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ំ័ត៌មនទទេេ
េសចក� ីេផ�ម
�
ច្អប សីំ
� ី ប់អប ់ រអរ ណសមនំព ប់ភំ(IDEA) ចារ2004 ាដៀកប ទឡនឹឡប់អប់ រសពសអមនំព ប់ភំ
ត្មរីព្ាាផ�បប់ជទនដរ ណឹឡដបាក មអព សពសអំព ប់ ឬសឡអ័លមនំព ប់ភំ េរលមន
ប់ំន្បេំៃេៃរំីសពទព � ាដមនស្មអប ក
ា េ្បម IDEA នព ឡអទប្ប� �ត� ស�ីំីប់អប ់ រ់អសប
ាលករពនសប់ដពិេម់ ពក។ ប់ ពក័ល្ណអប ្ណឡេសចក�ីាណារាយ់ណធ (OSPI) មនី ពយន់ដព
ាដ្ណអប្ណឡេប់ផ�បប់អប់ រំពេសស។ ី ពយនៀរឡេនេ ិចាសេឡ់ករនេតការឡជរ ំទក 392-172A
នច្អប ់ដពរ់អសបទី្ក�ឡវយ សរីឡេន (WAC)។ ុកា់េនេនរ េាមមេសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំី
កព ចប
� ់រ់មនី តពី ពះីណរ់់ទ អសបាលករពនអប ់ រសប់ដពិេម់ ពក ាដរនាកស្ម្េតាខមព ៃរា ចារ
2009។
េតេសចក�ី្អបសេនេេះេេឡស្មអបក
ា ់
េសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ េះេេឡស្មអប មអព  មអព ជរន�ស នព ឡសពសអេំៃី ័ល។ រក្ “ាក”
ឬ “មអព ” នព ឡ “កទ នាក” ក៏ិចសេមមេេេមអព ជរន�ស នពឡសពសអេំៃី ័លផឡាដ់។ េតការឡ

េសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ “ែស�ក់ដពរាា” ឬ “ែស�ក់ដពរ” ់�មមនាា់ដព ាដ្អតពអត�ពប់
េរលុកជ្ (Charter school) នព ឡាា់ដពដទេទេតដទ ចជ៖ ែស�ក់ដពរាាាដផមេប សវ
អប់ រ នព ឡទី ភាកប ប់ផ�បេសវអប ់ រ។
ស្មអបំ័ត៌មនអានបម
ំ័ ត៌មនអានបមរ ំីេសវអប ់ រំព េសស នព ឡកព ច�ប់រ់មនីតពី ពះី ៀរឡេនេ ិចទទ� រន ម់លធប់
ទរ ាកបទរនឡាលកាផាកអប ់ រំព េសសនែស�ក់ដពរាា់អសបាក មណ�ំ័ ត៌មន នពឡប់អណរ� េ

អ់
� មអព ់អសប់ដព

ឡសប់ផមបជរន�លដប្ណ្ា់ាដមនំព ប់ភំ

(Partnerships

for

Action Voices for Empowerment (Washington Pave)) ឬម់លធ OSPI។ OSPI មនេណបទរ ំ័់
ាដនពកលំី ប់អប ់ រំព េសសេត ៖ http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx។ OSPI មន
ាក្ណអប ្ណឡកម�ី ពះី

នពឡមន�ីេសរអេឡបតអណឹ � ឡតវយ រំីប់អប់ រំពេសស

េដ ម្ីជ�លាកជម� លនឹ ឡ

ចមបរំីកម�ី ពះី អប ់ រំព េសស់អសបកទនាក។ ាកិចទរ ាកបទរនឡមកបនប ប់ ពក័ល OSPI ាផាកអប ់ រ
ំព េសសម់លធេខទទ ់ស័ំ� (360) 725-6075, TTY (360) 586-0126 ឬរី ាមយ speced@k12.wa.us។

1

េសចក�ីជទនដរណឹឡស�ំ
ី ីកពចប
� ់រ់មនីតពី ពះី
34 CFR § 300.504; WAC 392-172A-05015
េសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ ្តរីាតផ�បជទនាកម� លច្អប (១) េតេ់េឡបម�លចារសពកកម�ឡ នព ឡ (២) េត
េំមនប់អ�ទ� នដរអទឡ ឬសរេណសររវលតមវ់អសបាក (៣) េតេំែស�ក់ដពរាាទទ� 
រនអណឹ � ឡំ់ដពៀកបទឡនឹឡប់អប់ រំពេសសដរអទឡ់អសបក
ា េតការឡចារសពកក (៤) េ្បលេំែស�ក

់ដពរាាទទ� រន សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមច្អបដរអទឡ់អសបក
ា ការឡចារសពកក (៥) េត

េំេសចក�ីសេ្មចម� ល្តរីរនេះេេឡេដម្ីិតប ី ពយនប់ណ�ី ពន័យ ាដេះេព្មនប់�វសបអទ�់ប់
ា ។
ករ ណតប សពទពទ
� ទ� រនេសវ នពឡ (៦) មប់េសាសរ់អសបក

េសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំីកពចប
� ់រ់មនី តពី ពះី េនេ ់�មអ�ទ� នទ ីប់ំន្បេំៃេៃំី កពច�ប់រ់ម
នី តពី ពះី ៀរឡឡាល់ាដៀកប ទឡនឹឡប់ករ ណតបសពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រេរលុកេភណី ស្មអបកទន
ាកេតាាុកជន ាដជអន�រកចរ់លាយ់ណធ នី តពី ពះី នអណឹ ម ឡតវយ ំ់ដពៀកប ទឡនឹឡប់
អប់ រំព េសស

ប់លប្ំមាដរនជទនដរ ណឹឡ

កព ច�ប់រ់មនីតពី ពះី ាដមនាចឡេតការឡ

ម ីំ
ម ី ប់់កកប់សមតបនំ័ ត៌មនាដមន
បទប្ប��ត� IDEA ការឡ Subpart E ន Part B នព ឡអ�� តពស

េតការឡបទប្ប� �ត� IDEA ការឡ Subpart ន Part B។ ែស�ក់ដពរាាិចេ្ជ សេ្អ្រសបេសចក�ី
ជទ នដរ ណឹឡេនេ ឬអេឡបតេសចក�ីជទនដរ ណឹឡសមីំីកពចប
� ់រ់មនី តពី ពះី ��បខ�នស្មអប
វ
មអព ។

េសចក�ីជទនដរណឹឡជាលកលណ�កអ់ជមរន
34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010
ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរីាតផ�បំ័ត៌មនជទនាកជាលកលណ�កអ់

រំីេសចក�ីសេ្មច

សរៀនប យ ាដេះេព្អយ េរបដបកម�ី ពះី អប ់ រំព េសស់អសបកទនាក។ េនេ េហថ េសចកមីជទនដរ ណឹឡជ
ាលកលណ�កអ់ជមរន េបលវជុកា់ម� ល ាដេវរេអត
� ឡ
រ ំីេសចក�ីសេ្មច ាដេះេេឡ
េតកព ច្� អជររម�ល

ឬេរលែស�ក់ដពរាាេដម្ីេេវលតអេេនឹ ឡសរេណសររ់អសបក
ា ។

ែស�ក

់ដពរាាត្មរីព្េផជជទនាកនទីេសចក�ីជទនដរណឹឡជាលកលណ�កអ់ជមរនម�លច្អប
េ្បលេំេះេេសចក�ីសេ្មច អយរាន�មរនេំនរីត�េសចក�ីសេ្មចេនេ។ ៀរឡេនេណ ជេសចក�ីសេ្មច
ៀកប ទឡនឹឡសរេណសររ ឬប់អដពេសះផ�ទចេផ�ម ឬ�វសបអទ់ត�
�
សត�ណកម� ប់វលតមវ ប់ករ ណតប
សពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រ ឬប់ផ�បប់អប់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណពតៃវ (FAPE) ដបកទនាក។

2

េសចកមីជទនដរណឹឡជាលកលណ�កអ់ជមរន ់�មមន៖

•

ចរ ណរចាដែស�ក់ដពរាាករំរឡេកសរេណ ឬអដព េសះមពនេះេ។

•

ប់ំន្បំីមទេបតរ ាដែស�ក់ដពរាាករំរឡេកសរេណ ឬអដព េសះមពន្ំមិតប
ី ពយនប់ណ�។

•

ប់អ់ ពកលរំីជេ្ម ស់ម� លេផអឡេទេត ាដំព ិ់់េរល្ក�មប់ប់នកម�ី ពះីអប ់ រ
ុកតបអរណស (IEP) នព ឡមទេបតរ នប់អដព េសះជេ្ម សៀរឡេាេ។

•

ប់អ់ ពកលរំីនីតពី ពះី វលតមវ ប់រយ នប ្អមណ ុកា់ ឬ់រលប់ណ�នីម�លយាដេ្អ
្រសបជមទ រពនស្មអបសកម�ភំ។

•

ប់អ់ ពកលរំីក�់ម� លេផអឡេទេត ាដៀកបទឡនឹ ឡសកម�ភំ។

•

ប់អ់ ពកលរំីនីតពី ពះី វលតមវ់ម� ល ាដែស�ក់ដពរាាេសាេឡេដម្ីេះេប់វល
តមវអយម នព ឡប់ វលតមវេឡី ពៃ់ម� ល។

•

េសចក�ីាៃវឡប់ណ�រំីកពចប
� ់រ់មនី តពី ពះី ស្មអបមអព  ាដមនេ់េអអបេតការឡកទន
េសេីេភេនេ។

•

ី ពះី ាដាកិចទទ� រនកទនេសេីេភនេសចក�ីជទនដរ ណឹឡស�ីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី េនេម� ល
ច្អប ឬ់�មៀរឡកទ នេសេីេភនេសចក�ីជទនដរ ណឹឡស�ីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះីេនេ ្អសពនេអ ក
ា
មព នៀនប ទទ� រនម� លច្អបេទ នពឡ

•

្អបំស្មអបព្ាកទរ ាកប ទរនឡេដម្ីទទ� រនជរន�លេប់ាសេឡលបកពចប
� ់រ់មនី តពី ពះី
ៀរឡេនេ។

ឧៀប់ណ�រ ំីេំាដាកទទ� រនេសចក�ីជទនដរ ណឹឡជាលកលណ�ជមរ នណ ៖

•
•

ែស�ក់ដពរាាមនអរ ណឡចឡប វលតមវ ឬវលតមវេឡី ពៃេកទនាក ឬែស�ក់ដពរ
ាាករំរឡអដព េសះការឡប់វលតមវ ឬវលតមវេឡី ពៃេកទនាក។

កម�ី ពះី IEP ឬប់ករ ណតបសពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រ់អសបកទនាកករំរឡមនប់ាកា្អ។

•

ាករនេសាព្មនប់ាកា្អ េបលែស�ក់ដពរាាករំរឡអដព េសះេះេប់ាកា្អ។

•

ាករនផមបេសចកមីជទនដរណឹឡជាលកលណ�កអ់ដបែស�ក់ដពរាាថ ាកករំរឡរអ
េិប់្ំមេ្ំរឡព្កទនាក ទទ� រនេសវអប់ រំព េសស។

េសចកមីជទនដរណឹឡជាលកលណ�ជមរន្តរីស់េស់ជភា

ាដាយ់ណធជនទទេេិចលប

រន នព ឡផមបជទនជភាករ េណត់អសបក
ា ឬមេះពរលទរ ាកប ទរនឡដទេទេត ាដាកេ្អ្រសប
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រេ្ាតវមពនិចេះេេេរន។ ្អសពនេអ ភាករេណត ឬមេះពរលទរ ាកប ទរនឡដទេទេត់អសប
ាកមព នាមនជភាស់េស់

ែស�ក់ដពរាា្តរីិតប ី ពយនប់ណ�យាថ៖

(១)

េសចកមីជទន

ដរ ណឹឡ្តរីរនអកា្អេរល��បមតប ឬមមេះពរលេផអឡេទេត ជភាករ េណត់អសបក
ា
ឬ
មេះពរលទរ ាកប ទរនឡេផអឡេទេត (២) ាកលបំីខឹម
វ ា់េតការឡេសចកមីជទនដរណឹឡេាេ នព ឡ (៣) មន

ប័ សឡអត
� កប ជាលកលណ�កអ់ថ រនអរ េំៃមកលខណ�ត្មរីេ្បមចរ ណរច (១) នព ឡ (២)។
រ�

ភាករេណត
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120
ភាករ េណត េតេំេ្អ ្រសបៀកប ទឡនឹឡអរ ណ
ស
ាដមនចរ េណេដឹ ឡាផាកភា ឡបេណវសេត
មនក្មពត មនន័ លថ៖

1. ភា ាដេ្អ ្រសបជះម�េរលអរណសេាេ ឬការឡក់ណីជករ ម់ណ ជ ភាាដេ្អ
្រសបជះម�េរលមអព ់អសបករម់។

2. ្ណអប ទរាកប ទរនឡេរល��បៀរឡសបជម� លករម់

(់�មៀរឡប់វលតមវករម់)

ភាាដ

េ្អ្រសបជះម�េរលករ ម់េាេេតការឡផ�េ ឬអ់ ពាបនសពកក។
ចរ េរេអរណសៃវឡប

ឬៀេកប

ឬស្មអបអរណសាដស�នភាស់េស់

មេះពរលទរ ាកប ទរនឡណ ជេី

ាដអរ ណសេាេេ្អ្រសបជះម� (ដទ ចជ ភាសត� កអ់មនរ សអៀេកប ឬទរាកប ទរនឡ��ប មតប )។

ា់េពច្តរនពក
34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020
្អសពនេអែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា ផ�បព្មអព នទ ីជេ្មសការឡប់ទទ� ុកា់ម់លធ

រី ាមយ  ាកិចេ្ជ សេ់ សទទ� ុកា់ដទចៀឡេ្បម ម់លធរីាមយ ៖
1. ប់ជទ នដរ ណឹឡជាលកលណ�កអ់ជមរន
2. េសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំីកពចប
� ់រ់មនី តពី ពះី នពឡ

3. េសចក�ីជទនដរណឹឡៀកប ទឡនឹ ឡសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមច្អប
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ប់លប្ំម់អសបមអព - នពលមន័ល
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040
ប់លប្ំម មនន័ លថ៖
1. ាក្តរីរនជទ នដរ ណឹឡកយ ឡេំៃេៃជភាករេណត់អសបក
ា

ឬមមេះពរលទរ ាកប

ទរ នឡដទេទេត (ដទ ចជ ភាសត� កអ់មនរ សអៀេកប ឬទរ ាកបទរនឡេរល��បមតប ) ំី
ំ័ ត៌មនៀរឡឡាលាដៀកប ទឡនឹឡសកម�ភំ ាដាកផ�បប់លប្ំម។
2. ាកលប នពឡុកភំជាលកលណ�កអ់ចរេរេសកម�ភំេាេ េបលប់លប្ំមេ់េអ
អបរំីសកម�ភំេាេ នព ឡកតប ្ជុកា់ (្អសពនេអ មន) ាដនឹឡ្តរីផអំេផកល េបល
េេបនប ក
ា ់មាកប នពឡ
3. ាកលបថ ប់លប្ំមេះេេឡេរលស�័្ណចពតំ
� ី ក
ា េបលាកិចរអេិ (ដកបទត)
ប់លប្ំម់អសបក
ា ី ពៃេតេំ់ក៏ រន។
្អសពនេអក
ា មនអរ ណឡចឡប រអេិប់លប្ំមេ្បលំី កទនាករនិអប េផ�មទទ� េសវអប ់ រ
ំព េសសេាេ ាក្តរីាតេះេេឡជាលកលណ�កអ់។ ប់ដកប់លប្ំម់អសបក
ា មពនរអេិ
(អដព េសះ) នទ ីសកម�ភំម� លាដរនិអបេផ�ម អា�អបំីក
ា រនផ�បប់លប្ំម នព ឡមរ នេំ
ាដាកដកប់លប្ំមេាេ។ េសំីេនេ ែស�ក់ដពរាាមព ន្តរីរនត្មរីព្ាកា្អ (�វសប
អ�ទ់) ុកា់អប ់ រ់អសបកទនាក េដម្ីរអេិុកា់េកឡ់ម� លៀកបទឡនឹឡប់ទទ� េសវអប់ រ
ំព េសស់អសបកទនាកេល។

ប់លប្ំម់អសបមអព - កលខណ�ត្មរី
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000
ប់លប្ំមស្មអបប់វលតមវអយម
ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមព និចេះេប់វលតមវអយមេកទនាក

េដ ម្ីករណតប សពទពទ
� ទ� រន

ប់អប់ រំពេសស នព ឡេសវរកប ំ័ន�េាេេទ រេ្ាតែស�ក់ដពរាាផមបប់ជទ នដរ ណឹឡជាល
កលណ�កអ់ជមរន ាដេ់េអអប រំីសកម�ភំវលតមវាដរនេសាេឡ នព ឡទទ� រនប់លប
្ំមជាលកលណ�កអ់ដបក
ា ។ ែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា ្តរីាតខពតខរ ំពកមព្រនសម
ែសអេដ ម្ីទទ� រនប់លប្ំមាដរនជទនដរណឹឡ
េតកទនាកមនសពទពទ
� ទ� ប់អប់ រំពេសសឬកយ ឡ់។
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ស្មអប ប់វលតមវអយមេដ ម្ីសេ្មចថ

ាកលប្ំមេប់វលតមវអយមមពនាមនមនន័លថ ាករនផ�បប់លប្ំមដបែស�ក់ដពរ
ាា ព្ិអប េផ�មផ�បប់អប់ រំពេសស នព ឡេសវរកបំ័នដ
� បកទន់អសបក
ា េល។ ែស�ក់ដពរ
ាាក៏ ្តរីទទ� ប់លប្ំមំីាកផឡាដ់

េដម្ីផ�បប់អប ់ រំព េសស

នព ឡេសវរកប ំ័ន�ដបកទន

ាកស្មអប េំដរអទឡ។
្អសពនេអកទនាកចរ េេ�េចទ េ់េនេតាា់ដព ឬាកករំរឡំពកមចរ េេ�េកទនេតការឡាា់ដព

េបលាករនអដព េសះផ�បប់លប្ំម

ឬាកខកៀនមពនរនេេវលតអេេនឹ ឡសរេណសររផ�បប់

លប្ំមេប់វលតមវអយម ែស�ក់ដពរាា់អសបាកិច អយរ ានមមពនត្មរីព្ំពកមទទ� 
ប់លប្ំមំីាក េរលេ្អ្រសបប់ស្ម�េស្ម្ ឬនីតពី ពះី សីាប់្តឹម្តរីមច្អប ដទ ចរន
េ់េអអប េតការឡាផាកអា�អបនេសចក�ីជទនដរ ណឹឡេនេ។

ែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា នឹឡមព ន់ រេាប

អរ រនេបតំេកពច�់អសបខ�នកា
វ រឡប់ករណតបទីរឡ ករ ណតបតមសត�ណ នពឡវលតមវកទនាកេាេេទ
្អសពនេអែស�ក់ដពរាាេ្ជ សេ់ សមព នអនមប់វលតមវេកទនាកេតការឡាបនភំេនេ។
ច្អបំពេសសស្មអបប់វលតមវអយមេក
ា សបត
ព េ្បមិ់ំ្រ់អសប់ដព
្អសពនេអកទនាកសបពតេ្បមិ់ំពរ់អសប់ដព េបលមពនរន់សបេតជម� លាក ែស�ក់ដពរ
ាាមពន្តរីប់ប់លប្ំមំីាកស្មអប ប់វលតមវអយម ការឡប់ករ ណតប ថេតកទនាកមនសពទព �
ទទ� ប់អប ់ រំព េសសឬកយ ឡ់េាេេទ ្អសពនេអ ៖

1. េៀេអី មនប់ំពកមសមេបតរផក៏ េរល ក៏ ែស�ក់ដពរាាមពនិចាសេឡ់កាក
រនេទ។
2. សពទព ់� អសបក
ា ជមអព ្តរីរនអ��អប េកឡមច្អប ់ដព ឬ
3. េច្កមម� ល់ទអរនេផ�់សពទព ក
� រឡប់េះេ
ា
 េសចក�ីសេ្មចេប់អប់ រ េេព្អរ ណ
ស មាកប េទេតេ្ក
ំី ក
ា េបលអរ ណសេាេរនផ�បប់លប្ំមស្មអប ប់វលតមវអយម។

ាកសបពតេ្បមិ់ំពរ់អសប់ដព ដទ ចរនេ្អ្រសបករាឡ IDEA មនន័ លថ ជករ ម់ាដ ៖
1. ជកទ នះម៌ មាកប ាដមព ន្តរីរនរកបព្េតជម� លឳំរ កម�លះម៌។

2. ្តរីរនិតបទរកថជករ ម់សបពតេ្បមិ់ំពរ់អសប់ដព េ្បមច្អប Washington
State ឬ
3. សបពតេតការឡប់្ណអប ្ណឡ់អសប្កស�ឡេសវសឡសម នពឡសរខភំ ឬទី ភាកប ប់សរខមភំ
ករ មរ ាយ់ណធ់អសប់ដពម�លេផអឡេទេត។

ាកសបពតេ្បមិ់ំពរ់ដព មព នអបអ�ទ� កទនះម៌ ាដមនឳំរ កម�លះម៌ េទ។
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ប់លប្ំម់អសបមអពស្មអបេសវអយម នពឡប់រអេិប់លប្ំមអន�េសវ
ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរីាតខពតខរ្អឹឡា្អឡព្រនសមែសអការឡប់ទទ� ប់លប្ំមជ

ាលកលណ�កអ់ ាដរនជទនដរណឹឡ់អសបាក េបល្តរីាតទទ� ប់លប្ំមជាលកលណ�
កអ់ាដរនជទ នដរ ណឹឡ់អសបក
ា មរ នេំផ�បប់អប់ រំព េសស
នព ឡេសវរកប ំ័ន�ដបកទនាក ស្មអប េំដរ អទឡ។
្អសពនេអក
ា មពនេេវលតអេេនឹ ឡសរេណសររព្ផ�បប់លប្ំម េដ ម្ីព្កទនាកទទ� ប់អប ់ រ
ំព េសស នព ឡេសវរកប ំ័នស
� ្មអប េំដរអទឡេទ ឬ្អសពនេអាកអដព េសះផ�បប់លប្ំមេនេ
ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមព និចេ្អ្រសបនីតពី ពះី ស្ម�េស្ម្ េដម្ីំពកមទទ� ប់្ំម
េ្ំរឡ់អសបាក ឬេ្អ្រសបនីតពី ពះី សីាប់្តឹម្តរីមច្អប េដ ម្ីទទ� រនប់សេ្មចម� លំី
មនមី់ដពរសីាប់ េដម្ីផ�បប់អប ់ រំព េសស នពឡេសវរកបំ័នដ
� បកទនាក។
្អសពនេអក
ា អដព េសះ

ឬមពនេេវលតអេេនឹ ឡសរេណសររព្ផ�បប់លប្ំម

េដម្ីព្កទ នាកទទ� 

រនប់អប ់ រំព េសស នព ឡេសវរកបំ័ន�ស្មអបេំដរ អទឡ ែស�ក់ដពរាាមពនិចផ�បប់អប ់ រ
ំព េសស នព ឡេសវរកប ំ័នដ
� បកទនាករនេទ។ េតការឡាបនភំេនេ ែស�ក់ដពរាា់អសបាក៖

1. មព ន់ រេាបេេេកលខណ�ត្មរីការឡប់ផ�បប់អប ់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណព តៃវ
(FAPE) ស្មអប កទនាក េរលា់ប់ខកៀនការឡប់ផ�បេសវៀរឡេាេដបកទនាក នពឡ

2. មព នត្មរីព្មនប់្អជររ IEP ឬអេឡបតកម�ី ពះី IEP ស្មអប ប់អប់ រំពេសស នព ឡេសវរកប
ំ័ ន�ស្មអបកទនាក ាដប់លប្ំម់អសបក
ា ្តរីរនេសាស។
រ

េតេំាកផ�បប់លប្ំមជាលកលណ�កអ់ព្កទ នាកទទ� រនប់អប់ រំព េសស នព ឡេសវ
រកប ំ័ន� េបលែស�ក់ដពរាាិអប េផ�មផ�បេសវអប ់ រំព េសស កទ នាក នឹ ឡេតាតមនសពទពទ
� ទ� 
រនេសវអប ់ រំព េសស ់បទតដប៖
1. ំ� កេណ្តរីរនវលតមវេឡី ពៃ េបល់កេឃៃថ ាឡមនកលណធសម្ត�ព្ណអប ្សនបករាឡ
ប់ទទ� េសវអប់ រំពេសស។

2. ំ� កេណអ��អប ប់សពកកេរលមនសត�អ្តមះ្មសពកកទរ តពលបទមពជះម�។
3. ំ� កេណមនិលរ 21ចារ (ឬ្អសពនេអកទនាកដបិលរ 21ចារ េ្បលៃទី30 ាខសីច ំ�កេណ
មនសពទពទ
� ទ� រនេសវាា់បទតដបដរ់ចប ចារសពកក) ឬ
4. ាកជទ នដរ ណឹឡដបែស�ក់ដពរាារ ំីប់រអេិជាលកលណ�នទ ីប់លប្ំម
់អសបខ�នស្មអប
វ
ប់អនមផ
� បេសវអប ់ រំព េសស។
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្អសពនេអក
ា រអេិប់លប្ំម់អសបខ�នជាលកល
វ
ណ�កអ់ស្មអប ប់អនមផ�បេសវ

អា�អបំីែស�ក់ដពរាារនផ��ចេផ�មព្មនេសវអប ់ រំព េសស់�ចមក ែស�ក់ដពរាា្តរីាត

ផមប ប់ជទ នដរ ណឹឡជាលកលណ�កអ់ជមរន ដបាកមេំេីាសមែសអ មរ នេំាដវ
ថអបផ�បេសវអប់ រំពេសសដបកទនាក។ េសចក�ីជទនដរ ណឹឡជាលកលណ�កអ់ជមរននឹ ឡ់�ម
អ�ទ� ៀរឡបអ់ ពេច�ទ ាដែស�ក់ដពរាាថអប ផ�បេសវៀរឡេាេ ដបកទនាក េបលជទន

ដរ ណឹឡ ាកថ ែស�ក់ដពរាា៖
1.

មព ន់ រេាបអរ រនេកលខណ�នប់ផ�បប់អប ់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណព តៃវ
(FAPE) ដបកទនាក េរលា់ប់ខកៀនមពនរនផ�បេសវៀរឡេាេដបកទនាក ឬ

2.

មព នត្មរីព្មនប់្អជររ IEP ឬអេឡបតកម�ី ពះី IEP េដម្ីផ�បប់អប ់ រំព េសស នព ឡេសវរកបំ័ន�
អានបមស្មអបកទនាក។

ែស�ក់ដពរាាមព និចេ្អ ្រសបកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប

េដ ម្ីអ�្ឈអប ប់រអេិ

ជាលកលណ�កអ់់អសបាក ឬមពនិចេ្អ ្រសបនីតពី ពះីស្ម�េស្ម្ េដម្ីទទ� រនប់្ំម
េ្ំរឡំី ក
ា ការឡប់អន�ផ
� បេសវអប ់ រំព េសសដបកទន់អសបាកេល។ អា�អប ំីែស�ក់ដពរាា

ថអប ផ�បេសវអប់ រំពេសសដបកទនាក កទ នាកាឡ្តរីរនិតបទរកថ មនសពទព ទ
� ទ� រនប់អប ់ រ
ំព េសសេទេតេបល នព ឡ្តរីសបពតេតេ្បមកលខណ�ត្មរីាតម� ល ាដនរីត�ចរេរេសពសអៀរឡសប។
ាក ឬាកដទេទេត ាដាសបកទនាក ់�មៀរឡែស�ក់ដពរាាផឡេាេ ិចអ�ទ� នករ ម់េេេះេ

ប់វលតមវអយមី ពៃ

េតេំ់ម� ល

អា�អបំីក
ា រអេិប់លប្ំមព្កទ នាកទទ� រន

ប់អប់ រំពេសស។
ប់លប្ំម់អសបមអពស្មអបប់វលតមវេឡី ពៃ
្អសពនេអ ប់េះេេតស�ៃី ្� តរីេះេេឡជាផាកម� លនប់វលតមវកទនាកេឡី ពៃេាេ

ែស�ក់ដពរ

ាា់អសបក
ា ្តរីាតទទ�រនប់លប្ំម ាដរនជទនដរណឹឡ មរ នេំវលតមវកទនាកេឡ
ី ពៃ រេ្ាតែស�ក់ដពរាា់អសបាកិចអបងៃព្េឃៃថ៖
1. វិតប ី ពយនប់ណ�សមែសអ េដម្ីទទ� រនប់លប្ំមំីាកការឡប់វលតមវកទនាកេឡ
ី ពៃ នពឡ

2. ាកមព នរនេេវលតអ។
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្អសពនេអក
ា អដព េសះមពនលប្ំមេះេេតស�ៃី �

ាដជាផាកម� លនប់វលតមវេឡី ពៃេកទនាក

ែស�ក់ដពរាាិច អយរ ានមមពនត្មរីព្េះេប់វលតមវេឡី ពៃេកទនាក េរលេ្អ ្រសបនីតពី ពះី
ស្ម�េស្ម្ េដ ម្ីាសេឡ់កប់្ំមេ្ំរឡំីាក ឬេ្អ ្រសបនីតពី ពះី សីាប់្តឹម្តរីមច្អបករឡ
ា
ប់អ�្ឈអប ប់អដព េសះចរ េរេប់លប្ំមេប់វលតមវេឡី ពៃេកទនាក។

ៀកប ទឡនឹ ឡប់

វលតមវដរអទឡ ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពន់ រេាបអរ រនេបតំេកពច�់អសបខ�ន
វ េ្បម Part B

នច្អប IDEA េទ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាអដពេសះេះេប់វលតមវេឡី ពៃ េរលេ្អ ្រសប
នី តពី ពះី ស្ម�េ ស្ម្ ឬនីតពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប េាេ។
ប់កតប្ទរកជុកា់នទីកពចខ
� ពតខរ្អឹឡា្អឡសមែសអកាឡប់ទទ�
រនប់លប្ំមំីមអព
រ

ាា់អសបក
ា ្តរីាត់កកទរកុកា់នប់ខពតខរ ្អឹ ឡា្អឡសមែសអ េដ ម្ីទទ� រនប់លប្ំម
េប់វលតមវអយម់អសបាក េដម្ីផ�បប់អប ់ រំព េសស នព ឡេសវរកបំ័នស
� ្មអប េំដរ អទឡ េះេប់
វលតមវេឡី ពៃាដៀកប ទឡនឹឡប់េះេេតស�ៃី �

នព ឡេដម្ីាសេឡ់កមអព ់អសបកទនសបពតេ្បម

ិ់ំពរ់អសប់ដពស្មអប ប់វលតមវអយម។ ប់កតប្េនេ ្តរី់�មមនករ ណតប ្ប់ខពតខរ
្អឹឡា្អឡ់អសបែស�ក់ដពរាាេចរណរចៀឡេ្បមដទចជ ៖
1. ករ ណតបេបតរំពា�់កតប ្ប់េហទទ់ស័ំ� ឬប់ំពកមេហទទ ់ស័ំ� នព ឡទ�ផនប់េហ
ទទ ់ស័ំ�ៀរឡេាេ។
2. ពខពតេេវលេវឡៃតចមវឡាដរនេផជជទន្នក នព ឡប់េេវលតអាដរនទទ�់ម� ល នពឡ
3. ករ ណតប ្ំព ា�់នប់ចរ េជ� អដបផ�េ ឬកានវឡប់ប់់អសបាក នព ឡទ�ផំីជរន�អៀរឡេាេ។
ំ័ត៌មនេផអឡេទេតៀកបទឡនឹឡប់លប្ំម
ប់លប្ំម់អសបក
ា មពនត្មរីព្មន េតមរនេំែស�ក់ដពរាាិច៖
1. ំព នពត្េឡី ពៃនទ ីទព នន
ា ័ លមនែាអប ាដជាផាកម� លនប់វលតមវ ឬវលតមវេឡី ពៃ
េកទនាក ឬ
2. ផ�បេតស�ាក្ឡដបកទនាក ឬប់វលតមវេផអឡេទេតាដផមបជទន្ណអបករម់ រេ្ាត
ត្មរីព្មនប់លប្ំមំី មអព ់អសប្ណអបករម់ មរនេំេះេេតស� ឬប់វលតមវេាេ។
ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមព និចេ្អ្រសបប់អដពេសះចរ េរេប់លប្ំម់អសបាកេេសវ
ឬសកម�ភំម� ល េដម្ីអដព េសះាក ឬកទ នាកការឡប់ទទ� រនេសវ តប្អេកជន� ឬសកម�ភំ
់ម� លេផអឡេទេតេល។
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្អសពនេអក
ា ចរ េេ�េកទនេតការឡាាុកជនេរលចរ ់ល��បខ�ន
វ

ឬ្អសពនេអ ក
ា ផ�បប់

សពកកព្កទ នេតផ�េ េបលាកមព នផ�បប់លប្ំមព្វលតមវអយម ឬវលតមវេឡី ពៃេកទនាក
ឬាកខកៀនមពនរនេេវលតអេេនឹឡសរេណសររផ
� បប់លប្ំម់អសបក
ា
ែស�ក់ដពរាាមព ន
ិចេ្អ ្រសបនីតពី ពះី ស្ម�េស្ម្ េដម្ីទទ� រនប់លប្ំមំី ក
ា ឬេ្អ ្រសបនីី ពតពះីសីាប់
្តឹម្តរីមច្អបករាឡប់អ�្ឈអប ប់អដព េសះ់អសបាកេល។
ត្មរីព្ិតបទរកកទនាកថ

ែស�ក់ដពរាា

មនសពទព �ទទ� រនេសវេស�ភំំី ាាុកជន

ក៏ មពន្តរីរន

ាដជេសវផ�ប

ស្មអប សពសអាាុកជនម� លចរន�ន ាដមនសពទព ទ
� ទ� ប់អប ់ រំព េសសេាេេទ។

ប់វលតមវប់អប់ រេរលុកជ្
34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005
ាកមនសពទពទ
� ទ� រនប់វលតមវប់អប ់ រេរលុកជ្ (IEE) េកទនាក ្អសពនេអក
ា មព នលប
ែសអនឹឡប់វលតមវាដរនេះេេឡេរលែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា ។

្អសពនេអក
ា េសាសរ

IEE ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផមបជទនាកនទីំ័ត៌មនរ ំីទីកានវឡាដាកិចទទ� រន IEE នព ឡំី
កលណធី ពនព ច័ ល
� ់អសបែស�ក់ដពរាាាដនរីតមចរេរេ IEE។
នពលមន័ល
•

ប់វលតមវប់អប ់ រេរលុកជ្ (IEE) មនន័លថ ជប់វលតមវម�លាដេះេេឡេរល
នរ់កអមនកលណធសម្តមព្ណអប ្សនប ាដមព នអេ្ម ប់ព្ែស�ក់ដពរាាាដទទ� ខរ ស
្តរីចរ េរេប់អប ់ រកទ នាក។

•

ចរ ់លាយ់ណធ មនន័ លថ ែស�ក់ដពរាាអឡបៃវស្មអប ប់វលតមវេំៃេៃ ឬ
យាថ ប់វលតមវេនេ ផមបជទនាកេរលវតណពតៃវ។

សពទព់� អសបមអពកាឡប់ទទ�
រន IEE េរលចរ់លាយ់ណធ
រ
ាកមនសពទទ
� ទ� រន IEE េកទនាកេរលចរ់លាយ់ណធ ្អសពនេអាកមពនលបែសអនឹ ឡប់
វលតមវកទនាកាដេះេេឡេរលែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា េរលាផាកេកលខណ�ៀឡេ្បម ៖

1. ្អសពនេអក
ា េសាសរេះេ IEE េកទនាកេរលចរ់លាយ់ណធេាេ ែស�ក់ដពរាា
់អសបក
ា េតការឡ់លធេំ 15ៃ្អតពទពននសរេណសររ់អសបក
ា ្តរីាត ៖ (ក) រកប សរេណសររ
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សវាប់មផវទីច្អប េដម្ីអបងៃថ ប់វលតមវ់អសបំ�កេណេកទនាកណ សមែសអ ឬប់

វលតមវេកទនាកាដាកទទ� រន

មព នរនអរ េំៃេេមកលណធី ពនព ច័ ល
� ់អសបែស�ក

់ដពរាា ឬក៏ (ខ) លបែសអផមប IEE េរលចរ ់លាយ់ណធ។

2. ្អសពនេអែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា េសាសរព្មនសីាប់មផវទីច្អប
សេ្មចចរឡេ្បលណ ថ

េបលេសចកមី

ប់វលតមវ់អសបែស�ក់ដពរាាេកទនាកណ សមែសអេាេ

ាកេតាតមនសពទពទ
� ទ� រន IEE អយរ ានមមពនសបពតេតការឡចរ ់លាយ់ណធេល។

3. ្អសពនេអាកេសាសរ IEE េកទនាក ែស�ក់ដពរាា់អសបាកិចនឹឡស�់ំី មទេបតរ
ាដ្នកជរ ៀសបនឹឡប់វលតមវាដេះេេឡេរលែស�ក់ដពរាា។
អយរ ានមែស�ក់ដពរាាមព នត្មរីព្មនប់ំន្ប
នព ឡមពនិចំនព់េំេរលមព នសមេបតរ ផការឡប់ផមប IEE ដបកទនាកេរលចរ ់ល
ាយ់ណធ

ឬរកប សរេណសររសីាប់មផវទីច្អប

េដ ម្ីប់រ់ប់វលតមវ់អសបែស�ក

់ដពរាាេកទនាកេល។

ាកមនសពទពទ
� ទ� រន IEE ់អសបកទនាកមចរ ់លាយ់ណធាតមមឡអយរេ់�េ េតបេំាដ
ែស�ក់ដពរាា់អសបាកេះេប់វលតមវកទនាក ាដាកមព នលបែសអជម� ល។
ប់វលតមវផចេផ�
មេរលមអព
��
្អសពនេអក
ា ទទ� រន IEE េកទនាកមចរ់លាយ់ណធ ឬាកផមបជទនែស�ក់ដពរាា
នទ ី IEE ាដាករនទទ�េរលចរ ់ល��បខ�នេាេ
វ
៖

1. ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរីាតំព ិ់់េទ�ផន

IEE

ការឡេសចកមីសេ្មច់

ម� លាដេះេេឡេរលេស់ំមអ��តព មនប់អប់ រាយ់ណធសម់ម្េរលវតណព តៃវ

(FAPE) ស្មអប កទនាក្អសពនេអវអរេំៃេេមកលណធី ពនព ច័ ល
� ់អសបែស�ក់ដពរាា
ស្មអប IEE េបល

2. ាក ឬែស�ក់ដពរាា់អសបាកិចនឹឡអបងៃ IEE ជបសមឡេតសីាប់មផវ
រ
ទី
ច្អប ៀកបទពននឹ ឡកទនាក។

សរេណសរប
រ ់វលតមវេរលមនមី់ដពរសីាប់ (ALJ)
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្អសពនេអ ALJ េសាសរ IEE េកទនាកជាផាកម� លនសីាប់មផវទីច្អប ចរ ់លនប់វលតមវ
េនេ្តរីាតជចរ ់លាយ់ណធ។

កលណធី ពនពច័ល
� ់អសបែស�ក់ដពរាា
្អសពនេអ IEE សបពតេតការឡចរ់លាយ់ណធ កលណធី ពនព ច័ ល
� ាដប់វលតមវេាេទទ� រន់�ម

ៀរឡទី កានវឡនប់វលតមវ នពឡកលណធសម្តមព់អសបនរ ់កអ ្តរីាតដទចសានឹឡកលណធី ពនពច័ ល
� ាដ
ែស�ក់ដពរាាេ្អ្រសបេតេំខវ�នផ��ចេផមមេះេប់វលតមវ

(េេដបទរបរាដកលណធី ពនព

ច�័លៀរឡេាេ ែសអេេមសពទព ់� អសបាកការឡប់ទទ�រន IEE)។
េកាឡាតចរេរេកលណធី ពនពច័ ល
� ាដរនេ់េអអប ៀឡេ

ែស�ក់ដពរាាមពនិចរកប

កលខណ� ឬករ ណតប េំេីាៀកបទឡនឹឡប់េះេ IEE េរលចរ ់លាយ់ណធេល។

ប់់កកប់សមតបនំ័ត៌មន
IDEA ផមបជទនាកនទ ីសពទពៀ
� កប ទឡនឹឡុកា់អប ់ រំពេសស់អសបកទនាក។ សពទពៀ
� រឡេនេ ណ អានបមេេ
េសពទពា� ដាកមនេ្បមច្អប សីំ
ម ី សពទព 
� អប ់ រ្ណ្ា់ នព ឡុកជនភំ (FERPA) ាដជច្អប ម�យ
ាដផមបប់ប់រ់ចរ េរេុកា់អប ់ រ ដបសពសអៀរឡសប។
នពលមន័ល

34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180
ដទ ចេ្អេតការឡជរ ំទកសមីំីប់់កកប់សមតបនំ័ត៌មន៖
•

ប់អរ �វៃេិ មនន័លថ ប់អរ �វៃេិ ឬប់ដកេចៃជកប ាសមឡនទីំ័ ត៌មនសមសបខ�ន
វ

អរ ណសំីំ័ត៌មន េដ ម្ីព្ំ័ ត៌មនេាេមព និចសមសបតមសត�ណអរណសរនតេេេទេត។
•

ុកា់អប ់ រ មនន័ លថ ្អេបទនុកា់ាដមនាចឡេតការឡនព លមន័ លន “ុកា់អប ់ រ”

េតការឡ 34 CFR Part 99 (បទប្ប��ត� នរ ីតមច្អប សីំ
ម ី សពទព
� អប់ រ្ណ្ា់ នពឡុកជនភំចារ 1974,
20 U.S.C. 1232g (FERPA))។

•

ទី ភាកប ប់ចទ ់�ម មនន័ល ែស�ក់ដពរាា ទី ភាកប ប់ ឬ្ណឹ េាបនាដ្អមទ  ់កកទរ ក ឬ
េ្អ្រសបំ័ត៌មនាដិចសមសបតមសត�ណអរណសរន ឬកានវឡាដិចលកំ័ ត៌មនរន
េ្បម Part B ឬ IDEA។
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ំ័ត៌មនាដិចសមសបតមសត�ណអរណ
ស
34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140
ំ័ ត៌មនាដិចសមសបតមសត�ណអរណស មនន័ លថជំ័ត៌មនាដមន ៖
1. េ�េកទនាក េ�េាកជមអព  ឬេ�េសមជព ក្ណ្ា់់មាកប េផអឡេទេត
2. ិសលរពនកទនាក
3. ំ័ ត៌មនាដិចសមសបតមសត�ណអរណសដទចជ េខសនមពសរខសឡសម ឬតមេខសពសអ
់អសបកទនាក ឬ

4. អ��ីលកលណធបពនភណ��បខ�នឬំ័
វ
ត៌មនេផអឡេទេតាដេះេព្ិចសមសបតមសត�ណ
កទ នាក េរលមនភំច្សបាសបណ�់សម។

េសចកមីជទនដរណឹឡចរេរេមអព
34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185
OSPI ផមបេសចកមីជទនដរណឹឡម់លធបទប្ប� �ត�់អសបខ�ន
វ េដម្ីជ្មអជទនាកព្េំៃេៃរ ំីប់

់កកប់សមតប នំ័ ត៌មនាដិចសមសបតមសត�ណអរណស់�មមន ៖

1. ប់អ់ ពកលរំីី ពាភំាដេសចកមីជទនដរ ណឹឡេនេ

្តរីផមបព្ជភាករ េណត់អសប

្ក�មំ់ដពាាេតការឡ់ដព Washington។

2. ប់អ់ ពកលរំីករម់ាដំ័ ត៌មនសមសបតមសត�ណអរណស់អសបំ�កេណ្តរីរន់កកទរ ក
្អេបទនំ័ត៌មនាដចឡប រន ី ពះី ា�សមាដ់ដព Washington ចឡប េ្អ ្រសបករឡប់្អមទ
ា


ំ័ ត៌មន (់�មៀរឡ្អបំនប់្អមទ ំ័ត៌មនេនេ) នពឡប់េ្អ ្រសបាានំ័ត៌មនេនេ។

3. ប់សេឡលអំីេសនេករល

នព ឡនី តពី ពះី ាាាដែស�ក់ដពរាា្តរីាតនរ ីតមម

ៀកប ទឡនឹឡប់សមកទរ
ក ប់អបងៃេេភណីទីអី ប់់កកទរក នព ឡប់អរ �វៃេិំ័ ត៌មន
រ

ាដិចសមសបតមសត�ណអរណស នពឡ

4. ប់អ់ ពកលរំីសពទព �ៀរឡសប់អសបមអព  នពឡសពសអៀកប ទឡនឹ ឡំ័ ត៌មនេនេ ់�មៀរឡសពទព �
ាាេ្បមច្អប សីំ
ម ី សពទព
� អប់ រ្ណ្ា់ នព ឡុកជនភំ (FERPA) នព ឡបទប្ប��ត� នរ ីតម់អសបវ
េតការឡ 34 CFR Part 99។

13

មរ នេំសកម�ភំចរអឡ់ម� លការឡប់ករ ណតបតមសត�ណ

(ាដ្តរីេណាសបផឡាដ់ថ

“េសវ

Child

Find”)

ទី រឡ

ឬប់វលតមវេតទទ ៀរឡ់ដព

េសចកមីជទនដរ ណឹឡម�ល្តរីាតេរេំរម�េតការឡ

បាសត ឬផអំេផកលេា់ំ័ ត៌មនដទេទេត ឬៀរឡំី ់ ាដរនាចកិល្ណអប្សនបេដម្ីជទន
ដរ ណឹឡដបមអព ទទ ៀរឡ់ដពំីសកម�ភំស្មអបករណតបទីរឡ ករ ណតប តមសត�ណ នព ឡវលតមវ
ករ ម់ាដ្តរីប់េសវអប ់ រំព េសស នព ឡេសវរកបំ័ន។
�

សពទពក
� រឡប់េ្អ
ា
្រសប
34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210
ាកមនសពទព្� ត្តំពនពត្ នពឡំពនពត្េឡី ពៃេុកា់អប ់ រ់អសបកទនាកាដរន្អមទ  ់កកទរក ឬ
េ្អ្រសបេរលែស�ក់ដពរាា់អសបាកេ្បម Part B ន IDEA។ ែស�ក់ដពរាា្តរីាត
េស់ំមសរេណសររ់អសបាកការឡប់្ត្តំព នពត្ នពឡំពនពត្េឡី ពៃេុកា់អប ់ រ់ម� លរ ំីកទន

ាកេរលស�នប់ំនព់េំមព និររចប

នព ឡមរនប់្អជររ់ម� លៀកបទឡនឹឡកម�ី ពះីអប់ រស្មអប

អរ ណស (IEP) ឬសីាប់មផវទីច្អបាដស�នរេេឡ់ម� ល (់�មមនប់្អជររ ាសេឡ់កដរ េ់េ
ែាល

ឬសីាប់មផវទីច្អប នប់អប ់ រំព េសសៀកប ទពននឹឡី ពន័ ល)

េរល មពន្តរីេសំី 45ៃ្អតពទពនេ្បលំីក
ា រនេះេប់េសាសរ។

េបលេៀេការឡក់ណី់ក៏

សពទព �់អសបក
ា ការឡប់្ត្តំព នពត្ នពឡំពនពត្េឡី ពៃេុកា់អប់ រ់�មមន ៖
1. សពទព ់� អសបក
ា ការឡប់ទទ�រនប់េេវលតអំីែស�ក់ដពរាា

ចរ េរេសរេណសមេបតរ

ផ់អសបក
ា ស្មអប ប់ំន្ប នព ឡអកែាលុកា់ៀរឡេនេ។

2. សពទព ់� អសបក
ា ការឡប់េសាសរព្ែស�ក់ដពរាាផមបជទននទីុកា់ៃតចមវឡ

្អសពនេអ

ាកមព និច្ត្តំពនពត្ នព ឡំពនពត្េឡី ពៃេុកា់ៀរឡេនេ ្អកអេរល្អសពទ�ភំ រេ
្ាតាកទទ� រនច្អបចមវឡៀរឡេាេ នពឡ

3. សពទព ់� អសបក
ា ការឡប់ព្តរ់ឡ់អសបាក្ត្តំពនពត្ នព ឡំពនពត្េឡី ពៃេុកា់ៀរឡេនេ។
ែស�ក់ដពរាានឹ ឡសន�តបថ ាកមនរ់ច្ត្តំពនពត្ នព ឡំពនពត្េឡី ពៃេុកា់រកបំ័ន�
នឹ ឡកទ នាក រេ្ាតេណព្ដរ ណឹឡថ ាកមពនមនរ ់ចេតេ្បមច្អបនរ ីតមាដ្ណអប ្ណឡអត
ង
ដទ ចជ ិ់ំពរភំ ប់់សបេតាអកសា ឬប់ាឡេ។
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ករណតប្នប់េ្អ្រសប
ែស�ក់ដពរាានី ម�លយ ្តរីាត់កកទរកករ ណតប ្់អសបណទភណី ាដិចេ្អ ្រសបុកា់អប់ រ
ាដរន្អមទ  ់កកទរ ក ឬេ្អ ្រសបេ្បម Part B ន IDEA ់�មមនេ�េភណី បអ់ ពេច�ទព្ចទ 
េ្អ្រសប

នព ឡេសអរណឡាដភណីេនេ ្តរីរននរ ត�តព្េ្អ ្រសបុកា់។

ែស�ក់ដពរ

ាាមពន្តរីរនត្មរីព្់កកទរកនទ ីករ ណតប្នប់េ្អ្រសបេនេ ស្មអប មអព  ឬនព េកជពត
ែសអច្អប នែស�ក់ដពរាាេល។
ុកា់រំីករម់េសំីមាកប
្អសពនេអុកា់អប់ រ់ម� លមនំ័ត៌មនសពសអេសំី មាកប
េឡី ពៃាតេំ័ត៌មនាដៀកប ទឡនឹឡកទ នាក

ាកមនសពទព ្� ត្តំពនពត្

ឬ្តរីរនជទនដរ ណឹឡរ ំីំ័ត៌មនេាេ

នព ឡំពនពត្
ការឡក់ណី

ាដែស�ក់ដពរាាមព និចអបងៃំ័ ត៌មនេាេ ដបាកេរលស�នអេឡងអ្រអបំីំ័ត៌មនាដ
ិចសមសបតមសត�ណអរ ណស់អសបសពសអម� លេផអឡេទេត។
អ��
ី ល្អេបទ នពឡទីរឡំ័ត៌មន
្អសពនេអក
ា េសាសរវ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផមបជទនាកនទ ីអ��ីល្អេបទ នព ឡទី រឡុកា់
អប់ រាដរន្អមទ  ់កកទរក ឬេ្អ ្រសបេរលែស�ក់ដពរាា។
ប់អឡបៃវ
ែស�ក់ដពរាាិចនឹ ឡណព តៃវៃតចមវឡុកា់ាដរនេះេេឡស្មអប ក
ា េ្បម Part B ន
IDEA ្អសពនេអ ៃវេសវេនេ មព នរឡាកំី ប់េ្អ្រសបសពទព �់អសបក
ា ការឡប់្ត្តំពនពត្ នពឡំពនពត្
េឡី ពៃេុកា់ៀរឡេនេ។

វមពនិចណពតៃវស្មអប ប់់រក់ក

ឬៀៃលកំ័ត៌មនេតេ្បម

IDEA េល។

ប់ាកា្អុកា់មសរេណ់អសបមអព
34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05125
្អសពនេអក
ា េជឿជកប ថ ំ័ ត៌មនេតការឡុកា់អប ់ រៀកបទឡនឹឡកទ នាក ាដ្តរីរន្អមទ  ់កក

ទរ ក ឬេ្អ្រសបេ្បម IDEA មព ន្តឹ ម្តរី ារព្ភនប ្ចរ ឬ់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទព េ� ផអឡេទេត

់អសបកទនាក ាកិចេសាសរព្ែស�ក់ដពរាាាកា្អំ័ ត៌មនេាេ។
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ែស�ក់ដពរាា្តរីាតសេ្មចថេត្តរីាកា្អំ័ ត៌មនេេមសរេណ់អសបាកការឡ់លធេំម� ល
សម់ម្េ្បលេំទទ�រនសរេណ់អសបក
ា ។

ឱបសស្មអបសីាប់ នីតពី ពះីសីាប់ នពឡទ�ផនសីាប់
្អសពនេអែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា អដព េសះមព ន្ំមាកា្អំ័ ត៌មន
ំ� កេណ្តរីជទនដរ ណឹឡាកំីេសចកមីសេ្មចេាេ

េេមប់េសាសរ់អសបក
ា

់�ច្រអបក
ា រំីសពទពទ
� ទ� រនសីាប់់អសបក
ា

េរលែស�ក់ដពរាា។
ាកមនសពទេ� សាសរសីាប់ ស្មអប ស�់េដៃេរំ័ ត៌មនេតការឡុកា់អប់អសបកទនាក េដ ម្ី

យាថ វ្តឹម្តរី មពនេះេព្ភនប ្ចរ ឬក៏ ់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទព េ� ផអឡេទេត់អសបកទនាក។
សីាប់ស្មអបតវយ ំ័ត៌មនេតការឡុកា់ ្តរីាតេះេេឡមនី តពី ពះី សីាប់់អសបែស�ក់ដពរ

ាាេ្បម FERPA។ េនេ មព នាមនជសីាប់មផវទីច្អបនប់អប ់ រំព េសសេល។

ជទ�ផនសីាប់ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាសេ្មចថ ំ័ត៌មនេនេមព ន្តឹ ម្តរី េះេព្
ភនប ្ចរ ឬក៏់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទព េ� ផអឡេទេត់អសបករម់ ំ� កេណ្តរីាតាកា្អំ័ ត៌មនព្រន
សមែសអ េបលជទ នដរ ណឹឡាកំី ប់ាកា្អៀរឡេនេ ជាលកលណ�កអ់។
ជទ�ផនសីាប់ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាសេ្មចថ ំ័ត៌មនេនេមព នាមនមពន្តឹម្តរី
មព នេះេព្ភនប្ចរ

ឬក៏មពន់ រេាបេុកជនភំ

ឬសពទព េ� ផអឡេទេត់អសបករម់

ំ� កេណ្តរីាតជទ ន

ដរ ណឹឡាកថ ាកមនសពទព រ
� កប េសចកមីេិឡេតការឡុកា់អប ់ រ់អសបកទនាក ផមបជមតព េកអប
េំ័ត៌មន

ឬផមបមទេបតរ ់ម� លាដាកមពនលបែសអនឹឡេសចកមីសេ្មច់អសបែស�ក់ដពរ

ាា។
្អសពនេអក
ា េ្ជ សេ់ សចឡប រកបអ�ទ� េសចកមីេិឡេតការឡុកា់់អសបកទនាកេាេ េសចកមីេ
ិឡេនេ្តរីាត ៖

1. ់កកទរកេរលែស�ក់ដពរាា ជាផាកម� លនុកា់់អសបកទនាក ដអ់ុកា់ ឬ
ាផាកាដរនតវយ ្តរីរន់កកទរក នពឡ

2. ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាអបងៃំី ុកា់់អសបកទនាក ឬាផាកាដរនស�់េដៃេរ
េេព្ភណី ់ម� លេាេ េសចកមីេិឡេនេ ក៏ ្តរីាតអបងៃេេភណីេាេាដ់។
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ប់លប្ំមព្អេ��ៃំ័ត៌មនាដិចសមសបតមសត�ណអរណ
ស
34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225
េលឡខជររ្តរីាតទទ� រនប់លប្ំមជាលកលណ�កអ់់អសបក
ា

មរននឹឡអបងៃំ័ត៌មនាដ

ិចសមសបតមសត�ណអរ ណស េេព្ាកដទ រេ្ាតប់អបងៃំ័ត៌មនាដមនេតការឡឯក

ា់អប ់ រ់អសបកទនាក្តរីរននរ ត�ត េរលស�នប់លប្ំមំី មអព េ្បម FERPA។ ជទទ េេ

ប់លប្ំម់អសបក
ា មពនិររចប េល

មរ នេំាដំ័ត៌មនសមសបតមសត�ណអរណស្តរីរន

អេ��ៃជទ នដបមនមី់អសបទីភាកប ប់ចទ ់�ម ស្មអបេសអរ ណឡអរ េំៃេេមកលខណ�ត្មរីន
Part B ន IDEA។ អយរ ានមប់លប្ំម់អសបាក ឬប់លប្ំម់អសបកទនាក្អសពនេអំ�កេណន
ដបិលរជនី តពជន

្តរីាតរនទទ� 

មរ នេំាដំ័ត៌មនសមសបតមសត�ណអរណស្តរីរន

អេ��ៃេេព្មនមី់អសបទីភាកប ប់ចទ ់�ម ាដរនផមប ឬអឡបេសវ�វសបអទ់។
ម
េសំី េនេ ្អសពន
េអកទនាកេ់េនាាុកជន ប់លប្ំម់អសបក
ា ្តរីាតរនទទ�  មរនេំាដំ័ត៌មនសមសប
តមសត�ណអរ ណស់ម�លរ ំីកទនាក្តរីរនអេ��ៃព្

់វឡមនមីេតការឡែស�ក់ដពរាា

ាដាាុកជនេាេសបពតេត នពឡមនមីេតការឡែស�ក់ដពរាាាដកទ នាក់សបេត ្អសពនេអ

ាកមព នមនណេ្មឡចឡបចរេេ�េកទនាកេតការឡែស�ក់ដពរាាាដាក់សបេត។

កពចប
� ់រ់ំ័ត៌មនត�សត�ណ��បខន
�វ
34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230
ែស�ក់ដពរាា់អសបេាកាក

ិររចប ្តរីប់រ់ប់សមតប នំ័ ត៌មនត�សត�ណ��ប

ខវ�នេតការឡដរ់កប ប្អមទ  ់កកទរ ក អបងៃ នព ឡអរ �វៃ។ មន�ីមាកបេតែស�ក់ដពរាា

ិររចប ្តរីទទ� ខរ ស្តរីេប់យានទ ីប់សមតប នបំ័ត៌មនត�សត�ណ��បខ�វន។ អរណស

ៀរឡសបាដ្អមទ  ឬេ្អំ័ត៌មនត�សត�ណ��បខ�និរ
វ
រចប្តរីទទ� ប់អណរ� េអ់
�  ឬ

ប់អបងតបអេ្ឡរន រកប ំ័ន�នឹឡប់សមតប េ្បម Part B ន IDEA នព ឡ FERPA ។

ែស�ក់ដពរាានី ម�លយិររចប ់កកទរក ស្មអប ប់្ត្តំពនពត្ាយ់ណធ នទ ីអ��ីអច�រអ្នាន
េ�េ

នពឡមរខតរ ាណឡ់អសបនពេកជពតៀរឡឡាល់ការឡទី ភាកប ប់ាដិចទទ� រនំ័ត៌មន

ត�សត�ណ��បខ�ន។
វ
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ប់អរ�វៃ ប់កតបទរក នពឡប់់កកទរកំ័ត៌មន
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235
ែស�ក់ដពរាា់អសបាកិររចប ្តរីជទ នដរ ណឹឡដបក
ា េតេំំ័ ត៌មនត�សត�ណ��បខ�ន
វ

ាដ្តរីរន្អមទ  ់កក ឬេ្អ ាឡមនភំិររចប ស្មអប ប់ផ�បេសវអប់ រដបកទន់អសប្នក។
េតេំាឡមនភំិររចប ំ័ ត៌មនិររចប ្តរីអរ�វៃេិមប់េសាសរ់អសបក
ា ។ ក៏ អយរាន�
ករ ណតប្ចព ន�ល�នេ�េ ិសលរពន នព ឡេខទទ ់ស័ំ�់អសបកទនាក នព េន�ស ករ ណតប ្ីត�មន
មរ ខី ពជ�ាដរនចទ េ់េន ក្មព តថាកប ាដរនអរ េំៃ នព ឡចារាដរនេ់េនចអប ់អសបសតប ិច្តរី
រន់កកទរ កេរលស�នេំករ ណតប។
ច្អប ់ដពសីំ
� ី ប់កតបទរកករ ណតប្មនាចឡការឡជរំទក 40.14 RCW ។ នីតពី ពះី ស្មអបករណតប ់លធ
េំាដែស�ក់ដពរម�លិររចប ្តរីកតបទរកករណតប ្្តរីរនេរេផកលេរល ាលករពន
្ណអប ្ណឡបអ្ីត�ព នព ឡករណតប ្ នេៀះព ប់រពន់ដពវយសរីនេន។

នីតពី ពះីេរេែាលី ពវទប់អប់ រំពេសស
ាកណ ជាកចទ ់�មដ៏ សរៀនប មាកបករាឡ្ណអបទពដពភំនកម�ី ពះីអប់ រំពេសស់អសបកទនាក។ ប់ចទ ់�មេនេ
ិអប េផ�មំី ប់អ�ទ� នកទ នាកា្សដរអទឡ។ ាក នព ឡែស�ក់ដពរ់អសបាក ្តរីរនេកទឹកចពត�ព្

េះេប់ជម� លសាេដម្ីំពកមេរេែាលបប់ាខេឡណរ នពតសាាដអយ េរបដបកម�ី ពះី អប ់ រំព េសស
់អសបកទនាក។ េតេំាដាក នព ឡែស�ក់ដពរាា់អសបក
ា មពនិចេរេែាលប់ាខេឡណរ នពត
សារន េលឡមនជេ្ម សែាអប ាដមនកលណធផវទីប់ជឡស្មអបេរេែាលី ពវទ។ ជេ្ម ស

ៀរឡេនេមន ប់ស្ម�េស្ម្ល អណឹ � ឡ់អសបំ់ដព នព ឡសីនប់នីតពី ពះី ្តឹ ម្តរីមច្អបាដមន
មព នរេេឡ។

ប់ស្ម�េស្ម្
34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075
ទទេេ
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េសវស្ម�េស្ម្មនផ�បជទនេរលវតណពតៃវដបាក ឬែស�ក់ដពរេដម្ីជ�លេរេែាលអត
ង
រកប ំ័ន�នឹឡត�សត�ណកម� ប់វលតមវ ប់ករណតប ទីកានវឡអប ់ រ នពឡប់ផ�បជទន FAPE ដបកទន
់អសបក
ា នព ឡេតបេំាដសីនប់នីតពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប ្តរីរនសរណទមំ់ព្េះេេឡ។
ប់ស្ម�េស្ម្មនកលណធស�័្ណចពត� នព ឡមពនិចេ្អ េដ ម្ី្ិនេិ ឬំនព់សពទព ់� អសបក
ា ការឡ
េសាសរព្មនសីនប់នីតពី ពះី ្តឹ ម្តរីមច្អប ឬ្ិនេិនទីសពទព់
�
ម�លេផអឡេទេតាដផ�ប

ជទ នេ្បម Part B ន IDEA ។ ដរ េណ់ប់ស្ម�េស្ម្្តរីរនេ់េអចរកយឡេទេឡៀតប េតទី រឡម� ល
ាដបលែស្ស្មអបាក នពឡែស�ក់ដពរ។
ែស�ក់ដពរាាិចអេឡបតនី តពី ពះីាដផ�បជទនោំរកម�លាដេ្ជ សេ់ សមព នេ្អដរេណ់ប់
ស្ម�េស្ម្ នទ ីឱបសការឡប់ជ�អ េតការឡេំេីា នពឡេតទី រឡម� លាដបលែស្ស្មអប
ាក ជម� លនឹឡភណី ស�នភំរេេឡ ៖

1. ាដសបពតេ្បមកពច�សនពជម� លនឹឡសបអ័នេរេែាលី ពវទេផអឡេទេតាដសមែសអ ឬ
មជ្ឈមណ�អណរ� េអ់
�  នព ឡំ័ត៌មនោំរកម�ល ឬមជ្ឈមណ�ះនយនោំរ កម�លការឡ

សបណមន� ការឡ់ដព នពឡ

2. ាដនឹឡេះេប់់ំន្ប្រអប ំីតប្អេកជន� នព ឡេកទឹកចពត
� ាកព្េ្អដរេណ់ប់ស្ម�េ
ស្ម្ ។
ភំមពនរេេឡនាកស្មអស្ម្
ប់ស្មអស្ម្្តរីរនេះេេឡេរលអរណសាដមនសមតបភំ មពនរេេឡ នព ឡេវឡបតប ប់
អណរ� េអ់
� រ ំីអេច�កេទសស្ម�េស្ម្្អកអេរល្អសពទ�ភំ។ អរ ណសេាេិររចប ្តរីមន

ចរ េណេដឹ ឡច្អប នពឡអទអត
� រកប ំ័នន
� ឹ ឡប់ផ�បប់អប ់ រំពេសស នព ឡេសវរកប ំ័ន�ផឡាដ់។ OSPI
ចរ េកពច�សនពជម� លនឹឡទីភាកប ប់ៀឡេ្កេដ ម្ីេះេប់ស្ម�េស្ម្។ ទី ភាកប ប់េាេជាក់កក
អ��ីេ�េាកស្ម�េស្ម្។ ាកស្ម�េស្ម្្តរីរនាអឡាចកប់ប់ថ់េមទរពន្រី
ី ពជររ ឬមទ រពនមពនរេេឡេផអឡេទេត។ ាកស្ម�េស្ម្ (១) ិចមព នាមនជនព េកជព តន OSPI
ែស�ក់ដពរ ឬទី ភាកប ប់់ដពេផអឡេទេតាដករំរឡផ�បេសវ��បដបករម់ាដជកម�ីតបរនដរ េណ់
ប់ស្ម�េស្ម្ នព ឡ (២) ិចស�នទរ ាសបផ្អេកជន� ��បខ�ន
វ ឬី ពជ�ជី ីធ។ ដរ េណ់ប់ស្ម�េ

ស្ម្្តរីរនេ់េអចរ កយឡេទេឡៀតប េតទី រឡាដបលែស្ស្មអប ក
ា នព ឡែស�ក់ដពរ។
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កពច្� ំមេ្ំរឡេះេេឡកាឡដរ
រ េណ់ប់ស្ម�េស្ម្
្អសពនេអក
ា នព ឡែស�ក់ដពរមនប់្ំមេ្ំរឡសា ប់្ំមេ្ំរឡេាេិររចប ្តរីេ់េអចរ ជកពច�
្ំមេ្ំរឡស្ម�េស្ម្ជាលកលណ�កអ់ាដ្តរីចរ េបតបេៀេរលាក នពឡតរ់ឡន
ែស�ក់ដពរាដ្តរីរនផ�បសពទព ព
� ្ចរ េកព ច្� ំមេ្ំរឡភ�អប បតំេកពចផ
� ទវីច្អប ។ កពច�ំពភកកការឡ
ដរ េណ់ប់ស្ម�េស្ម្ ្តរី់កកប់សមតប នព ឡមពនិច្តរីរនេ្អ ជប័ សឡកា
រ�
រឡសីនប់

នី តពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប់ម� ល ឬនីតពី ពះី សរីី ព់ម� លនតរ ាប់សបំ័ ន� ឬតរ ាប់់ដព

វយ សរីនេនេល។ ្អប់េនេិររចប ្តរីាចឡការឡកពច�្ំមេ្ំរឡាលកលណ�កអ់។ ក៏ អយរាន� កព ច-�
្ំមេ្ំរឡស្ម�េស្ម្ មព និចេ្អ ជប័ សឡេ
ល។ កព ច�្ំមេ្ំរឡស្ម�េស្ម្ភ�អប
រ�

បតំេកពចផ
� ទវីច្អប នពឡិចនរ ីត�រនការឡាដនសមតបកពច�នតរាប់ដព់ម�ល ឬេរលតរាប់
តរ អនប នសប់ដពិេម់ ពក។

ភំខរសសា់វឡប់េសរអេឡបត នពឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អបសំ
ី� ីអណឹ� ឡ
ប់អប់ រំពេសស ់អសបំ់ដព
អទអត
� ន Part B ន IDEA មននីតពី ពះីខរសយសាស្មអប អណឹ � ឡ់ដព (អណឹ � ឡំ់ដព) នព ឡសីនប់
នី តពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប។ អណឹ � ឡំ់ដពម�លិច្តរីរនរកបជទន OSPI េរលអរ ណស ឬាបអ័ នម� ល
ាដេះេប់េិទ្អបនបែស�ក់ដពរាា OSPI ឬទី ភាកប ប់ាយ់ណធ់ម� លេផអឡេទេត
ាដរន់ រេាបេេេកលខណ�ត្មរីការឡ Part B ី ពយនសបំ័ន�ាដមនការឡ 34 CFR Part 300
ឬ អទអត
� ់ដពស្មអប នរីត� Part B ន IDEA។ អណឹ � ឡំ់ដព្តរីរនេសរអេឡបតេរល OSPI

ាផាក មំ័ ត៌មនរ ំីប់់ រេាបអរ រនាដផ�បជទនេរលអរ ណសរកប រក្អណឹ � ឡ នព ឡែស�ក់ដពរ
ាា ឬទី ភាកប ប់េផអឡេទេតាដេេវលតអេេនឹឡអណឹ � ឡ។ អណឹ � ឡំ់ដពិររចប ្តរីរកបករាឡ
់លធេំម� លចារេ្បលប់់ រេាបាដ្តរីរនេិទ្អបនប េាេ។

សរេណសររសីនប់នីតពី ពះី ្តឹ ម្តរីមច្អប ិច្តរីរនរកប េរលាកឬែស�ក់ដពរាា់អសប
ាកចរ េរេអត
ង ់ម� លរកប ំ័ន�នឹឡត�សត�ណកម� ប់វលតមវ ឬប់ករណតប ទីរឡអប់ រកទន់អសប
ាក ឬប់ផ�បប់អប់ រាយ់ណធសម់ម្េរលវតណព តៃវ (FAPE)ដបកទនាកាតអយរ េ់�េ។
សីនប់នី តពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប្តរីេះេេឡេរលេច្កមច្អប់ដពរ(ALJ) ាដអេ្ម ប់ប់
ជទ នប់ ពក័លសីនប់់ដពរ ាដជទី ភាកប ប់់ដពុកជ្។ សីនប់នីតពី ពះី ្តឹ ម្តរីមច្អប
ជទទ េេ ់�មមនប់ផ�បសកលីភំេរលាកអី នព ឡប់អបងៃប័ សឡ។
សរេណសររេះេសីនប់
រ�
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នី តពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អបិររចប ្តរីរកបករាឡ់លធេំំី ់ចារេ្បលប់់ រេាបាដ្តរីរនេិទ
្អបនប (ក់ណីេកាឡចរ េរេប់អបងៃំ័ត៌មនខរ ស ឬប់កតបទរកំ័ត៌មន។)
េំេីា

នព ឡនីតពី ពះី ស្មអប អណឹ � ឡំ់ដព

នពឡសីនប់នី តពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប្តរីរនំន្ប

េតៀឡេ្បម។

នីតពី ពះីស្មអបអណឹ� ឡំ់ដព
34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045
OSPI មននីតពី ពះី ស្មអប េរេែាលអណឹ � ឡ់ដព។ នី តពី ពះី ៀរឡេាេមនអត
� កប ករឡអទអត
ា
� ់ដព នព ឡ

ំ័ ត៌មនស�ីំីអណឹ � ឡ់ដព្តរីរន់កកទរ កេតេាីអាលតិ៍។

្អសពនេអក
ា អរ ណស ាបអ័ ន់ម� ល េជឿជកប ថែស�ក់ដពរម� ល OSPI ឬាបអ័នអប់ រ់ម� ល
�
េផអឡេទេតាដសបពតេ្បមប់្ណអប្ណឡ់អសប IDEA រន់ រេាបេេេ Part B ន IDEA អទអត
នរីត� Part B ឬអទអត
� ់ដពរកប ំ័ន� ាកិចរកប រក្អណឹ � ឡជាលកលណ�កអ់េត Office of
Superintendent of Public Instruction (OSPI) , Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA
98504-7200។

ាកិររចប ្តរីផ�បសរេណចមវឡម� លច្អបនរក្អណឹ � ឡេាេដបែស�ក់ដពរ

ាា ឬទី ភាកប ប់េផអឡេទេតាដាករកប រក្អណឹ � ឡ្អចរឡ។
ប់រកបរក្អណឹ � ឡ
រក្អណឹ � ឡិររចប ្តរីចរ េបតបេៀេរលាក

ឬអរណស

ឬាបអ័ នាដជាករកប រក្អណឹ � ឡ

េបលិររចប ្តរីមនំ័ត៌មនដទចៀឡេ្បម ៖
•

ប់ាៃវឡថែស�ក់ដពរ ឬទី ភាកប ប់ដទេទេតរន់ រេាបេេេកលខណ�ត្មរីម� លន Part
� នរ ីត� Part B ច្អប ់ដព ឬអទអត
� រកប ំ័ន� ឬប់ាៃវឡថែស�ក់ដពរ ឬ
B ន IDEA អទអត
ទី ភាកប ប់ដទេទេត មព នរននរ ីត�ប់ស្ម�េស្ម្ ឬកពច�្ំមេ្ំរឡេរេែាល។

•

េ�េ នព ឡិសលរពននែស�ក់ដពរ ឬទី ភាបប់ដទេទេត។

•

េ�េសពសអ ្អសពនេអរក្អណឹ � ឡមនភំជកបាកប ចរេរេសពសអមាកប នព ឡំ័ត៌មនទរ ាកប
ទរ នឡ ្អសពនេអ សពសអេាេស�នទីជ្មក។

•

ប់េ់េអអបរំីអត
ង េរលផ�បជទននទីប់ំពតជកបាកប ។
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•

ប់េសាេឡនទ ីដរ េ់េែាលអត
ង មំ័ត៌មនាកមន នព ឡរនដឹឡ េតេំាដាករកប
រក្អណឹ � ឡ នពឡ

•

េ�េ ិសលរពន នពឡេខទទ ់ស័ំ�់អសបក
ា ។

ប់់ រេាបមពនិចេកតេឡការឡ់លធេំេ្ចនជឡ ម� លចារ មរ នបអ់ ពេច�ទាដរក្អណឹ � ឡ្តរី
រនទទ� លកេល។

OSPI រនអេឡបតទ្មឡបជរន�សម� លាដាកិចេ្អេដម្ីរកប រក្អណឹ � ឡ។ ទ្មឡប េនេមនផ�បជទន
េតេទរំ័់ាីអាលតិ៍ប់អប ់ រំពេសស់អសប OSPI។ ាកមព ន្តរីរនត្មរីព្េ្អទ្មឡបេនេេល។
ប់េសរអ
 េឡបតំីអណឹ � ឡ

OSPI

ិររចប ្តរីេសរអេឡបត

នៃ្អ្កតពទពន

នពឡេចៃេសចក�ីសេ្មចជាលកលណ�កអ់ការឡ់លធេំ៦០ៃ

េ្បលេំទទ� រនរក្អណឹ � ឡ

េកាឡមនេបតរ ផសមែសអស្មអប

ប់ំនព់េំ។ ការឡ់លធេំ៦០ៃេនេ OSPI (១) ត្មរីព្ែស�ក់ដពរផ�បប់េេវលតអចរេរេ

អណឹ � ឡ (២) ផ�បជទនាក ឬេដមអណឹ � ឡនទ ីឱបសរកប ជទននទីំ័ត៌មនអានបមរ ំីប់េិទ្អបនប ការឡ

រក្អណឹ � ឡ (៣) ិចេះេប់េសរអេឡបតុកជ្េតនឹ ឡកានវឡ ្អសពនេអ OSPI លបេឃៃថវ
មនភំិររចប នព ឡ (៤) ំព នពត្េឡី ពៃនទ ីំ័ ត៌មនរកបំ័ន�ៀរឡសប េបលេះេប់ករ ណតបុកជ្
ថេត ែស�ក់ដពរ ឬទីភាកប ប់ដទេទេតករ ំរឡ់ រេាបេេេកលខណ�ត្មរីរកបំ័ន�េេនឹ ឡ Part B
ន IDEA ឬកយ ឡ់។

ប់េសរអ
 េឡបត ប់ំនព់េំ េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ�កអ់
់លធេំករ ណតប ៦០ៃិច្តរីរនំនព់អន�ាតការឡក់ណី ៖ (១) បធេទសធេកាឡរកបំ័ន�

ា លប្ំមេរលស�័្ណចព ត�ជាល
នឹ ឡអណឹ � ឡជកប ាកបម�ល ឬ (២) ាក នពឡែស�ក់ដពរ់អសបក

កលណ�កអ់េះេប់ំនព់េំេរេែាលអណឹ � ឡ ម់លធប់ស្ម�េស្ម្ ឬី ពះី េផអឡេទេត េដ ម្ី
េរេែាលី ពវទ។
េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ�កអ់្តរីេផជជទនាក ឬអរណសរកប រក្អណឹ � ឡ នព ឡេេបនប ែស�ក ់ដព
រាា។

េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ�កអ់នឹឡ្ណអដណ�អប េប់េិទ្អបនប នីម�លយ។

ចរ េរេប់េិទ្អបនបនីម�លយ

េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ�កអ់នឹឡអត
� កបំីទ�ផនប់

ាសេឡ់កប់ំព ត េសចក�ីសនាពរពន មទ េបតរ នេសចក�ីសេ្មច នព ឡី ពយនប់ាកត្មរី សមេបតរផល
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់ម� លាដ្តរីរនិតប ទរកថិររចបេដម្ីេរេែាលរក្អណឹ � ឡ ្អសពនេអ ប់់ រេាបរនេក ត
េឡ។
ឧរែស័លអណឹ � ឡ
េតេំ OSPI ់កេឃៃប់់ រេាប ឬប់ខកៀនមពនរនផ�បេសវសមែសអម់លធដរ េណ់ប់
អណឹ � ឡ់អសបខ�ន
វ េសចក�ីសេ្មចនឹឡ្ណអដណ�អប េ ៖

1. ់េអេអេរេែាលក់អដព េសទផ�បេសវៀរឡេាេ ់�មមន ប់ផ�បសរណឡបព់�� ីតបរសម់ម្
ឬ ប់ ិតប ី ពយនប់ាកត្មរីសមែសអេផអឡេទេតមត្មរីប់់អសបសពសអ នពឡ

2. ់ផ�បកយឡសម់ម្នទ ីេសវអប ់ រំព េសសដបសពសអៀរឡសបាេំាណត។
អណឹ � ឡអប់ រំពេសស់អសបំ់ដព នពឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប
្អសពនេអអណឹ � ឡំ់ដពម�ល្តរីរនទទ� លក
ឬអណឹ � ឡេាេមនអត
ង េ្ច ន

េបលអត
ង ម� ល

ាដជកម�ីតបរនសនីប់នី តពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប

ឬេ្ច នជឡម� លនអត
ង ៀរឡេាេក ជាផាកម� លន

សីនប់នី តពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប OSPI ិររចប ្តរីាៃកេចៃ (មព នេសរអេឡបត) នទ ីាផាក់ម� ល ន
អណឹ � ឡាដករំរឡ្តរីរនេរេែាលការឡសីនប់នីតពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប ់បទតដបចអប សីនប់។

អត
ង ់ម� លការឡអណឹ � ឡាដមពនាមនជាផាកម� លនសកម�ភំនីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប ិររចប ្តរី
េរេែាលការឡបករណតប នរក្អណឹ � ឡ។

្អសពនេអអត
ង ម� លាដ្តរីរនេកេឡការឡរក្អណឹ � ឡ្តរីរនសេ្មច់�ចការឡសីនប់
្តឹម្តរីមច្អប
ភ�អប បតំេកពច�
អត
ង េាេេទ។

ាដរកប ំ័ន�នឹឡណទ ភណីដាដ

េបល

នី តពី ពះី

េសចក�ីសេ្មចសីនប់េាេ្តរីមនិនរ ភំ

OSPI ិររចប ្តរីជទ នដរណឹឡដបេដមអណឹ � ឡថខវ�ននឹឡមពនេសរអេឡបតេ

OSPI ិររចប ្តរីេរេែាលអណឹ � ឡាដេិទ្អបនប ថែស�ក់ដពរម�លរនខកៀនមព នរន
នរីត�មេសចក�ីសេ្មច់អសបសីនប់នី តពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប។

នីតពី ពះីនសីាប់្តឹម្តរីមផវីច្អប
ទ

34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125
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ទទេេ
ាក ឬែស�ក់ដពរាាិចរកប សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប េអត
ង ់ម� លាដ

រកប ំ័ន�នឹឡតមសត�ណកម� ប់វលតមវ ឬប់ករណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប ់ រ់អសបកទនាក ឬប់ផមប

ប់អប់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណព តៃវ (FAPE) ដបកទនាក។ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតជទ ន
ដរ ណឹឡាកំីេសវាផាកច្អប េរលវតណព តៃវ

ឬមនតមវៀអ់ម� ល

នព ឡេសវរកប ំ័នេ� ផអឡេទេត

ាដមនេតការឡតរអនប េតេំាដសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ្តរីរនរកបជទន ឬេត
េំាដាកេសាសរំ័ត៌មនេនេ។ ស្មអប នីតពី ពះី នសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប “ាក” ់�មមន

េមយី ី់អសបាក ្អសពនេអាករនជ� េមយី ីមាកប េបល “ែស�ក់ដពរាា” ់�មមនេមយី ីែស�ក
់ដពរាា្អសពនេអវ្តរីរនតរ់ឡេរលេមយី ី។
ប់រកបសរេណសររ

េដម្ីេសាសរសីាប់ម� ល ាក ឬែស�ក់ដពរាា្តរីាតរកប សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទី

ច្អប េេភណី មលឡេទេត។ សរេណសររេនេ ្តរីមនំ័ត៌មនៀរឡសបដទចៀឡេ្បម នព ឡ្តរី់កកជប់
សមតប ។

ាក ឬែស�ក់ដពរាា មពនថន់់មាកប រកប សរេណសររេាេេទ ក៏ ្តរីាតផមបជទន OSPI េសវ
ះនយន់ដពរនទ ីសរេណសររសីាប់ម� លច្អប មិសលរពនដទ ចៀឡេ្បម ៖

Office of Superintendent of Public Instruction
Administrative Resource Services
Old Capitol Building
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
ទទ ់ា់: 360-753-4201
សរេណសររសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប្តរីមន ៖

1. េ�េសពសអ

2. ិសលរពននទី រេត់អសបសពសអ
3. េ�េាា់អសបសពសអ
4. ្អសពនេអ សពសអជករ ម់

ឬលរីជនាដស�នផ�េសរាអឡ

សពសអេាេ
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្តរីផមបំ័ត៌មនទរ ាកប ទរនឡ់អសប

5. ប់អ់ ពកលំី សភំនអត
ង ់�មមន ឡសេបតរ ៀកបទពននឹ ឡអត
ង នពឡ
6. ដរ េ់េែាលាដរនេសាេឡនអត
ង ដបក្មព តាដរនដឹឡ នព ឡមនស្មអបក
ា ឬ
ែស�ក់ដពរាាេតេំេាេ។
េសចកមីជទនដរណឹឡាដិររចបមរនសីាប់េសរេណសរស
រ ីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប
ាក ឬែស�ក់ដពរាាមព និចមនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ់បទតៀបាតាក ឬែស�ក់ដព
រាារកប សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ជម� លនឹ ឡភណីមលឡេទេត នព ឡផមប OSPI

នទ ីសរេណសររម�លច្អប ាដមនំ័ត៌មនដទ ចរនេ់េអអប ៀឡេ។
ភំ្ណអប្សនបនសរេណសរស
រ ីាប់

េដម្ីព្សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបមនដរ េណ់ប់េេមរខ សរេណសររេនេ ្តរីរនិតប

ទរ កថ្ណអប ្សនប ។ ្ណអប្សនប មនន័ លថ សរេណសររេនេ អរ េំៃេេមកលខណ�ត្មរីាាាដ
អត
� កបៀឡេេតការឡាផាក

“ប់រកបសរេណសរ”រ ។

សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបនឹឡ្តរី

ិតប ទរកថ ្ណអប្សនប រេ្ាតភណី ាដទទ� រនសរេណសររសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប េាេ

ជទ នដរ ណឹឡេេមនមី់ដពរសីាប់ នព ឡភណី មលឡេទេតជាលកលណ�កអ់េតការឡ់លធេំ15ៃ
្អតព ទពនថ ភណី ទទ� េជឿជកប ថ សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបណ មព ន្ណអប ្សនប ។

េតការឡ់លធេំ្ររៃ្អតព ទពនេ្បលេំទទ� រនប់ជទនដរ ណឹឡំី ភំមព ន្ណអប ្សនប េបល មនមី
់ដពរសីាប់ (ALJ) ្តរីសេ្មចថេត សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប េនេ អរ េំៃេេ

មកលខណ�ត្មរីដទចមនេ់េអអប ៀឡេឬេទ េបលជទ នដរ ណឹឡដបាក នព ឡែស�ក់ដពរាា
ជាលកលណ�កអ់ភវមយ។
ប់ាកា្អសរេណសរស
រ ីាប់
ាក ឬែស�ក់ដពរាាិចេះេប់ាកា្អសរេណសររសីាប់រនាតការឡក់ណី ៖

1. ភណី មលឡេទេតលបែសអចរ េរេប់ាកា្អជាលកលណ�កអ់

េបលផមបឱបសព្េរេ

ែាលសរេណសររសីាប់េនេ ម់លធប់្អជររាសេឡ់កដរ េ់េែាល (្អសពនេអក
ា ាដ
ជមអព រនេសាសរសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប) ដទចមនាចឡៀឡេ្បម ឬ
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2. មព នព្េសំី ់លធេំ្ររៃមរនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ិអប េផមម

មនមីសីាប់

ផមប
ប ់នរត�តព្េះេប់ាកា្អ។

្អសពនេអក
ា ជភណី េសាសរសីាប់
ផវទីច្អប

េបលាកេះេប់ាកា្អចរ េរេសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីម

េំេីាករណតប ស្មអប ប់្អជររាសេឡ់កដរ េ់េែាល

នព ឡ់លធេំស្មអប ដរេ់េ

ែាល (េម  ៖ ដរេណ់ប់នប់េរេែាល) ិអប េផមមមមឡេទេតេតបអ់ ពេច�ទរកប សរេណសររាដ
រនាកា្អ ឬបអ់ ពេច�ទាដ ALJ ទទ� សរេណសររ។
ប់េេវលតអ់អសបែស�ក់ដពរាាចរេរេសរេណសរស
រ ីាប់្តឹម្តរីមផវីច្អប
ទ
្អសពនេអែស�ក់ដពរាាមពនរនេផជេសចកមីជទនដរ ណឹឡជមរនជាលកលណ�កអ់ព្ាក

ដទ ច

ង ាដមន
មនាចឡេតការឡាផាកសមីំី េសចកមីជទនដរណឹឡជមរនជាលកលណ�កអ់ ៀកប ទឡនឹឡអត

េតការឡសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាកេទ ការឡ់លធេំ 10ៃ្អតពទពនេ្បលេំ
ទទ� រនសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ែស�ក់ដពរាា្តរីាតេផជជទនាកនទីប់េេវល

តអម� លាដមន ៖

1. ប់ំន្បំីមទេបតរ ាដែស�ក់ដពរាារនេសា

ឬអដព េសះមពនិតប ី ពយនប់ាដ

រនេកេឡេតការឡសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប។

2. ប់អ់ ពកលំីជេ្ម សេផអឡេទេតាដ្ក�ម IEP ់អសបកទនាករនំព ិ់់ នព ឡំី មទេបតរ
ាដជេ្ម សៀរឡេាេ្តរីរនអដព េសះ។

3. ប់អ់ ពកលំីនីតពី ពះីករឡប់វលតមវ
ា
រយ នប ្អមណ ុកា់ ឬ់រលប់ណ�នី ម�លយ ាដ
ែស�ក់ដពរាាេ្អ្រសបជមទ រពនស្មអប ី ពយនប់ាដរនេសា ឬអដព េសះ នពឡ

4. ប់អ់ ពកលំីកមេផអឡេទេតាដរកបំ័នន
� ឹ ឡី ពយនប់ាដរនេសា ឬអដព េសះ់អសបែស�ក
់ដពរាា។
ែស�ក់ដពរាាេតាតិចេិឡថ សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ់អសបក
ា មពន្ណអប

្សនប េៀេអី ជវផមបព្ាកនទីំ័ត៌មនេតការឡចរណរចទី 1-4 ៀឡេក៏េរល។

ប់េេវលតអ់អសបភណីមលឡេទេតចរេរេសរេណសរស
រ ីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប
េកាឡចរេរេសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបាដមនកលណធ្អញាអបស្មអប ី ពន័ ល

ំព ភកកេតការឡាផាកៀឡេ្បមសមីំីនីតពី ពះីនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបស្មអបី ពន័ល
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ដទ ចមន
ភណី ទទ� 

សរេណសររសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប្តរីេផជព្ភណី មលឡេទេត
ាកប ំីអត
ង េតការឡសរេណសររ

នទ ីប់េេវលតអាដអត
� កប ជកប

ការឡ់លធេំ10ៃ្អតព ទពនេ្បលេំទទ� រនសរេណសររេនេ។

សណី នីម�លយេតាតិចេិឡថ សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបមពន្ណអប ្សនបដាដ។

រក្សររណរ់ទ
34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085
OSPI រនអេឡបតរក្សររណរ់ទ នសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបម�ល េដ ម្ីជ�លាកការឡប់អរេំៃរក្
េសាសរស្មអប សីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប។ រក្សររេនេ ិចាសេឡ់ករនេតេេណបទរ ំ័់ៀឡ
េ្បម ៖

http://www.k12.wa.us/ProfPractices/adminresources/forms.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
ាកមព នត្មរីព្េ្អ្រសបរក្សររេនេេល។ អយរ ានមសពទព ់� អសបក
ា ការឡប់ទទ�រនសីាប់្តឹ ម្តរី

មផវទីច្អប ិចអដព េសះ ឬំនព់េំរន ្អសពនេអ សរេណសររសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អបេនេ

មព នអ�ទ� ំ័ត៌មនាដ្តរីប់ៀរឡសប។

ាកក៏ ិចទទ� រនរក្េសាសរសីាប់ម� លច្អប ំី

ាលករពនអប់ រំព េសស់អសបែស�ក់ដពរាាាកផឡាដ់។

ប់ករណតបសទ
ព ពទ
� ទ�េសវអប់ រ់អសបសស
ព អការឡេំ់ឡបិស
រ ីាប់្តឹម្តរីម
ផវទីច្អប

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125
េកាឡាតមនប់ាចឡេតការឡាផាកសមីំី

នីតពី ពះីេតេំរកបី ពន័លសពសអាដមនំពប់ភំ េត

េំាដសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ្តរីរនអ�ទ� នេេព្ភណី មលឡេទេតការឡ់លធេំ
នដរ េណ់ប់េរេែាល

នព ឡរ រឡេំ់ឡប ិរេសចកមីសេ្មច់អសបសីាប់មព នរេេឡ្តឹម្តរី

មផវទីច្អប ឬនីតពី ពះី តរាប់់ម� លាដរកបំ័នន
� ឹ ឡអណឹ ម ឡតវយ េេសចកមីសេ្មច់អសប ALJ កទន
ាក្តរីាតសបពតេតការឡប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណ
់ដពរាា្ំមេ្ំរឡស�នេផអឡំី េនេ។
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រេ្ាតាក

ឬែស�ក

េរលមនប់លបែសអំី ក
ា
កទ នាក្តរីាតរកបេតការឡកម�ី ពះីាា់ដពទទេេ ់បទតដបអ��អប ប់

ជរ នរជ្មេៀរឡសបេនេ ្អសពនេអ សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប មនរកប ំ័ន�នឹឡរក្សររចរេ

េ�េដរអទឡេេការឡាា់ដព។

្អសពនេអ សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបរកប ំ័ន�នឹឡប់ផមបេសវដរ អទឡេ្បម Part B ន

IDEA ស្មអប កទនាកាដករ ំរឡអ�ទ� នំី េសវកម�េតេ្បម Part C ន IDEA េេ Part B ន IDEA

នព ឡាដាឡមនសពទពទ
� ទ� រនេសវកម� Part C េរលា់ាតកទនាកមនិលរអីចារេាេ ែស�ក
់ដពរាាមព នត្មរីព្ផមបេសវកម� Part C ាដកទ នាកករំរឡទទ� រនេាេេទ។ ្អសពនេអកទន
ាកមនសពទពទ
� ទ� រនេសវកម�េ្បម Part B ន IDEA េបលាកលបែសអព្កទន់អសបក
ា ទទ� 
រនប់អប ់ រំព េសស នពឡេសវកម�រកប ំ័ន�ជេកដរ អទឡ េរល់ឡប ិរាមអបទ�ផជរ នរជ្មេ េាេ
ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផមបប់អប ់ រំព េសស នព ឡេសវរកបំ័ន�ៀរឡេាេ ាដមពនសបពតេតការឡី ពវទ

់វឡាក នព ឡែស�ក់ដពរាា។

្អសពនេអ ALJ នដបប់សេ្មចថ ប់ាកា្អប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ�េសវអប ់ រមនកលណធ
សមែសអ េសចកមីសេ្មចៀកប ទពននឹឡប់ករ ណតប សពទព �េាេ ្តរីាតិតប ទរកជប់្ំមេ្ំរឡសា់វឡាក
នព ឡែស�ក់ដពរាាស្មអប េសអរ ណឡករណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប ់ រ ការឡរ រឡេំនអណឹ ម ឡ

តវយ ់ម� លេេសចកមីសេ្មច្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប។
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ដរេណ់ប់េរេែាល
34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090
ប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល
េតការឡ់លធេំ 15ៃេ្បលេំាដាករនរកប សរេណសររសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប ់អសប

ាកជម� លនឹឡែស�ក់ដពរាា នព ឡ OSPI ែស�ក់ដពរាា្តរីាតេបេ្អជររ ជម� លាក នព ឡ
សមជព ករកប ំ័ន� ឬសមជព កន្ក�ម IEP ាដមនចរេណេដឹឡជកប ាកបំីឡសេបតរាដរនករណតប
េតការឡសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាក។ កព ច�្អជររ េនេ ្តរីាតេះេេឡមរនេំាដ

េំករណតបនសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប ិអបេផមម រេ្ាតាក នព ឡែស�ក់ដពរាាុក
ភំេះេប់ស្ម�េស្ម្ ឬុកភំេរេអឡប ប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល។ ប់្អជររ េនេ ៖

1. ្តរីាតមនតរ់ឡែស�ក់ដពរាាមាកបាដមនរ់ចការឡប់េះេេសចកមីសេ្មច
ជរ ន�សព្ែស�ក់ដ្ឋរាា នពឡ

2. មព និចមនេមយី ីែស�ក់ដពរាា រេ្ាតាក្តរីរនមដរ េណ់េរលេមយី ី។
េសអរ ណឡនប់្អជររណ ស្មអបព្ាកំព ភកកំីសរេណសររសីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប់អសបាក
នព ឡំី ឡសេបតរ ាដអេឡបតជមទ រពននសរេណសររ

េដម្ីព្ែស�ក់ដពរាាមនឱបសេរេ

ែាលី ពវទ។ ាក នព ឡែស�ក់ដពរាាករណតបំីសមជព ករកប ំ័ន�ន្ក�ម IEP ស្មអប ចទ់�មេត
ការឡប់្អជររ ាសេឡ់កដរេ់េែាល។
ប់្អជររ ាសេឡ់កដរ េ់េែាលមព និររចប មនេាេេទ ្អសពនេអ ៖

1. ាក នព ឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសាជាលកលណ�កអ់ ការឡប់អេអឡប ប់្អជររ េនេ
ឬ

2. ាក នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសាេ្អ ្រសបដរេណ់ប់ស្ម�េស្ម្ ដទ ចមនាចឡ
េតការឡាផាក ប់ស្ម�េស្ម្។
់លធេំ់កេរេែាល
្អសពនេអែស�ក់ដពរាាមពនរនេរេែាលសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប េេម
ប់ចឡប រន់អសបក
ា

េតការឡ់លធេំ

30ៃ្អតពទពនេ្បលេំាដាករនរកប សរេណសររេនេ

េេែស�ក់ដពរាា នព ឡ OSPI សីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប ិចនឹឡេកតេឡ។
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់លធេំករ ណតប 45ៃ្អតពទពនស្មអប ប់េចៃេសចកមីសេ្មចចរ ឡេ្បល ិអប េផមមេតេំអ��អប
់លធេំ់កដរ េ់េែាល 30ៃ្អតព ទពន េរលមនប់េកាឡខវេស្មអប ប់ាកស្ម្ាដ
េះេេឡចរេរេ់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតព ទពនេនេ ដទ ចមនាចឡៀឡេ្បម។
រេ្ាតាក នពឡែស�ក់ដពរាារន្ំមេ្ំរឡសាេរេអឡបដរេណ់ប់េរេែាល ឬេ្អ្រសប
ប់ស្ម�េស្ម្ ប់ខកៀនមព នរនចទ ់�មេតការឡប់្អជររ ាសេឡ់កដរេ់េែាល់អសបក
ា
នឹឡ
ំនព់េំដប់លធេំករ ណតបនដរ េណ់ប់េរេែាល
ាតាក្ំមេ្ំរឡចទ ់�មេតការឡប់្អជររ។

នព ឡសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបៀប

្អសពនេអែស�ក់ដពរាាមពនិចទទ� រនប់ចទ ់�ម់អសបក
ា េតការឡប់្អជររាសេឡ់កដរ េ់េ
ែាលអា�អប ំីរនខពតខរ ្អឹ ឡា្អឡសមែសអ នព ឡកតប ្ប់្អឹឡា្អឡៀរឡេនេ ែស�ក់ដពរាា
ិចនឹឡេសាសរព្ ALJ ្ិនេិសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបក
ា េតេំអ��អប

់លធេំ់កដរ េ់េែាល 30ៃ្អតព ទពន។ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតកតប្ទរ កនទ ីប់អយរនអយឡ

់អសបខ�នកា
វ រឡប់េ់េអចរ េំ នព ឡទីកានវឡាដរនុកភំសាេេី ពៃេេមកស្មអប ប់្អជររ ាសេឡ់ក

ដរ េ់េែាល។ ប់កតប ្េនេ ់�មមនប់អយរនអយ ឡដទ ចជ ៖

1. ករ ណតប្ំពាម់នប់េហទទ ់ស័ំ�ាដរនេះេេឡ ឬអយរនអយឡេះេ នព ឡំី ទ�ផនប់េហ
ៀរឡេនេ

2. ច្អប ៃតចមវឡនពខពតេេវលេវឡាដរនេផជមកបនប ក
ា
នព ឡប់េេវលតអាដរនទទ�  នពឡ

3. ករ ណតប្ំពាម់នប់មកេឡផ�េឬកានវឡេះេប់ាកនពឡំី ទ�ផាានប់មកេឡ
ៀរឡេនេ។
្អសពនេអែស�ក់ដពរាាខកៀនមព នរនេ់េអចរ ប់្អជររ ាសេឡ់កដរេ់េែាលេតការឡ់លធ
េំ

15ៃ្អតពទពនេ្បលេំាដាករនផមបសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប

ដប

ែស�ក់ដពរាា នព ឡ OSPI ់អសបក
ា េបល ឬែស�ក់ដពរាាខកៀនមពនរនចទ ់�មេតការឡ

ប់្អជររ ាសេឡ់កដរ េ់េែាល ាកិចេសាសរព្ ALJ េចៃដី បអបសអបព្ិអប េផមម់លធេំករ ណតប
45ៃ្អតព ទពននសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប។

30

ប់ាកស្ម្ចរេរេ់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពន
្អសពនេអក
ា

នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសាជាលកលណ�កអ់ការឡប់េរេអឡប ប់្អជររ

ាសេឡ់កដរេ់េែាល េាេ់លធេំករ ណតប 45ៃ្អតពទពនស្មអប សីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប
ិអប េផមមេតៃអា�អប។

េ្បលេំិអប េផមមេះេប់ស្ម�េស្ម្ ឬប់្អជររាសេឡ់កដរ េ់េែាល នព ឡមរ នេំអ��អប់លធ
េំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពនេបល ្អសពនេអ ក
ា នព ឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសាជ
ាលកលណ�កអ់ថ ស�នកពច�្ំមេ្ំរឡ់ម� ល្តរីេះេេឡ េាេ់លធេំករ ណតប 45ៃ្អតពទពន
ស្មអប សីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ិអប េផមមេតៃអា�អប ។
្អសពនេអក
ា
នព ឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡេ្អ ្រសបដរេណ់ប់ស្ម�េស្ម្ អយរ ានមមពនៀនប
នដបប់្ំមេ្ំរឡសា េតេំអ��អប ់លធេំ់កដរ េ់េែាល 30ៃ្អតពទពន ភណី ៀរឡំី ់
ិច្ំមេ្ំរឡជាលកលណ�កអ់េដ ម្ីអនមប់ស្ម�េស្ម្ ់បទតនេេដបប់្ំមេ្ំរឡ
ម� ល។ អយរ ានម្អសពនេអាក ឬែស�ក់ដពរាាដកខវ�នេចៃំីដរេណ់ប់ស្ម�េស្ម្ េាេ់លធ
េំករណតប 45ៃ្អតពទពនស្មអប សីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប ិអប េផមមេតៃអា�អប។
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កពច្� ំមេ្ំរឡនដរេ់េែាលជាលកលណ�កអ់
្អសពនេអក
ា

នព ឡែស�ក់ដពរាាេរេែាលជេមវេេតការឡកព ច្� អជររ ាសេឡ់កដរ េ់េែាល

េាេាក នព ឡែស�ក់ដពរាា្តរីេះេកពច�្ំមេ្ំរឡមផវទីច្អបម�លាដ ៖

� រ ់ចចឡភ�អប
1. ចរ េបតបេៀេរលាក នព ឡតរ ់ឡែស�ក់ដពរាាមាកប ាដមនសពទព
បតំេកពចច
� រ េរេែស�ក់ដពរាា នពឡ

2. ិចនរ ីតមរនេតការឡតរាប់ករំទ Washington State ់ម� លនលរបះព ប់មនសមតប
កព ច� ឬេតការឡតរ ាប់ែស�កនសប់ដពិេម់ ពក។

់លធេំ្ត្តំពនពត្កពច្� ំមេ្ំរឡ
្អសពនេអក
ា នព ឡែស�ក់ដពរាាេះេកពច្� ំមេ្ំរឡម� ល ជទ�ផនកពច�្អជររ ាសេឡ់កដរ េ់េ
ែាល មព នថជាក ឬែស�ក់ដពរាាេាេេទ ិចទរកកពច�្ំមេ្ំរឡេាេជេមឃធេតការឡ់លធ
េំ 3ៃេះេប់ិអប ំីេំាដភណី ៀរឡសឡៀឡចរ េបតបេៀេកពច�្ំមេ្ំរឡេនេ។

សីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបវតរេេឡ
34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095
ទទេេ
េតេំាដសរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ម�ល្តរីរនរកប ាក ឬែស�ក់ដពរាា
ាដរកបំ័ន�េតការឡជេមវេ្តរីាតមនឱបសស្មអប សីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប េរលវត
រេេឡ។

មនមី់ដពរសីាប់ (ALJ)
សីាប់នឹឡ្តរីេះេេឡេរល ALJ ុកជ្ាដមនកលណធសម្តមព្ណអប្សនប ាដអេ្ម ប់ព្
ប់ ពក័លសីាប់ាផាក់ដពរ (Office of Administrative Hearings (OAH))។
មនមី់ដពរសីាប់ កយ ឡេចច់សប៖

1. មព ន្តរីជអរណសពក OSPI ឬែស�ក់ដពរាាាដរកប ំ័ន�េតការឡប់អប ់ រ ឬាៃៀរករម់។
អយរ ានមអរណសេនេ

មព នាមនជនព េកជពត់អសបទីភាកបប់េរលា់ាតំ�កេណ្តរីរនជ� េរល

ទី ភាកប ប់ ព្េះេជ ALJ េាេេល។
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2. មព ន្តរីមនផ្អេកជន� ��បខ�ន
វ

ឬិជីំាដមនជេមវេជម� លនឹឡភំមពនរេេឡ

់អសប ALJ េតការឡសីាប់។

3. ្តរីាតមនចរេណេដឹឡេ្ជ្ជេ នព ឡលបំីអ��តព ា
ម ា់អសប IDEA នព ឡអទអ�� តព មសបំ័ន� នព ឡ
់ដពៀកបទពននឹឡ IDEA ក៏ ដទចជប់អកែាលផវទីច្អប ន IDEA េរលតរ ាប់សបំ័ ន� នព ឡ

់ដ្ឋនពឡ

4. ្តរីមនចរេណេដឹ ឡេ្ជ្ជេ

នព ឡមនសមតបភំដឹការសីាប់

េះេ

នពឡស់េស់េសចកមី

សេ្មចែសអេេមប់នរីតមច្អប សមែសអជអទរពន។
ែស�ក់ដពរាានី ម�លយ្តរីាត់កកទរ កនទ ីអ��ីេ�េអរណសាដអេ្ម ជ

ALJ

េរលមនប់

េ់េអអប ំីកលណធសម្តមព់អសប ALJ នី ម�លយ។ អ��ីេ�េ ALJ ក៏ មនេតេេណបទរំ័់់អសប OSPI
ផឡាដ់។
កម�ីតបរនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប
ភណី ាដេសាសរសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបមពនិចេកំីអត
ង ាាេតការឡសីាប់្តឹ ម្តរី

មផវទីច្អបាដមព ន្តរីរនអបងៃេតការឡសរេណសររសីាប់េាេេល រេ្ាតភណី មលឡេទេត
លប្ំម។

េំករណតបស្មអបប់េសាស
 ស
រ ីាប់
ាក

ឬែស�ក់ដពរាា្តរីាតរកប រក្សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប េតការឡ់លធេំំី ់ចារ

ណព តិអប ំីបអ់ ពេច�ទាដាក ឬែស�ក់ដពរាារនដឹឡ ឬណ� ់រនដឹ ឡរ ំីអត
ង ាដរនេក
េឡេតការឡសរេណសររសីាប់។
ក់ណីេកាឡស្មអបេំករណតប
េំករណតប ៀឡេមពនលកជប់្អសពនេអាកមពនិចរកប សរេណសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទី
ច្អប េរលា់ ៖

1. ែស�ក់ដពរាារនាៃវឡមព នំពតថ ខវ�នរនេរេែាលអត
ង
ឬេ់ឿឡយ ីាដាកេក
េឡេតការឡសរេណសររសីាប់់អសបាក ឬ

2. ែស�ក់ដពរាាអព ទររឡំ័ត៌មនំីាក ាដខវ�ន្តរីផមបជទនាកេ្បម Part B ន IDEA។
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សពទពស
� ីាប់ាា
34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100
ទទេេ
ាកមនសពទពត
� រ ់ឡព្ខវ�នាកេតសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប

(់�មៀរឡសីាប់ៀកប ទឡនឹឡ

នី តពី ពះី រកប ី ពន័ ល)។ ាក នពឡែស�ក់ដពរាាាដជភណី សីាប់្តឹ ម្តរីមផវទីច្អប (់�មៀរឡ

សីាប់ៀកបទឡនឹ ឡនីតពី ពះី រកប ី ពន័ ល) មនសពទព � ៖

1. ការឡប់តរ់ឡេរលេមយី ី នព ឡមដរ េណ់ នព ឡផមប្អឹកកេកអបេរលអរ ណសាដមន
ចរ េណេដឹ ឡ ឬប់អណរម េអ់
ម ំព េសសៀកប ទឡនឹឡអត
ង ាា់អសបសពសអមនំព ប់ភំ។

2. អបងៃបសមឡ
នព ឡ្អថមមរខ ស�់ចេមវល នព ឡេសាសរីតមមនាកអី។
រ

3. ចមកតប ប់អបងៃំីបសមឡ់ម�
លេតសីាប់ាដមព ន្តរីរនអបងៃដបភណី មលឡ
រ
េទេត កយ ឡេចច់សបក៏្ររៃេះេប់មរ នសីាប់។

4. លកុកា់សីាប់ាដរនកតប ្្ណអប រក្ ជាលកលណ�កអ់ ឬជេពច្តរនពក
េេមជេ្ម ស់អសបក
ា ។ នពឡ

5. យកទ�ផនឡសេបតរ

នព ឡេសចកមីសេ្មចជាលកលណ�កអ់

ឬជេពច្តរនពកេេ

មជេ្ម ស់អសបាក។
ប់អបងៃំ័ត៌មនអានបម
កយ ឡេចច់សបក៏្ររៃេះេប់មរនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ាកនពឡែស�ក់ដពរាា្តរី

ាតអបងៃព្សាេេី ពៃេេមក នទ ីប់វលតមវៀរឡសបាដរនេះេេឡេតបអ់ ពេច�ទេាេ នព ឡ
នរ ាសន� ាាាផាកេប់វលតមវៀរឡឡាលាដាក

ឬែស�ក់ដពរាាចឡប េ្អ ្រសបេត

ការឡសីាប់។
ALJ ិចនឹឡរឡភណី់ម� លាដខកៀនមពនរននរ ីតមមកលខណ�េនេ មព នព្អបងៃប់វល
តមវ ឬនរ ាសន� រកប ំ័ន�េតសីាប់ េរលស�នប់លប្ំមំី ភណី មលឡេទេត។
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សពទព់� អសបមអពេតកាឡសីាប់
រ
ាក្តរីរនផមបសពទពព
� ្៖

1. មនីតមមនកទ នាក
2. េអកសីាប់ជាយ់ណធ នពឡ
3. មនុកា់សីាប់ ទ�ផនឡសេបតរ នព ឡេសចកមីសេ្មចាដរនផមបជទនាកេរល
វតណព តៃវ។

េំករណតប នពឡភំសម់ម្នសីាប់
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110
មព នព្េសំី 45ៃ្អតពទពនេ្បលេំអ��អប ់លធេំករណតប 30ៃ្អតពទពនស្មអបកពច្� អជររ ាសេឡ
់កដរ េ់េែាល ឬ មព នព្េសំី 45ៃ្អតពទពនេ្បលេំអ��អប ់លធេំករ ណតប ន់លធេំ
េរេែាលាដរនាកា្អ ៖

1. េសចកមីសេ្មចចរ ឡេ្បល្តរីរនសេ្មចេតការឡសីាប់ េបល
2. េសចកមីសេ្មចម� លច្អប ្តរីរនេផជជទនភណីនីម�លយ។

ALJ អចផ�ល់ករពន្យោរេពលជាក់លក់េលសពីរយៈេពល 45ៃ្អតពទពន ដទ ចមនេ់េអអប ៀឡ
េេេមប់េសាសរ់អសបភណី ់ម� លយ។
សីាប់នីម�លយ្តរីាតេះេេឡេតេមយ ឡ នព ឡទី កានវឡាដសម់ម្ស្មអបាក នពឡកទនាក។

េសចកមីសេ្មចនសីាប់
34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105
េសចកមីសេ្មច់អសបមនមី់ដពរសីាប់ (ALJ)
េសចកមីសេ្មច់អសបមនមី់ដពរសីាប់ថេត កទនាកទទ� រនប់អប់ រាយ់ណធសមែសអ
េរលវតណពតៃវ (FAPE) ឬកយ ឡ់េាេ ្តរីាតាផាកេមទរពនច្សបាសប។
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េតការឡសីាប់ាដាកេិទ្អបនប ថ ែស�ក់ដពរាារន់ រេាបនីតពី ពះី ALJ ិច់កេឃៃ

ថកទ នាកមពនរនទទ�  FAPE ការឡក់ណីាដភំមព ន្ណអប ្សនប ននីតពី ពះី ៖

1. េ្ជរតា្ជកសពទព ់� អសបកទនាកការឡប់ទទ� រន FAPE

2. េ្ជរតា្ជកកយ ឡៀវរឡេឱបសការឡប់ចទ ់�មេតការឡដរ េណ់ប់េះេេសចកមីសេ្មចៀកប
ទឡនឹ ឡប់ផមប FAPE ដបកទនាក ឬ

3. េះេព្មនប់ដកបទតតប្អេកជន�នប់អប ់ រ។
ខមប់សន�តបនច្អប
េៀេអី មនមី ALJ មព ន់កេឃៃថ មនប់់ រេាបេ FAPE ក៏ េរល ក៏ មន�ី ALJ េតាតិចអបសអបព្
ែស�ក់ដពរាានរីត�មកលខណ�ត្មរីៀរឡឡាលការឡាផាកៀកប ទឡនឹ ឡនី តពី ពះីទទ� រនកព ច�

ប់រ់នបទប្ប��ត�់ដពសបំ័ ន� េ្បម Part B ន IDEA (34 CFR §§ 300.500 ់បទតដប 300.536)។
សរេណេរលាកសររេះេសីាប់េកពចដ
� រេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប
េាកាកិចរកប សរេណេរលាកម� លសររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អបៀកប
ទងនឹ ឡអត
ង ម� លរចបេរលាកំី សរេណសររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ់្តឹម្តរីមច្អប ាដរន
រកប់ច
� េបល។
ទ�ផ នពឡេសចក�ីសេ្មច់អសប្ក�ម្អឹកកេកអប នពឡាយ់ណធជនទទេេ
OSPI រអេិំ័ត៌មនត�សត�ណ��បខ�ន់ម�
វ
យ នព ឡ៖

1. ផ�បទ�ផនពឡេសចក�ីសេ្មចេតការឡសីាប់រ ំីកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹម្តរីមច្អបជទន
ដបណណធកម�ះព ប់្អឹ កកេកអបេប់អប់ រំពេសសន់ដពវយសរីនេន (SEAC) នពឡ

2. ផអំេផកលទ�ផ នព ឡេសចក�ីសេ្មចៀរឡេាេជទនាយ់ណធជន។

េសចក�ីសេ្មចាបំ់, អណឹ� ឡឧទ�់ណ�
34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115
េសចក�ីសេ្មចាដរនេះេេឡេតការឡសីាប់រំីកពច�ដរេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប

(់�មៀរឡ

សីាប់ៀកបទឡនឹ ឡនីតពី ីះី ី ពន័ ល) ណ ជេសចក�ីសេ្មចាបអ់ េីេ់ាឡាតភណី ់ម� ល (េាកាក
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ឬ�ស�ករដ�បាលស) មនប់រកបំ័ន�ករឡសីាប់
ា
អ�ឹឡឧទ�់ណ�េេសចក�ីសេ្មច ម់លធប់េះេ

អណឹ � ឡ់ដពអ្េីណីេេតរាប់ ដទ ចរនេ់េអអបៀឡេ្បម។

អណឹ� ឡ់ដពអ្េីណី ់�មៀរឡ់លធេំនប់រកបអណឹ� ឡៀរឡេាេ
34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115
ទទេេ
្អសពនេអ ភណី ់ម� លជរៀសបេេនឹ ឡទ�ផ
រ ំីកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប

នពឡេសចក�ីសេ្មច

ាដេះេេឡេតការឡសីាប់

(់�មៀរឡសីាប់ៀកប ទឡនឹ ឡនី តពី ពះីី ពន័ លផឡ)

ភណី េាេមន

សពទព �េះេអណឹ � ឡ់ដពអ្េីណី ៀកប ទឡនឹឡអត
ង ាដជកម�ីតបរនសីាប់េកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹ ម្តរីម

ច្អប ។ អណឹ � ឡេាេិចេះេេឡេតតរ ាប់់ដពាដមនលរ�ះព ប់ (តរ ាប់់ដពាដមនសមតប
កព ចេ� ះេសីាប់េេ់ឿឡក�ី្អេបទេនេ) ឬេតតរ ាប់ែស�កនសប់ដពិេម់ ពក។ តរ ាប់ែស�កសហ
់ដពិេម់ ពក មនសពទព 
� រ់ចការឡប់សេ្មចេអណឹ � ឡៀរឡឡាលាដេះេេឡេ្បម Part B ន
IDEA េរលមពនណពតរំីអ់ ពមណនី ពវទ។
ិជជលរប
ភណី ាដអ�ឹឡនឹឡមន់លធេំ 90ៃម្អតពទពន ិអប ំីៃនប់េះេេសចក�ីសេ្មច់អសបមន�ី ALJ
េដម្ីរកបអណឹ � ឡ់ដពអ្េីណី។
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នីតពី ពះីអានបម
េតការឡអណឹ � ឡ់ដពអ្េីណី តរ ាប់៖

1. ទទ� ករ ណតប េបតរនកពចដ
� រ េណ់ប់នីតពី ពះី ់ដពរ។
2. សីាប់េប័សឡអានប
ម មប់េសាសរ់អសបេាកាក ឬមប់េសាសររបសប�ស�ក
រ�
រដ�បាស នពឡ

3. សរិឡេេសចក�ីសេ្មច់អសបខ�ន
វ

ស�ីរំីភំេសរអនប័ សឡ
រ�

នព ឡផ�បី ពយនប់

ដរ េ់េែាលាដតរាប់លបេឃៃថសមែសអ។

ី ពយននប់អកែាល
Part B ន IDEA មព នរកប ក្មពត ឬករ ណតប សពទព � នី តពី ពះី នពឡដរ េ់េែាល ាដមនេ្បម
់ដពះម�នរ��នសប់ដពិេម់ ពក ច្អប សីំ
� ីជនជតពិេម់ ពកមនំព ប់ភំចារ 1990 ចរ ណឡេជឡ V ន
ច្អបសីំ
� ី ប់ា�់នី តពី ីះីសម្ៀ ចារ1973 (Part 504) ឬច្អប េផអឡេទេតន់ដពសបំ័ន� ាដប់រ់
សពទព ស
� ពសអនព សអពតមនំព ប់ភំ។ េៀេកយ ឡ់ក៏ េរល ្អសពនេអ េាកាករកប អណឹ � ឡ់ដពអ្េីណី
េ្បមច្អប ៀរឡេនេ េបលេាកាកាសេឡ់កដរ េ់េែាល ាដមនាចឡេ្បម Part B ន IDEA
ផង ាដ់េាេ នី តពី ពះី សី
� រំីសីាប់េកពចដ
� រ េណ់្តឹម្តរីមច្អប ាដរនេ់េអអប ៀឡេ ្តរី
ាតថអប េ្អដទចសានឹ ឡប់ត្មរីម� ល ្អសពនេអេាកាករកបអណឹ � ឡ េ្បម Part B ន IDEA។
េនេមនន័ លថ េាកាកិចមនដរេ់េែាល េ្បមច្អប េផអឡេទេត ាដជនប សាជម� លនឹ ឡ
ដរ េ់េែាល ាដសបពតេ្បម IDEA អយរ ាន�ជទទ េេ េដម្ីទទ� រនដរ េ់េែាលេ្បមច្អបដទ
េទេតៀរឡេាេ េាកាក្តរីាតេ្អនីតពី ពះី សីាប់េកពចដ
� រ េណ់ប់មផវទីច្អប វតរេេឡ េដ ម្ី

ទទ�លរនដរេ់េែាល ាដមនេ្បម IDEA មរនអ�ឹឡេេតរ ាប់េរល��ប។

ី
្រកបៃវថេមយី
�ា
34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120
ទទេេ
្អសពនេអេាកាកថាេក�ីករាឡេ់ឿឡ់ដពអ្េីណី េបលមនេមយី ីជតរ់ឡេាេ មេា�នរសពទព ់� អសប
ីសមែសអព្េាកាក។
ខវ�ន តរ ាប់ិចសេ្មចព្ភណី ិៃបកីអ
� ឡប ្រកប ៃវថ�េមយី
ា
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េតការឡអណឹ � ឡ ឬកព ចដ
� រ េណ់ប់នីតពី ពះី ់ម� ល ាដេះេេឡេ្បម Part B ន IDEA មេា�នរ សពទព �
់អសបខ�ន
វ

ីសមែសអព្�ស�ក
តរ ាប់ិចសេ្មចព្េមយី ី់អសបេាកាកអឡប្រកប ៃវថ�េមយី
ា

រដ�បាលស ឬ OSPI ាដថាេក�ី ្អសពនេអេមយី ី៖ (ក) ាដរនអ�ឹឡ ឬេ់ឿឡក�ីាដតរ ាប់រក
�
េឃៃេាេជេ់ឿឡក�ីស�នខវឹមា់ មព នសមេបតរ ផ ឬស�នមទ រពនច្សបាសប ឬ (ខ) រនអន�អឹ ឡ
េ្បលេំាដអណឹ � ឡេាេរនអបងៃបនបច្សបនទីភំស�នខវឹមា់ ស�នេបតរផ សមែសអ
ឬស�នមទ រពនច្សបាសប ឬ
េតការឡអណឹ � ឡ ឬកព ចដ
� រ េណ់ប់នីតពី ពះី ់ម� ល ាដេះេេឡេ្បម Part B ន IDEA មេា�នរ សពទព �
់អសបខ�ន
វ

តរ ាប់ិចសេ្មចព្េាកាក

ឬេមយី ី់អសបេាកាកអឡប្រកប ៃវថ�ាេមយី ីសម

ែសអព្�ស�ករដ�បាលស ឬ OSPI ាដថាេក�ី ្អសពនេអ សរេណ់អសបេាកាកសររេះេសីាបរ
េកពចដ
� រ េណប់្តឹ ម្តរីមច្អបេាេ

ឬេ់ឿឡក�ីេាេ្តរីរនអបងៃព្េឃៃនទ ីអរ ណឡមពនសម

ែសអេ្បលមក ដទចជការឡអរ ណឡកលី អឡបប់លតកយ ឡមពនិររចប ឬអេឡបនប់ចរ់លមព និររចប

េអណឹ � ឡ ឬកពច�ដរេណ់ប់នី តពី ពះី។
ី
ប់សេ្មចរំី្រកបៃវថេមយី
�ា

្រកប ៃវថ�ាេមយី ី ្តរីាតាផាកេៃវថ�ទទ
ា
េេេតការឡសបណមន� ាដអណឹ � ឡ ឬសីាប់េាេ

េះេេឡៀកបទឡនឹឡ្អេបទ នព ឡណរ ណភំេសវាដរនផ�ប។ ្រកបអានបម ឬេមណរណមពន ្តរីេ្អ
្រសបេតការឡប់ណណា្រកប ៃវថ�ាេមយី ី ាដរនសេ្មចេបលេាេេទ។

្រកប ៃវថ�ាេមយី ី មព និច្តរីរនផ�ប េបលប់ចរ ់លរកប ំ័ន� មព និច្តរីរនសឡី ពៃេទ

េតការឡអណឹ � ឡ ឬកពចដ
� រ េណ់ប់នីតពី ពះី េ្បម Part B ន IDEA ៀកប ទឡនឹ ឡេសវាដរនេ្អ្រសប

អា�អបំីផ�បដរេ់េែាលជាលកលណ�កអ់ជទ នេាកាក ្អសពនេអ ៖

1. ប់ផ�បដរេ់េែាលេាេេះេេឡការឡ់លធេំ ាដមនាចឡការឡី ពយន 68 នី ពយននី តពី ពះី
់ដពអ្េីណីន់ដពសបំ័ន� ឬ ការឡក់ណីសីាប់េកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អប ឬប់

ំព នពត្េឡី ពៃក្មព ត់ដព ការឡ់លធេំ់ម� លេ្ចនជឡ10ៃម្អតពទពន មរ នកព ចដ
� រ េណ់
ប់នី តពី ពះី ិអប េផ�ម។

2. ប់ផ�បដរេ់េែាលេាេមព ន្តរីរនទទ� លកការឡ់លធេំ 10ៃម្អតពទពន នព ឡ
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3. តរ ាប់ ឬមន�ី ALJ ់កេឃៃថ សរណឡាដេាកាករនទទ� ជចរឡេ្បលេាេ
មព នសមែសអស្មអបេាកាកជឡប់ផ�បដរេ់េែាល។
ៃេីត្ពតាតមនប់ក្មពតៀរឡេនេ តរ ាប់ិចសេ្មចព្ផ�្ប រកប ៃវថ�ាេមយី ី នព ឡប់ចរ ់ល

រកប ំ័ន�ដបេាកាករន ្អសពនេអេាកាកថាេក�ី េបលេាកាកមនេបតរផសមែសអការឡ
ប់្ិនេិប់ផ�បដរេ់េែាល។

្រកប ៃវថ�ាេមយី ីមព និចសេ្មចផ�បជទនរនេទ

ៀកប ទឡនឹឡប់្អជររ់ម� ល់អសប្ក�មប់ប់

IEP េីេ់ាឡាតប់្អជររ េាេេះេេឡេរលា់កពចដ
� រ េណ់ប់់ដពរ ឬចរ់តប ប់់អសបតរាបរ។
ប់្អជររ សី
� រំីដរេ់េែាលម� ល

ាដត្មរីេ្បមនីតពី ពះី សីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹម្តរីម

ច្អប មព ន្តរីិតប ទរកជប់េបេ្អជររ េរលា់សីាប់់ដពរ ឬចរ់តប ប់តរាប់ េបលក៏
មព ន្តរីិតបទរកជសីាប់់ដពរ ឬចរ់តប ប់តរ ាប់ េដម្ីផ�ប្រកបៃវថ�ាេមយី ីេទ។
តរ ាប់ិចបតបអនបលអ់ ពមណ្រកបៃវថ�ាេមយី ីសមែសអាដរនសេ្មចផ�បព្ េ្បម
Part B ន IDEA ្អសពនេអ តរាប់់កេឃៃថ៖

1. ការឡរ រឡេំអណឹ � ឡ ឬកព ចដ
� រ េណ់ប់នី តពី ពះី េាកាក ឬេមយី ី់អសបេាកាករនេះេ
ព្លតកយ ឡដបេសចក�ីសេ្មចចរឡេ្បលនី ពវទេរលមព នសមេបតរ ផ។

2. អ់ ពមណ្រកប ៃវថ�ាេមយី ីាដសេ្មចព្ផ�ប មនចរន�នេសមពនសមែសអនឹឡៃវ

ថា�ណព តជេមយ ឡ ាដណពតជទទ េេេតការឡសបណមន� ស្មអប េសវែសេដេឡសា នេមយី ី
ាដមនជរ ាៃ កព តព ា
� ម នព ឡអទំពេាះន� សមែសអែសេដេឡសា។

3. េំេីាាដរនចរ់ល នព ឡេសវច្អប ាដរនផ�ប មនក្មពតេ្ច នេសអប
េអំពនពត្រ ំីកលណធនអណឹ � ឡ ឬកពច�ដរេណ់ប់នីតពី ពះី ឬ
4. េមយី ីាដេះេជតរ់ឡព្េាកាក មពនរនផ�បព្�ស�ករដ�បាលសនទ ីំ័ ត៌មន
សមែសអេតការឡប់ជទ នដរណឹឡរំីសរេណសររកពច�ដរេណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អប ដទ ចរន

រ ីាប់េកពចដ
� រេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប។
េ់េអអប េ្បមចរ នរច សរេណសរស

េៀេកយ ឡ់ក៏េរល តរ ាប់មពនិចបតប អនបល្រកប ៃវថ�ាេមយី ីរនេទ ្អសពនេអតរាប់

់កេឃៃថ ់ដព ឬ �ស�ករដ�បាលស ល បានេធ�ឲ្យវមព នសមេបតរ ផដបេសចក�ីសេ្មចចរឡ
េ្បលនអណឹ � ឡ ឬកព ចដ
� រេណ់ប់នី តពី ពះី ឬមនប់់ រេាបអរ រនម� ល េ្បមខននី តពី ពះីទទ� រន
កព ច�ប់រ់ន Part B ន IDEA។
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នីតពី ពះីរកបី ពន័លស្មអបសស
ព អាដមនសពទពទ
� ទ�រនប់អប់ រំពេសស
កទ ន់អសបាក្តរីរនផ�បបរប់រ់ស្មអប ប់អប់ រំព េសស

េតេំាដំ� កសតប ្តរីរនរកប

ី ពន័ ល។ ប់ប់រ់ៀរឡេនេ ់�មអ�ទ� ៀរឡនី តពី ពះី នប់រកបី ពន័ ល ាដនរីត�ចរេរេសពសអៀរឡសប

ផឡាដ់។ បរប់រ់ៀរឡេនេ ក៏ នរីត�ចរេរេសពសអាដមពនៀនប្តរីរន់កេឃៃថ មនសពទព ទ
� ទ� 
រនប់អប ់ រំព េសសផឡាដ់ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាារនដឹ ឡថ សពសអេាេនឹឡមនសពទពទ
� ទ�
រន។

សពទ
ព� រ់ច់អសបអរណ
ស ក
ព ាា
34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145
ប់ករណតបក់ណីនីម�លយរចបេរលាក
អរ ណសពកាាិចំព ិ់់ាបនភំំព េសស់ម� លមេសប់ណ�ម� លក់ណីម�ឡយ េតេំ
ករ ណតប ថេត ប់�វសបអទ់ប់ករ
�
ណតប សពទពទ
� ទ� រនេសវអប ់ រ ាដេះេេឡែសអមកលខណ�ត្មរី
ៀឡេ្បមៀកបទឡនឹឡី ពន័ល

មនកលណធសមែសអស្មអបកទនាក

ាដ់ រេាភអរ រនេ្កម

្អតព អត�ព់អសបាា ឬកយ ឡ់។
ទទេេ
ដទ ចសានឹ ឡក្មពតម� លាដំ� កេណិតប ី ពយនាអអេនេស្មអប សពសអស�នំព ប់ភំ អរ ណសពកាាិច
ដកកទ ន់អសបក
ា េចៃំី ប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� រនេសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណមព នព្េសំី ់លធ

ព កជអន�អា�អប េេរកប ករឡអ់
ា
ពកបសអប ់ រអេ់
� េិសនាសមែសអេផអឡេទេត ាដ
េំ 10ៃសក
ជអ់ ពកបសម� លេផអឡេទេត

សពសអ។

អរណសពកាា

ឬ�ាកកទន់អសបក
ា េតេំាដំ�កេណ់ រេាបអរ រន្កមសីះម៌

ក៏ ិចដកកទ នាកអានបមេទេតផឡាដ់ចរ េរេប់្អ្ំឹ តខ
� រ សេសឡរចប េរល

ព កជអន�អា�អប ដអ់ប់ដក
ាកេតការឡចារសពកកដាដេនេ មព នព្េសំី់លធេំ 10ៃសក
ៀរឡេាេមពនេះេព្�វសបអទ់ប់ករ
�
ណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប ់ រ

�
ណតបសទ
ព ពទ
� ទ�
(េម ប់�វសបអទ់ប់ករ

េសវអប់ រេរលា់ចរ់តបប់ី ពន័ល ស្មអបនពលមន័ លៀឡេ្បម)។
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េតេំកទ នាក្តរីរនដកេចៃំី ប់ករ ណតបសពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណ ស្មអប ់លធ

ព កេតការឡចារសពកកដាដេនេ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផ�បេសវការឡក្មពត
េំស់រអ 10ៃសក
ម� លដទ ចរនត្មរីៀឡេ្បមការឡចរេណឡេជឡរងសមីំីេសវកម�ាា

ប់ដកេចៃេតការឡចារសពកកដាដេាេ។

ការឡររឡេំៃអន�អា�អបន

រ់ចអានបម
្អសពនេអ ិកអ្កព់ ពកាដ់ រេាបអរ រនេ្កមសីះម៌ សពសអមព នាមនជិប់ធនំព ប់ភំ
់អសបកទនាកេទ (េម  ប់ករណតបំីិប់ធនំពប់ភំ (Manifestation Determination) ៀឡេ្បម)
េបលប់�វសបអទ�់ប់ករណតប សពទពទ
� ទ� រនេសវអប់ រេរលា់ី ពន័ ល មន់លធេំេសំី 10ៃ
សពកកជអន�អា�អប

អរណសពកាាិចនរីត�នីតពី ពះី រកប ី ពន័ លចរ េរេកទនាកមី ពះីដទចសា

ស្មអប ់លធេំដទចសានឹឡប់នរ ីត�ចរេរេសពសអស�នំព ប់ភំាដ់

នព ឡ

េកាឡាតាា្តរីផ�ប

េសវព្កទនាកដទ ចរនេ់េអអប ៀឡេ្បមាផាកសមីំីេសវកម�ាា។ ្ក�មប់ប់ IEP ់អសបកទនាក
ករ ណតបំីអ់ ពកបសអប់ រអេ់
� េិសនាេផអឡេទេតេដម្ីផ�បេសវជទ នកទនាកេតការឡាបនភំេនេ។
េសវកម�ាា
េសវាដ្តរីផ�បព្កទនាកេតេំាដំ� កេណ្តរីរនដកេចៃំី ប់ករណតបសពទព �ទទ� េសវអប ់ រ
អច�រអ្នា់អសបំ�កេណ ិចផ�បព្េតការឡអ់ ពកបសអប់ រអេ់
� េិសនាម�លេផអឡេទេត។
ែស�ក់ដពរាាមព នត្មរីព្ផ�បេសវាាដបកទនាកេទ

្អសពនេអំ�កេណ្តរីរនដកេចៃំី

ព ក ឬតពចជឡេនេ េត
ប់ករ ណតបសពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណស្មអប់លធេំ 10ៃសក
ការឡចារសពកកេាេ រេ្ាតវផ�បេសវដបសពសអស�នំព ប់ភំ ាដ្តរីរនដកេចៃែសេដេឡសា
េនេ។ ្អសពនេអកទនាក្តរីរនដកេចៃំី ប់ករ ណតប សពទព �ទទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណស្មអប

ព ក កទនាក្តរីាត៖
់លធេំេសំី 10ៃសក

1. អន�ទទ� េសវអប់ រ េដម្ីព្កទនាកិចអន�ចទ់�មការឡកម�ី ពះីអប់ រទទ េេ

េៀេអី សពត
ប េតការឡ

អ់ ពកបសម� លេផអឡេទេត នព ឡេដ ម្ីព្់ ីកចេ្មននេេ់កប់សេ្មចេសេដាដរន

ករ ណតបេតការឡ IEP ់អសបំ�កេណ នពឡ

2. ្អសពនេអ ិកអ្កព់ ពកកទនាកមពនាមនជិប់ធំពប់ភំ់អសបំ�កេណ

េាេំ� កេណ្តរីាត

ទទ� រនប់វលតមវំីិកអ្កព ់ ពកមរខប់ នព ឡេសវន�ណមន� ិកអ្កព ់ ពក នពឡប់ាក
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ស្ម្ាដរនអេឡបតេឡស្មអបេរេែាលប់់ រេាបអរ រនេិកអ្កព ់ ពក
េដម្ីករព្េកតេឡម�ឡេទេត មកលណធសមែសអ។
អា�អបំីកទនាក្តរីរនដកេចៃំី ប់ករ ណតបសពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណ

េតការឡចារ

ព ក នព ឡ្អសពនេអប់ដកេនេមន់លធេំ 10ៃសក
ព កជអន�
សពកកដាដស្មអប់លធេំ10ៃសក
អា�អប ឬតពចជឡេនេ នពឡ្អសពនេអ ប់ដកេនេ មព ន្តរីរនករ ណតប ថជប់�វសបអទម់ប់ករ ណតប សពទព �
ទទ� េសវអប់ រ (េម នពលមន័ លៀឡេ្បម) េាេ អរ ណសពកាា េរលមនប់្អឹ កកេកអប
ជម� ល្ណរ់អសបករម់កយ ឡតព ចមាកប
ចទ ់�មការឡកម�ី ពះី សពកកអប ់ រទទ េេ

នឹ ឡករ ណតប ំីទរបរនត្មរីប់់អសបេសវេដ ម្ីព្កទនាកិចអន�
េៀេអី សពត
ប េតការឡអ់ ពកបសម� លេផអឡេទេត

នព ឡេដម្ីព្់ ីក

ចេ្ម ននេេ់កប់សេ្មចេសេដ ាដរនករ ណតបេតការឡ IEP ់អសបកទនាក។
្អសពនេអ ប់ដកេនេ ណជប់�វសបអទ�់ប់ករ ណតបសពទព �ទទ� េសវអប ់ រ (េមនព លមន័ លៀឡេ្បម)

្ក�មប់ប់

IEP

សពកកអប់ រទទ េេ

់អសបកទនាកករ ណតប លកេសវសមែសអេដម្ីព្កទ នាកិចអន�ចទ់�មការឡកម�ី ពះី

េៀេអីសពត
ប ការឡអ់ ពកបសម� លេផអឡេទេត

នព ឡេដម្ីព្់ ីកចេ្មននេេ់កប់

សេ្មចេសេដាដរនករ ណតប េតការឡ IEP ់អសបំ�កេណ។

ប់�វសបអ់ប់ករ
ណតបសទ
ព ពទ
� ទ�េសវអប់ រេរលា់ចរ់តបប់ី ពន័ល
ទ�
34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05155
ប់ដកកទន់អសបក
ា េចៃំី ប់ករណតប សពទព ទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបំ�កេណ
ករណតបសទ
ព ពទ
� ទ�េសវអប់ រ្អសពនេអ ៖

ណ ជប់�វសបអទ់ប់
�

1. ប់ដកេាេមន់លធេំេសំី 10ៃសពកកជអន�អា�អប ឬ
2. កទ នាកសបពតេ្បមប់ដកេចៃជអន�អា�អប ាដអេឡបតជណរ ់ម
ទ � លេរលា់៖
a.
b.

ប់ដកជអន�អា�អប ស់រអមន់លធេំេសំី 10ៃសពកកេតការឡចារសពកកម� ល។

ិកអ្កព ់ ពក់អសបកទនាកមនកលណធែសេដេឡសាកយ ឡៀវរឡេេនឹឡឧអ្ត�ពេបតរ កនវឡ
មក់អសបំ�កេណ ាដារព្មនប់ដកជអន�អា�អប នពឡ

c.

មនក�អានបមេទេតាដលកមកំព ិ់់ដទ ចជ ់លធេំនប់ដកម� លេកយ ់លធ
េំស់រអាដកទ នាក្តរីរនដកេចៃ នព ឡណមវតនប់ដកំី ម�លេេម� ល។
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ែស�ក់ដពរាាករ ណតប ថេតណរ់ទ នប់ដកេាេេះេព្មនប់�វសបអទ�់ប់ករណតប សពទពទ
� ទ� េសវ

អប់ រមេសប់ណ�ម�លក់ណីមមឡៗ ឬកយ ឡ់ នពឡសបពតេ្បមប់្ត្តំព នពត្េឡី ពៃមសីា

ប់្តឹម្តរីមច្អប នព ឡនី តពី ពះីតរាប់្អសពនេអាកមព នលបែសអ។
ប់ជទនដរណឹឡ
េតៃាដែស�ក់ដពរាាេះេេសចក�ីសេ្មចដកេចៃាដជប់�វសបអទ�់ប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� 

េសវអប ់ រស្មអបកទនាក េរលា់ប់់ រេាបអររនេ្កមសីះម៌ សពសអ ែស�ក់ដពរាា
្តរីាតជទ នដរ ណឹឡាករ ំីេសចក�ីសេ្មចេាេ េបលផ�បេសចក�ីជទនដរ ណឹឡសមីំីកពច�ប់រ់មនី តពី ពះី
ដបាក។

ប់ករណតបំីិប់ធនំពប់ភំ
េតការឡ់លធេំ
អប់ រ

10ៃសក
ព កនប់សេ្មច់ម� លចរ េរេប់�វសបអទ់ប់ករ
�
ណតប សពទពទ
� ទ� េសវ

�
ណតបសទ
ព ពទ
� ទ�េសវអប់ រេរលា់ចរ់តបប់ី ពន័ល)
(េម ប់�វសបអទ់ប់ករ

់អសបកទនាក

េរលា់ប់់ រេាប្កមសីះម៌ សពសអ ែស�ក់ដពរាា នពឡសមជពករកបំ័ន� ន្ក�មប់ប់
កម�ី ពះី IEP ាដករ ណតប េរលាក នព ឡែស�ក់ដពរាា្តរីាតំពនពត្េឡី ពៃេ្ណអប ំ័ត៌មន
រកប ំ័ន�ៀរឡសបេតការឡុកា់កទ នាក ់�មៀរឡកម�ី ពះី IEP ់អសបំ�កេណ ប់េឡបត់អសប្ណរ់មាកប
នព ឡំ័ ត៌មនរកប ំ័ន�់ម�ល ាដរនផមបេរលាកស្មអបករណតប ៖

1. ថេត ប់្អ្ំឹត�េាេអឡបេឡេរល ឬមនទរ ាកបទរនឡេរល��ប នព ឡសរៀនប េេនឹឡំព ប់
ភំ់អសបកទនាកឬកយ ឡ់ ឬ
2. ថេត ប់្អ្ំឹត�េាេណ ជទ�ផ��បនប់ខកៀន់អសបែស�ក់ដពរាាការឡប់នរ
ីត�កម�ី ពះី IEP ់អសបកទនាកឬកយ ឡ់។

្របសិនេបសមាជិកពក់ព័ន�ៃន្រក�មករងរក IEP ៃនកូនរបស់េលកអ� រួមទំងេលកអ�ក កំណត
ថា បានបំេពញលក�ខណ�ទំងេនាះេហយ ករ្រប្រពឹត�េនាះ្រត�វែតកំ ណត់
ថា ជា
ពី ពិករភរបស់េលកអ�ក
្របសិនេប្រក�មករងរែដលបានេរៀបរប់ខងេល សេ្រមចចិត�ថា ករ្រប្រពឹត�េនា
ផា�ល់ៃនករខកខនរបស់�់ដពរាាក�ុងករអនុវត�កម�វិធ

IEP �ស�ក់ដពរាា្រត�ែត

ចតវិធានករណ៍ជាបនា�ន់ េដម្បីេដះ�សយភាពចេនា�ះ្របេ
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ប់ករណតបវ់ ពកអទាដជសត�ណអ់
� មកំីំពប់ភំ់អសបសស
ព អ
េតេំ្ក�មប់ប់េនេ ់�មៀរឡេាកាកផឡ សេ្មចថ ប់្អ្ំឹត�េាេណជសត�ណ អ់
� 
មកំីំពប់ភំនកទ ន់អសបេាកាក ្ក�មប់ប់ IEP ្តរីាត៖
1. េះេប់វលតមវមរខប់វ់ ពកបទ
មរ ខប់វ់ ពកអទ

រេ្ាតែស�ក់ដពរាារនអ��អបប់បរវលតមវ

មរ នេំវ់ ពកអទាដារព្មនប់�វសបអទ�់នទ ីប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� 

េសវអប ់ រេាេរនេកតេឡ នព ឡនរ ីត�ាផនប់ន�ណមន�វ់ ពកអទស្មអប កទនេាកាក ឬ

2. ្អសពនេអាផនប់ន�ណមន�វ់ ពកអទ ្តរីរនអេឡបត់�ចេបល ចទ ់ំព នពត្េឡី ពៃនទី ាផនប់
ន�ណមន� វ់ ពកអទ េបលាកស្ម្វមប់ិររចប េដម្ីេរេែាលវ់ ពកអទកទន់អសប
េាកាក។
េកាឡាតរនេ់េអអបៀឡេ្បម េ្បមចរ ណឡេជឡ់ឡរំី ាបនភំំពេសស ែស�ក់ដពរ
ាា្តរីអ�ទ� កទ ន់អសបេាកាក្តអប េេបនប ប់ករណតប សពទព �ទទ� េសវអប ់ រ

ាដសតប

្តរីរនដកេចៃកនវឡមក េីេ់ាឡាតេាកាក នព ឡែស�ក់ដពរាាលប្ំមេេនឹឡប់
�វសបអទ់ប់ករ
�
ណតប សពទពទ
� ទ� ប់អប ់ រថវជាផាកម�លនប់ាកា្អាផនប់ន�ណមន�វ់ ពកអទ។
ាបនភំំពេសស
អរ ណសពកាាិចដកកទន់អសបេាកាកេេរកប ករឡអ់
ា
ពកបសអប ់ រជេ្មសអេ់
� េិសនាម�យ

(ាដករ ណតប េរល្ក�មប់ប់កម�ី ពះី IEP ់អសបសពសអ) ស្មអប ់លធេំ់បទតដប 45ៃនៃសពកក
េរលមព នណព តរ ំីថ េត វ់ពកអទកទ ន់អសបេាកាកាស�ឡេចៃំី សត�ណម�លនំព ប់ភំ់អសបខ�ន
វ
ឬតប ្អសពនេអ សតប ៖

1. បនប ិីរះ (ចទ ់េម នព លមន័ លៀឡេ្បម) ចទ ាា ឬមនិីរះេតាា េតការឡអ់ ពេីណ
ាា ឬេតការឡំព ះីផទវីប់់អសបាា េ្បមលរ�ះពប់់អសបែស�ក់ដពរាា។

2. មន ឬដឹឡំី ប់េ្អ ្រសបេ្ណ�ឡេញ�នខរ សច្អប (ចទ ់េម នព លមន័ លៀឡេ្បម) ឬកប ឬ
េសាព្កប ា់យតរ ចមកតប (ចទ ់េម នព លមន័ លៀឡេ្បម) ខណធេំេតការឡាា េត
ការឡអ់ពេីណាា ឬការឡំីះីផទវីប់់អសបាា េ្បមលរ�ះព ប់់អសបែស�ក់ដពរាា ឬ

3. រនអឡប់អ� សាាមឡបលះនបះ់

(ចទ ់េម នព លមន័ លៀឡេ្បម)

េេេអរណសមាកប េផអឡ

េទេត ខណធេំេតាា េតការឡអ់ពេីណាា ឬការឡំព ះីផទវីប់់អសបាា េ្បម
លរ�ះព ប់់អសប�ស�ករដ�បាលស។
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នពលមន័ល

•

ា់យតរ ចមកតប មនន័ លថ េ្ណ�ឡេញ�ន ឬា់យតរ េផអឡេទេត ាដករ ណតបេ្បមឡ I,
II, III, IV ឬ V ការឡ Part 202 (c) នច្អប សីំ
� ី ា់យតរ ចមកតប (21 U.S.C. 812 (c))។

•

េ្ណ�ឡេញ�នខរ សច្អប មនន័ លថ ា់យតរចមកតប អយរ ាន�មពន់�មអ�ទ� ា់យតរ ចមកតប

់ ាដ្តរីរន្ណអប ្ណឡែសអច្អប ឬរនេ្អ ្រសបេ្បមប់្ត្តំពនពត្ំី ក
ា ជរ ាៃាៃៀរ
សរខភំមនិជជអ័ ណ� ឬ្តរីរន្ណអប ្ណឡែសអច្អប ឬរនេ្អ ្រសបេ្បមិជជះ់េផអឡេទេត
េ្បមច្អប េាេ ឬេ្បមខអ្�� តព ៀ
� រឡឡាលេផអឡេទេតនច្អប សបំ័ នេ� ទ។

•

ប់អឡប់អ� សាាមឡបលះនបះ់ មនន័ លថ ់អ�សាាមឡបល ាដៀកប ទឡនឹឡេ្សេថាកប
ដបាវអប ប់ថចរកិអបឡបលះនបះ់ ប់េះេព្ំព ប់ឡបលជកបាស�ឡលទ់ាឡេឡ ឬប់រតប
អឡប ឬេះេព្ចរ េេខកលមរ ខប់នីធលីធនឡបល ឡបល ឬសមតបភំសតព អត�ា�់តី
លទ់ាឡេឡ។

•

ិីរះ មនន័ លថ ិីរះ ឧអក់ណ� អ់ ពបល់ សម�់ធ ឬា់យតរ េីាដមនជី ី ពត ឬស�នជី ី ពត ាដ
្តរីរនេ្អ ្រសបស្មអប ឬិចអ់
� ព្ាវអប ឬអឡប់អ� សាាមឡបលះនបះ់ េកាឡាត
បរអពតរកប ករឡេចេបយ
ា
មនាផវ្អាីឡខវីជឡំី់រីឡកនវេ។

ប់ករណតបអ់ ពកបស
34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05150
្ក�មប់ប់

IEP

្តរីាតករ ណតបអ់ ពកបសអប់ រជេ្ម សអេ់
� េិសនា

�
ណតបសទ
ព ពទ
� ទ�េសវអប់ រ
ាដជប់�វសបអទ់ប់ករ

េដម្ីប់ដកសពសអេចៃ

នព ឡប់ដកសពសអេ្បមាផាកនព កលរ ំី

សពទព �

សេ្មចអានបម នព ឡាបនភំំពេសស ៀឡេ។

នីតពី ពះីសីាប់េកពចដ
� រេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អបស្មអបី ពន័ល
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160
េាកាកិចេសាសរសីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អប ្អសពនេអ េាកាកមព នលប្ំម
ជម� លនឹឡ៖
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1. េសចក�ីសេ្មច់ម� លៀកប ទឡនឹឡប់ករ ណតប សពទព �ទទ� េសវអប ់ រ ាដរនេះេេឡេ្បម
ខអ្�� តព ា
� ានី ពន័ ល ឬ
2. កព ចដ
� រ េណប់ករ ណតបវ់ ពកអទសពសអអ់
� មកំី ំពប់ភំាដរនេ់េអអប ៀឡេ។
ែស�ក់ដពរាា ិចេះេសរេណសររសីាប់េកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អប ្អសពនេអខ�ន
វ
េជឿជកប ថ

ប់់កកប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នា់អសបកទនេាកាក

ទរ នឡជអឡបព្មន

់អ� សាាមដបកទនេាកាក ឬាកដទ។

សទមេម ាផាក៖ នីតពី ពះីសីាប់េកពចដ
� រេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប ស្មអប ំ័ត៌មនអានបមស�ីំីប់
រកបសរេណសររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប។
សពទព
� រ់ច់អសបមនមី់ដពរសីាប់ (ALJ)
ALJ ម� ល់ទអ ្តរីដរ េណ់ប់សីាប់េកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប នព ឡេះេេសចក�ីសេ្មចចព ត។
�
មន�ី ALJ ិច៖
1. អ�ទ� នកទ ន់អសបេាកាក្តអប បនប ប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប់ រ ាដសតប ឬាឡ្តរីរន
ដកកនវឡមក ្អសពនេអមន�ី ALJ ករ ណតប ថ ប់ដកេាេ់ រេាបអរ រនដបកលខណ�ត្មរី

� រ់ច់អសបអរណ
ស ក
ព ាា ឬ្អសពនេអមន�ី ALJ ករ ណតប
ាដរនេ់េអអប េ្បមចរ នរច សពទព
ថវ់ ពកអទកទន់អសបេាកាក អបងៃំី សត�ណម� លអ់
� មកំីំពប់ភំ់អសបាឡ ឬ
់អសបសតប ឬ
2. េចៃេសចក�ីអបសអបព្�វសបអទ់ប់ករ
�
ណតប សពទពទ
� ទ�េសវអប ់ រនកទ ន់អសបេាកាកេេរកប

ការឡអ់ ពកបសអប់ រជេ្មសអេ់
� េិសនាសមែសអម� ល ស្មអប ់លធេំជឡ 45ៃនៃ

សពកក ្អសពនេអមន�ី ALJ េាេករ ណតប ថ ប់់កកប់ករ ណតប សពទពទ
� ទ� េសវអប ់ រអច�រអ្នាន
់អសបកទនេាកាក ទរ នឡជអឡបព្មន់អ� សាាមដបកទនេាកាក ឬាកដទ។

នី តពី ពះី សីាប់ៀរឡេនេ ិចេះេេឡដាដយ ្អសពនេអ�ស�ករដ�បាលសេជឿជកប ថ ប់អ�ទ� ន

កទ នេាកាក្តអប េេបនប ប់ករណតប សពទព �ទទ� េសវអប ់ រដរអទឡ ទរ នឡជអឡបព្មន់អ� សាាមដប
កទ នេាកាក ឬាកដទ។
េតេំេាកាក
សរេណេាេ

ឬ�ស�ករដ�បាលស

្តរីេស់ំមកលខណ�ត្មរី

េសាសរសីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អប
ាដរនេ់េអអបេ្បមចរនរច
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នីតពី ពះីនសរេណសរេរ ះេ

សីាប់េកពច�

ដរេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប

នពឡសីាប់េកពចដ
� រេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប

េកាឡាត៖
1. សីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អបេាេ ្តរីរនំេនវ�ន េបល្តរីេក តេឡការឡ
់លធេំ 20ៃសពកកនៃេសាសរសីាប់។ មន�ី ALJ ្តរីេចៃេសចក�ីសេ្មចការឡរលធ
េំ 10ៃនៃសពកក អា�អប ំីសីាប់។

2. រេ្ាតេាកាក ឬ�ស�ករដ�បាលស លប្ំមជាលកលណ�កអ់ការឡប់េរេអឡប

សពទព �ចទ់�ម្អជររ ឬលប្ំមេ្អ្រសបប់ស្ម�េស្ម្ ប់្អជររ់កដរ េ់េែាលម� ល្តរី

ាតេះេេឡការឡ់លធេំ្ររំី់ៃម្អតព ទពន

ណព តិអប ំីៃាដេាកាករកប សរេណសររ

សីាប់េកពច�ដរេណ់ប់្តឹម្តរីមច្អប ជម�ល

OSPI

នពឡ�ស�ករដ�បាលស។

សីាប់ិចដរ េណ់ប់េេរន រេ្អត
ង ្តរីរនេរេែាលេរលប់េំៃចពតំ
� ីភណី
� រ េណ់ប់្តឹ ម្តរី
ៀរឡំី ់ ការឡ់លធេំ 15ៃិអបំីៃទទ� រនសរេណសររសីាប់េកពចដ

មច្អប។

3. OSPI រនករ ណតប េំេីា 2ៃនៃេះេប់ ស្មអប ប់អបងៃប័ សឡអត
� កប េតេំ
រ�
េាកាក

ឬ�ស�ករដ�បាលសរកប សរេណសររំេនវ�នសីាប់េកពចដ
� រ េណប់្តឹម្តរី

មច្អប (ស្មអប ី ពន័ ល)។
េាកាក ឬ �ស�ករដបាលស
�
ិចផ��ចេផ�មព្មនចរ ់តប ប់សរីី ពម� ល ជរ ៀសបេេនឹឡប់

សេ្មចេះេេឡេតការឡសីាប់េកពចដ
� រ េណប់្តឹ ម្តរីមច្អប ាដរនំេនវ�ន

ដទចសានឹឡេី

ាដំ� កេណជរ ៀសបនឹឡប់សេ្មចេះេេឡេតការឡសីាប់េកពចដ
� រ េណ់ប់្តឹ ម្តរីមច្អប ៀកប

ទឡនឹ ឡចរ់តប ប់ី ពន័ លនប់អប ់ រំព េសស។ (ចទ ់េម  ប់តវយ មពនសរខចពត� ៀឡេ)។
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កានវឡអប់ រកទនាកកាឡេំេះេ
សីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អបចអប់ប័ស
រ
34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165
េតេំាក ឬែស�ក់ដពររនរកប សរេណេះេសីនប់នីតពី ពះី ្តឹម្តរីមច្អប រកប ំ័នន
� ឹ ឡអត
ង
ី ពន័ ល េកាឡក់ណីាក នព ឡែស�ក់ដពរមនប់លប្ំមេផអឡំី េនេ កទ នាកិររចប ្តរីអន�
ទទ� ប់អប ់ រជរ ន�សអេ់
� េិសនា េរល់ឡប ិរេសចក�ីសេ្មច់អសបមន�ីសីនប់ ឬ់បទតដបេំ

� រ់ច់អសប
ផរ តករ ណតប ់លធេំដកេចៃំី ាា ដទ ច្តរីរនេ់េអអប េ្បមា់រន សពទព
អរណ
ស ក
ព ាាេ់េន េរល្តរីនរីត�មក់ណីម�ល់ាដេកតេឡមរន។

កពចប
� ់រ់ស្មអបសស
ព អាដមពន្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�ប់អប់ រំពេសស
នពឡេសវរកបំ័ន� េផអឡយ
34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170
ទទេេ
្អសពនេអកទណាកមពនៀនប ្តរីរនករ ណតប ថ្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ� ប់អប់ រំព េសស

នព ឡេសវ

រកប ំ័ន�េផអឡយ េបលរន់ រេាបេេេ្កមសីះម៌ សពសអ ាកិចអត
� កបំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី
ជទ នកទ នាក

្អសពនេអ មនប់ករណតប ថែស�ក់ដពររនដឹឡថកទនាកណអ្ី្តរីរនវលតមវ

ករ ណតប ថ្ណអប កលណធសម្ត�ពទទ� េសវអប ់ រំព េសស

នព ឡ

មរ នេំប់្អ្ំឹត�ាដារដបប់ិតប

ី ពយនប់ី ពន័ ល។
មទរពននប់ដឹឡឹស្មអបអត
ង ី ពន័ល
ែស�ក់ដពរិររចប ្តរីរនិតបទរកថរនដឹឡថកទ នាក្ណអប កលណធសម្ត�ពទទ� ប់អប់ រំព េសស
្អសពនេអមរនេំប់្អ្ំឹ តា� ដារដបប់ិតបី ពយនប់ី ពន័ ល ៖

1. ាករនអបងៃំី កី រ
� ់ម�ជាលកលណ�កអ់ថកទ នាក្តរីប់ប់អប់ រំពេសស

នព ឡេសវ

រកប ំ័ន� េេបនបអរណសពក្ត្តំពនពត្ ឬ់ដពរនែស�ក់ដពរាា ឬេេបនប ្ណរអេ្ឡរន
់អសបកទនាក។
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2. ាករនេសាសរេះេប់វលតមវរកបំ័នន
� ឹឡកលណធសម្ត�ពស្មអប ប់អប ់ រំព េសស
នព ឡេសវរកប ំ័ន�េផអឡយ េ្បលម Part B ន IDEA ឬ

3. ្ណរអេ្ឡរន់អសបកទនាក
វ់ ពកអៃ់អសបកទនាក

ឬអរណសពកែស�ក់ដពរេផអឡេទេត

រនអបងៃំី កី រ
� ់ម�ំីទ្មឡប

េរល��បេេបនប ាលកាផាកអប ់ រំព េសសនែស�ក់ដពរ

ឬេេ

បនប អរ ណសពក្ត្តំព នពត្នែស�ក់ដពរ។
ក់ណីេកាឡ
ែស�ក់ដពរនឹឡមពន្តរីិតប ទរកថរនដឹ ឡឹ្អសពនេអ៖

1. ាកមព នរននរ ត�តព្េះប
េ ់វលតមវកទនាក

ឬាករនអដព េសះមពនទទ�លកេសវអប ់ រ

ំព េសស ឬ

2. កទ នាក្តរីរនវលតមវ េបលករ ណតប ថមព ន្ណអប កលណធសម្ត�ពទទ� េសវអប់ រំព េសស។
កលខណ�្តរីនរីត�កឡក់ណ
ី ស�នមទរពននប់ដឹឡឹ
រា
្របសិនេប�ស�ករដ�បាលមិនបានដឹងថាកូនអ�ក្រគប់សម្បត�ិទទួលករអប់រំពិេសស មុនេព
ចត់វិធានករវិន័យចំេពះកូនអ�ក ដូច្រត�វបានេរៀបរប់ខងេលេ្រក មូលដ�នៃនករដឹ

ឮស្រមាប់ប��វិន និងករណីេលកែលង េនាះកូនអ�កអច្រត�វទទួលរងករចត់វិធានករវិ
្រត�វអនុវត�ចំេពះសិស្សគា�នពិករភាព ែដលបានចូលរួ្រប្រពឹត�្របេភទដូច
ក៏ ប៉ុែន� ្របសិនេបអ�ក ឬ�ស�ករដ�បាលេស�សុំេធ�ករវយតៃម�កូនអ�កក�ុងេពលែដលកូនអ�កទទួលរង
ចត់វិធានករវិន័យ េនាះករវយតៃម�ចំបាច់្រត�វេធ�េឡងយា
រហូតដល់េពលករវយតៃម�្រត�វបានប ��ប់ កូនអ�ក្រត�វបន�ទទួលករអប់រំណត់េដយថា�ក
ដឹ កនាំសលេរៀន ែដលអចរួមមានករផា�ក ឬបេណ�ញកូនអ�កេចញពីសលេដយ
េសវអប ់ រំ
្របសិនេបកូនអ�ក្រត�វបានកំណត់ថា្រគប់លក�ណៈសម្បត�ិទទួលេសវអប់រំពិេសស េដ
េទេលព័ត៌មានទទួលបានពីករវយតៃម�ែដលេធ�េឡងេដយ�ស�ករដ�បាល និងព័ត៌មានែ
ផ�ល់ជូន េនាះ�ស�ករដ�បាលចំបាច់្រត�វផ�ល់ករអប់រំពិេសស និងេសវពក់ព័ន�ដល់កូនអ�ក េ
អនុវត�តមលក�ខណ�ត្ម�វែផ�កវិន័យែដល្រត�វបានេរៀបរប់ខ
រ
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ប់អ�ទ� នអន� នពឡី ពយនប់់អសបិជជះ់នរីត�ច្អប នពឡិជជះ់លរតពះ
� ម៌
34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175
Part B ន IDEA មព នរន ៖

1. ចមកតប មពនេិលែស�ក់ដពរាាលប់ណ�រ ំីអទេ�ស្អ្ំឹ តេ� រលកទ នាក
ាដមនកលណធសម្ត�ព្ណអប ្សនបេដម្ីទទ� ប់អប់ រំព េសស

េេបនបិជជះ់រកបំ័ន�

សមែសអ ឬ

2. ទអប ាបតប ិជជះ់នរ ីត�ច្អប នព ឡិជជះ់លរតព ះ
� ម៌ ់អសប់ដពំីប់នរ ីត�ប់ទទ�ខរ ស្តរី់អសប
ំ� ក េណរកបំ័ន�ប់នរ ីត�ច្អប សបំ័ន� នព ឡច្អប់ដពចរេរេអទេ�សាដ្អ្ំឹត�េរលកទន
ាក។.
ប់អ�ទ� នករណតប្
្អសពនេអែស�ក់ដពរលប់ណ�ំីអទេ�ស់ម� លាដ្អ្ំឹត�េរលកទនាក ែស�ក់ដពរ ៖

1. ិររចប ្តរីយាថសរេណចមវឡនករ ណតប ្នប់អប់ រំពេសស
់អសប

នពឡករណតប ្ាផាកី ពន័ ល

កទ នាក្តរីរនអ�ទ� នេចៃជមទ រពនំព ិ់់េរលិជជះ់ាដែស�ក់ដពរេះេ

ប់លប់ណ�ជទ ន នពឡ

2. ិចអ�ទ� នសរេណចមវឡនករ ណតប ្នប់អប ់ រំព េសស

នពឡករណតប ្ាផាកី ពន័ ល់អសបកទន

ាក ការឡក្មពតម� លាដ្តរីរននរ ត�តេរល FERPA ាតអយរេ់�េ។

កលខណ�ត្មរីនប់ាសេឡ់កទីកានវឡសពកកេរលោំរកម�ល់អសបសស
ព អ
ការឡាាុកជន េរល ប់ចរ់លាយ់ណធ
CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115
្អសពនេអក
ា លបេឃៃថែស�ក់ដពរាា់អសបាកមព និចផ�ប FAPE ដបកទនាក េបលាក
េ្ជ សេ់ សចរ េេ�េេិលកទ នាកចទ េ់េនការឡាាុកជន េរលស�នប់លប្ំម់អសបែស�ក

់ដពរ ាកិររចប ្តរីនរ ីត�មជរ ចនជកប ាកបម�លចរន�នេដម្ីេសាសរប់សឡ្រកបំីែស�ក
់ដពរ ស្មអប ប់ចរ េេ�េចទ េ់េនេតាាុកជនេាេ។
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ប់សឡ្រកបស្មអបប់ចរេេ�េចទេ់េនេតាាុកជន
្អសពនេអ បំី ្សមរ ន

កទ នាករនទទ� ប់អប ់ រំព េសស

នព ឡេសវរកប ំ័ន�ាាំីែស�ក់ដពរ

ាា េបលាកេ្ជ សេ់ សចរ េេ�េេិលកទនាកចទ េ់េនការឡាាុកជន ក្មពតអយមសពកក ឬ

មះ្មសពកក េរលស�នប់លប្ំម ឬអ�ទ� នអន�់អសបែស�ក់ដពរ តរ ាប់ ឬ ALJ ិចេសាសរ

េិលែស�ក់ដពរសឡ្រកប ជទនាកស្មអប ប់ចរ់លេប់ចរ េេ�េចទេ់េន់អសបកទនាក

្អសពនេអតរាប់ ឬ ALJ ់កេឃៃថែស�ក់ដពរាាមពនរនផ�ប FAPE ដបកទនាកៀនប
េំេីា មរ នេំចរ េេ�េចទ េ់េនេនេ េបលប់ចរ េេ�េចទ េ់េនេតាាុកជនេនេមន
កលណធសមែសអ។ តរ ាប់ ឬ ALJ ិចករណតប ថប់ចរ េេ�េចទ េ់េនេតាាុកជន់អសប
កទ នាកមនកលណធសមែសអ

េអ េៀេអី ជប់េះេាអអេនេមព នសមែសអមស�ឡបរ់់ដព

ាដ្ណអ

ដណ�អបេប់អប ់ រាដផ�បជទនេរលែស�ក់ដពរក៏ េរល។
ក្មពតនប់សឡ្រកប
ចរ ន�ននប់សឡ្រកបដទចមនេ់េអអបករឡកថខ័
ា
ណ�ៀឡេ ិច្តរីរនបតបអនបល ឬអដព េសះ ៖

1. ្អសពនេអ ៖ (ក) េតការឡកពច�្អជររ IEP ចរ ឡេ្បលាដាករនចទ ់�មមរនេំាកថអបេិល
កទ នាកេេេ់េនេតាាា់ដព ាកមពនរន្រអប ្ក�មប់ប់ IEP ថាករន្ិនេិ

ប់់កកានវឡសពកកជទនកទនាកាដ្តរីរនេសាេឡេរលែស�ក់ដពរេដ ម្ីផ�ប

FAPE

ដបកទនាក ់�មមន ប់ាៃវឡ្រអប ំីកី �រ់ម�់អសបាក នពឡេសអរ ណឡ់អសបាកការឡប់ចរ េ

េ�េេិលកទ នាកចទ េ់េន ការឡាាុកជន េ្បមអន�រកចរ់ល់អសប់ដព ឬ (ខ) កយ ឡ

េចច់សប់លធេំ១០ៃនៃេះេប់ (អប អ�ទ� ៀរឡៃថអប ស្មកចរ ៃេះេប់) មរ ន
េំាកថអប េិលកទ នាកេេេ់េនេតាា់ដព ាកមព នរនផ�បប់ជទនដរណឹឡរំីំ័ត៌មន

េាេជាលកលណ�កអ់ដបែស�ក់ដពរ។

2. ្អសពនេអមរនេំាកថអប េិលកទនាកេេេ់េនេតាា់ដព

ែស�ក់ដពររនផ�ជ
ប ទន

ដរ ណឹឡជាលកលណ�កអ់ដបក
ា រ ំីេសអរណឡេះេប់វលតមវកទន់អសបក
ា (់�មមន
ប់ាៃវឡរំីេសអរ ណឡនប់វលតមវាដមនកលណធសមស្រប
អយរ ាន�ក
ា មពនរនអ�ទ� ន កទ នាកេិលេណវលតមវ ឬ

នព ឡសមេបតរផ)

3. េតេំាដតរ ាប់់កេឃៃថសកម�ភំ់អសបាកមព នសមេបតរ ផ។
ក៏ អយរាន� ចរន�ននប់សឡ្រកប ៖
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1. មពនិចបតបអនបល

ឬអដពេសះរចប ៀត

េរលា់ប់ខកៀនមពនរនផ�បប់ជទនដរណឹឡ

្អសពនេអ ៖ (ក) ាារនរឡស�េមពនេិលាកផ�បប់ជទនដរ ណឹឡ (ខ) ាកមពនរនទទ� 
ប់ជទ នដរ ណឹឡរ ំី ប់ទទ� ខរ ស្តរី់អសបាកការឡប់ផ�បប់ជទ នដរ ណឹឡដទចមនេ់េអអបៀឡ

េ ឬ (គ) នរ េាមភំ ជម� លនឹឡកលខណ�ត្មរីៀឡេ ិចនឹ ឡអ់
� េិលមន
េ្សេថាកប ដបឡបលកទនាក នពឡ

2. មព និច្តរីរនបតបអនបល ឬអដព េសធ មេា�នរ សពទព �នតរ ាប់ ALJ េរលា់ប់
ខកៀន់អសបក
ា ការឡប់ផ�បប់ជទ នដរ ណឹឡមប់ត្មរី ្អសពនេអ ៖ (ក) ាកមព នេចេកអ់
ឬមពនិចស់េស់ភាឡប េណវស ឬ (ខ) នរេាមភំជម� លនឹឡកលខណ�ត្មរីៀឡេ
ិចអ់
� េិលមនផអយ េរបផទវីចពត�ះន
 ប ះ់ ដបកទនាក។
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្អបំជរនយ
�
្អសពនេអេាកាកមនសរណ�់រំីនីតពី ពះីទទ�រនកពចប
� ់រ់ សទមេ��ៃ
 ៀកបទឡ�ស�ករដ�បា
សល OSPI ស្មអបំ័ត៌មនអានបម

OSPI
P.O Box 47200
Olympia, Washington 98504
(360)725-6075
speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
ឡសប់ទទ� មទនពះពំីាយ់ណធជនៀរឡេនេ ិចផ�បំ័ត៌មនអានបមរ ំីេសវអប ់ រំព េសសេត់ដព
វយ សរីឡេន (Washington State)៖

•

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)
6316 So. 12th St.
Tacoma, WA 98465
(800) 5-PARENT (v/tty)
រី ាមយ : pave@wapave.org
ាីអាល: http://www.wapave.org/

•

The Office of the Education Ombuds
155 N.E. 100th St. #210
Seattle, WA 98125
(866) 297-2597
រី ាមយ : OEOinfo@gov.wa.gov
ាីអាល: http://www.governor.wa.gov/oeo/
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