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ឧប្បសម� ័ន� 1 
 

េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី 
 

ច�ប់��  ំ2004 ស� ីពីបុគ�ល���មួយ�រេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើង�ពពិ�រ (�រផ�ល់សិទ�ិេឡើងវ �ញចំេ�ះ IDEA 2004) 

ស��ន�ម�រឱ្យ្រកសួងអប់រ�សហរដ�� រ �ក U.S. ( U.S. Department of Education) េដើម្បីេ�ះពុម� 

និងផ�យ�៉ងទូទូ�យ ‘ទ្រមង់ែបបបទគំរ’ូ ែដល “្រសបនឹងត្រម�វ�រ��ៃន [ែផ�កបីុ (Part B) ៃន (IDEA)]” និង 

“�នលលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រ��”។ េសចក� ីជូនដណឹំងអំពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី 
្រត�វ�នផ�ល់ជូនរដ���។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំ�ល់៖ អត�បទែដល�នអក្សរេ្រទត �នន័យ� ត្រម�វ�រ�ម�ររ�� ក់ដ�។   អត�បទ (Time Roman text) 
ែដលមិន�នអក្សរេ្រទត �នន័យ� ត្រម�វ�រ�ម�រលក�ត� ិកៈ ឬនិយតកម�។   
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ឱ�សេដើម្បីពនិិត្យេមើលរ�យ�រណ៍ �រចូលរមួ��ឬបិ�ក� �ងកិច�្របជុំ��។  
34 CFR §300.501 
 

(a) ឱ�សេដើម្បីពិនិត្យេមើលរ�យ�រណ៍។ ��បិ�របស់កូនែដល�ន�ពពិ�រ 

្រត�វ�នៃលែកត្រម�វេ�យេ�ង�ម នីតិវ �ធី��ៃន §§ 300.613 �មរយៈ 300.621 

�ឱ�សមួយេដើម្បី្រត�តពិនិត្យ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញរ�យ�រណ៍កំណត់ ្រ�អប់រ��ងំអស់ �មួយ�រេ�រពចំេ�ះ—  

(1) �រកំណត់អត�ស�� ណ �រ�យតៃម� និង�ររកទីកែន�ងអប់រ�កុ�រ និង 

(2) �រផ�ល់�រអប់រ���រណៈសមរម្យឥតគិៃថ� (FAPE) ជូនកុ�រ។  

(b) �រចូលរមួ��ឬបិ�ក� �ងកិច�្របជុំ។ 

(1) ��បិ�របស់កូនែដល�ន�ពពិ�រ 

្រត�វ�នៃលែកស្រម�លមឱ្យ�នឱ�សេដើម្បីចូលរមួកិច�្របជុំ���មួយ �រេ�រពចំេ�ះ— 

(i) �រកំណត់អត�ស�� ណ �រ�យតៃម� និង�ររកទីកែន�ងអប់រ�កុ�រ និង 

(ii) �រផ�ល់�រអប់រ���រណៈសមរម្យឥតគិៃថ� (FAPE) ជូនកុ�រ។ 

(2) ទី�� ក់�រ��រណៈនីមួយៗ ្រត�វផ�ល់េសចក� ីជូនដំណឹង្រសបនឹង §300.322(a)(1) និង (b)(1) 
េដើម្ប�ី�� ��បិ�កុ�រៗែដល�ន�ពពិ�រ 
�នឱ�សេដើម្បីចូលរមួកិច�្របជុំ��ែដល�នពិពណ៌�ក� �ង ក�ខណ�  (b)(1) ៃនែផ�កេនះ។     

(3) កិច�្របជុំ មិន�ប់ប�� �ល�រសន��មិនផ� �វ�រ 
ឬ�� ន�រេ្រ�ងទុកែដល�ក់ទងនឹងបុគ�លិកទី�� ក់�រ��រណៈ និង�រសន��អំពីប�� �� 
ដូច��របេ្រង�នអំពីរេបៀបឬវ �ធី��ស�  ែផន�រេមេរៀន ឬ�រស្រមបស្រម�ល�រផ�ល់ េស�កម�។ កិច�្របជុំ 
ក៏មិន�ប់ប�� �លសកម��ពេ្រត�មប្រម �ងែដលចូលរមួ េដើម្បីអភិវឌ្ឍសំេណើ ឬ�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ 
សំេណើ��ឬបិ� ែដលនឹង្រត�វ�នពិ�ក�េ�ឯកិច�្របជុំេ្រ�យេទៀតផងែដរ។ 

 (c) �រចូលរមួ�ក់ព័ន���ឬបិ�ក� �ង�រសេ្រមចចិត�រកទីកែន�ង។ 

(1) �ល់បុគ�លិកទី�� ក់�រ��រណៈ�� ក់ៗ ្រត�វ��� ��ឬបិ�របស់កុ�រែដល�ន�ពពិ�រ 
គឺ�ស�ជិក ្រក �ម�� ក់ ែដលេធ� ើ�រសេ្រមចចិត���េលើ�ររកទីកែន�ងអប់រ�ស្រ�ប់កូនរបស់��ឬបិ�។   
(2) �រអនុវត�ន៍ត្រម�វ�រ�ម�រៃនក�ខណ�  (c)(1) ៃនែផ�កេនះ បុគ�លិកទី�� ក់�រ��រណៈ 

្រត�វេ្របើ្រ�ស់នីតិវ �ធី ��្រសបនឹងនីតិវ �ធីែដល�នពិពណ៌�ក� �ង §300.322(a) �មរយៈ (b)(1)។ 

(3) ្របសិន���ឬបិ� �ចចូលរមួក� �ងកិច�្របជុ ំែដលក� �ងេ�ះ�រេធ� ើសេ្រមចចិត�មួយ 
គឺេដើម្បីេធ� ើឱ្យ�ន�រ�ក់ទង ចំេ�ះ�ររកទីកែន�ងអប់រ�ស្រ�ប់កូនពួកេគេ�ះ 
ទី�� ក់�រ��រណៈ្រត�វេ្របើ្រ�ស់វ �ធី��ស� េផ្សងៗេទៀត េដើម្បី�� �រចូលរមួពួកេគ 
ែដលរមួ�ន�រេ�ទូរស័ព��លក�ណៈបុគ�ល ឬសន�សីិទវ �េដអូរ។  
(4) �រសេ្រមចចិត�រកទីកែន�ងអប់រ� �ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�មរយៈ្រក �ម េ�យ�� ន�រចូលរមួពី��បិ� 
្របសិនេបើ ទី�� ក់�រ��រណៈមិន�ចទទួល�រចូលរមួរបស់��ឬបិ�ក� �ង�រសេ្រមចចិត�េនះ។ 
ក� �ងករណ៍េនះ ទី�� ក់�រ ��រណៈ្រត�វ�នរ�យ�រណ៍មួយស� ីពី�រខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ� �ន 
េដើម្ប�ី��រចូលរមួរបស់ពួកេគ។ 
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 �រ្រ�សយ័�ក់ទង�� ស� ីពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី 
34 CFR §300.504 
 

(a) ឯក�រថតចម�ងស� ីពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី 
ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះ��បិ�របស់កូនែដល�ន�ពពិ�រ 
ឬសិស្សេពញវ �យែដល�នអសមត��ពឬពិ�រ ្រត�វ�នផ�ល់ជូន��បិ� 
ឬឬសិស្សេពញវ �យែតម�ងក� �ង�� ំសិក�មួយ�� ំៗ បុ៉េ�� ះ បុ៉ែន�ឯក�រថតចម�ង្រត�វ�នផ�ល់ជូន��បិ�ផងែដរ– 

  (1) េ�េពលេស� ើសំុ�រ�ក់ឱ្យពិនិត្យសេ្រមចដំបូង ឬសំេណើ��ឬបិ�ស្រ�ប់�រ�យតៃម� 

 (2) េ�េពល�រទទួលបណ� ឹងត�� �� ក់រដ�េលើកដំបូង និងេ�េពលទទួលសំេណើសវ��រ 
នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ�មច�ប់   

             េលើកដំបូង 
 (3) េ�យេ�ង�មនីតិវ �ធីអប់រ� 

(សូមេមើលនីតិវ �ធី��េ�េពលអប់រ�កូនែដល�ន�ពពិ�រឬអសមត��ព   

      ដូច�ងេ្រ�ម) និង  

 (4) េ�េពលេស� ើសំុពី��ឬបិ� ឬសិស្សេពញវ �យ។  

(b)  េគហទំព័រអីុនធឺែណត។ អង��ពរដ��ល�� (SAU) 
�ច�ក់ឯក�រថតចម�ងេសចក� ីជូនដំណឹងថ�ីៗស� ពីី�រ�រ�រ សុវត� ិ�ពនីតិវ �ធីេលើេគហទំព័រអីុនធឺែណត 
្របសិនេបើេគហទំព័រអីុនធឺែណ�ន។ 
 
្របភព��ែដល��ឬបិ��ច�ក់ទងស្រ�ប់�រជួយក� �ង�រយល់ដឹងអំពីសិទ�ិ��ឬបិ� 
រមួ�ន�រ ��ល័យនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ៃន្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន (Due Process Office of the Maine Department of 

Education) (207-624-6644), សហព័ន���ឬបិ�រដ�ែម៉ន (Maine Parent Federation) (1-800-870-7746), 

មជ្ឈមណ� លសិទ�ិជនពិ�រ (Disability Rights Center) (1-800-452-1948) 

និង�រយល់ដឹង��ឬបិ�រដ�ែម៉ន�គ�ងត្ប� ង (Southern Maine Parent Awareness) (1-800-564-9696), 

និងេស�កម�្រសបច�ប់េ�ះ្រ�យត្រម�វ�រកុ�រែដល�នចំណូល�បេ�រដ�ែម៉ន 'KIDS LEGAL( (1-866-624-

7787)។ 
 

��ឬបិ��ចបំេពញសេំណើស� ីពីដំេ�ះ្រ�យជេ�� ះ�មួយ្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន 'Maine Department of 

Education( េបើ��ឬបិ�េជឿ�ក់�អង��ពរដ��ល�� (SAU) 

�នរ�េ�ភបំ�នត្រម�វ�រ�ម�រេ្រ�មបទប្ប�� តិ�ស� ីពី�រអប់រ� ពិេសសេ�រដ�ែម៉ន 'Maine Special Education 

Regulations(។  'សូមេមើលែផ�កដំេ�ះ្រ�យជេ�� ះ�ងេ្រ�ម។ ( 
 

�រចូលរមួ��បិ� 
ខណៈែដល��បិ�របស់កូនែដល�ន�ពពិ�រ ឬ�ច�ន�ពពិ�រ 
េ�កអ�ក្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ចូិលរមួក� �ងកិច�្របជុំ�� ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រកំណត់�ព្រសបច�ប់កូនរបស់េ�កអ�ក 
�រ�យតៃម�ដំបូង ឬ�រ�យតៃម�េឡើងវ �ញ �រែស� ងរកទីកែន�ង អប់រ� ឬ�រផ�ល់េស�កម�អន��គមន៍មុនេពល 
ស្រ�ប់�យុកូនេ�កអ�ក េទើបេកើតរហូតដល់�យ ុ2 ��  ំឬ�រផ�ល់�រអប់រ� ��រណៈ សមរម្យឥតគិតៃថ� 

ស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក �យ ុ3 ��  ំរហូតដល់ 20 �� ំ។ េបើេ�កអ�ក�សិស្សេពញវ �យ េ�កអ�ក�ន 
សិទ�ិចូលរមួក� �ងកិច�្របជុំ��ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រកំណត់�ព្រសបច�ប់កូនរបស់េ�កអ�ក �រ�យតៃម�ដំបូង 
ឬ�រ�យតៃម�េឡើងវ �ញ �រែស� ងរកទីកែន�ងអប់រ�  ឬ�រផ�ល់�រអប់រ���រណៈសមរម្យឥតគិតៃថ�។ 
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េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ 
34 CFR §300.503 

 

េសចក� ីជូនដំណឹង 
អង��ពរដ��ល�� (SAU) ្រត�វផ�ល់ជូនេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ 

(ផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវព័ត៌�ន�ក់�ក់ ��យលក�ណ៍អក្សរ) �៉ងេ�ច�ស់�នរយៈេពល 7 ៃថ� 
មុននឹង�លបរ �េច�ទអង��ពរដ��ល��៖ 

1. េស� ើ�ប់េផ�ើម ឬ�� ស់ប� �រអត�ស�� ណ �រ�យតៃម� ឬ�រែស� ងរកទីកែន�ងអប់រ�ស្រ�ប់កូនេ�អ�ក ឬ�រផ�ល់ 
េស�កម�អន��គមន៍មុនេពល ស្រ�ប់�យុកូនេ�កអ�ក េទើបេកើតរហូតដល់�យ ុ2 �� ំ 

ឬ�រអប់រ���រណៈ សមរម្យឥតគិតៃថ� (FAPE) ជូនកូនេ�កអ�ក�យ ុ3 �� ំរហូតដល់�យុ 20 ��  ំឬ 

2. បដិេសធ�ប់េផ�ើម ឬ�� ស់ប� �រអត�ស�� ណ �រ�យតៃម� ឬ�រែស� ងរកទីកែន�ងអប់រ�ស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក 
ឬ�រផ�ល់ េស�កម�អន��គមន៍មុនេពល ស្រ�ប់�យកូុនេ�កអ�ក េទើបេកើតរហូតដល់�យុ 2 �� ំ 

ឬ�រអប់រ���រណៈសមរម្យ ឥតគិតៃថ� FAPE ជូនកូនេ�កអ�ក �យុ 3 �� ំរហូតដល់�យុ 20 �� ំ។ 

 
�តិ�េសចក� ីជូនដំណឹង 

េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ ្រត�វែត៖ 
1. ពិពណ៌�សកម��ពែដល�ក់ព័ន�នឹង �រ�ក់ឱ្យពិនិត្យសេ្រមច �រ�យតៃម� �រកំណត់អត�ស�� ណ 

�ររេបៀបចំ កម� វ �ធី ឬ�ររកទីកែន�ង ែដលអង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក េស� ើសំុ 
ឬបដិេសធេដើម្បី៖  

2. ពន្យល់�េហតុអ� ីអង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក កំពុងេស� ើសំុ ឬបដេិសធ េដើម្ប�ីត់វ ��ន�រ;   

3. ពិណ៌�អំពីនីតិវ �ធី�យតៃម�នីមួយៗ �រ�យតៃម� រ�យ�រណ៍ ឬរ�យ�រណ៍អំពីអង��ពរដ��ល�� 
SAU របស់អ�កេ�ក ែដលេ្របើ្រ�ស់ក� �ង�រសេ្រមចចិត�េដើម្បីេស� ើសំុ ឬបដិេសធសកម��ព;   

4. �ប់ប�� �លរ�យ�រណ៍ែដលេ�កអ�ក�ន�រ�រ�រ��េ្រ�ម�រផ�ល់�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី 
េ�ក� �ងែផ�កបីុ B (Part B) ៃន (IDEA); 

5. ្រ�ប់េ�កអ�កអំពីរេបៀែដលេ�កអ�ក �ចទទួល�រពិណ៌�អំពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី 
េបើសកម��ពែដល អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក កំពុងេស� ើសំុ ឬបដិេសធ 

គឺមិនែមន�រ�ក់ឱ្យពិនិត្យសេ្រមចែដល �ប់េផ�ើមមួយស្រ�ប់�រ�យតៃម�េឡើយ;  

6. �ប់ប�� �លធន�ន��ស្រ�ប់េ�កអ�កេដើម្បី�ក់ទងស្រ�ប់�រជួយក� �ង�រយល់ដឹង 
សិទ�ិេ�កអ�កេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA ដូច��រ ��ល័យនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ៃន្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន Due 

Process Office of the Maine Department of Education (207-624-6644), សហព័ន���ឬបិ�រដ�ែម៉ន 

Maine Parent Federation (1-800-870-7746), និង�រយល់ដឹង��ឬបិ�រដ�ែម៉ន�គ�ងត្ប� ង Southern 

Maine Parent Awareness (1-800-564-9696) ;  

7. ពិពណ៌�អំពីជេ្រមើសេផ្សងៗេទៀត ែដល្រក �មកម� វ �ធីអប់រ�ែដល�នលក�ណៈបុគ�លរបស់កូនេ�កអ�ក (IEP) 

Team ែដលរមួ�ន ��ឬបិ�ែដល�នគិតពិ�រ� 

េហើយមូលេហតុ���េតើេហតុអ� ីជេ្រមើស�ងំេ�ះ�ន្រត�វបដិេសធ; 

8. ផ�ល់ជូន�រពិពណ៌�អំពីមូលេហតុេផ្សងៗ �េតើេហតុអ�អីង��ពរដ��ល�� SAU របស់េ�កអ�ក 
�នេស� ើសំុ ឬ�នបដិេសធសកម��ពេនះ។  

9. �ប់ប�� �លេសចក� ីសេង�បអំពីរ�យ�រណ៍��ែដល�នេរៀបចំេ�យ��បិ� 
ែដលរមួ�ន�រពិពណ៌�របស់ ��បិ�អំពីដំេណើរេជឿនេលឿនកូនៗរបស់ពួកេគ និង 

10. េ�� ះ និងសិទ�ិទទួលៃនស�ជិក�� ក់ៗ ។ 
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េសចក� ីជូនដំណឹង���ែដល�ចយល់�ន 

េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ្រត�វ�ន៖ 
1. សរេសរ���ែដល�ចយល់�នចំេ�ះ��រណៈជនទូេ� និង  
2. ផ�ល់ជូន���កំេណើតរបស់េ�កអ�ក 

ឬ�មរេបៀបៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� េផ្សងៗេទៀតែដលេ�កអ�កេ្របើ្រ�ស់ 
េបើេ�ះ��មិន�ចេធ� ើ�នដូេ�� ះេ�យច�ស់�ស់ក៏េ�យ។ 

្របសិនេបើ��កំេណើតេ�កអ�ក ឬ�មរេបៀបៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេផ្សងៗេទៀត 
ែដលមិនែមន���សរេសរេទេ�ះ អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក ្រត�វ���៖  

1. េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ្រត�វ�នបកែ្របស្រ�ប់េ�កអ�កេ�យ�� ល់�ត់ 
�មរយៈមេធ��យេផ្សងេទៀត��� កំេណើតេ�កអ�ក 
ឬ�មរេបៀបៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេផ្សងៗេទៀត; 

2. េ�កអ�កយល់ដឹងអំពី�តិ�ៃនេសចក� ីជូនដណឹំងេនះ និង 

3. �នភស� � �ងសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ� ្រត�វ�នេឆ� ើយតបនឹងចំណុច 1 និង 2 ។  

 
��កំេណើត 

34 CFR §300.29 
��ជន�តិេដើម េ�េពល្រត�វ�នេ្របើ�មួយបុគ�ល�� ក់ៗ ែដល�នជ�ំញ�រ��អង់េគ�ស�នក្រមិត 
�នន័យដូច�ងេ្រ�ម ែដលរមួប�� �ល�ងំ�របកែ្របៃន�រ�រ�រទ្រមង់�រ៖  
 

1. ��ែដលេ្របើ�ធម���មរយៈបុគ�លេ�ះ ឬក� �ងករណីកុ�រ ��ែដលេ្របើ�ធម���មរយៈ��បិ�; 

2. ្រគប់�រ�ក់ទង�� ល់�ងំអស់ �មួយកុ�រ (ែដលរមួ�ន�រ�យតៃម�កុ�រ) 
��ែដលេ្របើ�ធម���មរយៈកុ�រេ��មផ�ះ ឬេ��មបរ ���សៃន�រសិក�េរៀនសូ្រត។ 

ស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន�ពថ�ង់ ឬងងឹត ឬស្រ�ប់បុគ�លែដលពំុ�ន��សរេសរេ�ះ 
រេបៀបៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��  គឺ�អ� ីែដលបុគ�លេ្របើ្រ�ស់�ធម�� (ដូច� ��េ្របើ�ស��  

អក្សរស្រ�ប់មនុស្ស�� ក់ (Braille) ឬ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��  េ�យនិេ�យ)។ 
 

�រេផ�ើ�រេអឡិក្រត�និក 
34 CFR §300.505 
្របសិនេបើ SAU របស់េ�កអ�កផ�ល់ឱ្យឪពុក�� យនូវជេ្រមើសៃន�រទទួលឯក�រ�មអីុែម៉ល 
េហើយយកជ�ំន�ំ�ច់េដើម្បី��� �ន�រ�រ�រសមរម្យេដើម្ប�ីរ�រសុចរ �ត�ពៃនដេំណើរ�រ  
េ�កអ�ក�ចេ្រជើសេរ �សេដើម្បីទទួលរបស់�ងេ្រ�ម�មអីុែម៉ល៖ 

1. កំណត់ស�� ល់��យលក�ណ៍អក្សរ 
2. កំណត់ស�� ល់�រ�រ�រទ្រមង់�រ 
3. កំណត់ស�� ល់��យលក�ណ៍អក្សរ�មុន 
4. IEP; 
5. �យ�រណ៍ពីវឌ្ឍន�ព និង 
6. កំណត់ស�� ល់ែដល�ក់ទងេ�នឹងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។ 
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7. �រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ� - និយមន័យ 

34 CFR §300.9 
�រ្រពមេ្រព�ង 

�តិ��នន័យ�៖ 
1. េ�កអ�ក្រត�វ�នេគឱ្យដណឹំង���កំេណើត ឬឬ�មរេបៀបៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេផ្សងៗេទៀត (ដូច� 

�� េ្របើ�ស��  អក្សរស្រ�ប់មនុស្ស�� ក់ (Braille) ឬ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� េ�យនិេ�យ) 
្រគប់ព័ត៌�ន�ងំអស់ អំពីសកម��ពស្រ�ប់េ�កអ�កកំពុងែតផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង។ 

2. េ�កអ�កយល់ដឹង និងយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរចំេ�ះសកម��ពេ�ះ េហើយ�រ្រពមេ្រព�ងពិពណ៌� 
សកម��ពេ�ះ និង�យប�� រី�យ�រណ៍�� (េបើ�ន) ែដលនឹង្រត�វបេ�� ញដឹង និងចំេ�ះអ�ក� និង 

3. េ�កអ�កយល់ដឹង� �រយល់្រពមគឺ��រស� ្័រគចិត�េលើែផ�ករបស់េ�កអ�ក 
េហើយេ�កអ�ក�ចដក�រយល់្រពមរបស់េ�កអ�កេ�េពល�ក៏�ន។  

 

�រដកេចញៃន�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�ក មិនបដិេសធឬទុក�េ�ឃៈ (លុបេ�ល) 
សកម��ពមួយែដល�នេកើត�នេឡើង ប�� ប់ពីេ�កអ�ក�នផ�ល់ជូន�រេ្រព�មេ្រព�ងេ�កអ�ក 
និងមុនេ�កអ�កដកេចញ�។ 
 

្របសិនេបើ��ឬបិ�លុបេ�លឬបដិេសធ�រ្រពមេ្រព�ង��យលក�ណ៍អក្សរស្រ�ប់�រទទួលេស�កម�អប់រ�ពិេស
សរបស់កូនពួកេគ េ្រ�យពីកូនេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម��ក់ព័ន��េលើកដំបូងេ�ះ 
ទី�� ក់�រ��រណៈមិន្រត�វ�ន �ម�រឱ្យែកត្រម�វរ�យ�រណ៍របស់កូន េដើម្បីយកេចញឯក�រេ�ង�មួយ 
ចំេ�ះ�រទទួលេស�កម�អប់រ�ពិេសស របស់កូនពួកេគ និងេស�កម��ក់ព័ន� 
េ�យ�រ�រលុបេ�លឬ�របដិេសធៃន�រេ្រព�មេ្រព�ងេនះ។  
 

 

�រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ� 
34 CFR §300.300 

�រ្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ�រ�យតៃម�ដំបូង 
អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក មិន�ចអនុវត��រ�តៃម�ដំបូងចំេ�ះកូនេ�កអ�ក េដើម្បីកំណត់�េតើ 

កូនេ�កអ�ក�ន សិទ�ិ្រសបច�ប់េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA ឬអត់ េដើម្បីទទួលេស�កម�អប់រ� 
និងេស�កម��ក់ព័ន�ពិេសស  ៗេ�យ �� ន�រផ�ល់ជូន េ�កអ�កដំបូង 
�មួយេសចក� ីជូនដណឹំងសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ�មុនអំពីសកម��ពែដល�នេស� ើស េហើយេ�យ�� នទទួល 
�រ្រពមេ្រព�ងសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សររបស់េ�កអ�ក ែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងៃន 
�រ្រពមេ្រព�ង��ឬប�ិ។ 
 

 

អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក ្រត�វ�ន�រខំ្របឹងែ្របងទទួលខុស្រត�វ 
េដើម្បីទទួល�រ្រពមេ្រព�ងែដល�ន ជូនដណឹំងរបស់េ�កអ�កស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូង 
េដើម្បីសេ្រមច�េតើកូនេ�កអ�ក �កូនែដល�ន�ពពិ�រឬេទ។  
 

�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�កស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូង 
មិនែមន�នន័យ�េ�កអ�ក�នផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�កចំេ�ះអង��ព   រដ��ល�� SAU ផងែដរេឡើយ 
េដើម្ប�ីប់េផ�ើម ផ�ល់ជូន�រអប់រ�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន�ចំេ�ះកូនពួកេគ។ ្របសិនេបើកូន 
េ�កអ�ក្រត�វ�នចុះេ�� ះចូលេរៀនក� �ង��រដ� ឬេ�កអ�កកំពុងែតែស� ងរកចុះេ�� ះកូនេ�កអ�កេ���រដ� 
េហើយេ�កអ�ក �នបដេិសធផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង ឬ�នខក 
�នេដើម្បីេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រេស� ើសំុេដើម្បផី�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ងស្រ�ប់�រ�យតៃម� ដំបូងេ�ះ អង��ពរដ��ល�� 
SAU របស់ អ�កេ�ក �ច្រប្រពឹត�េ��ន បុ៉ែន�មិនត្រម�វឱ្យេធ� ើដូចេនះ សូមែស� ងរកអនុវត� 
�រ�យតៃម�ដំបូងចំេ�ះកូនេ�កអ�ក �មរយៈ �រេ្របើ្រ�ស់�រស្រម �ះស្រម�ល ឬ សំេណើសវ��រ ្រតឹម្រត�វ 
�រេ�ះ្រ�យ កិច�្របជុំ និងនីតិវ �ធីសវ��រ្រតឹម្រត�វ�មច�ប់ (Act) (េបើេ�ះ�ត្រម�វឱ្យ�នេដើម្បេីធ� ើដូេ�� ះ 

ឬ្រត�វ�ន�ម្រ�មពី�រអនុវត�ន៍ ដូេច�ះ េ្រ�មច�ប់រដ�ក៏េ�យ ។ អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក 
នឹងមិនរ�េ�ភបំ�ន�តព�កិច�របស់ខ� �ន េដើម្បីរកេឃើញ កំណត់អត�ស�� ណ និង�យតៃម�កូនេ�កអ�កេឡើយ 
េបើ�មិនែស� ងរក�រ�យតៃម�អំពីកូនេ�កអ�កក� �ង�� ន�ព �ងំេនះ  េបើេ�ះ�ច�ប់រដ� 
ត្រម�វឱ្យ�េដើម្បែីស� ងរក�រ�យតៃម�ក៏េ�យ។ 
 
�ទូេ� �ងំ��ឬបិ� �ចផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង។ ក� �ងករណី��បិ�ែលងលះ �មួយសិទ�ិ��ឬបិ� 
និង�រទទួលខុស្រត�វរមួ��  េ�ះ �ងំ��ឬបិ� �ចផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង។ 
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បុ៉ែន�ក� �ងករណីែដល��ឬបិ��� ក់ផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង េហើយ��ឬបិ� េផ្សង 
េទៀតបដិេសធេ�ះអង��ពរដ��ល��្រត�វ�នទទួល�តព�កិច�េដើម្បី�ប់េផ�ើមសកម��ពស្រ�ប់�រ្រពមេ្រព�ងែដល្រត�
វ�នផ�ល់ជូន។    

 

 វ ��នពិេសសៗស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូងអំពី�រ្រគប់្រគងេ�យរដ� 
្របសិនេបើកុ�រ �ន�រ្រគប់្រគងេ�យរដ� (Ward of the State) េហើយមិនរស់េ��មួយ��ឬបិ��ត់ — 

អង��ពរដ��ល�� SAU មិន្រត�វ�រកិច�្រពមេ្រព�ងស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូង េដើម្បីកំណត់�េតើកុ�រេនះ 
�កុ�រែដល�ន �ពពិ�រេឡើយ េបើ៖ 

1. េ�ះ��រខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផលេដើម្បីេធ� ើដូេ�� ះក៏េ�យ ក៏ SAU 
មិន�ចរក��ឬបិ�របស់កុ�រេឡើយ 

2. សិទ�ិស� ីពី��បិ�្រត�វ�នប�្ឈប់្រសបនឹងច�ប់រដ� (State law) ឬ 

3. �រវ �និច� ័យ�នកំណត់សិទ�ិេដើម្បេីធ� ើ�រសេ្រមចចិត��ងអប់រ� 
និងេដើម្បីយល់្រពមឬអនុ�� តស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូង ចំេ�ះបុគ�ល�� ក់ ��ង��ឬបិ�។ 

�រ្រគប់្រគងេ�យរដ� (Ward of the State) ែដល�នេ្របើក� �ង IDEA �នន័យថ�កុ�រ�� ក់ែដល្រត�វ�ន 
កំណត់េ�យរដ� េ�ឯទីកែន�ងែដលកុ�ររស់េ� គឺ៖ 

1. �កូនចិ�� ឹម 
2. ្រត�វ�ន�ត់ទុក���រ្រគប់្រគងេ�យរដ� េ្រ�មច�ប់រដ� ឬ 
3. េ�ក� �ងសិទ�ិេធ� ើ��ព��លឬែថរក�ពីទី�� ក់�រសុខ�ល�ពកុ�រទូេ�។ 

 

�រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ�ស្រ�ប់េស�កម� 
អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក្រត�វទទួល�រ្រពមេ្រព�ង��យលក�ណ៍អក្សរែដល�នជូនដំណឹង 
មុននឹង�រផ�ល់ ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗចំេ�ះកូនេ�កអ�កស្រ�ប់្រ�ដំបូង។ 
អង��ពរដ��ល�� SAU ្រត�វ�ន�រខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផលេដើម្បីទទួល�រ្រពមេ្រព�ងែដល�នជូនដំណឹង 
មុននឹង �រផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗចំេ�ះកូនេ�កអ�កស្រ�ប់្រ�ដំបូង។ 
 

្របសិនេបើេ�កអ�កមិនេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រេស� ើសំុមួយ េដើម្បីផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�ក 
ស្រ�ប់កូនេ�កអ�កេដើម្បីទទួល �រផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗស្រ�ប់្រ�ដំបូង 
ឬេបើេ�កអ�កបដិេសធេដើម្បីផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង ដូេច�ះ អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក 

មិន�ចេ្របើ្រ�ស់�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី�នេឡើយ (ឧ. �រស្រម �ះស្រម�ល �រប� ឹងត�� �� ក់រដ�  

�រេ�ះ្រ�យកិច�្របជុំ ឬស���រ្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង) េដើម្បីទទួលកិច�្រពមេ្រព�ង ឬ�រ្រគប់្រគង 

មួយែដល�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗ (�នឱ្យអនុ�សន៍ពី្រក �ម IEP Team របស់កុ�រ) 
�ច្រត�វ�ន ផ�ល់ជូនចំេ�ះកូនេ�កអ�កេ�យ�� ន�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េ�កអ�ក។ 
េបើេ�កអ�កបដិេសធេដើម្បីទទួល�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗស្រ�ប់្រ�ដំបូង 
ឬេបើេ�កអ�កមិនេឆ� ើយតប ចំេ�ះ�រេស� ើសំុេដើម្បីផ�លជូន�រ្រពមេ្រព�ងដូេច�ះ េហើយអង��ពរដ��ល�� SAU 
មិនផ�ល់ជូនកូនេ�កអ�ក�មួយ�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗ 
ែដល�នែស� ងរក�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�កេ�ះ អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក៖  

1. មិនស� ិតក� �ង�ររ�េ�ភបំ�នពី�រ�ម�រេដើម្បផី�ល់ជូនេស�កម�សមរម្យ 
(ស្រ�ប់�យុកុ�រេទើបេកើតរហូតដល់�យុ 2 �� )ំ ឬ េធ� ើឱ្យ�ន�រអប់រ�ទូេ�សមរម្យឥតគិតៃថ� (FAPE) 

ែដល�ច�នចំេ�ះកូនេ�កអ�ក (�យុ 3 ��  ំរហូត ដល់ 20  �� )ំ 
ស្រ�ប់�រខក�នរបស់ខ� �នេដើម្បីផ�ល់ជូនេស�កម��ងំេ�ះចំេ�ះកូនេ�កអ�ក និង      

2. មិនត្រម�វឱ្យ�ន�រេឆ� ើយតបនឹងកម� វ �ធីអប់រ�ែដល�នលក�ណៈបុគ�ល (IEP) ឬអភិវឌ្ឍន៍ IEP 
ស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក ស្រ�ប់�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗ 
ែដល�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�កមិន�ន�ម�រេឡើយ។  
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�រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ�ស្រ�ប់�រ�យតៃម�េឡើងវ �ញ 

អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក ្រត�វទទួល�រ្រពមេ្រព�ងែដល�នជូនដំណឹងរបស់េ�កអ�ក 

មុននឹង្រត�វ�យតៃម�កូន េ�កអ�កេឡើងវ �ញ េបើេ�ះ�អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក �ចប�� ញ�៖   

1. �នដំ�ក់�លសមេហតុផលេដើម្បីទទួល�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�កស្រ�ប់�រ�យតៃម�កូនេ�កអ�កេឡើងវ �
ញ និង 

2. េ�កអ�កមិន�នេឆ� ើយតប។ 
េបើេ�កអ�កបដិេសធ�រ្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ�រ�យតៃម�កូនេ�កអ�កេឡើងវ �ញេ�ះ អង��ពរដ��ល�� SAU 
�ច្រប្រពឹត�េ��ន បុ៉ែន�មិនត្រម�វឱ្យ�នេទ 
សូមែស� ងរក�រ�យតៃម�កូនេ�កអ�កេឡើងវ �ញ�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់�រស្រម �ះស្រម�ល �រេ�ះ្រ�យ កិច�្របជុំ 
និងនីតិវ �ធីសវ��រ្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង 
េដើម្បែីស� ងរកឱ្យ�នជ័យជនំះេលើ�របដេិសធន៍របស់េ�កអ�កនូវ�រ្រពមេ្រព�ង 
ចំេ�ះ�រ�យតៃម�កូនេ�កអ�កេឡើងវ �ញ។ �មួយ�រ�យតៃម�ដំបូង អង��ពរដ��ល�� SAU របស់អ�កេ�ក 

មិនរ�េ�ភបំ�ន េលើ�តព� ិកច���របស់ខ� �នេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 
េបើ�ថយចុះេដើម្បែីស� ងរក�រ�យតៃម�េឡើងវ �ញេ��មលក�ណៈេនះ។    
 

ឯក�រសរុបស� ីពី�រខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផលេដើម្បីទទួល�រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ� 
��េ�កអ�ក្រត�វរក�ឯក�រសរុបស� ីពី�រខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផល េដើម្បីទទួល�រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ�
ស្រ�ប់�រ �យតៃម�ដំបូង េដើម្បីផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗស្រ�ប់្រ�ដំបូង 
េដើម្ប�ីយតៃម�េឡើងវ �ញ និងេដើម្បីរក ឱ្យេឃើញ��បិ���ពី�រ្រគប់្រគងេ�យរដ� (Ward of the State) 
ស្រ�ប់�រ�យតៃម�ដំបូង។ ឯក�រសរុបេនះ 
្រត�វ�ប់ប�� �លរ�យ�រណ៍មួយស� ីពី�រព��មរបស់អង��ពរដ��ល�� SAU ក� �ងវ �ស័យ�ងំេនះ ដូច�៖  

1. រ�យ�រណ៍ស� ពីី�រេ�ទូរស័ព�លំអិត ែដល�ន្រប្រពឹត�េ� ឬ�នព��មេធ� ើ និងលទ�ផល��អំពី�រេ� 
ទូរស័ព��ងំេនះ;  

2. ឯក�រថតចម�ងស� ីពី�រេឆ� ើយឆ�ង�� ែដល�នេផ�ើេ���បិ��� 
និង�រេឆ� ើយតបេផ្សងៗែដលទទួល�ន និង 

3. រ�យ�រណ៍លំអិតស� ីពី�រមកជួប ែដល�ន្រប្រពឹត�េ��មផ�ះ��បិ��� ឬទីកែន�ង�រ�រ និង 
លទ�ផល�� អំពី�រជួប�ងំេ�ះ។  

 

ត្រម�វ�រ�ម�រស� ីពី�រ្រពមេ្រព�ងេផ្សងៗេទៀត 

�រ្រពមេ្រព�ងេ�កអ�ក មិនត្រម�វឱ្យ�ន មុនេពលអង��ពរដ��ល�� SAU �ច៖  

1. ពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវទិន�ន័យែដល�ន្រ�ប់ �ែផ�កមួយៃន�រ�យតៃម� ឬ�រ�យតៃម�កូនេ�កអ�កេឡើងវ �ញ 
ឬ 

2. ផ�ល់ជូនកូនេ�កអ�កនូវ�រេធ� ើេតស� ិ៍ ឬ�រ�យតៃម�េផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះកូនៗ 
េបើេ��មុនេពល �រេធ� ើេតស� ិ៍េ�ះ ឬ�រ�យតៃម�ក៏េ�យ ក៏
�រ្រពមេ្រព�ងត្រម�វឱ្យ�នពី្រគប់��បិ�របស់កូនៗ�ងំអស់។ 

 

 

�រពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះ�រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ� ែដល�ន្របសិទ� ិ�ព�ប់ពីៃថ�ទី 31 ែខធ� � 

�� ំ 2008៖  

§300.300 �រ្រពមេ្រព�ង��ឬបិ�48។ 

1. េបើ��ឬបិ�របស់កូន ខកខនេដើម្បីេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រេស� ើសំុ ឬ�របដេិសធន៍ចំេ�ះ�រ្រពមេ្រព�ង 

�រផ�ល់�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗដំបូងេ�ះ ទី�� ក់�រ��រណៈ- 

a. �ចមិនេ្របើ្រ�ស់នីតិវ �ធី��ក� �ងែផ�ករង E ៃនែផ�កេនះ (ែដលរមួ�ននីតិវ �ធីស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�ល េ្រ�ម 

§300.506 ឬនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វច�ប់ េ្រ�ម §§300.507 ដល់ 300.516) េដើម្បីទទួល�នកិច�្រពមេ្រព�ង ឬ�រ្រគប់្រគង 

ែដលេស�កម��� េនះ �ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះកុ�រ; 
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b. នឹងមិន្រត�វ�ន�ត់ទុកចំេ�ះ�ររ�េ�ភបំ�នេលើត្រម�វ�រ�ម�រេដើម្បេីធ� ើឱ្យ FAPE 
្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះកូនៗ េ�យ�រ 
ខក�នេដើម្បផី�ល់ជូនកុ�រៗ�មួយ�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗ ែដល��ឬបិ�បដិេសធ 
ឬខក�នេដើម្ប ីផ�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង និង 
c. មិនត្រម�វឱ្យេ�ះេ�្របជុំ្រក �ម IEP Team ឬអភិវឌ្ឍ IEP េឡើយ េ្រ�ម §§300.320 និង 300.324 ស្រ�ប់កុ�រៗ។ 

2. េ�្រគប់េពលេវ�ប�� ប់ពី�រផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗដំបូង ��ឬបិ�របស់កូន 
បដិេសធ ឬលុបេ�ល�រ្រពមេ្រព�ង��យលក�ណ៍អក្សរស្រ�ប់�រផ�ល់ជូន�រអប់រ� 
និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗបន�េ�ះ ទី�� ក់�រ��រណៈ- 

a. �ចមិនបន�ផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗចំេ�ះកុ�រ 

បុ៉ែន� ្រត�វផ�ល់ជូនេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ�មុន ្រសបនឹង §300.503 

មុននឹង�រ�� កឬ�រប�្ឈប់�រផ�ល់ជូន �រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសស ;ៗ    

b. �ចមិនេ្របើនីតិវ �ធី��ក� �ងែផ�ករង E ៃនែផ�កេនះ (ែដលរមួ�ននីតិវ �ធីស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�ល េ្រ�ម §300.506 

ឬនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វច�ប់ េ្រ�ម §§300.507 ដល់ 300.516) េដើម្បីទទួល�នកិច�្រពមេ្រព�ង ឬ�រ្រគប់្រគង 

ែដលេស�កម��� េនះ �ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះកុ�រ; 

c. នឹងមិន្រត�វ�ន�ត់ទុកក� �ង�ររ�េ�ភបំ�នេលើត្រម�វ�រ�ម�រ េដើម្បីេធ� ើឱ្យ FAPE ្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះកុ�រ 
េ�យ�រែត �រខក�នេដើម្បីផ�ល់ជូនកុ�រ�មួយ�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗ និង  
d. មិនត្រម�វឱ្យេ�ះេ�្របជុំ្រក �ម IEP Team ឬអភិវឌ្ឍ IEP េឡើយ េ្រ�ម §§300.320 និង 300.324 ចំេ�ះកុ�រៗ 
ស្រ�ប់�រផ�ល់ជូន�រអប់រ� និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗែថមេទៀត។ 
 
�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យ 
34 CFR §300.502 
 

ទូេ� 
ដូចែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម េ�កអ�ក�នសិទ�ិេដើម្បេីស� ើសំុ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យមួយ (IEE) 
អំពីកូនេ�កអ�ក េ�យឥតគិតៃថ�ពីេ�កអ�ក េបើេ�កអ�កមិនយល់្រពម�មួយ�រ�យតៃម�អំពីកូនេ�កអ�ក 
ែដល�នទទួលពីអង��ពរដ��ល ��  SAU របស់េ�កអ�ក។ 
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េបើេ�កអ�កេស� ើសំុ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យមួយ អង��ពរដ��ល�� SAU 
្រត�វផ�ល់ជូនេ�កអ�ក�មួយព័ត៌�នអំពី ទីកែន�ងែដលេ�កអ�ក�ចទទួល�ន�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យមួយ 
និងអំពីលក�ណៈវ �និច� ័យរបស់អង��ពរដ��ល�� SAU ែដលអនុវត�ចំេ�ះ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យ។ 

 
និយមន័យ 
�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យ 
�នន័យ��រ�យតៃម�ែដល�ន្រប្រពឹត�េ�េ�យអ�ក្រត�តពិនិត្យែដល�នគុណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ 
ែដលមិន្រត�វ�នជួលឱ្យេធ� ើ�រ�រេ�យអង��ពរដ��ល�� SAU ែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអប់រ�កូនេ�កអ�ក។ 

�រចំ�យទូេ�ឬ��រណៈ �នន័យ�អង��ពរដ��ល�� SAU បង់្រ�ក់េពញៃថ�ស្រ�ប់�រសិក� ឬ��� 
�រ�យតៃម�េនះ ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�មែបបេផ្សងេទៀត េ�យឥតគិតៃថ�ពីេ�កអ�ក ្រសបនឹង�រផ�ល់ជូនៃនែផ�កបីុ 
Part B ៃន IDEA ែដលអនុ�� តឱ្យ�ល់រដ�នីមួយៗ េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់�ម្របភព�ំ្រទ រដ� មូល�� ន សហព័ន�  

និងឯកជន�មួយ ែដល�ច ្រប្រពឹត�េ��នក� �ងរដ� េដើម្បីេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រៃនែផ�កបីុ Part B ៃន ច�ប់ 

Act េនះ។ 
 
 

សិទ� ិ��ឬបិ�ចំេ�ះ�រ�យតៃម�េលើ�រចំ�យទូេ�ឬ��រណៈ  
េ�កអ�ក�នសិទ�ិចំេ�ះ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យមួយអំពីកូនេ�កអ�កចំេ�ះ�រចំ�យ��រណៈ 
េបើេ�កអ�កមិន យល់្រពមចំេ�ះ�រ�យតៃម�អំពីកូនេ�កអ�ក ែដល�នទទួលពីអង��ពរដ��ល�� SAU 
របស់េ�កអ�កេ�ះ ្រត�វកំណត់ លក�ខណ� ���បន�ប�� ប់េនះ៖  

1. េបើេ�កអ�កេស� ើសំុ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យអំពីកូនេ�កអ�កចំេ�ះ�រចំ�យ��រណៈេ�េពលេ�
កអ�កមិនយល់្រពមចំេ�ះ�រ�យតៃម�អប់រ�េ���កូនេ�កអ�កេ�ះ អង��ពរដ��ល�� SAU 

្រត�វ�នរយៈេពល 30 ៃថ� ្រពម�ងំ  (a) េរៀបចំសំេណើស� ីពីសវ��រ្រតឹម្រត�វ េដើម្បីេស� ើសំុសវ��រមួយ 

ប�� ញ��រ�យតៃម�ខ� �នចំេ�ះកូន េ�កអ�កគឺសមរម្យ; ឬ (b) 
����រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យមួយ ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេលើ�រចំ�យ��រណៈ 
េបើេ�ះ�អង��ពរដ��ល�� SAU ប�� ញេ�ក� �ងសវ��រ� �រ�យតៃម�កូនេ�កអ�ក 

ែដលេ�កអ�ក�នទទួល មិនេឆ� ើយតបនឹងលក�ណៈវ �និច� ័យអង��ពរដ��ល�� SAU។      

2. អង��ពរដ��ល�� SAU របស់េ�កអ�ក េស� ើសំុសវ��រមួយ និង�រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ 

គឺ��រ�យតៃម�របស់ SAU ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក គឺសមរម្យ 
េ�កអ�កេ�ែត�នសិទ�ិចំេ�ះ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យដែដល បុ៉ែន�មិន ែមន��រចំ�យ��រណៈ។    

3. េបើេ�កអ�កេស� ើសំុ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យអំពីកូនេ�កអ�ក SAU �ច�កសួរមូលេហតុ 

ែដលេ�កអ�កកំណត់ ចំេ�ះ�រ�យតៃម�កូនេ�កអ�ក ែដលទទួល�ន�មរយៈ SAU របស់េ�កអ�ក។ បុ៉ែន� 

SAU របស់េ�កអ�ក �ចមិន �ម�រឱ្យ�ន�រពន្យល់ និង�ចមិនពន�រេពលេ�យមិនសមេហតុផល 
�ងំ�រផ�ល់ជូន�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យ អំពីកូនេ�កអ�កេលើ�រចំ�យ��រណៈ 
ឬ�របំេពញសំេណើសវ��រ ្រតឹម្រត�វ េដើម្បីេស� ើសំុសវ��រ្រតឹម្រត�វ េដើម្ប�ីរ�រ�រ�យតៃម�របស់ SAU  
ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក។   

េ�កអ�ក្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ចំិេ�ះែត�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យអំពីកូនេ�កអ�កេលើ�រចំ�យ��រណៈេ��ល់
េពល SAU របស់េ�កអ�ក អនុវត��រ�យតៃម�អំពីកូនេ�កអ�ក �មួយអ� ីែដលអ�កមិនយល់្រសប។ 
 

�រ�យតៃម���បិ�ែដល�ន�ប់េផ�ើម 
េបើេ�កអ�កទទួល�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យអំពីកូនេ�កអ�កេលើ�រចំ�យ��រណៈ 
ឬេ�កអ�កែចករ�ែលក�មួយ SAU  េ�ះ �រ�យតៃម�អំពីកូនេ�កអ�ក 
ែដលេ�កអ�កទទួល�នេលើ�រចំ�យ��រណៈ៖  

1. SAU របស់េ�កអ�ក ្រត�វគិតពិ�រ�អំពីលទ�ផល��ៃន�រ�យតៃម�អំពីកូនេ�កអ�ក 

េបើ�េឆ� ើយតបនឹងលក�ណៈ  វ �និច� ័យ SAU  ស្រ�ប់�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យ 
ក� �ង�រេធ� ើសេ្រមចចិត��មួយ �នេធ� ើេឡើង�មួយ�រេ�រព 
ចំេ�ះ�រផ�ល់ជូន�រសិក�អប់រ�ទូេ�ែដលសមរម្យឥតគិតៃថ� (FAPE) ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក និង 
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2. េ�កអ�ក ឬ SAU របស់េ�កអ�ក �ចប�� ញ�រ�យតៃម�ែដល�ភស� � �ងេ�ឯសវ��រ្រតឹម្រត�វ 
ែដល�ក់ព័ន�នឹង កូនេ�កអ�ក។ 
�រេស� ើសំុ�រ�យតៃម�េ�យ�� ក់�រសវ��រ  

េបើ�� ក់�រសវ��រ េស� ើសំុ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យអំពីកូនេ�កអ�ក �ែផ�កៃនសវ��រ្រតឹម្រត�វ 
តៃម�ៃន�រ�យតៃម� ្រត�វ�នេលើ�រចំ�យ��រណៈ។ 
 

លក�ណៈវ �និច� ័យ SAU 
េបើ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យេ�េលើ�រចំ�យ��រណៈ  លក�ណៈវ �និច� ័យេ្រ�ម�រ�យតៃម�េនះ្រត�វ�នទទួល 
ែដលរមួ�ន ទីកែន�ងៃន�រ�យតៃម� និងលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់អំពីអ�ក្រត�តពិនិត្យ 
្រត�វែត�នដូច�� នឹងលក�ណៈវ �និច� ័យ SAU ែដលេ្របើ្រ�ស់ េ�េពល��ប់េផ�ើម�រ�យតៃម�មួយ 

(ទំហំលក�ណៈវ �និច� ័យ�ងំេ�ះ ែដល្រសបនឹងសិទ�េិ�កអ�កចំេ�ះ�រ�យតៃម�អប់រ�ែដល ឯក�ជ្យ)។   

េលើកែលងែតលក�ណៈវ �និច� ័យែដល�នពិពណ៌��ងេលើេ�ះ SAU �ចមិនកំណត់លក�ខណ� �� ឬ 
កំណត់េពលេវ�ែដល �ក់ទងនឹង�រទទួល�រ�យតៃម�អប់រ�ែដលឯក�ជ្យេលើ�រចំ�យ��រណៈ។   
 
�ពស�� ត់អំពីព័ត៌�ន 
និយមន័យ 
34 CFR §300.611 
ដូចែដល�នេ្របើ្រ�ស់�ពស�� ត់ព័ត�៌នអំពីសវ��រ៖ 

▪ �របំ�� ញ �នន័យ��របំ�� ញេ�យក�� ំង ឬ�រលុបេចញអត�ស�� ណ�� ល់ខ� �នពីព័ត៌�ន ដូេច�ះគឺ� 
ព័ត៌�នេនះ ពំុកំណត់អត�ស�� ណែដល�ច�នលក�ណៈ�� ល់ខ� �នេទៀតេឡើយ។  

▪ រ�យ�រណ៍ស� ពីី�រអប់រ� �នន័យ��្របេភទរ�យ�រណ៍ែដល្រគប់ដណ� ប់េ្រ�មនិយមន័យៃន 
“រ�យ�រណ៍ស� ីពី �រអប់រ�” េ�ក� �ង 34 CFR ែផ�ក 99 (បទប្ប�� ត� ិែដលអនុវត�សិទ�ិស� ីពី�រអប់រ�្រគ��រ 

និងច�ប់ស� ីពីឯកជន�ព ��  ំ1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA))។ 

▪  �រចូលរមួទី�� ក់�រ �នន័យ� SAU �� ក់�រ ឬ�� ប័ន�មួយ ែដល្របមូល រក� 

ឬេ្របើព័ត៌�នែដល�ចកំណត់ អត�ស�� ណេ�យ�� ល់ខ� �ន ឬពីព័ត៌�ន្រត�វ�នទទួល េ្រ�មែផ�កបីុ Part B 

ៃន IDEA ។ 

 
អត�ស�� ណែដល�ចកណំត់េ�យ�� ល់ខ� �ន 
34 CFR §300.32 
អត�ស�� ណែដល�ចកំណត់េ�យ�� ល់ខ� �ន �នន័យ� ព័ត៌�នែដល�ន៖ 

 (a) េ�� ះកូនេ�កអ�ក េ�� ះេ�កអ�ក���ឬបិ� ឬេ�� ះសមជិក្រគ��រេផ្សងេទៀត; 

 (b) �សយ�� នកូនេ�កអ�ក; 

 (c) �រកំណត់អត�ស�� ណ�� ល់ខ� �ន ដូច�េលខសន�សុិខសង�ម េលខប័ណ� សិស្សរបស់កូនេ�កអ�ក ឬ 

 (d) ប�� ីអំពីលក�ណៈ�� ល់ខ� �ន ឬព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលនឹង�ចេធ� ើឱ្យ្រប្រពឹត�េ��ន 
េដើម្បីកំណត់អត�ស�� ណកូនេ�ក អ�កែដល�ន�ន�ពពិត្រ�កដ ែដលសមេហតុផល។ 
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េសចក� ីជូនដំណឹងចំេ�ះ��បិ� 
34 CFR §300.612 

ទី�� ក់�រអប់រ�របស់រដ� (State Educational Agency) 
្រត�វផ�ល់េសចក� ីជូនដណឹំងែដល្រគប់្រ�ន់េដើម្បីជូនដណឹំង��បិ� 
េពញេលញអំពី�ពស�� ត់ព័ត៌�នែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជនរបស់ពួកេគ ែដលរមួ�ន៖ 

1. �រពិពណ៌�អំពីទំហំែដលេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូន���កំេណើតៃន្រក �ម្រប�ពលរដ�ខុសៗ��
េ�ក� �ងរដ� ; 

2. �រពិពណ៌�អំពីកុ�រៗអំពីព័ត៌�នែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន ្រត�វ�នរក� 
េហើយ្របេភទព័ត៌�ន ែដល�នែស� ងរកេ�ះ 
 វ �ធី��ស� ��ែដលរដ��នបំណងេដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ក� �ង�រ្របមូលព័ត៌�ន (ែដលរមួ�ន្របភព�� 

ពីព័ត៌�នរបស់ពួកេគ្រត�វ�ន្របមូល) និង�រេ្របើ្រ�ស់េដើម្បេីរៀបចំព័ត៌�ន; 

3. េសចក� ីសេង�បអំពីេ�លនេ��យ និងនីតិវ �ធី��ែដលទី�� ក់�រចូលរមួ ្រត�វេ�រព�មេ��ម�ររក�ទុក 
�រេចញផ�យ ែដល�ក់ព័ន�ចំេ�ះ�គីទីបី �រដកទុក 
និង�របំ�� ញព័ត៌�នែដល�ចកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន និង 

4. �រពិពណ៌�ំអំពីសិទ��ិ�បិ� និងកុ�រៗ ែដល�ក់ព័ន�នឹងព័ត៌�នេនះ 
ែដលរមួ�នសិទ�ិ��េ្រ�មច�ប់ស� ីពីសិទ�ិ អប់រ�្រគ��រ និងឯកជន�ព FERPA 

និង�រអនុវត�ន៍បទប្ប�� តិ�របស់ខ� �នក� �ង 34 CFR ែផ�ក 99 ។ 
 

មុននឹង�រកំណត់អត�ស�� ណចំបងៗ ទីកែន�ង ឬសកម��ព�យតៃម� (ែដល�នដឹង� ែស� ងរកកុ�រ “child 

find”) េ�ះ េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ្រត�វ�នេ�ះពុម�ផ�យ ឬ្រប�សផ�យ�ម�ែសត ឬ�រព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀត 
ឬ�ងំពីរ �មួយ�រផ�យ ្រគប់្រ�ន់េដើម្បឱី្យដំណឹង��បិ���យលក�ណ៍អក្សរទូ�ងំរដ�អំពីសកម��ពេនះ 
េដើម្បីរកទីកែន�ង កំណត់អត�ស�� ណ និង �យតៃម�កុ�រៗេ��មត្រម�វ�រៃន�រអប់រ� 
និងេស�កម�ែដល�ក់ព័ន�ពិេសសៗ។  
 

សិទ� ិេ្របើ្រ�ស់ឬទទួលព័ត៌�ន 
34 CFR §300.613 
ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ ្រត�វអនុ�� តឱ្យេ�កអ�កេដើម្បីពិនិត្យពិច័យ 
និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះរ�យ�រណ៍អប់រ��មួយ ែដល�ក់�ងនឹងកូនេ�កអ�ក ែដល្រត�វ�ន្របមូល រក�ទុក 
ឬេ្របើ្រ�ស់េ�យ SAU របស់េ�កអ�ក េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA។ ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ 
្រត�វេ�រព�មសំេណើេ�កអ�ក េដើម្បីពិនិត្យពិច័យ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះកំណត់្រ� 
រ�យ�រណ៍អប់រ��មួយអំពីកូនេ�កអ�ក េ�យ�� នពន�រេពលែដលមិន�ំ�ច់ 
េហើយមុននឹងកិច�្របជុំ�មួយែដល �ក់ទងនឹងកម� វ �ធីអប់រ��លក�ណៈបុគ�ល (IEP) 

ឬសវ��រ្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង�មួយ (ែដលរមួ�ន កិច�្របជុំស� ីពី ដំេ�ះ្រ�យ 

ឬសវ��រែដល�ក់ទងនឹងវ �ន័យ) េហើយេបើមិនដូេ�� ះេទ �នរយៈេពលេ្រចើន�ង 45 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន 
ប�� ប់ពីេ�កអ�ក�នេស� ើសំុ។    
 

សិទ�ិេ�កអ�ក េដើម្បីពិនិត្យពិច័យ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះរ�យ�រណ៍អប់រ� រមួ�ន៖ 
1. សិទ�ិេ�កអ�កចំេ�ះ�រេឆ� ើយតបពីទី�� ក់�រែដលចូលរមួ;  

ចំេ�ះសំេណើសមេហតុផលរបស់េ�កអ�កស្រ�ប់�រពន្យល់ និង�របក្រ�យអំពីរ�យ�រណ៍អប់រ�; 

2. សិទ�ិេ�កអ�ក េដើម្បីេស� ើសំុ�ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ ផ�ល់ឯក�រថតចម�ងអំពីរ�យ�រណ៍ េបើេ�កអ�ក 
មិន�ច ពិនិត្យពិច័យ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះរ�យ�រណ៍េ�យសិទ�ិ�ព េបើេ�ះ�េ�កអ�កទទួល 
ឯក�រថតចម�ង �ងំេ�ះក៏េ�យ; និង   

3. សិទ�ិេ�កអ�ក េដើម្បី�នអ�កតំ�ងពិនិត្យពិច័យ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះរ�យ�រណ៍។    
ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ �ចសន�ត់�េ�កអ�ក�នសិទ�ិអនុ�� តេដើម្បីពិនិត្យពិច័យ 
និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះកំណត់្រ� រ�យ�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងកូនេ�កអ�ក េបើេ�ះ��នឱ្យគំនិតេ�បល់� 
េ�កអ�កពំុ�នសិទ�ិអនុ�� តេ្រ�មច�ប់រដ� ែដល្រត�វអនុវត� ែដល្រគប់្រគងប�� ែបបេនះ ដូច��ព�អ�កែថរក� 
ឬ�រែបកេចញពី��  និង�រែលងលះប� ី្របពន�។ 
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សិទ� ិេ្របើ្រ�ស់ឬទទួលរ�យ�រណ៍ 
34 CFR §300.614 
�ល់ទី�� ក់�រែដលចូលរមួនីមួយៗ 
្រត�វរក�រ�យ�រណ៍អំពី�គី��ែដល�ក់ទងនឹង�រទទួលរ�យ�រណ៍អប់រ�ែដល�ន ្របមូល រក�ទុក 
ឬេ្របើ្រ�ស់ េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA (េលើកែលងែត�រេ្របើ្រ�ស់ឬ�រទទួលេ�យ��បិ� 

និងនិេ�ជិតែដល�នសិទ�ិអនុ�� តពីទី�� ក់�រែដលចូលរមួ) ែដលរមួ�នេ�� ះ�គី 
�លបរ �េច�ទេ្របើ្រ�ស់ឬទទួលែដល�ន ផ�ល់ជូន និងេ�លបំណងស្រ�ប់�គី 
្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តេដើម្បីេ្របើ្រ�ស់រ�យ�រណ៍េនះ។  
 
រ�យ�រណ៍ស� ីពីកុ�រេ្រចើន�ង�� ក់ 
34 CFR §300.615 
្របសិនេបើរ�យ�រណ៍អប់រ��មួយ រមួ�នព័ត៌�នស� ីពីកុ�រេ្រចើន�ង�� ក់ ��បិ�ៃនកូនៗ�ងំេ�ះ�នសិទ�ិេដើម្បី 
ពិនិត្យពិច័យ និងពិនិត្យេឡើងវ �ញែតព័ត៌�នែដល�ក់ទងនឹងកូនៗពួកេគបុ៉េ�� ះ 
ឬ្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពីព័ត៌�ន�ក់�ក់េ�ះ។  
 
ប�� ី្របេភទ និងទីកែន�ងព័ត៌�ន 
34 CFR §300.616 
�ម�រេស� ើសំុ �ល់ទី�� ក់�រែដលចូលរមួនីមួយៗ្រត�វផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវប�� ី្របេភទ 
និងទីកែន�ងរ�យ�រណ៍អប់រ�ែដល�ន ្របមូល រក�ទុក ឬេ្របើ្រ�ស់េ�យទី�� ក់�រ។ 
 

ៃថ�ឈ� �ល 
34 CFR §300.617 
�ល់ទី�� ក់�រែដលចូលរមួនីមួយៗ �ចគិតៃថ�ឈ� �លស្រ�ប់ឯក�រថតចម�ង ែដល្រត�វ�នថតចម�ងជូនេ�កអ�ក 
េ្រ�ម ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA ្របសិនេបើៃថ�ឈ� �លេនះ 
មិន�រ�រេ�កអ�កេ�យសុវត� ិ�ពពី�រអនុវត�ន៍សិទ�ិេ�កអ�ក េដើម្បីពិនិត្យ ពិច័យ 
និងពិនិត្យេឡើងវ �ញចំេ�ះរ�យ�រណ៍�ងំេ�ះេទ។ 
�ល់ទី�� ក់�រែដលចូលរមួនីមួយៗ �ចមិនគិតៃថ�ឈ� �លេដើម្បីែស� ងរក 
ឬេដើម្បយីក�នមកវ �ញនូវព័ត៌�នេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA។ 
 

�រែកត្រម�វរ�យ�រណត៍�ម�រេស� ើសុំរបស់��បិ�  
34 CFR §300.618 
្របសិនេបើេ�កអ�កេជឿ�ក់� ព័ត៌�នក� �ងរ�យ�រណ៍អប់រ�ែដល�ក់ទងនឹងកូនេ�កអ�ក ែដល�ន្របមូល 
រក�ទុក ឬេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA មិន្រតឹម្រត�វ �ំឱ្យយល់ខុស ឬរ�េ�ភបំ�នេលើឯកជន�ព 
ឬសិទិ�កូនេ�កអ�ក េ�កអ�ក�ចេស� ើសំុឱ្យទី�� ក់�រែដលចូលរមួ ែដលរក�ទុកព័ត៌�នេដើម្ប�ី� ស់ប� �រព័ត៌�នេនះ។   
ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ ្រត�វសេ្រមចចិត��េតើ ្រត�វ�� ស់ប� �រព័ត៌�នេនះ 
េ�យេ�ង�ម�រេស� ើសំុរបស់េ�កអ�កេ�ក� �ងេពលេវ� សមេហតុផលៃន�រទទួល�រេស� ើសំុរបស់េ�កអ�កឬេទ។   
្របសិនេបើទី�� ក់�រែដលចូលរមួ បដិេសធេដើម្បី�� ស់ប� �រព័ត៌�នេនះ េ�យេ�ង�ម�រេស� ើសំុរបស់េ�កអ�កេ�ះ 
�្រត�វផ�ល់ ព័ត៌�នេ�កអ�កអំពី�របដិេសធន៍េនះ 
េហើយឱ្យគំនិតេ�បល់េ�កអ�កអំពីសិទ�ិចំេ�ះសវ��រមួយស្រ�ប់េ�លបំណងេនះ 
ដូចែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងៃនឱ�សស្រ�បស់វ��រ ដូច�ងេ្រ�ម។    
 
ឱ�សស្រ�ប់សវ��រ 
34 CFR §300.619 
�ម�រេស� ើសំុ 
ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ្រត�វផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវឱ�សស្រ�ប់សវ��រចំេ�ះព័ត៌�ន្របឈមក� �ងរ�យ�រណ៍អប់រ� 
ែដល�ក់ទងនឹងកូនេ�កអ�ក េដើម្បឱី្យ្រ�កដ� �មិន្រតឹម្រត�វ �ំឱ្យយល់ខុស 
ឬ�មែបបេផ្សងេទៀតក� �ង�ររ�េ�ភបំ�នេលើ ឯកជន�ព ឬសិទ�េិផ្សងៗេទៀតស� ីពីកូនេ�កអ�ក។ 
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នីតិវ �ធីសវ��រ 
34 CFR §300.621 
សវ��រចំេ�ះព័ត៌�ន្របឈមក� �ងរ�យ�រណ៍អប់រ� 
្រត�វ�នអនុវត�្រសបនឹងនីតិវ �ធី��ស្រ�ប់សវ��រែបបេនះេ្រ�មច�ប់ ស� ីពីសិទ�ិអប់រ�្រគ��រ និងឯកជន�ព 
(FERPA)។ 
 
 

លទ�ផលសវ��រ 
34 CFR §300.620 
េបើលទ�ផលសវ��រ ទី�� ក់�រែដលចូលរមួសេ្រមច� ព័ត៌�នេនះមិន្រតឹម្រត�វ �ំឱ្យយល់ខុស 
ឬ�មែបបេផ្សងេទៀតក� �ង �ររ�េ�ភបំ�នេលើឯកជន�ព ឬសិទ�េិផ្សងៗេទៀតស� ីពីកុ�រ 
�្រត�វ�� ស់ប� �រព័ត៌�នេនះ្រសបេ��ម េហើយជូនដណឹំងេ�កអ�ក ��យលក�ណ៍អក្សរ។ 
េបើលទ�ផលសវ��រ ទី�� ក់�រែដលចូលរមួសេ្រមច� ព័ត៌�នេនះមិន្រតឹម្រត�វ មិន�ំឱ្យយល់ខុស 
ឬ�មែបបេផ្សងេទៀត មិន�ន�ររ�េ�ភបំ�នេលើឯកជន�ព ឬសិទ�ិេផ្សងៗេទៀតស� ីពីកូនេ�កអ�កេ�ះ 
�្រត�វជូនដណឹំងេ�កអ�កអំពីសិទ�ិេដើម្ប�ីក់ក� �ង រ�យ�រណ៍��ែដល�រក�ទុកអំពីរ�យ�រណ៍កូនេ�កអ�ក 
ែដលពន្យល់អំពីព័ត៌�ន ឬ�រផ�ល់ជូនេហតុផលេផ្សងៗែដល 
េ�កអ�កមិនយល់្រពម�មួយ�រសេ្រមចចិត�របស់ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ។ 
 

�រពន្យល់ែបបេនះ �ន�ក់ក� �ងរ�យ�រណ៍��ស� ីពីកូនេ�កអ�ក ្រត�វ៖ 
1. រក�ទុកេ�យទី�� ក់�រែដលចូលរមួ ែដល�ែផ�កៃនរ�យ�រណ៍អំពីកូនេ�កអ�កេ�ះ ដ�៏ប�រ�យ�រណ៍ 

ឬចំែណក ែដលចូលរមួ ្រត�វ�នរក�ទុកេ�យទី�� ក់�រែដលចូលរមួ និង 
2. េបើទី�� ក់�រែដលចូលរមួ េចញផ�យរ�យ�រណ៍អំពីកូនេ�កអ�ក 

ឬចំែណកែដល្របឈមចំេ�ះ�គី�មួយេ�ះ េសចក� ីពន្យល់េនះ ក៏្រត�វ�នេចញផ�យដល់�គីេ�ះផងែដរ។ 
 

�រ្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ�រេចញផ�យអំពីព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន  
34 CFR §300.622 
េបើេ�ះ�ព័ត៌�នេនះ �នរ�យ�រណ៍អប់រ� 
េហើយ�រេចញផ�យ្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តេ�យ�� ន�រ្រពមេ្រព�ងពី �ច់�តិ 
េ្រ�មច�ប់ស� ីពីសិទ�ិអប់រ�្រគ��រ និងឯកជន�ព FERPA ក៏េ�យ ក៏�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េ�កអ�ក ្រត�វ�នទទួល 
មុននឹងព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន្រត�វ�នេចញផ�យចំេ�ះ�គី�� 
��ងម�ន� ីៃនទី�� ក់�រ ែដលចូលរមួ។ េលើកែលងែតេ្រ�ម�លៈេទសៈ��ែដល�នកំណត់ដូច�ងេ្រ�មេនះ 
�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េ�កអ�កមិនត្រម�វ 
ឱ្យ�នមុននឹងព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន្រត�វ�នេចញផ�យចំេ�ះម�ន� ៃីនទី�� ក់�រ
ែដលចូលរមួ ស្រ�ប់េ�លបំណង��ៃនកិច�្របជុំ �ត្រម�វ�រ�ម�មៃនែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA។ 
 

 �រ្រពមេ្រព�ងរបស់េ�កអ�ក ឬ�រ្រពមេ្រព�ងអំពីកុ�រែដល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ ែដល្រគប់�យុ 18 ��  ំ

(ឬ្រត�វ�នរចួពី �រ្រគប់្រគងេ�យ��ព��ល) េ្រ�មច�ប់រដ� (State law) េ�ះ 
្រត�វ�នទទួលមុននឹងព័ត៌�នែដល�នកំណត់ 
អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន្រត�វ�នេចញផ�យចំេ�ះម�ន� ីៃនទី�� ក់�រែដលចូលរមួ ែដលផ�លជូន 
ឬែដលបង់្រ�ក់ស្រ�ប់ េស�កម�អន�រ�លឬ�រ�� ស់ប� �រ។  
 

េបើកូនេ�កអ�កស� ិតេ�ក� �ង ឬកំពុងែតេ���ឯកជន ែដលមិនស� ិតេ�ក� �ង SAU �មួយ��  
ែដលេ�កអ�ក�នទីលំេ� ក� �ងេ�ះ �រ្រពមេ្រព�ងរបស់េ�កអ�ក្រត�វ�នទទួលមុននឹង 
ព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន�មួយ ស� ីពីកូនេ�កអ�ក 
្រត�វ�នេចញផ�យរ�ងម្រនី���េ�ក� �ង SAU ែដល��ឯកជន�នទី�ំងស� ិតេ� េហើយម្រនី���េ� ក� �ង 

SAU ែដលទីកែន�ងេ�កអ�ក�នទីលំេ�។ 
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�រ�រ�រសុវត� ិ�ព 
34 CFR §300.623 
ទី�� ក់�រែដលចូលរមួ 
្រត�វ�រ�រ�ពស�� ត់ព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជនេ�ខណៈ�រ្របមូល �ររក�ទុក 
�រេចញផ�យ និងដំ�ក់�ល��ស� ីពី�របំ�� ញេ�ល។ 
ម�ន� ី�� ក់ពីទី�� ក់�រែដលចូលរមួនីមួយៗ 
្រត�វទទួលបន� �កេលើ�ពទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ���ពស�� ត់ព័ត៌�នែដល�ន 
កំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន។  
 

្រគប់បុគ�ល់�ងំអស់ែដល្របមូល 
ឬេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន្រត�វទទួល�របណ� � ះប�� ល 
ឬេសចក� ែីណ�ំែដល�ក់ទងនឹងេ�លនេ��យរដ� របស់េ�កអ�ក និងនីតិវ �ធី��ែដល�ក់ទងនឹង�ពស�� ត់ 
េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA និងច�ប់ស� ីពីសិទ�ិអប់រ�្រគ��រ និងឯកជន�ព (FERPA)។ 
 

�ល់ទី�� ក់�រែដលចូលរមួនីមួយៗ ្រត�វរក��នស្រ�ប់�រពិនិត្យពិច័យឬ�រេធ� ើអធិ�រកិច���រណៈ 
�រេធ� ើប�� ីេ�� ះថ�ីៗ និង �� ន�ព��ស� ពីីនិេ�ជិត�ងំេ�ះេ�ក� �ងទី�� ក់�រ 
ែដល�ច�ន�រេ្របើ្រ�ស់ឬទទួលព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ �លក�ណៈឯកជន។ 
 

�របំ�� ញព័ត៌�ន 
34 CFR §300.624 

SAU របស់េ�កអ�ក ្រត�វជូនដំណឹងេ�កអ�ក 
េ�េពលេពល�ព័ត៌�នែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ�លក�ណៈឯកជន �ន្របមូល រក�ទុក ឬេ្របើ្រ�ស់ 
ែដលមិន្រត�វ�រតេ�េទៀត េដើម្បផី�ល់ជូនេស�កម�អប់រ�ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក។ 
  

ព័ត៌េនះ្រត�វ�នបំ�� ញេ�លេ�េពល�នសំេណើេ�កអ�ក។ បុ៉ែន� រ�យ�រណ៍អចិៃ�ន�យ៍ស� ីពីេ�� ះកូន �សយ�� ន 
និងេលខ ទូរស័ព�េ�កអ�ក ក្រមិត�� ក់េរៀន រ�យ�រណ៍ចូលេរៀន �� ក់េរៀនែដល�នចូល 
ក្រមិត�� ក់ែដល�នប�� ប់ និង�� ំែដល�ន ប�� ប់របស់�ងឬ�ត់ 
�ច្រត�វ�នរក�ទុកេ�យ�� ន�រកំណត់េពលេវ�េឡើយ។ 
 
 

ដំេ�ះ្រ�យជេ�� ះ 
20-A M.R.S.A. §7202 et seq. 
នីតិវ �ធីស� ីពីបណ� ងឹត�� �� ករ់ដ� 
 

�ពខុស�� រ�ងសវ��រដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វ (Due Process Hearing) និងនីតិវ �ធីស� ីពីបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� (State Complaint 

Procedures) 
 
បទប្ប�� តិ�ស្រ�ប់ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA �ន្រប�សឱ្យដឹងអំពីនីតិវ �ធីេ�យែឡកៗពី�� ចំេ�ះ 

បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� (State Complaint) និងសវ��រដំេណើរ�រ្រតឹម្រត�វ។ រដ�ែម៉ន Maine 

េ្របើ្រ�ស់ដេំណើរ�ររកដំេ�ះ្រ�យជេ�� ះែផ�កបីុ Part B ស្រ�ប់កុ�រៗែដលបេ្រមើ�រេ្រ�មែផ�កសីុ Part C ។ 
ដូចែដល�នពន្យល់�ងេ្រ�ម បុគ�ល ឬអង��ព�មួយ �ចប� ឹងត��  �� ក់រដ� 
ែដលេ�ទ្រប�ន់�ររ�េ�ភបំ�នេលើត្រម�វ�រ�ម�រែផ�កបីុ Part B េ�យ SAU ទី�� ក់�រអប់រ�រដ� ឬទី�� ក់�រ 

��រណៈេផ្សងៗេទៀត។ �នែតេ�កអ�ក ឬ SAU 
�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រេស� ើសំុសវ��រ្រតឹម្រត�វអំពីប�� �មួយែដល �ក់ទងនឹងសំេណើ 
ឬ�របដិេសធន៍េដើម្ប�ីប់េផ�ើម ឬ�� ស់ប� �រ�រកំណត់អត�ស�� ណ �រ�យតៃម� ឬ�ររកទីកែន�ងសិក� 
ស្រ�ប់កុ�រែដល�នពិ�រ�ព ឬ�រផ�ល់ជូនេស�កម�សមរម្យ (ពី�រកេកើតរហូតដល់�យ ុ2 �� )ំ ឬ 

�រសិក���រដ� ែដលសមរម្យឥតគិតៃថ� FAPE ចំេ�ះកុ�រ (ពី�យុ 3 ��  ំរហូតដល់ 20 �� )ំ។ 

�ទូេ�េ�ខណៈែដលបុគ�លិកៃនទី�� ក់�រ អប់រ��� ក់រដ� ្រត�វេ�ះ្រ�យបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� េ�ក� �ងរយៈេពលកំណត់ 60 
ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន េបើេ�ះ��រកំណត់េពលេវ� ្រត�វ�នពន�រេ�យសមរម្យក៏េ�យ 
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ក៏ម�ន� ីសវ��រ្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង ្រត�វជំនំជំរះក� ី �រេស� ើសំុសវ��រ្រតឹម្រត�វ (េបើមិន្រត�វ�ន 
េ�ះ្រ�យ�មរយៈកិច�្របជុំស� ីពីដេំ�ះ្រ�យ ឬ�មរយៈ�រស្រម �ះ ស្រម�ល) 

និងេចញេសចក� ីសេ្រមចសរេសរ��យលក�ណ៍ អក្សរេ�ក� �ងរយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ�្របតិទិន ប�� ប់ពី�រប�� ប់ 
រយៈេពលដេំ�ះ្រ�យ ដូចែដល�នពិពណ៌�ក� �ងឯក�រេនះ េ្រ�មដេំណើរ�រដំេ�ះ្រ�យសវ��រេនះ 
េបើេ�ះ�ម�ន� ី សវ��រ ផ�ល់ឱ្យ�រពន�រអំពី�រកំណត់េពលេវ��ក់�ក់មួយ �ម�រេស� ើសំុេ�កអ�ក ឬ �រេស� ើសំុ 
SAU ក៏េ�យ។ បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� (State complaint) �រេ�ះ្រ�យ និងនីតិវ �ធីសវ��រដេំណើរ�រ្រតឹម្រត�វ 
្រត�វ�នពិពណ៌�េ�យ េពញេលញែថមេទៀត ដូច�ងេ្រ�ម។ 
  

�រអនុម័តស� ីពីនីតិវ �ធីបណ� ឹងត�� �� ក់រដ�  
34 CFR §300.151 

ទូេ�  
�ល់ទី�� ក់�រ អប់រ��� ក់រដ� ្រត�វ�ននីតិវ �ធីសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ ស្រ�ប់៖ 
1. �រេ�ះ្រ�យបណ� ឹងត�� �មួយ ែដលរមួ�នបណ� ងឹត�� ែដល�នប� ឹងេ�យអង��រ ឬបុគ�លពីរដ�េផ្សងេទៀត; 

2. �រផ្សព�ផ�យអំពីនីតិវ �ធីបណ� ឹងត�� �� ក់រដ��៉ងទូលំទូ�យ ចំេ�ះ��បិ� 
និងបុគ�លែដល�នចំ�ប់�រម�ណ៍ ែដលរមួ�នមជ្ឈមណ� លបណ� � ះប�� ល��ឬបិ� និងព័ត៌�ន 
ទី�� ក់�រ�រ�រនិង�្ំរទ មជ្ឈមណ� លជីវ �តរស់េ�ឯក�ជ្យ និងអង��ពសមរម្យេផ្សងៗេទៀត។ 

 

ដំេ�ះ្រ�យ��ស្រ�ប�់របដិេសធន៍ចំេ�ះេស�កម�សមរម្យ 
េ�ក� �ងដេំ�ះ្រ�យបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� ែដលក� �ងេ�ះ ទី�� ក់�រ អប់រ��� ក់រដ� (State Educational Agency) �នរកេឃើញ 
�រខក�នេដើម្បីផ�ល់ជូនេស�កម�សមរម្យេ�ះ ទី�� ក់�រ អប់រ��� ក់រដ� ្រត�វេ�ះ្រ�យ៖  

1. �រខក�នេដើម្បីផ�ល់ជូនេស�កម�សមរម្យ ែដលរមួ�នវ ��ន�រែកែ្របសមរម្យ 
េដើម្បេី�ះ្រ�យត្រម�វ�រ�� របស់កុ�រ និង 

2. �រផ�ល់ជូនេស�កម�េពលអ�គតសមរម្យស្រ�ប់កុ�រៗ�ងំអស់ែដល�ន�ពពិ�រ។ 
 

នីតិវ �ធីបណ� ឹងត�� �� ក់រដ�ែដល�នក្រមិតអប្បបរ� 
34 CFR §300.152 

�រកំណត់េពលេវ� នីតិវ �ធីក្រមិតអប្បរ� 
�ល់ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ្រត�វ�ប់ប�� �លក� �ងនីតិវ �ធីបណ� ឹងត�� �� ក់រដ�នូវ�រកំណត់េពលេវ� មួយៃនរយៈេពល 60 
ៃថ�ៃនៃថ� ្របតិទិន ប�� ប់ពីបណ� ឹងត�� មួយ ្រត�វ�នប� ឹងេដើម្បី៖ 

1. អនុវត��រេសុើបអេង�តេលើទី�ំង�ក់�ក់ឯក�ជ្យ េបើទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� កំណត់� �រេសុើបអេង�តេនះ 
�ំ�ច់េ�ះ។  

2. ផ�ល់ជូនអ�កប� ឹងត�� នូវឱ�ស េដើម្បីប�� �នព័ត៌�នបែន�ម �ម�រនិ�យ្រ�ប់ 
ឬ�មសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរអំពី �រេ�ទ្រប�ន់��ក� �ងបណ� ឹងត�� េនះ; 

3. ផ�លជូន SAU ឬទី�� ក់�រ��រណៈេផ្សងេទៀត�មួយនឹងឱ�សេដើម្បេីឆ� ើយតបចំេ�ះបណ� ឹងត�� េនះ 

ែដលរមួ�ន �មក្រមិតអប្បបរ�៖ (a) 

េ�ខណៈ�រេ្រជើសេរ �សរបស់ទី�� ក់�រនូវសំេណើមួយេដើម្បីេ�ះ្រ�យបណ� ឹងត�� េនះ និង (b)  
ឱ�សមួយស្រ�ប់��ឬបិ�ែដល�នប� ឹងត��  និងទី�� ក់�រ េដើម្បយីល់្រពមចូលរមួេ�យស� ័្រគចិត�េ�ក� �ង 
�រស្រម �ះស្រម�ល; 

4. ពិនិត្យេឡើងវ �ញ្រគប់ព័ត៌�ន�ងំអស់ និងរេបៀចំ�រកំណត់ឯក�ជ្យមួយចំេ�ះ�េតើ SAU 

ឬទី�� ក់�រ��រណៈ េផ្សងេទៀត ែដលកំពុងរ�េ�ភបំ�នេលើត្រម�វ�រ�ម�រៃនែផ�កបីុ  Part B ៃន 

IDEA; និង 

5. េចញេសចក� ីសេ្រមចចិត�សរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរចំេ�ះអ�កប� ឹងត��  
ែដលេ�ះ្រ�យ�ល់�រេ�ទ្រប�ន់នីមួយៗ ក� �ងបណ� ឹងត��  េហើយ�ន៖ (a) លទ�ផលៃន�រពិត 

និង�រសន� ិ�� ន�� និង (b) មូលេហតុ��ស្រ�ប់ 
�រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យរបស់ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ។ 
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�រពន�រេពល �រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ �រអនុវត�ន៍ 
នីតិវ �ធីទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ក៏�នពិពណ៌��ងេលើផងែដរ �្រត�វ៖  

1. អនុ�� ត�រពន�រេពល 60 ៃថ�ៃន�រកំណត់េពលេវ��មៃថ�្របតិទិនែតបុ៉េ�� ះ េបើ៖ (a) �លៈេទសៈពិេសស 

ែដល�ន �មួយ�រេ�រពចំេ�ះបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� (State complaint) ពិេសស; ឬ (b) ��ឬបិ� និង SAU 
ឬទី�� ក់�រ ��រណៈេផ្សងេទៀត ែដល�ក់ព័ន�េ�យស� ័្រគចិត� 
យល់្រពមចំេ�ះទំហំេពលេវ�េដើម្បេី�ះ្រ�យប�� �មរយៈ �រស្រម �ះស្រម�ល 
ឬមេធ��យេ�ះ្រ�យជេ�� ះែដល�នជេ្រមើស េបើ�ច្រប្រពឹត�េ��នក� �ងរដ� ។ 

2. �ប់ប�� �លនីតិវ �ធី��ស្រ�ប់�រអនុវត�ន៍្របកបេ�យ្របសិទ��ិពពី�រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យរបស់ទី�� ក់�
រអប់រ��� ក់រដ�  េបើ្រត�វ�រ ែដលរមួ�ន៖ (a) សកម��ពស� ីពី�រជួយ�ងបេច�កេទស; (b) �រចរ�រ�� និង 

(c)  វ ��ន�រែកែ្របេដើម្បីេធ� ើឱ្យសេ្រមច�ននូវ�រេ�រពច�ប់។   
 

បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� និងសវ��រ្រមឹម្រត�វ (due process hearing) 
បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� សរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ ្រត�វ�នទទួលេ�ះ�្រប�នបទៃនសវ��រ្រមឹម្រត�វ ផងែដរ 
ដូចែដល�ន ពិពណ៌��ងេ្រ�ម េ្រ�មសវ��រែដលប� ឹងត�� អំពីសំេណើសវ��រ្រតឹម្រត�វ (Filing a Due Process 

Hearing Request) ឬបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� �នប�� ដ៏េ្រចើន ែដលក� �ងេ�ះ ប�� មួយ ឬេ្រចើន�ង 
�ែផ�កៃនសវ��រដូេច�ះ េ�ះរដ� ្រត�វេធ� ើឱ្យេ�� េ�ឃៈបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� ឬែផ�ក�មួយៃនបណ� ឹងត�� �� ក់រដ�  
ែដលកំពុង្រត�វ�នេ�ះ ្រ�យក� �ងសវ��រ្រតឹម្រត�វ រហូតដល់ សវ��រេនះ្រត�វប�� ប់។ 
ប�� �មួយក� �ងបណ� ឹងត�� �� ក់រដ�  ែដលមិនែមន�ែផ�កមួយៃនសវ��រ្រតឹម្រត�វ ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ 
េ�យេ្របើ្រ�ស់�រកំណត់េពល និងនីតិវ �ធី��ែដល�ន ពិពណ៌��ងេលើ។      
ក� �ងប�� មួយែដល�នេលើកេឡើងក� �ងបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យពីមុនៗេ�ក� �ងសវ��រ ្រតឹម្រត�វ  
ែដល�ក់ព័ន��គី ��ដូច��  (េ�កអ�ក និង SAU) ប�� ប់ពី�រសេ្រមចចិត�សវ��រ ្រតឹម្រត�វែដល 

ចង្រកងប�� េ�ះប�� �ល��  េហើយទី�� ក់�រ អប់រ��� ក់រដ� (State Educational Agency) ្រត�វជូនដំណឹងអ�កប� ឹងត��  � 
�រសេ្រមចចិត�េនះ្រត�វចង្រកងប�� �ល�� ។ 
 
 

បណ� ឹងត�� មួយែដលេ�ទ្រប�ន់អំពី�រខក�ន SAU ឬទី�� ក់�រ��រណៈេផ្សងេទៀត 
េដើម្បីអនុវត�េលើេសចក� ីសេ្រមចចិត� សវ��រ្រតឹម្រត�វមួយ ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�យទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ។   
  

�រេរៀបចំឯក�របណ� ឹងត��  
34 CFR §300.153 

អង��រមួយ ឬបុគ�ល�� ក់ �ច�ក់បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� (State complaint) សរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរែដល�ន 
ចុះហត�េល�េ្រ�មនីតិវ �ធី�� ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ។  
បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� រមួ�ន៖ 
 

1. រ�យ�រណ៍� SAU ឬទី�� ក់�រ��រណៈេផ្សងេទៀត �នរ�េ�ភបំ�នត្រម�វ�រ�ម�រៃនែផ�កបីុ Part B ៃន 

IDEA ឬបទប្ប�� តិ�របស់ខ� �ន; 

2. េហតុ�រណ៍ពិត��េលើរ�យ�រណ៍ែដល�មូល�� ន; 

 

3. ព័ត៌�នហត�េល� និងទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់អ�កបណ� ឹងត��  និង  

4. េបើ�រេ�ត្រប�ន់េលើ�ររ�េ�ភបំ�ន��ែដល�ក់ព័ន�នឹងកុ�រ�ក់�ក់៖ 

(a) េ�� ះកុ�រ និង�សយ�� នរស់េ�របស់កុ�រ; 

(b) េ�� ះ��េរៀន ែដលកុ�រេ�េរៀន; 

(c)  ក� �ងករណីកុ�រ ឬយុវជនេក�ងៗ�� នទី�� ក់�្រស័យ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងែដល�ច�នស្រ�ប់កុ�រ 
និងេ�� ះ��េរៀន ែដលកុ�រេ�េរៀន; 

(d) �រពន្យល់អំពី្របេភទប�� របស់កុ�រ ែដលរមួ�នេហតុ�រណ៍ពិត��ែដល�ក់ព័ន�នឹងប�� េនះ និង 
(e) ដំេ�ះ្រ�យប�� ែដល�នេស� ើេឡើងចំេ�ះទំហំយល់ដឹង េហើយែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះ�គី 

ែដលេរៀបចំឯក�របណ� ឹងត��  េ�េពលបណ� ឹងត�� ្រត�វ�ន�ក់បឹ�ង។ 



 
05-071 ជំពូក 101, បទប្ប�� ត� ិស� ីពី�រអប់រ�ពេិសសរមួ�� េ�រដ�ែម៉ន (Maine Unified Special Education Regulation)     ទំព័រ 234 

 
បណ� ឹងត��  ្រត�វេ�ទ្រប�ន់េលើ�ររ�េ�ភបំ�នែដល�នេកើត�នេឡើងមិនេលើសពីមួយ�� ំ 
មុននឹង�លបរ �េច�ទែដលបណ� ឹង ត�� េនះ្រត�វ�នទទួល ដូចែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើង 
�រអនុម័តេលើនីតិវ �ធបីណ� ងឹ�� ក់រដ� (Adoption of State Complaint Procedures) 
េបើេ�ះ�រយៈេពលយូរអែង�ងសមេហតុផល េ�យ�រអ�កប� ឹងត�� កំពុងែតេសើ� សំុេស�កម�សំណង 
ចំេ�ះ�ររ�េ�ភបំ�នែដល�នេកើត�នេឡើងេ�យេ�ទ្រប�ន់ 
មិនេ្រចើន�ងពីរ�� ំមុននឹង�លបរ �េច�ទែដលបណ� ឹងត��  
��យលក�ណ៍អក្សរ្រត�វ�នទទួលេ�យ្រកសួងអប់រ�ក៏េ�យ។ 
�គីែដល�ក់បណ� ឹងត�� �� ក់រដ� ្រត�វប�� �នបន�ឯក�រថតចម�ងស� ីពីបណ� ឹងត��  េ� SAU ឬទី�� ក់�រ 
��រណៈេផ្សងេទៀត ែដលបេ្រមើ�រ�រឱ្យកុ�រេ�េពលដូច�� នឹង�គី �ក់បណ� ឹងត�� ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ�។   
 

�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� SEA, េ្រ�ម 34 CFR 300.537, �ចកំណត់យន��រអនុវត��� ក់រដ� State ស្រ�ប់�រេ�ះ្រ�យ 
កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រ្របជុំ និងកិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�ល។  
 

នីតិវ �ធីស� ីពីសវ��រ ្រតឹម្រត�វ 
�រេរៀបចំឯក�រសំេណើស� ពីីសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ   
34 CFR §300.507 

ទូេ� 
េ�កអ�ក ឬ SAU �ច�ក់សំេណើសវ��រ នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វចំេ�ះប�� �មួយែដល�ក់ព័ន�នឹងសំេណើ 
ឬ�របដិេសធន៍ េដើម្បី�ប់េផ�ើម ឬ�� ស់ប� �រ�រកំណត់អត�ស�� ណ �រ�យតៃម� 
ឬ�ររកទីកែន�ងសិក�ស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក ឬ�រផ�ល់េស�កម� សមរម្យស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក 
�យុេទើបេកើតរហូតដល់�យុ 2 ��  ំឬ �រសិក���រដ�ែដលសមរម្យឥតគិតៃថ� FAPE 

ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក�ន�យ ុ3 ��  ំរហូតដល់ 20 ��  ំ។   
សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេនះ ្រត�វេ�ទ្រប�ន់េលើ�ររ�េ�ភបំ�នែដលេកើត�នេឡើង មិនេ្រចើន�ងពីរ��  ំ
មុននឹង េ�កអ�ក ឬ SAU យល់ដឹង ឬ្រត�វែតយល់ដងឹអំពីបណ� ឹងែដល�នេ�ទ្រប�ន់ 
ែដលបេង� ើតឱ្យ�នមូល�� នស� ីពីសំេណើស� ីពី សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។ 
�រកណត់េពលេវ��ងេលើ មិនអនុវត�ចំេ�ះេ�កអ�ក 
េបើេ�កអ�កមិន�ច�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេ�ក� �ង រយៈេពលកំណត់ េ�យ�រ៖ 

1. SAU �នប�� ញខុសេ�យ�ក់�ក់� ខ� �ន�នេ�ះ្រ�យប�� ��ែដល�នកំណត់ក� �ងសំេណើសវ��រ 
ឬ  

2. SAU �នដកហូតទុកព័ត៌�នពីេ�កអ�ក ែដល��ន្រត�វ�ម�រឱ្យផ�ល់ជូនេ�កអ�ក េ្រ�មែផ�កបីុ Part 

B ៃន IDEA។ 
ព័ត៌�នស្រ�ប់��បិ� 

SAU ្រត�វជូនដំណឹងេ�កអ�កអំពីេស�កម�ឥតបង់ៃថ� ឬតៃម��ប្រសបច�ប់ 
និងេស�កម��ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀតែដល�ច�ន េ�ក� �ងតំបន់េនះ េបើេ�កអ�កេសើ� សំុព័ត៌�ន ឬ េបើេ�កអ�ក ឬ 
SAU �ច�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី ្រតឹម្រត�វ។  
សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី ្រតឹម្រត�វ 
34 CFR §300.508 

ទូេ� 
េដើម្បេីស� ើសំុសវ��រមួយ េ�កអ�ក ឬ SAU (ឬេម�វ �របស់េ�កអ�ក ឬេម�វ �របស់ SAU) 
្រត�វែត្របគល់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេ��គីដៃទ។ 
សំេណើសវ��រេ�ះ្រត�វែត�ន្រគប់�តិ�ែដល�ន�យ�ងេ្រ�ម�ងំអស់ 
េហើយ្រត�វែត�នរក�ទុក��រស�� ត់។ 
េ�កអ�ក ឬ SAU 
�� ក់�ក៏េ�យែដល�ន�ក់សំេណើសវ��រ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យទី�� ក់�រអប់រ�រដ�ផងែដរនូវច�ប់ចម�ងសំេណើសវ��រ
េនះ។ សំេណើសវ��រនឹង្រត�វ�ន�ត់ទុក��នទទួល 
េហើយប�� ត់េពលេវ�ៃនបទប�� ត� ិែដល�ចអនុវត��នេ�េលើសវ��រមួយែដលកំពុង�ន្របសិទ��ព 
េ�េពលទី�� ក់�រអប់រ�រដ��នទទួលច�ប់ចម�ងៃនសំេណើមួយរបស់ខ� �នែដល�នព័ត៌�នែដលត្រម�វឱ្យ�ន 
និង�នទទួល�រប�� ក់��យលក�ណ៍អក្សរ� �គី្រប�ំងក៏�នទទួលសំេណើេនះផងែដរ។  
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�តិ�សំេណើសវ��រ 

សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតមឹ្រត�វ រមួ�ន៖ 
1. េ�� ះកុ�រ;  

2. �សយ�� នរស់េ�របស់កុ�រ; 

3. េ�� ះ��េរៀនកុ�រ; 

4. េបើកុ�រ ឬយុវជនេក�ងៗ�� នទី�� ក់�្រស័យ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងកុ�រ និងេ�� ះ��កុ�រ; 

5. �រពិពណ៌�អំពី្របេភទប�� របស់កុ�រែដល�ក់ព័ន�នឹងបណ� ឹងែដល�នេស� ើេឡើង ឬែដល�នបដិេសធ 
ែដលរមួ�ន េហតុ�រណ៍ពិត��ែដល�ក់ព័ន�នឹងប�� េនះ និង 

6. ដំេ�ះ្រ�យប�� ែដល�នេស� ើេឡើងចំេ�ះទំហំយល់ដងឹ េហើយែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះ  SAU 
េ�េពលេ�ះ។   
 
េសចក�ជូីនដំណងឹែដលត្រម�វឱ្យ�នមុននឹង�រជំនំជំរះក� ីេលើសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ  

េ�កអ�ក ឬ SAU �ចមិន�ន សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វមួយរហូតដល់េ�កអ�ក ឬ SAU 

(ឬេម�វ �េ�កអ�ក ឬេម�វ � SAU) �ក់សំេណើសវ��រ នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
ែដលរមួ�នព័ត៌�នែដល�ន�យប�� �ីងេលើ។ 
 

�ព្រគប់្រ�ន់អំពីសំេណើសវ��រ 
ស្រ�ប់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ េដើម្បីបន�េ�មុខេទៀត 
�្រត�វ�ន�ត់ទុក�្រគប់្រ�ន់។សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ នឹង្រត�វ�ត់ទុក�្រគប់្រ�ន់ 
(�នេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រ�តិ��ងេលើ) េលើកែលងែត�គីែដលទទួលសំេណើសវ��រ នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 

(េ�កអ�ក ឬ SAU) ជូនដំណឹង ដល់ម�ន� ីសវ��រ និង�គីេផ្សងេទៀត��យលក�ណ៍អក្សរ ក� �ងរយៈេពល 15 
ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ែដល�គីទទួល 
េជឿ�ក់�សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ មិនេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រែដល�ន�យប�� ី�ងេលើ។  
 

ក� �ងរយេពល្រ�ៃំថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួល�រជូនដំណឹងេ�ះ �គីទទួល (េ�កអ�ក ឬ SAU) �ត់ទុក� 
សំេណើ សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ្រគប់្រ�ន់េ�ះ ម�ន� ីសវ��រ្រត�វស្រមចចិត��េតើ 
សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេនះេឆ� ើយតបនឹង ត្រម�វ�រ�ម�រែដល�ន�យប�� ី�ងេលើឬេទ 

េហើយជូនដំណឹងេ�កអ�ក និង SAU ��យលក�ណ៍អក្សរ�ប�� ន់។ 
 

�រែកត្រម�វសំេណើសវ��រ 
េ�កអ�ក ឬ SAU �ចេធ� ើ�រ�� ស់ប� �រចំេ�ះសំេណើសវ��រ េបើ៖  

1. �គីេផ្សងេទៀតអនុម័តចំេ�ះ�រ�� ស់ប� �រេនះ��យលក�ណ៍អក្សរ 
េហើយ្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវឱ�សេដើម្បីេ�ះ្រ�យ សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
�មរយៈកិច�្របជុំស� ីពី�រេ�ះ្រ�យ ែដល�នពិពណ៌�ងេលើ ឬ 

2. េ�យមិនយឺត�ង្រ�ំៃថ� មុននឹងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ�ប់េផ�ើម 
ម�ន� ីសវ��រផ�ល់�រអនុ�� តចំេ�ះ �រ�� ស់ប� �រេនះ។  

េបើ�គីបណ� ឹងត��  (េ�កអ�ក ឬ SAU) េធ� ើ�រ�� ស់ប� �រ��ចំេ�ះសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 

�រកំណត់េពលេវ�ស្រ�ប់ កិច�្របជុំស� ីពី�រេ�ះ្រ�យ (ក� �ងរយៈេពល 15 

ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ) និងរយៈេពល ស្រ�ប់ដេំ�ះ្រ�យ (ក� �ងរយៈេពល  

30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលសំេណើេនះ) �ត់េផ�ើមម�ងេទៀតេ��លបរ �េច�ទ 
សំេណើសវ��រែដល�នែកត្រម�វ ្រត�វ�ន�ក់បណ� ឹង។ 
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ទី�� ក់�រអប់រ�មូល�� ន (LEA) ឬ SAU េឆ� ើយតបចំេ�ះសំេណើសវ��រនីតិវ �ធ្ីរតឹម្រត�វ  

េបើ SAU មិន�នប�� �នេសចក� ីជូនដំណឹង�មុនចំេ�ះេ�កអ�ក 

ដូចែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងេសចក� ីជូនដំណឹង �មុន (Prior Written Notice) 

ែដល�ក់ទងនឹង្រប�បទែដល�នេ�ក� �ងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់េ�កអ�កេ�ះ SAU 

្រត�វេផ�ើជូនេ�កអ�ក នូវ�រេឆ� ើយតបមួយក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ែដលរមួ�ន៖   

1. �រពន្យល់មួយអំពីេហតុអ� ី SAU �នេលើកសំេណើ 

ឬ�នបដិេសធេដើម្ប�ីត់វ ��ន�រែដល�នេលើកេឡើងក� �ងសំេណើ សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ;  

2. �រពិពណ៌�អំពីជេ្រមើសេផ្សងៗែដល្រក �មកម� វ �ធីអប់រ�ែដល�នលក�ណៈឯកជន IEP 
របស់កូនេ�កអ�កែដល�ន គិតពិ�រ� េហើយមូលេហតុ�� �េហតុអ� ីជេ្រមើស�ងំេ�ះ 
�ន្រត�វបដិេសធ; 

3. �រពិពណ៌�អំពីនីតិវ �ធី�យតៃម� �រ�៉ន់្រប�ណ កំណត់្រ� ឬរ�យ�រណ៍នីមួយៗែដល SAU 
�នេ្របើ្រ�ស់ �មូល�� នស្រ�ប់បណ� ឹងែដល�នេស� ើេឡើង ឬែដល�នបដិេសធ និង  

4. �រពិពណ៌�អំពីក�� េផ្សង េៗទៀត ែដល�ក់ព័ន�នឹងបណ� ឹងែដល�នេស� ើេឡើង ឬែដល�នបដិេសធរបស់ SAU។  
 

�រផ�ល់ជូន ព័ត៌�នក� �ងចំណុច 1-4 �ងេលើ មិន�រ�រ SAU ពី�រេ�លអះ�ង�សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
�ន្រគប់្រ�ន់។ 
 

�គីេផ្សងៗេទៀតេឆ� ើយតបនឹងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធ្ីរតឹម្រត�វ  
េលើកែលងែត �នកំណត់េ្រ�មចំណងេជើងប�� ប់�ប�� ន់�ងេលើេ�ះ ទី�� ក់�រអបរ់�មូល�� ន LEA ឬ SAU 
េឆ� ើយតបនឹង សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �គីែដលទទួលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
្រត�វេផ�ើជូន�គីេផ្សងេទៀត នូវ�រេឆ� ើយតបមួយ ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលសំេណើសវ��រ 
ែដលេ�ះ្រ�យប�� ��េ�យ�ក់�ក់េ�ក� �ងសំេណើ សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេនះ។   
 

ទ្រមង់ែបបបទគំរ ូ
34 CFR §300.509 
ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ្រត�វអភិវឌ្ឍទ្រមង់ែបបបទគំរេូដើម្បីជួយេ�កអ�ក�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី ្រតឹម្រត�វ 
និងបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� ។ បុ៉ែន� រដ� េ�កអ�ក ឬ SAU �ចមិនត្រម�វឱ្យេ�កអ�កេ្របើ្រ�ស់ 
ទ្រមង់ែបបបទគំរ�ូងំេនះេទ។ ���រពិត េ�កអ�ក�ចេ្របើ្រ�ស់ទ្រមង់ែបបបទេនះ 
ឬទ្រមង់ែបបបទគំរែូដលសម្រសប�មួយ ដ�៏ប���នព័ត៌�នែដល�ម�រ 
ស្រ�ប់�រ�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ឬ បណ� ឹងត�� �� ក់រដ�។    
�រស្រម �ះស្រម�ល 
34 CFR §300.506 

ទូេ� 

SAU ្រត�វេរៀបចំ�រស្រម �ះស្រម�លែដល�ច�ន េដើម្បីអនុ�� តឱ្យេ�កអ�ក និង SAU េដើម្បេី�ះ្រ�យ�រមិនយល់្រពម 

ឬ �រែខ�ងគំនិត�� ែដល�ក់ព័ន�នឹងប�� �មួយ េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 
ែដលរមួ�នប�� ��ែដលេលើកេឡើង មុនេពល�រ�ក់ សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។ ដូេច�ះ 
�រស្រម �ះស្រម�លែដល�ច្រប្រពឹត�េ��ន េដើម្បេី�ះ្រ�យជេ�� ះ ��េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 
មិន�េតើេ�កអ�ក�ន�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេដើម្បីេស� ើសំុសវ��រនីតិវ �ធី ្រតឹម្រត�វ 
ដូចែដល�នពិពណ៌� េ្រ�មចំណងេជើង�រ�កស់េំណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតមឹ្រត�វ Filing a Due Process Hearing 
Request។    
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ត្រម�វ�រ�ម�រ 

នីតិវ �ធី��្រត�វ��� ដំេណើរ�រស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�ល៖ 
1. គឺស� ័្រគចិត�ចំេ�ះែផ�កេ�កអ�ក និងែផ�ករបស់ SAU; 

2. មិន្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបដិេសធ ឬពន�រសិទ�េិ�កអ�កចំេ�ះសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
ឬេដើម្បីបដិេសធសិទ�ិេផ្សងៗ េទៀតែដលេ�កអ�ក�ន េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA; និង  

3. ្រត�វ�នអនុវត�េ�យអ�កស្រម �ះស្រម�លែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ និងមិនលំេអៀង 
�អ�កែដល្រត�វ�នបណ� � ះ ប�� លបេច�កេទសស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�លែដល�ន្របសិទ��ព។  

SAU �ចអភិវឌ្ឍនីតិវ �ធី��ែដលផ�ល់ជូន��បិ� និង��េរៀន 
ែដលេ្រជើសេរ �សមិនេ្របើ្រ�ស់ដំេណើរ�រស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�ល ឱ្យ�សេដើម្បីេឆ� ើយតបេ�េពលេ�ះ 
េហើយទីកែន�ងសមរម្យចំេ�ះេ�កអ�ក �មួយនឹង�គីែដល�� នចំ�ប់ �រម�ណ៍៖ 

1. អ�កែដលស� ិតក� �ងកិច�សន�ែដល�នអង��ពដំេ�ះ្រ�យជេ�� ះែដល�នជេ្រមើសសមរម្យ 
ឬមជ្ឈមណ� លបណ� � ះ ប�� ល��ឬបិ� និងព័�៌�ន 
ឬមជ្ឈមណ� លធន�ន��ឬបិ�សហគមន៍េ��មរដ� និង 

2. អ�កែដលនឹងពន្យល់អំពីផល្របេ�ជន៍�� 
េហើយជ្រម �ញ�រេ្របើ្រ�ស់ដេំណើរ�រស្រម �ះស្រម�លចំេ�ះេ�កអ�ក។ 

 
រដ� ្រត�វ�នប�� ីេ�� ះពលរដ�ែដល�អ�កស្រម �ះស្រម�លែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ និងយល់ដឹងអំពីច�ប់ និង 
បទប្ប�� ត� ិ��ែដល�ក់ទងនឹង�រផ�ល់ជូន�រអប់រ�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន�។ ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� 
្រត�វេ្រជើសេរ �ស អ�កស្រម �ះស្រម�លែផ�កេលើមូល�� នៃចដន្យ រង� ិលជុំ ឬមូល�� នមិនលំេអៀងេផ្សងៗេទៀត។ 
រដ� ទទួលខុស្រត�វចំេ�ះតៃម�ដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ ែដលរ�ួនតៃម�កិច�្របជុ�ំ�។ 
�ល់កិច�្របជុំនីមួយៗេ�ក� �ង ដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ ្រត�វ�នេ្រ�ងទុក�មលក�ណៈេទៀង�ត់េពលេវ� 
េហើយ្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ�េ�ទីកែន�ងមួយ ែដលសមរម្យស្រ�ប់េ�កអ�ក និង SAU ។ 
 

េបើេ�កអ�ក និង SAU េ�ះ្រ�យជេ�� ះ�មរយៈដេំណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ 
�ងំពីរ�គី្រត�វចូលក� �ង�រ�ក់ប�� �ល កិច�្រពមេ្រព�ង្រសបច�ប់ ែដល្រប�សឱ្យដឹងអំពីដំេ�ះ្រ�យ េហើយ៖ 

1. ែថ�ង� ្រគប់�រពិ�ក��ងំអស់ ែដល�នេកើត�នេឡើងេ�កំឡ� ងេពលដេំណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ 
នឹងស� ិតេ� �ស�� ត់ 
េហើយ�ចមិន្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់�ភស� � �ងេ�ក� �ងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វែដលេកើត�នេឡើង�េពល 
េ្រ�យ�មួយេឡើយ ឬនីតិវ �ធីរដ�ប្បេវណី និង   

2. ្រត�វ�នចុះហត�េល�ពីេ�កអ�ក�ងំពីរ និងអ�កតំ�ង SAU  ែដល�នសិទ�ិេដើម្បីែកែ្រប SAU។ 

កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�លែដល�នចុះហត�េល���យលក�ណ៍អក្សរ �ច្របតិបត� ិ�នក� �ងតុ��ររដ� (State 

court) �មួយៃនែដន��� ធរ�នសមត�កិច� (តុ��រមួយែដល�នសិទ�ិអនុ�� តេ្រ�មច�ប់រដ� State law 

េដើម្បជីំនំជំរះ្របេភទេរឿងក� ីេនះ) ឬតុ��រ្រស �ក (district court) ៃនសហរដ��េមរ �ក (the United States)។(សូមេមើលែផ�ក XVI 
(3) (B)(9) ៃនវ ��នេនះ)។ 
�រពិ�ក���ែដល�នេកើត�នេឡើងេ�កំឡ� ងដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ ្រត�វ�នរក��ស�� ត់។ 
�មិន�ច្រត�វ�ន េ្របើ្រ�ស់�ភស� � �ងក� �ងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ឬនីតិវ �ធីរដ�ប្បេវណីៃនតុ��រសហព័ន� 
(Federal court) ឬតុ��ររដ�  ៃនរដ� �មួយែដលទទួល�រជួយេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA។ 
 

�ពមិនលំេអៀងស� ីពី�រស្រម �ះស្រម�ល  
អ�កស្រម �ះស្រម�ល៖ 

1. �ចមិនែមន�និេ�ជិតៃនទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ឬ SAU ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រអប់រ� 
ឬ�រែថ�កូំនេ�កអ�ក និង 

2. មិន្រត�វ�នផល្របេ�ជន៍�� ល់ខ� �ន ឬផល្របេ�ជន៍�ងវ ��� ជីវៈ 
ែដលបង�ជេ�� ះ�មួយលក�ណៈ�រពិតរបស់អ�ក ស្រម �ះស្រម�ល។  

�មែបបេផ្សងពីេនះ បុគ�លែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�អ�កស្រម �ះស្រម�ល�� ក់ មិនែមននិេ�ជិតរបស់ 
SAU ឬទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ែត�� ក់ឯងបុ៉េ�� ះេឡើយ ពីេ្រ�ះ�ត់ឬ�ង្រត�វទទួលបង់្រ�ក់ពី ទី�� ក់�រ ឬ SAU 
េដើម្បីបេ្រមើ �រ�រ�អ�កស្រម �ះស្រម�ល�� ក់។  
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េម�វ ��� ក់�ចតំ�ងឱ្យអង��ពរដ��ល��មួយេ�ក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លែតបុ៉េ�� ះ 
េ�េពល�េម�វ ��� ក់តំ�ងឱ្យ ��បិ�។ េម�វ ��� ក់ែដលតំ�ងឱ្យ��ឬបិ� 
្រត�វផ�ល់ជូន�យកឬ�ង�� ងអង��ពរដ��ល�� និង�រ ��ល័យ នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ៃន្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន (Due 
Process Office of the Maine Department of Education) �មួយនឹង 

េសចក� ីជូនដំណឹងសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ�មុន�៉ងេ�ច�ស់ចំនួន 7 ៃថ� ចំេ�ះ�រស្រម �ះស្រម�ល 
ែដលពួកេគ នឹងតំ�ងឱ្យ��ឬបិ�េ�ឯ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ។ 
�គី���ច្របឹក�េ�បល់�មួយេម�វ �របស់ពួកេគ�មុន និង ប�� ប់ពី�រចូលរមួក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លេនះ។ 
 

េបើ�គី�ងំពីរយល់្រពមេ�ះ 
�គី���ចចុះហត�េល�េលើលិខិតបដិេសធស� ីពីេសចក� ីជូនដំណឹង�រចូលរមួេម�វ �របស់��ឬបិ� 
សរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរែដល�នរយៈេពល 7 ៃថ� េ�ក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លេនះ។ ឯក�រថតចម�ងលិខិតបដិេសធ 

ែដល�ន ចុះហត�េល�េនះ ្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះ�រ ��ល័យនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វៃន្រកសួងអប់រ�  (Department of Education 
Due Process Office)។ 

 
េបើ��ឬបិ�មិនេ្រជើសេរ �សេដើម្បីចូលរមួក� �ង�រស្រម �ះស្រម�លេនះេទ 
��ឬបិ��ច្រត�វ�ន�� ប់ទំ�ក់ទំនងេ�យអ�ក្របឹក�យល់ ស� ីពីនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ពី្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន 
ែដលនឹងពិ�ក��មួយ��ឬបិ�អំពី ផល្របេ�ជន៍ៃន�រស្រម �ះស្រម�លេនះ។ 
េបើ��ឬបិ�ចង់េស� ើសំុ�រស្រម �ះស្រម�លមួយ ឬចង់ទទួលព័ត៌�នែថមេទៀតអំពី �រស្រម �ះស្រម�លេនះ ��ឬបិ�
�ច�ក់ទងមក�រ ��ល័យនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ៃន្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន  �មេលខ៖ 624-6644 ។ 
      

�� ន�ព�ររកទីកែន�ងកុ�រ េ�កំឡ� ងេពល�� កៃន�រប� ឹងត��  (“�� ក Stay Put”) 
34 CFR §300.518 
េលើកែលងែត�នផ�ល់ជូនដូច�ងេ្រ�ម 
េ្រ�មចំណងេជើងនីតិវ �ធី��េ�េពលបណ� � ះប�� លកុ�រៗែដល�ន�ពពិ�រ (PROCEDURES WHEN 

DISCIPLINING CHILDREN WITH) េ�កំឡ� ងេពល�� ក�រស្រម �ះស្រម�លមួយ ឬសំេណើេសុើប អេង�តបណ� ឹងត�� �� ក់រដ� 
(State complaint) ឬេ�េពលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ្រត�វ�នប�� �នេ��គីេផ្សងេទៀត េហើយ 
េ�កំឡ� ងេពលរង់��ំរសេ្រមចចិត�សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង�មួយ ឬនីតិវ �ធីតុ��រេ�ះ 
កូនេ�កអ�ក េ�ែតស� ិតក� �ង�ររកទីកែន�ងសិក�ថ�ីរបស់�ត់ឬ�ង េបើេ�ះ�េ�កអ�ក និងរដ� ឬ SAU 
យល់្រពម�មែបប�ក៏េ�យ។ 
 
េបើសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �ក់ព័ន�នឹង�រ�ក់�ក្យសំុស្រ�ប់�រអនុ�� តដំបូងចំេ�ះ��រដ� 
�មួយនឹង�រ្រពមេ្រព�ង របស់េ�កអ�កេ�ះ កូនេ�កអ�ក្រត�វ�ក់ឱ្យេ�ក� �ងកម� វ �ធី��រដ�្រតឹម្រត�វ 
រហូតដល់�រប�� ប់ៃននីតិវ �ធី�ងំអស់េនះ។ 
 

េបើសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �ក់ព័ន�នឹង�រ�ក់�ក្យសំុស្រ�ប់េស�កម�ដំបូង េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 

ស្រ�ប់កុ�រ ែដលកំពុងឆ�ង�ត់ពីបំេពញមុខ�រេ្រ�មែផ�កសីុ Part C ៃន IDEA េ�ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 

និងអ�កែដលមិនសិទ�ិ្រសបច�ប់ តេ�េទៀត ស្រ�ប់េស�កម�ែផ�កសីុ Part C េ�យ�រែតកុ�រ�ន�យុបី�� ំេ�ះ SAU 

មិន្រត�វ�ន�ម�រេដើម្បផី�ល់ជូន េស�កម�ែផ�កសីុ Part C ែដលកុ�រ�នទទួល។ 

េបើកុ�រេនះ្រត�វ�នេគរកេឃើញ��នសិទ�ិ្រសបច�ប់េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 
េហើយ�រ្រពមេ្រព�ងរបស់េ�កអ�កស្រ�ប់កូន េដើម្ប�ីរសិក�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន�ស្រ�ប់្រ�ដបូំងេ�ះ 
ប�� ប់មក ក� �ងកំឡ� ងេពលលទ�ផលៃននីតិវ �ធី��េ�ះ SAU ្រត�វផ�ល់ជូន�រសិក�ពិេសស 

និងេស�កម��ក់ព័ន��ងំេ�ះ ែដលមិនស� ិតក� �ង ជេ�� ះ (ក� �ងេ�ះ�ងំេ�កអ�ក និង SAU យល់្រពម�� )។  
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ដំេណើរ�រេ�ះ្រ�យ 
34 CFR §300.510 

កិច�្របជំុស� ីពីដំេ�ះ្រ�យ 
ក� �ងរយៈេពល 15 
ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងអំពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់េ�កអ�ក និង 
មុនេពលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ�ប់េផ�ើមេ�ះ SAU ្រត�វេ�្របជុំ�មួយេ�កអ�នក និងស�ជិក�ក់ព័ន� 

ឬស�ជកិ ��ៃន្រក �មកម� វ �ធីអប់រ�ែដល�នលក�ណៈឯកជន IEP 
ែដល�នចំេណះដឹងអំពីេហតុ�រណ៍ពិត�ក់�ក់ែដល�នកំណត់ក� �ង 
សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់េ�កអ�ក។ កិច�្របជុំេនះ៖   

1. ្រត�វ�ប់ប�� �លអ�កតំ�ង�� ក់ពី SAU ែដល�នសិទ�អិនុ�� តេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��តំ�ងឱ្យ SAU; និង  

2. �ចមិន�ប់ប�� �លេម�វ ��� ក់ពី SAU េបើេ�ះ�េ�កអ�ក្រត�វ�នអមេ�េ�យេម�វ ��� ក់ក៏េ�យ។ 

េ�កអ�ក និង SAU កំណត់ស�ជិក�ក់ព័ន�ៃន្រក �ម IEP Team េដើម្បីចូលរមួកិច�្របជុំេនះ។ 
េ�លបំណងៃនកិច�្របជុំេនះ គឺស្រ�ប់េ�កអ�កេដើម្បពិី�ក�អំពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់េ�កអ�ក 
និងេហតុ�រណ៍ពិត��ែដលបេង� ើត មូល�� នសំេណើសវ��រ ដូេច�ះគឺ� SAU 
�នឱ�សេដើម្បីេ�ះ្រ�យជេ�� ះេនះ។  
កិច�្របជុំស� ីពីដេំ�ះ្រ�យេនះ មិន �ំ�ច់�នេទ េបើ៖ 

1. េ�កអ�ក និង SAU យល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរេដើម្បីបដេិសធកិច�្របជុំេនះ ឬ 

2. េ�កអ�ក និង SAU យល់្រពមេ្របើ្រ�ស់ដេំណើរ�រស្រម �ះស្រម�ល ែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងស� ពីី 
�រស្រម �ះស្រម�ល។ 

 
រយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ  

SAU មិន�នេ�ះ្រ�យសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ចំេ�ះ�រេពញចិត�េ�កអ�កក� �ងរយៈេពល 30 

ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន ៃន�រទទួលសំេណើសវ��រ (េ�កំឡ� ងេពលស្រ�ប់ដេំណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ)  
សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �ចេកើត�នេឡើង។ 
 

�រកំណត់េពលេវ� រយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន ស្រ�ប់�រេចញឱ្យេសចក� ីសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ 

�ប់េផ�ើម �រផុតកំណត់រយៈេពលដេំ�ះ្រ�យ 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន 

�មួយនឹង�រេលើកែលង�ក់�ក់ស្រ�ប់�រែកែ្រប ែដល�នរយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន 
ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។ 
 

 

េលើកែលងែតេ�កអ�ក និង SAU �នយល់្រពម�ងំសង�ងេដើម្បីបដិេសធចំេ�ះដំេណើរ�រេ�ះ្រ�យ 
ឬេដើម្បេី្របើ្រ�ស់ �រស្រម �ះស្រម�លេនះ �រខក�នរបស់េ�កអ�កេដើម្បីចូលរមួក� �ងកិច�្របជុំស� ីពីដំេ�ះ្រ�យេនះ 
នឹងពន�រេពលចំេ�ះ�រកំណត់ េពលេវ�ស្រ�ប់ដំេណើរ�រេ�ះ្រ�យ 
និងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរហូតដល់េ�កអ�កយល់្រពមចូលរមួក� �ងកិច�្របជុំមួយ។ 
 

េបើេ្រ�យ�រខំ្របឹងែ្របង និង�រេរៀបចំឯក�រែដលសមេហតុផលេ�ះ ដូច��រខំ្របឹងែ្របងេនះ SAU 

មិន�ចទទួល�រចូលរមួ េ�កអ�កក� �ងកិច�្របជុំស� ីពីដំេ�ះ្រ�យេទ SAU 
�ចេស� ើសំុ�ម�ន� ីសវ��រេលើបណ� ឹងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់ េ�កអ�ក 
េ�ចុងប�� ប់រយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន។ ឯក�រសរុបៃន�រខំ្របឹងែ្របងេនះ ្រត�វ 
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�ប់ប�� �លកំណត់្រ�មួយអំពី�រព��មរបស់ SAU េដើម្បីេរៀបចំេពលេវ� និងទីកែន�ងយល់្រពមេ�វ �ញេ�មកមួយ 
ដូច�៖   

1. កំណត់្រ�េ�ទូរស័ព�លំអិតែដលេធ� ើេឡើង ឬ�នព��មេធ� ើ និងលទ�ផល��អំពី�រេ�ទូរស័ព��ងំេនះ; 

2. ឯក�រថតចម�ងអំពី�រេឆ� ើយឆ�ង��  �នេផ�ើជូនេ�កអ�ក និងចេម� ើយេផ្សងេទៀតែដលទទួល�ន និង   
3. កំណត់្រ�លំអិតអំពី�រមកជួប ែដល�នេធ� ើេឡើងេ�ផ�ះ ឬទីកែន�ងេធ� ើ�រេ�កអ�ក 

និងលទ�ផល��អំពី �រមកជួប�ងំេនះ។ 
SAU ខក�នេដើម្បីមឱ្យ�នកិច�្របជុំស� ីពីដំេ�ះ្រ�យក� �ងរយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ 15 
ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិនៃន�រទទួលេសចក� ីជូន ដំណឹងអំពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរបស់េ�កអ�ក ឬ 
ខក�នចូលរមួក� �ងកិច�្របជុំស� ីពីដេំ�ះ្រ�យេនះ េ�កអ�ក�ច �កសួរម�ន� ីសវ��រេដើម្បីប�� ក់� 
�រកំណត់េពលេវ�សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វរយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន �ប់េផ�ើម។ 
 

�រែកត្រម�វចំេ�ះរយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន  

េបើេ�កអ�ក និង SAU យល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរេដើម្បីបដេិសធកិច�្របជុំស� ពីីដំេ�ះ្រ�យ 

ប�� ប់មក�រកំណត់េពល េវ�រយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន ស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
�ប់េផ�ើម�ៃថ�ប�� ប់។ 
ប�� ប់ពី�រ�ប់េផ�ើមស្រម �ះស្រម�ល ឬកិច�្របជុសំ� ីពីដេំ�ះ្រ�យ និងមុនេពលដេំ�ះ្រ�យរយៈេពល 30 

ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន េបើេ�កអ�ក និង SAU យល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរ� 

�� នកិច�្រពមេ្រព�ងែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នេទ ប�� ប់មក�រកំណត់ េពលេវ�រយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន 
ស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �ប់េផ�ើម�ៃថ�ប�� ប់។  
េបើេ�កអ�ក និង SAU យល់្រពមេ្របើ្រ�ស់ដំេណើរ�រស្រម �ះស្រម�ល�ងំពីរ�គី 
�ចសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរេដើម្បីបន� �រស្រម �ះស្រម�លេនះរហូតដល់កិច�្រពមេ្រព�ងមួយ�នសេ្រមច

េ�ចុងប�� ប់រយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន។ បុ៉ែន� េបើេ�កអ�ក ឬ SAU 

ដកេចញពីដេំណើរ�រស្រម �ះស្រម�លេនះ ប�� ប់មក�រកំណត់េពលេវ�រយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម ្របតិទិន 
ស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ �ប់េផ�ើម�ៃថ�ប�� ប់។ 
 

កិច�្រពមេ្រព�ងស� ីពីដំេ�ះ្រ�យ�សរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ 

េបើដំេ�ះ្រ�យមួយចំេ�ះជេ�� ះ្រត�វ�នមកដល់កិច�្របជុំស� ីពីដំេ�ះ្រ�យេ�ះ េ�កអ�ក ឬ SAU ្រត�វចូលក� �ង 
កិច�្រពមេ្រព�ងែដល�ក់ប�� �ល�� េ�យ្រសបច�ប់ គឺ�៖ 

1. �នចុះហត�េល�េ�យេ�កអ�ក និងអ�កតំ�ង�� ក់ពី SAU ែដល�នសិទ�អិនុ�� តេដើម្ប�ី� ប់នឹង SAU 
នឹង 

2. ែដល�ច្របតិបតិ��នក� �ងតុ��ររដ� �មួយៃនែដនសមត�កិច� (តុ��ររដ�  ែដល�នសិទ�ិអនុ�� ត 

េដើម្បជីំនំជំរះក� ី្របេភទេនះ) ឬេ�ក� �ងតុ��រ្រស �កៃនសហរដ��េមរ �ក (United States)។ (សូមេមើលែផ�ក 

XVI(11)(F)) 
 

រយៈេពលពិនិត្យកិច�្រពមេ្រព�ងេឡើងវ �ញ 
េបើេ�កអ�ក និង SAU ចូលក� �ងកិច�្រពមេ្រព�ងមួយ �លទ�ផលមួយៃនកិច�្របជុសំ� ីពីដំេ�ះ្រ�យ �គី�មួយ 

(េ�កអ�ក និង SAU �ចទុក�េ�ឃៈចំេ�ះកិច�្រពមេ្រព�ងេ�ក� �ងរយៈេពល 3 

ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រេ�េពលេវ�ែដលេ�កអ�ក និង SAU �ងំពីរ �នចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។  
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�រជំនំជំរះស� ីពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ  
សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង 
34 CFR §300.511 

ទូេ� 
េ�េពល�សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ្រត�វ�នប�ងឹ េ�កអ�កឬ SAU ែដល�ក់ព័ន�ក� �ងជេ�� ះេនះ 
្រត�វ�នឱ�សមួយ ស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង 
ដូចែដល�នពិពណ៌�ក� �ងែផ�កសំេណើសវ��រនីតិវ �ធ្ីរតឹម្រត�វ និងដំេណើរ�រ ដំេ�ះ្រ�យ (Due Process Hearing 

Request and Resolution Process)។  

 
ម�ន� ីសវ��រមិនលំេអៀង 

ម�ន� ីសវ��រចំនួនតិចបំផុត៖ 
1. មិនែមននិេ�ជិតរបស់ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� (State Educational Agency) ឬ SAU 

ែដល�ក់ព័ន�ក� �ង�រសិក� ឬែថ�កុំ�រេឡើយ។ បុ៉ែន� 
បុគ�ល�� ក់មិនែមន�និេ�ជិតៃនទី�� ក់�រែត�� ក់េទ ពីេ្រ�ះ�ង/�ត់ទទួល្រ�ក់ពី 

ទី�� ក់�រេដើម្បីបេ្រមើ�រ�រ�ម�ន�សីវ��រ�� ក់;   

2. មិន្រត�វ�នផល្របេ�ជន៍�� ល់ខ� �នឬផល្របេ�ជន៍�ងវ ��� ជីវៈ 
ែដល�នជេ�� ះ�មួយនឹងលក�ណៈ្រសប�ម �រពិតរបស់ម�ន� ីសវ��រេ�ក� �ង�រជំនំជំរះក� ីេឡើយ; 

3. ្រត�វ�នចំេណះដឹង និងយល់ដឹងអំពី�រផ�ល់បទប្ប�� ត� ិ IDEA សហព័ន� និងរដ� ែដល�ប់�ក់ទងនឹង IDEA 

និង �របក្រ�យ��អំពី IDEA ្រសបច�ប់ េ�យតុ��រសហព័ន� និងតុ��ររដ� (Federal and State 

courts) និង   

4. ្រត�វ�នចំេណះដឹង និងសមត��ពេដើម្បី្របតិបតិ��រជំនំជំរះ និងេដើម្បីេរៀបចំ 
និងសរេសរេសចក� ីសេ្រមចចិត��� ្រសបនឹង�រអនុវត�ន៍្រតឹម្រត�វ�មស� ង់�ឬបទ�� ន្រសបច�ប់។  

�ល់ SAU នីមួយៗ ្រត�វរក�ទុកប�� ីេ�� ះបុគ�ល���ងំេ�ះ ែដលបេ្រមើ�រ�រ�ម�ន� ីសវ��រែដលរមួ�ន 
រ�យ�រណ៍ មួយស� ីពីលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់របស់�ម�ន� ីសវ��រ។ 
 

ប�� វ ��ទៃនសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ  
�គី (េ�កអ�ក ឬ SAU) ែដលេស� ើសំុសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
�ចមិនេលើកេឡើងនូវប�� ��េ�ឯសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
ែដលមិន�ន្រត�វេ�ះ្រ�យក� �ងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ េបើេ�ះ��គីេផ្សងេទៀតយល់្រពមក៏េ�យ។ 
 

�រកំណត់េពលេវ�ស្រ�ប�់រេស� ើសុំសវ��រ  
េ�កអ�ក ឬ SAU ្រត�វេសើ� សំុសវ��រមិនលំេអៀងមួយចំេ�ះសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 

ក� �ងរយៈេពលពីរ�� ំៃន�លបរ �េច�ទ ែដលេ�កអ�ក ឬ SAU �នដឹង 
ឬ្រត�វែតដឹងអំពីប�� េនះែដល�នេ�ះ្រ�យក� �ងសំេណើសវ��រ។ 
 

�រេលើកែលងចំេ�ះ�រកណំត់េពលេវ� 
�រកំណត់េពលេវ��ងេលើ មិនអនុវត�ចំេ�ះេ�កអ�កេទ 
េបើេ�កអ�កមិន�ច�ក់បណ� ឹងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ េ�យ�រ៖ 

1. SAU �នេធ� ើឱ្យយល់ខុសេ�យ�ក់�ក់� ខ� �ន�នេ�ះ្រ�យប��  
ឬប�� ែដលេ�កអ�កកំពុងែតេលើកេឡើងក� �ង សំេណើសវ��ររបស់េ�កអ�ក ឬ 
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2. SAU ដកហូតទុកព័ត៌�នពីេ�កអ�ក� ខ� �នត្រម�វឱ្យ�នេដើម្បផី�ល់ជូនេ�កអ�ក េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន 

IDEA។ 

 
សិទ� ិស� ីពីសវ��រឬ�រជំនំជំរះ 
34 CFR §300.512 

ទូេ� 
�គី�មួយ�ក់ព័ន�នឹងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ (ែដលរមួ�ន�រជំនំជំរះក� ីែដល�ក់ព័ន�នឹងនីតិ វ �ធី�ក់វ �ន័យ) 
�នសិទ�ិ េដើម្ប៖ី 

1. �នអម និងផ�ល់គំនិតេ�បល់េ�យេម�វ ��� ក់ និង/ឬបុគ�ល��ែដល�នចំេណះដឹង 
ឬ�របណ� � ះប�� ល �ក់�ក់ែដល�ក់ទងនឹងប�� កុ�រៗែដល�ន�ពពិ�រ។ 

2. ប�� ញភស� � �ង និងប�� ្របឈម �រ�កសួរចេម� ើយអេង�ត និង�ម�រឱ្យ�ន�រចូលរមួពី�ក្សី��; 

3. �ម្រ�មចំេ�ះ�រែណ�ំប�� ញភស� � �ងេ�ឯ�រជំនំជំរះក� ីែដលមិន្រត�វ�នេចញផ�យចំេ�ះ�គីេ�ះ 
�៉ងេ�ច �ស់រយៈេពល្រ�ំៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រ�រ មុននឹង�រជំនំជំរះក� ី; 

4. ទទួលកំណត់្រ�សវ��រែដល�ន�ក្យស័ព�ដូច��  �មេរៀបសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ 
ឬេបើអ�កចង់�មរេបៀប េអឡិក្រត�និក និង   

5. ទទួលលទ�ផលៃនេហតុ�រណ៍ពិត និង�រសេ្រមចចិត����មេរៀបសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ 
ឬេបើអ�កចង់�ន �មរេបៀេអឡិក្រត�និក។ 

 
�រេចញផ�យព័ត៌�នបែន�ម 

�៉ងតិច្រត�វ�នរយៈ្រ�ំៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រ មុននឹងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេ�ះ េ�កអ�ក ឬ SAU 
្រត�វប�� ញឬេចញផ�យឱ្យ��  េ�វ �ញេ�មក្រគប់�រ�យតៃម��ងំអស់ែដល�នបំេពញ្រតឹម�លបរ �េច�ទេ�ះ 
និងអនុ��ន៍��ែផ�កេលើ�រ�យតៃម� �ងំេ�ះ ែដលេ�កអ�ក ឬ SAU 
�នបំណងេ្របើ្រ�ស់េ�ឯសវ��រឬ�រជំនំជំរះក� ី។ 
 
�ម�ន� ីសវ��រ 
�ច�រ�រ�គី�មួយែដលខក�នេដើម្បីេ�រពត្រម�វ�រ�ម�រេនះពី�រែណ�ំចំេ�ះ�រ�យតៃម� 
ឬអនុ�សន៍�ក់ព័ន�េ�ឯសវ��រឬ�រជំនំជំរះក� ី េ�យ�� ន�រ្រពមេ្រព�ងពី�គីេផ្សងៗេទៀតេឡើយ។ 
 

សិទ� ិ��ឬបិ�េ�ឯសវ��រឬ�រជំនំជំរះក�  ី
េ�កអ�ក្រត�វ�នផ�ល់សិទ�េិដើម្បី៖ 

1. �នវត��នកូនេ�កអ�ក; 

2. េបើកសវ��រឬ�រជំនំជំរះក� ីចំេ�ះ��រណៈជន និង 
3. �នកំណត់្រ�សវ��រ លទ�ផលៃនេហតុ�រណ៍ពិត និង�រសេ្រមចចិត� ែដល�នផ�ល់ជូនេ�កអ�ក េ�យ 

ឥតគិតៃថ�។  
�រសេ្រមចចិត�ស� ីពីសវ��រ 
34 CFR §300.513 
 

�រសេ្រមចចិត�របសម់�ន�សីវ��រ  
�រសេ្រមចចិត�របស់ម�ន� ីសវ��រអំពី�េតើ កូនេ�កអ�ក (�យុេទើបេកើតរហូតដល់ 2 �� )ំ 

ែដល�នទទួលេស�កម�សមរម្យ ឬ (�យុ 3 �� រំហូតដល់  20  �� )ំ 

ែដលទទួល�ន�រសិក���រដ�សមរម្យឥតគិតៃថ� FAPE ្រត�វែផ�កេលើបរ �េវណដ៏សំ�ន់។ 
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េ�ក� �ងប�� ��ែដលេ�ទ្រប�ន់ចំេ�ះ�ររ�េ�ភបំ�ននីតិវ �ធីេ�ះ 
ម�ន� ីសវ��រ�ចរកឱ្យេឃើញ�កូនេ�កអ�កមិន�នទទួលេស�កម�សមរម្យ ឬ FAPE 
េបើ�ពមិន្រគប់្រ�ន់នីតិវ �ធី៖ 

1. �នេ្រជ�តែ្រជកសិទ�ិកូនេ�កអ�កចំេ�ះេស�កម�សមរម្យ ឬ �រសិក���រដ�សមរម្យឥតគិតៃថ� ; 

2. �នេ្រជ�តែ្រជក�៉ង�� ំងចំេ�ះឱ�សេ�កអ�កេដើម្បីចូលរមួក� �ងដំេណើ�រស� ពីី�រេធ� ើេសចក� ីសេ្រមចចិត�

ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រផ�ល់េស�កម�សមរម្យ ឬ �រសិក���រដ�សមរម្យឥតគិតៃថ� FAPE 
ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក ឬ 

3. �នបង�ឱ្យ�ន�រខូច�តផល្របេ�ជន៍សិក�។ 
 
េសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ 
�ល់�រសេ្រមចចិត�នីមួយៗែដល�នេធ� ើេឡើងេ�ឯ�រសន� ិ�� នអំពី�រកំណត់បណ� ឹងចំេ�ះវ ��ន�រេនះ 
្រត�វសរេសរ��យ លក�ណ៍អក្សរ និង្រត�វ�ប់ប�� �លលទ�ផល��ស� ីពីេហតុ�រណ៍្រគប់្រ�ន់េដើម្បីឱ្យដំណឹង�គី�� 
និងស�ជិកៃន��រណៈ ជនែដល�នចំ�ប់�រម�ណ៍ៃនមូល�� នស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�។  
 

ខែចងស� ីពី�របក្រ�យ 
�� នលក�ខណ� ផ�ល់ជូន��ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ 
�ច្រត�វ�នបក្រ�យេដើម្បី�រ�រម�ន� ីសវ��រពី�រប�� ឱ្យ SAU 

េ�រពត្រម�វ�រ�ម�រ��ក� �ងែផ�កៃនបទប្ប�� តិ�សហព័ន�ស� ីពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី េ្រ�មែផ�កបីុ Part B 

ៃន IDEA (34 CFR §§300.500 �មរយៈ 300.536)។  

 
�ក់សំេណើេ�យែឡកស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 

�� នអ� ីេ�ក� �ងែផ�កៃនបទប្ប�� តិ�សហព័ន�ស� ីពី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA (34 CFR 

§§300.500 through 300.536) 
�ច្រត�វ�នបក្រ�យេដើម្បី�រ�រេ�កអ�កពី�រ�ក់បណ� ឹងសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ េ�យែឡក 
ពី�� ចំេ�ះប�� មួយ េ�យែឡកពី�� ពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វែដល�ន�ក់បណ� ឹងរចួេហើយ។  
 

លទ�ផល និង�រសេ្រមចចតិ���ចំេ�ះគណៈកម��រផ�លគ់ំនិតេ�បល់ និង��រណៈជនទូេ�  
ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ឬ SAU (មួយ�ក៏េ�យ ែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះសវ��រេ�កអ�ក) 
ប�� ប់ពី�រលុបេ�លព័ត៌�នែដល�នកំណត់�� ល់ខ� �ន�មួយ ្រត�វ៖ 

1. ផ�ល់ជូនលទ�ផល និង�រសេ្រមចចិត���ក� �ងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
ឬបណ� ឹងត�� ចំេ�ះគណៈកម��រផ�ល់គំនិត េ�បល់�ង�រសិក�ពិេសស�� ក់រដ� និង 

2. េធ� ើឱ្យលទ�ផល និង�រសេ្រមចចិត���ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះ��រណៈជន។ 
បណ� ឹង�ទុក�ឬឧទ�រណ៍  
�រប�� ប់េលើ�រសេ្រមចចតិ�ចុងេ្រ�យ; បណ� ឹង�ទុក�  
 34 CFR §300.514 

�រប�� ប់េលើ�រសេ្រមចចតិ�សវ��រ 
�រេ្រមច�នេធ� ើេ�ក� �ងសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ (ែដលរមួ�នសវ��រែដល�ក់ទងនឹងនីតិវ �ធី�ក់វ �ន័យ) 
្រត�វសរេសរ� �យលក�ណ៍អក្សរ និង�ករណីចុងេ្រ�យ េលើកែលងែត�គី�មួយែដល�ក់ព័ន�ក� �ងសវ��រេនះ 
(េ�កអ�ក ឬ SAU) �ច�ក់បណ� ឹងឧទ�រណ៍ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ�មរយៈបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី 
ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។ 
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�រកំណត់េពលេវ� និង�ពសមរម្យចំេ�ះសវ��រ និង�រពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
34 CFR §300.515 

ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ្រត�វ��� មិនយឺត�ងរយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន 

ប�� ប់�រផុតកំណត់រយៈេពល 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន ស្រ�ប់កិច�្របជុំស� ីពីដេំ�ះ្រ�យ ឬ ដូចែដល�ន 

ពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងប�� ប់ �រែកត្រម�វចំេ�ះរយៈេពលដំេ�ះ្រ�យ 30 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន 

មិនយឺត�ង 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន ប�� ប់ពី�រផុតកំណត់ៃនរយៈេពលែដល�នែកត្រម�វ៖ 

1. �រសេ្រមចចិត�ចុងេ្រ�យ ្រត�វ�នមកដល់ក� �ងសវ��រ និង 
2. ឯក�រថតចម�ង�រសេ្រមចចិត�មួយច�ប់ ្រត�វ�នេផ�ើជូន�ល់�គីនីមួយៗ។  

ម�ន� ីសវ��រ�� ក់ �ចផ�ល់ជូន�រពន�រេពលេវ��ក់�ក់េលើសពីរយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន 
ែដល�ន ពិពណ៌��ងេលើេ�េពលសំេណើៃន�គីេផ្សងេទៀត។ 
�ល់សវ��រនីមួយៗ ្រត�វ�នអនុវត�េ�េពលេវ� និងទីកែន�ង្រស�លសមេហតុផលចំេ�ះេ�កអ�ក 
និងកូនេ�កអ�ក។  

 

បណ� ឹងរដ�ប្បេវណី ែដលរមួ�នេពលេវ� ែដលក� �ងេ�ះេដើម្ីប�ក់បណ� ឹងត�� �ងំេ�ះ  
34 CFR §300.516 

ទូេ� 
�គី�មួយ (េ�កអ�ក ឬ SAU) ែដលមិនយល់្រពមចំេ�ះលទ�ផល�� 
និង�រសេ្រមចចិត�ក� �ងសវ��រនីតិវ �ធី ្រតឹម្រត�វេនះ 
(ែដលរមួ�នសវ��រែដល�ក់ទងនឹងនីតិវ �ធី�ក់វ �ន័យ) �ច�នសិទ�ិេដើម្ប�ីំយកបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី 
�មួយ�រេ�រពចំេ�ះប�� ែដល�នកំណត់ចំេ�ះសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេនះ។ 
បណ� ឹងេនះ�ច្រត�វ�ន�យំកេ�តុ��រ�� ក់រដ� ៃនែដនសមត�កិច� (តុ��រ�� ក់រដ�  

ែដល�នសិទ�ិអនុ�� តេដើម្បី ជុំនំជំរះ្របេភទេរឿងក� ីេនះ) ឬតុ��រ�� ក់្រស �ក  របស់សហរដ��េមរ �ក  
េ�យមិនគិតចំនួនជេ�� ះេឡើយ។ 
 

េបើ��ឬបិ��នសំណួរ�មួយែដល�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រ�ម�រេនះ 
សំណួរេនះ្រត�វ�ំយកេ��រ ��ល័យនីតិវ �ធី ្រតឹម្រត�វ ៃន្រកសួងអប់រ�រដ�ែម៉ន  �មេលខទូរស័ព�៖ 624-6650 ។ 
 

�រកំណត់េពលេវ� 
�គីេនះ (េ�កអ�ក ឬ SAU) ែដល�ំយកបណ� ឹងេនះ ្រត�វ�នរយៈេពល 90 ៃថ� 
ពីៃថ�ទទួល�រសេ្រមចចិត�ស� ីពី ម�ន� ីសវ��រេដើម្ប�ីក់បណ� ឹងរដ�ប្បេវណី។ 

 

 
នីតិវ �ធីបែន�ម 
ក� �ងបណ� ឹងរដ�ប្បេវណី�មួយ តុ��រ៖ 

A. ទទួលកំណត់្រ���ស� ីពីនីតិវ �ធីរដ��ល; 

B. ជំនំជំរះភស� � �ងបែន�មចំេ�ះសំេណើរបស់េ�កអ�ក ឬចំេ�ះសំេណើរបស់ SAU និង 

C. ែផ�កេលើ�រសេ្រមចចិត�របស់ខ� �នអំពីឧត�មនុ�ពៃនភស� � �ង និងផ�ល់�របន� �របន�យ ែដលតុ��រកំណត់ 
េដើម្ប�ីន សមរម្យេ�ះ។ 

 

ែដនសមត�កិច�ត�ុ�រ�� ក់្រស �ក  
តុ��រ�� ក់្រស �ក របស់សហរដ��េមរ �ក �នសិទ�ិអនុ�� តេដើម្បី្រគប់្រគងេលើ 
បណ� ឹងរដ�ប្បេវណី�មួយែដល�ន�ំមក សិ� តេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA េ�យមិនគិតចំនួនជេ�� ះេឡើយ។  
 

 វ ��នស� ីពី�របំ�� ញ 
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ពំុ�នេ�ក� �ងែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA �ក់លក�ខណ�  ឬកំណត់សិទ�ិ នីតិវ �ធី 

និង�រែកស្រម�លេហតុ�រណ៍ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��ន េ្រ�មរដ�ធម�នុ�� សហរដ��េមរ �ក (U.S. Constitution), ច�ប់��  ំ

1990 ស� ីពីពលរដ��េមរ �កែដល�ន�ពពិ�រ (Americans with Disabilities Act of 1990), ច�ប់��  ំ1973 

ស� ីពីសិទ�ិកម�សិទ�ិ V ៃន�រ�� រនីតិសម្ប�រេឡើងវ �ញ ែផ�ក 504  (Title V of the Rehabilitation Act of 1973 (Section 504)), 

ឬច�ប់សហព័ន� (Federal laws) ែដល�រ�រសិទ� ិកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ េលើកែលងែត� 
មុននឹង�រ�ក់បណ� ឹងរដ�ប្បេវណី េ្រ�មច�ប់�ងំេនះែដលែស� ងរក�របន� �របន�យ ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នេ្រ�ម 
ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA េ�ះ សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេនះែដល�នពិពណ៌��ងេលើ ្រត�វ�ន ប�� ប់ចំេ�ះទំហំដូច��  

ែដលនឹង�ច ត្រម�វឱ្យ�ន េបើ�គីេនះ�ន�ក់បណ� ងឹេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA។ េហើយេនះ �នន័យ� 

�ន�រែកស្រម�លែដល�ច្រប្រពឹត� េ��ន េ្រ�មច�ប់េផ្សងៗេទៀត ែដល�ន់�� �មួយច�ប់�ងំេ�ះ េ្រ�ម IDEA 
បុ៉ែន��ទូេ� េដើម្បីទទួល�ន�របន� �របន�យ ច�ប់េផ្សង េៗទៀត េ�កអ�ក្រត�វេ្របើ្រ�ស់�រែកស្រម�លរដ��ល�មុន 
េ្រ�ម IDEA (ឧ. សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ កិច�្របជុំស� ីពីដេំ�ះ្រ�យ និងនីតិវ �ធីសវ��រ្រតឹម្រត�វមិនលំេអៀង) 
មុននឹង ចូលេ�តុ��រេ�យ�� ល់។  
 

ៃថ�ឈ� �លេម�វ � 
34 CFR §300.517 

ទូេ� 
េ�ក� �ងបណ� ឹង�មួយ ឬបណ� ឹងែដល�ន�ំមកេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA េបើេ�កអ�ក�នជ័យជនំះ 
តុ��រែដលសិ� តក� �ង ឆ�� នុសិទ�ិឬេសរ ��ពក� �ង�រសេ្រមចចិត�របស់ខ� �ន 
�ចផ�ល់ឱ្យរ�� ន់ៃថ�ឈ� �លរបស់េម�វ �ែដលសមេហតុផល �ែផ�កៃនតៃម� ចំេ�ះេ�កអ�ក។   
 

េ�ក� �ងបណ� ឹង�មួយ ឬបណ� ឹងែដល�ន�ំមកេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA េបើេ�កអ�ក�នជ័យជំនះ 
តុ��រែដលសិ� ត ក� �ងឆ�� នុសិទ�ិឬេសរ ��ពក� �ង�រសេ្រមចចិត�របស់ខ� �ន 
�ចផ�ល់ឱ្យរ�� ន់ៃថ�ឈ� �លរបស់េម�វ �ែដលសមេហតុផល �ែផ�កៃនតៃម� ចំេ�ះទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� (State 

Educational Agency) ឬ SAU ែដលទទួលេ�គជ័យ េដើម្ប�ីនទទួលបង់្រ�ក់ពីេម�វ � របស់េ�កអ�ក េបើេម�វ �៖ 

(a)  �ន�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ឬក� ីបណ� ឹងតុ��រ ែដលតុ��ររកេឃើញ គឺឥត�ន�រ 

�� នេហតុផល ឬ�� នមូល�� ន្រគឹះ ឬ (b) �នបន�េដើម្បីប� ឹង ប�� ប់ពីក� ីឬវ ��ទេនះ�ន�� យេ��ឥត�ន�រ 
�� នេហតុផល ឬ�� នមូល�� ន្រគឹះ ឬ 
 

ក� �ងបណ� ឹង�មួយ ឬបណ� ឹងែដល�ន�ំមកេ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 
តុ��រែដលសិ� តក� �ងឆ�� នុសិទ�ិឬេសរ ��ពក� �ង �រសេ្រមចចិត�របស់ខ� �ន 
�ចផ�ល់ឱ្យរ�� ន់ៃថ�ឈ� �លរបស់េម�វ �ែដលសមេហតុផល �ែផ�កៃនតៃម�ចំេ�ះទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ឬ SAU 
ែដលទទួលេ�គជ័យ េដើម្ប�ីនទទួលបង់្រ�ក់ពីេ�កអ�ក ឬេម�វ �េ�កអ�ក េបើសំេណើរបស់េ�កអ�កស្រ�ប់ 
សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ឬករណីេរឿងក� ីតុ��រេ្រ�យមក�ន្រត�វប�� ញចំេ�ះេ�លបំណងមិនសមរម្យ�មួយ 
ដូច�េដើម្ប ីរ��ន បង��រព�រេពលែដលមិន��ំច់ ឬបេង� ើនតៃម�ៃនបណ� ឹងឬសំណំុេរឿងបណ� ឹង។  

រ�� ន់ៃថ�ឈ� �ល  
តុ��រផ�ល់រ�� ន់ៃថ�ឈ� �លរបស់េម�វ �ែដលសមេហតុផល ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

1. ៃថ�ឈ� �ល្រត�វែផ�កេលើអ្រ�ែដលទទួលេ�គជយ័ក� �ងសហគមន៍ ែដលក� �ងេ�ះបណ� ឹង 
ឬសវ��រែដលេកើត�នេឡើង ចំេ�ះ្របេភទ និងគុណ�ពេស�កម� ែដល�នផ�ត់ផ�ង់។ 
�� ន្រ�ក់ឧបត�ម�បែន�ម ឬចំនួន្រ�ក់េ្រចើន �ច្រត�វ�ន េ្របើ្រ�ស់ក� �ង�រគណ�ៃថ�ឈ� �ល 
ែដល�នផ�ល់រ�� ន់។  

2. ៃថ�ឈ� �ល �ចមិន្រត�វផ�ល់រ�� ន់េទ និងតៃម�ែដល�ក់ព័ន� �ចមិន្រត�វ�នសងវ �ញេ�ក� �ងបណ� ឹង
ឬសំណំុេរឿងបណ� ឹង េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA 
ស្រ�ប់េស�កម���ែដល�នអនុវត�េ្រ�យពី�រេស� ើផ�ល់ដំេ�ះ្រ�យសរេសរ ��យលក�ណ៍អក្សរ 
ចំេ�ះេ�កអ�ក េបើ៖ 
a. �រេស� ើផ�ល់េនះ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�ក� �ងរយៈេពលែដល�នប�� ប់ប�� េ�យបទប្ប�� តិ�េលខ 68 

ៃនបទប្ប�� តិ� សហព័ន�សន� ីពីនីតិវ �ធីរដ�ប្បេវណី (Rule 68 of the Federal Rules of Civil Procedure) ឬ 
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ក� �ងករណីៃន សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ឬ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញក្រមិត�� ក់រដ� 
េ�្រគប់េពលែដល�នរយៈេពលេ្រចើន�ង 10 ៃថ�ៃន ៃថ��ម្របតិទិន មុននឹងសវ��រេនះ�ប់េផ�ើម;  

b. �រេស� ើផ�ល់េនះមិនទទួលយក�នេទក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ��ម្របតិទិន និង 

c. តុ��រ ឬ�� ក់�រសវ��ររដ��នរកេឃើញ� �រជួយឬ ដេំណើរ�រធូរ្រ�លេនះ�នទទួលេ�យ 
េ�កអ�កេ�ចុងប�� ប់ មិនជួយបែន�មចំេ�ះេ�កអ�ក�ង�រេស� ើផ�ល់ដំេ�ះ្រ�យេនះ។ 

េ្រ�ពី�រ�ក់កំណត់�ងំេនះ រ�� ន់ៃថ�ឈ� �លេម�វ � និងតៃម��ក់ព័ន�  �ច្រត�វ�នផ�លជូនេ�កអ�ក 
េបើេ�កអ�ក �ន ជ័យជំនះ 
េហើយេ�កអ�ក�ន្រត�វេគប�� ញ�សមេហតុផល្រតឹម្រត�វក� �ង�របដិេសធន៍�រេស� ើផ�ល់ដំេ�ះ្រ�យេនះ។ 

3. ៃថ�ឈ� �ល 
�ចមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូន�រ�� ន់ែដល�ក់ទងនឹងកិច�្របជុៃំន្រក �មកម� វ �ធីអំពីែដល�នលក�ណៈឯកជន (IEP) 
�មួយេឡើយ េបើេ�ះ�កិច�្របជុំេនះ្រត�វ�ន្រប្រពឹត�េ� ែដល�នលទ�ផលស� ីពីនីតិវ �ធី�មផ� �វរដ��ល 
ឬ�របណ� ឹង តុ��រ។ 
 

កិច�្របជុំស� ីពីដេំ�ះ្រ�យ ដូចែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មកិច�្របជំុស� ីពីដំេ�ះ្រ�យសវ��រ 
មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក� �កិច�្របជុំមួយែដល�នេ�ះេ�្របជុំ 
ែដល�លទ�ផលអំពីសវ��រ�មផ� �វរដ��ល ឬ�របណ� ឹងតុ��រេឡើយ 
េហើយក៏មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក��សវ��រ�មផ� �វរដ��ល 
ឬ�របណ� ឹងតុ��រស្រ�ប់េ�លបំណង��អំពី �រផ�ល់ ជូនៃថ�ឈ� �លេម�វ ��ងំេនះផងែដរ។  
 

តុ��រ�ត់បន�យចំនួនៃថ�ឈ� �លេម�វ �សមរម្យែដល�នផ�ល់ជូនរ�� ន់េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA េបើតុ��រ 
រកេឃើញ�៖  

1. េ�កំឡ� ងេពលដំេណើរ�របណ� ឹង ឬដំ�ក់�លជំនំជំរះក� ីេ�កអ�ក; ឬេម�វ �េ�កអ�ក�ន្រត�វពន�រេពល 

េ�យ�� ន េហតុផលសមរម្យចំេ�ះដំេ�ះ្រ�យជេ�� ះចុងេ្រ�យ;  

2. �មរេបៀបេផ្សងេទៀតចំនួនៃថ�ឈ� �លេម�វ � 
ែដល�នផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តេដើម្បីផ�ល់រ�� ន់េ�យ�� នេហតុផលសមរម្យ 
ែដលេលើសពី�្រ�េ�៉ងែដល្រត�វអនុវត�ក� �ងសហគមន៍ស្រ�ប់េស�កម�ដូច��  
�មរយៈេម�វ �ែដល�នជំ�ញដូច��  សមរម្យ េ�� ះល្បី និង�នបទពិេ�ធន៍; 

3. េពលេវ��នចំ�យនិងេស�កម�្រសបច�ប់ែដល�នផ�ត់ផ�ង់ 
�ន្រត�វ�ត់ទុក�េលើសលប់ចំេ�ះ្របេភទបណ� ឹងឬនីតិវ �ធី ឬ 

4. េម�វ �ែដលតំ�ងឱ្យេ�កអ�ក មិន�នផ�ល់ជូន SAU 
នូវព័ត៌�នសមរម្យេ�ក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹងសំេណើសវ��រ នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ  
ដូចែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងអំពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ។   

បុ៉ែន�តុ��រ�ចមិន�ត់បន�យៃថ�ឈ� �ល េបើតុ��ររកេឃើញ� រដ� State ឬ SAU 
�នពន�រេពលេ�យ�� នេហតុផល សមរម្យចំេ�ះដំេ�ះ្រ�យបណ� ឹង ឬនីតិវ �ធីចុងេ្រ�យ 
ឬ�ន�ររ�េ�ភបំ�ន�រផ�ល់ជូន�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធីៃន ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA; 
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នីតិវ �ធី��េ�េពល�ក់វ �ន័យ 
កុ�រៗែដល�ន�ពពិ�រ 
�រផ�លស់ិទ� ិអនុ�� តចំេ�ះបុគ�លិក�� 
34 CFR §300.530 

�រកំណត់ករណីេរឿងក� នីីមួយៗ 
បុគ�លិក���ចគិតពិ�រ�េលើ�� ន�ពរមួ�មួយអំពីមូល�� នករណីេរឿងក� ីនីមួយៗ 
េ�ខណៈេពល�រកំណត់�េតើ �រ�� ស់ប� �រៃន�ររកទីកែន�ង 
�ន្រត�វេធ� ើេឡើយ្រសបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រ�បន�ប�� ប់ ែដល�ក់ទងនឹង�រ�ក់វ �ន័យ គឺសមរម្យ 
ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ែដលរ�េ�ភបំ�ន្រកម្របតិបត�សិ� ីពីសិស្សេ���ឬេទ។ 

ទូេ� 
ទំហំែដលពួកេគ�ត់វ ��ន�រចំេ�ះកុ�រៗែដល�� ន�ពពិ�រផងែដរ 
បុគ�លិក���ចយកេចញកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ែដលរ�េ�ភបំ�ន្រកម្របតិបត� ិស� ីពីសិស្សេ��� 
ពីទីកែន�ងបច� �ប្បន� របស់�ត់ឬ�ងេ�� ះេ��រកំណត់សិក�ែដល�ន ជេ្រមើស រយៈេពលចេ�� ះសមរម្យ មិនយូរ�ង 
10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ����ប់ៗ��  (ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ្រក �មកម� វ �ធី អប់រ�ែដល�នលក�ណៈឯកជន IEP 
Team របស់កុ�រ �រកំណត់ ឬ�រ�� កេផ្សងេទៀត។ បុគ�លិក�� �ចត្រម�វឱ្យ�ន �រដកេចញកុ�រែថមេទៀត 
ែដលមិនយូរ�ង 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ����ប់ៗ��  ក� �ងេ�ះ �� ំសិក���ដូច�� ស្រ�ប់ 
ឧប្បត� ិេហតុេ�យែឡកៗៃន �រ្រប្រពឹត�មិន្រតឹម្រត�វ 
ដ៏�ប��រដកេចញ�ងំេ�ះមិនបេង� ើតឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង (សូមេមើល�រ�� ស់ប� �រទីកែន�ង 

េ�យ�រ�រដកេចញ�ក់ទងនឹងវ �ន័យ ស្រ�ប់និយមន័យដូច�ងេ្រ�ម)។           

 េ�េពល កុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ្រត�វ�ន យកេចញពីទីកែន�ងបច� �ប្បន� របស់�ត់ឬ�ង ស្រ�ប់ចំនួនសរុប 10 

ៃថ�ៃនៃថ�េរៀន េ��� េ�ក� �ង�� ំសិក���ដូច�� េ�ះ SAU 
្រត�វផ�ល់ជូនេស�កម���ចំេ�ះទំហំែដល�ន�ម�រ�ងេ្រ�ម េ្រ�ម ចំណងេជើង ប�� ប់ៃន េស�កម� 
េ�កំឡ� ងេពលៃថ�ៃន�រដកេចញេ្រ�យៗមក�មួយេ�ក� �ង�� សិំក���ដូច�� េ�ះ។ 
 

�រផ�លស់ិទ� ិអំ�ចបែន�ម 
េបើចរ ��ែដល�នរ�េ�ភបំ�ន្រកម្របតិបត� ិសិស្ស មិន�ន�រប�� ញឱ្យេឃើញអំពី�ពពិ�រកុ�រ 
(សូមេមើលេសចក� ីសេ្រមច ចុងេ្រ�យអំពី�រប�� ញឱ្យេឃើញ�ងេ្រ�ម) និង�រ�� ស់ប� �រ�ក់វ �ន័យៃនកែន�ង 

នឹងេលើសពី 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� �ប់ៗ�� េ�ះ បុគ�លិក�� 
�ចអនុវត�នីតិវ �ធី�ក់វ �ន័យចំេ�ះកុ�រែដល�ន�ពពិ�រេ�ះេ��មលក�ណៈដូច��  និង 
ស្រ�ប់រយៈេពលដូច��  ដូច�នឹង�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះកុ�រៗែដល�� ន�ពពិ�រ េលើកែលងែត� 
��្រត�វផ�ល់ជូន េស�កម�ចំេ�ះកុ�រេ�ះ ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម េ្រ�មេស�កម���។ ្រក �មកម� វ �ធី 
IEP Team របស់កុ�រ កំណត់េលើ�រេរៀបចំ�ងសិក�ែដល�នជេ្រមើសរយៈេពលចេ�� ះៗស្រ�ប់េស�កម�េនះ។ 

 
េស�កម��� 

េស�កម�េនះ ែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូនចំេ�ះកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ែដល្រត�វ�នដកយកេចញពីកែន�ងកុ�រប
ច� �ប្បន�េ�ះ 
�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ��ម�រេរៀបចំ�ងសិក�ែដល�នជេ្រមើសរយៈេពលចេ�� ះៗស្រ�ប់េស�កម�េនះ។ 
SAU ត្រម�វឱ្យផ�ល់ជូនេស�កម�ែតេស�កម�ចំេ�ះកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ែដល្រត�វ�នយកេចញពីកែន�ងប

ច� �ប្បន� របស់�ត់ ឬ�ងបុ៉េ�� ះ រយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� ឬតិច�ងេ�ក� �ង�� ំសិក���េ�ះ 
េបើ�ផ�ល់ជូនេស�កម�ចំេ�ះ កុ�រែដល�� ន�ពពិ�រ ែដល្រត�វ�នដកយកេចញ្រសេដៀង�� ។ 
   



 
05-071 ជំពូក 101, បទប្ប�� ត� ិស� ីពី�រអប់រ�ពេិសសរមួ�� េ�រដ�ែម៉ន (Maine Unified Special Education Regulation)     ទំព័រ 248 

 
កុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ែដល្រត�វ�នដកយកេចញពីកែន�ងកុ�របច� �ប្បន� រយៈេពលេ្រចើន�ង 10 
ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� ្រត�វ៖ 

1. បន�ទទួលេស�កម�អប់រ� ដូេច�ះ�ចឱ្យកុ�រេដើម្បីបន�ចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីសិក�ទូេ� 
ថ�ីេបើសិ� តក� �ង�រកំណត់េផ្សងេទៀត ក៏េ�យ េហើយេដើម្បីេធ� ើឱ្យចេ្រមើនេ�មុខ 
ែដលេឆ� ើយតបនឹងេ�លេ���ែដល�នកំណត់ក� �ងកម� វ �ធី IEP របស់កុ�រ និង 

2. ទទួល�រ�យតៃម�ចរ ���ងមុខ�រ និងេស�កម�អន��គមន៍ែដល្រប្រពឹត�េ� និង�រែកែ្របសមរម្យ 
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំ េដើម្បេី�ះ្រ�យ�ររ�េ�ភបំ�ន�ងចរ �� 
ដូេច�ះគឺ��មិនេកើត�នេឡើងម�ងេទៀតេឡើយ។ 

 

ប�� ប់ពីកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ្រត�វ�នយកេចញពីកែន�ងកុ�របច� �ប្បន� រយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� 

េ�ក� �ង�� ំសិក� ��ដូច�� េ�ះ េហើយេបើ�រដកេចញបច� �ប្បន��នរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ����ប់ៗ��  

ឬក៏តិច�ង េហើយេបើ �រដកេចញេនះមិន�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ង (សូមេមើលនិយមន័យ�ងេ្រ�ម) 
ប�� ប់មកេ�ក� �ង�រ្របឹក�េ�បល់�មួយ ្រគ�បេ្រង�នរបស់កុ�រ�៉ងតិចមួយ�ក់េ�ះ  
បុគ�លិក��កំណត់ទំហំេស�កម���ែដល្រត�វ�រេដើម្បី�ចឱ្យកុ�របន�ចូលរមួ 
ក� �ងកម� វ �ធីសិក�ទូេ� ថ�ីេបើសិ� តក� �ង�រកំណត់េផ្សងេទៀតក៏េ�យ េហើយេដើម្បីេធ� ើឱ្យចេ្រមើនេ�មុខ 
ែដលេឆ� ើយតបនឹងេ�លេ� ��ែដល�នកំណត់ក� �ងកម� វ �ធី IEP របស់កុ�រ។ 

េបើ�រដកេចញមិន�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ង (សូមេមើលនិយមន័យ�ងេ្រ�ម) ្រក �មកម� វ �ធី IEP Team 

កំណត់េស�កម�េដើម្បី �ចឱ្យកុ�របន�ចូលរមួកម� វ �ធីសិក�ទូេ� ថ�ីេបើសិ� តក� �ង�រកំណត់េផ្សងេទៀតក៏េ�យ 
េហើយេដើម្បីេធ� ើឱ្យចេ្រមើនេ�មុខ ែដល េឆ� ើយតបនឹងេ�លេ���ែដល�នកំណត់ក� �ងកម� វ �ធី IEP របស់កុ�រ។  

 
េសចក�សីេ្រមចចុងេ្រ�យអំពី�រប�� ញឱ្យេឃើញ 

េ�ក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ���ៃន�រសេ្រមចចិត��មួយេដើម្បី�� ស់ប� �រកែន�ងកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ េ�យ�រ 
�ររ�េ�ភបំ�ន្រកម្របតិបត� ិសិស្ស (េលើកែលងែតស្រ�ប់�រដកេចញែដល�នរយៈេពល 10 

ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ����ប់ៗ��  ឬក៏តិច�ង េហើយមិន�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ង) េ�ះ SAU ��ឬបិ� 

និងស�ជិក្រក �មកម� វ �ធី IEP Team ែដល�ក់ព័ន� (ដូចែដល�នកំណត់េ�យ SAU និង��ឬបិ�) 

្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញ្រគប់ព័ត៌�ន�ក់ព័ន��ងំអស់េ�ក� �ងឯក�រឬៃហ� លិ៍ របស់សិស្ស ែដលរមួ�នកម� វ �ធី IEP 
របស់កុ�រ �រពិនិត្យ��អំពី្រគ�បេ្រង�ន��� ក់ និង្រគប់ព័ត៌�ន�ក់ព័ន��ងំអស់ 
ែដល�នផ�ល់ជូនេ�យ��បិ� េដើម្បីកំណត់៖ 

1. េបើ�រអនុវត�ន៍ក� �ងសំណួរ �នបង�េហតុ ឬ�ន�ព�ក់ទង�� ល់ និងសំ�ន់ៗចំេ�ះ�ពពិ�ររបស់កុ�រ 
ឬ 

2. េបើ�រអនុវត�ន៍ក� �ងសំណួរ  �នលទ�ផល�� ល់ពី�រខក�នរបស់ SAU េដើម្បីអនុវត�កម� វ �ធី IEP របស់កុ�រ។ 

 

េបើ SAU ��ឬបិ� និងស�ជិក្រក �មកម� វ �ធី IEP Team ែដល�ក់ព័ន� កំណត់�លក�ខណ� �ងំេ�ះ 
�នេឆ� ើយតបេ�ះ �រអនុវត�ន៍្រត�វ�នកំណត់េសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យមួយស� ីពី�ពពិ�ររបស់កុ�រ។  
 

េបើ SAU ��ឬបិ� និងស�ជិក្រក �មកម� វ �ធី IEP Team ែដល�ក់ព័ន� កំណត់� �រអនុវត�ន៍ក� �ងសំណួរ 

�នលទ�ផល�� ល់ ពី�រខក�នរបស់ SAU េដើម្បីអនុវត�កម� វ �ធី IEP េ�ះ SAU 
្រត�វ�ត់វ ��ន�រប�� ន់េដើម្បីេ�ះ្រ�យែកត្រម�វ�ពខ�ះចេ�� ះ �ងំេ�ះ។ 
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េសចក�សីេ្រមចចុងេ្រ�យែដលចរ ��េ�ះ គឺ��រប�� ញឱ្យេឃើញមួយអំពី�ពពិ�ររបសក់ុ�រ 

េបើ SAU ��ឬបិ� និងស�ជិក្រក �មកម� វ �ធី IEP Team ែដល�ក់ព័ន� កំណត់� 

�រអនុវត�ន៍គឺ��រប�� ញឱ្យេឃើញមួយអំពី �ពពិ�ររបស់កុ�រេ�ះ ្រក �មកម� វ �ធី IEP Team ្រត�វ៖ 

1. អនុវត��រ�យតៃម�ចរ ��មុខ�រមួយ េបើេ�ះ� SAU �នអនុវត��រ�យតៃម�ចរ ��មុខ�រមួយ 
មុននឹងចរ ��េនះ ែដលប�� លឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ង �នេកើត�នេឡើង 
េហើយអនុវត�ែផន�រអន��គមន៍ចរ ��ស្រ�ប់កុ�រ ឬ  

2. ែផន�រអន��គមន៍ចរ �� ្រត�វ�នេធ� ើឱ្យរ �កចេ្រមើនរចួេហើយ 
េដើម្ប្ីរត�តពិនិត្យេមើលែផន�រអន��គមន៍ចរ �� និងែកត្រម�វ � េបើ��ំច់ េដើម្បីេ�ះ្រ�យចរ ��។ 

េលើកែលងែតអ� ីែដល�នពីពណ៌��ងេ្រ�ម េ្រ�មចំណងេជើងប�� ប់អំពី្រពឹត� ិ�រណ៍ឬ�រវ �វត�ន៍ពិេសសៗេ�ះ  

SAU ្រត�វប�� �លកុ�រ្រតឡប់េ�កែន�ង ពីទីកែន�ងែដលកុ�រ�ន្រត�វយកេចញេ�ះ េបើេ�ះ���ឬបិ� 
និង�� ក់្រស �កយល់្រពមចំេ�ះ �រ�� ស់ប� �រកែន�ង ែដល�ែផ�កៃន�រែកត្រម�វែផន�រអន��គមន៍ចរ ��។ 
 

្រពឹត� ិ�រណ៍ឬ�រវ �វត�ន៍ពិេសសៗ 
មិន�េតើចរ �� គឺ��រប�� ញឱ្យេឃើញមួយអំពី�ពពិ�ររបស់កុ�រេ�ះឬអត់ 
បុគ�លិក���ចយកេចញសិស្ស�� ក់េ� កែន�ងកំណត់សិក�ែដល�នជេ្រមើសរយៈេពលចេ�� ះៗ 
(ែដល�នកំណត់េ�យ្រក �មកម� វ �ធី IEP Team របស់កុ�រ) ស្រ�ប់ រយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� េបើកុ�រ៖  

1. �ន់�វុធេ��� (សូមេមើលនិយមន័យ�ងេ្រ�ម) ឬ�ន�វុធេ�ឯ��េរៀន េ�បរ �េវណ��េរៀន 

ឬកែន�ងេធ� ើ�រ�រ�� េ្រ�មែដនសមត�កិច�ៃនទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ឬ SAU; 

2. េ�យដឹងច�ស់��ន ឬេ្របើ្រ�ស់�� េំញ�នខុសច�ប់(សូមេមើលនិយមន័យ�ងេ្រ�ម) េ�ខណៈេពលេ�ឯ 
��េរៀន េ�បរ �េវណ��េរៀន ឬកែន�ងេធ� ើ�រ�រ�� េ្រ�មែដនសមត�កិច�ៃនទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� 
ឬ SAU ឬ 

3. �នេធ� ើឱ្យ�នរបួសខ� �ន្រ�ណធ�ន់ធ�រ (សូមេមើលនិយមន័យ�ងេ្រ�ម) ចំេ�ះបុគ�លេផ្សងេទៀត 
េ�ខណៈេពលេ�ឯ ��េរៀន េ�បរ �េវណ��េរៀន ឬកែន�ងេធ� ើ�រ�រ�� 
េ្រ�មែដនសមត�កិច�ៃនទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ឬ SAU។ 

 
និយមន័យ 

�រ�តុែដល�ន្រគប់្រគង �នន័យ���  ំឬ�រ�តុេផ្សងេទៀត ែដល�នកំណត់អត�ស�� ណ េ្រ�មកម� វ �ធី I, II, 

III, IV, ឬ V េ�ក� �ងែផ�ក 202(c) ៃនច�ប់ស� ីពី�រ�តុែដល�ន្រគប់្រគង (the Controlled Substances Act) (21 

U.S.C. 812(c))។ 
 

�� េំញ�នខុសច�ប់ �នន័យ��រ�តុែដល�ន្រគប់្រគង បុ៉ែន�មិន�ប់ប�� �ល�រ�តុែដល�ន្រគប់្រគង 
ែដល្រត�វ�ន�ន់�ប់ ឬេ្របើ្រ�ស់្រសបច�ប់ 
េ្រ�ម�រពិនិត្យ្រគប់្រគងពីអ�កជំ�ញែថ�សុំខ�ពែដល�ន��� ប័ណ�  ឬែដល្រត�វ�ន�ន់�ប់ 
ឬេ្របើ្រ�ស់្រសបច�ប់ េ្រ�ម�រផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តេផ្សងេទៀត េ្រ�មច�ប់ េ�ះ ឬេ្រ�ម�រផ�ល់ជូនច�ប់សហព័ន� ។  
 

របួស�� មខ� �ន្រ�ណធ�ន់ធ�រ �នអត�ន័យែដល�នផ�ល់ជូន�លក�ខណ�  “របួស�� មខ� �ន្រ�ណធ�ន់ធ�រ” 

េ្រ�មក�ខណ�  (3) ៃនែផ�ករង (h) ៃនែផ�ក 1365 ៃនចំណងេជើងេលខ 18, េ្រ�មសហរដ��េមរ �ក (United States 

Code): របួស�� មខ� �ន្រ�ណ ែដល�ក់ព័ន�នឹង�និភ័យធំៗៃន�រ�� ប់ �រឈឺចុក�ប់�ង�យ�៉ង�� ំង 
�រខូចរបូ�ងបន�យូរអែង�ង និង�ក់ែស� ង ឬ�រ�ត់បង់បន�យូរអែង�ង 
ឬ�រចុះថយឬ�រចុះេខ�យមុខ�រអវៈយវៈខ� �ន្រ�ណ សរ ��ង� ឬសមត��ពខួរក�ល។ 
�វុធ �នអត�ន័យែដល�នផ�ល់ជូន�លក�ខណ�  “�វុធេ្រ�ះ�� ក់” េ្រ�មក�ខណ�  (2) ៃនែផ�ករងទីមួយ (g) 

ៃនែផ�ក 930 ៃនចំណងេជើងេលខ 18, េ្រ�មសហរដ��េមរ �ក: �វុធ ឧបករណ៍ ្រប�ប់្រប� ស�� រៈ ឬ�រ�តុ 
ជីវចល� ឬអជីវចល� ែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ ឬែដល�នសត��ព�េ្រសច ែដលបង�ឱ្យ�� ប់ 
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ឬរបួស�� ម�ង�យធ�ន់ធ�រ េលើកែលងែតលក�ខណ� េនះ 
មិន�ប់ប�� �ល�ំបិតក� �ងេ�េ�៉ែដល�ន្របែវងមុខ�ំបិទតិច�ង 2 ½  អិុញ។ 
 

េសចក�ជូីនដំណងឹ 
េ��លបរ �េច�ទ �េធ� ើ�រសេ្រមចចិត� េដើម្បីយកេចញកុ�រ ែដល�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ងកុ�រ 
េ�យ�រ�ររ�េ�ភបំ�ន ្រកម្របតិបត� ិសិស្សេ�ះ SAU ្រត�វជូនដំណឹង��បិ�អំពី�រសេ្រមចចិត�េ�ះ 
េហើយផ�ល់ជូន��បិ��មួយ េសចក� ីជូន ដំណឹងស� ពីី�រ�រ�រសុវត� ិ�ពនីតិវ �ធី។ 
 

�រ�� សប់� �រកែន�ងេ�យ�រ�រដកេចញែដល�ក់ព័ន� វ �ន័យ 
34 CFR §300.536 
�រដកេចញកុ�រែដល�ន�ពពិ�រពីកែន�ងអប់រ�បច� �ប្បន� របស់កុ�រ គឺ��រ�� សប់� �រកែន�ង េបើ៖ 

1. �រដកេចញកុ�រ�នរយៈេពលេ្រចើន�ង 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ����ប់ៗ��  ឬ 

2. កុ�រ្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ�រដកេចញ ែដលបេង� ើតឱ្យ�នគំរឬូលំ� ំពីេ្រ�ះ៖ 
a. ្រពឹត� ិ�រណ៍បន�ប�� ប់ៃន�រដកេចញកុ�រ សរុប�នរយៈេពលេ្រចើន�ង 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� 

េ�ក� �ង�� ំសិក���; 

b. ចរ ��កុ�រ គឺ្រសេដៀង�� �៉ងធំេ�នឹងចរ ��កុ�រេ�ក� �ងឧប្បត�េិហតុមុនៗ 
ែដល�នបង�មកពី្រពឹត� ិ�រណ៍ បន�ប�� ប់ៃន�រដកេចញកុ�រ; 

c. ក�� បែន�ម�� ដូច�រយៈេពលៃន�រដកេចញនីមួយៗ ចំនួនសរុបេពលេវ� 
ែដលកុម�រ្រត�វ�នដកេចញ និង�ពជិតៗ�� ៃន�រដកេចញបង�ឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ង 
្រត�វ�នកំណត់អំពីមូល�� នករណីេរឿងក� ីនីមួយៗ ពីមួយេ�មួយ ឬ 

េ�ះ�គំរ ូនិង�រដកេចញ��បង�ឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ង 
្រត�វ�នកំណត់អំពីមូល�� នករណីេរឿងក� ីនីមួយៗពីមួយេ� មួយ�មរយៈ SAU 
េហើយែដលប�� ្របឈម្រត�វ�នកំណត់េដើម្បពិីនិត្យេឡើងវ �ញ�មរយៈដំេណើរ�រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ និងសំណំុ 
េរឿងបណ� ឹងតុ��រ។ 
 

េសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យអំពី�រកំណត់បរ ���សជុំវ �ញ 
34 CFR §300.531 

ស�ជិក��ៃន្រក �មកម� វ �ធីអប់រ�ែដល�នលក�ណៈឯកជន IEP Team 
្រត�វកំណត់បរ ���សជុំវ �ញែដលសិក��នជេ្រមើស រយៈេពលចេ�� ះៗ 
ស្រ�ប់�រដកេចញែដល�ន�រ�� សប់� �រកែន�ង និង�រដកេចញេ្រ�មចំណងេជើង�រផ�លស់ិទ� ិអនុ�� ត បែន�ម 
និង្រពឹត� ិ�រណឬ៍�រវ �វត�ន៍ពិេសសៗ �ងេលើ។ 
 
�រប� ឹងឧទ�រណ៍ 
34 CFR §300.532 

ទូេ� 
��ឬបិ�របស់កូនែដល�ន�ពពិ�រ �ច�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ (សូមេមើល�ងេលើ) 
េដើម្បេីស� ើសំុសវ��រ នីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ្របសិនេបើ�ត់ឬ�ងមិនយល់្រពម�មួយ៖  

1. �រសេ្រមចចិត��មួយែដល�ក់ព័ន�នឹងកែន�ង ែដល�នេធ� ើេឡើងេ្រ�ម�រផ�ល់�រ�ក់វ �ន័យ�ងំេនះ ឬ 
2. េសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យអំពី�រប�� ញឱ្យេឃើញ ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ។ 

SAU �ច�ក់�ច�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ (សូមេមើល�ងេលើ) េដើម្បីេស� ើសំុសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ 
្របសិនេបើ ខ� �នេជឿ�ក់� �ររក�កែន�ងកុ�របច� �ប្បន� គឺទំនង�េដើម្បីបង�ឱ្យ�នរបួស�� មធំដុំចំេ�ះកុ�រ 
ឬចំេ�ះអ�កដៃទ។ 
 

�រផ�លស់ិទ� ិអនុ�� តចំេ�ះ�� ក់�រសវ��រ 
�� ក់�រសវ��រែដលេឆ� ើយតបត្រម�វ�រ�ម�រែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម ចំណងេជើងរងៃន 
�� ក់�រសវ��រមិនលំេអៀង ្រត�វអនុវត�សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ និងេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�។ �� ក់�រសវ��រ �ច៖ 

1. ប�� �នកុ�រែដល�ន�ពពិ�រេ�កែន�ង គឺពីទីកែន�ងែដលកុ�រ�ន្រត�វដកេចញ 
េបើ�� ក់�រសវ��រកំណត់� �រដកេចញេនះ 
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មិន�ន�ររ�េ�ភបំ�នចំេ�ះត្រម�វ�រ�ម�រ��ែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម ចំណងេជើងៃន 
�រផ�លស់ិទ� ិអនុ�� តចំេ�ះបុគ�លិក�� ឬ� 
ចរ ��កុ�រមិន�នេសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យអំពី�ពពិ�ររបស់កុ�រ ឬ   

2. ប�� ឱ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រកែន�ងកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ េ�កែន�ងបរ ���សជុំវ �ញែដលសិក��នជេ្រមើស 
រយៈេពលចេ�� ះៗសមរម្យ មិនេ្រចើន�ងរយៈេពល 45 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� េបើ�� ក់�រសវ��រកំណត់� 
�ររក�កែន�ងកុ�របច� �ប្បន� គឺទំនង�េដើម្បីបង�ឱ្យ�នរបួស�� មធំដុំចំេ�ះកុ�រ ឬចំេ�ះអ�កដៃទ។ 

នីតិវ �ធីសវ��រ�ងំេនះ �ច�នែដលៗ េបើ SAU េជឿ�ក់��រប�� �នកុ�រ្រតឡប់េ�កែន�ងេដើមវ �ញ 
គឺទំនង�េដើម្បីបង�ឱ្យ �នរបួស�� មធំដុំចំេ�ះកុ�រ ឬចំេ�ះអ�កដៃទ។ 
េ�េពល�ក៏�ន ��ឬបិ� ឬ SAU �ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ ដូច��រជំនំជំរះមួយេ�ះ 
�រជំនំជំរះក� ី្រត�វ�ន អនុវត�ែដលេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រែដល�នពិពណ៌�េ្រ�មចំណងេជើងៃន 
សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតមឹ្រត�វ េលើកែលង ែតដំេណើរបន�ប�� ប់េនះ៖ 

1. ទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� (State Educational Agency) 

្រត�វេរៀបចំស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វែដល�ប់រហ័សមួយ ែដល្រត�វេកើត�នេឡើងេ�ក� �ងរយៈេពល 20 
ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� ៃន�លបរ �េច�ទសវ��រែដល្រត�វ�នេស� ើសំុ 
ននិង្រត�វ�នលទ�ផលក� �ង�រេសេ្រមចចុងេ្រ�យមួយេ�ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េរៀនេ��� 
ប�� ប់ពី�រ ជំនំជំរះក� ីេនះ។ 

2. េបើេ�ះ���ឬបិ� និង SAU យល់្រពមក� �ង�រសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរេដើម្បីបដេិសធកិច�្របជុេំនះ 
ឬយល់្រពម េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់�រស្រមបស្រម�លក៏េ�យ 
ក៏កិច�្របជុំស� ីពីដំេ�ះ្រ�យ្រត�វេកើត�នេឡើងក� �ងរយៈេពល្រ�ពីំរៃថ� 
គិត�មៃថ�្របតិទិនៃន�រទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងអំពីសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។ 
សវ��រេនះ�ចបន� ដំេណើរ�រ�ន 
លុះ្រ�ែតប�� េនះ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យឱ្យ�ន�រេពញចិត�ពី�គី�ងំពីរ េ�ក� �ងរយៈេពល 15  
ៃថ�គិត�មៃថ�្របតិទិនៃន�រទទួលសំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។  

3. រដ� �ចបេង� ើតវ ��នៃននីតិវ �ធីខុសៗ�� ស្រ�ប់សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វែដល�ប់រហ័សមួយ 
�ងែដលខ� �ន�នបេង� ើត សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេផ្សងេទៀត 
បុ៉ែន�េលើកែលងែត�រកំណត់េពលេវ�ែដលវ ��ន�ងំេ�ះ ្រត�វ្រសបនឹង 
 វ ��ន��ក� �ងឯក�រែដល�ក់ព័ន�សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វ។  

 
�គី�� ក់ �ចប� ឹងឧទ�រណ៍អំពីសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វែដល�ប់រហ័សមួយេ��មរេបៀបដូច��  
ែដលពួកេគ�ច�នស្រ�ប់ �រសេ្រមចចិត�សវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វេផ្សងេទៀត (សូមេមើល បណ� ឹងឧទ�រណ៍ 

�ងេលើ)។  
�ររកកែន�ងេ�កំឡ� ងេពលបណ� ឹងឧទ�រណ៍ 
34 CFR §300.533 

ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេលើ េ�េពល��ឬបិ� ឬ SAU 
�ន�ក់សំេណើសវ��រនីតិវ �ធី្រតឹម្រត�វែដល�ក់ព័ន�នឹងប��   វ �ន័យេ�ះ 
កុ�រ្រត�វរក�ក� �ងបរ ���សជុំវ �ញែដលសិក��នជេ្រមើសរយៈេពលចេ�� ះៗ ែដលេ�េសសសល់�រសេ្រមចចិត� 
ពី�� ក់�រសវ��រ (េបើេ�ះ���ឬបិ� និងទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� ឬ SAU យល់្រពម�ម រេបៀប�ក៏េ�យ) 
ឬរហូតដល់�រផុតកំណត់រយៈេពលៃន�រដកេចញកុ�រ ែដល�នផ�ល់ជូន និង�នពិពណ៌�េ្រ�ម 
ចំណងេជើង�រផ�ល ់សិទ� ិអនុ�� តចំេ�ះបុគ�លិក�� េ�ះ�មួយ�េកើតេឡើងមុនក៏េ�យ។    
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�រ�រ�រកុ�រ មិន�ន់�នសិទ� ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រសិក�ពិេសសៗ និងេស�កម��ក់ព័ន� 
34 CFR §300.534 
 

ទូេ� 
េបើសិនកុ�រ�� ក់្រត�វ�នកំណត់��នសិទ�ិ្រសបច�ប់ចំេ�ះ�រសិក�ពិេសសៗ និងេស�កម��ក់ព័ន� 
េហើយរ�េ�ភបំ�ន្រកម ្របតិបត� ិសិស្ស បុ៉ែន��នចំេណះដឹង (ដូចែដល�នកំណត់�ងេ្រ�ម) 
មុននឹងចរ ��ែដល�នេធ� ើឱ្យ�នេឡើងនូវវ ��ន�រវ �ន័យ �នេកើត�ន ែដលកុ�រ�� ក់�ន�ពពិ�រេ�ះ 
ប�� ប់មកកុ�រ�ចអះ�ងចំេ�ះ�រ�រ�រ�មួយ ែដល�នពិពណ៌� ក� �ងេសក� ីជូនដំណឹងេនះ។ 

 
មូល�� នចំេណះដឹងចំេ�ះប�� វ �ន័យ 

SAU ្រត�វ�ន�ត់ទុក� �នចំេណះដឹង� កុ�រ�� ក់ែដល�ន�ពពិ�រ 
មុននឹងចរ ��ែដល�នេធ� ើឱ្យ�នេឡើងនូវវ ��ន �រវ �ន័យ�នេកើត�ន៖ 

1. ��ឬបិ�របស់កុ�រ �នប�� ញក� ី�រម�សរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ 
ែដលកុ�រេនះ្រត�វ�រ�រសិក�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន�ចំេ�ះបុគ�លិក្រគប់្រគង 
ឬរដ��លៃនទី�� ក់�រអប់រ�សមរម្យ ឬ្រគ�បេ្រង�នរបស់កុ�រ;  

2. ��ឬបិ�ែដល�នេស� ើសំុ�រ�យតៃម�ែដល�ក់ព័ន�នឹង�ព�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ស្រ�ប់�រសិក�ពិេសស 
និងេស�កម��ក់ព័ន� េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA ឬ 

3. ្រគ�បេ្រង�នរបស់កុ�រ ឬបុគ�លិក SAU េផ្សងេទៀតែដល�នប�� ញក� ី�រម��ក់�ក់អំពីគំរចូរ �� 

ែដល�នអនុវត�េ�យ កុ�រេ�យ�� ល់ចំេ�ះ�យកៃន�រសិក�ពិេសស SAU 

ឬចំេ�ះបុគ�លិក្រគប់្រគងៃន SAU េផ្សងេទៀត។ 

 
�រេលើកែលង 

SAU មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក� �នចំេណះដឹង េបើសិន៖ 

1. ��ឬបិ�របស់កូន មិន�នអនុ�� តឱ្យ�ន�រ�យតៃម�អំពីកូន ឬ�នបដិេសធេស�កម�សិក�ពិេសស 
ឬ 

2. កុ�រេនះ្រត�វ�ន�យតៃម� និង្រត�វ�នកំណត់� មិនែមនកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ េ្រ�មែផ�កបីុ Part B 

ៃន IDEA។ 
 

លក�ខណ� ��ែដល្រត�វអនុវត� េបើ�� នមូល�� នចំេណះដឹង 
្របសិនមុនេពល�ត់វ ��ន�រវ �ន័យ្រប�ំងនឹងសិស្សេ�ះ SAU មិន�នចំេណះដឹង�កុ�រ�� ក់ 
�កុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ដូច ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ េ្រ�មចំណងេជើងរង មូល�� នស� ីពីចំេណះដឹង 
ស្រ�ប់ប�� វ �ន័យ និង�រេលើកែលងេឡើយ កុ�រេនះ �ច្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះវ ��ន�រវ �ន័យ 
ែដល្រត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះកុ�រៗែដល�� ន�ពពិ�រ ែដល�នចូលរមួក� �ង ចរ ��ែដល�ចេ្រប�បេធៀប�ន។  
 

បុ៉ែន�េបើសំេណើមួយ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងស្រ�ប់�រ�យតៃម�េលើកុ�� ក់ 
េ�កំឡ� ងេពលែដលកុ�រេនះ្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ  វ ��ន�រវ �ន័យេ�ះ 
�រ�យតៃម�្រត�វ�នអនុវត�ក� �ងលក�ណៈ�ប់រហ័សមួយ។  
 

�ល់ែត�រ�យតៃម�្រត�វ�នប�� ប់េទើប 
កុ�រេនះរក��នេ�ក� �ងកែន�ងសិក�ែដល�នកំណត់េ�យ��� ធរ�� ែដល�ច �ប់ប�� �ល�រ�� ក 
ឬ�របេណ� ញេ�លេ�យ�� នេស�កម�អប់រ�។ េបើសិនកុ�រេនះ្រត�វ�នកំណត់��កុ�រ�� ក់ែដល�ន �ពពិ�រ 
ែដលយកមកគិតពិ�រ�អំពីព័ត៌�នពី�រ�យតៃម� ែដល �នអនុវត�េ�យ SAU 

េហើយព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ជូន េ�យ��បិ�េ�ះ SAU ្រត�វផ�ល់�រសិក�ពិេសស និងេស�កម� �ក់ព័ន� 

្រសបនឹងែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA ែដលរមូ�ន ត្រម�វ�រ�ម�រវ �ន័យែដល�នពិពណ៌��ងេលើ។ 
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�រ�ក់ឱ្យពិនិត្យសេ្រមចេ�យ��� ធរអនុវត�ច�ប់ និងតុ��រ  
34 CFR §300.535 

ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA មិន៖ 

1. �ម្រ�មទី�� ក់�រពី�រ�យ�រណ៍អំពីបទឧ្រកិដ�ែដល�ន្រប្រពឹត�េ�យកុ�រែដល�ន�ពពិ�រ 
ជូនចំេ�ះ ��� ធរសមរម្យេឡើយ ឬ 

2. ��ុងំ��� ធរអនុវត�ច�ប់ និងតុ��រពី�រអនុវត�ន៍េលើ�រទទួលខុស្រត�វ��របស់ពួកេគ 
ែដល�ក់ព័ន�នឹង �រអនុវត�ន៍ច�ប់សហព័ន� និងច�ប់រដ� (Federal and State law) ចំេ�ះ 
បទឧ្រកិដ�ែដល�ន្រប្រពឹត�េ�កុ�រែដល �ន�ពពិ�រ។   

 

�រប�� �នកំណត់្រ�រ�យ�រណ៍ 
េបើ SAU �យ�រណ៍អំពីបទឧ្រកិដ�ែដល�ន្រប្រពឹត�េ�កុ�រែដល�ន�ពពិ�រេ�ះ SAU៖    

1. ្រត�វ��� ឯក�រថតចម�ងអំពី�រសិក�ពិេសសរបស់កុ�រ និងរ�យ�រណ៍វ �ន័យ 
្រត�វ�នប�� �នេ�ស្រ�ប់ �រគិតពិ�រ�េ�យ��� ធរ�� 
ែដលទី�� ក់�រខ� �ន�យ�រណ៍អំពីបទឧ្រកិដ�េនះ និង  

2. �ចប�� �នឯក�រថតចម�ងអំពី�រសិក�ពិេសសរបស់កុ�រ 
និងរ�យ�រណ៍វ �ន័យែតទំហំែដល�នអនុ�� តពីច�ប់ ស� ីពីសិទ�ិអប់រ�្រគ��រ និងឯកជន�ព FERPA 
បុ៉េ�� ះ។ 

 

ត្រម�វ�រ�ម�រស្រ�ប់�ររកកែន�ងឯកេ��គីឬ�គីែត�� ង 
េ�យ��បិ�កុ�រេ���ឯកជន េលើ�រចំ�យ��រណៈ  
ទូេ� 
34 CFR §300.148 

ែផ�កបីុ Part B ៃន IDEA មិនត្រម�វឱ្យ SAU េដើម្បីបង់្រ�ក់ៃថ��រសិក� ែដលរមួ�ន�រសិក�ពិេសស 

និងេស�កម��ក់ព័ន� ៃនកូនេ�កអ�កែដល�ន�ពពិ�រេ��� ឬទីកែន�ងឯកជន ្របសិនេបើ SAU 

�នេរៀបចំ�រសិក���រដ�សមរម្យ ឥតគិតៃថ� FAPE ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះកូនេ�កអ�ក 

េហើយេ�កអ�កេ្រជើសេរ �សេដើម្បី�ក់កូនេ�ក� �ង�� ឬទីកែន�ងឯកជន។ បុ៉ែន� SAU 
�ទីកែន�ងែដល��ឯកជន�នទី�ំងសិ� តេ�េ�ះ ្រត�វ�ប់ប�� �លកូនេ�កអ�ក�ពលរដ� 
ែដលត្រម�វ�រ��របស់ពួកេគ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ េ្រ�ម�រផ�ល់ជូនែផ�កបីុ Part B ែដល�ក់ទងនឹងកុ�រៗ 

ែដល្រត�វ�ន រកកែន�ងេ�យ��បិ�ពួកេគេ�ក� �ង��ឯកជន េ្រ�ម 34 CFR §§300.131 �មរយៈ 

300.144. ។ 
សំណងចំេ�ះ�ររកកែន�ង��ឯកជន 
េបើកូនេ�កអ�ក�នទទួល�រសិក�ពិេសស និងេស�កម��ក់ព័ន�ពីមុនៗ េ្រ�ម�រផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តពី SAU 
េហើយេ�កអ�ក េ្រជើសេរ �សេដើម្បីចុះេ�� ះកូនេ�កអ�កក� �ង�� បេ្រង�នកូនេក�ងមិន�ន់្រគប់�យុចូល�� 
��បឋមសិក� ឬវ �ទ�ល័យ ឯកជន េ�យ�� ន�រយល់្រពមពី ឬ�រពិនិត្យសេ្រមចពី SAU េ�ះ តុ��រ 
ឬ�� ក់�រសវ��រ �ចត្រម�វឱ្យទី�� ក់�រេដើម្ប ីសងេ�កអ�កស្រ�ប់តៃម�ពី�រចុះេ�� ះេ�ះ េបើសិនតុ��រ 
ឬ�� ក់�រសវ��ររកេឃើញ��� ក់�រេនះពំុ�នេរៀបចំ �រសិក���រដ�សមរម្យ ឥតគិតៃថ� FAPE 
ែដល�ច្រប្រពឹត�េ��នចំេ�ះកូនេ�កអ�ក េ��មលក�ណៈ្រតឹម្រត�វមុនេពល ចុះេ�� ះចូលេរៀនេ�ះ 
និង�ររកកែន�ងឯកជនែដលសមរម្យ។ �� ក់�រសវ��រ ឬតុ��រ �ចរកេឃើញ�ររកទីកែន�ង 
េ�កអ�កសមរម្យ ថ�ីេបើ�ររកទីកែន�ងេនះមិនេឆ� ើយតបនឹងស� ង់�រដ� (State standards) 

ែដលអនុវត�ចំេ�ះ�រសិក�ែដល�ន ផ�ល់ជូនេ�យទី�� ក់�រអប់រ��� ក់រដ� និង SAUs ក៏េ�យ។  
   

�រកំណត់ចំេ�ះសំណង 
ៃថ�សំណងែដល�នពិពណ៌�ក� �ងក�ខណ� �ងេលើ �ច្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬបដិេសធន៍៖ 
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1. េបើសិន៖ (a) កិច�្របជុំកម� វ �ធីអប់រ�ែដល�នលក�ណៈឯកជន IEP ថ�ីបំផុត ែដលេ�កអ�ក�នចូលរមួ 

មុននឹង �រដកេចញកូនេ�កអ�កពី��រដ�េ�ះ េ�កអ�កមិន�នជូនដំណឹង្រក �មកម� វ �ធី IEP Team 

ែដលេ�កអ�ក�ន បដេិសធ�ររកទីកែន�ងែដល�នេស� ើេឡើងេ�យ SAU េដើម្បីផ�ល់ជូន FAPE 
ចំេ�ះកូនេ�កអ�ក ែដលរមួ�ន �រ�ប់េផ�ើមក��ីរម���របស់េ�កអ�ក 
និងបំណងេ�កអ�កេដើម្បចុីះេ�� ះកូនេ�កអ�កេ���ឯកជន េលើ�រ ចំ�យ��រណៈ ឬ (b) 

�៉ងេ�ច�ស់្រត�វ�នរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រ (ែដលរមួ�នៃថ�ឈប់ស្រ�ក �មួយ 

ែដលេកើត�នេឡើងចំៃថ�េធ� ើ�រ�រ) មុននឹង�រដកេចញកូនេ�កអ�កពី��រដ�េ�ះ 

េ�កអ�កមិន�នផ�ល់ េសចក� ីជូនដំណឹងសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរចំេ�ះ SAU អំពីព័ត៌�នេ�ះ; 

1. ្របសិនេបើ មុននឹង�រដកេចញកូនេ�កអ�កពី��រដ�េ�ះ SAU �នផ�ល់េសចក� ីជូនដំណឹងសរេសរ� 

�យលក�ណ៍អក្សរចំេ�ះេ�កអ�ក អំពីបំណងរបស់ខ� �នេដើម្បី�យតៃម�កូនេ�កអ�ក (ែដលរ�ួន 

រ�យ�រណ៍អំពី េ�លបំណងៃន�រ�យតៃម�ែដលសមរម្យ និងសមេហតុផល) 
បុ៉ែន�េ�កអ�កមិន�នេរៀបចំកូនែដល�ច្រប្រពឹត�េ� �នស្រ�ប់�រ�យតៃម� ឬ 

2. េ�េពលលទ�ផលរកេឃើញរបស់តុ��រ� បណ� ឹងេ�កអ�ក ពំុ�នេហតុផលសមរម្យ។ 
បុ៉ែន�តៃម�សំណង៖ 

1. មិន្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬបដិេសធចំេ�ះ�រខក�នេដើម្បីផ�ល់េសចក� ីជូនដណឹំងេនះ េបើ៖ (a) 

���ន��ុងំ េ�កអ�កពី�រផ�ល់េសចក� ីជូនដំណឹង (b) 
េ�កអ�កមិន�នទទួលេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រទទួលខុស្រត�វរបស់ េ�កអ�ក 
េដើម្បផី�ល់េសចក� ីជូនដំណឹងែដល�នពិពណ៌��ងេលើ ឬ (c) �រេ�រពត្រម�វ�រ�ម�រ���ងេលើ 
ទំនង�បង�ឱ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់�ង�យចំេ�ះកូនេ�កអ�ក និង 

2. �ចមិន្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬបដិេសធចំេ�ះ�រខក�នេដើម្បផី�ល់េសចក� ីជូនដំណឹងេនះ 
េ�ក� �ងឆ�� នុសិទ�ិឬ �រសេ្រមចរបស់តុ��រ ឬ�� ក់�រសវ��រ េបើ៖(a) ��ឬបិ�មិនេចះ�នអក្សរ 

ឬមិន�ចសរេសរអង់េគ�ស ឬ (b) �រេ�រព�មត្រម�វ�រ�ម�រ�ងេលើ 
ទំនង�បង�ឱ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់េ�យ�រ្រព�យ�រម�ធ�ន់ធ�រចំេ�ះកុ�រ។ 

 

េ�្រកមែផ�ក��ព��ល  
34 CFR §300.519 

ទូេ� (a) 

�ល់ទី�� ក់�រ��រណៈនីមួយៗ្រត�វ���សិទ�ិស� ីពីកុ�រ ្រត�វ�ន�រ�រេ�េពល— 

(1) �� ន��ឬបិ� (ដូចែដល�នកំណត់ក� �ង §300.30) �ច្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណ; 

(2) ទី�� ក់�រ��រណៈ�ចរកេឃើញទីលំេ���ឬបិ� ប�� ប់ពី�រខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផល; 

(3) កុ�រគឺសិ� តេ�ក� �ង�រ្រគប់្រគងេ�យរដ� State េ្រ�មច�ប់��ៃនរដ�េ�ះ ឬ 

(4) កុ�រគឺ�យុវជនឬយុវ�រ ��� នផ�ះសែម្បងរស់េ� ដូចែដល�នកំណត់ក� �ងែផ�ក 725(6) 

ៃនច�ប់ស� ីពី�រជួយអ�ក �� នផ�ះសែម្បងេ�ម៉ឃីនីេវនតូ (McKinney-Vento Homeless Assistance Act) (42 

U.S.C. 11434a(6))។ 
 
 

�តព�កចិ�ទី�� ក់�រ��រណៈ (b) 

�តព�កិច�ទី�� ក់�រ��រណៈេ្រ�មក�ខណ�  (a) ៃនែផ�កេនះ 
រមួ�ន�រកំណត់ែតង�ងំបុគ�ល�� ក់េដើម្បេីធ� ើ�តំ�ងឱ្យ េ�្រកមស្រ�ប់��បិ�។ 
េហើយេនះ្រត�វ�ប់ប�� �លវ �ធី��ស� មួយ— 

(1) ស្រ�ប់�រកំណត់�េតើ កុ�រ�� ក់្រត�វ�រេ�្រកមែផ�ក��ព��លឬ��បិ� និង 
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(2) ស្រ�ប់�រកំណត់ែតង�ងំេ�្រក �មែផ�ក��ព��ល�� ក់ចំេ�ះកុ�រ។ 

 

�រ្រគប់្រគងេ�យរដ�  (c) 

ក� �ងករណីកុ�រ�� ក់ែដលសិ� តក� �ង�រ្រគប់្រគងេ�យរដ� State េ�្រកមែផ�ក��ព��ល 
�ច្រត�វ�នែតង�ំងម�ង�� ក់ៗ េ�យេ�្រកមែដលពិនិត្យេមើលខុស្រត�វករណីរបស់កុ�រ 
ឱ្យែតេ�្រកមែផ�ក��ព��លសម្រសបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រេ� ក� �ងក�ខណ�  (d)(2)(i) និង (e) ៃនែផ�កេនះ។ 
 

លក�ណៈវ �និច� ័យស្រ�ប�់រេ្រជើសេរ �សេ�្រកមែផ�ក��ព��ល (d) 

(1) ទី�� ក់�រ��រណៈ�ចេ្រជើសេរ �សេ�្រកមែផ�ក��ព��លេ��មរេបៀប�មួយែដល�នអនុ��
តេ្រ�មច�ប់រដ�។ 

(2) ទី�� ក់�រ��រណៈ្រត�វ���បុគ�ល�� ក់ែដល�នេ្រជើសេរ �ស�េ�្រកមែផ�ក��ព��ល—  

(i) មិនែមន�និេ�ជិតរបស់ SEA,  អ�កផ�ល់េស�កម� LEA, EIS ឬទី�� ក់�រេផ្សងៗេទៀត 
ែដលផ�ល់ជូនេស�កម� អន��គមន៍មុនេពលកំណត់ េស�កម�អប់រ� សុខ�ព ឬេស�កម�េផ្សងៗេទៀត 
ចំេ�ះកូន ឬស�ជិក្រគ��រ របស់កុ�រ��� ក់; 

(ii) ពំុ�នផល្របេ�ជន៍�� ល់ខ� �ន ឬវ ��� ជីវៈ ែដល�នជេ�� ះ�មួយផល្របេ�ជន៍កុ�រ 
ែដលេ�្រកមែផ�ក ��ព��លេធ� ើ�តំ�ងឱ្យ និង 

(iii) �នចំេណះដឹងនិងជំ�ញែដល��ឱ្យ�រេធ� ើ�តំ�ងឱ្យកុ�រ្រគប់្រ�ន់។ 
 

ត្រម�វ�រ�ម�រមិនែមននេ�ជិត; សណំង (e) 

បុគ�ល�� ក់ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�មរេបៀបេផ្សង �េ�្រកមែផ�ក��ព��លេ្រ�មក�ខណ�  (d) 
ៃនែផ�កេនះ គឺមិនែមននិេ�ជិតៃនទី�� ក់�រែតមួយគត់េឡើយ 
េ�យ�រ�ត់ឬ�ង្រត�វ�នេគបង់្រ�ក់ជូនេ�យទី�� ក់�រេដើម្បីបេ្រមើ �រ�រ�េ�្រកមែផ�ក��ព��ល។  
 

យុវជនឬយុវ�រ ��� នផ�ះសែម្បងរស់េ� (f) 
ក� �ងករណីកុ�រែដលពំុ�នផ�ះសែម្បងរស់េ�េ�ះ បុគ�លិកៃនកម� វ �ធីទីជ្រមកសេ��� ះប�� ន់ ទីជ្រមកអន�រ�ល 
�ររស់េ� ឯក�ជ្យសមរម្យ និងកម� វ �ធីស� ីពីសកម��ព�មផ� �វ 
�ច្រត�វ�នែតង�ំង�េ�្រកមែផ�ក��ព��លបេ�� ះ�សន� េ�យ �� ន�ក់ព័ន�នឹងក�ខណ�  (d)(2)(i) 
ៃនែផ�កេនះ លុះ្រ�ែតេ�្រកមែផ�ក��ព��ល�ច្រត�វ�នែតង�ំង ែដល 
្រសបនឹងត្រម�វ�រ�ម�រ�ងំអស់ៃនក�ខណ�  (d) ៃនែផ�កេនះ។ 
 

 

�រទទួលខុស្រត�វេ�្រកមែផ�ក��ព��ល (g) 

េ�្រកមែផ�ក��ព��ល �ចេធ� ើ�តំ�ងឱ្យកុ�រេ�្រគប់ប�� �ងំអស់ែដល�ក់ព័ន�នឹង— 

 (1) �រកំណត់អត�ស�� ណ �រ�យតៃម� និង�ររកទីកែន�ងសិក�របស់កុ�រ និង  

(2) �រផ�ល់ជូន FAPE ចំេ�ះកុ�រ។ 

 

�រទទួលខុស្រត�វ SEA  (h) 

SEA ្រត�វេធ� ើឱ្យ�ន�រខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផលេដើម្បី����រកំណត់ែតង�ំងេ�្រកមែផ�ក��ព��ល 

មិន�ន រយៈេពលេ្រចើន�ង 30 ៃថ� េ្រ�យពីទី�� ក់�រ��រណៈកំណត់� 
កុ�រេនះ្រត�វ�រេ�្រកមែផ�ក��ព��ល។  

 
�រេផ�រសិទ� ិ��ព��លេ��យុនីតិ�ព។ 
34 CFR §300.520 
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ទូេ� (a) 
រដ��ចផ�ល់ជូន� េ�េពលកុ�រពិ�រ�នដល់�យុ�គីស� ិតេ្រ�មច�ប់រដ� (�យុ 18 �� ំេ�ក� �ងរដ� Maine) 
ែដលអនុវត�េ�េលើ្រគប់កុ�រ (េលើកែលងែតកុ�រពិ�រែដល្រត�វ�នកំណត់��� នសមត��ពស� ិតេ្រ�មច�ប់រដ�) 
— 

 (1)(i) ទី�� ក់�រ��រណៈ្រត�វផ�ល់ជូេសចក� ីជូនដំណឹងែដលត្រម�វឱ្យ�ន�មរយៈែផ�កេនះចំេ�ះកុ�រ 
និង��បិ� និង 

(ii) ្រគប់សិទ�ិ�ងំអស់ែដល�ន្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ��បិ� េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃនច�ប់េនះ 

េផ�រសិទ�ឱិ្យកុ�រ;  

 (2) ្រគប់សិទ�ិ�ងំអស់ែដល�ន្រពមេ្រព�ងចំេ�ះ��បិ� េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃនច�ប់េនះ 
្របគល់ឱ្យកុ�រៗែដល�ប់ឃំុ�ំងេ�ក� �ង�� ប័នែកែ្របមនុស្សេពញវ �យ ឬមនុស្សេក�ងៗ 
�� ប័នែកែ្រប�� ក់រដ� ឬមូល�� ន និង   

(3) �ល�រដ� State ផ�ល់ជូន�រេផ�រសិទ� ិេ្រ�មែផ�កេនះ្រសបេ�នឹងក�ខណ�  (a)(1) ឬ (a)(2) 
ៃនែផ�កេនះ ទី�� ក់�រ្រត�វជូនដំណឹងកុ�រ និង��បិ�អំពី�រេផ�រសិទ�ិេនះ។     

 

 វ ��នពិេសសៗ  (b) 
រដ� ្រត�វបេង� ើតនីតិវ �ធី��ស្រ�ប់�រែតង�ំង��ឬបិ�របស់កុ�រែដល�ន�ពពិ�រ ឬ េបើសិន��ឬបិ� 
មិន�ច �នេទ 
្រត�វ�នបុគ�លសមរម្យេផ្សងេទៀតេដើម្បីតំ�ងឱ្យផល្របេ�ជន៍សិក�របស់កុ�រស្រ�ប់្រគប់រយៈេពលៃន�ព�ន 
សិទ�ិ្រសប ច�ប់របស់កុ�រ េ្រ�មែផ�កបីុ Part B ៃនច�ប់េនះ េ្រ�មច�ប់រដ�េ�ះ កុ�រែដល�ន�យុនីតិ�ព 
បុ៉ែន�មិន្រត�វ�ន កំណត់��� នសមត��ពេ�ះ 
�ច្រត�វ�នកំណត់�មិន�ន�ពសមត��ពេដើម្បផី�ល់ជូន�រ្រពមេ្រព�ង ែដល�នជូនដំណឹង 
�មួយនឹង�រេ�រពចំេ�ះកម� វ �ធីសិក�របស់កុ�រ។ 
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