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ជូនចំស ោះក្កុមក្រួសារ Lowell ដ៏មានតម្មៃរបេ់សយើង  
 
សយើងេងឃឹមថាអនក និងក្កុមក្រួសាររបេ់អនកមានេុវតថិភាព និងមានេុខភាពល្អ។ សយើងដឹងយ៉ា ងចាេ់ពីផល្ប៉ាោះ ល់្ម្នការបិទដដល្បានបង្គា ប់
សោយេុខាភិបាល្សាធារណៈសៅសល្ើក្កុមក្រួសារទំងអេ់ និងមនុេសក្រប់រូបសៅកនុងេហរមន៍របេ់សយើង។ សយើងយល់្ដឹងថា ផល្ប៉ាោះ ល់្សនោះ
មានភាពេមុក្រសាម ញជាពិសេេេក្មាប់ក្កុមក្រួសារេិេសដដល្មានពិការភាព។ សយើងេូមអររុណដល់្ការសយរយល់្ ការេហការ 
និងការគំក្ទរបេ់អនក ក្េបសពល្ដដល្សយើងស្វើការង្គរកនុងនាមជាេហរមន៍សាលាសរៀនសៅកនុងសពល្សវលាដ៏លំ្បាកសនោះ។ សារសនោះក្តូវបានផតល់្ជូន 
សដើមបីដចករំដល្កពីរសបៀបដដល្សេវាអប់រំពិសេេ និងដំសណើរការនឹងក្តូវបានស្វើស ើងសៅកនុងអំ ុងសពល្បិទសាលាសរៀនដដល្បានបង្គា ប់សនោះ។  
 
ក្េបតាមសគល្ការណ៍ដណនំារបេ់េហព័នធ និងរបេ់រដឋ សយើងនឹងបតូរសៅការេិកាពីចមាា យដំណាក់កាល្បនាទ ប់ ស ល្រឺផតល់្ឱកាេេិកាពីចមាា យ
ដដល្មានការដឹកនំា។ សៅកនុងដំណាក់កាល្សនោះ សេវាអប់រំ នឹងក្តូវបានផតល់្ជូនកនុងដបបបទខុេគន ពីសពល្ដដល្កូនរបេ់អនកមានវតតមានសោយផ្ទទ ល់្
សៅកនុងកមមវិ្ីសាលាសរៀនរបេ់ខៃួន។ បុរាលិ្កអប់រំពិសេេម្ន Lowell Public Schools នឹងពិនិតយស ើងវិញសល្ើតក្មូវការកូនរបេ់អនក 
សោយដផអកសល្ើ IEP បចចុបបននរបេ់គតស់ដើមបីកំណត់ពវិី្ីដដល្មានភាពម្ចនក្បឌិតសដើមបីផតល់្សេវាកមមបសក្ងៀន និងសេវាកមម ក់ព័នធតាមរយៈ
សវទិកាម្នការេិកាពីចមាា យ។ សយើងទទួល្សាា ល់្នូវបញ្ហា ក្បឈមខុេគន មួយសនោះេក្មាប់េហរមន៍ Lowell Public Schools ដូសចនោះសយើង
សក្គងស្វើការង្គរ និងសោោះក្សាយបញ្ហា ជាមួយគន ។  
 
ចំណុចរួរចងចំមួយចំនួន ក្េបសពល្ដដល្សយើងកំពុងបសងកើតសេវាកមមេិកាពីចមាា យ៖ 
 

1. សេវាកមមសនោះរឺថ្មីេនាៃ ងទំងក្េុង។ សយើងមិនមានវតតមានសៅកនុងអគរផ្ទទ ល់្ ប៉ាុដនតសយើងក្តូវមានភារកិចចផតល់្បទពិសសា្ន៍អប់រំដល់្
េិេានុេិេសរបេ់សយើង។ វានឹងអាក្េ័យសល្ើសយើងកនុងការស្វើឲ្យក្បាកដថាេិេសរបេ់សយើងមានឱកាេរកាទំនាក់ទំនងរបេ់ពួកសរជាមួយ
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ក្រូបសក្ងៀនរបេ់ខៃួន មិតតរួមថាន ក់ និងអវីដដល្ពួកសរបានេិកាកនៃងមកកនុងឆ្ន ំេិកាសនោះ។ សដើមបីេសក្មចបានសគល្សៅសនោះ សេវាកមមនឹង
មានភាពខុេគន ពីអវីដដល្បានសរៀបរាប់សៅកនុង IEP បចចុបបនន។  

2. បទបញ្ហា ផៃូវចាប់របេ់េហព័នធ និងរបេ់រដឋសៅសល្ើការអប់រំពិសេេមិនក្តូវបានរំសាយស ើយ សយើងក្តូវបានរំពឹងថាស វ្ើអវីដដល្សយើងធាៃ ប់បាន
ស វ្ើជានិចចកនៃងមក - អវីដដល្សយើងកំពុងស្វើសៅសពល្សនោះ - សដើមបីបំសពញតក្មូវការេិេសរបេ់សយើង។ បទបញ្ហា េហព័នធមិនបានផ្ទៃ េ់បតូរសទ 
សហើយសនោះមិនដមនថ្មីស ើយ។  

3. សយើងនឹងចំបាច់ក្តូវរួមបញ្ចូល្ទីកដនៃងថ្មីសនោះជាមួយអវីដដល្សយើងដឹងអំពេិីេសរបេ់សយើង និងអវីដដល្ពួកសរក្តូវការ សដើមបីសរៀបចំ
រសក្មាងេិកាពីចមាា យដ៏មានក្បេិទធភាពបំផុតតាមដដល្សយើងអាចស្វើបាន។ សយើងមិនអាចចមៃងរសក្មាងផតល់្សេវាកមមដដល្េនមត់ថា
ការេិកាកំពុងស វ្ើស ើងសៅកនុងសាលាសរៀនបានស ើយ ប៉ាុដនតសយើងអាចកំណត់ពីការគំក្ទ និង្នធាន ក៏ដូចជាការបសក្ងៀន និងសេវាកមម
េក្មាប់េិេសនីមួយៗរបេ់សយើង។ 

 
អវីដដល្មានបនាទ ប់រឺ សគល្ការណ៍ដណនំាដដល្ក្តូវពិចរណា ខណៈដដល្អនករិតអំពីេិេសមាន ក់ៗ និងអវីដដល្សរនឹងក្តូវការកនុងអំ ុងសពល្បិទសាលា
សរៀនសនោះ។ ការផតល់្សយបល់្ក្តូវបានស្វើស ើងសោយរិតសល្ើអញ្ញតតិពីរ៖ កក្មិតម្នតក្មូវការរបេ់េិេសមាន ក់ៗ និងដផនកចំនួនពីរដដល្ DESE ចង់
ឲ្យសយើងពិចរណាសៅកនុងការផតល់្ឱកាេអប់រំដល់្េិេស៖ 1) ការគំក្ទ និង្នធាន និង 2) ការបសក្ងៀន និងសេវាកមម។ បដនថមសល្ើសនោះ 
េូមកត់េមាា ល់្ថា សយើងចំបាច់ក្តូវរកា "បុរាល្" សៅកនុងកមមវិ្ីអប់រំតក្មូវបានបុរាល្មាន ក់ៗ (IEP)។ សនាោះមានន័យថា 
ដផអកសល្ើចំសណោះដឹងអនកជំនាញរបេ់អនក និងការយល់្ដឹងពីេិេានុេិេសរបេ់អនក អនកអាចេសក្មចបសងកើន ឬកាត់បនថយភាពញឹកញាប់
ដដល្បានដណនំា - សនោះរឺគម នបញ្ហា ស ើយ ដរាបណាតក្មូវការបុរាល្ម្នេិេសរបេ់អនកក្តូវបានបំសពញពីចមាា យ។ 
 
ក្កុមការង្គរអប់រំពិសេេ នឹងស វ្ើការទក់ទងជាមួយអនក សដើមបីបសងកើតរសក្មាងេិកាពីចមាា យជាបសណាត ោះអាេនន ដដល្ផតល់្ឲ្យេិេសមាន ក់ៗនូវ្នធាន 
និងការគំក្ទដដល្ចំបាចស់ដើមបីគំក្ទដល់្សវទិកាម្នការេិកាពីចមាា យ។ រសក្មាងេិកាពីចមាា យជាបសណាត ោះអាេនន នឹងមិនផ្ទៃ េ់បតូរសេវាកមមរបេ់អនក
សៅកនុង IEP បចចុបបននរបេ់អនកស ើយ សហើយនឹងសោោះក្សាយសេវាកមមសៅកនុងអំ ុងសពល្បិទសាលាសរៀនសនោះដតប៉ាុសណាណ ោះ។ រសក្មាងេិកាជាបសណាត ោះ
អាេនន នឹងសោោះក្សាយសេវាកមមេិកា និងសេវាកមមដដល្ ក់ព័នធសៅកនុងសវទិកាពីចមាា យ សហើយនឹងមានភាពខុេគន ពីបរិបទបចចុបបននរបេ់វា។  
 
សៅសពល្បសងកើតរសក្មាងេិកាពីចមាា យជាបសណាត ោះអាេនន េូមក្ជាបថា សយើងមិនចំបាច់ទទួល្ការយល់្ក្ពមពីឪពុកមាត យស ើយ សទោះជាយ៉ា ងណា
មណឌ ល្ចំបាច់ក្តូវស្វើការជូនដំណឹង។ មណឌ ល្ក៏សជឿថា វាមានសារៈេំខាន់កនុងការទក់ទងជាមួយឪពុកមាត យ និងរាប់បញ្ចូល្ព័ត៌មានទំងអេ់ដដល្
េមសហតុផល្ និងទក់ទងនឹងភាពសជារជ័យម្នេិេសរបេ់អនកកនុងអំ ុងសពល្សនោះ។  
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ទក្មង់ការខាងសក្កាមសនោះនឹងសកើតស ើង សបើេិនជា៖  
 

1. ការពនិិតយស ើងវញិក្បចំឆ្ន  ំឬការវាយតម្មៃស ើងវិញរបេេ់ិេសសយើងក្តវូដល្ស់ពល្- ក្កុមការង្គរអប់រំពិសេេ
នឹងសកាោះសៅក្បជុំតាមរយៈសវទិកាម្នការេិកាពីចមាា យ ដដល្មានេក្មាប់ភារី ក់ព័នធទំងអេ់។ សបើេិនជាអនកកនុងនាមជាឪពុកមាត យ 
ឬអាណាពាបាល្ សក្ជើេសរើេមិនស វ្ើការក្បជុំ IEP កនុងអំ ុងសពល្បិទសាលាសរៀនបសណាត ោះអាេននសនោះ សនាោះការេសក្មចចិតតរបេ់អនកនឹង
ក្តូវបានសគរពតាម សហើយក្កុមការង្គរនឹងសកាោះសៅក្បជុំមតងសទៀត សៅសពល្ដដល្ការបិទសាលាសរៀនជាបសណាត ោះអាេននសនោះកនៃងផុត។  

2. េិេសរបេអ់នកេថិតកនងុដំសណើរការម្នការវាយតម្មៃបឋម ប៉ាដុនតមិនទនប់ានស្វើសតេតសៅស ើយ- ក្កុមការង្គរអប់រំពិសេេនឹងបនតស វ្ើសតេត 
សៅសពល្ដដល្ការបិទសាលាសរៀនសនោះកនៃងផុត។  

3. ការស្វើសតេតរបេក់ូនអនកក្តវូបានបញ្ចប-់ ក្កុមការង្គរអប់រំពិសេេ នឹងសកាោះសៅក្បជំុតាមរយៈសវទិកាម្នការេិកាពីចមាា យ និងបំសពញ
ការក្បជុំកំណត់ការវាយតម្មៃ។ សបើេិនជាេិេសរបេ់អនកមានល្កខណៈេមបតតិក្រប់ក្គន់សដើមបីទទួល្បានសេវាកមម សនាោះរសក្មាងេិកាជា
បសណាត ោះអាេនននឹងក្តូវបានបសងកើតស ើងសដើមបីផតល់្សេវាកមមតាមរយៈរសក្មាងេិកាពីចមាា យ។ សៅសពល្ការបិទសាលាសរៀនកនៃងផុតសៅ 
ក្កុមការង្គរនឹងសកាោះសៅក្បជុំសដើមបីបសងកើត IEP។  

4. កូនរបេអ់នកកពំងុផ្ទៃ េប់តូរសៅកមមវិ្ ីអាយុ 3 ឆ្ន  ំនងិមានល្កខណៈេមបតតកិ្របក់្គនស់ដើមបទីទួល្សេវាអប់រពំសិេេ- អនកនឹងចំបាច់ក្តូវចុោះ
ស ម្ ោះកូនរបេ់អនកជាមួយ Lowell Public Schools សហើយកមមវិ្ីេិកាបសណាត ោះអាេនននឹងក្តូវបានផតល់្ជូន។  

5. េំសណើណាមួយេក្មាប់ការវាយតម្មៃបឋម ឬការស្វើសតេតបដនថម នឹងក្តូវបានបំសពញ សៅសពល្ដដល្ការបិទសាលាសរៀនជាបសណាត ោះអាេនន
សនោះកនៃងផុត។  

 
េូមជូនពរអនកឲ្យមានេុខភាពល្អកនុងអំ ុងសពល្មានវិបតតិផ្ទទ ល់្ខៃួន និងេហរមន៍សនោះ។ សយើងសៅដតសបតជាា ចំស ោះភាពសជារជ័យរបេ់កូនអនក និង
បង្គា ញការសបតជាា ចិតតកនុងការស្វើការង្គរយ៉ា ងយកចិតតទុកោក់សដើមបីឆ្ៃងផុតការផទុោះជំងឺេកល្សនោះ។ ការផតល់្ជូនសេវាអប់រំពិសេេសៅដតជាអាទិភាពកំពូល្
របេ់សយើង សហើយសយើងទនទឹងរង់ចំភាពជាម្ដរូបនត សដើមបីបំសពញតក្មូវការេិេសរបេ់អនក។  
 
 
Michael Lovato, នាយកការអប់រំពិសេេ  
 

 


