអ�ក និងកូនរបស់អ�កអំពីផលប៉ះ�ល់ៃន�រេផ�រសិទ�េិនះ ែដល�៉ងេ�ច
�ស់ក� �ងរយៈេពលមួយ��  ំមុនេពលកូន�ន�យុ្រគប់ ដប់្រ�ំបី��  ំ។ េបើអ�ក���បិ�របសកូ់នពិ�រែដល�ន
�យុេពញវ �យ អ�កនឹង្រត�វបន�ទទួលេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរពី��� េហើយអ�កនឹងបន�ពិនិត្យេមើល
េលើកំណត់េហតុសិក�កូនរបស់អ�ក�ន េ�ះបីកូនេ�ះេធ� ��រសំេរចចិត�េលើ 
�រសិក�េ�យខ� �នឯងក៏េ�យ។  

 
2.3    អ�កតំ�ង��បិ�ក� �ង�រអប់រ�ផ�ល់�រ្រពមេ្រព�ងេ�េពល�? 34CFR§300.519 (g))  

603 CMR 28.07(7) 
 
                

្របសិនេបើកូនស� ិតេ�េ្រ�ម�រឃុំ�ំងរបស់មន� ីរកិច��រសង�ម Department of Children and Families ឬ ឪពុក�� យ 
ឬ ��ព��លរបស់សសិ្សមិន�ច្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណ ឬទីកែន�ង 
ឬ�នសិទ�ិអំ�ចេម�ែដល�នប�� ប់េ�ះ ESS 
�ន�រទទួលខុសេដើម្ីប����នមនុស្សេពញវ �យមួយ�ក់ែដលមិន�នទំ�ស់
ផល្របេ�ជន៍េដើម្ីបឲ្យេធ� �េសចក� ីសំេរចចិត�េលើ�រអប់រ�ពិេសសជំនួសសិស្ស។ អ�កេធ� �េសចក� ីសំេរចចិត�េ�ះេ�� 
តំ�ង��បិ��រអប់រ�ពិេសស។ ESS  ្រត�វកំណត់ 
�េតើ�ំ�ច់្រត�វេ្រជើស�ំងតំ�ង��បិ�ឲ្យ�រអប់រ�ពិេសសស្រ�ប់សិស្សឬអត់។ ្របសិនេបើ�ំ�ច់ 
�នែតង�ំងេ�ះ តំ�ង��បិ��រអប់រ�ពិេសស�នសិទ�ិ 
និង�រទទួលខុស្រត�វដូច�� ���ឬបិ�ក� �ងប�� សិក�ពិេសសស្រ�ប់សិស្ស។ 

 

 
2.4 េតើខ� � ្ំរត�វដកយក�រ្រពមេ្រព�ងេ�យរេបៀប�? 34 CFR §300.300(B)(4) and 

300.9 
 

្របសិនេបើអ�ក�នផ�ល់�រ្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ�រទទួលេស�កម�សិក�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន�  
េហើយឥឡ� វេនះអ�ក ចង់លុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក អ�ក្រត�វអនុវត���យលក�ណ៍អក្សរ។ អ�ក�ច
ដកយក�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក ចំេ�ះ្រគប់�រអប់រ�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន��ងំអស់ ចំេ�ះេស�កម�
�ក់�ក់ ឬចំេ�ះ�រេធ� �េតស� ចូលេរៀន ឬចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី MassHealth  េ�្រស �ក 
ឬ�រ���� ប់រងកម� វ �ធី Medicaid ស្រ�ប់សិស្សអ�ក។ េ�េពល ែដល��េរៀន្រស �ក�នទទួលលិខិតរបសអ់�ក 
��េរៀន្រស �កនឹងេផ�ើលិខិតជូនដំណឹងអំពី�រ�ប់េផ�ើម�� ស់ប� �រ ្របសិនេបើ�ន ក� �ង�រេធ� �េតស�  ចូលេរៀន 
និងេស�កម���ែដលទទួលលទ�ផលពី�រលុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក។ េ�េពល ែដលអ�កដកយក
�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កចំេ�ះ�រអប់រ�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន��ងំអស់��េរៀន្រស �កនឹងមិន 
ត្រម�វឲ្យសិស្សរបស់អ�កេធ� ��រអប់រ���រណៈេ�យឥតគិតៃថ� និងសមរម្យ�មសមត��ព FAPE តេ�េទៀតេឡើយ 
ឬ�ន�រ្របជុំកម� វ �ធី IEP ឬអភិវឌ្ឍកម� វ �ធី IEP ស្រ�ប់សិស្សរបស់អ�ក។ ��េរៀន្រស �កមិនត្រម�វឲ្យេធ� ��រ�� ស់ប� �រ 
ែកត្រម�វកំណត់្រ�សិស្សរបស់អ�កេដើម្ីបដកយកឯក�រ�ក់ទងនឹងេស�អប់រ�
ពិេសស�លិទ�ផលៃន�រលុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�ក។ 

 

3. េតើ��េរៀន្រស �ក្រត�វ�នេគត្រម�វឲ្យ�យតំៃលសិស្សអំពីសំេណើពី��ឬបិ�ឬេទ? 
 

34 CFR §300.301 and 
603 CMR 28.04 

 

សិស��� ក់្រត�វទទួល�រ�យតំៃលេពញេលញ និងទូលំទូ�យេដើម្ីបកំណត់�េតើ សិស្ស�ន�ពពិ�រ 
េហើយ�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រអប់រ�ពិេសស េហើយេបើ�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ េដើម្ីបជួយ�រកំណត់�រអប់រ�ពិេសស 
និងេស�កម��ក់ព័ន�សមរម្យ ែដល�ច 
�ំ�ច់។ ��បិ�ែដល�នក� ី�រម�អំពី�រវ �វត�ន៍កូនពួកេគ ឬ�ន�រសង្័សយអំពី�ពពិ�រែដល�ចេកើត�ន 
�ចសេ�� ចំេ�ះកូនពួកេគស្រ�ប់�រ�យតំៃលដបូំង។ 
�ក្យពិេសសៗែដល្រត�វ�រេដើម្ីបេ្របើ្រ�ស់ក� �ង�រេរៀបចំ�រប�� �នអ�កជំ�ញស្រ�ប់�រ�យតំៃលដំបូង។ 
េ�េពលទទួលសំេណើ�រ�យតំៃលដំបូង ��េរៀន្រស �ក្រត�វេផ�ើជូនេសចក� ីជូនដំណឹងចំេ�ះ��ឬបិ� 
េហើយ្រត�វែស� ងរក�រ្រពមេ្រព�ងពី��ឬបិ� េដើម្ីបអនុវត��រ�យតំៃលេនះ។ (��េរៀន្រស �ក    
នឹង�នឱ�សេ�យក្រមេដើម្ីបបដិេសធ�រអនុវត��រ�យតំៃលដំបូង េហើយ�ច 
អនុវត�ដូេ�� ះ េបើ��ឬបិ� ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលេរៀបចំ�រប�� �នអ�កជំ�ញ ពំុ�នសង្័សយអំពី�ពពិ�រ 
ឬពំុ�នក� ី�រម�អំពី�រវ �វត�ន៍របស់សិស្ស)។ 
 
េ�ទីកែន�ងសមរម្យេ�ះ ��េរៀន្រស �កក៏�ចផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង�មួយព័ត៌�នែដល�ក់ព័ន�េស�កម��ំ្រទផងែដរ 
ែដល�ចសមរម្យ្របេសើរ�ងចំេ�ះត្រម�វ�រសិស្ស�ក់ែស� ង។ បុ៉ែន� េ���៉ង�ក៏េ�យ 
ក៏��េរៀន្រស �ក�ចមិនបដិេសធ�យតំៃលសិស្សែដល្រត�វ�នេគប�� �នអ�កជំ�ញស្រ�ប់�រ�យតំៃល 
ដូចែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើផងែដរ េ�យែផ�កេលើកម� វ �ធីប�� �អ�កជំ�ញ�មុន 
ឬេដើម្ីបព��មសកម��ព�ំ្រទែដល�នែណ�ំេផ្សងៗេទៀត ឬស្រ�ប់មូលេហតុេផ្សងៗេទៀត។ េលើសពីេនះ 
ច�ប់េនះផ�ល់ជូន�រ�យតំៃលេឡើងវ �ញ�មេពលេវ�េដើម្ីប���សិស្សទទួលអត� ្របេ�ជន៍ 
េហើយបន�េស� ើសុំ�រអប់រ�ពិេសស។ �និច��ល�រ្រពមេ្រព�ងពី��ឬបិ� 
នឹងមិនត្រម�វឲ្យ�នមុន�រ�យតំៃលេឡើងវ �ញេឡើយ។  
 

4. េតើអ� �េ�េ���រ�យតៃម�េលើ�រអប់រ�េ�យឯក�ជ្យ 34CFR§300.502 AND 603 CMR 
28.04(5) 

 

�រ�យតៃម�េលើ�រអប់រ�េ�យឯក�ជ្យ (IEE) គឺ��រ�យតៃម�េធ� �េឡើងេ�យអ�ក្រត�តពិនិត្យែដល�នសមត��ពខ�ស់េហើយ
មិនបំេរ ��រក� �ង��េរៀន្រស �កេនះេទ អ�ក�យតៃម��ន�រៈទទួល�រ�រ�ងែផ�កអប់រ�សិស្ស។  
 

អ�ក�នសិទ�ិេស� ើសុំកម� វ �ធី IEE សំ�ប់កូនរបស់អ�កេ�យចំ�យថវ ����រណៈ ្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រសប�មួយ
�រ�យតៃម�េរៀបចំេ�យ��េរៀន្រស �ក។ ្របសិនេបើអ�កេស� ើសុំ IEE 
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��េរៀន្រស �ក្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នជូនអ�កអំពីកែន�ងែដលអ�កទទួលេស�កម��យតៃម� IEE  និងអំពីត្រម�វ�រ�ម�រពីរដ� 
ែដលេដើម្ីបអនុវត��រ�យតៃម�  IEEs ។ 
 

4.1   េតើ�រ�យតៃម��រអប់រ�ឯក�ជ្យ្រត�វចំ�យថវ ����រណៈេធ� �េ�េពល�?  
 

េ�ក� �ង Massachusetts, �មច�ប់ អ�កនឹងទទួល�រ�យតៃម�េ�យឯក�ជ្យ IEE �៉ងេពញេលញ�រចំ�យថវ �� 
��រណៈែដល�នែចករ�ែលក េបើអ�កបំេពញត្រម�វ�រ�ម�រ�ព�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ស� ីពី្រ�ក់ចំណូល 
ចំេ�ះសិស្សែដលទទួល��រេ�យឥតគិតៃថ� ឬ េ�យបង់ៃថ�បន� ិចបន� �ច �នសិទ�ិទទួល�រ�យតៃម� IEE 
េ�យចំ�យេលើថវ �� 
��រណៈ។ សិស្សេផ្សងេទៀតែដល�នសិទ�ិទទួល�រ�យតៃម� IEE 
េ�យចំ�យថវ ��ែដល�នែចករ�ែលក�មតៃម��នកំណត់ក� �ង��ង ។  
�រែចករ�ែលកព័ត៌�នហិរ�� វត� ��� ល់ខ� �ន�មួយ��េរៀន្រស �ក ្រត�វេធ� �េឡើយេ�យស� ្រគចិត�។ 
្របសិនេបើេ្រជើសេរ �សែចករ�ែលកព័ត៌�នហិរ�� វត� �េ�ះ ��េរៀន្រស �ក្រត�វជូនដំណឹង�យលក�ណ៍អក្សរ 
េ�អ�កវ �ញ�ប�� ន់ េ�យប�� ក់�េតើអ�ក�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រផ�ល់មូលនិធីេពញេលញ 
ឬ�គខ�ះស្រ�ប់�រ�យតៃម�  IEE េ�ះ្រត�វចំ�យថវ ��រ��រណៈ�ងំអស់ ឬ ្រត�វចំ�យមួយចំែណក 
េហើយ�របង់ៃថ�េលើ�រ�យតៃម�  IEE ្រត�វេធ� ��មចំែណកេ�ះ  ។ 
អ�ក�នសិទ�ិទទួល�រ�យតៃម�េ�យចំ�យថវ ����រណៈ IEE   �ម�រកំណត់្រ�ក់ចំណូលរបស់
អ�កក� �ងកំឡ� ងេពល 16 ែខ គិត�ប់ ពីៃថ�ែដល ��េរៀន�នេរៀប ចំ�រ�យតៃម� ែដលអ�កមិនយល់្រពម។  
 
្របសិនេបើអ�កមិនបំេពញត្រម�វ�រ�ម�រ�ព�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ស� ីពី្រ�ក់ចំណូល 
ឬសំេរចមិនផ�ល់ព័ត៌�នហិរ�� វត� �េទ��េរៀននឹងពិ�រ�េ�េលើសំេណើ
សុំឲ្យ�ន�រ�យតៃម�េ�យចំ�យថវ ��រ��រណៈ IEE �មច�ប់សហព័ន�  ។  ក� �ងរយៈេពល 5 ៃថ� ��េរៀន្រស �ក 
នឹងយល់្រពម�រ�យតៃម�េ�យចំ�យថវ ����រណៈ IEE ឬ ្រត�វេស� ើសុំសវ��រែដលនឹង្រប្រពឹត�េ�ឯ�រ ��ល័យ
ត�� �ងែផ�កអប់រ�ពិេសស (Bureau of Special Education Appeals –BSEA) េដើម្ីបប�� ក់��រ�យតៃម�េ�ះពិត�
សមរម្យនិង្រតឹម្រត�វ ។ ព័ត៌�នបែន�មស� ីអំពី�រ�យតៃម�  IEEs �នេ�ក� �ង ESE Administrative Advisories 2004-1 
និង 2001-3 ែដល�នេ��មប�� ��េរៀន្រស �កេ�មូល�� ន និងេ��មេគហទំព័រ ESE  គឺ៖ 
http//www.doe.mass.edu/advisories/?sectiion=admin។ 
 
អ�ក�នសិទ�ិចំេ�ះ�រ�យតៃម�  IEE អំពីកូនរបស់អ�កេ�យចំ�យថវ ����រណៈែតមួយដងគត់េ�េពលែដល
��េរៀន្រស �ករបស់អ�ក អនុវត��រ�យតៃម�ម�ងៗ។ អ�កក៏�ចឲ្យ�ន�រ�យតៃម�េលើកូនរបស់អ�កេ�យឯក�ជ្យ 
ែដលអនុវត��ម�រចំ�យថវ ���� ល់ខ� �ន�ន�ន្រគប់េពលេវ�ផងែដរ ។ 

 
4.2 ��េរៀន្រស �ក្រត�វពិ�រ�លទ�ផលៃន�រ�យតៃម� IEEs ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�  

 
្របសិនេបើអ�កទទួល�ន�រ�យតៃម� IEE អំពីកូនរបស់អ�កេ�យចំ�យថវ ���រ�រណៈ 
ឬក៏ចំ�យថវ ���� លខ់� �នមួយចំែណកខ�ះ�មួយ��េរៀន្រស �កេ�ះ �រ�យតៃម�កូនរបស់អ�ក  
ែដលអ�ក�នទទួល�ម�រចំ�យ� 
លក�ណៈឯកជនេ�ះ ��េរៀន្រស �ករបស់អ�ក្រត�វេរៀបចំ�រ្របជុ្ំរក �មមួយក� �ងរយៈេពលដប់ 10 ៃថ� គិតែតៃថ�េធ� ��រ 
ប�� ប់ពីអ�កទទួលព័ត៌�នៃន�រ�យតៃម�េ�ះ ។  ្រក �ម�រ�រ នឹងពិ�រ�េ�េលើលទ�ផលៃន�រ�យតៃម� 
េហើយកំណត់អំពីអ� �ៗ េបើ�នេ�ះ �រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មកម� វ �ធីសិក�លក�ណៈឯកជនរបសកូ់នអ�ក ។ 

 
5.   េតើអ�ក�ចេមើលកំណត់្រ�សិស្សរបស់អ�កេ�េពល�ខ�ះ?            34 CFR 300.611 AND                         

603 CMR 23.00 
 
ក� �ងកំណត់្រ�របស់សិស្ស�នព័ត៌�នដូច� មុខវ ��� សិក� កំណត់េហតុ��បេ�� ះ�សន�  េហើយរមួ�នសុខ�ព 
�រេធ� �េតស�  �រ�យតៃម�  វ �ន័យ និង កំណត់េហតុេផ្សងេទៀត ែដល�ក់ទងេ�នឹង�ព�នសិទ�ិទទួល�ន�រអប់រ�ពិេសស 
ឬ កម� វ �ធីអ� �មួយ 3 ។ ព័ត៌�ន�� ល់ខ� �នែដល�ចកំណត់�នរបស់សិស្សអ�ក��រស�� ត់ 
និង្របែហល�មិន�ចប�� ញដល់នរ��� ក់េផ្សងេទៀតេ្រ�ពី្រគ�បេ្រង�ន និងម�ន� ីអប់រ�េ�យ�� ន�រ 
្រពមេ្រព�ងពីអ�កេឡើយ។ 
  
អ�ក និងកូនរបស់អ�ក (្របសិនេបើ�ន�យុ 14 �� ំ ឬ �យុេ្រចើន�ងេនះ) �នសិទ�ិេមើលកំណត់្រ�សិស្ស ខ� ះៗ ឬ េមើល�ន 
�ងំអស់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� ប�� ប់ពីៃថ�ែដលេស� ើសុំ ឬ មុនេពលកិច� ្របជុំកម� វ �ធីសិក� IEP �មួយ ឬសវ��រយុត� ិធម៌3

4។ 
អ�ក�ចទទួលព័ត៌�ន 
កំណត់េហតុសិស្សថតចម�ងមួយច�ប់អំពីព័ត៌�នេ�េពលេស� ើសុំ�រគិតៃថ�សមេហតុផលែដល�នកំណត់ 
ចំេ�ះតៃម�ៃន�រផលិតេឡើងវ �ញ។ អ�ក្របែហល�មិន្រត�វបង់ៃថ�េស��ក់ព័ន�នឹង�រែស� ងរក និងទទួលយកកំណត់្រ�
សិស្សរបស់អ�កេទ។ 
  
េលើសពីេនះេ�េទៀត អ�ក�ចជួប�មួយបុគ�លិក��ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិវ ��� ជីវៈ្រគប់្រ�ន់ េដើម្ីបជួយពន្យល់កំណត់ 
េហតុសិស្ស។ អ�ក�ចសុឲំ្យអ�កតំ�ងរបស់អ�ក ដូច� (អ�កតស៊ូ មតិ ទី្របឹក� ឬ េម�វ � ) ្រត�តពិនិត្យេសើេរ �េមើល  
និងបក្រ�យកំណត់េហតុសិស្ស ្របសិនេបើអ�កយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរ។ �ល់សិទ� ិែដល�ក់ទងេ�នឹងកំណត់េហតុ 
សិស្ស�នែចងេ�ក� �ងបទប�� កំណត់េហតុសិស្ស  Massachusetts Student Record Regulations 603 C.M.R 23.00 ។ 
បទប�� �ងំេ�ះក៏�ន េ�ក� �ងេគហទំពរ �ៈ http//.doe.mass.edu/lawsregs /603cmr23.html 
ឬ�ម�រេស� ើសុំឯក�រថតចម�ងបទប�� ��ពី��េរៀន្រស �ក ឬ ពី ES។  
 
                                                 
3 
្របសិនេបើ��បិ�សិស្សលុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ងរបស់ពួកេគពីេស�អប់រ�ពិេសសប�� ប់ពីេស�្របេភទេនះ្រត�វ�ន�ប់េផ�ើមផ�ល់��េរៀ
ន្រស �កមិនត្រម�វឲ្យែកែ្របកំណត់្រ�របស់សិស្សេដើម្ីបដកឯក�រេ�ងៃនេស�អប់រ�ពិេសសេទ។ 
 
4 ��េរៀន្រស �កកំណត់អំព�ីរពិនិត្យេមើលកំណត់េហតុរបស់សិស្ស្របសិនេបើ���នទទួលលិខិតផ� �វច�ប់��ដូច�ដ�ីរ�រ�រ  
�រែលងលះ ឬ ឃំុ�ងំែដល�មមិនឲ្យបុគ�ល�ក់ព័ន� េមើលព័ត៌�នរបស់សិស្ស។ 
 



ទំព័រ 6 ៃន 13 
 

�ទូេ��នែតឪពុកឬ�� យ សិស្សែដល�នសិទ�្ិរសបច�ប់ បុគ�លិក��ែដល�នទទួលសិទ�អិនុ�� ត 
និងម�ន� ីអប់រ�របស់រដ� និងសហព័ន�ព័ន�  
្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេមើលកំណត់េហតុសិស្សេ�យមិន�ំ�ច់�ន�រយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរ ពីឪពុក�� យ ឬ 
កូនេពញវ �យែដល�នជូនដំណឹង�ក់�ក់។ ��េរៀន្រស �ក �ចត្រម�វឲ្យផ�ល់ព័ត៌�នខ�ះជូនម�ន� ីរដ�  ឬ  
សហព័ន��មលទ�ផលពី�រប�� ប់ប�� តុ��រ ឬ�ម�រេឆ� ើយតបនឹងប�� សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព 
ឬប�� �រអនុវត�ច�ប់។ ព័ត៌�នែដល�ន្របេ�ជន៍អំពីប�� កំណត់េហតុសិស្ស�នក� �ងេគហទំព័រ៖ 
http//www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.htm. 
 
 

6. េតើឪពុក�� យនិង��េរៀន្រត�វេ�ះ្រ�យជេ�� ះេ�យវ �ធី�? 34 CFR 300.151,300.506-00.518  
AND 603 CMR 28.08 

   
ច�ប់របស់រដ� និងសហព័ន� ្រត�វផ�ល់ឱ�សដល់ឪពុក�� យេដើម្ីបឲ្យចូលរមួេ�ក� �ង�រេរៀបចំែផន�រអប់រ�សំ�ប់សិស្សពិ�រ។ 
្របសិនេបើឪពុក�� យ និង��េរៀន្រស �កមិនយល់្រពមអំពី�រ�� ស់ប� �រែដល�ក់ទងេ� និងសិទ�ិទទួលេស�កម� 
�រ�យតៃម�ឬ �រ�� សប់� �រកែន�ងសិក�របស់សិស្សពិ�រ ឬ េស�កម� FAPE ែដល្រត�វេគផ�ល់ដល់សិស្សពិ�រច�ប់េបើក
ផ� �វឲ្យេធ� ��រេ�ះ្រ�យចំេ�ះប�� មិនចុះស្រម �ងនឹង�� េ�យមេធ��យេ្រចើន�៉ង។ 
កូនរបស់អ�ក្រត�វស� ិតេ�ក� �ងកម� វ �ធីសិក� ឬ កែន�ងសិក�បច� �ប្បន�សិន 
ក� �ងកំឡ� ងេពល�នជេ�� ះេកើតេឡើង�ក់ទងេ�នឹងកែន�ងឲ្យចូលសិក� ឬ េស�កម�េផ្សងៗ េលើកែលងែតអ�ក 
និង��េរៀន្រស �កយល់្រពម ឬ�� ស់ប� �រកែន�ងចូលេរៀនេធ� �េឡើងេ�យ�រែត�រ�ក់ពិន័យ។ 
 
�ងេ្រ�មេនះ�ជំេរ �សសំ�ប់អ�ក និង ��េរៀន�ចេ�ះ្រ�យជេ�� ះ�ន។ 
 

6.1    ចំ�ប់�រម�ណ៍របស់ម�ន� ី����រណៈមូល�� នអំពី�រេ�ះ្រ�យជេ�� ះ  
 

ដំ�ក់�លដំបូងេដើម្ីបេធ� ��រេ�ះ្រ�យជេ�� ះរបស់អ�ក អ�ក�ច�ក់ទង�យក�� 
្រប�នរដ��លរបស់កម� វ �ធីសិក�ពិេសស ឬបុគ�លិក�� ក់េលើេដើម្ីបសុំឲ្យជួយអ�ក។ 
���រល� ្របសិនេបើអ�កសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរពន្យល់ពីមូលេហតុ�មួយែដលអ�ក្រព�យ�រម�ណ៍។ 

  
6.2 �រេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�េ�ះ្រ�យជេ�� ះរបស់ ESE  

 
េបើអ�កគិត�អ�ក្រត�វ�រជំនួយពី�ងេ្រ���េរៀន្រស �ក អ�ក�ច�ក់ទង ESE 
�រ ��ល័យកម� វ �ធីេស�កម���គុណ�ព (PQA) �មទូរសព� ័េលខ៖ 781-338-3700 េដើម្ីបេ្របើ្រ�ស់  
្របព័ន� េ�ះ្រ�យជេ�� ះរបស់រដ�ែដល�នេ�ក� �ងេគហទំព័រ http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/ 
អ�ក�ច�ក់�ក្យបណ� ឹងេ� PQA ្រប�ំងំនឹង�ររ�េ�ភច�ប់ របស់រដ�និងសហព័ន�  ឬ េដើម្ីបទទួលជំនួយពី 
បុគ�លិករបស់ PQA ឲ្យជួយេ�ះ្រ�យប�� េ្រ�ផ� �វ�រ ។ ្របសិនេបើ អ�កចង់�ន �រេសុើបអេង�ត�ផ� �វ�រពី PQA 
អ�ក្រត�វ�ក់�ក្យបណ� ឹង��យលក�ណ៍អក្សរ ។ បុគ�លិករបស ់ PQA និង ជួយេរៀបចំ�ក់�ក្យបណ� ងឹ ។ 
បណ� ឹង�យលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក្រត�វ�នរមួដូច� ៖ សរេសរប�� ក់អំពី�រ ្រព�យ�រម�ណ៍ 
េ�លបំណងៃនដំេ�ះ្រ�យ�រ្រព�យ�រម�ណ៍របស់អ�កេ�ះ្រ�យសកម��� ពរបស�់�     
ែដលអ�ក�នជំេនឿ��ចេ�ះ្រ�យ�រ្រព�យ�រម�ណ៍របស់អ�ក េលើសពីេនះេទៀត�ក្យបណ� ឹង្រត�វ�នហត�េល� 
និងព័ត៌�នសំ�ប់ទំ�ក់ 
ទំនង។ ្របសិនេបើ�ក្យបណ� ឹងអំពីប�� �ក់ទងេ�សិស្ស��� ក់ អ�ក្រត�វ្រ�ប់េ�� ះរបស់សិស្ស និង�សយ�� ន 
និងេ�� ះ��េរៀន។ ប�� ែដលអ�ក្រត�វប� ឹង មិន្រត�វ�នរយៈេពលឲ្យេលើសពី១�� ំ គិត�ប់រហូតដល់ៃថ� PQA 
ទទួល�ក្យបណ� ឹងេ�ះ។ ្របសនិេបើអ�កសំេរចប� ឹង�ម្របព័ន� េ�ះ្រ�យជេ�� ះ�ផ� �វ�ររបស ់ PQA 
អ�ក្រត�វេផ�ើ�ក្យបណ� ឹង��យលក�ណ៍អក្សរមួយច�ប់ជូនេ���េរៀន្រស �កែដល�កម�វត� �ៃនបណ� ឹង ។ PQA 
និងេធ� ��រេ�ះ្រ�យបណ� ឹងរបស់អ�កក� �ងរយៈេពល 60 ៃថ� េហើយ PQA និងេផ�ើលទ�ផល្រពម�ងំ 
េសចក� ីសំេរចជូនអ�កមួយច�ប់។  
 
េ�ះបី��ក់�ក្យបណ� ឹងេ� PQA អ�កេ�ែត�ចេ្របើ្រ�ស់មេធ��យេផ្សងេទៀតេដើម្ីបេ�ះ្រ�យជេ�� ះ ដូច� 
�រពិ�ក��មួយ��េរៀន្រស �កមូល�� ន �រស្រមបស្រម�លរបស់អ�ក ឬ សវ��រេ�យយុត� ិធម៌េ��រ ��ល័យ 
បណ� ឹងត�� ែផ�កអប់រ�ពិេសស (�នេសចក� ីពិ�� រ�ងេ្រ�ម) េដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ឹង 5  របស់អ�ក ។ 
្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរ �សយកសវ��រេ�យយុត� ិធម៌ �ក្យបណ� ឹង�ក់�មរយះ្របព័ន� េ�ះ្រ�យជេ�� ះ  
និង្រត�វ�� កមួយរយៈរហូតដល់េពលសវ��រយុត� ិធម៌្រត�វ�នេ�ះ្រ�យចប់�មុនសិន ។  

 
 

6.3 េស� ើសំុែតង�ងំអ�កស្រមបស្រម�លអព�្រកិត្យ  
 

�រស្រមបស្រម�ល6 គឺ �េស�កម�មួយបំេពញ�រ�រេ�យអ�កស្រមបស្រម�លឯក�ជ្យ�នជំ�ញ ច�ប់អប់រ�ពិេសស 
និង �អ�ក�នជំ�ញចរ�រ ។ �រស្រមបស្រម�ល�ច្រប្រពឹត� ិេ�ក� �ងខណៈ េពលែដល ឪពុក�� យ និង 
��េរៀន�� មិនចុះស្រម �ងនឹង�� អំពីប�� អប់រ�ពិេសស 
េ�ះបី��ក្យបណ� ឹងេ�ះ�ន�ក់�មរយៈ្របព័ន� េ�ះ្រ�យជេ�� ះរបស ់ PQA  រចួេហើយក៏េ�យ ។ អ�កស្រមប 
ស្រម�ល ជួយ�គី�ងឪពុក�� យ និង ��ឲ្យ�ន�រពិ�ក�អំពី�រមិនចុះស្រម �ង និង 
ជួយឲ្យេ�� ះេ�រកដំេ�ះ្រ�យែដល�គី�ងំពីរ្រពមេ្រព�ងទទួលយក។ �រជែជកេដញេ�លេ�េពលស្រមបស្រម�ល
េ�ះនឹង្រត�វរក���រសំ�ត់ េហើយ�គី�ងំពីរមិនយក�រជែជក�� េនះ េ�េ្របើ្រ�ស់េ�ៃថ�េ្រ�យេទៀត�នេទ 
េ�ះបីជេ�� ះេ�ះ�� យ�្រប�នបទែដល្រត�វេ�ះ្រ�យ�មសវ��ផ� � វ�រ ឬ �មនីតិវ �ធីតុ��រ 
ក៏េ�យ។  េ�េពលែដល�ន�រ្រពមេ្រព�ង�� េសចក� ីសំេរច 
េ�ះ្រត�វេធ� ��យលក�ណ៍អក្សរែដល�នចុះហត�េល�ពី�គី�ងំពីរ និង ្រត�វអនុវត�េ�យតុ��រ។  
 

                                                 
5 សំ�ប់េធ� ��រេ្រប�បេធៀបមេធ��យេ�ះ្រ�យ�ម្របព័ន�េ�ះ្រ�យជេ�� ះ េ�នឹង�រេ�ះ្រ�យ�ក្យបណ� ងឹ�មដេំណើករយុត� ិធម៌ 
សូមេមើល�មៈ http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html 
6 �រពិពត៏�អំពដីំេណើរ�រស្រមបស្រម�ល�នេ�ក� �ងេគហទំព័រៈ http//www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html 

http://www.doe.mass.edu/edu/pqa/prs/
http://www.doe.mass.edu/sped/docs.html
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�រស្រមបស្រម�ល ្រត�វ�នេគកំណត់�មរយៈ�រទំ�ក់ទំនង BSEA �មេលខ៖ 617-626-7291។ 
អ�កស្រមបស្រម�លនិងកំណត់�ល បរ �េច�ទ្របជុំ�មួយអ�ក និង��េរៀន្រស �កក� �ងរយៈេពល  30  ៃថ� 
ប�� ប់ពីទទួល�ក្យបណ� ឹងស្រមបស្រម�ល ។ �រស្រមបស្រម�ល្រប្រពឹត� ិេ��មេពលេវ�និងទីកែន�ងដ៏សមរម្យ។ 
�រចូលរមួ្រត�វេធ� �េឡើងេ�យស� ័្រគចិត� ។ ដូេច�ះ�គីឪពុក�� យ និង��េរៀន
្រត�វយល់្រពមចូលរមួក� �ង�រស្រមបស្រម�លេនះ។ មិន្រត�វ�ំ�ច់បង់ៃថ�េស�កម�េនះេទ។ ព័ត៌�នបែន�មអំពី
�រស្រមបស្រម�ល �ចទំ�ក់ទំនងេ� BSEA �មេលខ៖ 617-626-7250 
េហើយ�ចរក�េ�ក� �ង�រេ�ះពុម�ផ�យ�មរយៈ “សំណួរែដល�កសួរ�ញឹក�ប់អំពី�រស្រមបស្រម�ល 7 ”   និង 
“�រពន្យល់អំពី�រស្រមបស្រម�ល8”  ។ 

 
6.4 �រេស� ើសំុសវ��រយុត� ិធម៌ និងចូលរមួក� �ង�រ្របជុំេ�ះ្រ�យជេ�� ះ  

 
្របសិនេបើ អ�ក និង ��េរៀន្រស �ក មិន�ចេធ� ��រេ�ះ្រ�យ�ពមិនចុះស្រម �ងនឹង�� �នេទ 
អ�ក�នសិទ�ិេស� ើសុំឲ្យ 
ម�ន� ីសវ��រអព�្រកឹត្យ �� ប់ប�� ៃន�គីជេ�� ះ�ងំពីរ �រសួរេដញេ�លអំពីភស� ��ង និងេធ� �េសចក� ីសំេរច ។ 
សវ��រេនះ្រត�វេរៀបចំេ�យ BSEA េហើយ�នេ�� ះ� សវ��រយុត� ិធម៌។ ម�ន� ីសវ��ររបស់ BSEA 
ែតងែតទទួល  
�រហ� �កហ� �នច�ប់អប់រ�ពិេសស េហើយមិន�នទំ�ក់ទំនង�� ល់ខ� �ន ឬ វ ��� ជីវៈ 
�មួយ�គី�មួយែដល�ក់ព័ន�នឹង�ពមិនចុះស្រម �ង�� េនះេទ។ 
 
សវ��រយុត�ធិម៌េនះនឹងពិ�រ�ជេ�� ះអំពី�ព�នសិទ�ិទទួល�ន�រ�យតៃម� IEPs និងកែន�ងចូលសិក� 
ែដល�នរមួ�ងំលទ�ផលៃន�ក់ពិន័យ FAPE  និង �រផ�លក់ម� វ �ធីអប់រ�ពិេសស 
្រពម�ងំ�រ�រ�រ�មនីតិវ �ធីែដល�នែចងក� �ងច�ប់ស់ហព័ន�  និងច�ប់រដ�សំ�ប់�រ�រសិស្សពិ�រ។ 
អ�ក្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសុំសវ��រក� �ងរយៈេពលពីរប�� ប់ពីអ�ក�នដឹងេហតុ�រណ៍ ឬ  
�ប់ពីេពលែដលអ�កគួរែតដឹង 9  អំពី ្រពឹត� ិ�រណ៍ែដលប�� លឲ្យ�នជេ�� ះេនះ។ 
រយៈេពលេនះ�ចពន��នយូរបន� ិច ្របសិនេបើអ�ក�ចប�� ញ� 
�នេគ��ងំអ�កមិនឲ្យ�ក់�ក្យបណ� ឹងសុំសវ��រ ពីេ្រ�ះ��េរៀន�ន�របក្រ�យខុស – 
េ�ះ្រ�យបណ� ឹងរចួេហើយ ឬ ប�� ញ���េរៀន�ន�ក់ទុកព័ត៌�នែដល���នទទួលពីអ�ក។ 

 
អ�ក ឬ��េរៀន្រស �ក�ច�ក់�ក្យបណ� ឹងេស� ើសុំសវ��រេ�យយុត� ិធម9

10 ��យលក�ណ៍អក្សរ         
េហើយេផ�ើ�ក្យបណ� ឹងមួយច�ប់ មកឲ្យ BSEA េដើម្ីបឲ្យទទួល�នសវ��រេ�យយុត�ធិម៌ ។ BSEA 
�នបេង� ើតែបបបទេស� ើសុំសវ��រ 11  ែដលអ�ក�ចេ្របើ្រ�ស់ 
ឬអ�ក�ចសរេសរ�ក្យបណ� ឹងេ�យខ� �នឯងេ�យមិន�ច់េ្របើែបបបទែដល�ន្រ�ប់េ�ះេទ។ ក៏បុ៉ែន�អ�ក្រត�វ 
���ក� �ង�ក្យេ�ះ្រត�វ�នេ�� ះសិស្ស �សយ�� ន (ឬព័ត៌�នសំ�ប់ទំ�ក់ទំនង 
្របសិនេបើសិស្សមិន�នលំេ��នពិត្រ�ដក)  
េ�� ះ��េរៀនសរេសរប�� ក់ពីប�� �នរមួ�ងំអង�េហតុ�ក់�ក់ែដល�ក់ទងេ�នឹងប��  
និងដំេ�ះ្រ�យែដលចង់�ន។ សូម�� ក់�សវ��រេ�� េ�េលើប�� ែដល�នេ�ក� �ង�ក្យបណ� ឹងេ�ះេទ។  
 
អ�ក្រត�វេផ�ើ�ក្យេស� ើសុំសវ��រេ�ះេ���េរៀន (�គីែដល�ក់ព័ន�ក� �ងបណ� ឹង) េហើយេផ�ើមួយច�ប់ េទៀតេ� 
BSEA ។ ្របសិនេបើ�ក្យបណ� ឹងមិនផ�ល់ព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់េទ 
�គីជំ�ស់�ចេធ� ��រជំ�ស់�ច្របឈម�ព្រគប់្រ�ន់របស់ខ� �នក� �ងរយៈេពល 15 ៃថ� ។ ក� �ងរយៈេពល 5 ៃថ� 
�ប់ពីៃថ�ត��  BSEA នឹងសំេរច��ក្យបណ� ឹងេ�ះ�នព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់ ឬ មិន្រគប់្រ�ន់ ។ េបើ�ន�រ�ំ�ច់ 
�គី�ក់ព័ន��ចសរេសរព័ត៌�នបែន�មេទៀតេ�ក� �ង�ក្យបណ� ឹង ្របសិនេបើ�គីជំ�សយ់ល់្រពម ឬ 
ម�ន� ីសវ��រយល់្រពម ។ ្របសិនេបើ ព័ត៌�ន្រត�វបែន�មេ�េពលអ�គតេពលេវ�សវ��រ្រត�វេលើេ�ៃថ�េ្រ�យ។ 
 
្របសិនេបើ មិន�ន�រជំ�ស់េ�នឹង�រខ�ះ�តព័ត៌�នក� �ង�ក្យបណ� ឹងេទ  
សវ��រ�ចបន�េ�មុខេទៀត�ន។ ្របសិនេបើ��េរៀន្រស �ក 
មិន�ន់េផ�ើេសចក� ីជូនដំណឹងមកអ�កអំពីប�� ែដលអ�កប� ឹង��យលក�ណ៍អក្សរ ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� 
គិត�ប់ពីៃថ�ទទួល�ក្យបណ� ឹង 
េស� ើសុំឲ្យ�នសវ��រ��េរៀន្រស �ក្រត�វែតេធ� ��រេឆ� ើយតបមកអ�ក��យលក�ណ៍អក្សរ ។ 
 
សំ�ល់៖ ្របសិនេបើ��េរៀន្រស �ក �នេស� ើសុំសវ��រេ�យយុត� ិធម៌ ឪពុក�� យ ្រត�វេឆ� ើយតប ក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ប�� ប់ពីទទួលលិខិតជូនដំណឹងេ�ះ 
េហើយ�រេឆ� ើយតប្រត�វប�� ក់អំពីប�� ែដល��េរៀន្រស �ក�នេលើកេឡើង។  
 
ប�� ប់ពីអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំសវ��រេ�យយុត� ិធម៌ ��េរៀន្រស �ក្រត�វេឆ� ើយតបមកអ�កវ �ញក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ� 
េដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�ពមិនចុះស្រម �ង��  ឲ្យ�នមុនេពលដំេណើរ�រសវ��រ�ប់េផ�ើម12។  
 
��េរៀន្រស �កត្រម�វឲ្យេរៀបចំ�រ្របជុំេ�ះ្រ�យក� �ងរយៈេពល  15 ៃថ�ប�� ប់ពីៃថ�ទទួល�ក្យបណ� ឹង 13 
��េរៀន្រស �ក នឹង្រត�វពិ�ក��មួយអ�ក�េតើស�ជិក្រក �ម IEP ��� ក់នឹង្រត�វចូលរមូ្របជុំ។ 
បុគ�លិក��េរៀនែដល�� ប់សំេរចចិត�អំពីកម� វ �ធីអប់រ�របស់សិស្ស្រត�វែតចូលរមួក� �ង�រ្របជុំេនះកំុបី�ក់�ន ។ 
េម�វ �របស់��េរៀនមិន�ចចូលរមួ្របជុំេទ ្របសិនេបើេម�វ �អ�កនឹងចូលរមួក� �ងអង� ្របជុំេ�ះ។ 
 
អ�ក្រត�វែតចូលរមួ្របជុំេ�ះ្រ�យប��  េលើកែលងែតអ�ក និង��េរៀន្រស �កយល់្រពម�� ��យលក�ណ៍អក្សរ 
�មិន�ំ�ច់េរៀបចំ�រ្របជុំ ឬក៏អ�ក និង��េរៀនសំេរចយករដំេណើរ�រស្រមបស្រម�ល។ 

                                                 
7 http://www.doe.mass.edu/bsea/mediation.html?section=fag  
8 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/m_brochure.doc 
9 �� ែដល� គួរដឹង” រលឹកអ�ក� អ�ក�ន�រទទួលខុស្រត�វក� �ង�រែស� ងយល់ដឹងអំពីកម� វ �ធីសិក�របស់កូនអ�ក ។ 
10 ព័ត៌�នស� ីអំពីសវ��រេ�យយុត�ធិម៌�នេ�ក� �ងេគហទំព័រៈ http://www.doe.mass.edu/bsea/process.html?section=1 
11 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing.doc 
12 ្របសិនេបើអ�ក និង ��េរៀនយល់្រសប�ម�រស្រមបស្រម�ល អ�កនឹង�ចបន��រស្រមបស្រម�លប�� ប់ព ី30 ផុតេ� 
13 មិន�ន�រ្របជុំេ�ះ្រ�យេទ ្របសិន��េរៀនេស� ើរសំុឲ្យ�នសវ��រយុត� ិធម៌ 
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្របសិនេបើ��េរៀន្រស �កមិន�ចឲ្យអ�កចូលរមួ្របជុំ�ន ��េរៀននឹងេស� ើសុឲំ្យម�ន� ីសវ��រ្រ�នេ�ល 
�ក្យបណ� ឹង។ 
 
េបើអ�ក�នបំណងចង់ចូលរមួ្របជុំ ែត��េរៀន្រស �កបដិេសធ ឬ ពន�រេពលៃន�រ្របជុំ អស់រយៈេពល�ង 15 
ៃថ�គិត�ប់ពីៃថ�ទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងអំពីសវ��រ 
អ�ក�ចសុឲំ្យម�ន� ីសវ��របន�ដំេណើរ�រសវ��រតេ�េទៀត�ន។ ្របសិនេបើអ�ក�នចូលរមួ្របជុ ំ
ក៏បុ៉ែន���េរៀន្រស �កមិន�នេ�ះ្រ�យបណ� ឹង�មឆន�ៈរបស់អ�កក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ� 
�ប់ពីៃថ��ក់�ក្យបណ� ឹង ដូេច�ះដំេណើរ�រៃនសវ��រ�ចបន�េ�មុខេទៀត។ 
 
ដំេណើរ�រេ�ះ្រ�យ្រត�វប�� ប់េ�េពលែដល្រពឹត��ិរណ៍�មួយដូច�ងេ្រ�មេកើត�នេឡើងៈ 

• េ�េពលែដលអ�កនិង��េរៀន្រស �កយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរេដើម្ីបប�� ប់��� យុ�លៃនដំេ�ះ្រ�
យ; 

• រយៈេពល 30 ៃថ�សំ�ប់ដំេ�ះ្រ�យ្រត�វ�នប�� ប់; 
• េ�ចុងប�� ប់ៃន�រស្រមបស្រម�ល; ឬ  
• េ�េពលែដលអ�ក 

និងម�ន� ី��េរៀន្រស �កចុះហត�េល�េលើឯក�រែដល្រប�ស��គី�ងំពីរយល់្រពមេ�ះ្រ�យជេ�� ះរ
បស់អ�ក។ េនះ�កិច� ្រពមេ្រព� ងដំេ�ះ្រ�យ េហើយនឹង្រត�វអនុវត�េ�យតុ��រសហព័ន�  ឬតុ��ររដ�។ 
សូមប�� ក់� ្របសិនេបើអ�ក និង 
��េរៀន្រស �ក�ប់េផ�ើមកិច�្រពមេ្រព�ងែដល�លទ�ផលៃនកិច�្របជុំដំេ�ះ្រ�យេ�ះ អ�ក 
និង��េរៀន្រស �កក៏�ចទុក�េ�ឃៈចំេ�ះកិច�្រពមេ្រព�ងេនះក� �ងរយៈេពល 3 ៃថ� 
ៃនៃថ�េធ� ��រេ�េពលែដលអ�ក និង��េរៀន្រស �ក �នចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ 

 
 
 

6.5 �រប�� ញភស� � �ងជូនម�ន� ីសវ��រអព�្រកិត្យេ�េពលសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ  
 

េ�េពលែដលអ�ក�ក់�ក្យបណ� ឹង�មនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេ�ះ BSEA 
នឹងកំណត់ៃថ�សវ��រេ�យ�ត់�ំងម�ន� ីសវ��រ និងេផ�ើព័ត៌�នពិ�� រអំពីដំេណើរ�រសវ��រជូនអ�ក 
និងប�� ីរេ�� ះេម�វ �េ�យមិនគិតកៃ្រម ឬគិតកៃ្រមតិចតួច េហើយ 
ែដលអ�ក�ចេធ� �ទំ�ក់ទំនងសុំជំនួយពីអ�កតស៊ូ មតិ។ 
 
ក� �ងកំឡ� ងេពលសវ��រ អ�ក និង ��េរៀន្រស �ក នឹង្រត�វប�� ញភស� ��ងនីមួយៗ     
និងផ�ល់សក� ី�ព�ក្ីសជូនម�ន� ីសវ��រអព�្រកឹត្យែដលអេ�� ើញមកពី BSEA ។ 
ក� �ងកំឡ� ងេពលសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �នរមួ�ងំសវ��រេលើនីតិវ �ធីៃន�រ�ក់វ �ន័យ េហើយអ�ក�ចៈ 

• ឲ្យ�ន�រអមដំេណើរ ផ�ល់េ�បល់ ឬ េធ� ��តំ�ងេ�យេម�វ � ឬ អ�កតស៊ូ មតិ 
• ឲ្យកូនរបស់អ�ក�នវត��នេ�េពលសវ��រ 
• សុំឲ្យសវ��រេបើកចំហ���រណៈ 
• សុំឲ្យប�� ញភស� ��ងដូច�ឯក�រ និងរ�យ�រណ៍�� 
• េស� ើសុំ ឬត្រម�វឲ្យេចញដី�េ�ះេ��ក្ីសឲ្យចូលរមួក� �ងសវ��រ និងេឆ� ើយជេ�� ះសំណួរ 
• សុំេមើលភស� ��ងែដលេ្របើ្រ�ស់េពលសវ��រក� �ងរយៈេពល្រ�ំៃថ�ៃនៃថ�េធ� ��រ មុនសវ��រមកដល ់

និងេស� ើសុំឲ្យម�ន� ីសវ��រ្រ�នេ�លភស� ��ងែដលអ�កមិន�នេឃើញ និង 
• ទទួល�នកំណត់េហតុ និងលទ�ផលអង�េហតុសវ��រ និងេសចក� ីសំេរច�មជំេរ �ស�យលក�ណ៍អក្សរ  

េអឡិច្រត�និច េ�យឥតគិតៃថ�។ េដើម្ីបទទួលកំណត់េហតុសវ��រ��យលក�ណ៍អក្សរ 
អ�ក្រត�វេធ� ��រេស� ើសុំ��យលក�ណ៍អក្សរ ។ 
 
ព័ត៌�នបែន�មស� ីអំពីសវ��រេនះ�ចេស� ើសុំពី BSEA �មទូរសព� ័េលខ៖ 617-626-7250    
និង�ចេបើកេមើល�មេគហទំព័រ  http://www.doe.mass.edu/bsea/process។ 
 
សវ��រ្រប្រពឹត�េ��មច�ប់ 14  នីតិវ �ធីរដ��ល Masssachusetts និងេ�ល�រណ៍សវ��រ BSEA 15 ។ 
ម�ន� ីសវ��រ្រត�វេចញេសចក� ីសំេរចក� �ងរយៈេពល 45  ៃថ� 
ប�� ប់ពីប�� ប់ៃនអ�� យុ�លៃនជេ�� ះដូច�នែចង�ងេលើ 
េលើកែលងែតម�ន� ីសវ��រពន�រេពលបែន�មេទៀត�ម�រេស� ើសុំពី�គី�មួយ។ 
ម�ន� ីសវ��រេផ�ើជូនេសចក� ីសំេរចមកអ�ក និងេ���េរៀន្រស �កមួយច�ប់�� ក់ ។  ម�ន� ីសវ��រ 
និង��េរៀន្រស �ក្រត�វេ�រព�មេសចក� ីសំេរចរបស់ម�ន� ី 
សវ��រ។  

 
េសចក� ីសំេរចរបស់ម�ន� ីសវ��រ�េតើកូនរបស់អ�ក�នសិទ�ិ ឬ មិន�នសិទ�ិទទួល  FAPE 
្រត�វែផ�កេលើ�ររកេឃើញសិទ�ិទទួល�រអប់រ�ពិេសសែដល្រត�វ�នេគរ�េ�ភ ឬ 
្រត�វប�� ប់េ�យ��េរៀន្រស �កែដល�នខក�នមិន�ចបំេពញ�តព�កិច�ដល់សិស្សរបស់អ�ក 
�មច�ប់អប់រ�ពិេសស និងបទប�� ��។ 
្របសិនេបើអ�ក�ន�ក់�ក្យប� ឹងអំពី�ររ�េ�ភនីតិវ �ធី�រអប់រ�ពិេសស 
(ដូច��រខក�នមិនេរៀបចំ្របជុំ្រក �មឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ ពំុ�នរក�ទុកកំណត់េហតុឲ្យ�នល�   
និងមិនេ�រពេពលេវ�) េ�ះ ម�ន� ីសវ��រ�ចរកេឃើញ�សិស្សរបស់អ�កពិត�មិន�នទទួល FAPE 
្របសិនេបើ �រខក�នេ�រព�មនីតិវ �ធី ដូ�ៈ 

• ប៉ះ�ល់សិទ� ិរបស់សសិ្ស ក� �ង�រទទួល FAPE 
• ប៉ះ�ល់លទ��ពរបស់សិស្សក� �ង�រចូលរមួេធ� �េសចក� ីសំេរចអំពី�រអប់រ�របស់កូនអ�ក 
• មិនឲ្យសិស្សទទួល�នផល្របេ�ជន៍ពី�រអប់រ�។ 

 

                                                 
14 M.G.L.c.30A 
15 http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc 
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េសចក� ីសំេរចរបស់ម�ន� ីសវ��រ�េសចក� ីសំេរចរបស់�� ប័នចុងេ្រ�យ 
េហើយមិន�ចេធ� ��រពិ�រ��ថ�ីេ�យ BSEA ឬ ែកែ្របេ�យ ESE �នេទ ។ 
េសចក� ីសំេរចរបស់សវ��រ្រត�វ���រណៈ 16  េហើយ�នេ�ក� �ងេគហទំព័រ 
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html.     

 
 

6.6    បណ� ឹងជំ�ស់េសចក� ីសំេរចសវ��រេ�តុ��រសហព័ន�  និង តុ��ររដ�  
 
�គី��េរៀន្រស �ក ឬ ឪពុក�� យែដលមិនយល់្រពមេសចក� ីសំេរចរបស់ម�ន� ីសវ��រ      
ពួកេគ�ចេធ� �បណ� ឹងេសើេរ �េលើេសចក� ីសំេរចេ�ះ�មតុ��ររដ� ឬសហព័ន�  ។ បណ� ឹងេសើេរ �េ�ះ្រត��ក់ក� �ងរយៈេពល 90 
ៃថ�ប�� ប់ពីេចញេសចក� ីសំេរច។ 
 

6.7   
ៃថ�ឈ� �លេមធ
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�គីនីមួយៗទទួលខុស្រត�វបង់ៃថ�ឈ� �លេម�វ �េ�យខ� �នឯង េលើកែលងែតតុ��រសំេរច�មិនឲ្យបង់។ 
្របសិនេបើអ�កទទួល�នលទ�ផល�ទី�ប់ចិត���យលក�ណ៍អក្សរ ឬក៏ពីសវ��រ ឬពីតុ��រតុ��រ 17 
�ចសំេរច���េរៀន្រស �កគួរែតេចញៃថ�ឈ� �លេម�វ �ជំនួសអ�ក។ សូមចំ�ផំងែដរ� 
អ�កមិន�ចទទួលយកៃថ�ឈ� �ល�ងំេនះស្រ�ប់េពលេវ�ែដល�នចំ�យេលើ�រប� ឹងករណីសំណំុេរឿងអ�កេឡើយ 
ប�� ប់ពី�គី��សំេរច �នេធ� ��រផ�ល់ជូនដំេ�ះ្រ�យ ្របសិនេបើ 

• ���នផ�ល់សំេណើេ�ះ្រ�យ��យលក�ណ៍អក្សរក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� ឬ េលើសពី 10 ៃថ�មុនេពលៃថ� 
សវ��រ�ប់េផ�ើម 

• អ�កមិន�នទទួលយកសំេណើេ�ះក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� និង  
• លទ�ផលៃនសវ��រេ�ះមិន្របេសើរ�ង�រ�រផ�លជូ់នដំេ�ះ្រ�យ។ 

 
្របសិនេបើ��េរៀន្រស �កទទួល�ន�រស្រមចចិត��ទីេពញចិត�  
តុ��រ�ចប�� ឲ្យេម�វ �របស់អ�កបង់េលើ�រចំ�យ ផ� �វច�ប់
របស់��េរៀន្រស �ក្របសិនេបើតុ��ររកេឃើញ�េម�វ �របស់អ�ក�ក់�ក្យប� ឹង ឬបន�ប� ឹងប�� ប់ពីសិក�េឃើញ� 
បណ� ឹង �� នមូល�� នពិត �នេហតុផលឥត�ន�រ ឬបន�ក� �ងេ�លបំណងមិនសមរម្យ�មួយ។ 
តុ��រក៏�ចប�� អ�ក 
ឬេម�វ �បង់្រ�ក់េលើ�រចំ�យផ� �វច�ប់ផងែដរ្របសិនេបើសំេណើបស់អ�កស្រ�ប់ដំេណើរ�រសវន�រ 
ឬបុព�េហតុបន�ប�� ប់ ៃនសកម��ព ្រត�វ�នប�� ញក� �ងេ�លេ�មិនសមរម្យដូច�េដើម្ីបេបៀតេបៀន 
េដើម្ីបបង�ឲ្យ�ន�រពន�រេពលមិន�ំ�ច់ ឬេដើម្ីបបេង� ើនតៃម�បណ� ឹងវ ��ទ។ 

 
      7. េតើអ�កទទួលខុស្រត�វអ� �ខ�ះ្របសិនេបើអ�កឲ្យសិស្សចូលេរៀន��ឯកជន 

្របសិនេបើអ�កគិត��េរៀន្រស �ក គួរែត្របគល់ៃថ�ឈ� �លបេ្រង�នឲ្យមកអ�កវ �ញ?                               
    
 

34CFR§300.148 
 
  
 
ក� �ង�លៈេទសៈខ�ះ ឪពុក�� យ�នជំេនឿ� ��រដ�មិនផ�លក់ម� វ �ធី FAPE ដល់សិស្ស េហើយឪពុក�� យសំេរចឲ្យកូន 
ចូលេរៀន��ឯកជនវ �ញ។ ឪពុក�� យ�ចចុះេ�� ះកូនក� �ង��េរៀនឯកជន�នេ�យចំ�យថវ ���� ល់ខ� �ន។ 
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ្របសិនេបើឪពុក�� យេជឿ�ក់� 
��េរៀនរដ�គួរែតទទួលខុស្រត�វេលើ�រចំ�យសំ�ប់�រសិក�របស់សិស្សេ���ឯកជន ឪពុក 
�� យ្រត�វ្រ�ប់អំពី�រជំ�ស់របស់ខ� �នមិនឲ្យកូនេរៀនកម� វ �ធី IEP និង កម� វ �ធីេផ្សងេទៀត ្រត�វ្រ�នេ�លកម� វ �ធី IEP 
េហើយ្រត�វ្រ�ប់េ���ពីេ�លបំណងែដលអ�កដកកូនពី��េរៀន្រស �កឲ្យេ� ចុះេ�� ះចូលេរៀនេ���ឯកជន 
េហើយអ�ក្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសុំសវ��រមួយែដលេរៀបចំេឡើងេ�យ BSEA ។ 
ឪពុក�� យ្រត�វជូនដំណឹងដល់��េរៀន្រស �កមុនេពលែដលអ�កដកកូនេចញពី��រដ�េ�ក� �ងអង� ្របជុំចុងេ្រ�យេ�យ��
ល់�ត់ ឬ  ��យលក�ណ៍អក្សរក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�មុនេពលដកកូនេចញពី��។ 
 
��េរៀន្រស �កមិន�ចត្រម�វឲ្យបង់ៃថ�សិក�របសកូ់នក� �ង��ឯកជនេ�ះ�នេទ ្របសិនេបើ��េរៀន្រស �ក�នកម� វ �ធី 
FAPE សំ�ប់បេ្រង�នកូនរបស់អ�កែដរេ�ះ ។ �រមិនចុះស្រម �ង�� រ�ងឪពុក�� យ និង��រេរៀន្រស �ករបសអំ់ពី�េតើ 
កម� វ �ធីរបស់សិស្ស ផ�ល់ជូន FAPE ឬអត់ និង�រេស� ើសុំសំណងហិរ�� វត� �ស្រ�ប់ត
ៃម�កម� វ �ធីឯកជន�ច្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ�មនីតិវ �ធីយុត� ិធម៌ដូច�នែចង�ងេលើក� �ងឯក�រេនះ្រ�ប់ ។ ម�ន� ីសវ��រ 
នឹងកំណត់�េតើ��េរៀន្រស �ក�នេធ� �ឲ្យកម� វ �ធី FAPE  �ចដំេណើរ�រ�នដល់កូនអ�កែដរឬេទ។ 
េបើម�ន� ីសវ��ររកេឃើញ� ��េរៀន្រស �កមិន �នផ�ល់កម� វ �ធី FAPE ដល់កូនអ�ក េហើយចំ�ត់�រ�ងេលើរបស់អ�ក 
និង�រប�� �នកូនឲ្យេ�សិក���ឯកជនពិត�្រតឹម្រត�វេ�ះ  ប�� ប់ពី�ន 
�រពិ�រ�្រគប់�លៈេទសៈៃន�រដកកូនេចញពី��រដ� 
ម�ន� ីសវ��រ�ចត្រម�វឲ្យ��េរៀន្រស �ក្រត�វបង់ៃថ�សិក�េ���ឯកជន�ងំអស់ ឬ 
បង់ៃថ�ក� �ងចំែណក�មួយឲ្យមកអ�កវ �ញស្រ�ប់�ររកកែន�ងសកិ�េ���ឯកជន។ 
 
 

8. េតើ្រត�វេរៀបចំែផន�រអ� �ខ�ះសំ�ប់បប�� �នកូនអ�កេចញពី��េរៀន?               34 CFR §300.43 
 
�រេធ� �ែផន�រស្រ�ប់�រេផ�រសសិ្សរបស់អ�កពី��េរៀនេ�ឱ�សេរៀនេ្រ�យេពលប�� ប់េ���នឹងជួយស្រមបស្រម�ល
ឲ្យសមត��ពសិស្សអ�កចូលរមួសកម��ព��េ�យេ�គជ័យ ដូច��រសិក�េ្រ�យមធ្យមសិក� �រ�រ និង 

                                                 
16 េសចក� ីសំេរចរបស់សវ��រ្រត�វេ�ះពមុ�ផ�យប�� ប់ពី្រប�សឲ្យ�ន�រេផ��ង�� ត់សិស្សរចួ�ល់ 
17 ម�ន� ីសវ��រមិន�ចេចញៃថ�ឈ� �លេម�វ � 
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សហគមន៍ និងជីវ �តមនុស្សេពញវ �យ។ �រេរៀបចំែផន�រសំ�ប់�រប�� �នកូនរបស់អ�កេ�វ �ទ�ល័យ្រត�វែផ�កេលើ�ព�� ំង  
�រចូលចិត� ចំ�ប់�រម�ណ៍ និងត្រម�វ�រ�� ែដល្រត�វ�ប់េផ�ើម�ំងពីកូនរបស់អ�ក�ន�យុ  14 �� ំ េហើយ្រត�វ�ន 
�រពិ�ក��េរៀង�ល់�� េំ�ឯកិច� ្របជុំ្រក �ម។ ��េរៀន្រស �កក៏្រត�វពិ�ក�អំពីត្រម�វ�រប�� �នសិស្សរបស់អ�ក�មួយអ�ក 
និង�មួយកូនរបស់អ�ក 18   េហើយ្រត�វែតពិ�រ�ពីេ�លបំណងកូនរបស់អ�កេ�េពលប�� ប់��េរៀនឌីប� �ម ឬ 
េ�េពលកូន�ន�យុ 22 �� ំ ។ ��េរៀន្រស �ក ្រត�វេ្របើ្រ�ស់ទ្រមង់ែបបបទែផន�រប�� �ន 19 
េដើម្ីបកត់្រ�េលើ�រពិ�ក�្រប�ំ�� ំ ។  
កម� វ �ធី IEP របសស់ិស្ស្រត�វរមួប�� �ល ដូច�េ�លបំណង េ�លេ� 
និងេស�កម��រប�� �នេ្រ�យមធ្យមសិក�ែដល�ច�ស់ែវង�ន េ�យែផ�កេលើ�រ�យតៃម�សមរម្យចំ 
េ�ះពិ�រ�ពរបស់សិស្ស និងត្រម�វ�រៃន�រប�� �នរបស់�ត់។ 
 
�រប�� ប់ស�� ប្រត័វ �ទ�ល័យ�មេពលេទៀង�ត់ គឺ��រ�� ស់ប� �រកែន�ងសកិ� 
េហើយ�េពលែដល្រត�វប�� ប់�ព�នសិទ�ិទទួល�ន�រសិក�ពិេសស។ ��េរៀន្រស �ក្រត�វជូនដំណឹងដល់អ�ក 
្របសិនេបើេ�េពល��េរៀនគិត�កូនរបស់អ�កនិង្រត�វប�� ប់ស�� ប្រត័ វ �ទ�ល័យ�មេពលេទៀង�ត់ ។ 
�រពិ�ក�េនះនឹង្រត�វ�ប់េផ�ើមកិច� ្របជុំ្រក �មែដល�នរយៈេពលមិនតិច�ង  1 
�� ំមុនេពល�រប�� ប់�រសិក�របសស់ិស្ស។ 
 

9. េតើ��េរៀន�ច�ក់វ �ន័យសិស្សពិ�រេ�យវ �ធី�? 34 CFR §300.530 
                       
��េរៀនរដ� ្រត�វែត�ននីតិវ �ធី និងបទ�� នេដើម្ីប��ឲ្យ�នបរ ��ស�សេរៀនសូ្រត្របកបេ�យសុវត� ិ�ពដល់សិស្ស។ 
េគរ�ពឹង���េរៀន និង��វ �ទ�ល័យ�� ្រត�វេ�ះពុម�ផ�យ្រកមសីលធម៌េដើម្ីបឲ្យសិស្សយល់ដឹង�េតើ 
េគ្រត�វេធ� ��កប្បកិរ ��េ�យវ �ធី�។ ្របសិនេបើសិស្ស្រប្រពឹត� ិខុស េហើយរ�េ�ភ្រកមសីលធម៌របស់�� 
���ច�ក់ពិន័យសិស្សេ�ះ�ន ។ �រ�ក់វ �ន័យ្រត�វេធ� �េឡើង្របកបេ�យយុត� ិធម៌ និងអព�្រកឹត្យ ។ 
 
�ទូេ� សិស្ស�� ក់ៗ�ច្របឈមនឹង�រ�ក់វ �ន័យដូច� �រ�� ក�រសិក�  ឬ ឲ្យេចញពី��េរៀនក� �ងរយៈេពលខ� ី េហើយ 
រយៈេពលេ�ះមិន្រត�វហួសពី 10 ៃថ�េឡើយ។ មុនេពល ឲ្យេចញពី�� និង�� ក�រសិក�សិស្ស�� ក់ៗ 
្រត�វដឹង�េតើខ� �នទទួលរង�រេ�ទ្រប�ន់អ� �ខ� ះ េហើយ្រត�វ�នឱ�សសំ�ប់េរៀប�ប់េរឿងរបស់ខ� �ន។ ក� �ងកំឡ� ងេពលបេណ� ញ
េចញពី��េរៀន រយៈេពលខ� ី ��េរៀនមិនត្រម�វឲ្យផ�ល់�រែណ�ំដល់សិស្សពិ�រេទ ចំេ�ះសិស្សធម��្រត�វ�ន�រែណ�ំ។ 
សរុបមក េបើសិស្សពិ�រ្រត�វ�នេដញពី��េរៀន�នរយៈេពល 10 ៃថ�ក� �ងមួយ�� ំសិក� សិស្សេ�ះ្រត�វអនុ�� តឲ្យ
ទទួលេស�កម�ចូលេរៀនក� �ងកម� វ �ធីសិក�ទូេ��បន�   េហើយេធ� �ឲ្យសិស្សេ�ះនឹងសំេរចេ�លេ�ែដល�នែចងក� �ង IEP ។ 
ម�ន� ីរបស់��្រត�វពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ្រគ�របស់សិស្សឲ្យ�ន�� ក់�៉ងតិច េដើម្ីបកំណត់�េតើេស�កម�អ� �ខ� ះ 
ែដល��ំ�ច់្រត�វែតផ�ល់ឲ្យសិស្សេ�ះ។ េស�កម��ងំអស់េនះ្រត�វ�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ទី  11 ៃន�រ�ក់ពិន័យឲ្យេចញពី�� 
និងេស�កម� ្រត�វផ�ល�់បន�េទៀតេ�េពលែដល�រ�ក់ពិន័យ្រត�វប�� ប់ ។   
 
��េរៀន�� ្រត�វអនុវត��មបទប�� វ �ន័យពិេសសសំ�ប់សិស្សពិ�រែដល�នសិស្សទទួល�ន�រអប់រ�ពិេសស។ 20  ��ង
សំ�ប់�រ�ក់ពិន័យេនះ�នចុះផ�យេ�ក� �ងេគហទំព័ររបស់ ESE ។21 បទប�� �ក់ពិន័យេនះ្រត�វអនុវត��� មៗ សំ�ប់សិស្ស
��� ក់ែដល្រត�វ�នបេណ� ញេចញកែន�ងែដលកំពុងែតសិក� 22  អស់រយៈេពល�ង 11 ៃថ��ប់��  ឬ ក៏សិស្សេ�ះ្រត�វ�ន 
េគបេណ� ញេ�យ�រ�រ�ក់ពិន័យ�ង 11 ៃថ�ក� �ងមួយ�� ំសិក�  េហើយ�នឯក�រសំ�ប់ េ្រប�បេធៀបេផ��ង�� ត់េមើល
មូលេហតុៃន�របេណ� ញេចញ។ ��េរៀន្រត�វជូនដំណឹងដល់អ�ក�ប�� ន់េ�េពល��េធ� � េសចក� ីសំេរចបេណ� ញ
សិស្សេចញពីកែន�ងសិក�ែដល�នរយៈេពល 10 ៃថ� េហើយ��្របគល់េសចក� ីជូនដំណឹងមួយ ច�ប់េ�ះឲ្យអ�ក។  
 
្រក �មកម� វ �ធី IEP របស់សិស្ស្រត�វេធ� ��រ្របជុំក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ��ប់ពីៃថ�ែដលេធ� �េសចក� ីសំេរច�រ�ក់ពិន័យដល់សិស្ស ។  
្របជុំេនះេ�� ”�រកំណត់ប�� ញអង�េហតុ manifestation determination” អ�ក និងស�ជិកេផ្សងេទៀតរបស់្រក �ម IEP 
នឹង្រត�វកំណត់�េតើ �រ្រប្រពឹត� ិខុសរបស់សិស្សប�� លមកពីពិ�រ�ពរបស់សិស្សេ�ះែដរេទឬក៏��លទ�ផលែដលប�� ល
មកពី��មិន�នផ�ល់េស�កម�ែដល�នេ�ក� �ងកម� វ �ធី IEP ដល់សសិ្ស ។  េ�ក� �ង�រកំណត់ប�� ញអង�េហតុេ�ះ  
អ�កនឹងស�ជិករបស់្រក �ម IEP  ្រត�វពិ�រ�េលើព័ត៌�នែដល�ក់ព័ន�េ�នឹងជីវ �តរបស់សិស្សែដល�នរមួប�� �ល ដូច� 
កម� វ �ធី IEP – 
�រសេង�តរបស់អ�ក និងរបស់្រគ�េលើ�កប្បកិរ ��របសស់សិ្ស និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលអ�កផ�លជូ់នក� �ងអង� ្របជុំ។ 
 
្របសិនេបើ្រក �ម�រ�រកំណត់� អកប្បកិរ ��របស់សិស្ស មិនប�� លមកពី ឬ�ក់ទង�� ល់េ�នឹងពិ�រ�ព  ឬ 
មិន�ក់ទងេ�នឹង�រខក�នមិនអនុវត�កម� វ �ធី IEP េទ សសិ្សែដល�នពិ�រ�ព�ច្រត�វ�ក់វ �ន័យែដល�នលក�ណៈ 
និង រយៈេពលដូច�រ�ក់ពិន័យសិស្សេផ្សងេទៀតែដល្រប្រពឹត� ិកំហុសដូច�� ។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ្រក �ម IEP 
្រត�វកំណត់កែន�ងសិក�បេ�� ះ�សន�សំ�ប់សិស្ស (Interim Alternative Educational Setting-IAES) េដើម្ីបឲ្យសិស្ស�នសិក� 
និង ទទួលេស�កម�េផ្សងៗ េទៀតក� �ងកំឡ� ងេពលៃន�រ�ក់ពិន័យ ។ IAES គឺ�កែន�ងេរៀបចំថ�ី េដើម្ីបឲ្យសិស្ស�នឱ�ស
េរៀន និង ទទួលេស�កម�អប់រ��បន�េ�យេ�ងេ��មកម� វ �ធី IEPរបស់សិស្ស ។ បុគ�លកិរបស់��ពិ�រ�េលើ
�លៈេទសៈៃន�រប� �រកែន�ងសិក�ស�ំប់សិស្សពិ�រ���រសមរម្យឬ�៉ង�។  
 
្របសិនេបើ្រក �មកំណត់រកេឃើញ��កប្បកិរ ��របស់សសិ្សប�� លមកពី ឬ�ក់ទងេ��� លេ់�នឹងពិ�រ�ព  
ឬ�រខក�នមិនអនុវត�កម� វ �ធី IEP ្រតឹម្រត�វសំ�ប់សិស្សែដល�នពិ�រ�ព 
ដូេច�ះសសិ្ស្រត�វប�� �នេ�កែន�ងេដើមែដល�នកម� វ �ធី IEP េលើកែលងែតអ�ក និង្រក �ម�រ�រសំេរច

                                                 
18 http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
19    http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
20  ច�ប់�ក់វ �ន័យក� �ងកម� វ �ធីសិក�អប់រ�ពិេសស ក៍្រត�វអនុវត�សំ�ប់សិស្ស�ែដលមិន�ន់�នសិទ�ិទទួល�រអប់រ�ពេិសសេ�ះផងែដរ។ 
មុនេពល េធ� ��រសួរ ្របសិនេបើឪពកុ�� យេលើកយក�រ្រព�យ�រម�ណ៍របស់សិស្ស��យលក�ណ៍អក្សរេ�ជូន�� ក់េលើ ឬ បុគ�លិករដ��ល 
ឬ្រគ�របស់សិស្ស េ�ះ�សិស្សេ�ះ្របែហល�នឹង�ច�នព�ិរ�ព ្របសិនេបើ្រគ� 
ឬបុគ�លិកេផ្សងៗេទៀតសំែដង�រ្រព�យ�រម�ណ៍អំព�ីកប្បកិរ ��របស់សិស្ស ជំ�បជូនេ��យកៃនកម� វ �ធីអប់រ�ពិេសសេ�ះ 
ឬបុគ�លិក្រគប់្រគងេផ្សងេទៀត ្របសិនេបើសិស្ស្រត�វ�នេគយកេ�េធ� ��រ�យតៃម�មិន�ន់ចប់សព� ្រគប់បទប�� វ �ន័យ 
ពិេសសេនះ្រត�វយកមកអនុវត��នែដរ។  បទប�� ពិន័យពិេសសេនះមិន�ចអនុវត�េទ 
្របសិនេបើឪពុក�� យបដិេសធមិនយល់្រពមឲ្យ�ន�រ�យតៃម� ឬ 
សិស្ស�� ប់្រត�វ�នេគរកេឃើញ�សិស្សេ�ះមិន�នសិទ�ិទទួល�ន�រអប់រ�ពិេសសេទ។ 
21 http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.doc 
22 �កែន�ងសិក�ែដលកំណត់េ�យ្រក �ម IEP និង �កែន�ងែដលទទួលេស�កម�ពីIEP 

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


ទំព័រ 11 ៃន 13 
 

ឲ្យេ�េរៀនកែន�ងេផ្សងវ �ញ។ សិស្ស្រត�វែតទទួល�នព័ត៌�ន ស� ីពី�រ�យតៃម�អំពី�កប្បកិរ ��របស់ខ� �ន។ 
�រ�យតម��កប្បកិរ ��របស់សិស្សេ�ះ ឬ FBA គឺ��រ�យតៃម�ទូេ�ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីអត�ចរ �កសិស្សជូនដល់្រក �ម IEP 
និង អំពីេស�កម�អន��គមន៍ែផ�ក�កប្បកិរ �� និងកម� វ �ធីែកែ្របែដល្រត�វេរៀបចំេឡើងេដើម្ីបេឆ� ើយតបេ�នឹង 
�កប្បកិរ ��ហឹង�កំុឲ្យ�េកើតេឡើងេពលេ្រ�យេទៀត។ ្របសិនេបើសិស្ស�នទទួល�រ�យតៃម��កប្បកិរ ��រចួ និង 
ទទួល�រអប់រ��ងែផ�កអន��គមន៍�កប្បកិរ ��្រក �ម IEP 
្រត�វពិ�រ�េលើ�រែកែ្របែផន�រអន��គមន៍�កប្បកិរ ��ឲ្យ�នល�  ។  ្របសិនេបើ�កប្បកិរ �� 
េ�ះប�� លមកពី�រប�ជ័យមិន�នអនុវត�កម� វ �ធី IEP ឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វេទ 
��េរៀន្រត�វ�ត់វ ��ន�រេ�ះ្រ�យេដើម្ីបេធ� �ឲ្យកម� វ �ធីេ�ះ�ន្របសិទ��ព�� មៗ។ 
 
សូមចំ��ំ ្របសិនេបើសិស្ស�ន ឬេ្របើ្រ�ស់�វុធ �� េំញ�ន ឬប�� លឲ្យ�នរបួលេលើ�ង�យអ�កដ៏ៃទេ�ក� �ងបរ �េវណ
�� ឬ េ�ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍�� �យក��្រត�វប�� �នសិស្សេ�ះឲ្យេ�សិក�េ�កែន�ងកម� វ �ធីអប់រ�បេ�� ះ�សន�  
រហូតដល ់ 45 ៃថ�ៃនៃថ�សិក�េ�យមិន�ច់គិតអំពី�រកំណត់អំពីពិ�រ�ពរបស់សិស្សេឡើយ។ ្រក �ម IEP នឹងកំណត់ 
�េតើ្រត�វ�ន�រផ�ល់កម� វ �ធីអប់រ�បេ�� ះ�សន�  IAES និង 
េស�កម�អប់រ�សមរម្យដល់សិស្សែដលេគប�� �នេ�កែន�ងអប់រ�បេ�� ះ�សន�  IAES េទ។ 
 

  រប� ឹងជំ�ស់នឹងេសចក� ីសំេរច�ក់វ �ន័យ  
 
្របសិនេបើឪពុក�� យមិនយល់្រពមចំេ�ះេសចក� ីសំេរចក� �ង�រប� �រកែន�ងសិក�េ�យ�រ�រ�ក់ពិន័យ ឬ មិនយល់្រពម
�រកំណត់ប�� ញអង�េហតុ ឬក៏��េជឿ�ក់� 
�រអនុ�� តឲ្យសិស្សេ�េរៀនកែន�ងដ៏ែដលទំនង�េធ� �ឲ្យសិស្សេផ្សងៗរងរបួសេ�ះ ឪពុក�� យ ឬ 
��េរៀន�ចប� ឹងជំ�ស់នឹងេសចក� ីសំេរចេ�ះេ�យេស� ើសុំសវ��រ�មួយ BSEA ដូចែដល
�នែចង�ងេលើក� �ងឯក�រេនះ្រ�ប់។  
 
BSEA នឹងេរៀបចំសវ��រមួយស� ីអំពី�រ�ក់វ �ន័យ ឬ�រកំណត់ប�� ញអង�េហតុេ�យរស់�ន់ 23  ។ ក� �ងកំឡ� ងេពលប� ឹង
ជំ�ស់េ�នឹង�រ�ក់ពិន័យ�រកំណត់ប�� ញអង�េហតុសិស្ស្រត�វស� ិតេ�ក� �ងកម� វ �ធី IAES  រហូតដល់ម�ន� ីសវ��រ
េធ� �េសចក� ីសំេរច ឬរយៈេពលៃន�រ�ក់វ �ន័យ្រត�វប�� ប់ ឬក៏ឪពុក�� យ និង��េរៀន្រស �ក្រពមេ្រព�ង�� េលើ�រ�� ស់ប� �រ
កែន�ងសិក�។ 
 
 
 

10. េតើ�ចែស� ងរកច�ប ់បទប��  និង ព័ត៌�នសំ�ន់ៗេ�កែន�ង�?  
 

10.1  ច�ប ់និង បទប��   
 

អ�ក�ចែស� ងរកអត�បទច�ប់ស� ីអំពី�រអប់រ�ពិេសសរបស់រដ�េ�ក� �ងច�ប់ទូេ�របសរ់ដ�  Massachusetts 71B។ 
ច�ប់របស់រដ�េនះ ្រត�វ�នេគ�� ល់�ជំពូក “Chapter 766” ។ បទប�� អប់រ�ពិេសស 
�ចរកេឃើញេ�ក� �ង្រកមៃនបបទប��  Massachusetts (CMR) 603CMR28.00. ច�ប់និងបទប��  
្រពម�ងំព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀត�នេ�ក� �ងេគហទំព័រ ESE។24 
 
ច�ប់អប់រ�ពិេសសរបស់សហព័ន�  គឺ�ច�ប់អប់រ�សំ�ប់បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព Disabilities Education Act 
ែដលេគ�� ល់� “IDEA”។ ល័ក�ន�កិៈ សហព័ន�  �នេ�ក� �ង្រកមរបសស់ហរដ� 20U.S.C §1400។ បទប�� អនុវត�សំ�ប់ 
IDEA �ច�នេ�ក� �ង្រកមបទប�� សហព័ន�  Code of Federal Regulations (CFR) ជំពូកទី  34 ែផ�ក 300។  
ព័ត៌�នពិ�� រអំពីច�ប់ បទប�� �នេ�ក� �ងេគហទំព័រៃន្រកសួងអប់រ�របស់សហររដ��េមរ �ក U.S. Department of 
Education គឺ http://idea.ed.gov ។  

 
10.2 េ�ល�រណ៍ែណ�ដំំេណើរ�រកម� វ �ធីអប់រ�ឯកជន និងទ្រមប់ែបបបទេផ្សងៗ  

 
 

�រពិនិត្យេមើល�ទូេ�មួយអំពី�េតើ ដំេណើរ�រអប់រ�ពិេសស្រប្រពឹត�េ�ដូចេម�ច 
(ដក្រសង់ពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំកម� វ �ធី IEP ែដលេរៀបចំេ�យ USDOE) �នេ�ក� �ងេគហទំព័រ : 
htt;://www.doe..mass.edu/sped/iep 
 
ស្រ�ប់�រពន្យល់ ESE �េតើកម� វ �ធី IEP ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍន៍�៉ងដូចេម�ច 
សូម្របឹក�េ�បល់�រែណ�ំដំេណើរ�រកម� វ �ធី IEP និងទ្រមង់ែបបបទកម� វ �ធី IEP 
ស� ង់�រែដល�ច�នេ�េលើែវប�យ៖ http://www.doe.mass.edu/sped/iep ។ 

 
10.3 ��ងអក្សរ�ត ់  

 
 

�ន�� �េ្រចើន្រត�វេគសរេសរ�អក្សរ�ត់។ 
េដើម្ីបេធ� �ឲ្យ�យ្រស�លចំ��ំងេ្រ�មេនះគឺ�អក្សរ�ត់ែដល�នេ�ក� �ង 
ឯក�េនះ។ 
BSEA:  Bureau of Special Education Appeals �រ ��ល័យត�� ែផ�កអប់រ�ពិេសស 
CFR:   Code of Feral Regulations ្រកមបទប�� សហព័ន�  
CMR:  Code of Massachusetts Regulation ្រកមបទប�� សហព័ន� រដ�  Massachusetts 
ESE:   Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education មន� ីរអប់រ�បឋមសិក� និងអនុវ �ទ�ល័ 
Massachusetts 
FAPE:  Free Appropriate Public Education �រអប់រ���រណៈេ�យឥតគិតៃថ� 

                                                 
23 សូមេមើលច�ប់សវ��រ BSEA II.C. http://www.doe.mass.edu/bsea/forms/hearing_rules.doc p.6 
24 http://www.doe.mass.edu/sped/laws.html 

http://idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
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FBA:   Functional Behavioral Assessment �រ�យតៃម��កប្បកិរ �� 
IAES:  Interim Alternative Education Setting កែន�ងសិក�បេ�� ះ�សន�  
IDEA:  Individuals with Disabilities Education Act បុគ�ល��ែដល�នច�ប់អប់រ�មនុស្សពិ�រ 
IEE:   Independent Educational Evaluation �រ�យតៃម��រអប់រ�េ�យឯក�ជ្យ 
IEP:   Individualized Education Program កម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល 
PQA:  Program Quality Assurance Services កម� វ �ធីេស�កម���គុណ�ព 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 ��ងេគហទំព័រ  
 

�រអប់រ��� ក់បឋម និងមធ្យម ESE ផ្សព�ផ�យព័ត៌�នទូលំទូ�យដល់��បិ�សិស្ស និង��េរៀន្រស �កស� ីអំពី
េគហទំព័ររបស់ខ� �ន។ េគហទំព័រ�ងំេនះរមួ�ន ច�ប់ែដល�ក់ព័ន�នឹងប�� កំពុង្របឈម 
េ�លនេ��យទី�� ក់�រ និងឯក�រ �ន្របេ�ជន៍ែដលពន្យលអំ់ពីដំេណើ�រៃន�រអប់រ�ពិេសស។ 
�រ ��ល័យត�� អប់រ�ពិេសស៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html 
 
�រ ��ល័យត�� ែផ�កអប់រ�ពិេសស 
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 
 
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc 
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/  
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc  
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-
bsea/mediation/mediation-faqs.html 
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/ 
 
�រ្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ�រេ្របើកម� វ �ធី MassHealth (Medicaid): 
 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html 
 

http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.pdf (ទ្រមប់ែបបបទលិខិត្របគល់សិទ� ិ28M/13) 
 
 វ �ន័យ៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do 
បុគ�ល��ែដល�នច�ប់ស� ីពីអប់រ�មនុស្សពិ�រ៖ 
 http://www.idea.ed.gov/ 
ដំេណើ�រៃន�រអប់រ�ពិេសសេ្រ�ម IDEA៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc 
កម� វ �ធីអប់រ�លក�ណៈបុគ�ល៖ 
 http://www.doe.mass.edu/sped/iep 
េសចក� ីែណ�ំស� ីពីដំេណើរ�រកម� វ �ធីអប់រ�ស្រ�ប់បុគ�ល៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf 
�រ�យតៃម��រអប់រ�ឯក�ជ្យ៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin 
�រសេង�តអំពីកម� វ �ធីអប់រ�េ�យ��បិ�សិស្ស និងអ�កប�� ញស្រ�ប់េ�លបំណង�យតៃម�៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html  
េសចក� ីជូនដំណឹងដល់��បិ�ស� ីអំពី�រ�រ�រ�មនីតិវ �ធី៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/prb 

 ្របព័ន�ដំេ�ះ្រ�យប��  PQA ែដលេ្រប�បេធៀប�រត�� អំពីនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ BSEA 
៖http://www.doe.mass.edu/sped/complaintchart.doc 
កម� វ �ធី្របព័ន� េ�ះ្រ�យប�� កម� វ �ធីេស�កម�ែដល��គុណ�ព 
 http://www.doe.mass.edu/pqa/prs 
បទប��  និងច�ប់ស� ីពីអប់រ�ពិេសស   
http://www.doe.mass.edu/sped/law/html 
អ�កតំ�ងឪពុកឬ�� យែផ�កអប់រ�ពិេសស៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html 
ែបបបទេរៀបចំែផនអប់រ�សំ�ប់�រេផ�រ�រអប់រ�ពិេសស៖  
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc 
បទប�� កំណត់េហតុសិស្ស៖ 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html
http://www.doe.mass.edu/bsea/decisions.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing-rules.doc
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/hearing.doc
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/mediation-brochure-2012.doc
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/hearings-and-appeals/bureau-of-special-education-appeals-bsea/mediation/mediation-faqs.html
http://www.mass.gov/anf/docs/dala/bsea/
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/13_1.html
http://www.doe.mass.edu/sped/28mr/28m13.pdf
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do
http://www.idea.ed.gov/
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/process.doc
http://www.doe.mass.edu/sped/iep
http://www.doe.mass.edu/sped/iep/proguide.pdf
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/?section=admin
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/09_2.html
http://www.doe.mass.edu/sped/prb
http://www.doe.mass.edu/sped/complaintchart.doc
http://www.doe.mass.edu/pqa/prs
http://www.doe.mass.edu/sped/law/html
http://www.doe.mass.edu/sped/2002/news/1104memo.html
http://www.doe.mass.edu/sped/28MR/28m9.doc
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 http://www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr23.html 
សំណួរនិងចេម� ើយអំពីកំណត់េហតុសិស្ស៖  
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/advisory/cmr23ganda.html?section 
�រែផន�រេផ�រ��៖ 
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html# 

 
 

http://www.doe.mass.edu/lawregs/603cmr23.html
http://www.doe.mass.edu/sped/IDEA2004/spr_meetings/disc_chart.do
http://www.doe.mass.edu/sped/cspd/mod4.html
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