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ណដ្នកាំែតន់នការសប្បើប្បាេស់េៀវសៅណែនាំ នងិសេច្បកដបី្បកាេបដ្សិេធសនេះ 
សោលបាំែងននសេៀវសៅណែនាំប្បតិបតតិការ និងនីតិវិធីសនេះគឺ្សដ្ើមបីនតល់ការោាំប្ទនិងការណែនាំដ្ល់ថ្នាក់ដឹ្កនាំ 
និងបុគ្គលិករបេ់ Lowell Public Schools ។ មិនមានអវីសៅកែុងសេៀវសៅណែនាំសនេះមានសោលបាំែងសដ្ើមបីបសងកើត 
ស ើយក៏មិនបសងកើតេិទធិអនុវតត េាំែង េិទធិទទួល ឬកាតពវកិច្បចណដ្រ។ 
ការិយាលយ័អប់រំពិសេេរកាេិទធិកែុងការផ្លាេ់បតូរឬពយួរណនែកណាមួយឬទាំងអេ់ននសេៀវសៅនដ្សនេះតាមឆនានុេិទធិរបេ់ម
ែឌលសដ្ើមបីធានឱ្យបាននូវការអនុសលាមសពញសលញតាមច្បាប់និងបទបញ្ជារបេ់េ ព័នធនិងរដ្ឋ សោលការែ៍
ណែនាំរបេន់យកដ្ឋានអប់រំបឋមេិកា និងមធយមេិការដ្ឋ Massachusetts សោលការែ៍ណែនាំរបេន់យកដ្ឋាន
អប់រំេ រដ្ឋអាសមរិក និងសោលការែ៍របេ់គ្ែៈកមមការសាលា Lowell Public Schools។ 

បានសធវើបច្បចុបបនែភាពណែមករាឆ្ាាំ 2021 
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សបេកកមម / សេច្បកតណីលែងការែច៍្បកខវុេិយ័របេ ់Lowell Public Schools 

សេច្បកតណីលែងការែ៍អាំពសីបេកកមម 

េិេសទាំងអេ់នឹងទទួលបានការអប់រំលកខែៈបុគ្គលនិងប្បកបអតថន័យណដ្លនតល់ឱ្កាេេប្មាប់ការរួមបញ្ចូលណដ្
លប្តូវបានបសងកើតសដ្ឋយ៖ 

⚫ ការចូ្បលរួមជាមួយេ គ្មន៍អប់រំ 

⚫ ការនតល់ឱ្កាេេប្មាប់ភាពម៉ត់ច្បត់ និងភាពពាក់ព័នធ 

⚫ ការនតល់ឱ្កាេេប្មាប់ទាំនក់ទាំនងជាមួយេ គ្មន៍ 

សេច្បកតណីលែងការែ៍អាំពចី្បកខវុេិយ័ 

សដ្ើមបីនតល់ជូននូវប្បព័នធប្គ្ប់ប្ជុងសប្ជាយននសេវាកមម និងការោាំប្ទណដ្លមានការេប្មបេប្មួលកែុងបរិបទរួមបញ្ចូល 
សដ្ើមបីសឆែើយតបតាមតប្មូវការណនែកេិកា អាកបបកិរិយា េុែភាព និងនែូវចិ្បតតេងគមដ៏្ពិសេេរបេ់អែកេិកាមាាក់ៗ 
និងសដ្ើមបីនតល់ជូននូវភាពជាអែកដឹ្កនាំ ការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធាន ជាំនួយការបសច្បចកសទេ និងការណែនាំដ្លេ់េិស ប្កុមប្គួ្សារ 
និងបុគ្គលិកតាមរយៈប្បព័នធប្គ្ប់ប្ជុងសប្ជាយននការោាំប្ទ និងសេវាកមមតាមលាំដ្ឋប់ដ្លេ់ិេសសៅកែុងបរិយាកាេ
ណដ្លមានបរយិាបនែ។ 
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⚫ 5.25 ការេប្មបេប្មួលការវាយតនមែទូទាំងរដ្ឋ / មែឌល 
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⚫ 6.1 ការដ្ាំសែើរការកមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើេប្មាប់ណច្បកចយដ្ល់ឪពុកមាាយ 

⚫ 6.2 ការអនុវតតកមមវិធី IEP 

⚫ 6.3 ការទទួលកមមវិធី IEP ណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខា 

⚫ 6.4 ការទទួលកមមវិធី IEP ណដ្លប្តូវបានបដិ្សេធជាណនែក និងបដិ្សេធទាំងប្េុង 

⚫ 6.5 ការណកណប្ប 

⚫ 6.6 ការណកណប្បកមមវិធី IEP 

⚫ 6.7 ការបដិ្សេធសេវាកមមអប់រពិំសេេ 

⚫ 6.8 េេិសលមីសៅ Lowell Public Schools 

7.0 ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ............................................................................... ទាំព័រ 75 

⚫ 7.1 របាយការែ៍ប្តួតពិនិតយការរីកច្បាំសរើន / របាយការែ៍វឌ្ឍនភាព 

⚫ 7.2 ការសនញើសារសៅនទេះនិងការសធវើរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាព 

⚫ 7.3 ការរកាេេិសណដ្លមាន IE 

8.0 នតីវិធិេីដពីវីនិយ័េេិស .................................................................... ..ទាំព័រ 77 

⚫ 8.1 ការដ្ឋក់វិន័យេេិសណដ្លមានពិការភាព 

9.0 ការសេែើេុាំេប្មាបស់េវាកមម ........................................................................ ទាំព័រ 80 

⚫ 9.1 ការសច្បញនាយព័ត៌មាន 
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ឧបេមពន័ធ 

ឧបេមពន័ធ A ការេទងម់តអិាំពភីាសាសៅនទេះ ទាំពរ័ 12 

ឧបេមពន័ធ B ការការពាររតាមនតីវិធិ ី ទាំពរ័ 17 

ឧបេមពន័ធ C សេច្បកដជីនូដ្ាំែឹង N1 អាំពេីកមមភាពរបេម់ែឌលេកិាធកិារណដ្លបានសេែើស ើង ទាំពរ័ 25 

ឧបេមពន័ធ D ទប្មងព់កិារភាពេកិាជាកល់ាក ់ ទាំពរ័ 34 

ឧបេមពន័ធ E ការសធវើណននការសប្កាយថ្នាកម់ធយមេកិា ទាំពរ័ 59 

ឧបេមពន័ធ F សេច្បកតជីនូដ្ាំែឹង/ទប្មងណ់បបបទអាំពនីតីភិាព ទាំពរ័ 62 

ឧបេមពន័ធ G សេច្បកតជីនូដ្ាំែឹងជាំនេួេប្មាបម់ាតាបតិា MCAS ទាំពរ័ 71 

ឧបេមពន័ធ H សេច្បកតេីសងខបអាំពកីារប្បជុាំប្កមុការងារ ទាំពរ័ 71 

ឧបេមពន័ធ I បញ្ជបី្តតួពនិតិយ IEP/េនែកឹគ្ប្មប ទាំពរ័ 72 

ឧបេមពន័ធ J េនែកឹគ្ប្មបរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាព ទាំពរ័ 77 

ឧបេមពន័ធ K ការយលប់្ពមេប្មាបក់ារបសញ្ចញពត័ម៌ាន ទាំពរ័ 81 

ឧបេមពន័ធ L ការយលប់្ពមអាំពកីារេសងកត/ទប្មងណ់បបបទការេមាាត ់ ទាំពរ័ 82 

ឧបេមពន័ធ M ទប្មងណ់បបបទនទេះបសណាដេះអាេនែ នងិមនទរីសពទយ ទាំពរ័ 83 

https://www.doe.mass.edu/ele/resources/communications.html
https://www.doe.mass.edu/sped/prb
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=13002&FileName=N1%20Notice%20of%20School%20District%20Actions.pdf
https://www.doe.mass.edu/sped/iep/sld/default.html
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=13001&FileName=Transition%20Planning%20Form.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=12958&FileName=Age_of_Majority_LETTER__FORM.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=12992&FileName=MCAS%20Alternative%20letter%203.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=13000&FileName=Team%20Meeting%20Summary%203.pdf
https://www.doe.mass.edu/sped/iep/forms/english
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=12998&FileName=Progress%20Report%20Form%20v2.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=12975&FileName=X2%20Authorization%20to%20Release%20or%20Obtain%20Records-English.docx.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=12999&FileName=Observation%20Confidentiality%20Agreement%202.docx.pdf
https://www.lowell.k12.ma.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9396&dataid=12942&FileName=affirmation.docx.pdf
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1.0 សោលបាំែង នងិសេច្បកតសីនដើម 

សោលបាំែង 

សេៀវសៅណែនាំសនេះប្តូវបានបសងកើតជាធនធានេប្មាប់បុគ្គលិកនិងរដ្ឋបាល Lowell Public Schools សដ្ើមបីនតលក់ារណែនាំ
សលើសោលនសយាបាយ ការអនុវតតនិងនីតិវិធី និងសដ្ើមបីធានបាននូវបរយិាកាេសឆែើយតបនិងរាប់បញ្ចូលសដ្ឋយណនអកសលើ
តប្មូវការរបេេ់ិេសមាាក់ៗ។ 
សេៀវសៅណែនាំឬសេៀវសៅនដ្សនេះមានសោលបាំែងសធវើជាមគ្គុសទេក៍កែុងការនតល់ប្កបែ័ែឌណដ្លនាំមកនូវភាពេអិតរមួតនិង
ភាពជាប់ទក់ទងនឹងការងារណដ្លកាំពុងបនតរបេ់សយើងសដ្ើមបីបសប្មើេិេសពិការសៅ Lowell បានកាន់ណតប្បសេើរ។ 

សេៀវសៅណែនាំឬកូនសេៀវសៅនដ្សនេះ គឺ្ជាឯកសាររេ់ណដ្លនឹងប្តូវបានសធវើបច្បចុបបនែភាពជាបនតបនាប់សដ្ើមបីឱ្យមានលកខែៈ
ទូលាំទូលាយនិងបច្បចុបបនែភាព និងសដ្ើមបីធាននូវភាពប្តឹមប្តូវតាមច្បាប់និងបទបបញ្ញតតិ។ េមូកត់េមាាល់ថ្នការអនុវតតនិង
នីតិវិធីដូ្ច្បខាងសប្កាមប្តូវបានតប្មឹមនឹងច្បាប់និងបទបញ្ញតតិដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 

⚫ នយកដ្ឋានអប់រំរដ្ឋ Massachusetts ច្បាប់ទូសៅរបេ់រដ្ឋ Massachusetts Ch. 71B, et 
seq.  និងបទបបញ្ញតតិេតីពីការអប់រំពិសេេរបេ់រដ្ឋ Massachusetts  603 CMR 28.00 et. seq 

⚫ ច្បាប់ណកលមអការអប់រំជនពិការឆ្ាាំ 2004 និង 34 CFR 300 et. seq. 

⚫ ច្បាប់ោានកុមារណាណដ្លប្តូវសគ្ទុកសចល (NCLB) ជួយធានបាននូវេមធម៌ ការទទួលែុេប្តូវ 
និងឧតតមភាពកែុងការអប់រំេប្មាប់កុមារពិការ។ 

⚫ ណនែកទី 504 ច្បាប់សាារនីតិេមបទឆ្ាាំ 1973 (ណដ្លបានសធវើវិសសាធនកមម) ។ 

⚫ ច្បាំែងសជើង VI ននច្បាប់េតីពីេទិធិេុីវិលឆ្ាាំ 1964 

⚫ ច្បាប់ឱ្កាេអប់រំសេមើភាពននឆ្ាាំ 1974 

⚫ ច្បាំែងសជើង IX ននវិសសាធនកមមអប់រំ 

⚫ ច្បាំែងសជើងទី 2 ននច្បាប់ជនពិការអាសមរិកាាំងឆ្ាាំ 1990 

សដ្ឋយសារច្បាប់និងបទបបញ្ញតតិេតីពីការអប់រមំានលកខែៈេមុគ្សាាញសេៀវសៅណែនាំអាំពីនីតិវិធីអប់រំពិសេេសនេះេសងខបពីប
ទបញ្ជារបេ់រដ្ឋនិងេ ព័នធនិងបងាាញពីនីតិវិធីននសដ្ើមបីេប្មួលដ្លក់ារអនុវតតបទបញ្ជានិងធាននូវការអនុសលាមតាម
ច្បាប់។ 
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សោលសៅគ្ឺេប្មាប់អែកអនុវតតទទលួបានអតថប្បសយាជន៍ពីសេៀវសៅណែនាំនីតិវិធីសនេះជាធនធាននិងជាការណែនាំេប្មាប់បសប្មើដ្ល់េិ
េសណដ្លមានតប្មូវការអបរ់ំពិសេេ។ 
សោលបាំែងគឺ្សធវើឱ្យប្បសេើរស ើងនូវសេវាកមមអប់រំពិសេេេប្មាប់េេិសពិការបសងកើនលទធនលអប់រំនិងពប្ងឹងការចូ្បលរួមរប
េ់ឪពុកមាាយនិងប្គូ្អប់រំទូសៅ។ 

សេច្បកតសីនតើម 

Lowell Public Schools សបតជាានតល់ជូនេេិសពិការទាំងអេ់សអាយទទួលបាននូវកមមវិធីេិកានិងកមមវិធីេិកាទូសៅ។ 
ជាមួយនឹងធនធាននិងសេវាកមមជាបនតបនាប់ Lowell Public Schools នឹងនតលក់ារបសប្ងៀនណដ្លចាំបាច់្បសដ្ើមបីជួយដ្ល់
េិេានុេេិសណដ្លមានពិការភាពបិទគ្មាាតរវាងជាំនញនិងការរំពឹងទុកកប្មិតថ្នាក់របេ់ពួកសគ្។ 

ការោាំប្ទ និងសេវាអប់រំពិសេេមិនគួ្រសមើលស ើញថ្នជាគ្ាំរដូ្ឋច់្បសដ្ឋយណ កស ើយ ណតនទុយមកវិញគឺ្ជាណនែកមួយនន
តាំែេមព័នធននការោាំប្ទ សេវាកមម និងការអនតរាគ្មន៍ណដ្លបានបសងកើតស ើងសដ្ើមបីធានបានថ្ន បរិយាកាេអប់រំសឆែើយតបនឹង
តប្មូវការេិកាច្បប្មុេះរបេេ់ិេសទាំងអេ់។ បុគ្គលិកណដ្លសធវើការជាមួយោា អាច្បធានបាននូវឱ្កាេសេមើោា 
ការចូ្បលរួមសពញសលញ និងលទធនលសកើនស ើងេប្មាប់អែកេិកាទាំងអេ ់ សដ្ឋយរាប់បញ្ចលូទាំង
េិេសណដ្លមានពិការភាព។ 

សយើងេងឃឹមថ្នព័ត៌មានណដ្លមានសៅកែុងសេៀវសៅណែនាំសនេះនឹងមានប្បសយាជន៍េប្មាប់អែកទាំងអេ់ោាណដ្លជាណនែកមួយ
ននដ្ាំសែើរការននការអប់រំពិសេេសៅកែុង Lowell Public Schools។ 
សយើងសលើកទឹកចិ្បតតឱ្យអែកណច្បករំណលកព័ត៌មានជាមួយឪពុកមាាយសដ្ើមបីចូ្បលរួមកែុងប្កុមប្បឹកានតល់សយាបល់ឪពុកមាាយននការអ
ប់រំពិសេេសាធារែៈ Lowell សដ្ើមបីភាាប់ទាំនក់ទាំនងជាមួយប្គួ្សារនិងបុគ្គលិកដ្នទសទៀត 
និងជួយនតល់សយាបល់ដ្ល់មែឌលអាំពីបញ្ជា កមមវិធីនិងព័ត៌មានទក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេនសពលបច្បចុបបនែ។ 

1.1 ទាំនកទ់ាំនងជាមយួឪពកុមាាយណដ្លមនិនយិាយភាសាអងស់គ្ែេ 

សៅសពលសធវើការជាមួយប្កុមប្គួ្សារណដ្លភាសាច្បមបងមិនណមនភាសាអង់សគ្ែេសាលាសរៀនប្តូវនតល់សេវាកមមបកណប្ប។ 
សេវាកមមទាំងសនេះអាច្បរួមបញ្ចលូអែកបកណប្បសៅឯកិច្បចប្បជុាំប្កុមក៏ដូ្ច្បជាមានការបកណប្បឯកសារ។ 
ឯកសារអប់រំពិសេេទាំងអេ់ណដ្លបានសនញើសៅនទេះគួ្រណតប្តូវបានបកណប្បេប្មាប់ប្គួ្សារ។ ឧទ រែ៍សនេះរួមបញ្ចូលទាំង 
N1s ទប្មង់ណបបបទននការវាយតនមែការយល់ប្ពមការចូ្បលរួមការប្បជុាំការវាយតនមែ (របាយការែ៍) កមមវិធី IEP ជាសដ្ើម។ 
ឯកសារលតច្បមែងទាំងអេ់គួ្រណតប្តូវបានបញ្ជូនសៅការយិាល័យអប់រំពិសេេសដ្ើមបីរកាទុកជាណនែកមួយននឯកសាររបេេ់ិ
េស។ សៅសពលណដ្ល 
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ប្តូវការសេវាបកណប្ប េូមទក់ទងការិយាល័យអប់រំពិសេេ។ សៅកែុងការប្បជុាំប្កុមនីមួយៗប្បធានប្កុម (ប្បធានប្កុមវាយតនមែ 
េាំរាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូងនិងការទាំនក់ទាំនងេាំរាប់ការប្តួតពិនិតយប្បចាំឆ្ាាំ) គួ្រណតបាំសពញការេទង់មតិភាសាកាំសែើត 
(េូមសមើលឧបេមព័នធក) សដ្ើមបីបញ្ជាក់ថ្នសតើប្តូវការការបកណប្បផ្លាល់មាត់និង / រឺក៏ប្តូវការការបកណប្បផ្លាលម់ាត់ណដ្រ។ 
ការេទង់មតិភាសានទេះគួ្រណតប្តូវបានបញ្ចប់ជាសរៀងរាលឆ់្ាាំរ ូតដ្ល់ឪពុកមាាយបងាាញថ្នពួកសគ្មិនតប្មូវឱ្យមានការបកប្សា
យផ្លាលម់ាត់ឬការបកណប្បជាលាយលកខែ៍អកសរស ើយ។ េាំែ ាំណបបបទណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាសនេះគួ្រណតប្តូវបានបញ្ជូន 

សៅការិយាលយ័អប់រំពិសេេសដ្ើមបីរកាទុកសៅកែុងឯកសាររបេ់េិេស។ 

សៅសពលណដ្លការវាយតនមែសដ្ឋយបុគ្គលិកមែឌលប្តូវការការបកណប្ប ឯកសារវាយតនមែមួយច្បាប់គួ្រប្តូវបានសនញើសៅ 

ការិយាលយ័អប់រំពិសេេជាឯកសារ Word សដ្ឋយមានេាំែូមពរឬទាំព័រគ្ប្មប ណដ្លបញ្ជាក់ពីតប្មូវការ
សដ្ើមបីេប្មួលដ្ល់ដ្ាំសែើរការបកណប្បនិងភាសាជាក់លាក់ណដ្លប្តូវការ។ 

2.0 ដ្ាំសែើរការបញ្ជនូមនុេប្មាបក់ារអបរ់ពំសិេេ  

2.1 hild FindC  (ការណេវងរកកមុារ) 

Child Find គឺ្ជាណនែកមួយននច្បាប់េ ព័នធ ច្បាប់េដីពីការអប់របុំគ្គលណដ្លមានពិការភាព (IDEA) ។ តាមច្បាប់សនេះ 
មែឌលប្តូវកាំែត់ រក និងវាយតនមែកុមារពិការទាំងអេ់សៅកែុងរដ្ឋណដ្លប្តូវការ ការអប់រំពិសេេនិងសេវាកមមពាក់ព័នធ។ 
សដ្ើមបីសធវើដូ្ច្បសនេះមែឌលេិកាសាធារែៈទាំងអេ់ប្តូវសធវើេកមមភាព“ Child Find” ។ 

វាគឺ្ជាការទទួលែុេប្តូវរបេ់ Lowell Public Schools សដ្ើមបីកាំែត់អតតេញ្ជាែកុមារណដ្ល
អាច្បមានពិការភាពណដ្ល៖ 

⚫ រេ់សៅកែុងទីប្កុង  Lowell  

⚫ គឺ្សៅកែុងកមមវិធីសាលាសៅនទេះណដ្លប្តូវបានយល់ប្ពមកែុងមែឌល 

⚫ ណដ្លចូ្បលសរៀនសៅសាលាឯកជនមួយកែុងតាំបន់េូមិសាប្េតទីប្កុង Lowell  (អែកតាាំងទីលាំសៅ ឬមិនណមន
អែកតាាំងទីលាំសៅ) 

Child Find គឺ្ជាដ្ាំសែើរការកាំពុងបនតដឹ្កនាំសដ្ឋយនយកដ្ឋានអប់រំពិសេេសដ្ើមបីរកទីតាាំងកាំែត់វាយតនមែនិងវាយតនមែ 
(សដ្ឋយមានការប្ពមសប្ពៀងពីឪពុកមាាយ) កុមារនិងយុវជនចប់ពីអាយ ុ3-22 ឆ្ាាំណដ្លអាច្បមានេិទធិទទួល
សេវាកមមអប់រំពិសេេពីសប្ពាេះពួកសគ្មានពិការភាព។ 
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នយកដ្ឋានអប់រំពិសេេនន Lowell Public Schools ទទួលែុេប្តូវកែុងការសធវើេកមមភាព Child Find សដ្ើមបីជូនដ្ាំែឹង 

ដ្ល់សាធារែជន ថ្នកុមារពិការប្គ្ប់រូបមានេិទធិទទួលបានការអប់រំសាធារែៈេមរមយ ឥតគ្ិតនលែ ណដ្លប្តូវបានរច្បនស ើង

សដ្ើមបីសឆែើយតបសៅនឹងតប្មវូការផ្លាល់ែែួនរបេ់កុមារ។ 

2.2 តប្មវូការបញ្ជនូមនុនងិការសឆែើយតបច្បាំសពាេះការអនតរាគ្មន ៍

លទធនលបឋមននច្បាប់កាំណែទប្មង់ការអប់រំសៅរដ្ឋ Massachusetts ឆ្ាាំ 2000 ពប្ងឹងជាំសនឿថ្នកមមវិធីេិកា ទូសៅគឺ្ 

េប្មាប់េេិសមាាក់ៗ និងប្គ្ប់ោា។ ដូ្សច្បែេះការអប់រំពិសេេ "មិនគួ្រជាកមមវិធីដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ កសនេះសទ បុ៉ណនតគួ្រណតជាណនែកមួយ 

ននការបនតនតល់សេវាកមមោាំប្ទ និងកមមវិធីណដ្លប្តូវបាននតល់សដ្ើមបីធានថ្នបរយិាកាេអប់រំទូសៅគឺ្ជាកមមវិធីសឆែើយតប" 
នយកដ្ឋានអប់រំននរដ្ឋ Massachusetts ណែមិនឆ្ាាំ 2001។ 

ទាំនលួែេុប្តវូននការអបរ់ទំសូៅមនុសពលពចិរណាការណែនាំបនតេប្មាបក់ារវាយតនមែការអបរ់ពំសិេេ។ 

មុនសពលបញ្ជូនកុមារណដ្លមានអាយុចូ្បលសរៀនសដ្ើមបីសធវើការវាយតនមែសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសប្កាមបទបប
ញ្ញតតិេតីពីការអប់រំពិសេេននរដ្ឋ Massachusetts នយកសាលារបេ់កុមារប្តូវធានថ្នកិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងទាំង អេ់ប្តូវ
បាន សធវើស ើងសដ្ើមបីសឆែើយតបសៅនឹងតប្មូវការរបេ់កុមារសៅកែុងកមមវិធីអប់រំធមមតា។ នយកសាលានីមួយៗ ប្តូវអនុម័ត
និងអនុវតតណននការេប្មបេប្មួលកមមវិធីេិការបេ់មែឌលណដ្លបសងកើតស ើង 
សៅសប្កាមណនែក MGL, ជាំពូកទី 71 ណនែក 38Q 1/2 កែុងការបសងកើតយុទធសាប្េតេប្មាប់ការបសប្មើកុមារណដ្លមានរសបៀប 

េិកា ច្បប្មុេះសៅកែុងថ្នាក់សរៀនធមមតា។ ការែិតែាំទាំងសនេះនិងលទធនលរបេ់ ពួកសគ្នឹងប្តូវបានច្បងប្កងជាឯកសារ 
និងដ្ឋក់កែុងកាំែត់ប្តាសាលាសរៀនរបេ់កុមារបុ៉ណនតពួកសគ្នឹងមិនប្តូវបានបកប្សាយសដ្ើមបីកាំែត់ឬដ្ឋក់កប្មិតសលើេិទធិកែុ
ងការបញ្ជូនកុមារណដ្លមានអាយុចូ្បលសរៀនេប្មាប់ការវាយតនមែសប្កាមបទបបញ្ញតតិននជាំពូកសនេះស ើយ។ 

សលើេពីសនេះសទៀតសៅសប្កាមបទបបញ្ញតតិតួនទីរបេន់យកសាលាប្តូវបានពប្ងីកយា៉ាងខាាាំង។ 
នយកសាលាប្តូវសលើកកមពេក់ារអនុវតតការបសប្ងៀនសដ្ើមបីសឆែើយតបសៅនឹងេិេសណដ្លកាំពុងជួបការលាំបាកនិងធានថ្នការ
ោាំប្ទការបសប្ងៀនមានប្គ្ប់ប្ោន់េប្មាប់េេិសនិងប្គូ្សដ្ើមបីបញ្ចូលបុ៉ណនតមិនប្តូវបានកាំែត់ច្បាំសពាេះ៖ 

⚫ ការណែនាំអាំពីការពាបាល 

⚫ សេវាកមមពិសប្ោេះសយាបលេ់ប្មាប់ប្គូ្ 

⚫ ភាពអាច្បរកបានននការណែនាំកែងុការអានសៅកប្មិតបឋម 

⚫ សេវាកមមសនសងសទៀតប្េបនឹងការអនុវតតការអប់រំប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាព 
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⚫ ការេប្មបេប្មួលការបសប្ងៀន និងអាកបបកិរិយា 

⚫ ការសប្បើប្បាេ់សេវាកមមោាំប្ទការអប់រំទូសៅដ្នទសទៀត 

⚫ សេវាកមមេមប្េបេប្មាប់េេិសភាគ្តិច្បណនែកភាសា 

ប្បេិនសបើេេិសប្តូវបានសគ្បញ្ជនូឱ្យសធវើការវាយតនមែសដ្ើមបីកាំែត់ពីេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេនយកសាលាក៏ប្តូវធា
នថ្នឯកសារេតីពីការសប្បើប្បាេស់េវាកមមោាំប្ទការណែនាំប្តូវបាននតល់ជាណនែកមួយននព័ត៌មានណដ្លប្តូវបានពិនិតយសដ្ឋយ
ប្កុមការងារសៅសពលកាំែត់េទិធិនងណដ្រ។ 

រាល់ការអនតរាគ្មន៏ការអនុវតតន៍ការបសប្ងៀននិងការេប្មបេប្មួលគួ្រណតប្តូវបានច្បងប្កងជាឯកសារសៅកែុងដ្ាំសែើរការ RTI 
/ TAT ប្បេិនសបើការបញ្ជូនេប្មាប់ការអប់រំពិសេេប្តូវបានដ្ឋក់សដ្ឋយសាលាេិកាធិការ។ RTI 
ក៏គួ្រប្តូវបានអនុវតតសដ្ឋយភាាប់ជាមួយការបញ្ជូនេប្មាប់វាយតនមែនងណដ្រ។ 

* ប្បេនិសបើការបញ្ជនូគ្មឺកពខីាងសប្ៅសាលាការយលប់្ពមគ្រួណតប្តវូបានដ្ាំសែើរការប្េបតាមច្បាប។់ សលើេពសីនេះ ETC 
គ្រួណតបញ្ជនូេេិសសៅប្កមុ TAT។ សនេះនងឹចបស់នតើមការប្បមលូទនិែនយ័េតពីកីារអនតរាគ្មនណ៍ដ្លកាំពងុប្តវូបានអនវុតត 
នងិធានថ្នេេិសកាំពងុទទលួបានការោាំប្ទកែងុអាំ ងុសពលដ្ាំសែើរការននការប្ពមសប្ពៀងនងិវាយតនមែ។ សៅសពលណដ្ល 

ការបញ្ជនូជានែវូការេប្មាបក់ារវាយតនមែប្តវូបានបងាាញជាលាយលកខែ៍អកសរឬផ្លាលម់ាតស់ដ្ឋយ ឪពកុមាាយ ឬមនេុសមាាក ់

សទៀតកែងុេមតថភាពអែកណលទាំតាមច្បាប ់សាលាសរៀនអាច្បនងឹមនិពនារសពលកែងុការនតលក់ារវាយតនមែ ណដ្លបានសលើកស ើង 

ស ើយ ស ើយគ្រួណតបញ្ជនូសៅេេិស TAT។ 
សាលាសរៀនប្តូវជូនដ្ាំែឹងជាបនាន់និងសដ្ឋយោានការពនារសពលសនញើសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងនិងណេវងរកការអនុញ្ជាតឱ្យសធវើការវា
យតនមែបឋមច្បាំសពាេះេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ សាលាេិកាធិការមានរយៈសពលប្បាាំ (5) នលៃសធវើការពីការទទួលការ 
បញ្ជូនសដ្ើមបីបញ្ជូនទប្មង់យល់ប្ពមយល់ប្ពមេប្មាប់មាតាឬបិតាេប្មាប់ការចុ្បេះ តថសលខានិងការប្ពមសប្ពៀងរបេ់ពួកសគ្។ 
ប្បេិនសបើឪពុកមាាយនតល់ការយល់ប្ពម / ការយល់ប្ពមតាមពាកយេាំដី្ណដ្លវា គួ្រណតប្តូវបានតាម ដ្ឋនសដ្ឋយ ការយល់ប្ពម 

ជាលាយលកខែ៍អកសរឬអវីមួយណដ្លប្េសដ្ៀងនឹងសនេះ។ 
ការយល់ប្ពមពីមាតាបិតាេប្មាប់ការវាយតនមែប្តូវណតទទួលបានមុនសពលចប់សនតើមវាយតនមែ។ 

ប្កមុជាំនយួការប្គ្បូសប្ងៀន (TAT) 

Lowell Public Schools បានបសងកើតប្កុមជាំនួយការប្គូ្បសប្ងៀន (TAT) សៅតាមអាោរនីមួយៗសដ្ើមបីជួយប្គូ្កែុងការបាំសពញ 

តាំរូវការរបេេ់េិសណដ្លជួបការលាំបាកសៅកែុងថ្នាក់សរៀនធមមតា។ ប្កុមជាំនួយប្គូ្គឺ្ជាប្កុមបុគ្គលិកសាលា តូច្បមួយប្កុម ណដ្ល 
ជួបប្បជុាំោាជាសទៀងទត់ជាមួយប្គូ្ណដ្លសេែើេុាំជាំនួយកែុងការបាំសពញសេច្បកតីប្តូវការរបេេ់េិសសៅកែុងថ្នាក់សរៀនធមមតារបេ់ពួ
កសគ្។ 
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2.3 ការបញ្ជនូេប្មាបក់ារវាយតនមែដ្ាំបងូ 

ការបញ្ជូនេប្មាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូងសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិទទួលបានអាច្បប្តូវបាននតួច្បសនតើមស ើងសដ្ឋយឪពុកមាាយឬមនុេសមាាក់
សៅកែុងការនតល់ការសមើលណលឬមុែជាំនញវជិាាជីវៈណដ្លពាក់ព័នធនឹងការអេិវឌ្ឍរបេ់េេិស (ការបញ្ជូនឪពុកមាាយ) ឬជា 

លទធនលននដ្ាំសែើរការ TAT ។ ដ្ាំសែើរការ TAT ក៏នឹងប្តូវបានអនុវតតរួមោាជាមួយនឹងការ បញ្ជនូឪពុកមាាយ 

េប្មាប់ការវាយតនមែ។ េិទធិរបេ់ឪពុកមាាយកែុងការបញ្ជូនកូនរបេ់ពួកសគ្េប្មាប់ការវាយតនមែការអប់រំ ពិសេេសទេះ 
យា៉ាងណាមិនប្តូវបានកាំែត់ស ើយមិនគួ្រប្តូវបានពនារសពលសនេះសទពីសប្ពាេះសាលាសរៀនមិនបានេិកាសពញសលញនិង / 
ឬបុ៉នប៉ងកមមវិធីោាំប្ទការបសប្ងៀនណដ្លមានមួយច្បាំនួនឬទាំងអេ់ឬប្បសេទននអនតរាគ្មន៍សនសងសទៀត។ ។ 
កែុងករែីណាក៏សដ្ឋយណដ្លឪពុកមាាយឬអែកណដ្លសធវើការបញ្ជូនបនតមានការប្ពួយបារមភអាំពីការអេិវឌ្ឍរបេ់េេិសឬការេងស័
យថ្នេេិសអាច្បមានពិការភាពសាលាសរៀនប្តូវសឆែើយតបជាលាយលកខែ៍អកសរសៅនឹងេាំសែើសនេះកែុងរយៈសពលប្បាាំ (5) 
នលៃសធវើការ។ ការយល់ប្ពមពីមាតាបិតាប្តូវណតទទួលបានមុនសពលសធវើការវាយតនមែណាមួយេប្មាប់សេវាកមមអប់រំពិសេេ។ 

2.4 ការបញ្ជនូសាលា 

សៅសពលណដ្លប្កុមជាំនួយការប្គូ្ (TAT) បានកាំែត់ថ្នការែិតែាំប្បឹងណប្បងទាំងអេ់ប្តូវបានសធវើស ើងសដ្ើមបីសឆែើយ 

តបសៅនឹងតប្មូវការរបេេ់ិេសសៅកែុងកមមវិធីអប់រំទូសៅថ្នការអនតរាគ្មន៍និងការោាំប្ទនិងការអប់រំជាទូសៅមិនទទួលបាន
សជាគ្ជ័យសទស ើយេេិសក៏មិនមានការរីកច្បសប្មើនប្គ្ប់ប្ោន់ណដ្រ។ ; TAT អាច្បបញ្ជូនេិេសឱ្យសធវើការវាយតនមែ 
បឋមសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ ឯកសារេតពីីការបញ្ជូនសនេះប្តូវណតបញ្ចូលកែងុកាំែត់ប្តាេេិស។ 
ប្កុមការងារនឹងសេែើស ើងនវូការវាយតនមែសៅកែុងណនែកពិការភាពណដ្លបានេងស័យ (ណនែកគ្ួរឲ្យប្ពួយបារមភ) 

សដ្ឋយណនអកសលើទិនែន័យការេិកា និងទិនែន័យសវជជសាប្េតណដ្លមាន។ ប្បធានប្កុមវាយតនមែ (ETC) 
ប្តូវធានថ្នឯកសាររបេ់សាលាេតីពីការសប្បើប្បាេ់អនតរាគ្មន៍ណែនាំនិងការោាំប្ទដ្លេ់េិសប្តូវបាននតល់ជូនជាណនែកមួយ
ននព័ត៌មានវាយតនមែណដ្លមានសៅកែុងប្កុមសៅសពលកាំែត់ពីេិទធិទទួលបាន។ ETC 
នឹងជូនដ្ាំែឹងដ្ល់ឪពុកមាាយអាំពីេាំសែើរបេស់ាលាេិកាធិការេប្មាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូង។ ETC 
ប្តូវបញ្ជូនសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងនិងការប្ពមសប្ពៀងសៅកែុង“ កញ្ចប់ព័ត៌មានយល់ប្ពម” 
(រួមទាំងសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងរបេម់ាតាបិតាេតីពីការការពារតាមនីតិវិធី N1 និងការប្ពមសប្ពៀងវាយតនមែ) 
ស ើយនឹងេប្មបេប្មួលដ្ាំសែើរការវាយតនមែ។ (េូមសមើលណនែកទី 2.7- ការសនញើការយលប់្ពមសដ្ើមបីវាយតនមែ) ។ 
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2.5 ការបញ្ជនូឪពកុមាាយ 

ឪពុកមាាយ (រួមទាំងឪពុកមាាយចិ្បញ្ចឹមអាណាពាបាលបុគ្គលណដ្លកុមាររេ់សៅឬបុគ្គលទទួលែុេប្តូវច្បាំសពាេះ 
េុែុមាលភាពរបេ់កុមារ) ឬបុគ្គលណាមួយណដ្លេថិតកែុងសាានភាពនតលក់ារយកចិ្បតតទុកដ្ឋក់ឬវិជាាជីវៈណដ្លពាក់ព័នធ 
នឹងការអេិវឌ្ឍរបេ់េេិសអាច្បបញ្ជូនេេិសសៅសពលណាក៏បាន េប្មាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូងសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិទទួលការ 
អប់រំពិសេេ។ ការបញ្ជូនសនេះអាច្បសធវើស ើងសដ្ឋយផ្លាល់មាត់ឬជាលាយលកខែ៍អកសរ។ ប្បេិនសបើឪពុកមាាយ ឬអែកសមើលការ 
ែុេប្តូវសេែើេុាំការវាយតនមែសដ្ឋយផ្លាលម់ាត់ ETC គួ្រណតប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងជាបនាន់។ ឪពុកមាាយប្តូវបានសលើកទឹកចិ្បតត 
ឱ្យដ្ឋក់ពាកយសេែើេុាំជាលាយលកខែ៍អកសរេប្មាប់ការវាយតនមែ។ សទេះយា៉ាងណាការបញ្ជាក់សដ្ឋយពាកយេាំដី្អាំពីការេសប្ម
ច្បចិ្បតតរបេ់ឪពុកមាាយសដ្ើមបីបនតការវាយតនមែការអប់រំពិសេេក៏ចាំបាច់្បនងណដ្រណដ្លដ្ាំសែើរការបញ្ជូនបនត។ 
សៅសពលទទួលបានការបញ្ជូនឪពុកមាាយសាលាសរៀនប្តូវសឆែើយតបជាលាយលកខែ៍អកសរសៅនឹងេាំសែើកែុងរយៈសពលប្បាាំ 
(5) នលៃនននលៃសធវើការ។ 
ការយល់ប្ពមពីមាតាបិតាប្តូវណតទទួលបានមុនសពលសធវើការវាយតនមែណាមួយេប្មាប់សេវាកមមអប់រំពិសេេ។ 

បុគ្គលិកមែឌលគួ្រណតជូនដ្ាំែឹងដ្ល់ឪពុកមាាយអាំពីដ្ាំសែើរការោាំប្ទការបសប្ងៀនតាមរយៈ TAT 
ណដ្លមានសៅកែុងសាលាសរៀនកូនរបេ់ពួកសគ្ 
ស ើយនតល់ឱ្យឪពុកមាាយនូវឱ្កាេេប្មាប់ដ្ាំសែើរការោាំប្ទសនេះណដ្លប្តូវសធវើស ើងជាជាំហានដ្ាំបូង។ 
ឪពុកមាាយគួ្រណតប្តូវបានសលើកទឹកចិ្បតតឱ្យចូ្បលដ្ាំសែើរការដ្ាំសែើរការតាក់េុេីប្មាប់កូនរបេ់ពួកសគ្ណដ្លជាតប្មូវការជាមុនេ
ប្មាប់ការវាយតនមែការអប់រំពិសេេ។ 
ឪពុកមាាយគួ្រណតប្តូវបានសគ្ប្បាប់អាំពីេិទធិរបេ់ពួកសគ្កែុងការសេែើេុាំការវាយតនមែអប់រំពិសេេសៅច្បាំែ ច្បណាមួយ។ 
សលើកណលងណតការនតលក់ារអនុញ្ជាតពីឪពុកមាាយដ្ាំសែើរការោាំប្ទការបសប្ងៀនមិនអាច្បពនារសពលការសេែើេុាំរបេ់ឪពុកមាាយ
េប្មាប់ការវាយតនមែការអប់រំពិសេេ។ 

ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាយល់ប្ពមទទួលយកដ្ាំសែើរការោាំប្ទការបសប្ងៀនជាជាំហានដ្ាំបូងជាំនួេឱ្យការវាយតនមែ ETC 
ប្តូវបញ្ជាក់និងច្បងប្កងឯកសារសនេះតាមរយៈកិច្បចប្ពមសប្ពៀងជាលាយលកខែ៍អកសរសដ្ឋយសប្បើសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹង N1 ។ 
កិច្បចប្ពមសប្ពៀងសនេះគួ្រណតប្តូវបានរកាទុកសៅកែុងឯកសារបណនថមរបេ់េេិសនិងច្បាប់ច្បមែងណដ្លបានសនញើសៅឪពុកមាាយ។ 

2.6 ការបញ្ជនូសាលាឯកជន 

សៅសពលបុគ្គលិកសាលាឯកជនដ្ឋក់សេែើការបញ្ជូនេប្មាប់ការវាយតនមែការអប់រំពិសេេ ETC ប្តូវណតជូនដ្ាំែឹងដ្ល់
មាតាបិតាជាបនាន់ និងបញ្ជូនទប្មង់ណបបបទននការសច្បញនាយព័ត៌មានសដ្ើមបីងាយប្េលួកែុងការ
ទាំនក់ទាំនងរវាងបុគ្គលិកសាលាឯកជន និងមែឌល។ សាលាសរៀនមានកាតពវកិច្បចអនុវតត 
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ពិនិតយស ើងវិញសដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើការវាយតនមែការអប់រំពិសេេេប្មាប់េិេសណដ្លច្បូលសរៀនសៅសាលាឯកជនគ្ឺេមរមយសដ្ឋយមិន

គ្ិតនលែដ្ល់សាលាឯកជនឬឪពុកមាាយ។ ការវាយតនមែមិនអាច្បសធវើសៅបានសទសបើោានការទទួលការយល់ប្ពមពីមាតា 

ឬបិតាណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខា។ សាលាសរៀនប្តូវសឆែើយតបដូ្ច្បបានសរៀបរាប់ខាងសលើកែុងណនែកទី 2.4 - 
ការបញ្ជូនសាលា។ សាលាឯកជនប្តូវនតល់ឯកសារអប់រំពាក់ព័នធទាំងអេ់សដ្ើមបីដ្ឋក់ 

បញ្ចូលរាល់អនតរាគ្មន៍ទាំងអេណ់ដ្លប្តូវបាននតលេ់ប្មាប់តាំបន់ណដ្លមានការេងស័យ។ 

សៅសពលមាតាបិតាេេិសឯកជនមាាក់ទក់ទងសាលាសរៀនសដ្ើមបីសេែើេុាំការវាយតនមែអប់រំពិសេេដ្ាំសែើរការដូ្ច្បោានឹងបានសរៀ
បរាប់ខាងសលើកែុងណនែកទី 2.5 ការបញ្ជូនឪពុកមាាយនឹងប្តូវអនុវតត។ 

2.7 ការបញ្ជនូការប្ពមសប្ពៀងសដ្ើមបវីាយតនមែ 

សៅសពលទទួលបានកញ្ចប់ព័ត៌មានសេែើេុាំវាយតនមែដ្ាំបូងណដ្លបងាាញពីការេសប្មច្បចិ្បតតរបេ់មាតាបិតាកែុងការបនតដ្ាំសែើរការ
វាយតនមែ ETC នឹងណេវងរកការប្ពមសប្ពៀងេប្មាប់ការវាយតនមែកែុងរយៈសពលប្បាាំ (5) 
នលៃនននលៃសធវើការសដ្ឋយសនញើកញ្ចប់ព័ត៌មានយល់ប្ពមសៅឪពុកមាាយណដ្លរួមមាន៖ 

• េាំសែើរសដ្ើមបីសធវើការវាយតនមែប្កុមដ្ាំបូង (N1) 

• េាំែ ាំណបបបទយល់ប្ពមវាយតនមែ (N1a) 

• សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងអាំពីការការពារេុវតថិភាពនីតិវិធី (ឧបេមព័នធែ) 

េមាាល៖់ ោានការសធវើសតេត / 
ការវាយតនមែណាមួយគួ្រណតចប់សនតើមមុនសពលទទួលបានទប្មង់យល់ប្ពមវាយតនមែសដ្ឋយមានមូលបបទនប័ប្តណដ្
លបញ្ជាក់ពីការប្ពមសប្ពៀងនិង តថសលខារបេ់ឪពុកមាាយ។ 

ការយល់ប្ពមេប្មាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូងេប្មាប់រដ្ឋគឺ្មិនចាំបាច់្បសទប្បេិនសបើ LEA 
មិនអាច្បកាំែត់អតតេញ្ជាែឪពុកមាាយឬកាំែត់ថ្ននរណាមានេិទធិជាឪពុកមាាយ LEA 
នឹងសធវើេកមមភាពប្េបតាមេិទធនិិងការទទួលែុេប្តូវរបេ់ែែួនសប្កាមបទបញ្ជា DESE 603 CMR 28:10 
ការទទួលែុេប្តូវរបេ់មែឌលេិកាធិការ។ 
សាលាសរៀនមានកាតពវកិច្បចណេវងរកឪពុកមាាយពសពាេះជាំនួេតាមរយៈសដ្សអេសអេេប្មាប់វួដ្រដ្ឋ។ 
វួដ្របេ់រដ្ឋរាប់បញ្ចូលទាំងកូនចិ្បញ្ចឹម (សលើកណលងណតកុមារមានឪពុកមាាយចិ្បញ្ចឹម) និងកូន "ណដ្លជា" 
សៅកែុងមនទីរ ុាំឃាំងរបេ់ទីភាាក់ងារេុែុមាលភាពកុមារសាធារែៈ។ 

2.8 ឪពកុមាាយមនិបញ្ជនូការប្ពមសប្ពៀងមាតាឬបតិាណដ្លបានច្បេុះ តថសលខា 

ប្បេិនសបើការយល់ប្ពមពីឪពុកមាាយណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាមិនប្តូវបានទទួលកែុងរយៈសពលសាមេិប (30) នលៃប្បតិទិនសទ 
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សលើកណលងការឈប់េប្មាករដ្ូវសៅា 

បនាប់មកកញ្ចប់យល់ប្ពមនឹងប្តូវបានសនញើជាសលើកទីពីរជាមួយនឹងកាលបរិសច្បឆទណដ្លបានច្បងប្កងជាឯកសារ។ 
ប្បេិនសបើមានការយល់ប្ពមពីឪពុកមាាយណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាមិនប្តូវបានទទួលកែុងរយៈសពលពីរ (2) 
េបាា ៍ប្បតិទិនននការបុ៉នប៉ងសលើកទីពីរកញ្ចប់យល់ប្ពមនឹងប្តូវបានសនញើជាសលើកទីបីជាមួយនឹងកាលបរិសច្បឆទណដ្លបានកត់
ប្តា។ ប្បេិនសបើមានការយល់ប្ពមពីមាតាបិតាណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាមិនប្តូវបានទទួលកែុងរយៈសពលពីរ (2) 
េបាា ៍ប្បតិទិនននការបុ៉នប៉ងសលើកទីបីអឹមធីនឹងជូនដ្ាំែឹងដ្ល់រដ្ឋបាលអប់រំពិសេេ។ 

កិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងបណនថមសទៀតសដ្ើមបីទទួលបានការយល់ប្ពមពីឪពុកមាាយនឹងប្តូវបានសធវើស ើងនិងច្បងប្កងជាឯកសារ។ 
ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាដ្ក ូតការប្ពមសប្ពៀងឬបដិ្សេធការវាយតនមែណាមួយស ើយសាលាសរៀនកាំែត់ថ្នេកមមភាពណបប
សនេះនឹងបដិ្សេធេិេសទទួលបានការអប់រំសាធារែៈេមប្េបឥតគិ្តនលែ (FAPE) 
សាលាសរៀនអាច្បណេវងរកដ្ាំសណាេះប្សាយតាមរយៈការយិាលយ័បែាឹងឧទធរែ៍អប់រំពិសេេ (BSEA) ប្េបនឹង 603 CMR 
28:00។ 

សៅកែុងសាានភាពននការណលងលេះ សៅសពលមានការ ុាំឃាំងរួមោា 
ប្បេិនសបើមែឌលកាំពុងទទួលបានការប្ពមសប្ពៀងណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាសដ្ើមបីវាយតនមែពីឪពុកមាាយមាាក់សនេះ 
មែឌលចប់សនតើមដ្ាំសែើរការវាយតនមែ។ 

2.9 េាំសែើវាយតនមែសលើកមុារភាពដ្ាំបងូ 

សៅសពលបញ្ជូនមក Lowell នឹងវាយតនមែកុមារណដ្លមានអាយ ុ2 ឆ្ាាំកនែេះស ើយណដ្លអាច្បនឹងទទួលបានសេវាកមមតាម 

រយៈកមមវិធីអនតរាគ្មន៍ដ្ាំបូង។ ការវាយតនមែដ្ាំបូងនឹងប្តូវបានសធវើស ើងសៅកែុងការប្បកាន់ខាាប់នូវសពល 

សវលាណដ្លបានពិពែ៌នសៅកែងុណនែកទី 3.1 ប្បេិនសបើេេិសសច្បេះសដ្ើរសតេះតេះ / ថ្នាក់មុនមសតតយយ (PreK) 
ប្តូវបានសគ្បញ្ជូនសៅសធវើការវាយតនមែការវាយតនមែដ្ាំបូងនឹងប្តូវបានបញ្ចប់សដ្ើមបីធានថ្នប្បេិនសបើកុមារណបបសនេះប្តូវបានរក
ស ើញថ្នមានេិទធិសេវាកមមអប់រំពិសេេអាច្ប ចប់សនតើមភាាមៗសៅអាយ ុ3 ឆ្ាាំអាប្េយ័សលើកាលបរិសច្បឆទននការបញ្ជូនដ្ាំបូង។ 

ច្បាំសពាេះេាំសែើវាយតនមែណដ្លទទួលបានពីកមមវិធីអនតរាគ្មន៍រ ័េ 
មែឌលនឹងអនុវតតតាមនីតិវិធីណដ្លបានណច្បងខាងសលើកែុងណនែកទី 2.4 - ការបញ្ជូនសាលា។ 

3.0 ដ្ាំសែើរការវាយតនមែ 

ការវាយតនមែរបេ់េេិសប្តូវណតសធវើស ើងសលើប្គ្ប់វិេយ័ននពិការភាពណដ្លប្តូវបានសគ្េងសយ័សដ្ើមបីកាំែត់េិទធិទទួលបាន
ការអប់រំពិសេេ។ េិទធិទទួលបានមិនប្តូវណនអកសលើការែវេះការអានឬការបសប្ងៀនគ្ែិតវិទាឬសលើ LEP 
(ជាំនញភាសាអង់សគ្ែេមានកប្មិត) ។ 

ការវាយតនមែគួ្រណតប្តូវបាននតលជូ់នតាមេាំែួរបញ្ជូនជាក់លាកេ់ប្មាប់ 
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េិេសមាាក់ៗ ស ើយចាំបាច្ប់ប្តូវសដ្ឋេះប្សាយថ្នសតើមានភាពពិការណដ្ររឺអត់ស ើយថ្នសតើពិការភាពសនេះមាននលប៉េះ 
ពាល់ដ្ល់ការសរៀនេូប្តរបេ់េិេសឬក៏អត់។ 

ការវាយតនមែប្តូវនតល់ព័ត៌មានសដ្ើមបីកាំែត់កប្មិតននេមិទធិនលេិកានិងតប្មូវការអេិវឌ្ឍន៍ណដ្លពាក់ព័នធ។ 
ោានការសធវើសតេតណតមួយគួ្រណតប្តូវបានសប្បើជាលកខែៈវិនិច្បឆ័យណតមួយគ្ត់េប្មាប់កាំែត់េិទធិ។ 
នទុយសៅវញិបសច្បចកសទេសនសងៗោា (ទាំងការវាយតនមែនែូវការនិងសប្ៅនែូវការ) 
រួមទាំងព័ត៌មានណដ្លនតល់សដ្ឋយឪពុកមាាយនិងេេិសសៅសពលមានភាពេមប្េបការេសងកតរបេ់េេិសសៅកែុងថ្នាក់គ្ាំរូការ
ងារ / នលប័ប្តការេមាាេន៍និងការពិនិតយស ើងវិញននកាំែត់ប្តាគួ្រណតប្តូវបានសប្បើប្បាេ់។ 

3.1 ការវាយតនមែដ្ាំបងូ 

ការវាយតនមែប្តូវណតនតល់និងប្គ្ប់ប្គ្ងជាភាសានិងទប្មង់ណដ្លអាច្បនតល់នូវព័ត៌មានប្តឹមប្តូវអាំពីអវីណដ្លកុមារដឹ្ងនិងអាច្បសធវើកា
រេិកាការអេិវឌ្ឍន៍និងមុែងារបានលុេះប្តាណតវាមិនអាច្បនតល់និងប្គ្ប់ប្គ្ងបាន។ 

សៅសពលណដ្ល ETC ទទួលបានណបបបទយល់ប្ពមវាយតនមែណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខា រួច្បស ើយនយកដ្ឋានអប់រំពិសេេ 

នឹងជូនដ្ាំែឹងដ្ល់េមាជិកទាំងអេ់ននប្កុមថ្នពួកសគ្អាច្បចប់សនតើមវាយតនមែរបេ់ពួកសគ្។ 

⚫ េមាជិកប្កុមនីមួយៗទទួលែុេប្តូវកែុងការសរៀបច្បាំនិងបញ្ចប់ការវាយតនមែរបេ់ែែួនសយាងសៅតាមសពលសវលាណដ្
លបានបសងកើតស ើង។ 

⚫ របាយការែ៍វាយតនមែប្តូវការសអាយមានយា៉ាងសហាច្បណាេ់ 2 នលៃសធវើការមុននលៃប្បជុាំប្កុម។ 

⚫ សាលាសរៀនសនញើលិែិតអសញ្ជើញចូ្បលរួមប្បជុាំនិងេនែឹកអវតតមានយា៉ាងសហាច្បណាេ់ដ្ប់នលៃមុននលៃប្បជុាំណដ្លបាន
សប្ោងទុក។ 

3.2 ការវាយតនមែចាំបាច្បេ់ប្មាបក់ារវាយតនមែដ្ាំបងូ 

⚫ ការវាយតនមែសលើប្គ្ប់វិេយ័ទក់ទងនឹងពិការភាពណដ្លេងស័យ 

⚫ ការវាយតនមែការអប់រំសដ្ឋយអែកតាំណាងននមែឌលេិកាធិការ រួមទាំង 

⚫ ការវាយតនមែការអប់រំ (ណនែក A) 
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⚫ ទប្មង់ពាកយវាយតនមែប្គូ្បសប្ងៀន (ណនែក B) 

⚫ ប្បវតតិននវឌ្ឍនភាពននការអប់រំរបេ់េេិសសៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅការពិពែ៌នេសងខបអាំពីសាានភាពអប់រំ / 
ការអេិវឌ្ឍរបេេ់ិេស។ 

ការវាយតនមែជាជសប្មើេ៖ ប្កុមអាច្បណែនាំឬមាតាបិតាអាច្បសេែើេុាំមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខាងសប្កាមប្បេិនសបើេេិសប្តូវបាន 

សគ្េងស័យថ្នមានតប្មូវការកែុងការោាំប្ទដ្ល់វឌ្ឍនភាពននការេិការបេ់ពួកសគ្៖ 

• ការវាយតនមែជាំនញ - ការនិយាយ / ភាសាការពាបាលតាមណបបវិជាាជីវៈការពាបាលរាងកាយជាំនញេងគម 

ការប្តួតពិនិតយជាប្បចាំការវាយតនមែឥរិយាបលមុែងារ 

• ចិ្បតតសាប្េត 

• ការវាយតនមែការេិកា - ទាំងសនេះមិនដូ្ច្បោានឹង "ការវាយតនមែការអប់រំ" 
សទស ើយប្តូវណតយលប់្ពមឱ្យដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ ក។ វាជាការអនុវតតរបេ់ Lowell Public Schools 
សដ្ើមបីរួមបញ្ចូលការពិនិតយសមើលស ើងវិញសលើប្គ្ប់វិេយ័ណដ្លអាច្បរួមបញ្ចូលការវាយតនមែនែូវចិ្បតត 
ប្បេិនសបើេមប្េបសៅសពលសេែើេុាំការវាយតនមែការេិកា។ 

• ការវាយតនមែតាមនទេះ - ប្កុមគួ្រណតសេែើេុាំវាប្បេិនសបើមានកតីបារមភេាំខាន់ៗទក់ទងនឹងបរិយាកាេ 

នទេះឬប្គួ្សារសប្ពាេះវាប៉េះពាល់ដ្ល់ដ្ាំសែើរការសាលាសរៀនរបេេ់ិេស។ 

• ការវាយតនមែេុែភាព - ការវាយតនមែេុែភាពដ៏្ទូលាំទូលាយសដ្ឋយគិ្លានុបដ្ឋាយកិាសាលាសរៀនណដ្ល 

កាំែត់បញ្ជាសវជជសាប្េតឬឧបេគ្គណដ្លអាច្បប៉េះពាល់ដ្លក់ារអប់រំរបេ់េេិស។ 

នតីវិធិវីាយតនមែ៖ េមាជិកប្កុមគួ្រណតពាយាមេប្មបេប្មួលការវាយតនមែរបេ់ពួកសគ្ជាមួយ ប្គូ្របេ់េេិសនិងអែកវាយ 

តនមែដ្នទសទៀតែែៈសពលណដ្លប្បកាន់ខាាប់នូវសពលសវលាវាយតនមែដូ្សច្បែេះសដ្ើមបីកុាំសអាយសធវើសតេតិ៍កូនសៅនលៃណាមួយ។ 
អែកណដ្លសធវើការវាយតនមែគួ្រណតែិតែាំប្បឹងណប្បងវាយតនមែេិេសសៅសពលពួកសគ្អាច្បទទួលបានការតាំណាងប្តឹមប្តូវបាំនុតពីេ
មតថភាពរបេ់សគ្។ 

ប្បធានប្កុមវាយតនមែប្តូវធានថ្នការវាយតនមែប្តូវបានបញ្ចប់កែុងរយៈសពល 30 
នលៃនននលៃេិកាបនាប់ពីការយលប់្ពមយល់ប្ពមពីមាតាបិតា។ ប្បេិនសបើការយល់ប្ពមប្តូវបាន 
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ទទួលបានកែុងរយៈសពលសាមេិប (30) សៅណេេិបប្បាាំ (45) នលៃសធវើការមុនបញ្ចប់ឆ្ាាំេិកា មែឌលនឹងសធវើឲ្យប្បាកដ្ថ្ន

ការប្បជុាំប្កុមប្តូវបានកាំែត់សពលសដ្ើមបីអនុញ្ជាតឱ្យមានការនតល់កមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើស ើង 

ឬសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរននការរកស ើញថ្នេិេសនឹងមិនមានេិទធិទទួលបានមិនសលើេពីដ្ប់បួន (14) 

នលៃបនាប់ពីបញ្ចប់ននឆ្ាាំេិកា។ 

⚫ អែកវាយតនមែនឹងប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងជាបនាន់សដ្ឋយ ETC 
សលើការងារថ្នរបាយការែ៍របេ់ពួកសគ្នឹងប្តូវការការបកណប្ប។ 
សនេះនឹងជួយអែកវាយតនមែកែុងការសរៀបច្បាំការវាយតនមែរបេ់ពួកសគ្សដ្ើមបីធានសពលសវលាប្គ្ប់ប្ោន់េប្មាប់ការបក
ណប្ប។ ការប្បជុាំប្កុមនឹងប្តូវសធវើស ើងកែុងរយៈសពល 45 
នលៃនននលៃេិកាសដ្ើមបីពិនិតយសមើលលទធនលេប្មាប់ការវាយតនមែនិងកាំែត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ 

⚫ យា៉ាងសហាច្បណាេ់ពីរនលៃមុនកិច្បចប្បជុាំប្កុមរបាយការែ៍វាយតនមែប្តូវបាននតល់ជូនឪពុកមាាយឬអាណាពាបាល។ 
របាយការែ៍គួ្រណតបងាាញពីទិនែន័យក៏ដូ្ច្បជាការរកស ើញពីវគ្គវាយតនមែ។ 
ការសធវើសតេតេតង់ដ្ឋរជាតិគឺ្ចាំបាច់្បេប្មាប់ការកាំែត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ 

3.3 របាយការែ៍វាយតនមែ 

រាល់របាយការែ៍វាយតនមែគួ្រណតប្តូវបានេរសេរជាភាសាច្បាេ។់ អែកវាយតនមែគួ្រណតបកប្សាយនិងេសងខបលទធនល 

និងច្បាំណាប់អារមមែ៍វិនិច្បឆ័យសដ្ើមបីជួយប្កុមកែុងការកាំែត់េិទធិរមួទាំងកប្មិតននការអនុវតតការងាររបេ់េេិសនិងតាំបន់ណដ្ល
ប្តូវការពីពិការភាពរបេេ់េិស។ ការេប្មបេប្មួលនិងការផ្លាេ់បតូរណដ្លទក់ទងនឹងការអប់រំគួ្រ 
ណតប្តូវបានកាំែត់សដ្ើមបីធានឱ្យមានការចូ្បលរួមនិងការរីកច្បសប្មើនរបេ់េេិសសៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅ។ 

ប្កុមអែកជាំនញណដ្លមានេមតថភាពនិងឪពុកមាាយ / អាណាពាបាលប្តូវកាំែត់ឱ្យមានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់។ 
ប្កុមណដ្លេាំសរច្បសលើេិទធិទទួលបានប្តូវពឹងណនអកសលើការវាយតនមែសនសងៗោាសៅសពលកាំែត់ថ្នសតើេិេសមានេិទធិទទួលការអ
ប់រំពិសេេឬអត់។ 
ប្កុមប្តូវប្បាកដ្ថ្នពួកសគ្បានទទួលការបញ្ចលូពីឪពុកមាាយស ើយបានប្បមូលទិនែន័យប្គ្ប់ប្ោន់េប្មាប់សធវើការកាំែត់អាំពី
េិទធិទទួលបាន។ ព័ត៌មានប្តូវណតប្បមូលសៅប្គ្ប់ណនែកទាំងអេ់ននពិការភាពណដ្លេងសយ័។ 

េិទធិទទួលបានមិនប្តូវណនអកសលើការែវេះការអានឬការបសប្ងៀនគ្ែិតវិទាឬសលើតប្មូវការសរៀនភាសាអង់សគ្ែេសទ។ 
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3.4 ការនតលក់ារវាយតនមែខាងសប្ៅ 

កិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងទាំងអេ់នឹងប្តូវបានសធវើស ើងសដ្ើមបីសច្បៀេវាងការច្បមែងននការវាយតនមែ។ 
ប្បេិនសបើមានការេាំសរច្បចិ្បតតបដិ្សេធការវាយតនមែណាមួយប្បធានប្កុមវាយតនមែនឹងសនញើេាំសែើេុាំលេះបង់ការវាយតនមែសៅឪពុ
កមាាយសដ្ើមបីចុ្បេះ តថសលខាជាមួយទាំរង់ណបបបទននការវាយតនមែ។ 

សៅសពលណាមួយឪពុកមាាយអាច្បសប្ជើេសរើេឱ្យវាយតនមែកូនរបេ់ពួកសគ្សដ្ឋយអែកវាយតនមែឯករាជយសដ្ឋយច្បាំណាយឯកជន។ 
សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយបងាាញជូនសាលានូវរបាយការែ៍វាយតនមែខាងសប្ៅប្បេិនសបើេិេសមានកមមវិធី IEP រួច្ប ស ើយ 

ប្កុមប្តូវសរៀបច្បាំស ើងវិញសដ្ើមបីពិចរណាការសធវើសតេតសៅខាងសប្ៅកែុងរយៈសពល 10 នលៃនននលៃសធវើការបនាប់ ពីសពល 

ណដ្លសាលាសរៀនទទួលបានរបាយការែ៍។ ឪពុកមាាយ / អាណាពាបាលប្តូវនតល់ជូនប្កុមនូវ ច្បាប់ច្បមែងនន របាយការែ៍ 

ជា លាយលកខែ៍អកសរណដ្លពាក់ព័នធេប្មាប់ការពិចរណាមុនសពលប្បជុាំសដ្ើមបីឱ្យប្កុមពិចរណានូវអនុសាេន៍។ 

ប្បេិនសបើេេិសមិនទន់ប្តូវបានសគ្កាំែត់ថ្នមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំពិសេេស ើយមិនមានសៅសលើកមមវិធី IEP សនេះ 
Lowell 
នឹងចត់ទុកការទទួលការវាយតនមែជាឯកសារេិកាណដ្លពាក់ព័នធស ើយគួ្រណតពិនិតយសមើលវាស ើងវិញសដ្ើមបីកាំែត់ពីនលប៉េះ
ពាល់ននការអប់រំ។ Lowell រកាេិទធិនិងទាំនួលែុេប្តូវរបេ់ែែួនកែុងការសធវើការវាយតនមែប្បេិនសបើចាំបាច់្បនិងេមរមយ។ 
ការវាយតនមែឯករាជយនឹងប្តូវបានចត់ទុកថ្នជាណនែកមួយននការពិនិតយសមើលប្គ្ប់ប្ជុងសប្ជាយរបេ់ Lowell 
សលើឯកសារទាំងអេ់ណដ្លទក់ទងនឹងការអនុវតតការអប់រំរបេ់េិេស។ 

ប្កុមតាំរូវសអាយពិចរណាលទធនលននការវាយតនមែឯករាជយ។ ការពិចរណាសលើការវាយតនមែខាងសប្ៅសៅ សពលណាមួយ 

មិនជាំនួេ ការទទួលែុេប្តូវរបេ់Lowell Public Schools េប្មាប់សធវើការវាយតនមែេប្មាប់ការកាំែត់ េិទធិទទួល 

បានការអប់រំពិសេេ។ ប្កុមការងារនឹងនតល់អនុសាេន៍កាំែត់ថ្នសតើការសធវើសតេតបណនថមចាំបាច់្បឬ 

អត់សបើអាច្បសធវើសៅបានកាំែត់េទិធិទទួលសេវាកមមអប់រំពិសេេ។ Lowell Public Schools 
មានបាំែងការពារការច្បមែងននការវាយតនមែ។ 

3.5 ការវាយតនមែស ើងវញិ 

ការវាយតនមែស ើងវញិឬការពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យវាយតនមែណដ្លមានប្សាប់ (REED) នឹងប្តូវសធវើស ើងេប្មាប់ 

េិេសមាាក់ៗណដ្លមានកមមវិធី IEP បច្បចុបបនែសរៀងរាល់បីឆ្ាាំមតងឬញឹកញាបជ់ាងសនេះប្បេិនសបើមានការសេែើេុាំឬសេែើេុាំ។ 
ការវាយតនមែស ើងវញិមិនបណាដលឱ្យមានការសធវើសតេតបណនថមភាាមៗសទ។ ប្កុមតាំរូវសអាយពិនិតយស ើងវិញនូវ 
ទិនែន័យវាយតនមែណដ្លមានប្សាប់ (REED) ណដ្ល 
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រួមបញ្ចូលទាំងការសធវើសតេតនែូវការនងិសប្ៅនែូវការណដ្លពាក់ព័នធសដ្ើមបសីធវើការេសប្មច្បច្បិតតថ្នសតើសតេតបណនថមណាសទៀតប្បេិនសបើប្តូវការសដ្ើមបី

បនត។ ការវាយតនមែស ើងវញិសកើតស ើងមិនញឹកញាប់ជាងមតងកែុងមួយឆ្ាាំសទដ្រាបណាទាំងឪពុកមាាយនិង LPS 
ប្ពមសប្ពៀងថ្នប្តូវការការវាយតនមែ។ 

សៅសពលណដ្លេិេសប្តូវបានបញ្ជូនឱ្យសធវើការវាយតនមែស ើងវិញទិនែន័យវាយតនមែណដ្លមានប្សាប់គួ្រណតប្តូវបានពិនិតយជាមុ
ន។ 
ប្បេិនសបើមិនចាំបាច់្បមានព័ត៌មានបណនថមសដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើេិេសសៅណតមានេិទធិទទួលបានសទសាលាសរៀនអាច្បសេែើេុាំឱ្យឪ
ពុកមាាយលេះបង់ប្បសេទននការវាយតនមែជាក់លាក់ណាមយួ។ មាតាឬបិតាអាច្បយល់ប្ពមសលើកណលងការវាយតនមែ 
ឬអាច្បសប្ជើេសរើេសដ្ើមបីឱ្យមានការវាយតនមែបញ្ចប់សដ្ឋយមិនគិ្តពីអនុសាេន៍េប្មាប់ការលេះបង់។ សៅសពលមាន 

ការណែនាំណដ្លមានមូលដ្ឋានសលើសាលាសរៀនេប្មាប់ការវាយតនមែណដ្លអាច្បសលើកណលងបានសនេះ ETC 
គួ្រណតទក់ទងឪពុកមាាយ / អាណាពាបាលសដ្ឋយផ្លាល់សដ្ើមបពិីភាកាអាំពីដ្ាំសែើរការននការលេះបង់េិទធិ។ 

ប្បេិនសបើសាលាសរៀនេងសយ័ថ្នេេិសណលងមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំពិសេេសដ្ឋយណនអកសលើការរីកច្បសប្មើនណដ្លអាច្បអសងកត
បាននិង / ឬអាច្បវាេ់ណវងបានបនាប់មកការវាយតនមែស ើងវិញណដ្លរាប់បញ្ចូលការសធវើសតេតជានែវូការ សៅកែុងតាំបន់ណដ្ល 

ប្តូវការប្តូវសកើតស ើងសដ្ើមបីផ្លាេប់តូរការកាំែត់មុនននេិទធិទទួលបាន។ សេវាកមមអប់រំពិសេេឬសេវាកមមពាក់ព័នធ អាច្ប 

មិនបញ្ឈប់រ ូតដ្លម់ានការប្បជុាំមួយសលើកណលងណតការបញ្ចប់ការេិកាជាមួយនឹងេញ្ជាប័ប្តធមមតាឬភាពចេ់សច្បញ។ 
េប្មាប់កុមារទាំងសនេះ មែឌលប្តូវណតនតល់សេច្បកតីេសងខបននការអនុវតតការងារនិងមុែងាររួមទាំងអនុសាេន៍
េតីពីវិធីជួយកុមារឱ្យេសប្មច្បសោលសៅសប្កាយការេិកា។ 

េមាាល៖់ រាល់តប្មូវការចាំបាច់្បេប្មាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូងសៅណតជាការពិតេប្មាប់ការវាយតនមែស ើងវិញ។ របាយការែ៍ 

វាយតនមែនិងវាយតនមែប្តូវណតសផ្លាតសលើពិការភាពណដ្លប្តូវបានសគ្េងស័យក៏ដូ្ច្បជាកប្មិតននការអនុវតតបច្បចុបបនែរបេ់េិេស។ 
សលើេពីសនេះសទៀតរបាយការែ៍វាយតនមែទាំងអេ់ប្តូវរាប់បញ្ចលូទាំងការេប្មបេប្មួលនិងការផ្លាេ់បតូរណដ្លពាក់ព័នធនឹង
ការអប់រំណដ្លប្តូវបានកាំែត់សដ្ើមបីធានការចូ្បលរួមរបេេ់ិេសនិងវឌ្ឍនភាពសៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅ។ 

3.6 ការវាយតនមែចាំបាច្បេ់ប្មាបក់ារកាំែតព់កិារភាពជាកល់ាកណ់ដ្លប្តវូបានសគ្េងសយ័ (SLD) 

សៅសពលភាពពិការននការេិកាជាក់លាក់មួយប្តូវបានរកស ើញថ្នជាពិការភាពបឋមណដ្លជេះឥទធិពលដ្លេ់មតថភាពរបេ់
េិេសកែុងការទទួលបានកមមវិធីេិកាទូសៅេាំែ ាំណបបបទជាក់លាក់ប្តូវណតមាន 
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បានសប្បើសដ្ើមបីជួយសៅកែុងសេច្បកតីេសប្មច្បសនេះ។ 
ទប្មង់ណបបបទទាំងសនេះរួមមានការពិនិតយប្បវតតិសាប្េតនិងការវាយតនមែការអប់រំការកាំែត់អតតេញ្ជាែតាំបន់ជាក់លាក់
ននការប្ពួយបារមភនិងវិធីសាប្េតវាយតនមែការវភិាគ្ននកតាាសលើកណលងជាក់លាក់េាំែ ាំណបបបទអសងកតជាកាតពវកិច្បចនិងចុ្បង
សប្កាយការសបតជាាចិ្បតតរបេ់ប្កុមណដ្លមានេិទធិទទួលបានណដ្លេមាជិកប្កុមទាំងអេ់ ប្តូវណតចុ្បេះ តថសលខា។ 

3.7 របាយការែ៍វាយតនមែ 

រាល់របាយការែ៍វាយតនមែគួ្រណតប្តូវបានេរសេរជាភាសារមាតាបិតាច្បាេ់ស ើយប្តូវបកណប្បសៅជាភាសាច្បមបងរបេ់ឪពុ
កមាាយតាមការសេែើេុាំរបេ់ឪពុកមាាយប្បេិនសបើភាសាច្បមបងមិនណមនជាភាសាអង់សគ្ែេ។ របាយការែ៍វាយតនមែ 
គួ្រណតេសងខបនិងបកប្សាយលទធនលនិងច្បាំណាប់អារមមែ៍វិភាគ្កាំែត់អតតេញ្ជាែកណនែងសាាក់សៅនិង / ឬការណកណប្ប 

ណដ្លពាក់ព័នធនិងនតល់អនុសាេន៍សដ្ឋយណនអកសលើការវាយតនមែ។ ព័ត៌មានសនេះនឹងជួយប្កុម ឱ្យកាំែត់េិទធិនិងកាំែត់ 

សេវាកមមេមរមយសដ្ឋយណនអកសលើកប្មិតននការអនុវតតការងាររបេេ់ិេសនិងតាំបន់ណដ្លប្តូវការពីពិការភាពរបេេ់ិេស។ 

ប្កុមអែកជាំនញនិងឪពុកមាាយណដ្លមានេមតថភាពប្តូវកាំែត់អាំពីការមានេិទធិទទួលបាន។ ប្កុមណដ្លេាំសរច្ប 

សលើេិទធិទទួលបានប្តូវពឹងណនអកសលើឯកសារវាយតនមែសនសងៗោាសៅសពលកាំែត់ថ្នសតើេេិសមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេ
េឬអត់។ 
ប្កុមប្តូវប្បាកដ្ថ្នពួកសគ្បានពាយាមសដ្ើមបីទទួលបានការបញ្ចលូពីឪពុកមាាយនិងបានប្បមូលទិនែន័យប្គ្ប់ប្ោន់េប្មាប់
សធវើការកាំែត់ការមានេិទធិទទួលបាន។ 

មនុេសមាាក់ៗណដ្លសធវើការវាយតនមែប្តូវណតសនញើឯកសារចុ្បងសប្កាយ ETC ណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាយា៉ាងតចិ្បបាំនតុពរី (2) នលៃនន
នលៃេកិាមុនសពលកិច្បចប្បជុាំប្កុម។ សនេះរួមបញ្ចូលណនែកវាយតនមែណនែក A និង B។ របាយការែ៍ទាំងសនេះប្តូវ 
បញ្ជូនមុនសពលបញ្ចប់នននលៃេិកាទីបី មុនសពលប្បជុាំប្កុម។ ឧទ រែ៍ប្បេិនសបើការប្បជុាំធាាក់ 

ចុ្បេះសៅនលៃប្ព េបតិ៍ការវាយតនមែនឹងប្តូវបញ្ចប់សៅសមា៉ាងបិទសាលាសៅនលៃច័្បនទ។ 
ប្បេិនសបើការប្បជុាំមួយបានធាាក់ចុ្បេះសៅនលៃអងាារសនេះការវាយតនមែនឹងប្តូវសធវើស ើងសៅសមា៉ាងបិទសាលាសៅនលៃប្ព េបតិ៍។ 
របាយការែ៍ប្តូវណតអនុវតតតាមការសធវើប្ទង់ប្ទយតាមមែឌលសដ្ឋយសប្បើ 12 ច្បាំែ ច្បសពលសវលាអកសររ ូមា៉ាាំងលមីនិងរឹមមួយអ ៊ីញ។ 

សៅសពលណដ្លរបាយការែ៍វាយតនមែទាំងសនេះប្តូវបានសនញើសៅ ETC ោត់ / នងនឹងជូនដ្ាំែឹងដ្ល់មាតាបិតា 

ថ្នពួកសគ្មានស ើយទីតាាំងសនេះប្តូវមកយក។ ប្បេិនសបើរបាយការែ៍ 
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វាយតនមែប្តូវបានសនញើតាមអ ៊ីណម៉លសៅកាន់សមវាប្តូវបានណែនាំឱ្យសប្បើអែកសមើលការពារពាកយេមាាត់សដ្ើមបីធានការេមាាត់។ 

សៅសពលណដ្លការវាយតនមែសដ្ឋយបុគ្គលិកមែឌលកាំពុងប្តូវបានបកណប្បច្បាប់ច្បមែងននការវាយតនមែគួ្រណតប្តូវបានសនញើតាម
អ ៊ីណមលសៅជាំនួយការរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលការយិាល័យជាឯកសារពាកយសដ្ើមបីជួយេប្មួលដ្ល់សេវាកមមបកណប្ប។ 

3.8 ការពនិតិយស ើងវញិននទនិែនយ័វាយតនមែណដ្លមានប្សាប ់(REED) នតីវិធិេីប្មាបក់ារវាយតនមែស ើងវញិ 

ប្កុមអប់រំពិសេេជួបប្បជុាំប្បចាំណែសដ្ើមបីពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យេប្មាប់េិេសទាំងអេណ់ដ្លមានការវាយតនមែស ើងវិ
ញនសពលខាងមុែ (ច្បសនាេះពី 60-90 នលៃមុនកាលបរិសច្បឆទនុតកាំែត់ននលារវាយតនមែស ើងវិញ) ។ 

⚫ សដ្ឋយសប្បើ“ ការពិនិតយស ើងវិញននទិនែន័យវាយតនមែណដ្លមានប្សាប់” ខាងសប្កាមប្កុមការងារនឹងកាំែត់ 

ថ្នសតើប្តូវការទិនែន័យបណនថមណដ្លប្តូវប្បមូលតាមរយៈការវាយតនមែវាយតនមែជានែូវការប្េបតាមច្បាប់េ ព័នធសលែ 
34 CFR ណនែក 300.305(d) និងរដ្ឋ Massachusetts ណដ្រឬសទ? ច្បាប់ 603 CMR 28.07 (2) ។ 

ប្បេិនសបើការពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យវាយតនមែណដ្លមានប្សាប់បងាាញថ្នមិនចាំបាច់្បមានទិនែន័យបណនថមសទៀតសដ្ើមបីកាំែត់
េិទធិសនេះសទ ETC ទក់ទងសៅអាណាពាបាល / 
អាណាពាបាលសដ្ើមបីពិភាកាអាំពីលទធនលននការពិនិតយស ើងវញិននទិនែន័យនិងប្បមូលព័ត៌មានបញ្ចូល។ 

⚫ ប្បេិនសបើមាតាឬបិតា / 
អាណាពាបាលមានការប្ពមសប្ពៀងជាមួយនឹងអនុសាេន៍សដ្ើមបីបដិ្សេធការវាយតនមែការវាយតនមែស ើងវិញ 
N1 (ឧបេមព័នធ C) ប្តូវបាននតួច្បសនតើមពនយល់អាំពីការវាយតនមែស ើងវិញណដ្លប្តូវបានបដិ្សេធស ើយការប្បជុាំ 
IEP ប្តូវបានសប្ោងទុក។ 

 រួមទាំងច្បាប់ច្បមែងននអនុសាេន៍ / ឯកសារសៅកែុងឯកសាររបេ់េេិស 

⚫ ប្បេិនសបើមាតាបិតា / អាណាពាបាលមិនឯកភាពោា ETC សច្បញការប្ពមសប្ពៀង េប្មាប់ការវាយតនមែ 
ណដ្លបានសេែើេុាំស ើយកាំែត់សពលប្បជុាំប្បជុាំ IEP សៅសពលមានការយល់ប្ពមប្ត ប់មកវិញ។ 

⚫ អនុសាេន៍របេ់ប្កុមសដ្ើមបីបដិ្សេធការវាយតនមែស ើងវិញគួ្រណតប្តូវបានកត់េាំោល់សៅកែុង N1 
ណដ្លអមនឹងការយល់ប្ពមស ើយឯកសារប្តូវបញ្ចលូសៅកែុងឯកសាររបេេ់ិេស។ 

ប្បេិនសបើការពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យណដ្លមានប្សាប់បងាាញថ្នប្តូវការទិនែន័យបណនថម ETC 
ទក់ទងសមនិងប្បមូលព័ត៌មានបណនថមបនាប់មកសច្បញការប្ពមសប្ពៀងេប្មាប់ការវាយតនមែចាំបាច់្បឯកសារកែុង N1 
ណដ្លការវាយតនមែប្តូវបានសលើកណលងស ើយណដ្លប្តូវសធវើស ើយស តុអវី។ 
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*េមូកតេ់មាាលដ់្ចូ្បខាងសប្កាម៖ 

 - ប្បេិនសបើប្កុមេងស័យថ្នេិេស ណលងមានេិទធិទទួលសទៀត េប្មាប់  ការអប់រំពិសេេ 
ការវាយតនមែសៅកែុងតាំបន់ណដ្លប្តវូការប្តូវណតមាន ។ 

-េិេសប្តូវណតមាន ការវាយតនមែបច្បចុបបនែកែុងរយៈសពល 3 ឆ្ាាំបនាប់ពីបញ្ចប់ការេិកាពីថ្នាក់វិទាល័យ។ 
ការវាយតនមែទាំងសនេះគួ្រណតប្តូវបានភាាប់សៅនឹងសេច្បកតីេសងខបននការអនុវតតេប្មាប់ការបញ្ចប់ការេិកា។ 

- ប្បេិនសបើសេវាកមមមួយទាំនងជាប្តូវបានទមាាក់ជាណនែកននការប្បជុាំសនេះការវាយតនមែសៅកែុងតាំបន់សនេះគឺ្ចាំបាច់្ប។ 

3.9 ការវាយតនមែនែវូច្បតិតេប្មាបក់ារវាយតនមែស ើងវញិ 

បនាប់ពី ETC ពិនិតយសមើលទិនែន័យវាយតនមែណដ្លមានប្សាប់ (ពីការវាយតនមែចុ្បងសប្កាយនិងការវាយតនមែ 
ណាមួយណដ្លប្តូវបានបញ្ចប់កែងុរយៈសពលបីឆ្ាាំចុ្បងសប្កាយ) ោត់ / នងអាច្បសធវើដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 

⚫ បសងកើតបញ្ជីេាំែួរបញ្ជូនេប្មាប់េិេសសនេះសដ្ឋយប្បមូលព័ត៌មានពីប្គូ្អប់រំទូសៅនិងពិសេេអែកនតល់សេវាណដ្ល
ពាក់ព័នធនិងឪពុកមាាយ។ 

⚫ កាំែត់សដ្ឋយេ ការជាមួយចិ្បតតវិទូសតើសតេតអវីែែេះណដ្លប្តូវការសដ្ើមបីសឆែើយេាំែួរបញ្ជូន។ 

យា៉ាងសហាច្បណាេ់រយៈសពល 45 នលៃនននលៃេកិាមនុកាលបរិសច្បឆទវាយតនមែរយៈសពល 3 
ឆ្ាាំណដ្លបានច្បងអុលបងាាញសៅសលើកមមវិធី IEP របេ់េេិស ETC នឹងសនញើកញ្ចប់ការប្ពមសប្ពៀងវាយតនមែណដ្លមានៈ 

⚫ េាំសែើសដ្ើមបីសធវើការវាយតនមែស ើងវិញ (N1) 

⚫ េាំែ ាំណបបបទយល់ប្ពមវាយតនមែ (N1a) 

ដ្ាំសែើរការវាយតនមែមិនអាច្បចប់សនតើមបានសទរ ូតដ្លស់ាលាសរៀនទទួលបានការប្ពមសប្ពៀងណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាសដ្ើ
មបីវាយតនមែពីមាតាបិតា។ េូមសយាងសៅណនែកទី 2.8 - មាតាឬបិតាមិនដ្ឋក់ជូនការប្ពមសប្ពៀង មាតាឬបិតា 

ណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខាប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនបាននតលក់ារយល់ប្ពមេប្មាប់ការវាយតនមែស ើងវិញ។ 
េូមសយាងសៅណនែក 3.1 - ការវាយតនមែដ្ាំបូងច្បាំសពាេះព័ត៌មានណដ្លពាក់ព័នធ 
នឹងដ្ាំសែើរការនិងនីតិវិធីេប្មាប់ការវាយតនមែសៅសពលទទួលបានការប្ពមសប្ពៀង។ 
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3.10 “ ការវាយតនមែឯកជន” 

សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយបញ្ជូនសៅសាលាសរៀន / មែឌលេិកាធិការនូវ របាយការែ៍វាយតនមែេប្មាប់េេិសណដ្ល  
មនិណមន បច្បចុបបនែកាំពុងទទួលសេវាកមមអប់រំពិសេេ បុគ្គលិកអោរណដ្លបានចត់តាាំង (ឧទ រែ៍នយកសាលា 
រដ្ឋបាលសាលា ប្បឹកាសយាបល។់ ល។ ) 
ប្តូវទក់ទងឪពុកមាាយសដ្ើមបីពិភាកាពីបញ្ជាកងវលន់នឬសដ្ើមបីកាំែត់សពលប្បជុាំជាមួយប្គូ្ថ្នាក់។ 
សោលបាំែងននការពិភាកាសនេះគឺ្សដ្ើមបីប្បមូលព័ត៌មានអាំពីកងវល់របេ់ឪពុកមាាយសដ្ឋយមានការោាំប្ទណដ្លអាច្បរកបានសៅ
នឹងកណនែងឬអាច្បរកបានតាមរយៈការអប់រំទូសៅនិងកាំែត់ថ្នសតើការបញ្ជូនេប្មាប់ការវាយតនមែការអប់រំពិសេេឬណននការេ
ប្មបេប្មួល 504 ប្តូវបានសេែើេុាំរឺក៏េមរមយ។ ETC និង / 
ឬអែកប្គ្ប់ប្គ្ងរដ្ឋបាលអប់រំពិសេេគួ្រណតប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងអាំពីការទទួលបាននូវការវាយតនមែនិងប្តូវបានរកាទុកនូវលទធន
លននការពិភាកាឬដ្ាំសែើរការបញ្ជូនបនត។ 

េប្មាប់េេិសណដ្លបានទទួលសេវាអប់រំពិសេេរួច្បស ើយណដ្លឪពុកមាាយបញ្ជូនការវាយតនមែឯកជនសាលាសរៀនមាន  
ដ្ប ់(10) នលៃសធវើការសៅសាលាសរៀន កែុងសនេះសដ្ើមបីកាំែត់សពលប្បជុាំប្កុម
សដ្ើមបីពិនិតយនិងពិចរណាសលើព័ត៌មាននិងអនុសាេន៍ណដ្លមានបញ្ចូលកែុង របាយការែ៍សនេះ។ ETC 
គួ្រណតប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងជាបនាន់អាំពីការទទួលបានការវាយតនមែឯកជនសដ្ើមបីឱ្យោត់អាច្បកាំែត់សពលប្បជុាំប្កុម។ 

ប្បេិនសបើមាតាឬបិតានតលក់ារវាយតនមែពីខាងសប្ៅកែុងកាំ ុងសពលដ្ាំសែើរការវាយតនមែរយៈសពលបីឆ្ាាំសាលាសរៀនសៅណត
មានកាតពវកិច្បចសធវើ REED ផ្លាលែ់ែួនសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិនិង / ឬប្តូវការព័ត៌មានឬការវាយតនមែបណនថម។ ETC 
គួ្រណតពិសប្ោេះជាមួយមាតាបិតាសដ្ើមបីទទួលបានព័ត៌មានលាំអិតសដ្ើមបីកុាំសអាយមែឌលច្បមែងេទួនននការសធវើសតេតសនេះសដ្ឋយ
ស តុសនេះលទធនលននការវាយតនមែសៅសពលសប្កាយមិនមានេុពលភាពសទ។ 

3.11 ការវាយតនមែការអបរ់ឯំករាជយ 

ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាមិនយល់ប្េបនឹងការវាយតនមែដ្ាំបូងឬការវាយតនមែស ើងវិញណដ្លបានបញ្ចប់សដ្ឋយសាលាេិកាធិកា
រមាតាឬបិតាអាច្បសេែើេុាំការវាយតនមែការអប់រំឯករាជយ (IEE) ។ 
ឪពុកមាាយអាច្បទទួលបានការវាយតនមែការអប់រំឯករាជយសដ្ឋយច្បាំណាយឯកជនសៅសពលណាមួយ។ 
ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាសេែើេុាំការវាយតនមែសដ្ឋយការច្បាំណាយសាធារែៈ 
មែឌលប្តវូណតសឆែើយតបសៅឪពកុមាាយកែងុរយៈសពលប្បាាំ (5) នលៃនននលៃេកិា ។ ជាការសឆែើយតប 
មែឌលអាច្បបង់ប្បាក់េប្មាប់ IEE (កែុងអប្តាសាធារែៈណតបុ៉សណាណេះ) ឬសេែើេុាំការេាំសរច្បចិ្បតតពី 
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BSEA ណដ្លការវាយតនមែមែឌលមានលកខែៈទូលាំទូលាយនិងេមរមយ ETC គួ្រណតជូនដ្ាំែឹងសៅរដ្ឋបាលអប់រំពិសេេ
នូវរាល់េាំែូមពររបេ់ IEE សដ្ើមបីឱ្យមានការសឆែើយតបេមប្េបអាច្បប្តូវបានសធវើស ើងនិងកាំែត់សពលសវលាតាមសប្កាយ។ 
េិទធិមាតាឬបិតាកែុងការសេែើេុាំ IEE ប្តូវបានពនារសពលរ ូតដ្ល់ 16 ណែបនាប់ពីដ្ាំសែើរការវាយតនមែនិង
វាយតនមែស ើងវិញប្តូវបានបញ្ចប់។ 

សៅសពលណដ្លការវាយតនមែការអប់រំឯករាជយ (IEE) ទទួលបានលទធនលឬរបាយការែ៍ប្តូវបានទទួលសដ្ឋយ
ថ្នាក់មែឌលប្កុមប្តូវណតសកាេះប្បជុាំសដ្ើមបីពិចរណាលទធនលននការវាយតនមែសនេះ។ សាលាេិកាមាន ដ្ប ់(10) នលៃនននលៃេកិា  
ណដ្លកែុងសនេះសដ្ើមបីកាំែត់សពលប្បជុាំប្កុមសដ្ើមបីពិនិតយនិងពិចរណាសលើព័ត៌មាននិងអនុសាេន៍ណដ្លមានសៅកែុងរបាយការ
ែ៍។ ETC គួ្រណតប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងជាបនាន់អាំពីការទទួលបានរបាយការែ៍
វាយតនមែការអប់រំឯករាជយសដ្ើមបីឱ្យោត់អាច្បកាំែត់សពលប្បជុាំប្កុម។ 

3.12 ការវាយតនមែបណនថម 

សដ្ើមបីពិចរណាសលើការវាយតនមែបណនថមប្កុមប្តូវកាំែត់ថ្នេិេសមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ។ 

• ប្កុមបានរកស ើញថ្នេេិសមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេស ើយបានបសងកើតកមមវិធី IEP 
មួយណនែកឬសពញសលញបុ៉ណនតបានណែនាំសអាយមានការវាយតនមែបណនថម។ 
(សៅសពលណដ្លមាតាបិតាប្ពមទទួលយកកមមវិធី IEP 
មួយណនែកឬសពញសលញសេវាកមមប្តូវណតប្តូវបានអនុវតតភាាមៗ) ។ 

• ប្កុមបានរកស ើញថ្នេេិសមានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេបុ៉ណនតបាននតល់អនុសាេន៍វា
យតនមែបណនថមមុនសពលបសងកើតកមមវិធី IEP ។ 

រយៈសពលននការវាយតនមែបណនថមនឹងមិនប្តូវបានសប្បើសដ្ើមបីទុកសពលសវលាបណនថមសដ្ើមបីបាំសពញនូវការវាយតនមែណដ្លចាំ
បាច់្បស ើយមិនគួ្រសលើេពី 40 នលៃនននលៃេិកា (8 េបាា ៍េិកា) ។ 

ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាយល់ប្ពមឬយល់ប្ពមសលើការវាយតនមែបណនថមណដ្លប្តូវបានណែនាំប្កុមប្តូវកត់ប្តាការរកស ើញរបេ់
ែែួននិងកាំែត់ថ្នសតើរយៈសពលវាយតនមែចាំបាច់្បអវីែែេះស ើយប្បសេទព័ត៌មានចាំបាច់្បសដ្ើមបីបសងកើតកមមវិធី IEP 
ប្បេិនសបើេមប្េប។ 
ប្កុមអាច្បេាំសរច្បចិ្បតតជួបោាសៅច្បសនាេះសពលននការវាយតនមែណដ្លបានពប្ងីកបុ៉ណនតកែុងករែីទាំងអេ់ប្តូវសរៀបច្បាំស ើងវិញឱ្យបា
នឆ្ប់សដ្ើមបីបសងកើតឬបញ្ចប់កមមវិធី IEP សៅសពលណដ្លការវាយតនមែប្តូវបានបញ្ចប់ - មិនឱ្យសលើេពី 40 នលៃនននលៃេិកា។ 
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េមាាល់៖ ការវាយតនមែណដ្លបានពប្ងីកមិនណមនជាការកាំែត់កណនែងស ើយ ស ើយវាមិនណមនជា ការផ្លាេ់បតូរការកាំែត់ 

កណនែងសនេះសទ។ វាប្តូវបាននដលអ់នុសាេន៍ថ្នមុនសពលការវាយតនមែបណនថមប្តូវ បានសគ្ពិចរណាអែករដ្ឋបាល 

អប់រំពិសេេប្តូវពិសប្ោេះសយាបល់សដ្ើមបីធានថ្នមែឌលសោរពតាមការណែនាំរដ្ឋបាល DESE SPED 2019-
2ទក់ទងនឹងការវាយតនមែបណនថម។ (សមើល http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2019-2.html 

4.0 ដ្ាំសែើរការប្កមុ 

4.1 ប្កមុការងារ IEP  

ខាងសប្កាមសនេះគឺ្ជាេមាជិកណដ្លមានអាែតតិរបេ់ប្កុម IEP 
(បុគ្គលអាច្បមានតួនទីសប្ច្បើនជាងមួយណដ្លេមប្េប)៖ 

⚫ ឪពុកមាាយរបេ់អាណាពាបាលេិេស 

⚫ អែកតាំណាងមែឌលមាាក់ណដ្លមានេិទធិអាំណាច្បកាំែត់ធនធានកែុងមែឌល 

⚫ យា៉ាងសហាច្បណាេ់ប្គូ្បសប្ងៀនអប់រំទូសៅមាាក់ណដ្លធាាប់សាាល់េិេស 
(សបើេិេសសនេះប្បណ លជាឬអាច្បចូ្បលរួមកែុងបរិយាកាេអប់រំទូសៅ) 

⚫ េិេសប្បេិនសបើមានអាយុ 14 ឆ្ាាំឬចេ់ជាងសនេះកែុងរយៈសពលននកមមវិធី IEP 

⚫ ប្បេិនសបើេិេសចូ្បលរួមកែុងកមមវិធីអប់រំពិសេេប្គូ្អប់រំពិសេេឬអែកនតល់ការអប់រំពិសេេេប្មា
ប់េិេស 

⚫ យា៉ាងសហាច្បណាេ់មានប្គូ្ / 
អែកជាំនញមាាក់ណដ្លបានទទួលការបែាតេះបណាដលសៅកែុងតាំបន់ននជនពិការណដ្លេងស័យ 

⚫ បុគ្គលណដ្លអាច្បបកប្សាយលទធនលវាយតនមែបណនថមេមាជិកអាច្បរា

ប់បញ្ចូល៖ 

⚫ បុគ្គលសនសងសទៀតណដ្លប្បណ លជាចាំបាច់្បកែុងការេរសេរកមមវិធី IEP 
េប្មាប់កុមារដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សដ្ឋយនយកអប់រំពិសេេ។ 

http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/2019-2.html
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⚫ សៅសពលសោលបាំែងមួយននការប្បជុាំប្កុមគ្ឺសដ្ើមបីពិភាកាសេវាផ្លាេ់បតូរអែកតាំណាងននទីភាាក់ងារសាធារែៈណាមួយណដ្ល

អាច្បទទួលែុេប្តូវកែុងការនតល់ឬបង់នលែសេវាផ្លាេ់បតូរប្តូវបានអសញ្ជើញឱ្យច្បូលរួមកែុងប្កមុ។ 

⚫ សៅសពលសោលបាំែងមួយននការប្បជុាំប្កុមគឺ្សដ្ើមបីពិភាកាអាំពីការដ្ឋក់មនុេសណដ្លមានច្បាំសែេះដឹ្ងអាំពីជសប្មើេ
ននការដ្ឋក់។ 

⚫ បុគ្គលសនសងសទៀតណដ្លមានច្បាំសែេះដឹ្ងឬជាំនញទក់ទងនឹងេិេស។ 

⚫ បុគ្គលសនសងសទៀតតាមការសេែើេុាំរបេ់ឪពុកមាាយេេិស។ 

ការប្បជុាំប្កុមប្តូវបានសរៀបច្បាំស ើងសដ្ើមបីបញ្ចូលបុគ្គលិកសាលាសរៀនឪពុកមាាយនិងបុគ្គលិកណដ្លប្តូវបានអសញ្ជើញឱ្យចូ្បលរួមជា
ប្កុមបប្ងួបបប្ងួមសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិនិង / ឬបសងកើតកមមវិធី IEP េប្មាប់កុមារពិសេេ។ 
េមាជិកប្កុមចូ្បលរួមប្បជុាំប្កុមសលើកណលងណត៖ 

⚫ ឪពុកមាាយនិងមែឌលយល់ប្ពមសប្បើមសធាបាយសនសងដូ្ច្បជាការសធវើេនែិេីទវីសដ្អូ 
ឬការសៅទូរេ័ពទេប្មាប់ការប្បជុាំប្កុមណាមួយឬ៖ 

⚫ មាតាបិតានិងមែឌលយល់ប្ពមជាលាយលកខែ៍អកសរថ្នការចូ្បលរួមរបេេ់មាជិកប្កុមមិនចាំបាច់្បសទពីសប្ពាេះតាំ
បន់កមមវិធីេិកាឬសេវាកមមពាក់ព័នធមិនប្តូវបានណកណប្បឬពិភាកា ឬ 

⚫ មែឌលនិងមាតាបិតាយល់ប្ពមជាលាយលកខែ៍អកសរសដ្ើមបីសលើកណលងការចូ្បលរួមរបេេ់មាជិកប្កុមណដ្លចាំបា
ច់្បនិងេមាជិកណដ្លមានសលេបាននតលក់ារបញ្ចលូជាលាយលកខែ៍អកសរសៅកែុងការអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP 
ដ្ល់មាតាបិតានិងប្កុម IEP មុនសពលប្បជុាំ។ 

ការប្បជុាំប្កុមប្តូវបានសគ្បា៉ាន់ប្បមាែថ្ននឹងមានរយៈសពលប្បណ លមួយសមា៉ាង។ 
ប្បេិនសបើប្កុមមានអារមមែ៍ថ្នពួកសគ្មិនបានប្គ្បដ្ែាប់សលើណនែកចាំបាច់្បទាំងអេ់ននេិទធិទទួលបានការអេិវឌ្ឍនិងការដ្ឋក់
កមមវិធី IEP ប្កុមអាច្បយល់ប្ពមពប្ងីកកិច្បចប្បជុាំឬបសងកើតស ើងវិញសដ្ើមបីបនតការេនទន។ 

េប្មាប់កមមវិធី IEP ប្បចាំឆ្ាាំការលតច្បមែងកមមវិធី IEP 
ណដ្លមានប្សាប់អាច្បប្តូវបាននាំមកជាមូលដ្ឋានេប្មាប់បសងកើតកមមវិធី IEP លមី។ កាំែត់េមាាល់៖ 
ពាកយប្ពាងប្តូវណតេរសេរឬសបាេះប្តាសៅណនែកខាងសលើននទាំព័រនីមួយៗ។ 
សៅចុ្បងបញ្ចប់ននកិច្បចប្បជុាំសេច្បកតីេសងខបននកមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើេុាំនឹងប្តូវនតល់ជូនឪពុកមាាយ។ 

ប្បេិនសបើឪពុកមាាយនិងមែឌលយល់ប្ពម 
ការសធវើវិសសាធនកមមនិងការណកណប្បអាច្បប្តូវបានសធវើស ើងតាមរយៈការេរសេរជាលាយលកខែ៍អកសរ 



31 

សដ្ឋយោានការប្បជុាំប្កុមការងារនែូវការ។ 
េនែឹកវតតមានកែុងអងគប្បជុាំសរៀបរាប់េមាជិកប្កុមទាំងអេ់ណដ្លចូ្បលរួមកែុងការសធវើណននការសធវើវិសសាធនកមម 
ក៏ដូ្ច្បជាទប្មង់ននការសធវើវិសសាធនកមមនិង N-1 គួ្រណតប្តូវបានបាំសពញ។ 

4.2 ការច្បលូរមួរបេឪ់ពកុមាាយកែងុការប្បជុាំប្កមុ 

Lowell Public Schools បានសបតជាាចិ្បតតសដ្ើមបីធានឱ្យមានការចូ្បលរួមរបេ់ឪពុកមាាយសៅកែុងដ្ាំសែើរការប្កុម។ 
រាល់កិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងទាំងអេ់នឹងប្តូវធានឱ្យមានការចូ្បលរមួសនេះ។ ប្បេិនសបើមាតាបិតាមិនអាច្បចូ្បលរួមប្បជុាំប្កុម 
មែឌលនឹងនតល់ជូនឪពុកមាាយ / 
អាណាពាបាលនូវឱ្កាេសដ្ើមបចូី្បលរួមតាមរយៈការសៅតាមេនែិេីទឬការទាំនក់ទាំនងតាមទូរេ័ពទ។ 

Lowell Public Schools សលើកទឹកចិ្បតតឱ្យមានការចូ្បលរួមពីឪពុកមាាយនិងការណច្បករំណលកព័ត៌មានរវាងមែឌល 

និងឪពុកមាាយ សដ្ើមបីោាំប្ទដ្លក់ារនតល់សេវាកមមេមរមយដ្លេ់ិេសរបេ់ែែួន។ ដូ្ច្បបានសប្បើសៅកែុងសោលការែ៍ណែនាំ / 
នីតិវិធីទាំងសនេះពាកយ “ ឪពុកមាាយ” រួមបញ្ចលូទាំងឪពុកមាាយបសងកើត និងចិ្បញ្ចឹម អាណាពាបាលប្េបច្បាប់ 
មនុេសណដ្លជាំនួេកណនែងឪពុកមាាយ ដូ្ច្បជាសាច្ប់ញាតិនិងឪពុកមាាយចុ្បង ឪពុកមាាយចិ្បញ្ចឹម 
អែកណដ្លប្តូវបានណតងតាាំងជាឪពុកមាាយពសពាេះនិងេិេសសពញវយ័។ 

Lowell Public Schools នឹងនតល់លទធភាពឱ្យឪពុកមាាយរបេ់កុមារណដ្លមានពិការភាពនូវឱ្កាេសដ្ើមបីចូ្បលរួមកែុង 

ការប្បជុាំ សដ្ឋយសោរពតាមការកាំែត់អតតេញ្ជាែការវាយតនមែនិងទីកណនែងេិការបេ់កុមារ។ និងបទបបញ្ញតតិនន FAPE 
(ការអប់រំសាធារែៈេមប្េបសដ្ឋយឥតគិ្តនលែ) ដ្ល់កុមារ។ សៅកែុង Lowell Public Schools 
ការប្បជុាំទាំងសនេះគឺ្ជាការប្បជុាំប្កុម IEP ។ 

សៅសពលណដ្លការប្បជុាំប្តូវបានកាំែត់សពលឪពុកមាាយនឹងមានៈ 

⚫ ជូនដ្ាំែឹងពីការប្បជុាំប្កុម IEP យា៉ាងឆ្ប់រ ័េថ្នពួកសគ្នឹងមានឱ្កាេចូ្បលរួម និង 

⚫ ជូនដ្ាំែឹងអាំពីសោលបាំែងសពលសវលានិងទីកណនែងប្បជុាំនិងអែកណដ្លនឹងប្តូវចូ្បលរួម។ 

សៅសពលប្បជុាំប្តូវនិយាយអាំពីកមមវិធី IEP ឬកណនែងដ្ឋក់ឪពុកមាាយនឹង៖ 

⚫ ជូនដ្ាំែឹងថ្នេងាាត់ឬអាណាពាបាលអាច្បអសញ្ជើញអែកសនសងសទៀតណដ្លមានច្បាំសែេះដឹ្ងឬជាំនញពិ
សេេរបេេ់ិេសស ើយការប្បជុាំប្តូវកាំែត់សពលសវលានិងទីកណនែងណដ្លអាច្បយល់ប្េបោា។ 
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ជាទូសៅ Lowell Public Schools រំពឹងថ្នសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងអាំពីការប្បជុាំប្កុម IEP នឹងប្តូវនតល់ជូនរយៈសពល ដ្ប់ (10) 

នលៃមុននលៃប្បជុាំសលើកណលងណតមានការយល់ប្ពមពី 

ឪពុកមាាយ។ 

សាលាសរៀននឹងចត់វធិានការអវីក៏សដ្ឋយណដ្លចាំបាច់្បសដ្ើមបីធានថ្នមាតាបិតាយល់អាំពីដ្ាំសែើរការននកិច្បចប្បជុាំប្កុម IEP 
រួមទាំងការសរៀបច្បាំអែកបកណប្បភាសាេប្មាប់ឪពុកមាាយណដ្លលែង់ឬពិបាកសាាប់ឬភាសាកាំសែើតសប្ៅពីអង់សគ្ែេ។ 

បុគ្គលិកណដ្លទទួលែុេប្តូវកែុងការអសញ្ជើញឪពុកមាាយឱ្យចូ្បលរមួការប្បជុាំនឹងរកាឯកសារននព័ត៌មានណដ្លបាននតល់និងវិធី
សាប្េតណដ្លប្តូវបានសប្បើសដ្ើមបីជូនដ្ាំែឹងដ្ល់ឪពុកមាាយអាំពីការប្បជុាំ។ មែឌលអាច្បបនតសៅកមមវិធី IEP 
ឬការប្បជុាំដ្ឋក់ទីកណនែងប្បេិនសបើមែឌលមិនអាច្បបញ្ចុេះបញ្ចលូឪពុកមាាយ / 
អាណាពាបាលឱ្យចូ្បលរួមសៅការបុ៉នប៉ងណដ្លបានសប្ោងទុកសលើទីបី (ទី 3)។ 
កែុងករែីសនេះមែឌលនឹងច្បងប្កងឯកសារអាំពីការបុ៉នប៉ងរបេ់ែែួនកែុងការសរៀបច្បាំការប្បជុាំ។ 
ឯកសារសនេះនឹងរាប់បញ្ចូលកាំែត់ប្តាននការសៅទូរេ័ពទនិងលទធនលច្បាប់ច្បមែងននការសឆែើយឆែងណដ្លបានសនញើសៅឪពុកមាាយ
និង / ឬមសធាបាយសនសងសទៀតណដ្លប្តូវបានសប្បើសដ្ើមបីទក់ទងឪពុកមាាយ។ 

⚫ កិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងនឹងប្តូវបានកត់ប្តាទុកសៅសលើកមមវិធី IEP 
សប្កាមកិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងជាឯកសារសដ្ើមបីទទួលបានការចូ្បលរួមប្បេិនសបើឪពុកមាាយនិង / 
ឬេិេសមិនបានចូ្បលរួមការប្បជុាំនតល់សយាបល់។ 

⚫ ឯកសារនឹងរកាទុកសៅកែុងឯកសារអប់រំពិសេេរបេេ់េិស។ 

ការប្បជុាំមិនរាប់បញ្ចូលនូវការេនទនសប្ៅនែូវការ 
ឬមិនសប្ោងទុកណដ្លពាក់ព័នធនឹងបុគ្គលិកមែឌលស ើយ។ ការេនទនសលើបញ្ជាដ្ូច្បជាវិធីសាប្េតបសប្ងៀន ណននការសមសរៀន 
ការេប្មបេប្មួលបទបបញ្ញតតិសេវាកមម ឬេកមមភាពសប្តៀមសរៀបច្បាំណដ្លបុគ្គលិកមែឌលចូ្បលរមួសដ្ើមបីបសងកើតេាំសែើរឬការ
សឆែើយតបច្បាំសពាេះេាំសែើរមាតាឬបិតាណដ្លនឹងប្តូវពិភាកាសៅឯការប្បជុាំសលើកសប្កាយ។ 

4.3 ការសធវើការេសប្មច្បច្បតិតសៅកែងុការប្បជុាំប្កមុ 

ការេសប្មច្បចិ្បតតរបេ់ប្កុមគឺ្ណនអកសលើការមូលមតិោាមិនណមនេសមែងភាគ្សប្ច្បើនសទ។ 
ប្កុមប្តូវណតមានការឯកភាពោាទក់ទងនឹងេមាេធាតុនីមួយៗននដ្ាំសែើរការកាំែត់េិទធិទទួលការអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP 
និងការេសប្មច្បចិ្បតតដ្ឋក់កណនែង។ 
សៅសពលណដ្លមានការណែវងគ្ាំនិតោាប្កុមប្តូវណតែិតែាំប្បឹងណប្បងសដ្ើមបីពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យណដ្លមានពិភាកាអាំពីភាពែុ
េោានិង 
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យល់ប្ពមសលើការេសប្មច្បច្បិតតជាប្កមុ។ ប្បេិនសបើប្កុមសៅណតមិនទន់ឈានដ្លក់ារប្ពមសប្ពៀងសលើេមាេធាតុននកមមវិធី IEP 
បនាប់ពីការែិតែាំប្បឹងណប្បងសសាាេះប្តង់សដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយភាពែុេោាវាជាទាំនួលែុេប្តូវណតមួយគ្ត់របេ់ប្បធានប្កុមសដ្ើមបី
សធវើការេសប្មច្បចិ្បតតនិងេាំសែើេប្មាប់ប្កុម។ 

4.4 ការកាំែតេ់ទិធ ិ

ប្បេិនសបើេេិសមានពិការភាពមួយឬសប្ច្បើនណដ្លបានកាំែត់សៅ  603 CMR 28.02(7) (េូមសមើលតារាងខាងសប្កាម) 
ស ើយប្បេិនសបើជាលទធនលននពិការភាពេេិសមិនអាច្បរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពសៅកែុងកមមវិធីអប់រំទូសៅសដ្ឋយោា
នការនតល់ជូន ននការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេឬមិនអាច្បចូ្បលសរៀន កមមវិធីេិកាទូសៅសដ្ឋយោាន 

ការនតល់សេវាកមមពាក់ព័នធមួយឬសប្ច្បើនប្កុមប្តូវកាំែត់ថ្នេិេសមានេិទធិទទួលបាន។ ប្កុមប្តូវធានថ្នអេមតថភាព 

របេ់េេិសកែុងការសជឿនសលឿនគឺ្ជាលទធនលននពិការភាពនិងមនិណមនជាលទធនលននការអេមតថភាពកែុងការបាំសពញតាមវិន័
យវិន័យសាលាសរៀនជាំនញភាសាអង់សគ្ែេណដ្លមានកប្មិតការែវេះខាតខាងេងគមឬកងវេះខាតការណែនាំកែុងការអាននិងគ្
ែិតវិទា។ 

ការកាំែត់អាំពីេិទធិទទួលបានណនអកសលើការពិនិតយទិនែន័យរួមទាំងព័ត៌មានណដ្លបាននតល់ពីមាតាឬបិតា។ 

ការេាំសរច្បចិ្បតតរួមមាន៖ 

⚫ េិេសមានេិទធិទទួលបាន។ ប្បេិនសបើេេិសមានពិការភាពមួយឬសប្ច្បើនណដ្លបានកាំែត់សៅសប្កាម 603 CMR 
28:02 (7) ស ើយប្បេិនសបើជាលទធនលននពិការភាពសនេះេេិសមិនអាច្បរីកច្បសប្មើន 

ប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពសៅកែុងកមមវិធីអប់រំទូសៅសដ្ឋយមិនមានការនតល់ជូនពិសេេស ើយ។ 
ការណែនាំណដ្លបានសរៀបច្បាំស ើងឬមិនអាច្បចូ្បលសរៀនកមមវិធីេិកាទូសៅសដ្ឋយោានការនតល់សេវាកមមពាក់ព័នធមួយឬ
សប្ច្បើនប្កុមប្តូវកាំែត់ថ្នេិេសមានេិទធិទទួលបាន។ 
ប្បេិនសបើប្កុមកាំែត់ថ្នេេិសជាេេិសមានេិទធិទទួលប្កុមសនេះនឹងបសងកើតកមមវិធីអប់រំបុគ្គល។ 

⚫ េិេសមិនមានេិទធិចូ្បលសរៀន។ 
ប្បេិនសបើប្កុមកាំែត់ថ្នកុមារមិនមានលកខែៈប្គ្ប់ប្ោន់ប្បធានវាយតនមែប្កុមប្តូវកត់ប្តាមូលស តុននការរកស ើញ
ណបបសនេះចុ្បេះបញ្ជីអែកចូ្បលរួមប្បជុាំនិងនតល់សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរដ្លម់ាតាបិតាអាំពីេិទធិរបេ់ពួក
សគ្ប្េបតាមតប្មូវការរបេេ់ ព័នធកែុងរយៈសពលដ្ប់ (10) នលៃនននលៃ ការប្បជុាំប្កុម។ 
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ជាណនែកននដ្ាំសែើរការប្កមុេនែឹកលាំ ូរ (ED 1) ប្តូវបានសប្បើសដ្ើមបសីឆែើយេាំែួរទាំងបីននេិទធិទទួលបាន។ 
បានចុ្បេះបញ្ជីសៅសលើទប្មង់សនេះគឺ្ជាប្បសេទពិការភាពក៏ដូ្ច្បជាេាំែួរននការរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពនិងតប្មូវកា
រេប្មាប់ការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេ។ 

ប្បេិនសបើលទធនលននកិច្បចប្បជុាំប្កុម កុមារមិនប្តូវបានសគ្រកស ើញថ្នមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ 
សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងអាំពីការបដិ្សេធរបេស់ាលាសរៀនមែឌលសដ្ើមបីអនុវតត (ទប្មង់ N2) គឺ្ចាំបាច់្បប្តូវបាំសពញ។ 

ដូ្ច្បណដ្លបានតប្មូវសដ្ឋយច្បាប់សៅសពលណដ្លមានអតថិភាពននភាពពិការការេិកាជាក់លាក់មួយប្តូវបានកាំែត់វាចាំបាច់្ប
ប្តូវច្បងប្កងជាឯកសារនូវពិការភាព។ 
នយកដ្ឋានបឋមេិកានិងមធយមេិកាបានបសងកើតទប្មង់េមប្េបេប្មាប់ការអេិវឌ្ឍការសបតជាាចិ្បតតរបេ់សអេអិល។ 
(េូមសមើលឧបេមព័នធ D េប្មាប់ទប្មង់ SLD ។ ) 

េិទធិទទួលបានមិនប្តូវណនអកសលើការែវេះការអានឬការបសប្ងៀនគ្ែិតវិទាឬសលើតប្មូវការសរៀនភាសាអង់សគ្ែេសទ។ 

4.5 ប្បសេទពកិារភាព 

េមាជិកប្កុមគួ្រណតកាំែត់ប្បសេទពិការភាពពីបញ្ជខីាងសប្កាមមុនសពលឈានសៅជាំហានបនាប់កែុងដ្ាំសែើរការណដ្លអា
ច្បទទួលបាន៖ 

ជាំងអឺទូេីមឹ (Autism) - ភាពពិការននការលូតលាេ់ប៉េះពាលយ់ា៉ាងខាាាំងដ្លក់ារប្បាប្េ័យទក់ទងផ្លាលម់ាត់និង 

មិនណមនជាពាកយេាំដី្ និងទាំនក់ទាំនងេងគម។ ពាកយសនេះនឹងមានអតថន័យណដ្លមានណច្បងសៅកែុងច្បាប់េ ព័នធសៅ 34 
CFR §300.8(c)(1)៖ 

(i) ជាំងឺវិកលច្បរិកមានន័យថ្នពិការភាពននការលូតលាេម់ានឥទធិពលយា៉ាងខាាាំងសៅសលើការប្បាប្េយ័ទក់ទងផ្លាលម់ាត់និ
ងមិនណមនជាពាកយេាំដី្និងទាំនក់ទាំនងេងគមជាទូសៅជាទូសៅមុនអាយុ 3 ឆ្ាាំណដ្លជេះឥទធិពលអាប្កក់ដ្លល់ទធនល 

ននការអប់រំរបេ់កុមារ។ ច្បរិកលកខែៈសនសងសទៀតណដ្លជាប់ទក់ទងនឹងភាពអូតូមា៉ាទិកគឺ្ការចូ្បលរួម 

កែុងេកមមភាពប្ច្បាំណដ្លនិងច្បលនណដ្លប្តូវបានសគ្គិ្តទុកជាមុនការតេ ូនឹងការផ្លាេ់បតូរបរិសាានឬការផ្លាេ់បតូរទមាាប់ប្បចាំ
នលៃនិងការសឆែើយតបមិនធមមតាច្បាំសពាេះបទពិសសាធន៍អារមមែ៍។ 
ពាកយសនេះមិនប្តូវបានអនុវតតសទប្បេិនសបើលទធនលននការអប់រំរបេ់កុមារប្តូវបានជេះឥទធិពលយា៉ាងធៃន់ធៃរសដ្ឋយសារណតកុមារ
មានការរខំានខាងអារមមែ៍ដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់ខាងសប្កាម។ 

(ii) ភាពមិនសច្បេះរីងេៃួតមិនប្តូវបានអនុវតតសទប្បេិនសបើលទធនលននការអប់រំរបេ់កុមារប្តូវបានប៉េះពាលយ់ា៉ាងធៃន់ធៃរសដ្ឋ
យសារណតកុមារមានការរខំានខាងអារមមែ៍ដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សៅកែុងកថ្នែែឌ (c) (4) ននណនែកសនេះ។ 
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 (iii) កុមារណដ្លបងាាញពីលកខែៈពិសេេននអាការៈេវ័យភាពបនាប់ពីអាយុ 3 

ឆ្ាាំអាច្បប្តូវបានសគ្កាំែត់ថ្នមានជាំងឺេរនេប្បសាទប្បេិនសបើលកខែៈវិនិច្បឆ័យកែុងកថ្នែែឌ (c)(1)(i) ននណនែកសនេះសពញច្បិតត។ 

ការពនាសពលននការអេវិឌ្ឍ - េមតថភាពសរៀនេបូ្តរបេ់សកមង (អាយ ុ3-9 ឆ្ាាំ) ប្តូវបានកាំែត់, 
សែាយឬពនារសពលយា៉ាងខាាាំងស ើយប្តូវបានបងាាញសដ្ឋយការលាំបាកកែុងណនែកមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខាងសប្កាមៈការទទួលនិង 
/ ឬភាសាបសញ្ចញមតិ េមតថភាពននការយល់ដឹ្ង; មុែងាររាងកាយ; មុែងារេងគមអារមមែ៍ឬអាដ្ឋប់ធ័រ; និង / 
ឬជាំនញជួយែែួនឯង។ 

ការអនល់យបញ្ជា - េមតថភាពអចិ្បន្នតយ៍េប្មាប់អនុវតតមុែងារការយល់ដឹ្ងមុែងារឬការសដ្ឋេះប្សាយ 

បញ្ជាប្តូវបានកាំែត់ឬសែាយយា៉ាងខាាាំងស ើយប្តូវបានបងាាញសដ្ឋយសប្ច្បើនជាងមួយដូ្ច្បខាងសប្កាមៈអប្តាននការសរៀនេូប្តយឺ
ត។ លាំនាំននការសរៀនមិនសរៀបរយ ការលាំបាកជាមួយឥរិយាបទេប្មបែែួន; និង / ឬពិបាកយល់ពីគ្ាំនិតអរូបី។ 
ពាកយថ្នការលយចុ្បេះបញ្ជាប្តូវរាប់បញ្ចូលេេិសណដ្លមានបញ្ជាវិកលច្បរិក។ 

ការច្បេុះសែាយខាងេតអិារមមែ៍ - ពាកយសនេះរួមមានដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 

⚫ ការសាាប់ - េមតថភាពកែុងការសាាប់ជាមយួនឹងការសធវើឱ្យេកមមមានកប្មិតសែាយអវតតមាន 

ឬអវតតមានស ើយជាលទធនលមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខាងសប្កាមៈការកាត់បនថយការេណមតងសៅកែុងមុែងារសសាតវញិ្ជាែ។
 ការលាំបាកជាមួយនឹងការទាំនក់ទាំនងផ្លាល់មាត់; និង / 
ឬការលាំបាកកែុងការណេវងយលអ់ាំពីសសាតទេសន៍ណដ្លបានបងាាញសៅកែុងបរយិាកាេអប់រំ។ 
ពាកយសនេះរាប់បញ្ចូលទាំងេេិសណដ្លលែង់និងេិេសណដ្លពិបាកសាាប់។ 

⚫ ច្បកខុ - េមតថភាពកែុងការសមើលស ើញបនាប់ពីការណកតប្មូវមានកប្មិតសែាយអវតតមានឬអវតតមាន 

ស ើយជាលទធនលមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខាងសប្កាម: 
ការកាត់បនថយការេណមតងសៅកែងុភារកិច្បចណដ្លសមើលស ើញ; ការលាំបាកជាមួយនឹងការទាំនក់ទាំនងជាលាយលកខ
ែ៍អកសរ; និង / ឬការលាំបាកជាមួយនឹងការយល់ដឹ្ងអាំពីព័ត៌មានណដ្លបងាាញសៅកែុងបរិយាកាេអប់រំ។ 
ពាកយសនេះរួមបញ្ចូលទាំងេេិសពិការណេែកនិងេិេសណដ្លការមានស ើញមានកប្មិត។ 

⚫ មនុេសលែង់ - ពិការណេែក - សាាប់មិនច្បាេ់និងការសមើលស ើញសែាយណដ្លជាការរួមបញ្ចលូោាណដ្ល 

បណាដលឱ្យមាន ការប្បាប្េយ័ទក់ទងធៃន់ធៃរនិងតប្មូវការអេិវឌ្ឍន៍និងការអប់រំដ្នទសទៀត។ 
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ការច្បេុះសែាយប្បពន័ធប្បសាទ  - េមតថភាពននប្បព័នធេរនេប្បសាទមានកប្មិតឬសែាយជាមួយនឹងការលាំបាកណដ្លបានបងាាញ 

សៅកែុងណនែកមួយឬសប្ច្បើនដ្ូច្បខាងសប្កាម៖ ការសប្បើការច្បងចាំការប្តួតពិនតិយនិងការសប្បើប្បាេ់ មុែងារននការយល់ដ្ឹង, 

ជាំនញវិចរែញាែនិងម៉ូទ័រ, ការនិយាយ, ភាសា, ការសរៀបច្បាំព័ត៌មាន, នលប៉េះពាល់, ជាំនញេងគមឬមុែងារជីវិតមូលដ្ឋាន។ 
ពាកយសនេះរាប់បញ្ចូលទាំងេេិសណដ្លបានរងរបួេែួរកាល។ 

ការអនល់យអារមមែ៍ - ដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សដ្ឋយច្បាប់េ ព័នធសលែ 34 CFR §300.7 
េិេសបងាាញលកខែៈមួយឬសប្ច្បើនកែុងកាំ ុងសពលយូរនិងដ្ល់កាំរិតមួយណដ្លជេះឥទធិពលអាប្កក់ដ្ល់ការអនុវតតការអប់រំ៖ 
អេមតថភាព។ សដ្ើមបីសរៀនណដ្លមិនអាច្បប្តូវបានពនយល់សដ្ឋយកតាាបញ្ជាអារមមែ៍ 

ឬេុែភាព។ អេមតថភាពកែុងការកសាងឬរកាទាំនក់ទាំនងរវាងបុគ្គលណដ្លសពញចិ្បតតជាមួយមិតតេកតិនិងប្គូ្។ ប្បសេទអាកបប
កិរិយាឬអារមមែ៍មិនេមរមយសប្កាមកាលៈសទេៈធមមតា។ អារមមែ៍ទូសៅរីករាលដ្ឋលននការមិនេបាយចិ្បតតឬការធាាក់ទឹកចិ្ប
តត; ឬទាំសនរកែុងការវិវតតសរាគ្េញ្ជារាងកាយឬការេ័យខាាច្បណដ្លទក់ទងនឹងបញ្ជាផ្លាល់ែែួនឬសាលាសរៀន។ 
ការសបតជាាចិ្បតតអាំពីពិការភាពមិនប្តូវសធវើស ើងណតពីអាកបបកិរិយារបេ់េេិសណដ្លរំសលាេសលើប្កមវន័ិយរបេស់ាលាសនេះសទ
សប្ពាេះេេិសសនេះពាក់ព័នធនឹងតុលាការរដ្ឋឬទីភាាក់ងារនតល់សេវាេងគមឬសដ្ឋយសារណតេេិសសនេះមានអាការៈមិនប្តឹមប្តូវកែុង
េងគមសលើកណលងណតប្កុមបានកាំែត់ថ្នេេិសមាន ការរខំានខាងអារមមែ៍ធៃន់ធៃរ។ 

ការច្បេុះសែាយននការទាំនកទ់ាំនង - េមតថភាពកែុងការសប្បើការបសញ្ចញមតិនិង / 
ឬភាសាទទួលគឺ្មានកប្មិតសែាយសែាយឬពនាសពលស ើយប្តូវបានបងាាញសដ្ឋយការលាំបាកកែងុណនែកមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខា
ងសប្កាម៖ ការនិយាយដូ្ច្បជាការនិយាយនិង / ឬ េាំសលង; បងាាញការយល់ដឹ្ងឬសប្បើភាសានិយាយេរសេរឬនិមិតតរូប។ 
ពាកយសនេះអាច្បរាប់បញ្ចលូេេិសណដ្លមានបញ្ជាសែាយការនិយាយមិនលអការនិយាយភាសាសែាយឬេសមែងសែាយប្បេិ
នសបើការចុ្បេះសែាយណបបសនេះជេះឥទធិពលយា៉ាងធៃន់ធៃរដ្ល់ដ្ាំសែើរការអប់រំរបេេ់ិេស។ 

ការច្បេុះសែាយខាងរាងកាយ  - េមតថភាពរាងកាយកែុងការសធវើច្បលនេាំរបេាំរួលេកមមភាពឬសធវើេកមមភាពរាងកាយ 

មានកប្មិតសែាយសែាយឬពនាសពលស ើយប្តូវបានបងាាញសដ្ឋយការលាំបាកកែុងណនែកមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 
ការងាររូបវ័នតនិងមូ៉ទ័រ; ច្បលនឯករាជយ; អនុវតតមុែងារជីវិតមូលដ្ឋាន។ 
ពាកយសនេះប្តូវរាប់បញ្ចូលការចុ្បេះសែាយននឆអឹងឬពិការភាពណដ្លបណាដលមកពីការសកើតមក 
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កាយវិការអាការៈអេមតថភាពពិការែួរកាលការកាត់នដ្និងការបាក់ឆអឹងប្បេិនសបើការច្បុេះសែាយណបបសនេះជេះឥទធិពលអាប្កក់ដ្ល់លទធ

នលេិការបេ់េិេស។ 

ការច្បេុះសែាយេែុភាព - បញ្ជាេុែភាពរា ាំនរ ឬប្េួច្បប្សាវដូ្ច្បជាេមតថភាពខាងេរីរវិទាមានមុែងារមាន 

កាំែត់ឬសែាយស ើយជាលទធនលមានមួយឬសប្ច្បើនដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 
កមាាាំងមានកាំែត់ភាពរឹងមាាំឬការដ្ឋេ់សតឿនរួមទាំងការប្បុងប្បយ័តែែពេ់ច្បាំសពាេះសប្គ្ឿងរំសញាច្បបរិសាានណដ្លនាំឲ្យមានការ
ប្បុងប្បយ័តែមានកាំែត់ទក់ទងនឹងបរិសាានអប់រំ។ 
ពាកយសនេះរួមបញ្ចូលទាំងការចុ្បេះសែាយេុែភាពសដ្ឋយសារជាំងឺ ឺតជាំងឺឱ្នភាពការយកចិ្បតតទុកដ្ឋក់ឬកងវេះការយកចិ្បតតទុក
ដ្ឋក់ជាមួយនឹងជាំងឺនចង់អារមមែ៍ជាំងឺទឹកសនមណនអមជាំងឺឆកួតប្ជូកសាានភាពសបេះដូ្ងជាំងឺទឹកសនមណនអមការពុលនាំមុែជាំងឺមហារី
កឈាមជាំងឺទឹកសនមនប្បជាំងឺរលាកេនាក់និងជាំងឺកងវេះសកាេកិាភាពេែកសបើការចុ្បេះសែាយននេុែភាពមានលកខែៈមិនលអ
។ ប៉េះពាល់ដ្លក់ារអនុវតតការអប់រំរបេ់េេិស។ 

ពកិារភាពការេកិាជាកល់ាក ់- ភាពពិការននការេិកាជាក់លាក់ប្តូវបានកាំែត់ដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 

⚫ ទូសៅ។ ពាកយសនេះមានន័យថ្នជាបញ្ជាមួយសៅកែុងដ្ាំសែើរការនែូវចិ្បតតមូលដ្ឋានមួយឬសប្ច្បើន 

ណដ្លពាក់ព័នធនឹងការយល់ដឹ្ងឬកែុងការសប្បើប្បាេ់ភាសានិយាយឬេរសេរណដ្លអាច្បបងាាញពីេមតថភាពមិនលអឥ
តសខាចេះកែុងការសាាប់គិ្តនិយាយអានអានអកខរាវិរុទធឬសធវើ។ 
ការគ្ែនគ្ែិតវិទារួមមានលកខែែឌដូ្ច្បជាពិការភាពការយល់ដឹ្ងការរងរបួេែួរកាលការែូច្បមុែងារែួរកា
លតិច្បតួច្បភាពមិនសទៀងទត់និងការវិវឌ្ឍន៍ននការវិវឌ្ឍន៍។ 

⚫ ពាកយសនេះមិនរាប់បញ្ចូលបញ្ជាននការសរៀនេូប្តណដ្លភាគ្សប្ច្បើនជាលទធនលននការសមើលស ើញការសាាប់ឬពិការភាពមូ៉
ទ័រននការលយចុ្បេះខាងនែូវចិ្បតតការរជួំលចិ្បតតឬនលប៉េះពាលខ់ាងបរសិាានវបបធម៌ឬសេដ្ឋកិច្បច។ 

4.6 លកខែៈវនិចិ្បឆយ័េប្មាបក់ារកាំែតអ់តថភិាពននភាពពកិារការេកិាជាកល់ាកម់យួ៖ 

ប្កុមអាច្បកាំែត់ថ្នកុមារមានពិការភាពកែុងការេិកាជាក់លាកមួ់យប្បេិនសបើកុមារមិនទទួលបានភាពេុីោានឹងកាំរិតអា
យុនិងេមតថភាពរបេ់ោត់កែុងវេិ័យេាំខាន់មួយឬសប្ច្បើនប្បេិនសបើប្តូវបាននតល់ជូននូវបទពិសសាធន៍ននការេិកាេម
ប្េបេប្មាប់កប្មិតអាយុនិងេមតថភាពរបេ់កុមារ។ 
ប្បេិនសបើប្កុមបានរកស ើញថ្នកុមារមានភាពែុេោាខាាាំងរវាងេមតថភាពបញ្ជានិងេមិទធិនលរបេ់ោត់សៅកែុងវិេយ័មួ
យឬសប្ច្បើនសនេះប្កុមអាច្បកាំែត់ថ្នកុមារមានពិការភាពកែុងការេិកាជាក់លាក់។ 
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⚫ េាំនួនផ្លាល់មាត់ 

⚫ ការយល់ដឹ្ងសាាប ់

⚫ េាំនួនេរសេរ 

⚫ ជាំនញអានមូលដ្ឋាន 

⚫ ការយល់ដឹ្ងននការអាន 

⚫ ការគ្ែនគ្ែិតវិទា 

⚫ ស តុនលគ្ែិតវិទា 

សាលាមានេិទធិអាំណាច្បកែុងការសប្បើប្បាេ់ដ្ាំសែើរការណដ្លកាំែត់ថ្នសតើកុមារសឆែើយតបសៅនឹងការសធវើអនតរាគ្មន៍ណនអកសលើការ
ប្សាវប្ជាវណបបវិទាសាប្េតណដ្លជាណនែកមួយនននីតិវិធីវាយតនមែ (សមើលអិន។ អិល។ សអ។ អិលេប្មាប់និយមន័យនន“ 
អនតរាគ្មន៍ណនែកវិទាសាប្េតណនអកសលើការប្សាវប្ជាវ”) គ្ាំរូននការបសប្ងៀនពាក់ព័នធ (TIM) / ការសឆែើយតប សៅអនតរាគ្មន៍ 
(RTI)) ។ 

ជាំហានបណនថមប្តវូបានទមទរសៅសពលណដ្លមានការេងសយ័ពកិារភាពជាកល់ាកម់យួ។  

បទបបញ្ញតតិេ ព័នធតប្មូវឱ្យមានជាំហានបណនថមសទៀតសៅកែុងដ្ាំសែើរការវាយតនមែប្បេិនសបើប្កុមេងស័យថ្នេិេសមានពិការ
ភាពកែុងការេិកាជាក់លាក់។ សាលាសរៀនប្តូវចត់វិធានការដូ្ច្បតសៅសនេះ៖ 

⚫ យា៉ាងសហាច្បណាេ់េមាជិកប្កុមមាាក់សប្ៅពីប្គូ្របេេ់េិសប្តូវណតបាំសពញការេសងកតថ្នាក់សរៀនអាំពីេមិទធិនលេិកា
របេ់េេិស។ 

⚫ ប្បធានប្កុមវាយតនមែប្កុមសដ្ឋយមានជាំនួយពីចិ្បតតវិទូសាលាសបើចាំបាច់្បចាំបាច់្បប្តូវបាំសពញឯកសារណដ្
លប្តូវការ។ 

o េមាេភាគ្ SLD 1 

o េមាេភាគ្ SLD 2 

o េមាេភាគ្ SLD 3 

o េាំែ ាំណបបបទេសងកតថ្នាក់ SLD 

o ប្កុម SLD កាំែត់េិទធ ិ
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⚫ េមាជិកប្កុមប្តូវណតបញ្ជាក់ជាលាយលកខែ៍អកសរថ្នសតើរបាយការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកសរសនេះឆែុេះបញ្ជចាំងពី
ការេនែដិ្ឋានរបេ់ពួកសគ្សលើការរកស ើញននពិការភាពការេិកាជាក់លាក់ឬក៏អត់។បុគ្គលណាណដ្លមិនយល់
ប្េបនឹងរបាយការែ៍ជាលាយលកខែ៍អកសរប្តូវណតដ្ឋក់សេច្បកតីណលែងការែ៍ដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ កមួយសដ្ើមបីបងាាញ
ការេនែដិ្ឋានែុេោារបេ់ពួកសគ្។ 

ប្កុមសនេះមិនអាច្បកាំែត់អតតេញ្ជាែកុមារណដ្លមានភាពពិការកែុងការសរៀនេូប្តជាក់លាកប់ានសទប្បេិនសបើភាពែុេ
ោារវាងេមតថភាពនិងេមិទធិនលជាច្បមបងបណាដលមកពីការសមើលស ើញការសាាប់ឬពិការភាពមូ៉តូពិការភាពបញ្ជាការរំជួ
លចិ្បតតឬ 

⚫ គុ្ែវិបតតិបរិសាានវបបធម៌ឬសេដ្ឋកិច្បច។  

4.7 ការរកីច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេទិធភាព 

ប្កុមវាយតនមែវាយតនមែថ្នសតើេេិសមាាក់កាំពុងមានការរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពសៅកែុងសាលាសរៀនណដ្រឬសទ។ 
ប្កុមប្តូវសធវើការេាំសរច្បចិ្បតតថ្នសតើេេិសមានការរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពសៅកែុងកមមវិធីអប់រំទូសៅណដ្រឬសទ។ 
កមមវិធីអប់រំទូសៅរួមមានកមមវិធីមសតតយយនិងកុមារភាពណដ្លនតល់ជូនសដ្ឋយមែឌលកមមវិធីេិកានិងសប្ៅមែឌលរបេ់មែឌល
និងកមមវិធីនិងេកមមភាពវិជាាជីវៈ។ 

សដ្ើមបីវាយតនមែថ្នសតើេេិសកាំពុងមានការរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពប្កុមប្តូវកាំែត់ថ្នសតើេិេសមាន៖ 

⚫ បសងកើតបានជាឯកសារកាំសែើនសដ្ឋយមានឬោានការជួយសប្ជាមណប្ជងកែុងការទទួលបានច្បាំសែេះដឹ្ងនិងជាំនញរួម
ទាំងការអេិវឌ្ឍេងគម / អារមមែ៍បទដ្ឋានេិកាណដ្លមានណច្បងសៅកែុងប្កបែ័ែឌកមមវិធីេិកា 
Massachusetts និងកមមវិធីេិការបេ់មែឌល។ 

⚫ ការលូតលាេ់ណដ្លបានស ើងសដ្ឋយសយាងតាមអាយតុាមលាំដ្ឋប់លាំសដ្ឋយ 
ការរំពឹងទុកអាំពីការលូតលាេ ់និងេកាានុពលណនែកអប់រំផ្លាល់របេ់កុមារ។ 

សៅសពលពិចរណាថ្នសតើេេិសមានវឌ្ឍនភាពប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពប្កុមប្តូវពិនិតយសមើលយា៉ាងជាកល់ាក់ថ្នសតើពិការភា
ពគឺ្ជាមូលស តុណដ្លសធវើឱ្យអេមតថភាពកែុងការរីកច្បសប្មើន។ ការរកស ើញណបបសនេះគឺ្ជាកតាាេាំខាន់កែុងការកាំែត់េិទធិ។ 
ច្បាប់បានណច្បងយា៉ាងច្បាេ់ថ្នេេិសអាច្បនឹងមិនប្តូវបានកាំែត់ថ្នមានេិទធិសពញសលញសដ្ឋយសារណតតប្មូវការេប្មាប់
ការអានឬការបសប្ងៀនគ្ែិតវិទាឬសដ្ឋយសារណតការសាាត់ជាំនញភាសាអង់សគ្ែេមានកប្មិតឬបញ្ជាមិនប្តឹមប្តូវសៅកែុង
េងគម។ 
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សពលែែេះប្កុមតេ ូកែុងការេាំសរច្បច្បិតតថ្នសតើេិេសកាំពុងមានការរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពស ើយណេវងរកសោលការែ៍ណែនាំ

ជាក់លាក់សដ្ើមបីជួយកែុងការេសប្មច្បច្បិតតដ្៏េាំខាន់សនេះ។ 
វឌ្ឍនភាពប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពសទេះយា៉ាងណាមិនប្តូវបានបកណប្បយា៉ាងងាយសៅពិនទុពិនទុេមិទធិនលេិកាជាំនញេ
ងគមឬអសលរបុគ្គលឬអសលរជាក់លាក់សទបុ៉ណនតនទុយសៅវញិគឺ្ជាវធិានការណដ្លទក់ទងោា។ 
ដូ្សច្បែេះប្កុមននគួ្រណតពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យវាយតនមែសដ្ឋយប្បុងប្បយ័តែនិងសធវើការេាំសរច្បចិ្បតតសផ្លាតសលើេេិសសលើប
ញ្ជាេាំខាន់សនេះ។ 

ប្កុមកាំែត់ថ្នសតើកងវេះវឌ្ឍនភាពគឺ្ជាលទធនលននពិការភាពណដ្រឬសទ។ 
ប្កុមននប្តូវពិនិតយសមើលលទធនលវាយតនមែសដ្ើមបីដឹ្ងថ្នកងវេះការរីកច្បសប្មើនគឺ្ជាលទធនលននពិការភាពឬមកពីកតាាសនសងសទៀ
ត។ លុេះប្តាណតប្កុមការងារកាំែត់ពីភាពសជឿនសលឿនប្តូវបានភាាប់សៅនឹងពិការភាព (ប្កុម) 
អាច្បនឹងបនតពិភាកាអាំពីការរកស ើញននេិទធិទទួលបានការអប់រពិំសេេ។ 

សយាងតាមបទបញ្ជារបេ់រដ្ឋនិងេ ព័នធេិេសមិនអាច្បប្តូវបានរកស ើញថ្នមានេិទធិទទួលបានណតមាាក់ឯងសទពីសប្ពាេះេិ
េសមិនអាច្បអនុវតតតាមវិន័យវិន័យរបេស់ាលាមានកប្មិតភាសាអង់សគ្ែេមានកប្មិតប្តូវបានសគ្ចត់ទុកថ្នមិនប្តឹមប្តូវកែុង
េងគមឬែវេះការអានឬការបសប្ងៀនគ្ែិតវិទាសដ្ឋយសារណតអវតតមានពីសាលាឬ 
ការណែនាំជានែូវការស តុនលទាំងសនេះអាច្បកាាយជាណនែកមួយននការពិភាការបេ់ប្កុមបុ៉ណនតការរកស ើញចាំបាច់្បរបេ់ប្កុមប្តូ
វណតថ្នកងវេះខាតវឌ្ឍនភាពយា៉ាងសហាច្បណាេ់ណនែកែែេះបណាដលមកពីពិការភាពមួយឬសប្ច្បើន។ 

ប្បេិនសបើប្កុមកាំែត់ថ្នមានពិការភាពសនេះវាប្តូវណតេួរេាំែួរចុ្បងសប្កាយ៖ 
សតើេិេសប្តូវការការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេសដ្ើមបីឱ្យមានការរីកច្បសប្មើនសទ? 

4.8 ការណែនាំណដ្លបានរច្បនយា៉ាងពសិេេ 

សេច្បកតីណែនាំណដ្លបានរច្បនយា៉ាងពិសេេមានការផ្លាេ់បតូរណដ្លមិនប្តូវបាននតលជ់ាសទៀងទត់ដ្ល់េេិសសៅកែុងកមមវិធីអប់
រំទូសៅ។ ការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេរួមមានការណកណប្បណដ្លប៉េះពាល់ដ្លម់ាតិកាការបសប្ងៀនវិធីសាប្េតនិង 
/ ឬលកខែៈវិនិច្បឆ័យននការអនុវតតស ើយចាំបាច់្បសដ្ើមបីជួយេេិសកែុងការចូ្បលរួមនិងសរៀន។ 

ការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេគឺ្ជាតប្មូវការដ្ឋច់្បខាតេប្មាប់េិេសណដ្លប្តូវបានសគ្រកស ើញថ្នមាន
េិទធិទទួលការអប់រំពិសេេ។ 
សេវាកមមណដ្លចាំបាច់្បសដ្ើមបីទទួលបានកមមវិធីេិកាទូសៅប្តូវបានសគ្ចត់ទុកថ្នជាការអប់រំពិសេេស ើយអាច្បប្តូវបាន
នតល់ជូនណតមាាក់ឯងឬរួមនសាំជាមួយនឹងការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេ។ 
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ប្បេិនសបើេិេសប្តូវការណតការេប្មបេប្មួលប៉ុសណាណេះសនេះ េិេសសនេះមិនមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេសទ។ 
អែកអប់រំទូសៅសៅកែុងមជឈដ្ឋានអប់រំទូសៅជាទូសៅនតល់កណនែងសាាក់សៅ។ 
ការេប្មបេប្មួលមិនពាក់ព័នធនឹងការណកណប្បែែឹមសារននែែឹមសារសទបុ៉ណនតអនុញ្ជាតឱ្យេិេសចូ្បលសរៀនកមមវិធីេិកា។ 

4.9 មានេទិធទិទលួការអបរ់ពំសិេេ 

ប្បេិនសបើប្កុមវាយតនមែវាយតនមែថ្នេេិសមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំពិសេេកមមវិធីអប់រំលកខែៈបុគ្គល (IEP) 
ប្តូវណតប្តូវបានបសងកើតស ើង។ សៅសពលណាណដ្លអាច្បសធវើបានកមមវធីិ IEP 
អាច្បប្តូវបានបសងកើតស ើងសៅកែុងការប្បជុាំប្កុមណតមួយបនាប់ពីការសបតជាាចិ្បតតននេិទធិទទួលបាន (IEP1-8) ។ 

4.10 មនិមានេទិធទិទលួការអបរ់ពំសិេេ 

ប្បេិនសបើលទធនលននការប្បជុាំដ្ាំបូងប្កុមកាំែត់ថ្នេិេសសធវើ 1) មិនមានពិការភាព 2) មិនបងាាញពីការរីកច្បសប្មើនឬ 3) 
មិនតប្មូវឱ្យមានការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងពិសេេសទដូ្សច្បែេះប្កុមតាំរូវសអាយសធវើការណេវងរក ននោានេិទធិទទួលបាន 
(N2) ។ 
ប្កុមទាំងអេ់គួ្រពិភាកាពីអនតរាគ្មន៍អប់រំជាប្បចាំសដ្ើមបីជួយេេិសឱ្យទទួលបានប្គ្ប់ណនែកននកមមវិធីេិកានិងកាំពុងបាំសពញ
តាមតប្មូវការណាមួយ។ 

ប្បេិនសបើលទធនលននការវាយតនមែស ើងវិញេេិសប្តូវបានរកស ើញថ្នណលងមានេិទធិទទួលសដ្ឋយប្កុមបុ៉ណនតឪពុកមាាយមិន
យល់ប្ពមនឹងសេច្បកតេីាំសរច្បសទកាលបរិសច្បឆទបញ្ចប់សេវាកមមប្តូវណតអនុញ្ជាតឱ្យ 30 នលៃេប្មាប់ឪពុកមាាយសដ្ើមបីណេវងរក
ដ្ាំសណាេះប្សាយននភាពែុេោារបេ់ពួកសគ្។ កាលបរិសច្បឆទបញ្ចប់ននសេវាកមមអាច្បប្តូវបានណកេប្មួលសដ្ើមបីពិចរណាពី
នលប៉េះពាលស់លើកាលវិភាគ្សៅកប្មិតមធយមេិកា។ កាលបរិសច្បឆទបញ្ចប់គួ្រណតប្តូវបានកាំែត់អតតេញ្ជាែ
យា៉ាងច្បាេ់សៅកែុង N1 សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងអាំពីទប្មង់េកមមភាពណដ្លបានសេែើ។ 

4.11 ការយលដ់្ងឹរបេម់ាតាបតិាអាំពកីារវាយតនមែនងិកចិ្បចប្ពមសប្ពៀង 

សៅសពលបញ្ចប់កិច្បចប្បជុាំប្កុមវាយតនមែឪពុកមាាយ / អាណាពាបាលគួ្រណតប្តូវបានេួរប្បេិនសបើពួកសគ្យល់ប្ពម 

ជាមួយនឹងលទធនលននការវាយតនមែ។ េមាជិកប្កុមគួ្រណតពិនិតយសមើលការយល់ដឹ្ងរបេ់ឪពុកមាាយ 

ច្បាំសពាេះទិនែន័យវាយតនមែនិងកិច្បចប្ពមសប្ពៀងរបេ់ពួកសគ្ជាមួយវា។ 
ប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនយល់ប្េបនឹងការវាយតនមែសាលាសរៀនជាក់លាកណ់ាមួយឪពុកមាាយអាច្បមានេិទធិទទួលបានការ
វាយតនមែអប់រំសដ្ឋយឯករាជយ (IEE) សដ្ឋយច្បាំណាយសាធារែៈស ើយប្តូវនតល់ជូននូវលិែិតជូនដ្ាំែឹងដ្ល់ពួកសគ្ 

អាំពីដ្ាំសែើរការ IEE ។ 
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4.12 គ្ាំនេូតាងអាំពេីទិធទិទលួការអបរ់ពំសិេេ 

គ្ាំនូេតាងលាំ ូរេិទធិប្តូវបានរច្បនស ើងសដ្ើមបីជួយប្កុមកែុងការសធវើការេាំសរច្បចិ្បតតណដ្លអាច្បទទួលបាន។ 
គ្ាំនូេតាងលាំ ូរគឺ្ជាេនែឹកកិច្បចការនិងមិនណមនជាការជូនដ្ាំែឹង / ទប្មង់។ េនែឹកកិច្បចការកាាយជាណនែក 

មួយននកាំែត់ប្តាេិេសបុ៉ណនតមិនចាំបាច់្បសនញើសៅឪពុកមាាយជាមួយកមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើស ើយ។ 
េាំែ ាំណបបបទសនេះគួ្រណតប្តូវបានបាំសពញស ើយបញ្ចលូសៅកែុងកញ្ចប់សនញើសៅការិយាលយ័អប់រំពិសេេ។ 

ប្បេិនសបើេេិសប្តូវបានសគ្រកស ើញថ្នមានពិការភាពស ើយមិនប្តូវការការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងជាពិសេេសដ្ើមបីសធវើ
ឱ្យមានការរីកច្បសប្មើនេេិសសនេះមិនមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេសនេះសទ។ 
ការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេរួមមានការណកណប្បណដ្លប៉េះពាល់ដ្លម់ាតិកាការបសប្ងៀនវិធីសាប្េតនិង / 
ឬលកខែៈវិនិច្បឆ័យននការអនុវតតស ើយចាំបាច់្បសដ្ើមបីជួយេិេសកែងុការចូ្បលរួមនិងសរៀន។ 
ប្បេិនសបើេេិសប្តូវការកណនែងសាាក់សៅណតបុ៉សណាណេះសនេះេិេសសនេះមិនមានេិទធិទទួលការអប់រពិំសេេសទ។ 
អែកអប់រំទូសៅសៅកែុងមជឈដ្ឋានអប់រំទូសៅជាទូសៅនតល់កណនែងសាាក់សៅ។ 
ឧទ រែ៍កណនែងអងគុយការសប្បើសប្កបកាាប់ឬសប្បើវិធីសាប្េតសរៀនេបូ្តេ ប្បតិបតតិការគឺ្ជាឧទ រែ៍ែែេះននប្បសេទកណនែងសាា
ក់សៅធមមតាទាំងសនេះ។ 

ការេប្មបេប្មួលមិនពាក់ព័នធនឹងការណកណប្បឬផ្លាេ់បតូរែែឹមសារេមាារៈសទបុ៉ណនតអនុញ្ជាតឱ្យេិេសទទួលបានព័ត៌មានឬបងាា
ញការយល់ដឹ្ងតាមរសបៀបណដ្លមានប្បេិទធភាពជាងមុនសដ្ឋយណនអកសលើតប្មូវការបុគ្គលរបេ់ពួកសគ្។ 
ណននការេប្មបេប្មួលតាមកមមវិធីេិកាកែុងមែឌល (DCAP) 
គឺ្ជាឯកសារនិងឯកសារសយាងដ៏្េាំខាន់េប្មាប់ព័ត៌មានបណនថមអាំពីការោាំប្ទនិងអនតរាគ្មន៍ណនែកអប់រំទូសៅរួមទាំងការេប្ម
បេប្មួលប្បកបសដ្ឋយការអនុវតតលអបាំនុត។ DCAP មានសៅអាោរនីមួយៗ។ 

4.13 ឪពកុមាាយមនិយលប់្េបនងឹការណេវងរកេទិធ ិ

ឪពុកមាាយមានេិទធិបតឹងឧទធរែ៍ច្បាំសពាេះការសបតជាាចិ្បតតណដ្លមានេទិធិទទួលបានសៅការយិាលយ័បែាឹងឧទធរែ៍ននការអប់រំពិ
សេេ (BSEA) រួមទាំងការរកស ើញថ្នោានេិទធិ។ ឪពុកមាាយអាច្បទក់ទង BSEA សដ្ឋយផ្លាល់។ 
ព័ត៌មានទក់ទងនឹងរសបៀបទក់ទង BSEA ប្តូវបានរួមបញ្ចលូសៅកែុងសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងេតីពីការការពារតាម 

នីតិវិធីណដ្លបានសនញើសៅឪពុកមាាយជាមួយនឹងកញ្ចប់ព័ត៌មានយល់ប្ពម។ 
ឪពុកមាាយគួ្រណតប្តូវបានេួរប្បេិនសបើពួកសគ្សពញចិ្បតតនឹងការវាយតនមែណដ្លបានបញ្ចប់សដ្ឋយសាលាសរៀន។ 
ប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនយល់ប្េបនឹងការវាយតនមែរបេ់មែឌល ពួកសគ្អាច្បមានេិទធិទទួលបានការវាយតនមែអប់រំឯករាជយ 
(IEE) ។ ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាសេែើេុាំសអាយមានការវាយតនមែសដ្ឋយច្បាំណាយសាធារែៈសនេះកែុងរយៈសពលប្បាាំ (5) 
នលៃេិកាមែឌលប្តូវណតយល់ប្ពម 



បង់នលែ IEE (កាំែត់អប្តាសាធារែៈ) ឬសេែើេុាំការេាំសរច្បចិ្បតតពី BSEA 
ថ្នការវាយតនមែរបេ់មែឌលគឺ្ទូលាំទូលាយនិងេមរមយ។ (េមូសមើលណនែក 3.11 - ការវាយតនមែការអប់រំឯករាជយ) ។ 

4.14 ការវាយតនមែការអបរ់ឯំករាជយ (IEE) 

មែឌលេិកាធិការ Lowell បសងកើតនីតិវិធីដូ្ច្បខាងសប្កាមេប្មាប់ការវាយតនមែការអប់រំឯករាជយ (IEE) 
សដ្ឋយច្បាំណាយសាធារែៈ៖ 

“ ឪពុកមាាយអាច្បទទួលបានការវាយតនមែអប់រំសដ្ឋយឯករាជយសលើកូន ៗ 
របេ់ពួកសគ្សដ្ឋយអែកជាំនញេមប្េបសដ្ឋយច្បាំណាយផ្លាល់ែែួនសៅសពលណាមួយ។ 
សលើេពីសនេះសទៀតច្បាប់េ ព័នធនិងរដ្ឋនតល់ជូនឪពុកមាាយនូវនីតិវិធីេប្មាប់ការទទួលបានមូលនិធិសាធារែៈនន IEE 
ប្បេិនសបើពួកសគ្មិនយល់ប្េបនឹងការវាយតនមែសាលាសរៀនមែឌល។ IEE 
សនេះប្តូវសធវើស ើងសដ្ឋយអែកប្តួតពិនិតយណដ្លមានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់ស ើយមិនប្តូវបានជួលសដ្ឋយសាលាណដ្លទទួលែុ
េប្តូវសនេះសទ។ 

អនុសលាមតាមច្បាប់ទូសៅរបេ់រដ្ឋ Massachusetts  C. 71B, s.3 និងបទបបញ្ញតតិននណដ្លអនុវតតតាមច្បាប់ 
603 CMR 28.04(5) ឪពុកមាាយមានេិទធិទទួលបានការវាយតនមែជាសាធារែៈតាមសាានភាពដូ្ច្បខាងសប្កាមៈ 

⚫ ការវាយតនមែណដ្លបានសេែើេុាំប្តូវណតេថិតសៅកែុងតាំបន់មួយណដ្លប្តូវបានវាយតនមែសដ្ឋយសាលាសរៀនស ើយេាំសែើ
សនេះប្តូវសធវើកែុងរយៈសពលដ្ប់ប្បាាំមួយ (16) 
ណែគិ្តចប់ពីកាលបរិសច្បឆទននការវាយតនមែណដ្លមាតាឬបិតាមិនយល់ប្េប។ 
ឪពុកមាាយអាច្បសប្ជើេសរើេឱ្យមានការវាយតនមែតិច្បជាងការវាយតនមែណដ្លបានសធវើរួច្បស ើយប្បេនិសបើពួកសគ្សពញ
ចិ្បតតនឹងការវាយតនមែមួយច្បាំនួនណដ្លបានបញ្ចប់រួច្បស ើយ។ 
ប្បេិនសបើឪពុកមាាយមានបាំែងសេែើេុាំការវាយតនមែឯករាជយមួយណដ្លរាប់បញ្ចូលទាំងការវាយតនមែណដ្លមិនទន់
បានសធវើសដ្ឋយសាលាមែឌលមិនចាំបាច់្បបង់នលែេប្មាប់ការវាយតនមែទាំងសនេះសទ។ 

មនុេសណដ្លមានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់ណដ្លប្តូវបានចុ្បេះបញ្ជីទទួលសាាលម់ានការអនុញ្ជាតឬសបើមិនដូ្សច្បែេះសទ
ប្តូវបានយល់ប្ពមសដ្ឋយេ ប្បជាជាតិសដ្ើមបីសធវើការវាយតនមែទាំងសនេះប្តូវណតសធវើការវាយតនមែ។ 
ឯកសារទក់ទងនឹងគុ្ែវុឌ្ឍិទាំងសនេះនឹងប្តូវសេែើេុាំពីអែកវាយតនមែនិងទមទរសដ្ឋយមែឌល។ 
សលើេពីសនេះសទៀតអែកវាយតនមែប្តូវណតសោរពតាមអប្តាណដ្លកាំែត់សដ្ឋយទីភាាក់ងាររដ្ឋណដ្លទទួលែុេប្តូវកែុងការ
កាំែត់អប្តាណបបសនេះ។ អប្តាទាំងសនេះអាច្បរកបានសៅ 114.3 CMR 30.00។ ការអនុម័ត 
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ននអប្តាអែកវាយតនមែណដ្លែពេ់ជាងអប្តាណដ្លកាំែត់សដ្ឋយទីភាាក់ងាររដ្ឋនឹងប្តូវពិនិតយស ើងវិញតាមករែីនីមួយៗ។ 

សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយបានសេែើេុាំ IEE 
សដ្ឋយច្បាំណាយរបេ់មែឌលពួកសគ្ប្តូវេរសេរជាលាយលកខែ៍អកសរដូ្ច្បខាងសប្កាមៈ 

⚫ សតើការវាយតនមែអវីណដ្លពួកសគ្មិនសពញចិ្បតត។ 

⚫ បញ្ជីននការវាយតនមែជាក់លាក់ណដ្លកាំពុងប្តូវបានសេែើេុាំ។ និង 

⚫ សឈាាេះអាេយដ្ឋាននិងសលែទូរេ័ពទរបេ់ទីភាាក់ងារឬបុគ្គលណដ្លប្តូវបានសប្ជើេសរើេសដ្ើមបីបញ្ចប់ការវាយ
តនមែ។ 

សៅសពលទទួលបានព័ត៌មានខាងសលើសាលាសរៀននឹងសនញើលិែិតសឆែើយតបសៅនឹងេាំសែើរបេ់អែកេប្មាប់លិែិតវាយតនមែកា
រអប់រំឯករាជយ។ 

សដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើប្គួ្សារមួយមានេិទធិទទួលបានមូលនិធិសាធារែៈេប្មាប់អាយអាយសអេសាានភាព ិរញ្ញវតថុរបេ់ប្គួ្
សារប្តូវណតប្តូវបានកាំែត់។ 
ប្បេិនសបើកុមារមានេិទធិទទួលបានអាហារនលៃប្តង់សដ្ឋយឥតគិ្តនលែឬកាត់បនថយសនេះសាលាប្តូវនតល់លវិកាេប្មាប់ការវាយត
នមែឱ្យបានសពញសលញ។ 
ប្បេិនសបើប្គួ្សារមិនមានេិទធិទទួលបានសទសាលាសរៀនប្តូវនតលល់វិកាេប្មាប់ការវាយតនមែសលើមាប្តដ្ឋានកនប្មសជើងសារសបើ
សយាងតាមប្បាក់ច្បាំែូលប្គួ្សារ។ 
ជញ្ជីងនលែរអិលេប្មាប់ការបង់ប្បាក់សាធារែៈននទប្មង់វាយតនមែការអប់រំឯករាជយប្តូវបានសនញើសៅឪពុកមាាយ។ 

មែឌលសប្បើទប្មង់េតង់ដ្ឋរសដ្ឋយបញ្ជាក់ពីតប្មូវការេប្មាប់សេែើេុាំ IEE ។ ប្បេិនសបើប្គួ្សារមិនមានេិទធិទទួល 

បានមូលនិធិ សាធារែៈឬបដិ្សេធ មិននតល់ព័ត៌មានដ្ល់មែឌលឬសេែើេុាំការវាយតនមែឯករាជយ ណដ្លនតល់មូល 

និធិជាសាធារែៈសៅកែុងតាំបន់ណដ្លមិនទន់វាយតនមែសដ្ឋយមែឌលសនេះច្បសមែើយប្តូវណតនតល់ជូនឪពុកមាាយកែុងរយៈសពលប្បាាំ 
(5) 
នលៃេិកាថ្នសតើមែឌលនឹងនតលល់វិកាេប្មាប់ការវាយតនមែស ើយគួ្រណតមែឌលេាំសរច្បថ្នមិននតល់លវិកាេាំរាប់ការវាយតនមែសនេះ
សាលាប្តូវណតបនតសដ្ឋយផ្លាលស់ៅ BSEA ។ រាលេ់ាំែូមពររបេម់ាតាឬបតិាេប្មាបក់ារវាយតនមែឯករាជយណដ្ល 

ទទលួមលូនធិពិសីាធារែៈប្តវូណតនតលជ់នូនយកដ្ឋានអបរ់ពំសិេេភាាមៗ។ 
សៅសពលណដ្លការវាយតនមែឯករាជយប្តូវបានបញ្ចប់ប្កុមប្តូវណតបាំសពញបណនថមកែុងរយៈសពលដ្ប់នលៃនននលៃេិកាសដ្ើមបីពិចរណា
សលើលទធនលនិងសធវើការផ្លាេ់បតូរចាំបាច់្បណាមួយច្បាំសពាេះកមមវិធី IEP ។ 
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4.15 ការវាយតនមែបណនថម 
ការវាយតនមែបណនថមគឺ្ជាជាំសរើេមួយប្បេិនសបើការវាយតនមែបងាាញមិនច្បាេ់៖ 
ប្បេិនសបើប្កុមបានរកស ើញថ្នេិេសមានេិទធិទទួលបានបុ៉ណនតព័ត៌មានវាយតនមែមិនមានភាពប្បាកដ្ប្បជាប្កុមអាច្បនឹងច្ប
ង់ពិចរណាសលើការវាយតនមែបណនថម។ 
ការវាយតនមែបណនថមអាច្បប្តូវបានសប្បើសដ្ើមបីប្បមូលព័ត៌មានបណនថមណដ្លប្តូវការសដ្ើមបេីរសេរកមមវិធី IEP ។ 
ការវាយតនមែបណនថមអាច្បប្តូវបានសប្បើប្បេិនសបើឪពុកមាាយយល់ប្ពម។ 
ភាាមៗបនាប់ពីការប្បជុាំប្កុមណដ្លសៅសពលណដ្លការវាយតនមែបណនថមប្តូវបានសេែើស ើងទប្មង់ណបបបទននការវាយតនមែលមីប្តូវ
សនញើសៅឪពុកមាាយេប្មាប់ការវាយតនមែណដ្លបានណែនាំបណនថម។ 
ប្កុមប្តូវណតយល់ដឹ្ងអាំពីការរឹតបនតឹងបទបបញ្ញតតិរបេ់រដ្ឋណដ្លបានដ្ឋក់សលើការសប្បើប្បាេក់ារវាយតនមែបណនថម។ 
ការវាយតនមែបណនថមមិនអាច្បប្តូវបានសប្បើេប្មាប់សោលបាំែងដូ្ច្បខាងសប្កាមសនេះសទ៖ 

⚫ សដ្ើមបីពប្ងីកការវាយតនមែទន់សពលសវលាេាំរាប់ការវាយតនមែណដ្លប្តូវការ 

⚫ សដ្ើមបីបដិ្សេធកមមវិធីឬសេវាកមមដ្ល់េេិស 

⚫ ជាការកាំែត់កណនែង 

ប្កុមគួ្រណតេរសេរកមមវិធី IEP មួយណនែកឬកមមវិធី IEP សពញសលញសដ្ឋយភាាប់ជាមួយទប្មង់វាយតនមែបណនថម។ 
េកមមភាពសនេះនឹងធានសដ្ឋយមានការទទួលយកពីមាតាបិតារបេ់កមមវិធី IEP 
ថ្នេេិសនឹងមិនប្តូវបានបដិ្សេធសេវាកមមណដ្លបានកាំែត់ចាំបាច់្បសៅកែុងការប្បជុាំប្កុម។ 
ការវាយតនមែបណនថមអាច្បនឹងដ្ាំសែើរការពីមួយសៅប្បាាំបីេបាា ។៍ 
ប្កុមសនេះអាច្បនឹងេសប្មច្បចិ្បតតជួបប្បជុាំោាកែុងអាំ ុងសពលននការវាយតនមែសនេះ។ 
សទេះយា៉ាងណាប្កុមប្តូវណតបសងកើតស ើងវិញឱ្យបានឆ្ប់សៅសពលណដ្លមានទិនែន័យវាយតនមែបណនថមសដ្ើមបីពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែ
ន័យវាយតនមែនិង / ឬបាំសពញការេរសេរកមមវិធី IEP ។ 

4.16 ការេមាាត ់

រាល់ព័ត៌មានវាយតនមែជាការេមាាត់ស ើយនឹងប្តូវបានណច្បករំណលកសដ្ឋយសាលាជាមួយមនុេសណដ្លពាក់ព័នធផ្លាលជ់ាមួ
យកូនរបេ់អែកដូ្ច្បជាប្គូ្និងេមាជិកប្កុម។ 
អែកប្តូវណតនតល់ការយល់ប្ពមជាលាយលកខែ៍អកសរមុនសពលសាលាអាច្បណច្បកចយព័ត៌មានសនេះជាមួយមនុេសសនសងសទៀ
តឬអែកជាំនញណាមួយ។ សនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការសដ្ឋេះណលងណដ្លបាននតល់ជូនឬការនតល់សេច្បកតីអនុញ្ជាតថ្នាក់មែឌល
េប្មាប់ទប្មង់ននការសដ្ឋេះណលង។ 

5.0 ការអេវិឌ្ឍកមមវធិ ីIEP 

សៅសពលកាំែត់ថ្នេេិសមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេប្កុមប្តូវបសងកើតកមមវិធី IEP ។ ការអេិវឌ្ឍន៍កមមវិធី IEP 
គួ្រណតចប់សនតើមសដ្ឋយច្បកខុវេិ័យរបេ់េេិសណននការផ្លាេ់បតូរនិងការប្ពួយបារមភរបេ់ឪពុកមាាយ។ កមមវិធី IEP 
គួ្រណតប្តូវបានបសងកើតសដ្ឋយសប្បើប្បាេ់ទិនែន័យវាយតនមែនិងទិនែន័យលទធនលសាលាសរៀនបច្បចុបបនែសដ្ើមបីដឹ្កនាំការអេិវឌ្ឍន៍សោ
លសៅនិង 
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សោលបាំែងេប្មាប់េិេស។ 

ប្បេិនសបើការវាយតនមែបណនថមប្តូវការជាចាំបាច់្បសដ្ឋយសារព័ត៌មានមិនប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP 
ឬប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនសពញចិ្បតតនឹងការវាយតនមែនិងសេែើេុាំការវាយតនមែឯករាជយប្កុមអាច្បសប្ជើេសរើេេរសេរក
មមវិធី IEP សដ្ឋយណនែក។ ប្បេិនសបើប្កុមេរសេរកមមវិធី IEP 
សដ្ឋយណនែកឪពុកមាាយអាច្បយល់ប្ពមនឹងកមមវិធីណដ្លបានសេែើមុនសពលបញ្ចប់កមមវិធី IEP សពញសលញ។ 
កែុងករែីណបបសនេះកមមវិធីណនែកែែេះនឹងប្តូវបានអនុវតតភាាមៗសៅសពលទទួលបានកមមវិធី IEP 
ណនែកណដ្លបានចុ្បេះ តថសលខា។ 

ជាសរៀងរាល់ឆ្ាាំកមមវិធី IEP ប្តូវណតប្តូវបានពិនិតយស ើងវិញនិងសធវើបច្បចុបបនែភាពសដ្ើមបីឆែុេះបញ្ជចាំងពីការលូតលាេ់
របេេ់ិេសស ើយសោលសៅលមីចាំបាច់្បប្តូវបសងកើតស ើង។ 
ការបញ្ចូលពីអែកអប់រំទូសៅអែកអប់រំពិសេេឪពុកមាាយនិងអែកនតល់សេវាកមមណដ្លពាក់ព័នធប្តូវបញ្ចូល។ 
ការបញ្ចូលពីេិេសគឺ្ចាំបាច់្បប្បេិនសបើេិេសមានអាយុសលើេពី 14 ឆ្ាាំ។ 

ប្កុមគួ្រណតសធវើការរួមោាសដ្ើមបីអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP ។ ប្បធានប្កុមអប់រំពិសេេ (ETCs 
េប្មាប់ការវាយតនមែដ្ាំបូង / វាយតនមែស ើងវិញនិងការិយាល័យេប្មាប់ពិនិតយប្បចាំឆ្ាាំ) 
នឹងជួយេប្មួលដ្ល់ដ្ាំសែើរការសនេះ។ េមាេធាតុេាំខាន់ៗរបេ់កមមវិធី IEP រួមមាន៖ 

⚫ ការប្ពួយបារមភរបេ់ឪពុកមាាយ 

⚫ ភាពខាាាំងរបេ់េិេសនិងលទធនលននការវាយតនមែេាំខាន់ៗ 

⚫ សេច្បកតីណលែងការែ៍អាំពីច្បកខុវិេ័យ 

⚫ កប្មិតននការអនុវតតបច្បចុបបនែេប្មាប់ការអប់រំទូសៅ។ កមមវិធីេិកានិងតាំបន់ដ្នទសទៀតននការអប់រំ 

⚫ ការេប្មបេប្មួល 

⚫ សេច្បកតីណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេ 

⚫ សោលសៅ / សោលបាំែង 

⚫ ការនតល់សេវាកមម 

⚫ ការណកណប្បកាលវិភាគ្រួមទាំងឆ្ាាំេិកាបនដ (ESY) 

⚫ មសធាបាយសធវើដ្ាំសែើរ 
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⚫ ការេប្មបេប្មួលរបេ់ MCAS 

⚫ ការដ្ឋក់ 

5.1 សេច្បកដេីសងខបននទប្មងប់្បជុាំប្កមុ៖ 

ប្តូវសប្បើសដ្ើមបីច្បងប្កងជាឯកសារនូវការេសប្មច្បចិ្បតតណដ្លបានសធវើសៅកែុងកិច្បចប្បជុាំប្កុម។ 
មែឌលមិនអាច្បមកប្បជុាំប្កុមជាមួយកមមវិធី IEP ណដ្លបានបញ្ចប់សទ។ សទេះយា៉ាងណាសាលាអាច្បយកសេច្បកតីប្ពាងកមមវិធី 
IEP ជាឯកសារសយាងេប្មាប់ការពិភាកាប្កុម។ ប្កុមសនេះរួមទាំងឪពុកមាាយប្តូវណតសធវើការរួមោាសដ្ើមបីអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP 
េប្មាប់េេិស។ ឪពុកមាាយគួ្រណតចកសច្បញពីការប្បជុាំសដ្ឋយមានច្បាប់ច្បមែងននសេច្បកតីេសងខបននទប្មង់ប្បជុាំប្កុម។ 
សៅសពលអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP ប្កុមប្តូវណតបសងកើតសេវាកមមេមប្េបណដ្លសឆែើយតបសៅនឹងតប្មូវការរបេ់េេិសសដ្ឋយណនអកសលើ 
តាំបន់ននពិការភាពណដ្លបានកាំែត់។ 
ការកាំែត់សេវាកមមទាំងអេ់គឺ្សនតើមសច្បញពីកាំរិតននការេណមតងរបេ់េេិសបច្បចុបបនែណដ្លមានប្បេពសច្បញពីតាំបន់ពិការភាព។ 
ការបណនថមសេវាកមមណដ្លេេិសមិនកាំពុងទទួលបច្បចុបបនែមិនគួ្រប្តូវបានសធវើស ើងកែុងករែីណដ្លមិនមានការវាយតនមែណដ្លនតល់
ព័ត៌មានទក់ទងនឹងពិការភាពសដ្ើមបីោាំប្ទដ្ល់តប្មូវការេប្មាប់សេវាកមមណបបសនេះ។ 

េូមកត់េមាាលេ់ប្មាប់ការប្បជុាំវាយតនមែនិងវាយតនមែស ើងវិញអែកវាយតនមែមាាក់ៗនឹងទទួលែុេប្តូវកែុងការនតល់សេច្បកតី
េសងខបននការវាយតនមែរបេ់ពួកសគ្សៅកែុងកមមវិធី IEP និងនតល់របាយការែ៍េប្មាប់ ETC។ សលើេពីសនេះសទៀត ETC 
ទទួលែុេប្តូវកែុងការចូ្បលសៅកែងុលទធនល MCAS (ឬច្បាំណាាំមិនអនុវតត) ក៏ដូ្ច្បជាប្បសេទពិការភាពនងណដ្រ។ 

ការវាយតនមែប្តូវបានទមទរ  មនុសពលបញ្ចបស់េវាកមម IEP  រមួទាំងការពិសប្ោេះសយាបល់។ 
ការវាយតនមែអាច្បជាការរួមបញ្ចលូោាននការវាយតនមែេតង់ដ្ឋរ, ណនអកសលើកមមវិធីេិកានិង / 
ឬទិនែន័យវាយតនមែណនអកសលើថ្នាក់សរៀន។ 

5.2 ការប្បជុាំប្កមុមានគ្ែុភាពែពេម់ានប្បេទិធភាពបាំនតុប្បេនិសបើ៖ 

⚫ ការប្បជុាំសៅណតសផ្លាតសលើេេិស។ 

⚫ េមាជិករបេ់សាលាសនេះមានច្បាំសែេះដឹ្ងអាំពីមែឌល ច្បាប់អប់រំពិសេេ និងេេិស។ 

⚫ េមាជិកប្កុមទាំងអេ់ជាអែកចូ្បលរួមសោរពនតល់និងទទួលព័ត៌មាន។ 

ការសលើកទឹកចិ្បតតឪពុកមាាយឱ្យទទួលបានរបាយការែ៍ពីរនលៃមុនការប្បជុាំគួ្រណតធាន 
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ថ្នការពិភាកាជាប្កុមគ្ឺសផ្លាតការយកច្បិតតទុកដ្ឋក់ជាងស ើយអាច្បចប់សនតើមភាាមៗសដ្ឋយណនអកសលើព័ត៌មានទូសៅជាជាងការអានលទធនល

ននការវាយតនមែណវង។ យុទធសាប្េតសនេះអនុញ្ជាតឱ្យមានសពលសវលាបណនថមសទៀតសដ្ើមបីបសងកើតគ្ាំនិតនិងេរសេរកមមវិធី IEP 
សដ្ឋយែែួនឯងណដ្លសធវើឱ្យឪពុកមាាយចកសច្បញពីការប្បជុាំសដ្ឋយមានការយល់ដឹ្ងកាន់ណតច្បាេអ់ាំពីកូន ៗ 
របេ់ពួកសគ្និងរសបៀបណដ្លប្បព័នធសាលាសរៀនសប្ោងនឹងជួយកូន ៗ របេ់ពួកសគ្ឱ្យប្បសេើរស ើង។ 

កមមវិធី IEP គួ្រណតឆែុេះបញ្ជចាំងពីការេសប្មច្បចិ្បតតណដ្លបានសធវើសៅកែុងកិច្បចប្បជុាំប្កុមស ើយគួ្រណតជាកិច្បចេនា 

រវាងប្បព័នធសាលាសរៀននិងឪពុកមាាយណដ្លមានទាំនក់ទាំនងយា៉ាងច្បាេ់សៅឪពុកមាាយនូវតប្មូវការរបេ់កូន ៗ 
ជាំហានណដ្លសាលានឹងប្តូវអនុវតតសដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយតប្មូវការទាំងសនេះនិងវឌ្ឍនភាព កូន ៗ 
របេ់ពួកសគ្ប្តូវបានរំពឹងថ្ននឹងសធវើសៅកែុងអាំ ុងសពលកមមវិធី IEP ។ 

កមមវិធី IEP មិនបសប្មើជាការធានននវឌ្ឍនភាព។ សទេះយា៉ាងណា IDEA-2004 
បញ្ជាក់យា៉ាងច្បាេថ់្នមែឌលប្តូវណតែិតែាំប្បឹងណប្បងសដ្ឋយសសាាេះប្តង់សដ្ើមបីជួយេិេសកែុងការសធវើឱ្យមានការរីកច្បសប្មើនសឆ្ពេះ
សៅរកសោលសៅរបេ់កមមវិធី IEP ។ 

ការេសប្មច្បចិ្បតតសៅឯការប្បជុាំប្កុមគឺ្ណនអកសលើការមូលមតិោាមិនណមនេសមែងភាគ្សប្ច្បើនសទ។ ប្កុមប្តូវណតមានការឯកភាព
ោាទក់ទងនឹងេមាេធាតុនីមួយៗននដ្ាំសែើរការកាំែត់េិទធិទទួលការអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP និងការេសប្មច្បចិ្បតតដ្ឋក់កណនែង។ 
សៅសពលណដ្លមានការណែវងគ្ាំនិតោាប្កុមប្តូវណតែិតែាំប្បឹងណប្បងសដ្ើមបីពិនិតយស ើងវិញនូវទិនែន័យណដ្លមានការពិភាកាអាំពីភាព
ែុេោានិងឯកភាពសលើការេសប្មច្បចិ្បតតជាប្កុម។ 
ប្បេិនសបើប្កុមសៅណតមិនទន់ឈានដ្លក់ារប្ពមសប្ពៀងសលើេមាេធាតុននកមមវិធី IEP 
បនាប់ពីការែិតែាំប្បឹងណប្បងសសាាេះប្តង់សដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយភាពែុេោាវាជាទាំនួលែុេប្តូវណតមួយគ្ត់របេ់ប្បធានប្កុមសដ្ើមបីសធវើ
ការេសប្មច្បចិ្បតតនិងេាំសែើេប្មាប់ប្កុម។ 

5.3 កមមវធិ ីIEP គ្រួណតបសប្មើសដ្ើមបសីផ្លាតសលើសេវាកមមអបរ់ពំសិេេ 

កមមវិធី IEP នឹងបសប្មើេិេសបានកាន់ណតប្បសេើរប្បេិនសបើវាសផ្លាតសលើអវីណដ្លនឹងសធវើឱ្យមានភាព ែុេោាធាំបាំនុតេប្មាប់
េិេសសនេះស ើយមិនណមនសលើប្គ្ប់ទិដ្ឋភាពនននលៃេិកាសទ។ កមមវិធី IEP គួ្រណតសផ្លាតសលើការទូទត់ឬកាត់បនថយ
បញ្ជាននណដ្លបណាដលមកពីភាពពិការរបេ់េេិសណដ្លរំខានដ្ល់ការសរៀនេូប្តនិងលទធនលននការអប់រំ។ 

5.4 ឪពកុមាាយនងិ / ឬេេិសប្តវូនតលធ់ាតចុ្បលូសៅកែងុការអេវិឌ្ឍកមមវធិី IEP 

ការបញ្ចលូរបេ់មាតាបិតានិង / ឬេេិសកាាយជាេូច្បនករដ្ាំបូងេប្មាប់កាំែត់ការសផ្លាតអារមមែ៍កមមវិធី IEP ។ 
ការដ្ឋក់របេ់របរសនេះជាការបញ្ជាទិញដ្ាំបូងននអាជីវកមមគឺ្មានសច្បតននិងសៅកែុង 
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សដ្ឋយប្បកាន់ខាាប់នូវសារេាំខាន់ណដ្លបាននតល់ដ្ល់ការបញ្ចូលរបេ់មាតាបិតាកែុង IDEA-2004។ 

ការសប្បើេាំែួរច្បកខុវេិយ័របាយការែ៍ច្បកខុវិេយ័ឪពុកមាាយប្តូវបាននតល់ឱ្កាេសដ្ើមបីណច្បករំណលកការប្ពួយបារមភរបេ់ពួកសគ្
ទក់ទងនឹងកូន ៗ របេ់ពួកសគ្។ ទេសនវេិ័យរបេ់ឪពុកមាាយគឺ្មានណតមួយគ្ត់និងមានសារៈេាំខាន់ច្បាំសពាេះ 
ការងាររបេ់ប្កុមសប្ពាេះពួកសគ្មានទេសនៈរបេ់េេិសណដ្លមិនអាច្បច្បមែងបានសដ្ឋយអែកវាយតនមែណដ្លមានបទពិសសាធន៍។ 

5.5 ប្កមុគ្រួរកាទេសនៈរបេក់មុារទាំងមលូ 

ប្កុមប្តូវពិនិតយស ើងវិញនូវច្បាំែ ច្បខាាាំងច្បាំណាប់អារមមែ៍ច្បាំណាប់អារមមែ៍និងសាានដ្ផ្លាល់ែែួនរបេ់េេិសក៏ដូ្ច្បជាលទធនល
ននការវាយតនមែេាំខាន់ៗសដ្ើមបីឱ្យេមាជិកប្កុមអាច្បរកាទេសនៈរបេ់កុមារទាំងមូលសៅសពលេរសេរកមមវិធី IEP ។ 
ប្កុមគួ្រសច្បៀេវាងការប្កស កសមើលណនែកេេិសណដ្លជាំនញឬបញ្ជានីមួយៗប្តូវបានសគ្កាំែត់អតតេញ្ជាែដ្ឋច់្បពីសគ្។ 
ប្កុមការងារគួ្រច្បងចាំទុកជាមុនស ើយមានគ្សប្មាងសប្បើច្បាំែ ច្បខាាាំងរបេ់េេិសកែុងជាំហានសរៀបច្បាំណននការេប្មាប់រយៈសពល 
IEP បនាប់។ 

សៅសពលអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP េប្មាប់េេិសណដ្លមានកមមវិធី IEP ណដ្លមានប្សាប់េមាជិកប្កុមប្តូវពិនិតយសមើល 

មាតិការបេ់កមមវិធី IEP ណដ្លមានប្សាប់សៅសពលណដ្លពួកសគ្ចប់សនតើមបសងកើតកមមវិធី IEP លមី។ កមមវិធី IEP 
លមីគួ្រណតប្តូវបានណកលមអនិងសធវើបច្បចុបបនែភាពតាមតប្មូវការសដ្ើមបផី្លាេ់បតូរសោលសៅនិងសេវាកមមនិងសដ្ើមបីបងាាញការរីកច្បសប្មើន
ននការសរៀនេូប្ត។ សោលសៅប្បចាំឆ្ាាំណដ្លអាច្បវាេ់ណវងបានជាសរៀងរាល់ឆ្ាាំគួ្របងាាញ 

យា៉ាងច្បាេ់នូវការសកើនស ើងជាជាំហាន ៗ ននលទធនលននការេកិារបេ់េេិស។ 
ដូ្ច្បោាសនេះនងណដ្រប្បេិនសបើចាំបាច់្បកងវេះននវឌ្ឍនភាពណដ្លរំពឹងទុកចាំបាច់្បប្តូវពិភាកានិងសដ្ឋេះប្សាយ។ 

5.6 កមមវធិេីកិាទសូៅប្តវូណតមានសៅកែងុកមមវធិេីកិារបេេ់េិសទាំងអេ ់

កមមវិធី IEP គួ្រណតប្តូវបានចត់ទុកថ្នជាឧបករែ៍ច្បមបងមួយេប្មាប់សលើកកមពេក់ារចូ្បលរួម របេ់េេិសនិងវឌ្ឍនភាព 

សៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅ។ ដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សដ្ឋយបទបញ្ជាេ ព័នធកមមវិធីេិកាទូសៅគឺ្ជាកមមវិធីេិកា 

ណដ្លប្តូវបានសប្បើជាមួយកុមារណដ្លមិនពិការ។ េេិសទាំងអេស់ដ្ឋយមិនគិ្តពីលកខែៈឬភាពធៃន់ធៃរននពិការភាពឬ 

ការសរៀបច្បាំការអប់រំរបេ់ពួកសគ្ប្តូវណតមានេិទធិទទួលនិងរីកច្បសប្មើនសៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅ។ 

សៅកែុងរដ្ឋ Massachusetts កមមវិធីេិកាទូសៅប្តូវបានកាំែត់ជាប្កបែ័ែឌកមមវិធីេិកា Massachusetts 
សៅកែុងតាំបន់ដូ្ច្បតសៅ៖ 
អកសរសាប្េតអង់សគ្ែេប្បវតតសិាប្េតនិងវិទាសាប្េតេងគមវិទាសាប្េតនិងបសច្បចកវិទានិងគ្ែិតវិទា។ 
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ណនែកសនសងសទៀតននកមមវិធីេិកាអាច្បនិងគ្ួរណតប្តូវបានពិភាកាប្បេិនសបើភាពពិការរបេ់េិេសប៉េះពាល់ដ្ល់វឌ្ឍនភាពសៅកែុងតាំប

ន់ទាំងសនេះ។ 

សាលាសរៀនប្តូវរកាេតង់ដ្ឋរែពេេ់ប្មាប់កុមារពិការ។ 
បទដ្ឋានទាំងសនេះគួ្រណតប្េបសៅនឹងការរំពឹងទុករបេ់េេិសទាំងអេ់សៅកែុងប្បព័នធអប់រំ។ 

អែកអប់រំទូសៅសដ្ើរតួនទីយា៉ាងេាំខាន់កែុងដ្ាំសែើរការប្កុមកែុងនមជាអែកជាំនញសលើកមមវិធីេិកាទូសៅនិងបរិយាកាេកែុង
ថ្នាក់។ ការចូ្បលរួមរបេ់ពួកសគ្សៅកែុងដ្ាំសែើរការប្កុមប្តូវបានទមទរសប្កាមបទបញ្ជាេ ព័នធ។ 

5.7 កមមវធិ ីIEP ប្តវូណតសដ្ឋេះប្សាយប្គ្បណ់នែកននតប្មវូការអបរ់ ំ

ប្កុមសនេះក៏ប្តូវពិនិតយសមើលការចូ្បលរួមជារួមរបេ់េេិសសៅកែុងសាលាសរៀនរួមទាំងការចូ្បលរួមកែុងកមមវិធីេិកាសប្ៅសាលានិង
េកមមភាពសប្ៅសាលាសនសងសទៀតនិងេប្មាប់េេិសថ្នាក់មសតតយយការចូ្បលរួមកែុងេកមមភាពេមប្េបសដ្ើមបីបញ្ជាក់ពីតប្មូវកា
រសនសងសទៀត។ 
ប្កុមអាច្បពិចរណាពីរសបៀបណដ្លេេិសប្បាប្េ័យទក់ទងជាមួយអែកដ្នទសតើឥរិយាបលរបេ់េេិសមានឥទធិពលសលើការសរៀន
េូប្តរបេ់ពួកសគ្ឬការសរៀនេូប្តរបេ់អែកដ្នទយា៉ាងដូ្ច្បសមតច្ប? 

ឪពុកមាាយប្តូវចកសច្បញពីការប្បជុាំសដ្ឋយមានសេច្បកតីប្ពាងកមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើេុាំឬសេច្បកតីេសងខបប្បជុាំប្កុម, 
ណនែកសោលសៅណដ្លបានសេែើេុាំនិងបណាដញណច្បកចយសេវាកមមណដ្លបានសេែើេុាំ។ 

5.8 កមមវធិ ីIEP ប្តវូណតរមួបញ្ចលូ 

⚫ ការប្ពួយបារមភរបេ់ឪពុកមាាយនិងឬេិេស 

 សេច្បកតីណលែងការែ៍េសងខបសផ្លាតការយកចិ្បតតទុកដ្ឋក់សលើបញ្ជាអប់រំេប្មាប់េេិសក៏ដូ្ច្បជាបញ្ជាេងគ
មនិងអារមមែ៍ណដ្លឪពុកមាាយឬេិេសអាច្បមាន។ 

⚫ ភាពខាាាំងរបេ់េេិសនិងលទធនលននការវាយតនមែេាំខាន់ៗ 

 ប្បសេទពិការភាពប្េបតាមនិយមន័យណដ្លបានកាំែត់សៅកែុងបទបញ្ជារដ្ឋនិងេ ព័នធ 

 ការអនុវតតការអប់រំទូសៅ 
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 ពិនទុវាយតនមែរដ្ឋឬមែឌល (េសងខបេសងខបននទិនែន័យវាយតនមែ) 

 ព័ត៌មានពាក់ព័នធពីសាលាសរៀនឬការវាយតនមែឯករាជយណាមួយ 

 វឌ្ឍនភាពសឆ្ពេះសៅរកសោលសៅ 

⚫ ច្បកខុវិេ័យរបេ់ប្កុមេប្មាប់រយៈសពល 1-5 ឆ្ាាំខាងមុែសនេះ 

 សេច្បកតីណលែងការែ៍អាំពីច្បកខុវិេយ័គឺ្ចាំបាច់្បេប្មាប់េិេសទាំងអេ់។ 
ច្បរិតលកខែៈននសេច្បកតីណលែងការែ៍នឹងផ្លាេ់បតូរសដ្ឋយណនអកសលើអាយុរបេេ់ិេស។ 

 សច្បតនននសេច្បកតីណលែងការែ៍ច្បកខុវិេ័យគឺ្ប្តូវទនទឹងរង់ចាំសោលសៅនសពលអនគ្តជាធមមតាពី 1 សៅ 5 
ឆ្ាាំខាងមុែ។ េប្មាប់េេិសវយ័សកមងរយៈសពលននការផ្លាេ់បតូរពីថ្នាក់មួយសៅថ្នាក់បនាប់ 

ឬពីបឋមសៅអនុវិទាល័យអាច្បនតល់សពលសវលាសផ្លាតអារមមែ៍សលើសេច្បកតីណលែងទាំងសនេះ។ 
ប្កុមការងារចកសច្បញពីទីសនេះនិងឥ ូវសនេះសដ្ើមបីទទួលបានទេសនៈទូលាំទូលាយនិងណវងដូ្ច្បណដ្លវាសមើល
សៅកណនែងណដ្លេេិសសនេះប្តូវបានដឹ្កនាំនសពលអនគ្ត។ ការដឹ្ងពីកណនែងណដ្លេិេសប្តូវបានដឹ្កនាំ 
សធវើឱ្យ មានភាព ងាយប្េួលេប្មាប់ប្កុមសៅទីបាំនុតសដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើវឌ្ឍនភាពអវីែែេះ 
ណដ្លប្តូវសធវើសៅឆ្ាាំសនេះ។ 

 សៅសពលណដ្លេេិសកានណ់តចេស់ៅ ៗ ច្បលូរមួកែងុការសធវើណននការផ្លាេប់តរូសេច្បកតណីលែងការែ៍
ច្បកខវុេិយ័កាាយជាកតេីងឃមឹនងិកតេីបុនិរបេេ់េិសស ើយមនិណមនឪពកុមាាយនងិប្កមុសទ។ 
ដូ្ច្បោាសនេះនងណដ្រសេច្បកតីណលែងការែ៍េប្មាប់េេិសចេ់ប្តូវណតប្េបតាមបទបញ្ជាេ ព័នធនិងណនអកសលើ
ច្បាំែង់ច្បាំែូលចិ្បតតនិងច្បាំណាប់អារមមែ៍របេេ់េិសស ើយរួមបញ្ចូលលទធនលណដ្លច្បង់បានសៅកែុងការរ
េ់សៅរបេ់មនុេសសពញវយ័និងបរិសាានសប្កាយមធយមេិកានិងការងារ។ 

IEP កប្មតិបច្បចបុបនែ A ៖ កមមវធិេីកិាទសូៅ 

⚫ តាំបន់កមមវិធីេិកាទូសៅណដ្លរងនលប៉េះពាល់ពីភាពពិការរបេេ់ិេស៖ 

 ប្កុមកាំែត់មុែវិជាាណាមួយរឺមុែវិជាាណាណដ្លមានសៅកែុងមុែវជិាាេិកាទូសៅណដ្លរងនលប៉េះពាល់ពីពិ
ការភាពរបេេ់ិេស។ 

⚫ សតើពិការភាពមានឥទធិពលសលើវឌ្ឍនភាពកែុងវិេ័យកមមវិធីេិកាយា៉ាងដូ្ច្បសមតច្ប? 

 ការពនយល់ពីរសបៀបណដ្លពិការភាពមានឥទធិពលសលើការអនុវតតបច្បចុបបនែនិង 
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ការរីកច្បសប្មើនសៅកែុងណនែកកមមវិធីេកិាទូសៅ។ 
សនេះមិនគួ្រជាការបញ្ជាក់ស ើងវញិននប្បវតតិរូបនិងគួ្ររួមបញ្ចូលទាំងបនទប់សាាក់សៅចាំបាច់្បទាំងអេ់។ 

⚫ ការេប្មបេប្មួលចាំបាច់្ប 

⚫ ទាំងសនេះប្តូវបានបសងកើតស ើងសដ្ឋយអែកនតល់សេវាកមមសដ្ឋយភាាប់ជាមួយប្គូ្អប់រំទូសៅ។ េមាាល់៖ 
ប្បេិនសបើេេិសប្តូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយមិតតេកតិណដ្លមិនណមនជាជនពិការសនេះការបញ្ចលូរបេ់ប្គូ្អប់រំទូសៅគឺ្
ចាំបាច់្បសប្ពាេះពួកសគ្ទទួលែុេប្តូវច្បាំសពាេះការេប្មបេប្មួលតាមរយៈការេប្មបេប្មួល។ 
សនេះរួមបញ្ចូលទាំងការេប្មបេប្មួលណដ្លមិនប្តូវបានកាំែត់ថ្នជាការអនុវតតធមមតាតាមរយៈណននការេប្មបេ
ប្មួលតាមកមមវិធីេិកាកែុងមែឌល (DCAP) ។ ** 

⚫ ការេប្មបេប្មួលគឺ្ជាការផ្លាេ់បតូរសៅកែុងវគ្គេិកា / ការសធវើបទបងាាញការសធវើសតេត ទីតាាំង សពលសវលា 
ការសឆែើយតបរបេេ់េិសឬគុ្ែលកខែៈសនសងសទៀតណដ្លចាំបាច់្បសដ្ើមបីនតល់លទធភាពដ្ល់េេិសណដ្លមានពិការ
ភាពចូ្បលរួមនិងណដ្លមិនមាន 

ផ្លាេ់បតូរមូលដ្ឋានប្គឹ្េះឬបនថយេតង់ដ្ឋរននការរំពឹងទុក។ 

⚫ ប្បសេទននការណែនាំណដ្លបានរច្បនស ើងយា៉ាងពិសេេ (ការណកណប្ប) 

 ប្កុមប្តូវពិចរណាពីរសបៀបមាតិកា វិធីសាប្េត / 
ការបញ្ជូនសេច្បកតីណែនាំនឹងប្តូវបានណកណប្បពីធនធានអប់រំទូសៅ។ 

 លកខែៈវិនិច្បឆ័យននការេណមតងឆែេុះបញ្ជចាំងពីការណកណប្បែែឹមសារននការេណមតងឬការប្បលងសដ្ឋយេិេស
។ 

 សនេះមនិណមនជាណនែកមយួននកមមវធិ ីIEP សដ្ើមបសីរៀបរាបព់កីារេប្មបេប្មលួសទ (“រសបៀប” 
ណដ្លអវីមួយប្តូវបានសធវើ) ។ 

 ការផ្លាេ់បតូរបានសលើកស ើងនូវ“ អវី” ។ ការផ្លាេ់បតូរគឺ្ជាការផ្លាេប់តូរសៅកែុងវគ្គេិកា / 
ការសធវើបទបងាាញការសធវើសតេតទីតាាំងសពលសវលាការសឆែើយតបរបេ់េេិសឬគុ្ែលកខែៈសនសងសទៀតណដ្ល
ចាំបាច់្បសដ្ើមបីនតលល់ទធភាពដ្លេ់ិេសណដ្លមានភាពពិការចូ្បលរមួកែុងកមមវិធីប ុតណដ្លមានមូលដ្ឋានប្គឹ្េះផ្លា
េ់បតូរនិង / ឬបនថយេតង់ដ្ឋរននការរំពឹងទុក។ 

IEP កប្មតិបច្បចបុបនែ B៖ តប្មវូការអបរ់សំនសងៗសទៀត 

⚫ ការពិចរណាទូសៅ៖ 
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 ប្កុមប្តូវធានថ្នែែួនពិនិតយស ើងវិញនូវការពិចរណាណដ្លមានច្បុេះកែុង PLEP B. 

បញ្ជីទាំងសនេះមិនមានលកខែៈទូលាំទូលាយសទ។ 
ដូ្សច្បែេះប្កុមការងារប្តូវពែ៌នអាំពីវិេ័យអប់រំណដ្លប្តូវបានកាំែត់សនសងសទៀតណដ្លប៉េះពាល់ដ្ល់វឌ្ឍន
ភាពបុ៉ណនតប្បណ លជាមិនប្តូវបានចុ្បេះបញ្ជីសទ។ 

សោលសៅប្បចាំឆ្ាាំណដ្លអាច្បវាេណ់វងបានរបេក់មមវធិ ីIEP 

⚫ កប្មិតននការអនុវតតបច្បចុបបនែ 

 ការពិពែ៌នប្តឹមប្តូវអាំពីរសបៀបណដ្លេេិសកាំពុងបាំសពញការងារសៅកែុងណនែកសនសងៗននតាំរូវការប្តូវបាន
កាំែត់អតតេញ្ជាែសដ្ឋយកមមវធីិ IEP 
ស ើយប្តូវបងាាញព័ត៌មានប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីនតល់នូវកប្មិតននដ្ាំសែើរការបច្បចុបបនែ។ 
កាំរិតនិងសោលសៅននការេណមតងនសពលបច្បចុបបនែគួ្រណតទក់ទងសដ្ឋយផ្លាល់សៅនឹងកប្មិតននការេណមតង
អប់រំបច្បចុបបនែ។ 

សោលសៅប្បចាំឆ្ាាំណដ្លអាច្បវាេណ់វងបាន 

⚫ ប្កុមការងារប្តូវភាាប់ការអនុវតតបច្បចុបបនែសៅនឹងសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំណដ្លអាច្បវាេ់ណវងបាន។ 

⚫ សោលសៅគួ្រណតទក់ទងសដ្ឋយផ្លាល់សៅនឹងតាំបន់ណដ្លពិការភាពរបេ់េេិសប៉េះពាល់ដ្លក់ារអនុវតតការងារ
ស ើយគួ្រណតឆែុេះបញ្ជចាំងពីការយកចិ្បតតទុកដ្ឋក់សលើវិេយ័ទាំងសនេះណដ្លសធវើឱ្យមានភាពែុេណបែកោាខាាាំងបាំនុត
សៅកែុងការអនុវតតរបេេ់េិស។ 

⚫ កមមវិធី IEP គួ្រណតប្តូវបានេរសេរសដ្ឋយមានទាំនក់ទាំនងផ្លាលរ់វាងកប្មិតននការអនុវតតបច្បចុបបនែនិង សោលសៅ 

ប្បចាំឆ្ាាំណដ្លអាច្បវាេ់ណវងបាន។ កប្មិតននការេណមតងនសពលបច្បចុបបនែសនេះបញ្ជាក់ពីអវីណដ្លេិេស អាច្បសធវើបាន 

និងកាំែត់នូវឧបេគ្គណដ្លរារាាំង។ សោលសៅបញ្ជាក់ពីអវីណដ្លប្កុមសជឿជាក់ថ្នេេិសនឹងេសប្មច្ប បានសៅចុ្បង 

បញ្ចប់ននរយៈសពលកមមវិធី IEP ។ កប្មិតននការអនុវតតនសពលបច្បចុបបនែកាាយជាច្បាំែ ច្បចប់ សនតើម េប្មាប់ 

កាំែត់សោលសៅស ើយសោលសៅកាាយជាច្បាំែ ច្បបញ្ចប់ននេមិទធិនលរបេេ់ិេសេប្មាប់រយៈសពល IEP ។ 

⚫ សោលសៅប្តូវបានរច្បនស ើងសដ្ើមបីនតល់នូវអតថប្បសយាជន៍អប់រំេមស តុនល។ សោលសៅគួ្រណតវាេ់ណវងបាន។ 
សោលបាំែង / 
ច្បាំែ ច្បសោលណដ្លបាំណបកសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំណដ្លអាច្បវាេ់ណវងបានសៅជាេញ្ជាេាំោលេ់ាំខាន់ៗណដ្លេិេសរំ
ពឹងថ្ននឹងេសប្មច្បបានកែុងរយៈសពលជាក់លាក់ណាមយួ។ សដ្ើមបីជួយធានឱ្យបាននូវសោលបាំែង / 
សោលនសយាយៈអាច្បមានឥរិយាបទសោលសៅនិងលទធនល។ 
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⚫ សោលសៅក៏បងាាញនងណដ្រនូវយុទធសាប្េតប្បមូលទិនែន័យេប្មាប់វាេ់ណវងនិងកតប់្តាវឌ្ឍនភាព 

ការនតលស់េវាកមមកមមវធិ ីIEP 

⚫ បាំណបកបទបបញ្ញតតិសេវាកមម 

 ការនតល់សេវាកមមប្តូវណតបញ្ជាកពី់ប្បសេទននអែកនតល់សេវាកមមសពាលគឺ្ប្គូ្អប់រំពិសេេ / 
អែកពាបាលអាជីព។ ប្បេិនសបើនតល់សដ្ឋយអែកលក់ឯកជនច្បាំែងសជើងទូសៅ 
(អែកពាបាលសរាគ្ការនិយាយ / ភាសា) សៅណតប្តូវបានសប្បើ។ 

 ច្បាំនួនសពលសវលាជាក់លាក់កែុងមួយវដ្តប្តូវការកាំែត់េប្មាប់តាំបន់ទាំងអេ់។ “ 
ការបនតសៅមុែសទៀតតាមតាំរូវការ” មិនអាច្បទទួលយកបានសទ។ 

 សេវាកមមទាំងអេេ់ូមបីណតសេវាកមមសាលាសរៀនមែឌល Lowell នតល់ជូនសដ្ឋយអែកលក់ 

ឯកជនចាំបាច់្បប្តូវបញ្ចលូសៅកែងុបណាដញណច្បកចយសេវាកមមជាសេវាកមមមែឌល។ 

ស តនុលននការមនិច្បលូរមួ/ការផ្លាេប់តរូកាលវភិាគ្កមមវធិ ីIEP 

⚫ ប្កុមប្តូវបងាាញអាំពីភាពមិនេថិតសេថរសៅកែុងកមមវិធីអប់រំទូសៅសប្ពាេះច្បាប់និងបទបបញ្ញតតិតប្មូវឱ្យមានការដ្ឋក់ប
ញ្ចូលសប្ពាេះវាសមើលសៅបរសិាានរតឹបនតឹងតិច្បបាំនុត (LRE) ជាពិសេេ IDEA 2004 34 CFR 300.114 
(a)(2)(ii)៖ « ... ការដ្កយកសច្បញ 
ច្បាំសពាេះកុមារណដ្លមានពិការភាពពីបរិដ្ឋានអប់រំសទៀងទត់សកើតស ើងណតសៅសពលធមមជាតិឬភាពធៃន់ធៃរដូ្ច្បជាការ
អប់រំសៅកែុងថ្នាក់ធមមតាសដ្ឋយសប្បើជាំនួយនិងសេវាកមមបណនថមមិនអាច្បទទួលបាននូវការសពញចិ្បតត។ " 

⚫ វាមិនណមនជាកណនែងដ្ឋក់សទ 

⚫ វាប្តូវបានជាំរុញសដ្ឋយបរសិាានណដ្លមានកប្មិតតិច្បតួច្បបាំនុត (LRE) 

 សដ្ើមបីបាំសពញបណនថមនូវច្បាំែង់ច្បាំែូលចិ្បតតដ៏្មុតមាាំរបេអ់ាយឌី្អ ៊ីេប្មាប់ការចូ្បលរួមសៅកែុងបរិសាានអប់រំ
ទូសៅច្បាប់តប្មូវឱ្យមានសេច្បកតីណលែងការែ៍ច្បាេល់ាេ់មួយណដ្លបញ្ជាក់ពីមូលស តុណដ្លការដ្កសច្បញ
ប្តូវបានចត់ទុកថ្នមានសារៈេាំខាន់ច្បាំសពាេះកមមវិធីរបេេ់ិេសនិងមូលដ្ឋានេប្មាប់ការេនែិដ្ឋានរបេ់ប្កុ
មណដ្លថ្នការអប់រំរបេេ់ិេសសៅកែុងបរិសាានណដ្លមិនេវូមានការរឹតតបិតជាមួយនឹងការសប្បើប្បាេ់ 
ជាំនួយបណនថមនិង 
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សេវាកមម មិនអាច្បេសប្មច្បបានសដ្ឋយសពញច្បិតត។ 

 ប្កុមប្តូវពិពែ៌នសៅសពលណដ្លនលៃេិកាឬឆ្ាាំេិការបេ់េេិសប្តូវបានណកណប្ប (ែែីឬយូរជាងសនេះ) ។ 

 ការដឹ្កជញ្ជូនគឺ្ជាសេវាកមមណដ្លទក់ទង។ 
អនុសាេន៍េប្មាប់េិេសឱ្យទទួលបានការដឹ្កជញ្ជូនក៏ដូ្ច្បជាការេសប្មច្បចិ្បតតរបេ់កមមវិធី IEP 
សនសងសទៀតទក់ទងនឹងនលប៉េះពាល់ននភាពពិការរបេេ់ិេសសៅសលើេមតថភាពរបេ់ពួកសគ្កែុងការសធវើដ្ាំ
សែើរសៅសាលាសរៀនកែុងកប្មិតតិច្បតួច្បបាំនុតឬធមមតា។ 
សតើពិការភាពរបេេ់េិសមានឥទធិពលសលើេមតថភាពកែុងការសធវើដ្ាំសែើរណដ្រឬសទ? 

ការវាយតនមែទទូាំងរដ្ឋ ឬមែឌលសលើកមមវធិ ីIEP 

⚫ ប្កុមទទួលែុេប្តូវច្បាំសពាេះការេសប្មច្បថ្នសតើេេិសទាំងអេ់នឹងចូ្បលរួមកែុងការវាយតនមែទូទាំងរដ្ឋនិងមែឌ
លយា៉ាងដូ្ច្បសមតច្ប។ 

⚫ េិេសទាំងអេ់ចូ្បលរួមកែុងការសធវើសតេតទូទាំងរដ្ឋជាមួយនឹងការេប្មបេប្មួលណដ្លមានណច្បងកែុងកមមវិធី IEP ។ 

⚫ ការេប្មបេប្មួលេប្មាប់ការវាយតនមែសៅទូទាំងរដ្ឋប្តូវណតប្េបោាជាមួយនឹងការេប្មបេប្មួលណដ្ល
េិេសទទួលបានជាសទៀងទត់សៅកែុងកមមវិធីេិការបេ់ពួកសគ្។ 

⚫ ប្កុមការងារកមមវិធី IEP 
របេ់មែឌលកាំែត់វិធីណដ្លេេិសមាាក់ៗនឹងចូ្បលរួមស ើយសបើចាំបាច់្បនតល់នូវការវាយតនមែជាំនួេ 

ការផ្លាេប់តរូកមមវធិ ីIEP / ពត័ម៌ានបណនថម 

⚫ ព័ត៌មានផ្លាេ់បតូរសដ្ើមបីរួមបញ្ចូលៈ 

 កាលបរិសច្បឆទបញ្ចប់ការេិកាណដ្លរំពឹងទុក 

 ប្បេិនសបើអាច្បអនុវតតបានសេច្បកតីណលែងការែ៍ននការទទួលែុេប្តូវអនតរកមមឬទាំនក់ទាំនងចាំបាច់្បការពិ
ភាកាអាំពីេិទធិយា៉ាងសហាច្បណាេ់មួយឆ្ាាំមុននីតិភាពនិងអនុសាេន៍េប្មាប់ជាំពូក 688 ។ 

 ឯកសារកិច្បចែិតែាំប្បឹងណប្បងសដ្ើមបីទទួលបានការចូ្បលរួមប្បេិនសបើឪពុកមាាយនិង / 
ឬេិេសមិនបានចូ្បលរួមឬនតល់ព័ត៌មាន 

 ព័ត៌មានពាក់ព័នធសនសងសទៀតរបេ់ IEP ណដ្លមិនមានណច្បងពីមុន (ឧទ រែ៍អែកបកណប្ប 
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បងាាញ កត់ប្តាកិច្បចពិភាកា សបើអាច្បអនុវតតមាន 

ណដ្លពិធីសារទាំងអេ់ណដ្លទក់ទងនឹងច្បាប់បងាារការសធវើបាបនិងការសធវើអនតរាគ្មន៍ដ្៏ធាំ 

និងសោលនសយាបាយទក់ទងនឹង Lowell Public Schools នឹងអនុវតតតាម) ។ 

ជាំងឺអូទិេឹម (Autism Spectrum Disorder)៖ 
រាល់សពលណដ្លការវាយតនមែបងាាញថ្នកុមារមានពិការភាពសលើជាំងឺអូទីេឹមណដ្លរួមមានជាំងឺអូទីេឹម, ជាំងឺ Asperger, 
ជាំងឺណបកបាក់កែុងវ័យកុមារភាពឬ 
ការវិវឌ្ឍន៍រីករាលដ្ឋលមិនប្តូវបានបញ្ជាក់សបើមិនដូ្សច្បែេះសទដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សៅកែុងសេៀវសៅកាំែត់សរាគ្វិនិច្បឆ័យនិងេថិតិកាំ
ណែទីប្បាាំ (DSM-5, 5/18/2013) ប្កុមការងារកមមវិធី IEP ប្តូវពិចរណានិងសដ្ឋេះប្សាយជាពិសេេដូ្ច្បតសៅសនេះ៖ 
តប្មូវការទាំនក់ទាំនងផ្លាល់មាត់និងមិនណមនជាពាកយេាំដី្របេ់កុមារ; តប្មូវការកែុងការអេិវឌ្ឍជាំនញទាំនក់ទាំនងនិងជាំនញ
េងគម។ តាំរូវការណដ្លបណាដលមកពីការសឆែើយតបមិនធមមតារបេ់កុមារច្បាំសពាេះបទពិសសាធន៍អារមមែ៍។ តប្មូវការណដ្លប
ណាដលមកពីភាពធន់ប្ទាំសៅនឹងការផ្លាេ់បតូរបរិសាានឬការផ្លាេប់តូរទមាាប់ប្បចាំនលៃ។ តាំរូវការណដ្លបណាដលមកពីការចូ្បលរួមកែុ
ងេកមមភាពប្ច្បាំណដ្លនិងច្បលននិយម តាំរូវការេាំរាប់អនតរាគ្មន៍អាកបបកិរិយាជាវិជជមានយុទធសាប្េតនិងការោាំប្ទសដ្ើមបីសដ្ឋេះ
ប្សាយរាលក់ារលាំបាកខាងអាកបបកិរិយាណដ្លបណាដលមកពីភាពមិនប្បប្កតីននភាពមិនប្បប្កតី និងតប្មូវការសនសងសទៀតណដ្
លបណាដលមកពីពិការភាពរបេ់កុមារណដ្លជេះឥទធិពលដ្ល់វឌ្ឍនភាពសៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅរួមទាំងការអេិវឌ្ឍេងគមនិ
ងអារមមែ៍។ 

5.9 ការអបរ់សំាធារែៈឥតគ្តិនលែនងិេមរមយ (FAPE) 

ដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សដ្ឋយបទបបញ្ញតតិេ ព័នធកមមវិធីេិកាទូសៅគឺ្ជាកមមវិធីេិកាណដ្លប្តូវបានសប្បើជាមួយកុមារមិនពិការ
។ 
េិេសទាំងអេ់សដ្ឋយមិនគិ្តពីលកខែៈឬភាពធៃន់ធៃរននពិការភាពឬការសរៀបច្បាំការអប់រំរបេ់ពួកសគ្ប្តូវណតមានេិទធិទទួលនិ
ងរីកច្បសប្មើនសៅកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅ។ 

5.10 បរសិាានមានកាំ តិតចិ្បតចួ្ប (LRE) 

Lowell Public Schools ប្តូវធានថ្នដ្ល់កប្មិតអតិបរិមាេមប្េបកុមារពិការប្តូវបានេិកាជាមួយ 

កុមារណដ្លមិនមានពិការភាពស ើយថ្នថ្នាក់ពិសេេការសរៀនដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ កឬការដ្កកុមារដ្នទសទៀតណដ្លមានតប្មូវការពិ
សេេពីកមមវិធីអប់រំទូសៅសកើតស ើងណតបុ៉សណាណេះ។ 
ប្បេិនសបើលកខែៈឬភាពធៃន់ធៃរននពិការភាពសនេះការអប់រំសៅកែុងថ្នាក់អប់រំទូសៅជាមួយនឹងការសប្បើប្បាេ់ជាំនួយនិងសេវាក
មមបណនថមមិនអាច្បប្តូវបានសគ្សពញចិ្បតតសនេះសទ។ 



57 

សៅសពលណដ្លប្កុមពិភាកាអាំពីការដ្ឋក់ឱ្យមានបរិយាកាេណដ្លមានកប្មិតតិច្បតួច្បបាំនុតនឹងប្តូវបានសប្ជើេសរើេសប្ពាេះវាទក់ទងសៅនឹងត

ប្មូវការរបេ់េិេស។ តាមលទធភាពណដ្លអាច្បសធវើសៅបានេិេសពិការនឹងប្តូវបានអប់រំជាមួយមិតតេកតិណដ្លមិន 

ណមនជាជនពិការ។ 

ប្កុមការងារគួ្រពិចរណាសលើការកាំែត់សៅតាមមែឌលសប្ពាេះវាទក់ទងសៅនឹងតប្មូវការរបេេ់ិេស។ 
ការកាំែត់ទាំងសនេះរួមមានថ្នាក់សរៀនច្បាំសែេះដឹ្ងទូសៅមជឈមែឌលេិកា / បនទប់ធនធានឬបនទប់ដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ ក។ 

ប្បេិនសបើតប្មូវការរបេេ់េិសមិនអាច្បប្តូវបានបាំសពញសៅកែុងទីតាាំងសាលារដ្ឋ ការរកទីកណនែងេិកាសប្ៅមែឌល 

អាច្បប្តូវបានរកស ើញ។ ប្បេិនសបើប្កុមរច្បនការដ្ឋក់កណនែងេិកាសប្ៅមែឌលប្កុមប្តូវបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋាន 

ននការេនែដិ្ឋានរបេ់ែែួនថ្នការអប់រំរបេ់េេិសកែុងបរិយាកាេណដ្លមិនេូវមានការរឹតតបិតជាមួយនឹងការសប្បើប្បាេ់ជាំ
នួយនិងសេវាកមមបណនថមមិនអាច្បសធវើសៅបានសដ្ើមបីនតល់ជូនេិេសសដ្ឋយឥតគិ្តនលែ ការអប់រំសាធារែៈេមរមយ 
សៅកែុងបរិដ្ឋានតឹងរុឹងបាំនុត។ 

កែុងករែីភាគ្សប្ច្បើនប្កុមណដ្លេរសេរកមមវិធី IEP នឹងេាំសរច្បចិ្បតតដ្ឋក់កណនែងភាាមៗបនាប់ពីកមមវធីិ IEP ប្តូវបានបសងកើត។ 
ប្បេិនសបើតប្មូវការរបេេ់េិសនិងសេវាកមមណដ្លប្តូវោាមានភាពេមុគ្សាាញស ើយប្កុមកាំពុងពិចរណាសលើកមមវិធីសប្ៅមែឌ
លឬការសរៀបច្បាំសនសងេប្មាប់េេិសបច្បចុបបនែណដ្លេថិតសៅកែុងកណនែងេិកាសប្ៅមែឌលសនេះការប្បជុាំជាបនតបនាប់អាច្បនឹងប្តូវ
បានសប្ោងបញ្ចប់សេច្បកតេីាំសរច្បននការចុ្បេះសឈាាេះ ។ កែុងករែីទាំងអេ់ឪពុកមាាយសៅណតបនតចូ្បលរួមជាប្កុមសេមើ ៗ 
ោាកែុងដ្ាំសែើរការប្កុម។ 

5.11 ការកាំែតក់ណនែង 

ការេសប្មច្បចិ្បតតរបេ់ប្កុមទក់ទងនឹងការដ្ឋក់េេិសប្តូវបានសធវើស ើងសៅសពលណដ្លកមមវិធី IEP 
ប្តូវបានបសងកើតស ើងយា៉ាងសពញសលញ។ វាប្តូវបានណនអកសលើតប្មូវការបុគ្គលរបេ់េេិសពិសេេ។ 
ទាំព័រប្កុមការងារកាំែត់ទីតាាំងទាំព័រ (PL 1) គួ្រណតដ្ឋក់បញ្ចលូកែុងកមមវិធី IEP សនេះ។ 
ប្បេិនសបើការេសប្មច្បចិ្បតតអាំពីការរកកណនែងសធវើការមិនអាច្បសធវើសៅបានសៅឯកិច្បចប្បជុាំ IEP, 
ការប្បជុាំដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ កប្តូវណតសធវើស ើងកែុងរយៈសពលដ្ប់នលៃនននលៃេិកាសដ្ើមបីពិភាកាអាំពីជសប្មើេណដ្លមាន។ 

សៅកែុងកិច្បចប្បជុាំប្កុមបនាប់ពីកមមវិធី IEP 
ប្តូវបានបសងកើតប្កុមប្តូវពិចរណាសលើតប្មូវការណដ្លបានកាំែត់របេ់េេិសប្បសេទសេវាកមមណដ្លប្តូវការស ើយថ្នសតើសេវា
កមមទាំងសនេះអាច្បប្តូវបាននតល់ជូនសៅកែុងថ្នាក់សរៀនទូសៅណដ្លមានជាំនួយនិង / ឬសេវាកមមបណនថមឬប្បេិនសបើ 
ចាំបាច់្បបនាប់ពីពិចរណាអាំពីបរិសាានមានកាំរិតតិច្បតួច្បបាំនុតសៅកែុងថ្នាក់សរៀនឬសាលាដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ ក។ 
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5.12 េេិសប្តវូបានដ្ឋកស់ៅឯការសដ្ឋយឪពកុមាាយប្តវូរាប៉រ់ង 

ឪពុកមាាយអាច្បសប្ជើេសរើេចុ្បេះសឈាាេះកូនសៅសាលាឯកជនសដ្ឋយច្បាំណាយផ្លាល់ែែួនប្គ្ប់សពល។ ច្បាប់អប់រំពិសេេរបេ់រដ្ឋ 
Massachusetts អនុវតតច្បាំសពាេះអែករេ់សៅទីប្កុង Lowell ទាំងអេ់មិនថ្នពួកសគ្សៅសាលាសរៀនសៅទីណាសទ។ 
សាលាេិកាធិការប្តូវណតនតល់ឬសរៀបច្បាំេប្មាប់ការវាយតនមែកាំែត់េិទធិសេែើេុាំកមមវិធីអប់រំលកខែៈបុគ្គល (IEP) 
និងនតល់សេវាកមមដ្លេ់ិេសមានេិទធិទទួលបានទាំងអេ់ណដ្លរេ់សៅកែុងមែឌលសដ្ឋយមិនគិ្តពីកណនែងណដ្លពួកសគ្ចូ្បលសរៀ
ន។ (ទីប្បឹការដ្ឋបាល SPED SPED 2007-2: IDEA-2004 និងេេិសសាលាឯកជន) 
េិេសណដ្លមានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់ប្តូវណតទទួលបានកមមវិធី IEP ដូ្ច្បណដ្លបានបសងកើតស ើងសដ្ឋយប្កុម IEP របេ់ 
Lowell ។ ឪពុកមាាយអាច្បបដិ្សេធសេវាកមមអប់រំពិសេេរបេក់មមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើេុាំ។ 
សាលាមានទាំនួលែុេប្តូវកែុងការកសាងប្កុមស ើងវិញសដ្ើមបីពិចរណាកមមវិធី IEP 
ជាសរៀងរាលឆ់្ាាំសទេះបីសេវាកមមប្តូវបានបដិ្សេធក៏សដ្ឋយ។ ប្កុមប្តូវពិនិតយស ើងវិញនូវព័ត៌មានអប់រំេមប្េបនិងសេែើកមមវិធី 
IEP ណនអកសលើតប្មូវការរបេេ់េិសឬសេែើេុាំវាយតនមែស ើងវិញសដ្ើមបីកាំែត់េិទធិទទួលបានសេវាកមម។ 

5.13 ការបញ្ចបក់ារងារេមប័្គ្ច្បតិតពសីាលាសរៀនមនុសពលបញ្ចបក់ារេកិាឬអាយ ុ22 ឆ្ាាំ 

េិេសណដ្លមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំពិសេេណដ្លបានឈប់ពី Lowell Public Schools មុនសពលបញ្ចប់ការេិកា 

ឬដ្ល់អាយុ 22 ឆ្ាាំប្តូវណតទទួលបានឱ្កាេសដ្ើមបីទទួលបានសេវាកមមអប់រំពិសេេសដ្ើមបី ទទួលបានេញ្ជាបប្ត 

របេ់ពួកសគ្។ ប្បេិនសបើសៅសពលណាមួយមុនែួបកាំសែើតគ្ប្មប់ 22 
ឆ្ាាំរបេ់ពួកសគ្េេិសចប់អារមមែ៍កែុងការទទួលបានសេវាកមមអប់រំពិសេេស ើយសធវើការសឆ្ពេះសៅរកេញ្ជាបប្តពួកសគ្អាច្បទ
ក់ទងនយកដ្ឋានអប់រំពិសេេ Lowell ស ើយសេែើេុាំឯកសាររបេ់ពួកសគ្ឱ្យដ្ាំសែើរការ។ 
ព័ត៌មានសនេះប្តូវណតប្តូវបានបញ្ជូនសៅេេិសណដ្លមានេិទធិទទួលសៅសពលពួកសគ្ចកសច្បញពីសាលាសរៀនតាមឧតដមគ្តិតាមរ
យៈការេនទនផ្លាល់។ 
លិែិតណដ្លបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានសនេះប្តូវបានសនញើសៅឱ្យេេិសជាមួយនឹងច្បាប់ច្បមែងណដ្លបានដ្ឋក់សៅកែុងឯកសារការយិាល័យក
ណាដលសៅសពលពួកសគ្ចកសច្បញពី Lowell Public Schools។ 

5.14 តប្មវូការបញ្ចបក់ារេកិាេប្មាបេ់េិសអបរ់ពំសិេេ 

អនុសលាមតាម M.G.L. c. 71.s. 1 
េិេសពិការណដ្លតប្មូវឱ្យមានការអប់រំពិសេេមានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេណដ្លមានមូលនិធិសាធារែៈរ ូតដ្
ល់េេិសសនេះឈានដ្លអ់ាយ ុ22 ឆ្ាាំឬ“ ទទួលបានេញ្ជាបប្តមធយមេិកាឬេមមូល” មួយណាក៏សដ្ឋយណដ្លដ្ល់មុន។ 
សដ្ើមបីទទួលបានេញ្ជាប័ប្ត េេិស Lowell ទាំងអេ់រួមទាំងេិេសទាំងសនេះ 
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ណដ្លទទួលសេវាអប់រំពិសេេប្តូវណតបាំសពញតាមតប្មូវការននការបញ្ចបក់ារេិកាដ្ូច្បមានណច្បងកែុងសេៀវសៅេិកាសៅវិទាល័យ Lowell 

។ សលើេពីសនេះសទៀតេេិសប្តូវណតទទួលបានពិនទុណដ្លប្តូវបានសធវើមាប្តដ្ឋានយា៉ាងតិច្ប 240 
សលើការប្បលងភាសាអង់សគ្ែេនិងគ្ែិតវិទាគ្ែិតវិទាថ្នាក់ទី 10 របេ់ MCAS ឬទទួលបានពិនទុកាំរិតច្បសនាេះពី 220 
ដ្ល់ 238 សលើការសធវើសតេតទាំងសនេះនិងបាំសពញនូវតប្មូវការននណននការជាំនញអប់រំ (EPP) ។ 
េិេសក៏ប្តូវទទួលបានពិនទុយា៉ាងសហាច្បណាេ ់220 សលើការប្បលងវិទាសាប្េតបសច្បចកវិទានិងបសច្បចកវិទា / 
វិេវកមមតាមវិទាលយ័មួយកែុងច្បាំសនមវិទាលយ័។ ជីវវិទាគី្មីវិទារូបវិទាណែនាំឬបសច្បចកវិទា / វិេវកមម។ 

សេវាកមមផ្លាេប់តរូ / ការសធវើណននការផ្លាេប់តរូ 

ធាតុផ្លាេ់បតូរប្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចលូកែុងកមមវិធី IEP េប្មាប់វិធីសាប្េតរួមបញ្ចូលបណនថមសទៀតកែុងការសធវើណននការផ្លាេ់បតូរ។ 
ការសធវើណននការផ្លាេ់បតូរគឺ្ប្តូវបានទមទរសៅសប្កាមច្បាប់េ ព័នធស ើយកាាយជាប្កុមសផ្លាតេាំខាន់សៅសពលេិេសឈានដ្
ល់អាយ ុ14 ឆ្ាាំ។ 

សេច្បកតីណលែងការែ៍ច្បកខុវិេយ័ជួយេមាជិកប្កុមកែុងការកាំែត់តប្មូវការផ្លាេ់បតូរេេិសណដ្លអាច្បប្តូវបានឆែុេះបញ្ជចាំងសលើ 
PLEP A និង B. សោលសៅននការផ្លាេ់បតូរគួ្រណតប្តូវបានបសងកើតស ើងជាមួយនឹងសេវាកមម 
ផ្លាេ់បតូរណដ្លបានកត់ប្តាសៅសលើបណាដញណច្បកចយសេវាកមម។ 
សៅសពលណដ្លេិេសជិតឈានដ្ល់ការបញ្ចប់ការេិកាប្កុមក៏ប្តូវគិ្តពីសាានភាពបញ្ចប់ការេកិារបេ់េេិសតប្មូវការេ
ប្មាប់ការបញ្ជូនជាំពូកទី 688 និងការចូ្បលរួមពីភាាក់ងារសេវាកមមមនុេសសពញវយ័។ 
សៅសពលណដ្លេិេសជិតដ្ល់ឬឈានដ្លអ់ាយុដ្ប់ប្បាាំពីរប្កុមប្តូវពិភាកាអាំពីការសនទរេិទធិសៅសពលនីតិភាព។ 
ឯកសារចុ្បងសប្កាយទាំងសនេះនឹងប្តូវបានច្បងប្កងជាឯកសារសប្កាមព័ត៌មានបណនថម។ 
កែុងករែីណដ្លេេិសមិនចូ្បលរមួប្បជុាំប្កុមមុនសពលែួបកាំសែើតដ្ប់ប្បាាំពីររបេ់េេិសការជូនដ្ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរ
នឹងប្តូវសនញើសៅទាំងឪពុកមាាយនិងេិេសណដ្លពនយល់ពីការសនទរជសប្មើេននេិទធិសៅសពលអាយុ 18 ឆ្ាាំ។ 

ណននការផ្លាេ់បតូរគួ្រណតប្តូវបានេរសេរជាសេច្បកតីណលែងការែ៍ណដ្លសផ្លាតសលើលទធនលណដ្លរួមបញ្ចូលទាំងជីវិតមនុេស
សពញវ័យសេច្បកតីប្បាថ្នាបរសិាាននិងការងារ។ 

នយកដ្ឋានបឋមេិកានិងមធយមេិកា Massachusetts បាននតល់េនែឹកកិច្បចការសធវើណននការផ្លាេ់បតូរេប្មាប់ 

ជួយដ្ល់ប្កុមណដ្លមាន ណននការសប្កាយអនុវិទាល័យ (ឧបេមពន័ធ E) ។ េាំែ ាំណបបបទសនេះមិនណមនជាទប្មង់កមមវិធី IEP 
សទនទុយសៅវញិជាឯកសារណដ្លមាតិការបេ់វាប្តូវបានភាាប់សដ្ឋយផ្លាល់សៅនឹងច្បកខុវិេយ័ IEP 
និងប្តូវបានណែនាំសដ្ឋយតប្មូវការណដ្លបានកាំែត់របេ ់
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េិេស។ េមាេធាតុមួយច្បាំនួនននណននការផ្លាេ់បតូរនឹងប្តូវបានសដ្ឋេះប្សាយសៅកែុងកមមវិធី IEP ។ 
សៅសពលបញ្ចប់ការេិកាេិេសទទួលបានការេសងខបននការអនុវតតសដ្ឋយណនអកសលើណននការផ្លាេប់តូរនិងវគ្គេិកាវិទាល័យរ
បេ់ពួកសគ្។ 

ការកាំែតស់េវាកមមផ្លាេប់តរូ 

⚫ ប្កុមពិភាកាអាំពីតប្មូវការផ្លាេប់តូររបេ់េេិសជាសរៀងរាលឆ់្ាាំសដ្ឋយចប់សនតើមមិនសលើេពីសពលណដ្លេេិសមា
នអាយ ុ14 ឆ្ាាំនិងច្បងប្កងឯកសារការពិភាការបេ់ែែួនសលើទប្មង់ណបបបទណននការផ្លាេ់បតូរ។ 

⚫ ប្កុមការងារពិនិតយស ើងវិញនូវទប្មង់ណននការផ្លាេ់បតូរណននការជាសរៀងរាល់ឆ្ាាំនិងសធវើបច្បចុបបនែភាពព័ត៌មាន
អាំពីទាំរង់និងកមមវិធី IEP ។ 

⚫ េប្មាប់េេិសណាណដ្លឈានដ្ល់ការបញ្ចប់ការេិកាឬអាយ ុ22 
ឆ្ាាំប្កុមសនេះកាំែត់ថ្នសតើេេិសសនេះទាំនងជាប្តូវការសេវាកមមបនតពីទីភាាក់ងារនតល់សេវាមនុេសសពញវ័យណដ្រឬសទ។ 
កែុងកាលៈសទេៈណបបសនេះអែកប្គ្ប់ប្គ្ងននការអប់រំពិសេេសធវើការបញ្ជូនសៅការិយាលយ័ណននការបសណាដេះអាេនែសៅ
កែុងការិយាល័យប្បតិបតតិេខុាេិបាលនិងសេវាមនុេសប្េបតាមតប្មូវការរបេ់សអច្បជីជីអិល។ 71B, §§12A-
12C (ណដ្លសគ្សាាលថ់្នជាជាំពូក 688) ។ 

⚫ កែុងករែីណដ្លកមមវិធី IEP 
មានបញ្ចលូសេវាកមមផ្លាេ់បតូរចាំបាច់្បនិងទីភាាក់ងារចូ្បលរួមសប្ៅពីសាលាេិកាធិការបរាជ័យកែុងការនតល់សេវាកមម
ទាំងសនេះប្កុមការងារបប្ងួបបប្ងួមសដ្ើមបីកាំែត់យុទធសាប្េតជាំនួេសដ្ើមបីបាំសពញសោលសៅបាំលាេ់បតូរ។ 

⚫ មែឌលធានថ្នេេិសប្តូវបានអសញ្ជើញឱ្យចូ្បលរួមនិងសលើកទឹកចិ្បតតឱ្យចូ្បលរួមកែុងប្កុមឬណនែកទាំងអេ់ននការប្បជុាំ
ប្កុមណដ្លសេវាកមមផ្លាេ់បតូរប្តូវបានពិភាកាឬសេែើេុាំ។ 

ប្បេិនសបើកុមារប្តូវការសេវាកមមឬវគ្គេិកាចាំបាច់្បសដ្ើមបីេសប្មច្បសោលសៅកមមវិធី IEP 
ប្តូវណតមានសោលសៅសប្កាយមធយមេិកាណដ្លអាច្បវាេ់ណវងបានទក់ទងនឹងការបែាតេះបណាដលការអប់រំការងារនិងកា
ររេ់សៅឯករាជយ។ ប្បេិនសបើេេិសមានអាយុ 14 ឆ្ាាំកែុងអាំ ុងសពលកមមវិធី IEP 
ណដ្លបាននតល់ឱ្យការសធវើណននការផ្លាេ់បតូរគួ្រណតចប់សនតើមសៅសពលប្បជុាំប្កុមសទេះបីជាកុមារមិនទន់មានអាយុ 14 
ឆ្ាាំក៏សដ្ឋយ។ 
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សតើ "សេវាកមមអនតរកាល" គ្ជឺាអវ?ី 

សេវាកមមផ្លាេ់បតូរមានន័យថ្នេកមមភាពណដ្លបានេប្មបេប្មួល៖ 

⚫ ប្តូវបានរច្បនស ើងជាមួយនឹងដ្ាំសែើរការលទធនលណដ្លជាំរុញច្បលនពីសាលាសរៀនសៅេកមមភាពសប្កាយសា
លារួមមានទាំងការអប់រំសប្កាយមធយមេិកាបែាតេះបណាដលវជិាាជីវៈការងារបញ្ចលូោាបនតនិងការអប់រំមនុេសសព
ញវ័យសេវាមនុេសសពញវយ័ការរេ់សៅឯករាជយឬការចូ្បលរួមរបេ់េ គ្មន៍។ 

⚫ ណនអកសលើតប្មូវការរបេេ់េិសសដ្ឋយគិ្តគូ្រពីច្បាំែង់ច្បាំែូលចិ្បតតនិងច្បាំណាប់អារមមែ៍របេ់េេិស។ និង 

⚫ រួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំសេវាកមមពាក់ព័នធបទពិសសាធន៍េ គ្មន៍ការអេិវឌ្ឍការងារនិងសោលសៅការរ
េ់សៅរបេ់មនុេសសពញវយ័សប្កាយមធយមេិកានិងសៅសពលេមប្េបការទទួលបានជាំនញរេ់សៅប្ប
ចាំនលៃនិងការវាយតនមែវិជាាជីវៈណដ្លមានមុែងារ។ 

សតើសៅសពលណាគ្សប្មាងការផ្លាេប់តរូប្តវូបានទមទរ? 

ចប់សនតើមសៅអាយ ុ14 ឆ្ាាំកមមវិធី IEP របេ់េេិសគួ្រណតរួមបញ្ចលូសេច្បកតីណលែងការែ៍អាំពីតប្មូវការសេវាផ្លាេ់បតូរ 
របេ់កុមារសប្កាម េមាេធាតុណដ្លអាច្បអនុវតតបានរបេ់កមមវិធី IEP របេ់កុមារ។ 
សេច្បកតីណលែងការែ៍គួ្រណតសផ្លាតសលើវគ្គេិការបេ់កុមារនិងរួមបញ្ចូលសេច្បកតីណលែងការែ៍ននការទទួលែុេប្តូវអនតរកមមឬទាំនក់
ទាំនងណដ្លប្តូវការ។ េមាាល់ៈប្បេិនសបើេេិសមានអាយុ 14 ឆ្ាាំកែុងកាំ ុងសពលេិកាកមមវិធី IEP 
ដូ្សច្បែេះការសធវើណននការផ្លាេ់បតូរគួ្រណតចប់សនតើមជាមួយកមមវិធី IEP សនេះសទេះបីេិេសមិនទន់មានអាយុ 14 ឆ្ាាំក៏សដ្ឋយ។ 

សតើអែកណាមានគ្សប្មាងផ្លាេប់តរូសេវាកមម? 

ប្កុមកាំែត់េកមមភាពផ្លាេ់បតូរ។ IDEA ឆ្ាាំ 2004 
តប្មូវឱ្យសាលាមែឌលអសញ្ជើញេិេសមកប្បជុាំប្កុមសដ្ឋយមិនគិ្តពីអាយុប្បេិនសបើសោលបាំែងមួយននសោលបាំែងននការ
ប្បជុាំគឺ្សដ្ើមបីពិភាកាអាំពីតប្មូវការសេវាអនតរកាលរបេេ់េិស។ 
ប្បេិនសបើេេិសមិនចូ្បលរួមប្បជុាំប្កុមសាលាប្តូវធានថ្នច្បាំែង់ច្បាំែូលចិ្បតតនិងនលប្បសយាជន៍របេ់េេិសប្តូវបានពិចរ
ណា។ 

ការពិភាកាអាំពីសេវាកមមផ្លាេ់បតរូចាំបាច់្បប្តូវសធវើសៅការប្បជុាំប្កុមេប្មាប់េេិសទាំងអេ់ណដ្លមានអាយ ុ14 ឆ្ាាំ។ 
សេវាកមមចាំបាច់្បទាំងអេ់នឹងប្តូវបានកត់ប្តាសៅកែុងណនែកេមប្េបននកមមវិធី IEP ។ 
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5.15 នតីភិាព 

រដ្ឋ Massachusetts បានបសងកើតអាយ ុ18 ឆ្ាាំជានីតិភាព។ 
សៅអាយុសនេះេេិសទាំងអេ់ប្តូវបានសគ្ចត់ទុកថ្នជាមនុេសសពញវ័យនិងមានេមតថភាពសធវើការេសប្មច្បចិ្បតតសដ្ឋយែែួនឯ
ង។ េិទធិសនេះពប្ងីកដ្ល់េេិសប្គ្ប់រូបណដ្លមានពិការភាពណដ្លកាំពុងទទួលសេវាអប់រំពិសេេ។ 

យា៉ាងសហាច្បណាេ់មួយឆ្ាាំមុនែួបកាំសែើត 18 ឆ្ាាំរបេ់េេិស Lowell Public Schools 
ប្តូវណតជូនដ្ាំែឹងដ្ល់េិេសនិងឪពុកមាាយអាំពីការសនទរេិទធិសៅអាយុ 18 ឆ្ាាំ (លិែិត/ទប្មង់ណបបបទនីតិភាព - ឧបេមព័នធទី 
F) ។ សៅកែុងកមមវិធី IEP 
គួ្រណតមានបញ្ចូលសេច្បកតីណលែងការែ៍ថ្នេិេសនិងឪពុកមាាយប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងអាំពីការសនទរេិទធិសនេះ។ 
ឪពុកមាាយនឹងបនតទទួលបានសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរបុ៉ណនតនឹងណលងមានេិទធអិាំណាច្បកែុងការេសប្មច្បចិ្បតតត
សៅសទៀតសលើកណលងណតករែីមួយដូ្ច្បខាងសប្កាមសកើតស ើង៖ 

⚫ ឪពុកមាាយទទួលបានអាណាពាបាលេេិសពីតុលាការ។ 

⚫ េិេសសប្ជើេសរើេការណច្បករំណលកការេសប្មច្បចិ្បតតជាមួយឪពុកមាាយឬមនុេសសពញវយ័សនសងសទៀតរមួទាំងអនុញ្ជាត
ឱ្យពួកសគ្ចូ្បលរួមកែុងកមមវិធី IEP នងណដ្រ។ ជាំសរើេសនេះប្តូវណតសធវើស ើងសដ្ឋយមានវតតមានសៅកែុងប្កុមនិងបាន 
ច្បងប្កងជា ឯកសារជាលាយលកខែ៍អកសរ។ ឬ 

⚫ េិេសសប្ជើេសរើេប្បតិេូកមមការេសប្មច្បចិ្បតតសៅឪពុកមាាយឬមនុេសសពញវយ័សនសងសទៀត; ជាំសរើេសនេះប្តូវណតសធវើស ើង
សដ្ឋយមានវតតមានសៅកែុងប្កុមនិងបានច្បងប្កងជាឯកសារជាលាយលកខែ៍អកសរ។ 

ប្កុមគួ្រណច្បកចយទប្មង់“ អាយុននភាពភាគ្សប្ច្បើន” របេ់ Lowell ដ្លេ់ិេសនិងឪពុកមាាយសៅឬមុននលៃកាំសែើតទី 17 ។ 
ដ្ល់ែួបកាំសែើត 18 ឆ្ាាំេេិសប្តូវសប្ជើេសរើេជាំសរើេមួយសៅទាំព័រទី 2 ននកញ្ចប់“ នីតិភាព” ។ 
ប្បេិនសបើសៅសពលសនេះេេិសសប្ជើេសរើេយកការទទួលែុេប្តូវទាំងប្េុងច្បាំសពាេះការេសប្មច្បចិ្បតតការអប់រំពិសេេពួកសគ្ប្តូវ
ណតបាំសពញជាំសរើេសៅណនែកខាងសប្កាមននទាំព័រទី 2 
សដ្ឋយកាំែត់ថ្នសតើពួកសគ្ច្បង់បនតសេវាកមមអប់រំពិសេេរបេ់ពួកសគ្ណដ្រឬសទ។ 

5.16 ពត័ម៌ានសាកលបងសៅមហាវទិាលយ័ 

ប្កុមប្បឹកាេិបាលមហាវិទាលយ័លមីៗសនេះបានផ្លាេ់បតូរតប្មូវការេិទធិទទួលរបេ់ែែួនេប្មាប់ការេប្មបេប្មួលសាក
លបង។ 
មែឌលនិងឪពុកមាាយកាំពុងរាយការែ៍ថ្នប្កុមប្បឹកាេិបាលមហាវិទាលយ័កាំពុងបដិ្សេធេាំសែើជាសប្ច្បើនេប្មាប់កា
រេប្មបេប្មួលពីសប្ពាេះឯកសារណដ្លោាំប្ទការសេែើេុាំមិនប្គ្ប់ប្ោន់តាមបទដ្ឋានននេិទធិទទួលបានលមី។ ជា 
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លទធនល 

ឪពុកមាាយនិងេិេសកាំពុងសេែើេុាំសអាយមែឌលននសធវើការវាយតនមែបណនថមឬការវាយតនមែេិទធិទទួលបានសដ្ើមបីោាំប្ទដ្ល់ការសេែើេុាំរប

េ់េិេសេាំរាប់ការេប្មបេប្មួល។ 

សតើអវីសៅជាការទទួលែុេប្តូវរបេ់មែឌលកែុងការនតល់ឯកសារោាំប្ទដ្ល់មហាវិទាលយ័មហាវទិាល័យសៅសពលណដ្ល
េិេសបានសេែើេុាំការេប្មបេប្មួលសលើការសធវើសតេតប្កុមប្បឹកាមហាវិទាលយ័ (ឧទ រែ៍ PSAT / NMSQT, SAT 
ឬ AP)? 

សាលាសរៀននតល់ជូនប្កុមប្បឹកាេិបាលមហាវិទាលយ័នូវឯកសារណដ្លោាំប្ទការសេែើេុាំរបេេ់ិេសេប្មាប់ការេប្មបេ
ប្មួលសៅសពលឯកសារសនេះមានប្េបសៅនឹងបទបបញ្ញតតេិតីពីកាំែត់ប្តាេេិសរបេ់រដ្ឋ Massachusetts  (េូមសមើល 
603 CMR 23.00) ។ 

កែុងករែីែែេះប្កុមប្បឹកាេិបាលមហាវិទាលយ័កាំពុងសេែើេុាំឱ្យេិេសនតល់ឯកសារននការវាយតនមែបណនថមជាក់លាក់ឬព័ត៌មាន
វាយតនមែលមីណដ្លសាលាមិនប្តូវការសដ្ើមបីនតល់សេវាកមមអប់រំពិសេេេមរមយដ្លេ់េិស។ 
សាលាសរៀនមិនមានកាតពវកិច្បចនតល់ឬបង់នលែេប្មាប់ការវាយតនមែលមីឬបណនថមសដ្ើមបីោាំប្ទដ្ល់ការសេែើេុាំរបេេ់ិេសេប្មាប់ការ
េប្មបេប្មួលសលើការប្ប ងសៅមហាវិទាល័យមហាវិទាលយ័សនេះសទប្បេិនសបើព័ត៌មានវាយតនមែមិនមានរួច្បស ើយនិងមិ
នចាំបាច់្បេប្មាប់កមមវិធីអប់រំពិសេេេមប្េបេប្មាប់េេិសសៅសពលសនេះននេាំសែើ។ 
ឪពុកមាាយទទួលែុេប្តូវច្បាំសពាេះការច្បាំណាយេប្មាប់ការវាយតនមែបណនថមណដ្លចាំបាច់្បេប្មាប់សោលបាំែងណតមួយគ្ត់ននកា
រោាំប្ទេាំសែើរបេេ់ិេសេប្មាប់ការេប្មបេប្មួលសលើការប្ប ងប្កុមប្បឹកាេិបាលមហាវិទាល័យ។ 

ប្បេិនសបើមាតាឬបិតាសេែើេុាំឱ្យមានការវាយតនមែឬវាយតនមែសទេះបីេាំសែើសនេះពិពែ៌នអាំពីមូលស តុននការសេែើេុាំក៏សដ្ឋយ
សាលាសរៀនប្តូវណតសឆែើយតបប្េបតាមតប្មូវការននច្បាប់អប់រំពិសេេរបេ់រដ្ឋនិងេ ព័នធ។ 
សាលាសរៀនអាច្បយល់ប្ពមឬមិនយល់ប្ពមសដ្ើមបីសធវើការវាយតនមែណបបសនេះនិងនតល់សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងដ្ល់មាតាឬបិតាអាំពីការ
េសប្មច្បចិ្បតតសនេះ។ ការេសប្មច្បចិ្បតតរបេ់មែឌលមិនសធវើការវាយតនមែគឺ្អាប្េយ័សលើតប្មូវការនីតិវធីិប្តឹមប្តូវននច្បាប់។ 

ប្បេិនសបើការសេែើេុាំឱ្យមានការវាយតនមែប្តូវបានសធវើស ើងេប្មាប់សោលបាំែងបងាាញពីតប្មូវការេប្មាប់ការេប្មបេប្មួល
សលើការសធវើសតេតប្កុមប្បឹកាមហាវទិាល័យស ើយសាលាសរៀនមិនមានស តុនលសដ្ើមបីសជឿថ្នេិេសមានពិការភាពឬប្តូវការសេ
វាកមមអប់រំពិសេេសទបនាប់មកសាលាអាច្បបដិ្សេធេាំសែើេប្មាប់ ការវាយតនមែេិទធិទទួលបាន; មែឌលប្តូវជូនដ្ាំែឹង 
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ឪពុកមាាយអាំពីការេសប្មច្បច្បិតត។ 

5.17 បនតសេវាកមមអបរ់ពំសិេេ 

Lowell Public Schools នតល់ជូននូវសេវាកមមយា៉ាងទូលាំទូលាយេប្មាប់កុមារនិងយវុជនណដ្លប្តូវបានកាំែត់ 

អតតេញ្ជាែជាជនពិការចប់ពីអាយ ុ3 ឆ្ាាំសៅ 22 ឆ្ាាំ។ ច្បាប់និងបទបបញ្ញតតិេតីពីការអប់រំពិសេេរបេ់រដ្ឋនិង 

េ ព័នធគឺ្ច្បាប់េតីពីការអប់រំេប្មាប់ជនពិការ (IDEA) ណដ្លប្គ្ប់ប្គ្ងការបញ្ជូនការវាយតនមែនិងការដ្ឋក់ 

កណនែងការងារ។ Lowell Public Schools បានសបតជាាចិ្បតតសដ្ើមបីនតល់នូវការអប់រំេមប្េបេប្មាប់ 

េិេសណដ្លមានតប្មូវការកែុងបរិដ្ឋានតឹងរុឹងបាំនុត។ ខាងសប្កាមសនេះគឺ្ជាជួរននកមមវិធីនិងសេវាកមមអប់រំពិសេេ 

ណដ្លនតល់សដ្ឋយ Lowell Public Schools។ 

កមមវធិនីងិសេវាកមមអបរ់ពំសិេេ  

បនទបដ់្ឋច្បស់ដ្ឋយណ កពោីា 

ថ្នាក់សរៀនដ្ឋច់្បសដ្ឋយណ កពីោាបសប្មើដ្ល់េេិសណដ្លប្តូវការកមមវធីិេិកាណដ្លមានការណកណប្បែពេ់សៅកែុងថ្នាក់សរៀនដ្ឋច់្បសដ្ឋ
យណ កជាជាងកមមវិធីអប់រំទូសៅ។ ថ្នាក់សរៀននីមួយៗមានេេិសរ ូតដ្ល ់12 នក់ណដ្លមានតប្មូវការការអប់រំពិសេេ។ 
សៅកែុងថ្នាក់សរៀននីមួយៗមានជាំនួយការប្គូ្អប់រំពិសេេណដ្លមានការបញ្ជាក់។ ជាំនួយការថ្នាក់បណនថមនិង / ឬជាំនួយការប្តូវ 
បានចត់តាាំង តាមតប្មូវការរបេ់េេិសមាាក់ៗ។ សេវាកមមរបេ់អែកឯកសទេរួមមាន បុ៉ណនតមិនប្តូវបាន 

កាំែត់ច្បាំសពាេះការពាបាលការនិយាយ / ភាសាការពាបាលសដ្ឋយវិជាាជីវៈការពាបាលសដ្ឋយរាងកាយការអប់រំ 
េប្មបែែួននិងការពាបាលសដ្ឋយសអប ៊ីសអ។ សដ្ឋយណនអកសលើសោលសៅអប់រំណដ្លបានកាំែត់សេវាកមម 
អាច្បប្តូវបាននតល់ជូនតាមរយៈគ្ាំរូកែុងថ្នាក់និង / ឬគ្ាំរូទញ។ 

បនទបធ់នធាន 

បនទប់ធនធាននតល់ជូនេិេសណដ្លប្តូវបានសគ្ដ្ឋក់សៅកែុងកណនែងអប់រំទូសៅណដ្លមានភាពពិការប្សាលសៅមធយម។ 
ប្គូ្អប់រំពិសេេនិង / ឬជាំនួយការបងាាត់បសប្ងៀនសធវើការជាមួយប្កុមណដ្លមានេេិសមិនសលើេពីប្បាាំបីនក់។ 
ការណែនាំអាំពីការអប់រំប្តូវបាននតល់ជូនប្េបតាមការណែនាំអាំពីសេវាកមមរបេ់កមមវិធី IEP របេ់េេិស។ 
ការោាំប្ទអាច្បប្តូវបាននតល់ជូនេប្មាប់ការអានគ្ែិតវិទាភាសាេរសេរអងគការនិង / ឬតប្មូវការអប់រំសនសងសទៀត។ 
វិធីសាប្េតបសប្ងៀនណដ្លបានសប្ជើេសរើេែុេោាបុ៉ណនតប្តូវតាមតប្មូវការរបេេ់េិសនិងសោលសៅកមមវិធីេិកា 
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ណដ្លប្េបសៅតាមគ្សប្មាងកមមវិធេីិកា Massachusetts។  

ថ្នាកស់រៀនរមួបញ្ចលូតាមកប្មតិថ្នាក ់

ថ្នាក់សរៀនបញ្ចលូេប្មាប់បសប្មើដ្ល់េេិសណដ្លមានពិការភាពកប្មិតមធយមណដ្លប្តូវបានសគ្ដ្ឋក់សៅកែុងថ្នាក់អប់រំទូសៅ។ 
សៅកប្មិតមសតតយយប្គូ្បសប្ងៀនសពញសមា៉ាងមាាក់ណដ្លមានពីរនក់? វិញ្ជាបនប័ប្តនិងជាំនួយការសពញសមា៉ាងមាាក់បសងកើតបានជាបុគ្គ
លិកបសប្ងៀន។ ថ្នាក់សរៀនមសតតយយែែេះអាច្បមានជាំនួយការសប្ៅសមា៉ាងឬជាំនួយការបណនថម។ 
សេច្បកតីណែនាំប្តូវបានណកណប្បេប្មាប់េេិសទាំងអេ់ដូ្ច្បណដ្លបានបងាាញសដ្ឋយណននការេិកាឬតប្មូវការេិការបេ់ពួកសគ្
។ សៅថ្នាក់ទី 1 ដ្ល់ទី 5 ប្គូ្អប់រំទូសៅណដ្លបានបញ្ជាក់សពញសមា៉ាងមាាក់ដឹ្កនាំថ្នាក់សរៀននីមួយៗ។ 
ជាំនួយការថ្នាក់សរៀនបណនថមប្តូវបានចត់ណច្បងតាមតប្មូវការរបេេ់ិេសមាាក់ៗ។ 
អែកនតល់សេវាណដ្លពាក់ព័នធសនសងសទៀតសធវើការទាំងប្កុមតូច្បឬគ្ាំរូននការដ្កបុគ្គលនិងគ្ាំរូជាំរុញ (បញ្ចូល) សដ្ើមបីនតល់សេវាកមម។ 
សោលបាំែងរបេ់កមមវិធីសនេះគឺ្សដ្ើមបីនតល់ការោាំប្ទណនែកេិកាអប់រំអាកបបកិរិយានិងេងគមដ្លេ់ិេសណដ្លមានពិការភាព
សៅកែុងកណនែងអប់រំទូសៅ។ 
ការដ្ឋក់ជាប្កុមេិកាប្តូវបានកាំែត់សដ្ឋយកប្មិតជាំនញេប្មាប់េិេសប្គ្ប់កប្មិតទាំងអេ់សដ្ឋយអែកអប់រំពិសេេដឹ្កនាំ
ការបសប្ងៀនមាតិកាកែុងការអានគ្ែិតវិទានិងការេរសេរសៅេិេសណដ្លប្តូវបានកាំែត់ថ្នប្តូវការវិធីសាប្េតណដ្លមានរច្ប
នេមព័នធនិងណបែកបាំនុត។ ការវាយតនមែមុននិងសប្កាយសៅប្គ្ប់អងគភាពេិកានតល់ជូនឱ្កាេសដ្ើមបី "កាំែត់ប្កុមស ើងវិញ" 
និងផ្លាេ់បតូរេិេសសៅកប្មិតននការណែនាំណដ្លប្តូវោាបាំនុតសៅនឹងកប្មិតជាំនញរបេ់ពួកសគ្និងយុទធសាប្េតណែនាំ។ 
ទាំងេេិសទូសៅនិងការអប់រំពិសេេអាច្បប្តូវបានដ្ឋក់ជាប្កុមណដ្លដឹ្កនាំសដ្ឋយការអប់រំទូសៅឬបុគ្គលិកអប់រំពិសេេអាប្េ័
យសលើតប្មូវការេិការបេ់ពួកសគ្។ 
សលើេពីសនេះអែកអប់រំពិសេេសធវើការជាមួយប្គូ្ថ្នាក់សរៀនសដ្ើមបីណកណប្បនិងោាំប្ទកមមវិធីេិកា។ 
វិធីសាប្េតបសប្ងៀនណដ្លបានសប្ជើេសរើេែុេោាបុ៉ណនតប្តូវបានរច្បនស ើងសដ្ើមបីសឆែើយតបសៅនឹងណននការេិការបេេ់េិសនិង
សោលសៅកមមវិធីេិកាណដ្លប្តូវោាសៅនឹងប្កបែ័ែឌកមមវិធីេិការដ្ឋ Massachusetts ។ 

5.18 សេវាកមមពាកព់ន័ធ 

Sec. 300.34. សេវាកមមណដ្លពាក់ព័នធមានន័យថ្នការដឹ្កជញ្ជនូនិងសេវាកមមការអេិវឌ្ឍ 
ការណកតាំរូវនិងការោាំប្ទសនសងៗសទៀតណដ្លប្តូវការសដ្ើមបីជួយកុមារពិការទទួលបានអតថប្បសយាជន៍ពីការអប់រំពិសេេនិងរួម
បញ្ចូលទាំងណនែកភាសានិយាយនិងសេវាកមមណនែកសសាតទេសន៍សេវាកមមបកណប្បសេវាកមមនែូវចិ្បតតការពាបាលរាងកាយនិ
ងវិជាាជីវៈ ការកាំសានត រួមទាំងការកាំសានដពាបាល 
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ការកាំែត់អតតេញ្ជាែនិងវាយតនមែដ្ាំបូងននភាពពិការច្បាំសពាេះកុមារសេវាកមមប្បឹការួមមានការនតល់ប្បឹកាអាំពីការសាារនីតិេមបទការតាំរ

ង់ទិេនិងសេវាច្បល័តនិងសេវាកមមសវជជសាប្េតេប្មាប់សោលបាំែងសធវើសរាគ្វិនិច្បឆ័យឬវាយតនមែ។ 
សេវាកមមណដ្លពាក់ព័នធក៏រួមបញ្ចូលសេវាកមមេុែភាពសាលាសរៀននិង / 
ឬសេវាគិ្លានុបដ្ឋាកសាលាសរៀនសេវាការងារេងគមសៅតាមសាលាសរៀននិងការប្បឹកានិងបែាតេះបណាដលឪពុកមាាយ។ 

សេវាកមមណដ្លប្តូវការចាំបាច់្បទាំងអេ់អាច្បរកបានេប្មាប់េេិសដូ្ច្បណដ្លបានប្ពមសប្ពៀងសៅកែងុកមមវិធីអប់រំលកខែៈ
បុគ្គលសៅកែុងសាលាសរៀនណដ្លបានកាំែត់របេ់ពួកសគ្។ 
សដ្ឋយពឹងណនអកសលើសោលសៅអប់រំណដ្លបានកាំែត់សេវាកមមអាច្បប្តូវបាននតល់ជូនតាមរយៈគ្ាំរូកែុងថ្នាក់និង / 
ឬចកសច្បញ។ 

5.19 បសច្បចកវទិាជាំនយួ 

LPS យល់និងវាយតនមែែពេថ់្នបសច្បចកវិទាេពវនលៃសនេះមានេមតថភាពផ្លាេ់បតូរជីវិតរបេេ់ិេសពិការ 
ណដ្លអាច្បឱ្យពួកសគ្ចូ្បលសរៀនកមមវិធីេិកាចូ្បលរួមេកមមភាពសរៀនេូប្តរួមជាមួយមិតតេ័្កតផ្លាល់ែែនួសរៀននិងេាំសរច្បេកាានុពល
សពញសលញ។ 
ការយល់ដឹ្ងអាំពីបសច្បចកវិទាជាំនួយនិងមសធាបាយងាយប្េួលនឹងជួយបុគ្គលិកសាលាសធវើការេសប្មច្បចិ្បតតឱ្យបានប្តឹមប្តូវសៅ
សពលពួកសគ្វាយតនមែតប្មូវការរបេ់េេិស។ ប្បសេើរជាងសនេះសៅសទៀត ច្បាំសែេះដ្ឹងសនេះនឹងជួយសាលាសរៀនអេិវឌ្ឍ

បរិសាានអប់រំនិងកមមវិធណីដ្លអាច្បបាំសពញតប្មូវការរបេ់េិេសទាំងអេ់សដ្ឋយមិនគ្ិតថ្នពួកសគ្មានពិការភាពសនេះសទ។ 
វាេថិតសៅកែុងសោលសៅសនេះកែុងចិ្បតតថ្នការសបាេះពុមពនាយសនេះប្តូវបានបសងកើតស ើង 

ប្បេិនសបើប្កុមកាំែត់ថ្នេេិសនឹងទទួលបានអតថប្បសយាជន៍ពីការសប្បើប្បាេ់ឧបករែ៍និងសេវាកមមបសច្បចកវិជាាជាំនួយបនាប់ម
កការវាយតនមែេមប្េបសៅកែុងបរិយាកាេទាំសនៀមទមាាប់របេេ់ិេសគួ្រណតប្តូវបានសធវើស ើងប្េបតាមច្បាប់េតីពីការអប់រំជន
ពិការ។ សៅសពលពិចរណាប្កុមបសច្បចកវិទាប្តូវណតសដ្ឋេះប្សាយដូ្ច្បខាងសប្កាមៈ 

⚫ ការវាយតនមែណដ្លរួមបញ្ចលូទាំងការវាយតនមែមុែងាររបេេ់េិសសៅកែុងបរិយាកាេទាំសនៀមទមាាប់របេេ់ិ
េស 

⚫ សេច្បកតីប្តូវការបសប្ងៀនរបេេ់េិសណដ្លសឆែើយតបនឹងសោលសៅអប់រំតប្មូវការេងគមតាំរូវការបរសិាាននិងកងវល់
ជាក់ណេតង 
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⚫ ការទិញបសច្បចកវិទាេមប្េបណដ្លេនមតថ្នប្កុមការងារនឹងពិចរណា 

⚫ ការសប្ជើេសរើេការរច្បនការរច្បនេមនឹងការណកណប្បការអនុវតតន៍ការជួេជុលការជួេជុលនិងការជាំនួេឧបករ
ែ៍ណដ្លប្តូវការ។ 

⚫ េាំរបេាំរលួនិងសប្បើប្បាេ់វិធីពាបាលការសធវើអនតរាគ្មន៍ឬសេវាកមមដ្នទសទៀតជាមួយនឹងឧបករែ៍បសច្បចកវិ
ទាជាំនួយដូ្ច្បជាឧបករែ៍ណដ្លទក់ទងនឹងគ្ាំសរាងនិងកមមវិធីសាារនីតិេមបទណដ្លមានប្សាប់។ 

⚫ ការបែាតេះបណាដលេប្មាប់េេិសនិងឪពុកមាាយ / អាណាពាបាល 

⚫ ការបែាតេះបណាដលឬជាំនួយបសច្បចកសទេេប្មាប់៖ អែកជាំនញ 
(រួមទាំងអែកនតល់ការអប់រំឬសេវាកមមសាារនីតិេមបទ) និសយាជក; បុគ្គលសនសងសទៀតណដ្លនតល់សេវាកមមដ្លេ់ិេស
មានេិទធិទទួល; អែកណដ្លជួលេិេសណដ្លមានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់ ឬអែកណដ្លជាប់ទក់ទងនឹងមុែងារជីវិ
តេាំខាន់ៗរបេេ់េិសណដ្លមានេិទធិទទួលបាន។ 

⚫ ការវាយតនមែណដ្លកាំពុងបនតននការសប្បើប្បាេ់បសច្បចកវិទានិងឧបករែ៍។ 

សាលាសរៀននឹងធានថ្នឧបករែ៍េមប្េបប្តូវបានធានេុវតថិភាពេប្មាប់េេិសណដ្លមានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់ស ើ
យបានបងាាញពីតប្មូវការសៅកែងុកមមវិធី IEP របេ់ពួកសគ្េប្មាប់បសច្បចកវិទាជាំនួយ។ LPS 
នឹងរួមបញ្ចូលទាំងដ្ាំសែើរការណដ្លនតល់នូវការពិនិតយប្បចាំឆ្ាាំននបសច្បចកវិទាណដ្លបាននតល់សដ្ើមបធីានថ្នវាបនតបាំសពញតាមត
ប្មូវការរបេេ់េិស។ 

5.20 ការដ្កឹជញ្ជនូពសិេេ 

ប្បេិនសបើប្កុមកាំែត់ភាពពិការរបេ់េេិសតប្មូវឱ្យមានការសរៀបច្បាំមសធាបាយសធវើដ្ាំសែើរពិសេេសដ្ើមបីទទួលបានសេវាកមមអ
ប់រំពិសេេប្កុមប្តូវកត់េាំោល់សៅកែុងកមមវិធី IEP របេេ់េិសអាំពីតប្មូវការេប្មាប់សេវាកមមណបបសនេះ។ 
កែុងកាលៈសទេៈណបបសនេះការដឹ្កជញ្ចូនគឺ្ជាសេវាកមមណដ្លមានជាប់ទក់ទងស ើយការសបតជាាចិ្បតតច្បាំសពាេះតាំរូវការគួ្រណតប្តូវបាន
សធវើស ើងជាការេាំសរច្បចិ្បតតជាំរុញទិនែ័យណដ្លភាាប់សៅនឹងតាំបន់ពិការភាពរបេេ់ិេសណដ្លបានកាំែត់ជាមួយនឹងការសោរពនិង
ការពិចរណាសលើបរសិាានណដ្លមានកាំរិតតិច្បតួច្បបាំនុតេាំរាប់េិេស។ 
សោលសៅក៏គួ្រណតប្តូវបានសគ្កាំែត់សដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយភាពឯករាជយនិងវឌ្ឍនភាពសឆ្ពេះសៅរកការរួមបញ្ចូលការដឹ្កជញ្ជូនជាមួ
យមិតតេកតិធមមតា។ 
សនេះអាច្បសកើតស ើងសៅប្គ្ប់ប្បសេទននការប្បជុាំប្កុមនិងការសបតជាាចិ្បតតកែុងការនតល់ការដឹ្កជញ្ជូនគួ្រណតប្តូវបានពិនិតយស ើងវិញជា
សរៀងរាល់ឆ្ាាំ។ សៅសពលណដ្លប្កុមបានកាំែត់តប្មូវការដឹ្កជញ្ជនូ ETC 
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គ្ួរណតបាំសពញេាំែ ាំណបបបទពិចរណាពិសេេរបេ់ IEP ស ើយបញ្ជូនវាសៅការិយាល័យអប់រំពិសេេ។ 

ប្បេិនសបើកមមវិធីមួយមិនប្តូវបាននតល់ជូនជាណនែកមួយននសាលាេងាាត់របេេ់ិេសសនេះេេិសនឹងប្តូវបាននតល់ការដឹ្កជញ្ជូន
សៅសាលាសរៀនេមប្េបបុ៉ណនតសនេះមិនប្តូវបានចត់ទុកថ្នជាការដឹ្កជញ្ជូនឯកសទេសទ។ សៅសលើទាំព័រដឹ្កជញ្ជូន IEP (IEP 
ទី 6) ធីក“ សទ” ស ើយពនយលថ់្នេេិសកាំពុងចូ្បលសប្បើប្បាេស់េវាកមមសៅសាលាណដ្លមិនណមនជាតាំបន់ជិតខាង។ 

5.21 ការកាំែតក់ណនែងសប្ៅមែឌល 

េិេសណដ្លទមទរឱ្យមានការកាំែត់តឹងរុឹងជាងសនេះអាច្បប្តូវបានដ្ឋក់សៅកែុងតាំបន់សប្ៅមែឌលណដ្លមានចប់ពីកមមវិធីសា
ធារែៈសៅមែឌលសនសងសទៀតរ ូតដ្លក់ារកាំែត់េ ការោាដ្ល់សាលាអប់រំឯកជនឯកជន។ 
ទីកណនែងប្តូវបានសធវើស ើងសដ្ឋយណនអកសលើលកខែៈបុគ្គលនិងប្តូវបានកាំែត់សដ្ឋយប្កុមសដ្ឋយអនុសលាមសៅតាមបទបបញ្ញតតិរប
េ់រដ្ឋនិងេ ព័នធសដ្ើមបីនតល់ឱ្យេិេសនូវការអប់រំសាធារែៈសាធារែៈសដ្ឋយឥតគិ្តនលែនិងេមរមយ (FAPE) 
សៅកែុងបរិសាានណដ្លមានកប្មិតតិច្បតួច្បបាំនុត (LRE) ។ 

5.22 ការណកេាំរលួកមមវធិ ីIEP 

វិសសាធនកមមកមមវិធីអប់រំលកខែៈបុគ្គល (IEP) ប្តូវបានរច្បនស ើងសដ្ើមបីជាឯកសារឯសកាឬប្តូវបានសប្បើរួមោា 
ជាមួយទាំព័រ IEP សនសងសទៀត។ េាំែ ាំណបបបទគួ្រណតប្តូវបានសប្បើេប្មាប់ការណកេាំរួលកមមវិធី IEP 
តូច្បណដ្លមិនផ្លាេ់បតូរប្បសេទននការដ្ឋក់។ 

ការពនយល់អាំពីការផ្លាេ់បតូរណដ្លបានសេែើគួ្រណតរួមបញ្ចលូណនែកកមមវិធី IEP ណដ្លការផ្លាេ់បតូរនឹងប៉េះពាល់។ េមាជិកប្កុម 

អាច្បសប្ជើេសរើេភាាប់ទាំព័រ IEP មួយសៅនឹងការសធវើវិសសាធនកមមសដ្ើមបីជួយបញ្ជាក់ពីការណកតប្មូវណដ្លបានណែនាំ។ 
ឧទ រែ៍ប្បេិនសបើសោលសៅរបេ់កមមវិធី IEP 
កាំពុងប្តូវបានផ្លាេ់បតូរទាំព័រសោលសៅណដ្លមានសោលសៅសឆែើយតបគួ្រណតប្តូវបានភាាប់ឬប្បេិនសបើការនតល់សេវាកមមកាំពុងប្តូវ
បានផ្លាេ់បតូរសនេះបណាដញណច្បកចយសេវាកមមជាមួយនឹងសេវាកមមណដ្លបានណកេាំរលួគួ្រណតប្តូវបានភាាប់។ 
ភាាប់ឯកសារទិនែន័យរដ្ឋបាលសៅនឹងការសធវើវិសសាធនកមមមុនសពលបញ្ជូនវាសៅប្បធានវាយតនមែប្កុមសដ្ើមបីចុ្បេះ តថសលខា។ 
ការផ្លាេ់បតូរកណនែងការងារមិនគួ្រប្តូវបានឆែុេះបញ្ជចាំងសៅកែុងការសធវើវិសសាធនកមមសនេះសទបុ៉ណនតនទុយសៅវិញកមមវិធីណកេាំរួល IEP 
ណដ្លបានណកេាំរួល។ 
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5.23 របាយការែ៍វឌ្ឍនភាព 

របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវបានសរៀបច្បាំស ើងសដ្ើមបីរាយការែ៍អាំពីវឌ្ឍនភាពននសោលសៅកមមវិធី IEP នីមួយៗ។ 
អែកនតល់សេវាកមមប្តូវណតនតល់សយាបល់សលើថ្នសតើពួកសគ្រំពឹងថ្នេិេសនឹងអាច្បបាំសពញសោលសៅបានសៅចុ្បងបញ្ចប់
ននរយៈសពល IEP ។ 
ប្បេិនសបើពួកសគ្សជឿជាក់ថ្នេិេសនឹងមិនអាច្បបាំសពញសោលសៅបានសទសនេះប្តូវណតបងាាញសៅកែុងរបាយការែ៍វ
ឌ្ឍនភាពនិងកិច្បចប្បជុាំប្កុមប្តូវណតសធវើស ើងសដ្ើមបីសធវើវិសសាធនកមមកមមវិធី IEP ។ 
ការលតច្បមែងឯកសារជាសប្ច្បើនគួ្រប្តូវបានសប្បើតាមតប្មូវការសដ្ើមបីរាយការែ៍អាំពីសោលសៅកមមវិធី IEP នីមួយៗ។ 
របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវសឆែើយេាំនួរពីរេប្មាប់សោលសៅនីមួយៗ៖ (1) 
សតើអវីសៅជាការរីកច្បសប្មើនរបេ់េិេសសឆ្ពេះសៅរកសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំស ើយ (2) 
សតើវឌ្ឍនភាពប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីឱ្យេិេសអាច្បេាំសរច្បសោលសៅបានសៅចុ្បងបញ្ចប់ននរយៈសពល IEP ណដ្រឬសទ? 
របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពណដ្លបានបញ្ចប់ប្តូវបានបញ្ជូនសៅការិយាល័យមាតាបិតានិងការិយាល័យអប់រំពិសេេ
សដ្ើមបីបាំសពញឯកសារ។ របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពអាច្បប្តូវបានពិនិតយស ើងវិញេប្មាប់មាតិកា 
និងភាពញឹកញាប់សដ្ឋយនយកអប់រំពិសេេ។ 

ដូ្ច្បណដ្លបានកត់េមាាល់ខាងសលើរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពចាំបាច់្បប្តូវបញ្ជូនសៅឪពុកមាាយយា៉ាងសហាច្បណាេ់ឱ្យ
បានញឹកញាប់តាមណដ្លឪពុកមាាយប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងអាំពីការរីកច្បសប្មើនរបេ់កុមារណដ្លមិនពិការ។ 
សៅសាលាមសតតយយនិងបឋមេិការបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវបានបញ្ជូនពីរដ្ងកែុងមួយឆ្ាាំ។ 
សៅតាមសាលាសរៀនពាក់កណាដលរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវបានបញ្ជូនបីដ្ងកែុងមួយឆ្ាាំ។ សៅវិទាល័យ បួន 
ដ្ងកែុងមួយឆ្ាាំ។ 
េប្មាប់េិេសណដ្លប្តូវបានដ្ឋក់កែុងកមមវិធីសប្ៅមែឌលរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវបានសនញើបួនដ្ងកែុងមួយឆ្ាាំសៅ
ឪពុកមាាយ។ ការប្បជុាំប្កុមមិនជាំនួេឱ្យរបាយការែ៍រីកច្បសប្មើនជាលាយលកខែ៍អកសរសទ។ 

5.24 ឆ្ាាំេកិាបណនថម (ESY) 

ESY េាំសៅសៅសលើការអប់រំពិសេេនិងសេវាកមមពាក់ព័នធ ួេពីឆ្ាាំប្បតិទិនធមមតាេប្មាប់េិេសពិការ។ 
េិទធិទទួលបានេប្មាប់ ESY ប្តូវបានកាំែត់សដ្ឋយការពិនិតយលកខែៈវិនិច្បឆ័យពិេពសលាកពីរគឺ្ការតាំណរតាំរង់ / 
ការប្បមូលមកវិញនិងការមិនតាំណរតាំរង់។ 
លកខែៈវិនិច្បឆ័យទាំងសនេះគួ្រណតប្តូវបានពិចរណាេប្មាប់េិេសប្គ្ប់រូបសដ្ឋយសប្បើកតាាដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 

⚫ េិេសទាំនងជាបាត់បង់ជាំនញេាំខាន់ៗឬែកខានមិនបានសរៀនជាំនញទាំងសនេះកែុងរយៈសពលណដ្លេម
ស តុនលសបើសប្បៀបសធៀបសៅនឹងេិេសធមមតា (តាំណរតាំរង់ / ការប្បមូលមកវិញ) ។ 

⚫ ធមមជាតិនិងភាពធៃន់ធៃរននភាពពិការរបេ់េិេស (ការមិនតាំណរតាំរង់) ។ 
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⚫ ការរីកច្បសប្មើនរបេ់េិេសកែុងណនែកននការេិកាគ្ឺេាំខាន់ណាេ់សដ្ើមបីទទួលបានភាពប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ឋយែែួនឯងនិង

ឯករាជយពីអែកសមើលណល (ការមិនតាំណរតាំរង់) ។ 

⚫ ឥរិយាបលសប្ជៀតណប្ជកតាមណបបសាេនការសធវើឱ្យសឆវឆ្វឬសធវើបាបែែួនឯងសធវើឱ្យេិេសមិនទទួលបានអតថប្បសយា
ជន៍ខាងការអប់រំពីកមមវិធីរបេ់ែែួនកែុងឆ្ាាំេិកា (ការមិនតាំណរតាំរង់) ។ 

⚫ កាលៈសទេៈពិសេេសនសងសទៀតណដ្លកាំែត់សដ្ឋយប្កុម IEP ដូ្ច្បជា៖ 
េមតថភាពរបេេ់េិសកែុងការប្បាប្េយ័ទក់ទងជាមួយេេិសណដ្លមិនពិការ។ ណនែកននកមមវិធីេិការបេេ់ិ
េសណដ្លប្តូវការការយកចិ្បតតទុកដ្ឋក់ជាបនត។ តប្មូវការវជិាាជីវៈរបេ់េេិស; និង / ឬភាពមានននធនធានជាំនួេ 
(ការមិនតាំណរតាំរង់) ។ 

ESY  ប្តូវបានពិភាកាជានែូវការនិងប្តូវបានកាំែត់សៅកែុងកិច្បចប្បជុាំប្បចាំឆ្ាាំ IEP របេ់កុមារ។ 
បុគ្គលិកសាលានឹងបញ្ចប់ការបញ្ជចាំងនិង / ឬប្បមូលទិនែន័យសដ្ើមបីជួយនតលជ់ាអនុសាេន៍បុគ្គល។ 
សពញមួយឆ្ាាំបុគ្គលិកសាលាអាច្បនឹងប្តូវបានសេែើេុាំការបា៉ាន់សាានរបេ់    ESY  
ការពាករែ៍ប្តូវបានសប្បើេប្មាប់ណតការសធវើណននការបុ៉សណាណេះ។ 
វាមិនមានភាពច្បាេល់ាេ់និងមិនជាំនួេតប្មូវការេប្មាប់ការេសប្មច្បចិ្បតតរបេ់ប្កុម IEP របេ់េេិសមាាក់ៗស ើយ។ 

សៅសដ្ើមឆ្ាាំេិកាប្កុមមួយប្បណ លជាមិនអាច្បសធវើការសបតជាាចិ្បតតេប្មាប់សេវាកមម ESY ប្បេិនសបើេិេសលមីច្បាំសពាេះបុគ្គលិក។ 
សៅកែុងប្ពឹតតិការែ៍សនេះប្កុមការងារអាច្បមានបាំែងពនាសពលការេសប្មច្បចិ្បតតសនេះរ ូតដ្ល់ឆ្ាាំសប្កាយ។ 
កែុងករែីភាគ្សប្ច្បើនការសបតជាាចិ្បតតរបេ់ ESY គួ្រណតប្តូវបានសធវើស ើងមិនសលើេពីណែមីន 
(សដ្ឋយសប្បើទិនែន័យតាំណរតាំរង់ណដ្លប្បមូលបានបនាប់ពីការឈប់េប្មាកសាលាេូមអរគុ្ែធែូនិងកុមភៈ); សទេះយា៉ាងណាក៏សដ្ឋ
យកែុងករែីណដ្លសៅណតបនតជាបញ្ជាទក់ទងនឹងការតាំណរតាំរង់ប្កុមអាច្បសប្បើការវលិប្ត ប់របេេ់ិេសពីវេិសមកាលណែសមសា
សដ្ើមបីកត់ប្តាអាំពីអតថិភាពរឺភាពមិនមានននតាំណរតាំរង់។ សៅកែុងកាលៈសទេៈននលកខែៈវិនិច្បឆ័យ "ការមិនតាំណរតាំរង់" ការេាំសរច្បចិ្បតត 
ESY គួ្រណតប្តូវបានសធវើស ើងសទេះបីជាសដ្ើមឆ្ាាំេិកាការប្បជុាំប្តួតពិនិតយប្បចាំឆ្ាាំប្តូវបានសធវើស ើងក៏សដ្ឋយ។ 

5.25 ការេប្មបេប្មលួការវាយតនមែទទូាំងរដ្ឋ / មែឌល 

ប្កុមបនតទទួលែុេប្តូវច្បាំសពាេះការេសប្មច្បថ្នសតើេិេសទាំងអេ់នឹងចូ្បលរួមកែុងការវាយតនមែទូទាំងរដ្ឋនិងមែឌលយា៉ាងដូ្ច្ប
សមតច្ប។ សទេះយា៉ាងណាក៏សដ្ឋយប្បេិនសបើោានការវាយតនមែណាមួយប្តូវបានសប្ោងទុកកែុងកាំ ុងសពលកមមវិធី IEP 
ជាក់លាក់ប្កុមគួ្រកត់េាំោលថ់្នោានការសធវើសតេតណាមួយនឹងសកើតស ើងសទស ើយទុកទាំព័រសៅេល់។ 
េិេសទាំងអេ់ចូ្បលរួមកែុងការវាយតនមែទូទាំងរដ្ឋនិង 
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និងមែឌលជាមួយនឹងការេប្មបេប្មួលណដ្លមានណច្បងកែុងកមមវិធី IEP ។ 
ការេប្មបេប្មួលការសធវើសតេតណដ្លមានណច្បងសៅសលើកមមវិធី IEP 
ប្តូវណតមានភាពេុោីាជាមួយនឹងការេប្មបេប្មួលណដ្លេិេសជាទូសៅទទួលបានសៅកែុងកមមវិធីេិការបេ់ពួកសគ្ណដ្
លមានចុ្បេះកែុង PLEP A។ េេិសណដ្លប្តូវការការវាយតនមែសនសង នឹងបនតវាយតនមែតាមរយៈ MCAS-Alt (សមើលណនែក 
5.5 - ការវាយតនមែជសប្មើេសនសង MCAS) រ ូតដ្ល់ណែនាំសនសងពីសនេះសដ្ឋយនយកដ្ឋានបឋមេិកា 
និងមធយមេិកា រដ្ឋ Massachusetts។ 

5.26 ការវាយតនមែជសប្មើេសនសង MCAS 

េប្មាប់េេិសណដ្លប្ប ង MCAS Alts ឪពុកមាាយប្តូវជូនដ្ាំែឹងជាសរៀងរាលឆ់្ាាំថ្នេមិទធិនលរបេេ់េិសនឹងប្តូវបាន 

វាេ់សដ្ឋយណនអកសលើកាំរិតេមិទធិនលែុេពីការប្ប ង MCAS េតង់ដ្ឋរ។ ការចូ្បលរួមកែុងកមមវិធី MCAS Alt 
ក៏អាច្បពនារឬប៉េះពាល់ដ្លេ់េិសណដ្លទទួលបានេញ្ជាបប្តមធយមេិកាទុតិយេូមិនងណដ្រ។ 
ជាសរៀងរាលឆ់្ាាំសៅឯការប្បជុាំប្កុមវាយតនមែប្បចាំឆ្ាាំឬការវាយតនមែប្បចាំឆ្ាាំរបេេ់ិេស 
ការទាំនក់ទាំនងប្តូវមានការពិភាកាជាមួយ MCAS Alt 
ជាមួយឪពុកមាាយនិងនតល់ឱ្យោត់នូវច្បាប់ច្បមែងននសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងមាតាបិតាអាំពី MCAS Alt (ឧបេមព័នធ G) ។ 
ការពិភាការបេ់ MCAS Alt គួ្រណតប្តូវបានច្បងប្កងជាឯកសារសៅកែុងណនែកព័ត៌មានបណនថមរបេ់ IEP និងសៅសលើ N1 ។ 

សនេះមិនអនុវតតច្បាំសពាេះ“ កប្មិតថ្នាក់” ឬ“ េមតថភាព” MCAS Alts សទ។ 

6.0 ការសេែើេុាំកមមវធិ ីIEP 

6.1 ដ្ាំសែើរការកមមវធិ ីIEP ណដ្លបានសេែើេប្មាបណ់ច្បកចយដ្លឪ់ពកុមាាយ 

សៅសពលកញ្ចប់ព័ត៌មាន IEP ប្តូវបានបញ្ចប់អែកប្គ្ប់ប្គ្ងឬអែករច្បនណដ្លេមប្េបនឹងពិនិតយនិងចុ្បេះ តថសលខា 

សលើកមមវិធី IEP ។ បុគ្គលណដ្លេមប្េបនឹងទទួលែុេប្តូវកែុងការសនញើអ ៊ីណមលពីរ (2) ច្បាប់ច្បមែងននកមមវិធី IEP សៅនទេះ។ 
វាគឺ្ជាការទទួលែុេប្តូវរបេ់ប្កុមកែុងការបញ្ជូនកញ្ចប់ព័ត៌មាន IEP 
តាមលកខែៈទន់សពលសវលាសដ្ើមបីឱ្យសាលាសរៀនអាច្បបាំសពញតាមកមមវិធី IEP ណដ្លបានកាំែត់។ 

សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយទទួលបានរបាយការែ៍េសងខបេតីពីប្កុម (ឧបេមព័នធ H) 
សៅចុ្បងបញ្ចប់ននកិច្បចប្បជុាំប្កុមសាលាេិកាមានរយៈសពលពរី (2) េបាា ប៍្បតិទិនសដ្ើមបីបញ្ជនូកមមវិធីេាំសែើរេុាំ IEP 
និងទីកណនែងសៅឪពុកមាាយ។ 
ប្កុមប្តូវទុកសពលសវលាសអាយការយិាលយ័អប់រំពិសេេសដ្ើមបីដ្ាំសែើរការនិងសនញើឯកសារច្បាំលងសៅនទេះសៅនទេះរបេ់កមមវិធី IEP 
ដូ្សច្បែេះកមមវិធី IEP ប្តូវដ្ឋក់ជូនការិយាលយ័អប់រំពិសេេកែុងរយៈសពលប្បាាំ (5) នលៃនននលៃេិកា 



ននការប្បជុាំប្កុមសៅសពលណដ្លឪពុកមាាយទទួលបានសេច្បកតីេសងខបប្បជុាំប្កុម។ 

សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយមិនទទួលបានរបាយការែ៍េសងខបេតីពីប្កុមសៅចុ្បងបញ្ចប់ននកិច្បចប្បជុាំប្កុមសាលាសរៀនប្តូវនតល់ជូន
មាតាបិតានូវកមមវិធី IEP និងទីកណនែងណដ្លបានសេែើេុាំឱ្យបានឆ្ប់បាំនុតនិងមិនសលើេពីប ី(3) សៅប្បាាំ (5) ) 
នលៃេកិាបនាប់ពីកិច្បចប្បជុាំប្កុមប្តូវបានសធវើស ើង។ ប្បេិនសបើេថិតកែុងសាានភាពមិនធមមតាណដ្លមាតាបិតាសេែើេុាំ កមមវិធី IEP 

ណដ្លបានបញ្ចប់កែុងរយៈសពលបីសៅប្បាាំ នលៃនននលៃប្បជុាំរបេ់ប្កុមមែឌលប្តូវសោរពតាមសដ្ឋយមិនគ្ិតពីវា 

បាននតល់ការេសងខបននកិច្បចប្បជុាំប្កុម។ 
កែុងករែីទាំងពីរប្កុមប្តូវណតទុកសពលសវលាសអាយការយិាល័យអប់រំពិសេេសដ្ើមបីដ្ាំសែើរការនិងសនញើឯកសារច្បាំលងសៅនទេះសៅ
នទេះដូ្សច្បែេះកមមវិធី IEP ប្តូវណតដ្ឋក់ជូនការិយាល័យអប់រំពិសេេកែងុរយៈសពលពរី (2) នលៃនននលៃប្បជុាំប្កុម។ 

បញ្ជីប្តួតពិនិតយកមមវិធី IEP ណដ្លមានច្បាំែងសជើងថ្នបញ្ជីប្តួតពិនិតយកមមវិធី IEP/េនែឹកគ្ប្មប (ឧបេមព័នធ-I) 
ប្តូវបានបសងកើតស ើងសដ្ើមបីណែនាំប្បធានប្កុមសលើការច្បងប្កងកញ្ចប់ព័ត៌មាន IEP 
ណដ្លប្តូវបញ្ជូនសៅការយិាល័យអប់រំពិសេេសដ្ើមបីដ្ាំសែើរការ។ បញ្ជីប្តួតពិនិតយកមមវិធី IEP/េនែឹកគ្ប្មប 
ប្តវូណតបាំសពញឱ្យបានសពញសលញសដ្ឋយប្បធានប្កុម។ កញ្ចប់ព័ត៌មាន IEP 
ប្តូវណតរួមបញ្ចូលនូវេមាេធាតុចាំបាច់្បទាំងអេ់សៅកែុងលាំដ្ឋប់ណដ្លបានរាយសៅសលើបញ្ជីប្តួតពិនិតយសៅសពលណដ្លពួកសគ្
ប្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំសែើរការ។ 

6.2 ការអនវុតតកមមវធិ ីIEP 

មិនសលើេពីសាមេបិ (30) នលៃប្បតទិនិបនាបព់ទីទលួបានកមមវធីិ IEP ណដ្លបានសេែើេុាំនិងការដ្ឋក់កណនែង 

ណដ្លបាន សេែើេុាំឪពុកមាាយប្តូវ៖ 

• ទទួលយកឬបដិ្សេធកមមវិធី IEP ទាំងមូលឬមួយណនែក 

• សេែើេុាំ ឲ្យ មានការប្បជុាំពិភាកាអាំពីណនែកណដ្លបដិ្សេធរបេ់កមមវិធី IEP; ឬ 

• ប្បេិនសបើមានការប្ពមសប្ពៀងោាទទួលយកេាំសែើរណកណប្ប និងប្ពមទទួលឬបដិ្សេធការសេែើេុាំណដ្លបានសេែើ
េុាំ 

ប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនបានសឆែើយតបសៅនឹងកមមវិធី IEP កែុងរយៈសពលសាមេិប (30) 
នលៃនននលៃប្បតិទិនសនេះការិយាលយ័ទាំនក់ទាំនងនឹងជូនដ្ាំែឹងដ្ល់ការយិាលយ័អប់រំពិសេេស ើយសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងទី 2 
ប្តូវបានសនញើសៅនទេះវិញជាមួយនឹងឯកសារច្បាំលងននកមមវិធី IEP មួយេនែឹកសទៀតក៏ដូ្ច្បជាទាំព័រ តថសលខា។ 
ទាំនក់ទាំនងសនេះក៏អាច្បពាយាមសនញើច្បាប់ច្បមែងននកមមវិធី IEP ក៏ដូ្ច្បជាទាំព័រ តថសលខាសៅនទេះជាមួយេេិសណដ្រ។ 
កែុងករែីណដ្លអែកទាំនក់ទាំនងសនញើច្បាប់ច្បមែងកមមវិធី IEP សៅនទេះសដ្ើមបីចុ្បេះ តថសលខា 
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ទាំនក់ទាំនងប្តូវណតជូនដ្ាំែឹងដ្ល់ការយិាលយ័អប់រំពិសេេដូ្សច្បែេះការបុ៉នប៉ងបណនថមអាច្បប្តូវបានច្បងប្កងជាឯកសារសៅកែុង
ឯកសាររបេេ់ិេស។ ប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនបានសឆែើយតបនឹងសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងសលើកទី 2 បនាប់ពីដ្ប់ប្បាាំ (15) 
នលៃប្បតិទិនការទាំនក់ទាំនងសៅការិយាលយ័អប់រំពិសេេស ើយសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងទីបីប្តូវបានបញ្ជូនសៅនទេះ។ 
ប្បេិនសបើឪពុកមាាយមិនបានសឆែើយតបបនាប់ពីការបុ៉នប៉ងសលើកទីបីបនាប់ពីដ្ប់ (10) នលៃនននលៃប្បតិទិនកមមវិធី IEP 
ប្តូវបានដ្ឋក់ពាកយេុាំសដ្ឋយការយិាលយ័អប់រំពិសេេ។ 

6.3 ការទទលួកមមវធិ ីIEP ណដ្លបានច្បេុះ តថសលខា 

ការិយាលយ័អប់រំពិសេេសបាេះប្តាភាាមៗនូវទាំព័រ តថសលខានិងកណនែងដ្ឋក់។ 
ជាំនួយការរដ្ឋបាលការយិាលយ័អប់រំពិសេេនឹងផ្លាេ់បតូរសាានភាពកមមវិធី IEP សៅកែុង EasyIEP ។ ប្បេិនសបើកមមវិធី IEP 
ប្តូវបានបដិ្សេធទាំងប្េុងឬណនែកែែេះទាំព័រ តថសលខានិងទាំព័រដ្ឋក់ចូ្បលនឹងប្តូវចុ្បេះកាលបរិសច្បឆទនិងដ្ឋក់បញ្ចលូភាាមៗជាមួយ
ទាំព័រកាលបរិសច្បឆទរដ្ឋបាលសៅ BSEA កែងុរយៈសពលប្បាាំ (5) នលៃបនាប់ពីបានទទួលសដ្ឋយមែឌល ។ 

សៅសពលមានការសឆែើយតបរបេម់ាតាបិតាសៅនឹងកមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើេុាំនិងការដ្ឋក់បញ្ចលូណដ្លសេែើស ើង 
មែឌលប្តូវអនុវតតរាល់ច្បាំែ ច្បណដ្លទទួលយកននកមមវិធី IEP សដ្ឋយមិនបងអង់យូរ។ 
េប្មាប់េេិសណដ្លមានអាយុតិច្បជាងបីឆ្ាាំសាលាសរៀនប្តូវអនុវតតរាល់ច្បាំែ ច្បណដ្លទទួលយកននកមមវិធី IEP 
សនេះចប់ពីអាយុបី (3) ឆ្ាាំ។ 

មែឌលេិកាធិការមិនអាច្បពនាសពលការអនុវតតកមមវិធី IEP បានសទសដ្ឋយសារកងវេះបនទប់សរៀនឬបុគ្គលិក។ 
ប្កុមននប្តូវនតលស់េវាកមមឱ្យបានសប្ច្បើនសលើកមមវិធី IEP 
ណដ្លអាច្បទទួលយកបានតាមណដ្លអាច្បសធវើសៅបានស ើយប្តូវជូនដ្ាំែឹងជាលាយលកខែ៍អកសរសៅមាតាបិតាជាបនាន់អាំពី
សេវាកមមណដ្លបានពនាសពលស តុនលេប្មាប់ការពនាសពលេកមមភាពណដ្លសាលាេិកាធិការកាំពុងសធវើសដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សា
យកងវេះកណនែងទាំសនរឬបុគ្គលិកនិងនតល់វិធីសាប្េតជាំនួេ សដ្ើមបេីាំសរច្បសោលសៅសលើកមមវិធី IEP ណដ្លទទួលយក។ 
តាមការប្ពមសប្ពៀងពីមាតាឬបិតាសាលាេិកាធិការនឹងអនុវតតវិធីសាប្េតជាំនួេភាាមៗរ ូតដ្ល់កងវេះខាតឬបញ្ជាបុគ្គលិក
ប្តូវបានសដ្ឋេះប្សាយ។ 

6.4 ការទទលួកមមវធិ ីIEP ណដ្លប្តវូបានបដ្សិេធនងិបដ្សិេធទាំងប្េងុ 

សៅសពលណដ្លកមមវិធី IEP ប្តូវបានប្ចនសចលទាំងប្េុងសាានភាពរបេ់កមមវិធី IEP នឹងសលច្បសច្បញសៅកែុង EasyIEP 
ដូ្ច្បណដ្លបានបដិ្សេធ។ សៅសពលណដ្លវាប្តូវបានសគ្បដិ្សេធមួយណនែកសាានភាពកមមវិធី IEP នឹងបងាាញសៅកែុង 
EasyIEP ដូ្ច្បណដ្លបានទទួលយកសដ្ឋយណនែក។ 
ការិយាលយ័អប់រំពិសេេនឹងនតល់ជូនសអេុីធីភាាមៗណដ្លនឹងណច្បករំណលកជាមួយប្កុមនូវច្បាប់ច្បមែងននការសឆែើយតបរបេ់ឪពុ
កមាាយ។ សនេះអាច្បជួយប្កុម 
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េមាជិកដ្ឹងថ្នណនែកណាមួយននកមមវិធី IEP ប្តូវបានទទួលយកស ើយអាច្បអនុវតតបាន។ 
ប្បេិនសបើេមាជិកប្កុមមានេាំែួរទក់ទងនឹងការអនុវតតពួកសគ្គួ្រណតទក់ទងភាាមៗជាមួយ   ETC  
ប្បេិនសបើសៅណតមានេាំែួរ ETC នឹងទក់ទងជាំនួយការនយកអប់រំពិសេេសដ្ើមបីេុាំការបាំេែឺ។ 

ប្បធានប្កុមអាច្បណកេាំរលួកមមវិធី IEP សដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយការបដិ្សេធមួយណនែកឬសពញសលញប្បេិនសបើប្បធាន
ប្កុមសជឿជាក់ថ្នការផ្លាេ់បតូរទាំងសនេះគឺ្េមរមយ (េូមសមើលណនែក 8.5 - ការណកណប្បកមមវិធី IEP) ។ 
សបើមិនដូ្សចាេះសទប្បធានប្កុមនឹងសរៀបច្បាំការប្បជុាំសាជាលមីសដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយបញ្ជាកងវល់របេ់ឪពុកមាាយកែុងរយៈសពលដ្ប់ 
(10) នលៃនននលៃេិកាបនាប់ពីទទួលបានកមមវិធី IEP ណដ្លប្តូវបានបដិ្សេធសដ្ឋយណនែកឬទាំងប្េុង។ 

6.5 ការណកណប្ប 

សពលែែេះចាំបាច់្បប្តូវណកេាំរលួកមមវិធី IEP ។ ការសធវើវិសសាធនកមមអាច្បប្តូវបានសធវើស ើងតាមរយៈទាំនក់ទាំនងតាម
ទូរេ័ពទឬអ ៊ីណម៉លជាមួយឪពុកមាាយ។ ការសធវើវិសសាធនកមមមិនអាច្បពនារយៈសពលរបេ់កមមវិធី IEP 
សនេះសទស ើយក៏មិនអាច្បផ្លាេ់បតូរទីកណនែងផ្លាេ់បតូរណដ្លរួមបញ្ចលូទាំងការបណនថមឬដ្កសេវាកមមសច្បញ។ កមមវិធី IEP 
ណដ្លមិនបានចុ្បេះ តថសលខាមិនយល់ប្ពមនិងប្ចនសចលសដ្ឋយណនែកែែេះមិនអាច្បប្តូវបានសធវើវិសសាធនកមមបានសទ - 
រាល់ការផ្លាេ់បតូរណដ្លបានសធវើច្បាំសពាេះកមមវិធី IEP ណដ្លមិនទន់ចុ្បេះ តថសលខាប្តូវបានសគ្ចត់ទុកថ្នជា“ ការណកលមអ” 
ច្បាំសពាេះកមមវិធី IEP ណដ្លសេែើស ើងស ើយគួ្រណតប្តូវបានេមាាលត់ាម (េូមសមើល 8.5 - ការណកេាំរួលកមមវិធី IEP) ។ 
N1 ណតងណតប្តូវបានបញ្ចូលជាមួយការសធវើវិសសាធនកមម។ 

6.6 ការណកណប្បកមមវធិ ីIEP 

សៅសពលការប្បជុាំប្កុមប្តូវបានសរៀបច្បាំស ើយកមមវិធី IEP ណដ្លបានសេែើេុាំប្តូវបានសនញើសៅឪពុកមាាយសដ្ើមបីសឆែើយតប
ប្កុមអាច្បពិនិតយស ើងវិញឬអេិវឌ្ឍកមមវិធី IEP ណដ្លសេែើស ើងសដ្ឋយមានការប្ពមសប្ពៀងនិងការបញ្ចូលពីមាតាបិតា។ 
ប្បសេទននការប្បជុាំនិងកាលបរិសច្បឆទសៅសលើទាំព័ររដ្ឋបាលនឹងមិនផ្លាេ់បតូរសទ។ N1 ណដ្លបានសធវើបច្បចុបបនែភាព
គួ្រណតបញ្ជាកយ់ា៉ាងច្បាេថ់្នកមមវធីិ IEP ប្តូវបានណកេាំរលួជាមួយនឹងកាលបរិសច្បឆទននការប្បជុាំប្កុមឬ
ទាំនក់ទាំនងសមក៏ដូ្ច្បជាអែកណដ្លបានសធវើការណកណប្បស ើងវញិ។ ព័ត៌មានលាំអិតអាំពីមូលស តុនិងវិធីណកេាំរួលកមមវិធី IEP 
គួ្រណតប្តូវបានកត់េាំោល់សៅកែុង N1 ។ សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយសឆែើយតបសៅនឹងកមមវិធីណកេាំរួលកមមវិធី IEP 
ណដ្លបានសេែើស ើងសាលាសរៀននឹងអនុវតតតាមសោលនសយាបាយណដ្លមានណច្បងសៅកែុងណនែកទី 8.2 ។ 

6.7 ការបដ្សិេធសេវាកមមអបរ់ពំសិេេ 

ប្បេិនសបើបនាប់ពីទទួលយកសេវាកមម IEP ឪពុកមាាយេាំសរច្បចិ្បតតបដិ្សេធសេវាកមមទាំងសនេះ 
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ឪពុកមាាយគ្ួរណតប្តូវបាននតល់ជូននវូណបបបទននការបញ្ចបស់េវាកមមនិងការបដ្ិសេធនូវសេវាកមមអបរ់ំពិសេេ។ 
សៅសពលណដ្លទប្មង់ណបបបទសនេះប្តូវបានចុ្បេះ តថសលខានិងទទួលវាគួ្រណតប្តូវបានបញ្ជូនសៅការយិាលយ័អប់រំពិសេេ។ 

6.8 េេិសលមសីៅ Lowell Public Schools 

សៅសពលណដ្លេិេសចុ្បេះសឈាាេះចូ្បលសរៀនសៅLowell Public Schoolsជាមួយកមមវិធី IEP 
ពីសាលាសរៀនរដ្ឋសនសងសទៀតមែឌលនឹងអនុវតតសេវាកមមសប្បៀបសធៀបសដ្ឋយមិនមានការពនាសពល។ ប្កុមកមមវិធី IEP 
គួ្រណតសធវើការនសេះនាស ើងវិញកែុងរយៈសពលបួន (4) សៅប្បាាំមួយ (6) េបាា ស៍ាលាសរៀនសដ្ើមបីពិភាកា
ពីការផ្លាេ់បតូររបេេ់េិសសៅLowell Public Schoolsស ើយសេែើឱ្យមានការសធវើបច្បចុបបនែភាពចាំបាច់្បសៅកមមវិធី IEP 
របេ់េេិស។ 

សៅសពលេេិសចុ្បេះសឈាាេះចូ្បលសរៀនសៅLowell Public Schoolsជាមួយកមមវិធី IEP ពីសាលារដ្ឋសប្ៅមែឌលនឹង
អនុវតតសេវាកមមសប្បៀបសធៀបសដ្ឋយោានការពនាសពល។ សៅសពលចុ្បេះសឈាាេះចូ្បលសរៀនសាលាសរៀននឹងណេវងរកការប្ពមសប្ពៀង
សដ្ើមបីវាយតនមែស ើងវិញនូវតប្មូវការរបេេ់េិសនិងកាំែត់េិទធទិទួលបានសេវាកមមអប់រំពិសេេ។ 

7.0 ការប្តតួពនិតិយវឌ្ឍនភាព 

7.1 របាយការែ៍ប្តតួពនិតិយការរកីច្បាំសរើន / របាយការែ៍វឌ្ឍនភាព 

ការអេិវឌ្ឍរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពណដ្លមានលកខែៈេរសេរនិងមានន័យលអចប់សនតើមសដ្ឋយសោលសៅណដ្លបានេរសេរ
យា៉ាងលអណដ្លរួមមានសេច្បកតីណលែងការែ៍អាំពីលទធនលបច្បចុបបនែសេច្បកតីណលែងការែ៍សោលសៅនិងសោលបាំែងឬសោល។ 
ប្កុមគួ្រសប្បើណនែកេណមតងនសពលបច្បចុបបនែជាច្បាំែ ច្បចប់សនតើមសដ្ឋយណនអកសលើអវីណដ្លេេិសអាច្បសធវើបាន។ សោលសៅគឺ្ជាច្បាំែ ច្ប
បញ្ចប់ស ើយសោលសៅឬសោលគឺ្ជាជាំហានរវាងច្បាំែ ច្បចប់សនតើមនិងច្បាំែ ច្បបញ្ចប់។ 
ទិនែន័យគួ្រណតប្តូវបានរួមបញ្ចូលសៅកែុងការអនុវតតបច្បចុបបនែដូ្សច្បែេះវឌ្ឍនភាពអាច្បប្តូវបានវាេ់យា៉ាងច្បាេ់រវាងការអនុវតតបច្បចុ
បបនែនិងបទដ្ឋាន។ 

របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពគួ្រឆែុេះបញ្ជចាំងពីការរីកច្បសប្មើនរបេេ់ិេសសឆ្ពេះសៅរកសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំនិងថ្នសតើវឌ្ឍនភាពសនេះប្គ្
ប់ប្ោន់េប្មាប់េេិសសដ្ើមបេីសប្មច្បសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំសៅចុ្បងបញ្ចប់ននរយៈសពល IEP ណដ្រឬសទ។ 

របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវណតប្តូវបានសនញើសៅឪពុកមាាយយា៉ាងសហាច្បណាេ់ឱ្យបានញឹកញាប់សៅសពលណដ្លឪពុកមាាយរបេ់
កុមារណដ្លមិនមានពិការភាពប្តូវបានជូនដ្ាំែឹងអាំពីការរីកច្បសប្មើនរបេ់កូន ៗ របេ់ពួកសគ្ (រួមជាមួយកាតរបាយការែ៍) 
។ សៅ Lowell ភាពញឹកញាប់ននការរាយការែ៍មានដូ្ច្បខាងសប្កាម៖ 
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តាមបទបបញ្ញតតិេ ព័នធ របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវណតសឆែើយេាំែួរពីរខាងសប្កាមេប្មាប់សោលសៅនីមួយៗ៖ 

⚫ សតើអវីសៅជាការរីកច្បសប្មើនរបេេ់ិេសសឆ្ពេះសៅរកសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំ? 

⚫ សតើការរីកច្បសប្មើនមានលកខែៈប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីឱ្យេិេសេាំសរច្បសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំសៅចុ្បងបញ្ចប់ននរយៈសពល 
IEP ណដ្រឬសទ? 
េមាជិកប្កុមគួ្រណតសឆែើយតបសៅនឹងេាំនួរណដ្លកាំែត់សដ្ឋយអនុវតតតាមជាំហានទាំងសនេះសៅសពលេរសេររបា
យការែ៍វឌ្ឍនភាពរបេ់ពួកសគ្៖ 

⚫ បញ្ជាក់ពីអវីណដ្លេេិសបាននិងកាំពុងសធវើការ 

⚫ រាយនូវអវីណដ្លេិេសេាំសរច្បបាន 

⚫ សប្បើភាសាណដ្លអាច្បវាេ់ណវងបានសៅសពលេមរមយ 
(ឧទ រែ៍ច្បនកាំពុងសាាគ្មន៍មិតតេកដិរបេ់ោត់សពលមកដ្លស់ាលាសរៀនកែុង 90% ននឱ្កាេណដ្លបានវាេ់) 

⚫ ច្បងអុលបងាាញរាលក់ារជាំពប់ដួ្លសៅរកភាពសជឿនសលឿននិងរសបៀបណដ្លប្កុមកាំពុងសឆែើយតប 
(មានន័យថ្នការណកលមអជាអវីឬនឹងប្តូវសប្បើសដ្ើមបីោាំប្ទការរីកច្បសប្មើនរបេ់េេិស) 

⚫ គ្សប្មាងថ្នសតើេិេសនឹងឈានដ្ល់សោលសៅប្បចាំឆ្ាាំណដ្រឬសទប្បេិនសបើការរីកច្បសប្មើនសៅណតបនតកែុងសលបឿនបច្បចុបបនែ 

របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពអាច្បជប្មុញឱ្យប្កុមសធវើវិសសាធនកមមកមមវិធី IEP ។ ប្បេិនសបើកងវេះននការរីកច្បសប្មើនរំពឹងទុក
សៅណតបនតឆែងកាត់របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពដ្ាំបូងនិងការណកលមអថ្នាក់ជាបនតបនាប់ប្កុមគួ្រណតបាំសពញបណនថម។ 
ប្កុមប្តូវពិភាកាប្បេិនសបើកមមវិធី IEP និងសោលសៅណដ្លពាក់ព័នធប្តូវបានបសងកើតស ើង
យា៉ាងប្តឹមប្តូវសដ្ើមបីនតល់ឱ្យេិេសនូវឱ្កាេសដ្ើមបីទទួលបានអតថប្បសយាជន៍ដ៏្មានអតថន័យពីបទពិសសាធន៍ននការអប់រំណដ្
លចាំបាច់្បេប្មាប់ FAPE ។ ប្កុមគួ្រណតកាំែត់ថ្នសតើកងវេះការរីកច្បសប្មើនរបេ់េិេសគឺ្ទក់ទងនឹងពិការភាពណដ្រឬសទ។ 

ប្បេិនសបើេេិសមានភាពសជឿនសលឿនជាងការរំពឹងទុករបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពអាច្បនតល់អនុសាេន៍សលើជាំហានបនាប់។ 
សពលែែេះវាអាច្បជាការេមរមយសដ្ើមបីសធវើវិសសាធនកមមកមមវិធី IEP 
សដ្ើមបីបណនថមសោលសៅប្បចាំឆ្ាាំបណនថមឬណកតប្មូវការរំពឹងទុក។ 



77 

7.2 ការសនញើសារសៅនទេះនងិរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពននការដ្ឋកព់ាកយ 

រយៈសពលនីមួយៗសាលាប្តូវនតល់សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងដ្លម់ាតាបិតាអាំពីការរីកច្បសប្មើនរបេេ់េិសសឆ្ពេះសៅរកការេសប្មច្បសោ
លសៅរបេ់ែែួន។ របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពប្តូវណតប្តវូបានសនញើឬសនញើសៅនទេះ កែងុសពលណតមយួដ្ូច្បនឹងប័ែណរបាយការែ៍។ 
អែកទទួលែុេប្តូវទទួលែុេប្តូវកែុងការបញ្ចប់និងសបាេះពុមពនូវរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពនីមួយៗច្បាំនួនពីរច្បាប់េប្មាប់េេិស
សៅសលើបនទុករបេ់ពួកសគ្។ ឯកសារលតច្បមែងមួយច្បាប់ប្តូវបានសនញើ / សនញើសៅនទេះនិងមួយច្បាប់សទៀតប្តូវបានសនញើសៅ
ការិយាលយ័អប់រំពិសេេេប្មាប់បាំសពញឯកសារនិងបកណប្បប្បេិនសបើចាំបាច់្ប។ របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពេប្មាប់
េិេសសៅសលើបនទុករបេ់ពួកសគ្។ 

របាយការែ៍វឌ្ឍនភាពណដ្លបានសនញើសៅការយិាលយ័អប់រំពិសេេប្តូវណតប្តូវបានតសប្មៀបតាមភាសា។ 
សប្បើេនែឹកគ្ប្មបរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាព (ឧបេមព័នធ J) 
សដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើការបកណប្បប្តូវបានទមទរឬអត់ស ើយសបើដូ្សចាេះណមនភាសាអវី។ 
េូមសប្បើេនែឹកគ្ប្មបសនសងេប្មាប់ភាសានីមួយៗ។ 
ឧទ រែ៍ប្បេិនសបើរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពែែេះប្តូវការការបកណប្បជាភាសាសអេា៉ាញនិងែែេះសទៀតបកណប្បជាភាសាអារ៉ាប់
េូមសនញើកញ្ចប់ព័ត៌មានបីសនសងោាជាមួយេនែឹកគ្ប្មបសនសងៗោាេប្មាប់៖ (កញ្ចប់ទី 1 = មិនប្តូវការការបកណប្បសទ កញ្ចប់ទី 
2 = ណប្បេាំរលួជាភាសាសអេា៉ាញ និងកញ្ចប់ទី 3 = បកណប្បសៅជាភាសាអារ៉ាប់។ )។ 

7.3 ការរកាេេិសជាមយួកមមវធិ ីIEP 

សៅសពលរដ្ឋបាលសាលាដ្ាំបូងពិចរណាសលើេេិសណដ្លមានកមមវិធី IEP 
េប្មាប់ការរកាទុកជាយថ្នស តុនយកសាលាឬអែករច្បននឹងជូនដ្ាំែឹងដ្ល់សាលា ETC ។ ប្កុមកមមវិធី IEP 
របេ់េេិសប្តូវណតប្បមូលនដុាំោាសដ្ើមបីពិភាកាពីភាពេមប្េបននកមមវិធី IEP 
របេ់េេិសថ្នសតើការរកាេកាានុពលមានន័យថ្នេេិសមិនមានវឌ្ឍនភាពប្គ្ប់ប្ោន់សឆ្ពេះសៅរកសោលសៅរបេ់កមមវិធី IEP 
ស ើយប្បេិនសបើដូ្សច្បែេះការែកខានមិនបានសធវើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពប្គ្ប់ប្ោន់គឺ្ទក់ទងនឹងពិការភាព។ 
ការពិភាកាគួ្រណតប្តូវបានច្បងប្កងជាឯកសារជាមួយ N1 ស ើយសបើចាំបាច់្បកមមវិធី IEP ណដ្លបានសធវើបច្បចុបបនែភាព។ 

8.0 នតិវិធិវីនិយ័េេិស 

8.1 ការដ្ឋកវ់និយ័េេិសណដ្លមានពកិារភាព 

សៅ Honig v. Doe, 559 IDELR 231 (EHLR 559:231) (U.S. 1988) តុលាការកាំពូលអាសមរិកបានហាមឃត់
េកមមភាពវិន័យមួយច្បាំនួនណដ្ល បណាដលឱ្យមានការផ្លាេ់បតូរការកាំែត់កណនែងេប្មាប់េេិសពិការ 
(មាាក់ទទួលការអប់រំពិសេេនិងសេវាកមមពាក់ព័នធសប្កាម IDEA) ។ 
ជាទូសៅេេិសណដ្លមានភាពពិការមិនអាច្បប្តូវបានទទួលរងនូវក 



ការផ្លាេ់បតូរវិន័យននទីកណនែងការងារប្បេិនសបើកាំ េុរបេ់ោត់ប្តូវបានបងកស ើងសដ្ឋយឬមានទាំនក់ទាំនងផ្លាល់និងពិការ
ភាពសៅនឹងពិការភាពរបេ់ោត់។ ការផ្លាេ់បតូរវិន័យកែុងការរកកណនែងសរៀនសកើតស ើងសៅសពលណដ្លេេិស
ប្តូវបានពយួរកែុងរយៈសពលសលើេពីដ្ប់ (10) នលៃជាប់ៗោាឬទទួលរងនូវលាំនាំននការផ្លាករយៈសពលែែីកែុងរយៈសពលសលើេពី
ដ្ប់ (10) នលៃេិកាណដ្លបសងកើតបានជាលាំនាំននការដ្ក ូតសច្បញ។ 
ប្បេិនសបើការប្បប្ពឹតតមិនប្តឹមប្តូវរួមមានការនាំយកអាវុធឬថ្នាាំសៅសាលាសរៀនប្បេិនសបើេេិសសនេះបានសធវើបាបរាងកាយធៃ
ន់ធៃរសៅសលើមនុេសមាាក់សនសងសទៀតឬសបើមិនដូ្សចាេះសទវាបងកសប្ោេះថ្នាក់ដ្លោ់ត់ / នងឬអែកដ្នទសនេះ
ច្បាប់សនសងៗណដ្លប្គ្ប់ប្គ្ងការដ្កសច្បញពីសាលានឹងប្តូវអនុវតត។ សៅកែុងប្គ្ប់ប្ពឹតតិការែ៍ទាំងអេ់ការពយួរ
រយៈសពលជាងដ្ប់ (10) នលៃេិកាគឺ្េថិតសៅសប្កាមវិធានពិសេេនិងណដ្នកាំែត់សៅសពលណដ្លេិេសប្តូវបានពិការសប្កាម 
IDEA ឬណនែកទី 504 ។ 
សលើេពីសនេះសទៀតមែឌលប្តូវបនតនតល់ការអប់រំសាធារែៈេមរមយសដ្ឋយឥតគិ្តនលែដ្លេ់ិេសណដ្លមានេិទធិទទួលបានពិ
ការភាព IDEA ណដ្លប្តូវបានសគ្ពយួររយៈសពលជាងដ្ប់ (10) នលៃនននលៃេិកាឬប្តូវបសែាញសច្បញ។ 

គូ្េបញ្ជាក់ខាងសប្កាមសនេះគឺ្ជាការការពារតាមនីតិវិធីនិងនីតិវិធីវិន័យណដ្លទក់ទងនឹងសាានភាពទាំងសនេះ។ 
សលើេពីេិទធិប្តឹមប្តូវតាមនីតិវិធីជាមូលដ្ឋានណដ្លេេិសទាំងអេ់អាច្បទទួលបាន៖ 

• ការណកលមអការអប់រំជនពិការ ACT (IDEA) និងណនែកទី 504 
ននច្បាប់សាារនីតិេមបទអនុវតតនូវតប្មូវការនីតិវិធីបណនថមសៅសពលមិនរាប់បញ្ចូលេេិសពិការសដ្ឋយស តុនល
វិន័យ។ 

• េិេសណដ្លមានកមមវិធី IEP ឬ ណននការ 504 ឬ េេិសណាមាាក់ណដ្លសាលាមានស តុនល
េងស័យមុនសពលមានេកមមភាពដ្ឋក់វិន័យអាច្បនឹងមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេមានេិទធិទទួលបានការការ
ពារតាមនីតិវិធីបណនថម។ 

• ការកាំែត់ការបងាាញប្តវូណតសធវើស ើងមុនសពលការដ្កយកសច្បញណាមួយបសងកើតបានជាការផ្លាេប់តូរវិន័យនន
ការដ្ឋក់។ 

• ការវាយតនមែអាកបបកិរិយាមុែងារ (FBA) ប្តវូណតសធវើស ើងជាមួយនឹងការលូតលាេ់ណដ្លអាច្បមាន 
ឬការពិនិតយស ើងវិញននណននការអនតរាគ្មន៍អាកបបកិរិយា (BIP)។ 

• FBA គឺ្ប្តូវបានទមទរណតបនាប់ពីកាំែត់ថ្នការប្បប្ពឹតដគឺ្ជាការបងាាញ
ពីភាពពិការរបេេ់េិសឬសៅសពលណដ្លប្តូវបានរកស ើញថ្នេមប្េបសដ្ឋយ 
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ប្កុមការងារប៉ុសណាណេះ។ 

• ការកាំែត់ការបងាាញប្តវូណតសធវើស ើងកែុងរយៈសពលដ្ប់ (10) 
នលៃនននលៃេិកាណាមួយននការេសប្មច្បចិ្បតតដ្ឋក់វិន័យណដ្លនឹងនាំឱ្យមានការផ្លាេប់តរូកណនែងសដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើការប្ប
ប្ពឹតតណដ្លនតល់នូវវិន័យប្តូវបានបងាាញពីភាពពិការរបេ់េេិស។ 
កែុងនមជាការអនុវតតលអបាំនុតការកាំែត់ការបងាាញគួ្រសកើតស ើងមុនសពលមាននីតិវិធីវិន័យណាមួយណដ្លអាច្បប
ណាដលឱ្យេេិសប្តូវបានផ្លាករយៈសពលជាងដ្ប់ (10) នលៃនននលៃេិកា។ 

• ការនតល់សេវាកមម / FAPE (ការអប់រំសាធារែៈេមរមយឥតគិ្តនលែ) ប្តវូណតនតល់ជូនដ្ល់ IDEA– 
េិេសណដ្លមានេិទធិទទួលសៅនលៃទដី្បម់យួ (11th) បនាបព់ដី្ក តូ។ 

ប្បេិនសបើអាកបបកិរិយាមនិណមនជាការបងាាញពីភាពពិការរបេេ់ិេស៖ 

• នយកសាលាអាច្បដ្ឋក់ទែឌកមមណដ្លអនុវតតច្បាំសពាេះេេិសទាំងអេ់។ 

• នយកសាលាប្តវូណតនតល ់FAPE ដូ្ច្បណដ្លបានកាំែត់សដ្ឋយប្កុមកមមវិធី IEP 
េប្មាប់េេិសសលើកមមវិធី IEP គិ្តប្តឹមនលៃទីដ្ប់មួយ (11th) បនាប់ពីដ្ក ូត។ 

• មនិមានកាតពវកិច្បចនតល់ FAPE េប្មាប់េេិស 504 ស ើយសទេះបីពួកសគ្មានេិទធិទទួលបានឱ្កាេសដ្ើមបីសជឿន
សលឿនណនែកេិកាកែុងកាំ ុងសពលននការបដិ្សេធប្េបតាម MGL c.76, §21ក៏សដ្ឋយ។ 

• េិទធិសៅសេៃៀម៖ េេិសសៅណតេថតិកែុងការដ្ឋក់វិន័យរង់ចាំការនុតកាំែត់ននវិន័យឬ
រ ូតដ្ល់សេច្បកតីេាំសរច្បពីម្នតេីវនការ។ ប្បេិនសបើអាកបបកិរិយាគឺ្ជាការបងាាញពីភាពពិការរបេ់េេិស៖ 

• េិេសវិលប្ត ប់សៅសាលាសរៀនមុននលៃទីដ្ប់មួយ (ទី 11) 
សលើកណលងណតការប្បប្ពឹតដប្េបតាមលកខែៈវិនិច្បឆ័យននការដ្កឯកសតាភាគី្ 
មែឌលេិកាធិការទទួលបានការយល់ប្ពមពីមាតាបិតា 
ឬដី្ការបេ់ម្នតីេវនការឬបទបញ្ជាហាមឃតជ់ាបសណាដេះអាេនែ (TRO) ប្តូវបានសច្បញ។ 

• េិេសណដ្លមានភាពពិការអាច្បប្តូវបានដ្ឋក់សៅកែុងកណនែងអប់រំជាំនួេបសណាដេះអាេនែ (IAES) 
លុេះប្តាណតមានការណែនាំពីប្កុមនិងការយល់ប្ពមពីមាតាបិតា / អាណាពាបាលឬេេិសប្បេិនសបើោត់ / 
នងមានអាយុដ្ប់ប្បាាំបី (18) ឆ្ាាំស ើងសៅ។ សៅសប្កាមកាលៈសទេៈជាក់លាក់េេិសអាច្បប្តូវបាន 
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ដ្ឋក់ជាឯកសតាភាគ្ីសៅកែុង IAE សដ្ឋយប្កុមការងាររបេ់ោត់។ 

• េិេសអាច្បប្តូវបានដ្កសច្បញជាឯកសតាភាគី្សដ្ឋយមិនគិ្តពីការសបតជាាចិ្បតតច្បាំសពាេះអាយសអេអាយសអ
េរយៈសពលរ តូដ្លណ់េេបិប្បាាំ (45) នលៃេកិាេប្មាប់៖ 

o ការកាន់កាប់អាវុធសប្ោេះថ្នាក់សៅតាមបរិសវែសាលាឬសៅឯប្ពឹតតកិារែ៍ណដ្លឧបតថមភសដ្ឋយសាលាសរៀនឬ
សាលាសរៀន។ 

o ការកាន់កាប់ឬសប្បើប្បាេ់សប្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់សៅតាមទីធាាសាលាឬសៅឯកមមវិធីឧបតថមភសដ្ឋយសា
លាសរៀនឬប្ពឹតតិការែ៍ណដ្លទក់ទងនឹងសាលាសរៀន។ 

o ការណេវងរកសារធាតុណដ្លបានប្តួតពិនិតយសៅកែុងបរិសវែសាលាឬសៅឯប្ពឹតតិការែ៍ណដ្លឧបតថ
មភសដ្ឋយសាលាសរៀនឬសាលាសរៀន។ 

o បណាដលឱ្យមានរបួេរាងកាយធៃន់ធៃរ។ 

• IAES យៈសពល 45 នលៃប្តវូណត៖ 

o អនុញ្ជាតឱ្យេិេសចូ្បលរួមកែុងកមមវិធីេិកាទូសៅរីកច្បសប្មើនសឆ្ពេះសៅរកសោលសៅកែុងកមមវិធី IEP 
និងទទួលបានការអប់រំពិសេេនិងសេវាកមមពាក់ព័នធណដ្លមានសៅកែុងកមមវិធី IEP ។ 

o នតល់សេវាកមមនិងការណកណប្បណដ្លប្តូវបានរច្បនស ើងសដ្ើមបីសដ្ឋេះប្សាយអាកបបកិរិយាណដ្លបាននតល់ឱ្យកា
រដ្កសច្បញនិងសដ្ើមបីការពារឥរយិាបលមិនឱ្យសកើតស ើងដ្ណដ្លៗ។ 

o បញ្ចបស់ៅចុ្បងបញ្ចប់ននរយៈសពលណេេិបប្បាាំ (45) នលៃនននលៃេិកាស ើយេេិសនឹងប្តូវវិលប្ត ប់សៅ
រកកណនែងសធវើការពីមុនរបេ់ែែួនសលើកណលងណតឪពុកមាាយ / អាណាពាបាល / 
េិេសយល់ប្ពមនឹងការបណនថមនន IAES ឬដី្កាប្តូវបានទទួលសដ្ឋយអនុញ្ជាតឲ្យបនតដ្ក ូតេេិស។ 
មែឌលនឹងសោរពតាមលកខនតិកៈរបេ់រដ្ឋនិងេ ព័នធទាំងអេទ់ក់ទងនឹងវិន័យរបេេ់ិេសណដ្លមានត
ប្មូវការពិសេេ។ 
េប្មាប់ព័ត៌មានលមអិតបណនថមទក់ទងនឹងច្បាប់និងបទបបញ្ញតតិទាំងសនេះេូមសមើលសេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងរបេ់
មាតាបិតាេតីពីការការពារតាមនីតិវិធីច្បាប់េតីពីការណកលមអការអប់រំជនពិការឆ្ាាំ 2004 ។ (IDEIA) 
(PL: 108-446) ណនែក 615 និងណនែក 504 ននច្បាប់សាារនីតិេមបទឆ្ាាំ 1973. 33 
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9.0 ការសេែើេុាំេប្មាបស់េវាកមម 

សៅសពលណាណដ្លមានការសេែើេុាំសេវាកមមបណនថមប្តូវបានសធវើទាំនក់ទាំនងសៅការយិាល័យ ETC 
ណដ្លនឹងកាំែត់ពីេកមមភាពេមប្េប។ 

• ការសេែើេុាំការបកណប្បភាសា / សេវាកមមអែកបកណប្បភាសា៖ 

សៅសពលណាណដ្លប្កុមប្គួ្សារប្តូវការអែកបកណប្បនិង / ឬអែកបកណប្បនិងជសប្មើេណនអកសលើអោរមិនមានសទអឹមធីនឹងចប់
សនតើមដ្ាំសែើរការសដ្ើមបីទទួលបានសេវាបកណប្បសដ្ឋយទក់ទងការយិាលយ័អប់រំពិសេេយា៉ាងសហាច្បណាេ់ពីរ (2) 
េបាា ៍ប្បតិទិនមុនកាលបរិសច្បឆទននការប្បជុាំ។ 

• េាំសែើេុាំច្បមែងឯកសារេទួន៖ 

ប្បេិនសបើការសេែើេុាំកាំែត់ប្តាអប់រំពិសេេប្តូវបានទទួលសៅកប្មិតសាលាសរៀននយកសាលាឬអែករច្បនគួ្រណតទក់ទងការិ
យាលយ័អប់រំពិសេេ។ ឯកសារនឹងប្តូវបាននតល់ជូនកែុងរយៈសពលដ្ប់ (10) នលៃនននលៃប្បតិទិនបនាប់ពីបានទទួលេាំសែើ។ 
ច្បាប់ច្បមែងមួយច្បាប់ប្តូវបាននតល់ជូនសដ្ឋយមិនគិ្តនលែបុ៉ណនតច្បាប់ច្បមែងបណនថមប្តូវបាននតល់ជូនកែុងតនមែ 0.05 ដុ្លាារ 
កែុងមួយទាំព័រ។ 

9.1 ការសច្បញនាយពត័ម៌ាន 

សដ្ើមបីការពារការេាំងាត់របេ់េេិសសៅសពលទាំនក់ទាំនងជាមួយអែកនតល់សេវាឯកជនរបេ់េេិស 
ឬការសច្បញនាយឯកសារនន មែឌល តប្មូវឲ្យ 
មាតាបិតាចុ្បេះ តថសលខាសលើការប្ពមសប្ពៀងេប្មាប់ទប្មង់ណបបបទននការសច្បញនាយព័ត៌មាន (ឧបេមព័នធ K) ។ 

9.2 េាំសែើឪពកុមាាយេប្មាបក់ារេសងកត 

Lowell Public Schools េ ការជាមួយឪពុកមាាយសដ្ើមបីនតល់ការសឆែើយតបឱ្យបានទន់សពលសវលា 

ច្បាំសពាេះេាំសែើណដ្លទទួលបានេប្មាប់ការេសងកតសលើកមមវិធីអប់រំពិសេេបច្បចុបបនែ ឬណដ្លបានសេែើស ើងរបេ់កូនៗពួកសគ្។ 
ឪពុកមាាយឬអែកវាយតនមែឯកជនណដ្លបានកាំែត់ឬអែកប្បឹកាសយាបល់ណនែកអប់រំអាច្បសធវើការអសងកតបាន។ Lowell 
នឹងនតល់ឱ្កាេេប្មាប់ការេសងកតសមើលរយៈសពលនិងទាំ ាំប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីជួយឱ្យការវាយតនមែលទធនលការងាររបេ់កុមារ
សៅកែុងកមមវិធីបច្បចុបបនែរបេ់ោត់ 
ឬសដ្ើមបីវាយតនមែេមតថភាពរបេ់កមមវិធីណដ្លបានសេែើស ើងសដ្ើមបីជួយកុមារឱ្យមានការរីកច្បសប្មើនប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាព។ 

ETC នឹងជូនដ្ាំែឹងសៅនយកសាលានិងរដ្ឋបាលអប់រំពិសេេនូវរាល់េាំែូមពរេប្មាប់ការេសងកត។ 
សដ្ើមបីជួយកែុងការសរៀបច្បាំកាលវភិាគ្ឱ្យបានទន់សពលសវលា ETC (ឬ 
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អែកទទលួការចតត់ាាំងរបេជ់ាំនយួការនយកអបរ់ពំសិេេ) 

នងឹទកទ់ងអែកេសងកតការែ៍ណដ្លបានកាំែតអ់តតេញ្ជាែសដ្ឋយផ្លាលក់ែងុរយៈសពលប្បាាំពរី (7) 

នលៃននការសេែើេុាំមាតាឬបតិាេប្មាបក់ារេសងកតសដ្ើមបពីភិាកាអាំពសីោលបាំែង រយៈសពល នងិកាលបរសិច្បឆទេកាានពុលននការេសងកត។ 

មនុសពលការេសងកតសកើតស ើង, ETC នឹងបញ្ជូនេាំែ ាំណបបបទការយល់ប្ពមេសងកតការែ៍ណដ្លបានបញ្ចប់និង
កិច្បចប្ពមសប្ពៀងការេមាាត់ (ឧបេមព័នធ L) ណដ្លប្តូវណតចុ្បេះ តថសលខាសដ្ឋយឪពុកមាាយអែកេសងកតការែ៍
និងនយកសាលា។ ឪពុកមាាយក៏ប្តូវនតល់ការអនុញ្ជាតឱ្យទក់ទងជាមួយអែកេសងកតការែ៍សដ្ឋយចុ្បេះ
 តថសលខាសលើការប្ពមសប្ពៀងេប្មាប់ការសច្បញនាយព័ត៌មាន។ 

បុគ្គលិកសាលាណដ្លបានចត់តាាំងនឹងអមដ្ាំសែើរអែកេសងកតការែ៍កែុងកាំ ុងសពលអសងកត។ 
សដ្ឋយសារទាំនួលែុេប្តូវណដ្លកាំពុងបនតរបេ់ប្គូ្ អែកពាបាលសរាគ្ និងបុគ្គលិកដ្នទសទៀតសដ្ើមបីបសប្មើេិេស 
ពួកសគ្នឹងមិនអាច្បរង់ចាំទទួលេប្មាប់ការេនទនកែុងអាំ ុងសពលរឺភាាមៗមុនសពល / បនាប់ពីរយៈសពលអសងកតស ើយ។ 
ការែិតែាំទាំងអេ់គួ្រណតប្តូវបានសធវើស ើងសដ្ើមបីកាំែត់នលប៉េះពាល់សលើការណែនាំនិងប្បតិបតតិការថ្នាក់សរៀន។ 
មនិអនញុ្ជាតឱ្យមានការលតេាំសលងឬវសីដ្អកូែងុសពលសធវើការអសងកត។ 

មែឌលជាទូសៅមិនមានការសរៀបច្បាំការេសងកតេប្មាប់ណនែកជាក់លាក់ននឆ្ាាំដូ្ច្បជាកែុងអាំ ុងសពលការសធវើសតេតរបេ់រដ្ឋ 
ឬកែុងអាំ ុងសពលបុ៉នានេបាា ដ៍្ាំបូងននសាលាសរៀនណដ្រ។ សលើេពីសនេះសទៀតសដ្ឋយសារណតវាមិនអាច្បមានលទធភាព 

ទទួលយកេាំសែើទាំងអេ់កែុងអាំ ុងសពលបុ៉នានេបាា ៍ចុ្បងសប្កាយននសាលាសរៀនឪពុកមាាយប្តូវបានជប្មុញឱ្យដ្ឋក់ពាកយ
េុាំេសងកតណាមួយឱ្យបានឆ្ប់តាមការអនុវតតសៅកែុងឆ្ាាំេិកា។ សលើេពីសនេះបុគ្គលិកសាលារកាេិទធិនិងកាតពវកិច្បច 
របេ់ពួកសគ្កែុងការរឹតតបិតការេសងកតកមមវិធីសៅសពលចាំបាច់្បសដ្ើមបីការពារេុវតថិភាពកុមារឬភាពេុច្បរិតននកមមវិធី។ 
សាលាក៏រំពឹងនងណដ្រថ្នអែកេសងកតការែ៍ទាំងអេ់សច្បៀេវាងការបងាាញព័ត៌មានណដ្លអាច្បកាំែត់អតតេញ្ជាែផ្លាល់ែែួនឬ
េមាាត់ណដ្លពួកសគ្អាច្បទទួលបានកែុងកាំ ុងសពលននការេសងកត 
(សលើកណលងណតេិេសណដ្លប្តូវបានសគ្េសងកតស ើញកែុងករែីសនេះវានឹងប្តូវបានសប្បើប្េបតាមេិទធិអាំណាច្បនិងទិេសៅរបេ់
ឪពុកមាាយ) ។ 

9.3 សេវាកមមអបរ់សំៅតាមមនទរីសពទយសៅនទេះ 

េិេសណដ្លមានឯកសារសវជជសាប្េតណដ្លប្តូវបានសគ្រំពឹងថ្ននឹងប្តូវបាន ុាំឃាំងសៅកែុងនទេះឬមនទីរសពទយរយៈសពលយា៉ាងតិច្ប 

ដ្ប់បួននលៃ (14) នលៃនននលៃេិកាកែុងអាំ ុងឆ្ាាំេិកាណាមួយមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំសៅនទេះឬមនទីរសពទយ។ 
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សៅសពលណដ្លេិេសច្បូលមនទីរសពទយមនទីរសពទយណតងណតទក់ទងការិយាល័យអប់រំពិសេេសដ្ឋយផ្លាល់សដ្ើមបីសរៀបច្បាំការបសប្ងៀន។ 
បុគ្គលិកសាងេង់គួ្រណតទក់ទងការិយាលយ័អប់រំពិសេេប្បេនិសបើមនទីរសពទយមិនទន់បានសធវើរួច្បស ើយ។ 

សដ្ើមបីឱ្យេិេសមានេិទធិទទួលសេវាអប់រំសៅមនទីរសពទយសៅនទេះប្គូ្សពទយឬគិ្លានុបបដ្ឋាយកិារបេេ់ិេសប្តូវបាំសពញសេច្បកតីណលែង
ការែ៍របេ់ប្គូ្សពទយេប្មាប់ការអប់រំតាមនទេះបសណាដេះអាេនែឬមនទីរសពទយ SPED 28R/3 េាំែ ាំណបបបទ (ឧបេមព័នធ M) 
ឬសេច្បកតីណលែងការែ៍ណដ្លមានចុ្បេះ តថសលខាសេមើោាប្េបតាមតប្មូវការណដ្លបានណច្បងកែុង 603 CMR 28.03(3)(c)។ 
សេច្បកតីជូនដ្ាំែឹងប្តូវណតរាប់បញ្ចូល៖ (1) កាលបរិសច្បឆទណដ្លេិេសប្តូវបានសគ្បញ្ជូនសៅមនទីរសពទយឬប្តូវសគ្បងាខាំងទុកសៅនទេះ 
(2) ស តុនលសវជជសាប្េតេប្មាប់ការ ុាំឃាំង (3) រយៈសពលរំពឹងទុកននការ ុាំឃាំង។ និង (4) 
សតើតប្មូវការណនែកសវជជសាប្េតរបេេ់ិេសគួ្រប្តូវយកមកពិចរណាកែុងការសរៀបច្បាំណននការសេវាអប់រំសៅតាមនទេះឬមនទីរសពទយ។ 

សេវាកមមអប់រំមនទីរសពទយតាមនទេះណដ្លនតល់ជូននឹងប្តូវេប្មបេប្មួលសដ្ឋយការិយាលយ័អប់រំពិសេេជាមួយរដ្ឋបាលអោរ។ 
សេវាកមមបសប្ងៀននឹងប្តូវបាននតល់ជូននូវភាពញឹកញាប់ប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីឱ្យេិេសបនតកមមវិធីអប់រំរបេ់ែែួនដ្រាបណាសេវាកមម
ទាំងសនេះមិនសប្ជៀតណប្ជកកែុងតប្មូវការណនែកសវជជសាប្េតរបេេ់េិស។ 

េាំរាប់េេិសណដ្លបានចូ្បលសរៀនសៅសាលាអប់រំពិសេេឯកជនឬេ ការជាមួយការច្បាំណាយរបេ់សាលា Lowell 
សាលាជាំនញសនេះទទួលែុេប្តូវកែុងការនតល់ការបសប្ងៀនអាំ ងុសពលេាំរាកសពទយសៅនទេះសដ្ឋយច្បាំណាយរបេ់ពួកសគ្ដ្
រាបណាេេិសសៅណតចុ្បេះសឈាាេះចូ្បលសរៀនសៅសាលាសនេះ។ 

ប្បេិនសបើតាមសយាបល់របេប់្គូ្សពទយ េេិសអប់រំពិសេេប្តូវបានសគ្រំពឹងថ្ននឹងសាាក់សៅនទេះ កែុងមនទីរសពទយ 
ឬមនទីរសពទយណលទាំកុមារសដ្ឋយស តុនលសវជជសាប្េតរយៈសពលជាង ុកេិប (60) នលៃ រដ្ឋបាលអប់រំពិសេេឬ ETC 
នឹងសកាេះប្បជុាំប្កុមការងារសដ្ើមបីសធវើវិសសាធនកមមកមមវិធី IEP ណដ្លមានប្សាប់ឬបសងកើតកមមវិធី IEP 
លមីណដ្លេមប្េបនឹងកាលៈសទេៈពិសេេរបេ់េេិស។ 

ឪពុកមាាយ / អាណាពាបាលរបេ់េេិសអប់រំទូសៅមាាក់ណដ្លបច្បចុបបនែមិនបានចូ្បលសរៀនសដ្ឋយសារសាានភាព
េុែភាពអាច្បសេែើេុាំការវាយតនមែអប់រំពិសេេសដ្ើមបីកាំែត់ថ្នសតើសាានភាពេុែភាពរបេេ់េិសប្តូវនឹងតប្មូវការេិទធិទទួ
លការអប់រំពិសេេឬសទ។ 

មែឌលេិកាធិការចាំបាច់្បប្តូវនតល់ការបសប្ងៀនកែុងកប្មិតភាពញឹកញាប់ប្គ្ប់ប្ោន់សដ្ើមបីជួយឲ្យ 
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េិេសេិកាទន់វគ្គេិការបេ់ែែួននិងកាត់បនថយការខាតបង់ណនែកអប់រ។ំ សនេះប្តូវបានកាំែត់សដ្ឋយណនអកសលើលកខែៈបុគ្គល។ 
មួយសមា៉ាងកែុងមួយនលៃសប្ច្បើនណតប្គ្ប់ប្ោន់កែុងសាានភាពបសប្ងៀន 1: 1 បុ៉ណនតច្បាំនួនសនេះប្តូវកាំែត់សដ្ឋយណនអកសលើ
តប្មូវការបុគ្គលនិងសាានភាពេែុភាព។ សេវាកមមអប់រំសៅមនទីរសពទយសៅនទេះមិនគួ្ររំខានដ្ល់តាំរូវការណនែកសវជជសាប្េតសទ។ 

េិេសណដ្លបានច្បុេះសឈាាេះច្បូលសរៀនសៅសាលាឯកជនកែុងការច្បាំណាយឪពុកមាាយក៏មានេិទធិទទួលការបសប្ងៀនតាមនទេះ- 

មនទីរសពទយតាមរយៈសាលារដ្ឋនងណដ្រ លុេះប្តាណតពួកសគ្ក៏មានលកខែៈេមបតតិប្គ្ប់ប្ោន់េប្មាប់សេវាកមមអប់រំពិសេេ។  
(សៅសពលែែេះសនេះអាច្បពាក់ព័នធនឹងការសធវើការវាយតនមែដ្ាំបូងេប្មាប់េេិស។ ) សេច្បកតីណលែងការែ៍របេ់ប្គូ្សពទយ
េប្មាប់ការអប់រំសៅតាមនទេះបសណាដេះអាេនែឬមនទីរសពទយ, SPED 28R / 3, េាំែ ាំណបបបទឬតប្មូវការសេច្បកតី
ណលែងការែ៍ណដ្លមាន តថសលខាសេមើនឹងប្តូវអនុវតតនងណដ្រច្បាំសពាេះេេិសណដ្លបានចុ្បេះសឈាាេះសៅសាលាឯកជនសដ្ឋ
យច្បាំណាយមាតាបិតា។ 

9.4 ឪពកុមាាយនងិ / ឬេេិសប្តវូបានតាំណាងសដ្ឋយសមធាវ ី

ប្បេិនសបើឪពុកមាាយនិង / ឬេេិសប្តូវបានតាំណាងសដ្ឋយសមធាវីមាាក់ស ើយសមធាវីរូបសនេះមានគ្សប្មាងចូ្បលរួមការប្បជុាំ
ណាមួយដូ្ច្បណដ្លមានណច្បងកែុងសេៀវសៅណែនាំសនេះឬសដ្ឋយ 603 CMR 28:00 សនេះមែឌលេូមរកាេិទធិឱ្យមានវតតមាន
សមធាវីរបេ់ែែួនចូ្បលរួមសៅកែុងការប្បជុាំខាងសលើ។ ប្បេិនសបើបុគ្គលិកមិនបានទទួលដ្ាំែឹងថ្នឪពុកមាាយ / 
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