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ជម្រើសការចូលររួស្ាប់វគ្គម េះ
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➢ វគ្គ ននេះនឹងត្រវូបានករ់ត្ាទុកនិងបន ហ្ េះនៅកន ុងនគ្ហទំព័រត្រង់ននេះ ការយិាល័យ

អគ្គនាយកននការបនត្ងៀនសាធារណៈ (Office of the Superintendent of Public 

Instruction, OSPI) ។.

➢ រំណភ្ជា ប់នៅសាា យនឹងត្រវូបានបញ្ច លូនៅកន ុងឆារនពញមួយវគ្គ។

➢ នត្បើប ៊ូរុង Q&A ន ើមបីសួរសំណួរ ឬឱ្យនយាបល់នលើសំណួរ។

➢ ពួកនយើងមានការច៊ូលរមួនោយអនកបកប្ត្បភ្ជសានអសាញ Francisco Rojas ។

➢ ការោក់ចំណងន ើងបនតផ្ទា ល់ក៏មានផងប្ រ។

ចុចនលើប ៊ូរុង “CC”៖
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វគ្គ ព័រ៌មាននងៃននេះត្រវូបាននរៀបចំន ើងន ើមបីផតល់ ៊ូនត្កមុត្គួ្សារន៊ូ វព័រ៌មានអំពីនសវា

កមមសាត រអនត រកាល។ ខំុ្ន ម្ េះ…នហើយខំុ្ច៊ូលរមួនោយ… ពួកនយើងក៏មាននសចកត ីរកីរាយ

ផងប្ រប្ លមានន គ្៊ូផ្ទា ស់បត រូជានត្ចើនច៊ូលរមួជាមួយពួកពួកនយើងនៅនងៃននេះពីប្ផនក

នីរិសមបទាវជិាា  ីវៈ (Division of Vocational Rehabilitation, DVR), រ ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍

 នពិការ (Developmental Disabilities Administration, DDA), មម ឈមណឌ លសត្មាប់

ការផ្ទា ស់បត រូនសវាកមមផ្ទា ស់បត រូ និងការសហការច៊ូលរមួពីត្កមុត្គួ្សារ។ ពួកពួកនយើង

សងឃឹមថាន គ្៊ូទាងំននេះអាចគំត្ទនោយការប្ចករំប្លកគំ្និរ សំណួរ និងព័រ៌មានប្ ល

ពួកនយើងនឹងនធវ ើល្ងៃ ចននេះ។  ៊ូនចនេះស៊ូ មចាប់នផតើម!
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ពួកនយើងរំណាងឱ្យ OSPI ទទួលសាគ ល់នោយការនគរពថាទីភ្ជន ក់្ររបស់រ ឋននេះមានទី

ាំងនៅនលើទឹក ីត្បនពណីរបស់ Squaxin Island Nation ប្ លជាក៊ូននៅរបស់ត្បជា ន

សមុត្ទប្ លបានរស់នៅនិងរកីចំនរនីនៅាមបនណាត យនននរសមុត្ទ Salish ។ ពួកនយើងនធវ ើ

ការទទួលសាគ ល់ននេះន ើមបីនបើកចននាា េះននការទទួលសាគ ល់ ការបញ្ច លូ និងការនគរពចំន េះ

ន គ្៊ូកុលសមព ័នធអធិបនរយយភ្ជពរបស់ពួកនយើង និងនិសសិរ ត្កមុត្គួ្សារ និងបុគ្គលិក

 នជារិន ើមភ្ជគ្រិចទាងំអស់នៅទ៊ូទាងំសហគ្មន៍របស់ពួកនយើង។ ពួកនយើងបាន

បញ្ច លូនលខនៅនលើសាា យននេះកន ុងអរថបទន ើមបីកំណរ់ទឹក ីកុលសមព ័នធ ប្ លអនកកំពុង

រស់នៅ។
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មសចកា ីខងែងការណ៍

សរធរ៌

និសសិរ ត្គួ្សារ និងសហគ្មន៍នីមួយៗមានចំណុចខ្ា ងំ និងចំនណេះ ឹង

ខ្ងវបបធម៌ប្ លផតល់អរថត្បនយា ន៍ ល់មិរត អនកអបរំ់ និងសាល្ងនរៀន

របស់ពួកនគ្។

ការធានាឱ្យមានសមភ្ជពអប់រំ៖

• នលើសពីសមភ្ជព វារត្មូវឱ្យអនក ឹកនាំអប់រំពិនិរយនមើលវធីិប្ លនគល

ននយាបាយ និងការអនុវរតនានពលបចច ុបបននមានលទធផលខុសគន

សត្មាប់សិសសននពណ៌ សិសសរស់កន ុងភ្ជពត្កីត្ក សិសសទទួលបានការអប់រំ

ពិនសសនិងនសវាកមមអនកសិកាភ្ជសាអង់នគ្ាស សិសសប្ លជា LGBTQ+ 

និងចំនួនសិសសមានការផ្ទា ស់បត រូនត្ចើនរបស់ពួកនយើង។

• រត្មូវឱ្យអនក ឹកនាំអប់រំអភិវឌ្ឍការយល់ ឹងអំពីបរបិទត្បវរត ិសាស្តសត ។

ច៊ូលរមួជាមួយសិសស ត្កមុត្គួ្សារ និងរំណាងសហគ្មន៍ជាន គ្៊ូកន ុងការ

សនត្មចចិរត និងបំបារ់របាំងត្បព័នធ នោយ ំនួសនោយនគល

ននយាបាយ និងការអនុវរតប្ លធានាថាសិសសទាងំអស់អាចទទួលបាន

ការប្ណនាំ និងការគំត្ទប្ លពួកនគ្ត្រវូការន ើមបីទទួលបាននជាគ្ ័យ

នៅកន ុងសាល្ងរបស់ពួកនយើង។

6

នសចកត ីប្ងាងការណ៍សមធម៌
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គ្ំមរាងពិភាកាថ្ងៃម េះ
❖ ពួកនយើងទទួលសាគ ល់ពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បង បញ្ហហ ត្បឈម និងនជាគ្ ័យរបស់អនក

អប់រំ សិសស និងត្កមុត្គួ្សារកន ុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ COVID ។

❖ នសវាកមមសាត រ និងនសវាកមមសាត រអនត រកាលគ្ឺជាត្បធានបទសំណួរប្ លមានជាញឹក

ញាប់ ពីត្កមុត្គួ្សារ និងមណឌ ល នហើយជាម៊ូលោឋ នសត្មាប់ ំនណើរការ កយបណត ឹង

របស់រ ឋជានត្ចើន និងនីរិវធិីននសវនាការត្រឹមត្រវូាមផល វូចាប់។

❖ បទប ហ្ ញននេះមានលកខណៈទ៊ូលំទ៊ូល្ងយ នហើយព័រ៌មាន យុទធសាស្តសត និងឧទាហរណ៍

ប្ លពួកនយើងនឹងប្ចករំប្លកមិនមានន័យថាមណឌ ល មិនយល់ ឹង ឬ មិន

មានការអភិវឌ្ឍ/ការអនុវរតប្ផនន ើមបីននា ើយរបនឹងរត្មូវការរបស់សិសសន ើយ។

❖ ស៊ូមសួរសំណួរនោយនសរ ីប ុប្នត ត្រវូត្បងុត្បយ័រនអំពីការប្ចករំប្លក ព័រ៌មានជាក់

ល្ងក់របស់សិសស នត្ េះវានឹងត្រវូបានករ់ត្ាទុក និងផសពវផាយជាសាធារណៈ។

ខំុ្ចង់នបើកការពិភ្ជកានៅនងៃននេះជាមួយនឹងនត្គងមួយចំនួន។  ំប៊ូង ពួកនយើងទទួល

សាគ ល់ពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បង បញ្ហហ ត្បឈម និងនជាគ្ ័យរបស់អនកអប់រំ សិសស និងត្កមុ

ត្គួ្សារកន ុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ COVID ។ នសវាកមមសាត រ និងនសវាកមមសាត រអនត រកាល

គឺ្ជាត្បធានបទសំណួរប្ លមានជាញឹកញាប់ជាពិនសសពីត្កមុត្គួ្សារ និងសាល្ងនរៀន។ 

ពួកវាជាម៊ូលោឋ នសត្មាប់ ំនណើរការ កយបណត ឹងរបស់រ ឋជានត្ចើន និងនីរិវធីិននសវនា

ការត្រឹមត្រវូាមផល វូចាប់។ បទប ហ្ ញនៅយប់ននេះមានលកខណៈទ៊ូលំទ៊ូល្ងយ នហើយ

ព័រ៌មាន យុទធសាស្តសត  និងឧទាហរណ៍ប្ លពួកនយើងប្ចករំប្លកនឹងត្រវូផតល់និងប ហ្ ញ។ 

ពួកនយើងមិនមានន័យថាមណឌ លមិនយល់ ឹង ឬមិនមានការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវរត

ប្ផនន ើមបីននា ើយរបនឹងរត្មូវការរបស់សិសសន ើយ។

ពួកនយើងបានពិនិរយរាល់សំណួរទាងំអស់ប្ លបានោក់នសន ើាមរយៈ ំនណើរការចុេះន ម្ េះ

នហើយបានបញ្ច លូវានៅនលើសាា យ។ ពួកនយើងស៊ូមសាវ គ្មន៍ចំន េះការសួរសំណួរ ប ុប្នត ត្រវូ

ត្បងុត្បយ័រនអំពីការប្ចករំប្លកព័រ៌មានជាក់ល្ងក់របស់សិសស នត្ េះវានឹងត្រវូបានករ់

ត្ាទុក និងផសពវផាយជាសាធារណៈនលើនគ្ហទំព័ររបស់ពួកពួកនយើង។ សំណួរជាក់ល្ងក់

អំពីកមម វធីិអប់រំលកខណៈបុគ្គល (Individualized Education Program, IEP) ឬនសវាកមម

សិសសរបស់អនកគួ្រត្រវូបានពិភ្ជកាាមរយៈអីុប្ម ល ឬការនៅទ៊ូរស័ពាជាលកខណៈបុគ្គល។ 

នយើងនឹងប្ចករំប្លកព័រ៌មានទំនាក់ទំនងសត្មាប់ការយិាល័យរបស់នយើង។
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មោលមៅរបស់ម ើងស្ាប់ការពិភាកាថ្ងៃម េះ

❖ធានាថាត្គួ្សារ ឹងថានសវាកមមសាត រ និងនសវាកមមសាត រអនត រកាលគ្ឺជាអវ ី។

❖ បញ្ហា ក់អំពីវធីិនសវាកមមសាត រអនត រកាលត្រវូបានកំណរ់ នរៀបចំចងត្កងនិង

ផតល់នោយត្កមុកមម វធីិ IEP រមួទាងំត្កមុសិសស។

❖ ប្ចករំប្លកអវ ីប្ លត្កមុត្គួ្សារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀន និងត្កមុកមម វធីិ IEP 

រមួទាងំនពលនវល្ង។

❖ ពិភ្ជកាអំពីរួនាទីរបស់ OSPI កន ុងការផតល់ការប្ណនាំ និងការត្រួរពិនិរយ

ជាបនតសត្មាប់នសវាកមមសាត រ និងនសវាកមមសាត រអនត រកាល។

សំណួរមួយកន ុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងបានទទួល បានសួរអំពី

ការខិរខំរបស់នយើងន ើមបីប្ចករំប្លកព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាត រ

អនត រកាលជាមួយត្គួ្សារ។ នគលនៅរបស់នយើងសត្មាប់វគ្គ ននេះគ្ឺ

ន ើមបីធានាថាត្កមុត្គួ្សារ ឹងអំពីនសវាកមមសាត រនិងនសវាកមមសាត រ

អនត រកាលន ើមបីបញ្ហា ក់ពីរនបៀបប្ លត្កមុកមម វធិី IEP កំពុង

កំណរ់ នរៀបចំចងត្កង និងផតល់នសវាកមមសាត រអនត រកាល នហើយ

សត្មាប់ត្កមុនិសសិរប្ចករំប្លកន៊ូវអវ ីប្ លត្កមុត្គួ្សារអាចរំពឹង

ពីសាល្ងនរៀន និងត្កមុកមម វធិី IEP រមួទាងំការកំណរ់នពលនវល្ង

និងពិភ្ជកាពីរួនាទីរបស់ OSPI កន ុងការផតល់ការប្ណនាំនិងការ

ត្រួរពិនិរយបនតសត្មាប់នសវាកមមសាត រអនត រកាល។
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មុននពលប្ លនយើងពិភ្ជកាអំពីនសវាកមមសាត រអនត រកាល នយើងចង់

ចាប់នផតើមជាមួយទិ ឋភ្ជពសនងខបនននសវាកមមសាត រ។ នយើងក៏នឹង

និយាយអំពីការកំណរ់នពលនវល្ង និងនសវាកមមសត្មាប់នសវាកមមសាត រ

អនត រកាល។ នយើងនឹងននា ើយសំនួរនពញមួយវគ្គ  នហើយនយើងនឹងបញ្ចប់

ជាមួយនឹងការកំណរ់ ំហានបនាា ប់មួយចំនួន។



មតើអវ ីមៅជាខែ ការសាា ររណឌ លសិកា & សុែុាលភាពសិសស?

10

ខែ ការសាា រការសិកា & សុែុាលភាព

សិសសម ែ្ ើ តបមៅ ឹងត្រូវការទូមៅទងំ

អស់របស់សិសសខែលបណ្តា លរកពីការបិទ

អាោរ  ិង COVID-19.

្ករុករម វធិី IEP ក៏ ឹងមធវ ើការសម្រច

ចិតាមលើសិសសជាលកខណៈបុគ្គលអំពីមសវា

ករមសាា រ។

ប្ផនការសាត រការសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសស OSPI៖ នសៀវនៅប្ណនាំប្ផនការឆាន ំ 2021

ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សីុនាន៖ ឆាន ំ 2021 និងនពល

អនាគ្រ

• មុននពលប្ លនយើង្ន ល់ការប្ណនាំរបស់នយើងសត្មាប់នងៃននេះ ខំុ្ចង់ទទួលសាគ ល់នោយខា ី

ថាការសនត្មចចិរតរបស់សិសសកមម វធិី IEP អំពី ត្សទាប់នសវាកមមសាត រ នៅនលើ ប្ផនការសាត រប្ ល

មណឌ លនឹងត្រវូោក់នសន ើនៅឆាន ំននេះ។

• ខុ្ំសងឃឹមថាសាា យននេះមានបាង់ ំនួយមួយចំនួនន ើមបីយល់ពីរនបៀបប្ លឯកសារប្ណនំានសវា

កមមសាត រប្ លបានភ្ជា ប់នៅប្ផនកខ្ងនត្កាមននសាា យគ្ឺ ៊ូចគន និងខុសគន ។

• ប្ផនការសាត រការសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសសគ្ឺមាននៅ OSPI នៅកន ុងប្ខមិងុនា។
• ពួកនគ្នឹងកំណរ់ការវាយរនមាជាក់ល្ងក់ាមកត្មិរថាន ក់ន ើមបីកំណរ់គ្

មាា រននការនរៀនស៊ូ ត្រ/សុខុមាលភ្ជពរបស់សិសសទាងំអស់។ ប្ផនការទាងំ
ននេះប ហ្ ញពីការគំត្ទការសាត ររបស់សិសសទ៊ូនៅន ើមបីនោេះត្សាយផលប េះ ល់
នន ំងឺរាររារ រមួទាងំការប្ណនំាបប្នថម ការគំត្ទសុខុមាលភ្ជព និងឱ្
កាសសិកាបប្នថមសត្មាប់សិសសទាងំអស់។

• អនកអាចនមើលន ើញរ ៊ូបរំណាងអគរនៅទីននេះ ប្ លទាងំននេះត្រវូបាន
រចនាន ើងន ើមបីជាត្បនយា ន៍ ល់និសសិរទាងំអស់។

• បនាា ប់មកក៏មានត្សទាប់នៅខ្ងនលើផងប្ រ កមម វធិី IEP នធវ ើនសចកត ីសនត្មចជាក់

ល្ងក់របស់សិសសជាលកខណៈបុគ្គលអំពីថានរើសិសសត្រូវការនសវាកមមសាត រ នហើយនសវា

កមមបប្នថមទាងំននេះន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះខ្រការរកីចនត្មើនសមត្សបនលើនគល

នៅកមម វធិី IEP នោយសារខកខ្ន ឬនសវាកមមនៅមានកំណរ់ ឬសត្មាប់នហរុផល

នផសងនទៀរ នោយសារ ំងឺរាររារ។

•  ៊ូនចនេះសនងខបមុននពលនយើងច៊ូលនៅកាន់សាា យបនាា ប់៖ ការនត្បៀបនធៀបរវាងការសនត្មចចិរត

ប្ លបាននធវ ើសត្មាប់និសសិរទាងំអស់នៅនឹងសិសសមាន ក់ៗ នហើយនធវ ើការរមួបញ្ច លូទាងំននេះ

ន ើមបីផតល់ការគំត្ទជាត្សទាប់សត្មាប់សិសសប្ លមានសិទធិទទួលការអប់រំពិនសស
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មតើមសវាករមសាា រជាអវ ី?

11

❖ នសវាកមមសាត រជានសវាកមមបប្នថមននា ើយរបនៅនឹងកងវេះខ្រការរកីចនត្មើនសមត្សប

នលើនគលនៅកមម វធិី IEP នោយសារខកខ្ន ឬនសវាកមមនៅមានកំណរ់ ឬសត្មាប់

នហរុផលនផសងនទៀរ នោយសារ ំងឺរាររារ។

(ត្សន ៀងនឹងសំណងការអប់រំ។)

❖ ត្កមុកមម វធិី IEP នឹងចំាបាច់ត្រវូមានការពិភ្ជកាអំពីនសវាកមមសាត រកន ុងនពលត្ប ុំ

ត្កមុកមម វធិី IEP នលើឆាន ំបនាា ប់ (យា ងនហាចណាស់) ។

❖ នសវាកមមសាត រគ្ឺសត្មាប់សិសស PreK រហ៊ូរ ល់អាយុ 21 ឆាន ំ (នហើយត្បប្ហលជានលើសពី

ននេះនទៀរសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុ 21 ឆាន ំកន ុងកំ ុង ឬនត្កាយឆាន ំ 2019–20 និង

មិនទាន់បានទទួលសញ្ហា បត្រ) ។

នងៃននេះនយើងនឹងនិយាយអំពីការសនត្មចចិរតរបស់ត្កមុកមម វធីិ IEP អំពីនសវាកមមសាត រ និងផតល់នស

ចកត ីសនងខបនន ការប្ណនំាការសាត រការអប់រំពិនសសសត្មាប់ឆាន ំ 2021 និងនានពលអនាគ្រ…

និយាយជាពិនសសនៅនសវាកមមសាត រអនត រកាលនៅនពលនត្កាយនៅកន ុងសិកាខ សាល្ង។

 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមសាត រជាអវ ី?

នសវាកមមសាត រជានសវាកមមបប្នថមននា ើយរបនៅនឹងកងវេះខ្រការរកីចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅ

កមម វធីិ IEP នោយសារខកខ្ន ឬនសវាកមមនៅមានកំណរ់ ឬសត្មាប់នហរុផលនផសងនទៀរ

នោយសារ  ំងឺរាររារ។

ទាងំននេះគ្ឺត្សន ៀងនៅនឹងសំណងការអប់រំប្ លននា ើយរបនៅនឹងគំ្ល្ងរននវឌ្ឍនភ្ជព ឬនសវា

កមមកនាងមក នទាេះយា ងណានសវាកមមសាត រមាននគលបំណងន ើមបីនធវ ើការននា ើយរបត្បកបនោយ

ការសហការគន សកមម នោយត្កមុកមម វធីិ IEP ជាជាងលទធផលនន នមាា េះ។

មណឌ លនានានឹងមានការពិភ្ជកាអំពីនសវាកមមសាត រសត្មាប់សិសសទាងំអស់ប្ លមានកមម វធីិ IEP 

PreK អាយុ 21 នហើយត្បប្ហលជានលើសពីននេះត្បសិននបើសិសសមានអាយុ 21ឆាន ំ កន ុងកំ ុងនពល

មាន ំងឺរាររារនហើយមិនទាន់បានទទួលសញ្ហា បត្រនៅន ើយ។

ចំន េះសិសសខា េះការសនត្មចចិរតទាងំននេះអាចរង់ចាំរហ៊ូរ ល់កាលប រនិចទទពិនិរយកមម វធីិ IEP 

ត្បចំាឆាន ំរបស់ពួកនគ្ នហើយសត្មាប់សិសសខា េះប្ លមានរត្មូវការបនាា ន់បប្នថម ការសនានាននេះ

ត្បប្ហលជាត្រវូការឱ្យបាននលឿនជាងមុន។

11



ច៊ូលនៅសាា យបនាា ប់នហើយនយើងនឹងប្សវ ងយល់កាន់ប្រសុី នត្ៅចំន េះការប្ណនាំរបស់នយើង។
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12ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សីុនាន៖ ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 2)។

មតើអវ ីជាភាពសំខា ់ស្ាប់មសវាករមសាា រ?

សមធម៌កន ុង
ឱ្កាស

ភ្ជពបនាា ន់
& ភ្ជពចាំបាច់

រមាា ភ្ជព និងការ
ច៊ូលរមួ

• សមធម៌ និងបរយិាប័នន

• ការសនត្មចចិរតប្ លមានព័រ៌មាន

• លកខខណឌ IDEA & FAPE

• ចាប់នផតើមឥ ូវននេះ, ផតល់ និងវាយរ
នមាមតងនទៀរ

• ត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជព និង នំណើរង
យនត្កាយ

• ផតល់អាទិភ្ជព ល់រត្មូវការ

• សិសស និងត្កមុត្គួ្សារ កន ុងនាមជាន គ្៊ូ

• ទំនាក់ទំនងាំងពី ំប៊ូង និងញឹកញាប់

• ពិចារណាពីរត្មូវការនត្បើត្បាស់ភ្ជសា

ត្កាហវ ិចននេះបានមកពីឯកសារប្ណនំារបស់នយើងសត ីពីនសវាកមមសាត រ និងអាចរកបាននៅទំព័រទី 2 

។ ភ្ជពសំខ្ន់របស់នយើងសត្មាប់នសវាកមមសាត ររមួមានការនោេះត្សាយសមធម៌ ការោក់បញ្ច លូ 

និងរត្មូវការការអប់រំពិនសស។ ភ្ជពបនាា ន់កន ុងការបំនពញរត្មូវការរបស់សិសស និងត្រួរពិនិរយ

វឌ្ឍនភ្ជព និងរាប់បញ្ច លូទាងំសិសស និងត្កមុត្គួ្សារជាន គ្៊ូ  រមួទាងំការត្បាត្ស័យទាក់ទង

ត្បកបនោយរមាា ភ្ជព និងផតល់ការគំត្ទប្ផនកភ្ជសា។
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មតើអវ ីជាភាពសំខា ់ស្ាប់មសវាករមសាា រ?
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❖ នធវ ើឯករត ននោយត្កមុកមម វធីិ IEP មិនប្មនពីមួយនមា ងនៅមួយនមា ង ឬពីមួយនាទី

នៅមួយនាទីនទ ប ប្នតមិនត្រវូប្ផែកនលើរ ៊ូបមនតឬការគ្ណនា។

❖ វឌ្ឍនភ្ជពត្រវូបានកំណរ់នោយប្ផែកនលើ IEP មុននពល COVID (pre-COVID) និង

ប្ផនការអនតរកាល មិនប្មនប្ផនការសិកាបនត (Continuous Learning Plans, CLP) 

និង/ឬនសវាកមមមានកំណរ់ជាបនណាត េះអាសននណាមួយកន ុងអំ ុង។

❖ ត្កមុត្គួ្សារ និងសិសសគឺ្ជាប្ផនកមួយននត្កមុកមម វធីិ IEP និងជាន គ្៊ូសំខ្ន់កន ុងការ

កំណរ់រត្មូវការ/ចំនួនទឹកត្បាក/់កាលវភិ្ជគ្នននសវាកមមសាត រ។

❖ មណឌ លនានាត្រវូផតល់ការគំត្ទប្ផនកភ្ជសាការបកប្ត្បផ្ទា ល់មារ់ និងការបកប្ត្បឯកសារ

ាមរត្មូវការន ើមបីធានា ល់ការច៊ូលរមួរបស់ថាអាណាពាបាល។

ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សីុនាន៖ ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 2, 4)។

នោយនផ្ទត រនលើភ្ជពសំខ្ន់ទាងំននាេះ នយើងចង់សងករ់ធៃន់ថាការសនត្មចចិរតអំពីនសវាកមមសាត

រន ើង និងនសវាកមមសាត រអនត រកាលគួ្រប្រត្រវូបានកំណរ់សត្មាប់សិសសមាន ក់ៗ នហើយត្រវូបាន

កំណរ់នោយត្កមុកមម វធីិ IEP ។ មិនរំពឹងថានសវាកមមសាត រពីមួយនាទីនៅមួយនាទី ឬពីមួយនមា ង

នៅមួយនមា ងអាចរបសនងការខកខ្ននសវាកមមននាេះនទ ប ុប្នតការសនត្មចចិរតក៏មិនត្រវូប្ផែក

នលើរ ៊ូបមនត  ឬការគ្ណនាប្ រ។ នយើងនឹងមិនរំពឹងថាសិសសទាងំអស់នៅកន ុងសាល្ងនរៀនទទួលបាន

ចំនួនទឹកត្បាក់ ឬត្បនភទនននសវាកមមសាត រ ៊ូចគន នទ។

ទិនន ន័យត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជពមានសារៈសំខ្ន់ន ើមបី ួយត្កមុកមម វធីិ IEP នធវ ើនសចកត ីសនត្មច

ចិរតអំពីនសវាកមមសាត រ។ ត្កមុគួ្រពិចារណាអំពីការរកីចនត្មើនរបស់សិសសនោយប្ផែកនលើ pre-COVID 

IEP និងប្ផនការអនតរកាល មិនប្មនប្ផនការសិកាបនត  (Continuous Learning Plan, CLP) ឬ

នសវាកមមមានកំណរ់ជាបនណាត េះអាសននណាមួយកន ុងអំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ ខុ្ំចង់ត្បក 

ថាការវាយរនមា និងកមម វធីិ IEP ជានត្ចើនត្រវូបានបនងក ើរន ើងកន ុងរយៈនពល 18 ប្ខកនាងមក

ននេះក៏ជាត្បភពព័រ៌មានសំខ្ន់ផងប្ រ នហើយគួ្រប្រត្រវូបានចារ់ទុកថាជាប្ផនកមួយននការ

សនត្មចចិរត។ នហើយត្កមុត្គួ្សារ និងសិសសគួ្រប្រត្រវូបានរមួបញ្ច លូនៅកន ុង ំនណើរការនធវ ើនសចកត ី

សនត្មច នហើយមានលទធភ្ជពទទួលបានរត្មូវការគំត្ទភ្ជសា។
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❖ នសវាកមមសាត រគួ្រប្រត្រវូបានពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ ៊ូបប្ លមាន IEP៖ នរើកត្មិរ

រំពឹងទុកននវឌ្ឍនភ្ជពពី pre-COVID IEP ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរ

ន ើង?

❖ ត្កមុត្គួ្សារមិនចំាបាច់នសន ើសំុ ំនណើរការននេះនទ។ វាគួ្រប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការ

របស់ IEP ។ មណឌ លនានាគួ្រប្រននា ើយរបនៅនឹងសំណ៊ូ មពរ អាណាពាបាល និងមិន

ពនារនពលពិភ្ជកាទាងំននេះន ើយ។

❖ ការកំណរ់នពលនវល្ងគួ្រប្រត្រវូបានផតល់អាទិភ្ជពនោយប្ផែកនលើរត្មូវការបុគ្គល។

មណឌ លនានាមិនត្រវូបានរំពឹងថានឹងនរៀបកមម វធិីកមម វធិី IEP សត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ ៊ូប

នហើយ មិនគួ្រពនារនពលការសនត្មចចិរតប្ លមិនចាំបាច់។

ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សុនីាន៖ ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 1)។

 ៊ូនចនេះស៊ូ មបនតច៊ូលនៅនមើលពីរនបៀប ំនណើរការ និងអវ ីប្ លត្គួ្សារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀន។ ការរំពឹងទុក

របស់ OSPI គឺ្ថានសវាកមមសាត រត្រវូបានពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ ៊ូបប្ លមានកមម វធីិ IEP ។ ននេះរមួ

បញ្ច លូនសវាកមមសាត រអនត រកាលសត្មាប់និសសិរប្ លមានអាយុអនត រកាល ប្ លនយើងនឹងច៊ូលសុី នត្ៅ

បប្នថមនទៀរកន ុងរយៈនពលបនត ិចនទៀរ។ ន ើមបីកំណរ់រត្មូវការនសវាកមមសាត រត្កមុកមម វធីិ IEP គួ្រប្រពិនិរ្

យន ើងវញិន៊ូ វកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លរំពឹងទុករបស់សិសសចាប់ពីមុននពល COVIDហ៊ូរ ល់បចច ុបបនន។ 

នរើអវ ីនៅជាកត្មិចននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លរំពឹងទុករបស់សិសសនលើនគលនៅកមម វធីិ IEP ត្បសិននបើ ំងឺ

រាររារមិនបាននកើរន ើង នហើយនរើអវ ីជាការរកីចនត្មើនរបស់សិសសនានពលបចច ុបបនន? ភ្ជពខុសគន រវាង

ការកំណរ់ទាងំពីរននាេះគ្ឺជាអវ ីប្ លនសវាកមមសាត រគួ្រប្រនោេះត្សាយ។

ននេះគួ្រប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមម វធីិ IEP សត្មាប់សិសសទាងំអស់ នហើយត្កមុត្គួ្សារមិន

ចាំបាច់នធវ ើការនសន ើសុំឱ្យនកើរន ើងននាេះនទ។ មណឌ លនានាគួ្រប្រននា ើយរបនៅនឹងសំណ៊ូ មពរ អាណា

ពាបាល និងមិនពនារនពលពិភ្ជកាន ើយ។ នយើងក៏ទទួលសាគ ល់ផងប្ រថាមិនប្មនរាល់ការត្ប ុំទាងំ

អស់អាចត្រវូបាននធវ ើន ើងកន ុងនពល ំណាលគន ននាេះនទ។ នពលនវល្ងនិងសណាត ប់ធាន ប់គួ្រប្រត្រវូបានផតល់

អាទិភ្ជពនោយប្ផែកនលើរត្មូវការរបស់សិសសមាន ក់ៗ។ ខណៈនពលប្ លមណឌ លនានាមិនត្រូវបានរំពឹងថា

នឹងនរៀបចំកមម វធីិ IEP សត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ ៊ូប ពួកនគ្ក៏មិនគួ្រពនារនពលការសនត្មចចិរតអំពីនសវាកមម

សាត រប្ រ។
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មតើសាលាមរៀ កំពុងមធវ ើអវ ីែែេះឥឡូវម េះ?

រែូវមតា ឆ្ន ំ

2021

រែូវសែ ឹកម ើ
្ជេុះឆ្ន ំ 2021
 ិង ិទឃរែូ
វឆ្ន ំ 2022

• ខែ ការ & ្បរូលទិ ន ័ វឌ្ឍ ភាពមែើរបីកំណត់មសវាករមសាា រមៅទូទងំរណឌ ល។

• បញ្ច ូល ឬមរៀបចំមសវាករមសាា រជារួ ករម វធីិរែូវមតា ែាល់ជូ បខ ែរមលើឆ្ន ំសិកាប  

(Extended School Year, ESY) ។

• ពិចារណ្តអំពីត្រូវការថ្ ការបណ្ត េះបណ្តា ល្ករុករម វធីិ IEP មែើរបីមធវ ើការសម្រចចិតាមសវា

ករមសាា រ។

• មពលមវលា  ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករម វធីិ IEP រួ ចំ ួ * ។

• ែាល់មសវាករមសាា រ តារត្រូវការសិសខែលា ករម វធីិ IEP ។

• ្បរូល/តារដា ែលប េះពាល់ថ្ មសវាករមសាា រ  ិងករម វធីិមៅរែូវមតា ឆ្ន ំ 2021 ។

• មពលមវលា  ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករម វធីិ IEP ។ កំណត់ត្រូវការមសវាសាា រកន តងកំឡុងមពល

្បជុំករម វធីិ IEP ។

• បញ្ច ូល ឬមរៀបចំមសវាករមសាា រជារួ ករម វធីិជំ ួ ទូមៅ/ករម វធីិសាា រ។

• ែាល់មសវាករមសាា រ តារត្រូវការសិសខែលា ករម វធីិ IEP ។

សំណួរមួយចំនួនប្ លនយើងបានទទួលបានពីត្កមុត្គួ្សារគឺ្អំពីប្ផនការបចច ុបបនន  និងការផតល់ ៊ូន

សត្មាប់នសវាកមមសាត រជាពិនសសកន ុងរ ៊ូ វនតត ។ នៅនលើសាា យពីរបនាា ប់ នយើងនឹងប្ចករំប្លកគ្ំនិររបស់

នយើងអំពីនពលនវល្ង។ នឆាព េះនៅកាន់រ ៊ូវនតត ឆាន ំ 2021 នយើងរំពឹងថាត្កមុកមម វធីិ IEP នឹងនរៀបចំ

ប្ផនការ និងប៊ូកសរុបទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពន ើមបីកំណរ់យា ងនហាចណាស់សត្មាប់នសវាកមមសាត រនៅទ៊ូ

ទាងំមណឌ ល។ Alexandra បាននបើកប ហ្ ញនៅនងៃននេះជាមួយនឹងការនត្បៀបនធៀបប្ផនការសាត រកត្មិរ

មណឌ លសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសសថាន ក់ត្សកុ - ប្ផនការទាងំននាេះអាចរមួបញ្ច លូទាងំការគំត្ទ

បប្នថមសត្មាប់សិសសទាងំអស់ រមួទាងំការឧបរថមភជានគលនៅសត្មាប់សិសសពិការនៅកន ុងមណឌ ល។ 

មណឌ លខាេះអាចនឹងចាប់នផតើមជាមួយនឹងត្បនភទននកមម វធីិទាងំននាេះនោយមានគ្នត្មាងបនតការ

សនត្មចចិរតផ្ទា ល់ខល នួ និងគំត្ទប្ លចាប់នផតើមនៅរ ៊ូវសា ឹកនឈើត្ េុះឆាន ំ 2021 ។ នយើងនលើកទឹកចិរតឱ្យ

មណឌ លបញ្ច លូ ឬនរៀបចំនសវាកមមសាត រសត្មាប់សិសសជាមួយកមម វធីិ IEP ជាមួយកមម វធីិរ ៊ូ វនតត ទ៊ូនៅ

បប្នថមនទៀរនៅនពលសមរមយ។ វាក៏សមនហរុផលផងប្ រកន ុងការផតល់នសវាកមមសាត រ រមួទាងំនសវាកមម

សាត រអនត រកាលបប្នថមនលើការគំត្ទ ល់ឆាន ំសិកាបប្នថម (ឬ ESY) ។ ខណៈនពលប្ លបុគ្គលិកមាន

កំណរ់នៅរ ៊ូវនតត កិចចត្ប ុំ IEP អាចចំាបាច់ត្រវូនធវ ើន ើង។ ាមរត្មូវ ការនសវាកមមសាត រគួ្រប្រត្រវូបាន

ផតល់ ៊ូននិសសិរប្ លមានកមម វធីិ IEP ។

នៅនពល្ន ល់រ ៊ូវសា ឹកនឈើត្ េុះឆាន ំ 2021 និង ល់និទា រ ៊ូវឆាន ំ 2022  ំនណើរការននេះនឹងបនតនៅ

មុខនទៀរ។  ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើងសត្មាប់ត្រឹមប្រមួយរយៈនពលរ ៊ូវនតត នទ  ៊ូនចនេះត្បប្ហល

ជាសមនហរុផលត្រវូពត្ងីកនសវាកមមសាត រនលើសពីននេះនៅនទៀរ។ ត្កមុកមម វធីិ IEP គួ្រប្រត្បម៊ូល និង

ាមោនវឌ្ឍនភ្ជពននផលប េះ ល់នននសវាកមមសាត រ និងកមម វធីិសាត រប្ លបានផតល់នៅរ ៊ូវនតត ។ ត្កមុ

ការ្រនឹងកំណរ់រត្មូវការសត្មាប់នសវាកមមសាត រកន ុងកំ ុងនពលត្ប ុំកមម វធីិ IEP ។ នសវាកមមគួ្រប្រ

ត្រវូបានបញ្ច លូ ឬនរៀបចំជាមួយកមម វធីិសាត រ ំនួយទ៊ូនៅនៅនពលសមត្សប នហើយនិសសិរប្ លមាន

កមម វធីិ IEP គួ្រប្រទទួលបាននសវាកមមសាត រជាលកខណៈបុគ្គលាមរត្មូវការ។
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មតើសាលាមរៀ  ឹងមធវ ើអវ ីបន្ទា ប់?

រែូវមតា ឆ្ន ំ
2022

• ពិ ិតយមឡើងវញិ ូវែលប េះពាល់ថ្ មសវាករម  ិងករម វធីិសាា រមៅរែូវសែ ឹកម ើ្ជេុះឆ្ន ំ 2021 & រែូវផ្កា រកី

ឆ្ន ំ 2022 ។

• មពលមវលា  ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករម វធីិ IEP រួ ចំ ួ * ។

• កំណត់អតាសញ្ញា ណ្បសិ មបើ្តវូការមសវាករមសាា របខ ែរ។

• ែាល់មសវាករមសាា រតារត្រូវការ បខ ែរមលើ ESY ឬជារួ ករម វធីិរែូវមតា មែសងមទៀត។

រែូវសែ ឹកម ើ

្ជេុះឆ្ន ំ 2022 
 ិង ិទឃរែូ
វឆ្ន ំ 2023

• ្បរូល/តារដា ែលប េះពាល់ថ្ មសវាករម  ិងករម វធីិសាា រមៅរែូវមតា ឆ្ន ំ 2022 ។

• ពិភាកាអំពីត្រូវការមសវាករមការសាា រជាប ាបន្ទា ប់កន តងអំឡុងមពល្បជុំករម វធីិ IEP ។

• កំណត់អតាសញ្ញា ណ្បសិ មបើ្តវូការមសវាករមសាា របខ ែរ។

• ែាល់មសវាករមសាា រតារត្រូវការ ររួជារួ ករម វធីិជំ ួ មែសងៗមទៀត។

រែូវមតា ឆ្ន ំ
2023

• ពិ ិតយមឡើងវញិ ូវែលប េះពាល់ថ្ មសវាករម  ិងករម វធីិសាា រមៅរែូវសែ ឹកម ើ្ជេុះឆ្ន ំ 2022 & រែូវផ្កា រកី

ឆ្ន ំ 2023 ។

• មពលមវលា  ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករម វធីិ IEP រួ ចំ ួ * ។

• កំណត់អតាសញ្ញា ណ្បសិ មបើ្តវូការមសវាករមសាា របខ ែរ។

• ែាល់មសវាករមសាា រតារត្រូវការ បខ ែរមលើ ESY ឬជារួ ករម វធីិរែូវមតា មែសងមទៀត។

សត្មាប់សិសសមួយចំនួនប្ លមានបទពិនសាធន៍ទទួលផលប េះ ល់កាខ្ា ំង និងកងវេះការ

 រកីចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមម វធីិ IEP កន ុងកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ  ំនណើរ

ការននេះអាចនឹងត្រវូបនត ល់រ ៊ូវនតត ឆាន ំ 2021 ឆាន ំសិកាបនាា ប់ និងត្បប្ហលជា ល់រ ៊ូវក្

នៅឆាន ំ 2023 ។  ំនណើរការននេះនឹងបនត  នហើយគួ្រប្រត្រវូបាន ៊ូន ំណឹងនោយទិននន័យ

វឌ្ឍនភ្ជពនោយកំណរ់កត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លរំពឹងទុកមុននពល COVID ។

16



គំ្ ូសតាងលំហូរមសចកា ីសម្រចសា ីពីមសវាករមសាា រ
ក្រិតបចច តបប ន វឌ្ឍ ភាព មសវាករមន្ទន្ទ

រុ កូវែី (Pre-

COVID)

(បន្ទា ត់មោល)

នរើការបំនពញមុខ្របចច ុបបនន របស់សិសសមុននពល 
COVID មានកត្មិរប ុនាម ន?

នរើសិសសមានកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពប ុនាម ន (នលើនគលនៅ IEP) 
មុននពល COVID?

នរើការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមមទាកទ់ងត្រវូបាននរៀបជា
ឯកសារនលើ IEP មុននពល COVID របស់សិសសប្ រនទ?

ពី

រែូវផ្កា រកីឆ្ន ំ

2020 រហូតែល់

បចច តបប ន

នរើកដ ីកងវល់អវ ីខា េះត្រវូបាននលើកន ើងនោយពពុក(មាដ យ)?

នរើអវ ីខុសគន រវាងកត្មិរអនុវរតនប៍ចច ុបបននរបស់សិសស នបើ
នត្បៀបនធៀបនៅនងឹវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរពំឹងទុករបស់
សិសសននការអនុវរតមាននៅនពល មៃ ឺរាររារមនិទាន់
នកើរន ើង?

នរើាមវសិាលភ្ជពអវ ីកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពរបស់អនកមាន (នលើ
នគលនៅ IEP) បានងយចុេះ ឬយឺរ នបើនត្បៀបនធៀបនៅ
នឹងកត្មិរបនាា រ់នគល?

នរើការអប់រំពិនសស និងនសវាកមមប្ លទាក់ទងអវ ីខាេះត្រវូ
បានផដល់ ល់សិសសកន ុងរ ៊ូ វផ្ទក រកីឆាន ំ 2020 និងអំ ុងនពល
ឆាន ំសិកា 2020–21នបើនត្បៀបនធៀបនៅនងឹការផដល់ ៊ូន
បនាា រ់នគលននការអប់រំសាធារណៈសមរមយឥរគ្ិរនងា 
(Free Appropriate Public Education, FAPE)?

នរើាមកត្មិរអវ ីប្ លសិសសបានច៊ូលនត្បើនសវាកមមប្ ល
បានផដល់ ៊ូននៅកន ុងរ ៊ូវផ្ទក រកីឆាន ំ 2020 និងអំ ុងឆាន ំ
សិកា 2020–21?

មសចក ីសម្រច

មសវាករមសា រ

នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដ រនោយរនបៀបណា និង
នៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវ ីខា េះអាចរកបានសត្មាប់
ការច៊ូលនត្បើរមួបញ្ច លូ មិនថានសវាកមមសាដ រត្រវូបានផដល់
 ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?

ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចច ុបបនន របស់សិសស អាយុ និង
កត្មិរអភិវឌ្ឍន ៍នរើមានបនាា រ់នគលអវ ីខា េះសត្មាប់សិសស
កន ុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពងឹទកុ
សត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដ រប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហា ណ?

នរើពពុកមាដ យនឹងត្រវូបាន ៊ូន ំណឹងពីវឌ្ឍនភ្ជពនលើនស
វាកមមសាដ រនោយរនបៀបណា និងញឹកញាប់ប ុណាា  រមួទាងំ
រនបៀបប្ លត្កមុការ្រ IEP នឹងនោេះត្សាយកងវេះខ្រ
ទាងំឡាយននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផល?

ប្ផែកនលើកត្មិរបចច ុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនស
វាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រវូបានការ់បនថយអំ ុងនពល 
មៃ ឺរាររារ នរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ ល
ទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់ IEP អវ ីខា េះរត្មូវឱ្យមាននសវា
កមមសាដ រ?

សត្មាប់ប្ផនកនសវាកមមសាត រប្ លបានកំណរ់នរើមានចនួំន
នសវាអវ ីប្ លត្រវូការន ើមបី ួយសិសសឱ្យសនត្មចបានន៊ូវ
កត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរពំឹងទកុ ត្បសិននបើនរាគ្
រាររារមិនបាននកើរន ើង?

ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សុនីាន៖ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 5)។
17

ារាងននេះក៏ត្រវូបានទាញនចញនោយផ្ទា ល់ពីការប្ណនំាអំពីនសវាកមមសាត ររបស់នយើង។ 

រំណភ្ជា ប់មាននៅនលើសាា យ នហើយអនកអាចរកន ើញារាងនៅទំព័រទី 5 ននឯកសារ

ប្ណនំា។ ខំុ្នឹងច៊ូលនៅមារិកាននារាងនលើសាា យពីរបីបនាា ប់។

17



គំ្ ូសតាងលំហូរមសចកា ីសម្រចសា ីពីមសវាករមសាា រ

ក្រិតបចច តបប ន វឌ្ឍ ភាព មសវាករមន្ទន្ទ

រុ កូវែី 

(Pre-

COVID)

(បន្ទា ត់

មោល)

នរើការបំនពញមុខ្រ
បចច ុបបនន របស់សិសសមុន
នពល COVID មាន
កត្មិរប ុនាម ន?

នរើសិសសមានកត្មិរ
វឌ្ឍនភ្ជពប ុនាម ន (នលើ
នគលនៅ IEP) មុន
នពល COVID?

នរើការអប់រំពិនសសនិង
នសវាកមមទាក់ទងត្រវូ
បាននរៀបជាឯកសារនលើ
IEP មុននពល COVID 

របស់សិសសប្ រនទ?

18
ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សុនីាន៖ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 5)។

 ំហាន ំប៊ូងន ើមបីកំណរ់រត្មូវការសត្មាប់នសវាកមមសាត រ រមួទាងំនសវាកមមសាត រអនត រកាល

គឺ្ត្រវូត្កន កនមើលនៅកត្មិរននសមរថភ្ជពរបស់សិសសនៅមុននពល COVID ។ ត្កមុ

ការ្រក៏គួ្រពិចារណានលើកត្មិរសិសស ឬអត្ាននការរកីចនត្មើននលើនគលនៅកមម វធីិ IEP 

នៅមុននពល COVID ។ នៅចុងបញ្ចប់ នរើការអប់រំពិនសស និងនសវាកមមទាក់ទងអវ ីខា េះ

ត្រវូបាននរៀបជាឯកសារនលើ pre-COVID IEP របស់សិសស?

18



គំ្ ូសតាងលំហូរមសចកា ីសម្រចសា ីពីមសវាករមសាា រ

ក្រិតបចច តបប ន វឌ្ឍ ភាព មសវាករមន្ទន្ទ

ពី

រែូវផ្កា  រកី

ឆ្ន  ំ2020

រហូតែល់

បចច តបប ន

នរើកដ ីកងវល់អវ ីខា េះត្រវូបាន
នលើកន ើងនោយពពុក
(មាដ យ)?

នរើអវ ីខុសគន រវាងកត្មិរអនុ
វរតន៍បចច ុបបនន របស់សិសស នបើ
នត្បៀបនធៀបនៅនឹងវឌ្ឍន
ភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុករបស់
សិសសននការអនុវរតមាននៅ
នពល មៃ ឺរាររារមិនទាន់
នកើរន ើង?

នរើាមវសិាលភ្ជពអវ ីកត្មិរ
វឌ្ឍនភ្ជពរបស់អនកមាន (នលើ
នគលនៅ IEP) បានងយចុេះ
ឬយឺរ នបើនត្បៀបនធៀបនៅនងឹ
កត្មិរបនាា រ់នគល?

នរើការអប់រំពិនសស និងនសវា
កមមប្ លទាក់ទងអវ ីខា េះត្រវូ
បានផដល់ ល់សិសសកន ុងរ ៊ូវផ្ទក
 រកីឆាន ំ 2020 និងអំ ុងនពល
ឆាន ំសិកា 2020–21នបើនត្បៀប
នធៀបនៅនឹងការផដល់ ៊ូន
បនាា រ់នគលនន FAPE?

នរើាមកត្មិរអវ ីប្ លសិសស
បានច៊ូលនត្បើនសវាកមមប្ ល
បានផដល់ ៊ូននៅកន ុងរ ៊ូវផ្ទក
 រកីឆាន ំ 2020 និងអំ ុងឆាន ំ
សិកា 2020–21?

19
ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សុនីាន៖ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 5)។

្នមក ល់នពលបចច ុបបនន  នរើអាណាពាបាល និងសិសសមានការត្ពួយបារមភអវ ីខា េះ? នរើ

អវ ីខុសគន  (ឬគ្មាា រ) រវាងកត្មិរអនុវរតន៍បចច ុបបនន របស់សិសស នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹង

វឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុករបស់សិសសននការអនុវរតមាននៅនពល ំងឺរាររារមិន

ទាន់នកើរន ើង ឧទាហរណ៍ ត្បសិននបើ pre-COVID IEP មាននគលនៅអនតរកាលទាក់ទង

នឹងការ្រ នរើសិសសមានការរកីចនត្មើននៅនលើនគលនៅននាេះយា ង ៊ូចនមតចមុននពល 

COVID? នរើការរកីចំនរនីកត្មិរណាប្ លអនករំពឹងនលើនគលនៅននាេះត្បសិននបើ COVID 

មិនប្ លនកើរន ើង? នរើសិសសកំពុងនធវ ើយា ងណាចំន េះនគលនៅនានពលបចច ុបបនន ននេះ

នោយប្ផែកនលើទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជព? នរើកត្មិរសិសស (ឬអត្ា) ឬការរកីចនត្មើនបានងយ

ចុេះនទនបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងមុន COVID? នហើយនសវាកមមអវ ីប្ លត្រវូបានផតល់ ៊ូន នហើយ

នរើសិសសអាចនត្បើត្បាស់នសវាអវ ីខា េះកន ុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ? រាល់ព័រ៌មានទាងំអស់

ននាេះនឹង ួយត្កមុ IEP កន ុងការសនត្មចនសចកត ីត្រវូការសត្មាប់នសវាកមមសាត រ។
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គំ្ ូសតាងលំហូរមសចកា ីសម្រចសា ីពីមសវាករមសាា រ
ក្រិតបចច តបប ន វឌ្ឍ ភាព មសវាករមន្ទន្ទ

មសចក ី

សម្រចមស

វាករមសា រ

នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដ រ
នោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? 
នរើមាន នត្មើសអវ ីខា េះអាចរកបាន
សត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរមួបញ្ច លូ មិន
ថានសវាកមមសាដ រត្រវូបានផដល់ ៊ូន
អំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ង
នរៀន?

ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជព
បចច ុបបនន របស់សិសស អាយុ និង
កត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាា រ់
នគលអវ ីខា េះសត្មាប់សិសសកន ុងការ
សនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ ល
បានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបនន់សវា
កមមសាដ រប្ លបានកំណរ់អរត
សញ្ហា ណ?

នរើពពុកមាដ យនឹងត្រវូបាន ៊ូន
 ំណឹងពីវឌ្ឍនភ្ជពនលើនសវាកមមសាដ រ
នោយរនបៀបណា និងញឹកញាប់
ប ុណាា  រមួទាងំរនបៀបប្ លត្កមុ
ការ្រ IEP នឹងនោេះត្សាយកងវេះ
ខ្រទាងំឡាយននវឌ្ឍនភ្ជពសម
នហរុផល?

ប្ផែកនលើកត្មិរបចច ុបបនន របស់សិសស
ននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ ល
ខកខ្ន ឬត្រវូបានការ់បនថយ
អំ ុងនពល មៃ ឺរាររារ នរើការ
អប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមម
ប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់
IEP អវ ីខា េះរត្មូវឱ្យមាននសវាកមម
សាដ រ?

សត្មាប់ប្ផនកនសវាកមមសាត រប្ ល
បានកំណរ់នរើមានចំនួននសវាអវ ី
ប្ លត្រវូការន ើមបី ួយសិសសឱ្យស
នត្មចបានន៊ូវកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជព
ប្ លបានរំពឹងទុក ត្បសិននបើនរាគ្
រាររារមិនបាននកើរន ើង?

20
ត្បភព៖ ប្ផនទីប ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សុនីាន៖ឆាន ំ2021 និងនពលអនាគ្រ (ទំព័រ 5)។

ត្កមុកមម វធីិ IEP នឹងកំណរ់នគលនៅ និងរំបន់នសវាកមម IEP សត្មាប់នសវាកមមសាត រ រមួ

ទាងំនសវាកមមសាត រអនត រកាល។ ការកំណរ់នពលនវល្ង ចំនួនទឹកត្បាក់ និងត្បនភទនននសវា

កមមសាត រនឹងមានភ្ជពខុសគន សត្មាប់សិសសមាន ក់ៗ អាត្ស័យនលើទំហំវឌ្ឍនភ្ជពប្ លត្រវូការ

នធវ ើ និងសត្មាប់រំបន់នគលនៅរបស់ IEP ។
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មសវាករមសាា រអ ារកាលស្ាប់
សិសសជារួ ករម វធីិIEP
(សមាសធារុនននសវាកមមសាត រ)

ឥ ូវននេះ ស៊ូមផ្ទា ស់បត រូច៊ូលនៅកន ុងនសវាកមមសាត រអនត រកាល ប្ លជាធារុផសនំនការសាត រ

សិសស។
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មតើមសវាករមសាា រអ ារកាលជាអវ ី?

❖ នសវាកមមសាត រអនត រកាលគ្ឺជានសវាកមមអនត រកាលបប្នថមសត្មាប់សិសស

ជាមួយកមម វធិី IEP ន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរផុលនលើ

នគលនៅកមម វធិី IEP ឬប្ផនការអនតរកាល នោយសារប្រការខកខ្ន ឬ

ការអប់រំពិនសសមានកំណរ់ និងនសវាកមម ក់ព័ន្ ធឬសត្មាប់នហរុ

ផលនផសងនទៀរនោយសារ ំងឺរាររារ។

❖ ងវកិាសត្មាប់នសវាកមមសាត រអនត រកាលរមួមានម៊ូលនធិិអប់រំពិនសសរបស់

សហព័នធនិងរ ឋ ម៊ូលនិធិប្ផនការ ួយសនស្ត គ្ េះអានម រចិ (American 

Rescue Plan Act, ARPA) និងម៊ូលនិធិរ ឋសត្មាប់នសវាកមមអនត រកាល

បប្នថមសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21ឆាន ំ។

ខុ្ំសងឃឹមថា ក់កណាត ល ំប៊ូងននវគ្គ របស់នយើងនងៃននេះបាន ួយផតល់ឱ្យអនកន៊ូ វអារមមណ៍ត្បនសើរ

ន ើងអំពីនសវាកមមសាត រ។ នសវាកមមសាត រអនត រកាលគ្ឺមានភ្ជពត្សន ៀងគន ខ្ា ំង - ពួកវាគឺ្ជានសវា

កមមអនត រកាលបប្នថមន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមម វធីិ IEP 

និង/ឬអនតរកាលនោយសារប្រ ំងឺរាររារ។

អវ ីប្ លត្រវូករ់សំគល់ននាេះគឺ្ថាមានងវកិានផសងៗគន ប្ លអាចនត្បើបានន ើមបីគំត្ទ ល់សាល្ង

នរៀននោយផតល់នសវាកមមសាត រអនត រកាល។ ត្បភពងវកិារមួមានម៊ូលនិធិអប់រំពិនសសរបស់សហព័នធ

និងរ ឋ ម៊ូលនិធិប្ផនការ ួយសនស្ត គ្ េះអានមរចិ (ARPA) និងម៊ូលនិធិរ ឋសត្មាប់នសវាកមមអនត រ

កាលបប្នថមសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆាន ំ។ ងវកិាទាងំននាេះរមួមាន $12M សត្មាប់

ឆាន ំសិកា 2021–22 និង $12M សត្មាប់ឆាន ំសិកា for the 2022–23 ។

Alex នឹងច៊ូលមកទីននេះ នហើយ ួយនយើងពនាា ព័រ៌មានបប្នថមអំពីនសវាកមមសាត រអនត រកាល។
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មតើសិសសរបស់ែ្ត ំា សិទធ ិទទួលមសវាករមសាា រអ ារកាលខែរឬមទ?

❖ សិសសប្ លផ្ទា ស់បត រូអាយុ (ជាទ៊ូនៅអាយុពី 16  ល់ 21ឆាន ំ) អាចបាន ួបត្បទេះការរំខ្ន ល់ការនរៀនស៊ូ ត្រ

ប្ផែកនលើការ្រ និងការច៊ូលនៅកាន់សហគ្មន៍ នៅនពលននេះ។

❖ សិសសប្ ល ល់វយ័ 21 ឆាន ំ កន ុងអំ ុង 2019–20 ឬ 2020–21 នហើយមិនទាន់បានទទួលសញ្ហា ប័ត្រនៅន ើយ

ក៏អាចត្រវូការនសវាកមមសាត រអនត រកាលផងប្ រ។

❖ នសវាកមម សាត រអនត រកាលគួ្រប្រ៖

▪ នោេះត្សាយកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមម វធិី IEP ឬប្ផនការអនត រកាលកមម វធិី IEP ។

▪ នោេះត្សាយការខកខ្ន ឬការអប់រំពិនសសមានកំណរ់ ឬនសវាកមម ក់ព័នធ។

▪ គំត្ទ ល់សិសសន ើមបីសនត្មចបានន៊ូវកត្មិរននការរកីចនត្មើនប្ លរំពឹងទុកចំន េះនគលនៅនត្កាយ

មធយមសិការបស់ពួកនគ្ ( ៊ូចប្ លបានចងអ ុលប ហ្ ញនៅកន ុងប្ផនការអនត រកាលកមម វធិី IEP និង

 វទិាល័យ និងប្ផនការនានពលអនាគ្រ) ។

 ៊ូនចនេះសំណួរបនាា ប់ប្ លអនកអាចនងឹនៃលគ់្ថឺានរើសសិសរបសអ់នកមានសទិធិទទួលបាននសវាកមមសាត រអនតរ

កាលទាងំននេះប្ រឬនទ។ សិសសជានត្ចើនប្ លមានអាយុផ្ទា សប់ត រូព ី16-21 អាច ួបត្បទេះការរំខ្នកន ុងការ

នរៀនស៊ូ ត្រប្ផែកនលើការ្រ និងការច៊ូលនៅកានស់ហគ្មនក៍ន ុងនពលមាន ំងឺរាររារ នហើយអាចមានសទិធិ

ទទួលបាននសវាកមមសាត រអនតរកាល។ សិសសប្ ល ល់វយ័ 21 ឆាន ំ កន ុងអ ុំងនពល ំងរឺាររារ នហើយមនិទាន់

បានទទួលសញ្ហា ប័ត្រនៅន ើយ ក៏អាចត្រវូការនសវាកមមសាត រអនតរកាលផងប្ រ។

នសវាកមមទាងំននេះត្បសនិនបើត្រូវបានកណំរា់មរត្មូវការនោយត្កមុ IEP អាច៖

▪ នោេះត្សាយកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពនលើនគលនៅកមម វធិ ីIEP ឬប្ផនការអនតរកាលកមម វធិ ីIEP ។

▪ ផតល់ន៊ូ វការខកខ្នអប់រំពនិសស ឬនសវាកមមប្ ល កព់ន័ធ  និងអាចមានផងប្ រ

▪ គំត្ទសិសសឱ្យត្រ ប់នៅកត្មរិរពំងឹទុកននការរកីចនត្មើននឆាព េះនៅរកនគលនៅនត្កាយមធយម

សិការបសពួ់កនគ្ ( ៊ូចប្ លបានប ហ្ ញនៅកន ុងប្ផនការអនតរកាលកមម វធិ ីIEP និងប្ផនការ

 វទិាល័យនិងនានពលអនាគ្រ (High School and Beyond Plan, HSBP)) ។

ចំណុចមួយចនួំនប្ លខំុ្ចងច់ងអ ុលប ហ្ ញនៅទីននេះគ្តឺ្កមុកមម វធិ ីIEP ទទួលខុសត្រូវចនំ េះការកណំរន់ៅ

នពលប្ លសិសសបានបំនពញន៊ូវរត្មូវការបញ្ច ប់ការសកិារបសពួ់កនគ្ប្ លរមួមានមនិត្រមឹប្រឥណទាន 

និងផល វូបញ្ចបក់ារសកិាប នុណាា េះនទ ប ុប្នត ប្ងមទាងំប្ផនការអនតរកាលកមម វធិ ីIEP និងនគលនៅ IEP ផងប្ 

រ។ នៅនពលសសិសទទួលបានសញ្ហា ប័ត្រគ្នឺោយសារប្រត្កមុ IEP បានកំណរថ់ាពួកនគ្បានបំនពញរាលរ់ត្មូវ

ការបញ្ច ប់ការសកិា នហើយមនិចាំបាចម់ាននសវាកមមអប់រំពនិសសបប្នថម រមួទាងំនសវាកមមសាត រអនតរកាល

នទ។ ត្កមុកមម វធិ ីIEP មិនគួ្រត្រវូបាននចញសញ្ហា ប័ត្រ និងរកាទុកវាន ើមបីឱ្យសិសសអាចទទួលបាននសវាកមម

សាត រអនត រកាលននាេះនទ។

ចំណុចមួយនទៀរនៅទីននេះគ្៖ឺ សិសសចាស់ៗប្ លកពំងុបនតទទួលនសវាកមមសាត រអនតរកាល ឬច៊ូលរមួកន ុងកមម

 វធិីអនត រកាលអាចន ើរជាមួយមរិតភកដ រិបសពួ់កនគ្ នហើយច៊ូលរមួកន ុងសកមមភ្ជពបញ្ចបក់ារសកិាទាងំអស។់ 

សិសសទាងំននេះអាចទទួលបានវញិ្ហា បនប័ត្រននការច៊ូលរមួកន ុងពធិតី្បគ្លស់ញ្ហា ប័ត្រ នហើយបនាា ប់មកពួក

នគ្នងឹទទួលបានសញ្ហា ប័ត្រនៅនពលពួកនគ្បំនពញត្គ្ប់រត្មូវការននការបញ្ច ប់ការសកិានហើយត្កមុកមម វធិ ី

IEP កំណរ់ថាមនិចាំបាចម់ាននសវាកមមអប់រំពនិសសបប្នថមនទ។ ចាប់របស ់Kevin (RCW 28A.155.170) 

អនុញ្ហា រឱ្យសិសសប្ លនងឹបនតទទួលបាននសវាកមមអប់រំពនិសសប្ លមានអាយុចននាា េះព ី18  ល់ 21ឆាន ំ 
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ន ើមបីច៊ូលរមួកន ុងពធិតី្បគ្លស់ញ្ហា ប័ត្រ និងសកមមភ្ជពនានាជាមួយមរិតភកដ រិបសពួ់កនគ្បនាា ប់ពរីយៈនពល 

4ឆាន ំ ននការច៊ូលនរៀននៅវទិាល័យ និងទទួលបានវញិ្ហា បនប័ត្រច៊ូលនរៀន។
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មតើសាលាមរៀ កំពុងមធវ ើអវ ីែែេះស្ាប់ការសាា រអ ារកាល?
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❖ នសវាកមមសាត រអនត រកាលត្រវូបានពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ ៊ូលប្ លមានអាយុផ្ទា ស់

បត រូជាមួយកមម វធិី IEP៖ នរើកត្មិររំពឹងទុកននវឌ្ឍនភ្ជពពី pre-COVID IEP និង

ប្ផនការអនត រកាល ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង?

❖ ត្កមុត្គួ្សារ និងសិសសមិនចាំបាច់នសន ើសុំ ំនណើរការននេះ នកើរន ើងនទ ។ វាគួ្រប្រជា

ប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមម វធិី IEP ។

❖ កមម វធិី IEP ត្រវូបានពិនិរយន ើងវញិយា ងរិចជានរៀងរាល់ឆាន ំ នហើយអាចត្រវូបាននគ្

ពិនិរយន ើងវញិកាន់ប្រញឹកញាប់នៅនពលកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពនគលនៅកមម វធិី IEP 

ព័រ៌មានពីអាណាពាបាល និង/ឬន ើមបីពិភ្ជកាអំពីរត្មូវការប្ លរំពឹងទុករបស់

សិសស។

នសវាកមមសាត រអនតរកាល ៊ូចគន នងឹរាលក់ារសនត្មចសាត រគួ្រប្រត្រវូបានពនិរិយ និងពចិារណាសត្មាប់សសិស

ត្គ្ប់រ ៊ូបជាមួយកមម វធិ ីIEP ។ នសវាកមមអនតរកាលនងឹមានលកខណៈជាកល់្ងកច់នំ េះសសិសប្ លមាអាយុផ្ទា ស់

បត រូអាយុពី 16 នៅនលើស 21 ឆាន ំ។

ការសនត្មចចរិតរបស ់IEP សត ីពីនសវាកមមសាត រនងឹប្ផែកនលើអវ បី្ លកត្មរិរពំងឹទុកននវឌ្ឍនភ្ជពនៅនលើ មុន

នពល COVID IEP និងប្ផនការអនតរកាល ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមនិបាននកើរន ើង។

ត្កមុត្គួ្សារ និងសសិសមនិចាំបាចន់សន ើសុឱំ្យ ំនណើរការននេះនកើរន ើងនទ វាគួ្រប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការ

របស់កមម វធិ ីIEP ។  ំនណើរការកមម វធិ ីIEP រមួបញ្ច លូយា ងនហាចណាសក់ារពនិរិយកមម វធិ ីIEP ត្បចាំឆាន ំ ប ុប្នត

ត្បប្ហលជាញឹកញាប់ជាងមនុនោយប្ផែកនលើរត្មូវការរបសស់សិស ការរកីចនត្មើននគលនៅកមម វធិ ីIEP ឬ

ព័រ៌មានអាណាពាបាល
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ឧទហរណ៍ថ្ មសវាករមសាា រអ ារកាល
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❖ គំត្ទ ល់ការោក់ កយសំុសិទធិទទួលបានជាមួយភ្ជន ក់្រមនុសសនពញវយ័ រមួបញ្ច លូទាងំប្ផនកនីរិសមប

ទាវជិាា  ីវៈ (DVR), រ ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍ នពិការ (DDA) ជាន ើម។

❖ បំនពញន៊ូ វការ្រត្សនមាល ៊ូចបានចងអ ុលប ហ្ ញនៅនលើប្ផនការអនត រកាលកមម វធិី IEP ។

❖ សហគ្មន៍មានរចនាសមព ័នធផ្ទា ល់ខល នួបប្នថម ឬបទពិនសាធន៍ការ្រ។

❖ គំត្ទកន ុងការនត្បើត្បាស់ និងនត្រៀមសត្មាប់ការនធវ ើនរសតមហាវទិាល័យអានមរចិ (American College 

Testing, ACT)/ការនធវ ើនរសត វាយរនមាអាហារ ៊ូបករណ៍ (Scholastic Assessment Test, SAT) ឬការត្ប ង

ច៊ូលមហាវទិាល័យនផសងនទៀរ។

❖ ការប ហ្ រ់បនត្ងៀនពិនសស (Specially Designed Instruction, SDI) ឬនសវាកមម ក់ព័នធ (Related 
Services, RS) ន ើមបីជា ំនួយ៖

▪ ការនធវ ើនសចកត ីត្ ង និងការប្កសត្មួលត្បវរត ិរ ៊ូប។

▪ ការបំនពញ កយសុំការ្រ និងការអប់រំបប្នថម។

▪ ការកំណរ់ និងនរៀបចំងវកិាត្បចំាសបាត ហ៍។

▪ ការនត្បើត្បាស់យុទធសាស្តសត ទំនាក់ទំនងប្ លមានមុខ្រនៅកន ុងសហគ្មន៍។

▪ នត្បើត្បាស់ត្បព័នធ ឹក ញ្ជ នូសាធារណៈនោយឯករា យ។

នសវាកមមសាត រសិសសមាន ក់ៗនឹងត្រូវបានកំណរ់នោយត្កមុកមម វធីិ IEP នហើយនឹងត្រវូប្ផែកនលើសិសស

ប្ លមាននគលនៅមុននពល COVID IEP និងប្ផនការអនត រកាល។ ឧទាហរណ៍ខា េះត្រវូបានបញ្ច លូ

នៅទីននេះ  ៊ូនចនេះស៊ូ មនមើលឧទាហរណ៍ ៊ូចជា៖

• ការ្រត្សនមាល។

• គំត្ទសត្មាប់ ំនាញនត្រៀមការ្រ។

• គំត្ទកន ុងការោក់ កយសុំមានសិទធិទទួលបានការ្រប្ លមានការគំត្ទ និងបនងក ើរបណាត ញ

ភ្ជន ក់្រសំខ្ន់ៗនផសងនទៀរ ( ៊ូចជា DVR និង DDA) ។

 ៊ូចជាការគំត្ទការអប់រំពិនសសសត្មាប់នគលនៅកមម វធីិ IEP ៖

• នធវ ើត្បវរត ិរ ៊ូបសនងខប។

• ការបំនពញ កយសុំការ្រ និងការអប់រំ។

• នធវ ើការនលើ ំនាញត្គ្ប់ត្គ្ងហរញិ្ា វរថ ុ។

• ការប្កលមែមុខ្រទំនាក់ទំនងប្ លមាននៅកន ុងសហគ្មន៍។

• នត្បើត្បព័នធនាងការ់សាធារណៈនោយឯករា យ។

ទាងំននេះត្គន់ប្រជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនរបស់នសវាកមមសាត រអនត រកាល។ ស៊ូ មចងចំាថាចំណុច

ទាងំននេះនឹងប្ផែកនលើ pre-COVID IEP សិសសរបស់អនក និងមានជាលកខណៈបុគ្គលសត្មាប់សិសស

របស់អនក។
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❖ នសវាកមមសាត រអនដ រកាលជាទ៊ូនៅត្រវូបានចងត្កងជាឯកសារនៅកន ុងនសចកត ី ៊ូន ំណឹង

ជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុន (Prior Written Notice, PWN) ត្សន ៀងនឹងសំណងការ

អប់រំ។

❖ នសវាកមមសាត រអនដ រកាល និងអវ ីប្ លជា “នងៃសិកា” មានន័យថាខុសគន សត្មាប់សិសស

ប្ លទទួលនសវាកមមអនត រកាល ជាពិនសសសត្មាប់សិសសអាយុនលើសពី 21ឆាន ំ។

❖ សិសសអាយុនលើសពី 21 ឆាន ំ ប្លងមានសិទធិទទួលការអប់រំសាធារណៈសាធារណៈ និងសម

រមយឥរគិ្រនងា (FAPE) ាមរយៈកមម វធីិ IEP ។ សត្មាប់សិសសប្ លមិនទាន់បានទទួល

សញ្ហា ប័ត្រ ត្កមុ IEP អាចកំណរ់ថានសវាកមមសាត រអនត រកាលគ្ឺនៅប្រជារត្មូវការ។

❖ ជាជាងកមម វធីិ IEP ប្ លមានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភ្ជព នសវាកមមសាត រអនត រកាល និងការ

កំណរ់នពលនវល្ងទាងំននេះនឹងត្រវូបានចងត្កងជាឯកសារាមរយៈ PWN

 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមទាងំននេះត្រវូបានចងត្កងជាឯកសារយា ង ៊ូចនមតច? នសវាកមមសាត រអនត រកាល

ជាទ៊ូនៅនឹងត្រវូបានចងត្កងជាឯកសារនៅកន ុងនសចកត ី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុន

ប្ លត្សន ៀងនឹងសំណងការអប់រំ។

នសវាកមមសាត រអនត រកាល និងអវ ីប្ លជានងៃសិកាមានន័យថាខុសគន សត្មាប់សិសសប្ លទទួលនសវា

កមមអនត រកាល ជាពិនសសសត្មាប់សិសសអាយុនលើសពី 21ឆាន ំ នោយសារនសវាកមមទាងំននេះជានត្ចើន

អាចនឹងនកើរន ើងនៅកន ុងសហគ្មន៍ ឬការកំណរ់ការ្រ នហើយនពលនវល្ងអាចខុសគន ពីនងៃ

សិកាធមមា។

ចំណុចសំខ្ន់នៅទីននេះគ្ឺថាសិសសអាយុនលើសពី 21 ឆាន ំ ប្លងមានសិទធិទទួលការអប់រំសាធារណៈ

សាធារណៈ និងសមរមយឥរគ្ិរនងា (FAPE) ាមរយៈកមម វធីិ IEP ។ នទាេះយា ងណាក៏នោយសត្មាប់

សិសសមានអាយុនលើស 21 ប្ លមិនទាន់បានទទួលសញ្ហា ប័ត្រ ត្កមុ IEP អាចកណំរ់ថានសវាកមម

សាត រអនត រកាលគឺ្នៅប្រជារត្មូវការ។

ជាជាងកមម វធីិ IEP ប្ លមានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភ្ជព ត្កមុកមម វធីិ IEP នឹងនរៀបរាប់ពីនសវាកមម

សាត រអនត រកាល និងការកំណរ់នពលនវល្ងនៅកន ុងនសចកត ី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុន។ 

នសវាកមមទាងំននេះ ៊ូចប្ លនយើងបានបញ្ហា ក់នៅខ្ងនលើកន ុងបទប ហ្ ញនឹងប្ផែកនលើអវ ីប្ លជា

កត្មិររំពឹងទុក ននវឌ្ឍនភ្ជពនលើ pre-COVID IEP និងប្ផនការអនតរកាល ត្បសិននបើ ំងឺ

រាររារមិនបាននកើរន ើង

 ៊ូនចនេះសរុបសនងខបត្កមុកមម វធីិ IEP នឹងមិនត្រវូបានប្កសត្មួលកមម វធីិ IEP ឬនធវ ើការវាយរនមា
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នផសងនទៀរសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆាន ំននាេះនទ ការគំត្ទការសាត រអនត រកាលនឹងត្រវូ

បានចងត្កងជាឯកសារនៅកន ុង PWN នហើយនឹងប្ផែកនលើ pre-COVID IEP មុនៗ។ 
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❖ ត្កមុ IEP កំណរ់ពីរត្មូវការរបស់សិសសសត្មាប់នសវាកមមសាត រអនត រកាល រមួទាងំកាល

 វភិ្ជគ្ ការកំណរ់នពលនវល្ងប្ លបានរំពឹងទុក រំបន់នសវាកមម និងទំហំនសវាកមម។

❖ ការគ្ិរអំពីកាលវភិ្ជគ្ និងនពលនវល្ង៖

▪ ការសនត្មចចិរតត្រវូបាននធវ ើន ើងជាលកខណៈបុគ្គលប្ផែកនលើកត្មិរននសមថភ្ជព

បចច ុបបនន របស់សិសសនត្បៀបនធៀបនៅនឹងវឌ្ឍនភ្ជពអនតរកាលប្ លរំពឹងទុក

ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង។

▪ គួ្រប្រត្រវូបានបញ្ច លូ និងផារភ្ជា ប់នៅបរសិាថ នប្ លមានោក់លកខខណឌ កំហិរ

រិចបំផុរសត្មាប់សិសស។

▪ គួ្រពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ទីភ្ជន ក់្រ ការ្របចច ុបបនន និង/ឬការ

ទទួលបាននសវាកមមពីទីភ្ជន ក់្រមនុសសនពញវយ័នផសងនទៀរ។

 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមសាត រអនត រកាលត្រវូបានផតល់ ៊ូនយា ង ៊ូចនមតច?

• ត្កមុ IEP កំណរ់ពីរត្មូវការរបស់សិសសសត្មាប់នសវាកមមសាត រ រមួទាងំកាលវភិ្ជគ្ នពល

នវល្ង រំបន់នសវាកមម និងទំហំនសវាកមម។

• ការសនត្មចចិរតទាងំននេះត្រវូបាននធវ ើន ើងជាលកខណៈបុគ្គលប្ផែកនលើកត្មិរននសមថ

ភ្ជពបចច ុបបនន របស់សិសសនត្បៀបនធៀបនៅនឹងវឌ្ឍនភ្ជពអនតរកាលប្ លរំពឹងទុក

ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង។

• នសវាកមមសាត រគួ្រប្រត្រវូបានបញ្ច លូកន ុងកត្មិរធំបំផុរាមប្ លអាចនធវ ើនៅបាន និង

• គួ្រពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ទីភ្ជន ក់្រ ការ្របចច ុបបនន  និង/ឬ ការទទួលបាន

នសវាកមមពីទីភ្ជន ក់្រមនុសសនពញវយ័នផសងនទៀរ។
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បុគ្គលិក

ជម្រើសររួា ៖

• បុគ្គលិកអប់រំពិនសសប្ លមានអាជាា បណា ឬ

មានវញិ្ហា បនបត្របញ្ហា ក់។

• បុគ្គលិកមណឌ លសិកាធិការ(សថ ិរនៅនត្កាម

ការត្រួរពិនិរយផ្ទា ល់ និងត្រួរពិនិរយនោយ

បុគ្គលិកអប់រំពិនសស) ។

• បុគ្គលិកអប់រំពិនសសមកពីមណឌ លសិកាធិការ

ខ្ង និងមណឌ លនសវាកមមអប់រំ (Educational 

Service Districts, ESDs) ។

• ផតល់នសវាកមមសាត រជាមួយនឹងការសត្មាករយៈ

នពលខា ី។

ការមធវើែំមណើរជញ្ជ  ូ

ត្កមុកមម វធីិ IEP គួ្រប្រ នោេះត្សាយបញ្ហហ ជាមួយប្ផនក

 ឹក ញ្ច នូកន ុងត្សកុ និងកន ុងរំបនន់ ើមបីធានាថា

សិសសមានមនធាបាយនធវ ើ ំនណើរសមរមយ ត្បសិននបើ

ត្រវូការន ើមបីទទួលបាននសវាកមមសាត រអនត រកាល។

ជម្រើសររួា ៖

•ការ ឹក ញ្ច នូកន ុងត្សកុ និងកន ុងរបំន់

•កិចចត្ពមនត្ពៀងប្ លមានការទទួលសាគ ល។់

• នត្មើស ឹក ញ្ជ នូឯក ន។

•សំណងអាណាពាបាលសត្មាប់នងានធវ ើ ំ

នណើរ។

OSPI  ឹងថាបុគ្គលិក និងការ ឹក ញ្ជ នូសត្មាប់នសវាកមមសាត រនឹងកាា យជាបញ្ហហ ត្បឈម

កំពុងបនត។ ត្កមុ IEP និងមណឌ លសិកាធិការបានអនុវរត វធីិសាស្តសត នផសងៗគន ជាយ៊ូ រមក

នហើយសត្មាប់ទាងំបុគ្គលិក និងការ ឹក ញ្ជ នូសត្មាប់នសវាកមមអនត រកាល នហើយនឹងបនត

ការអនុវរតទាងំននេះ និងពត្ងីកការអនុវរតបចច ុបបនន។ អនកនឹងន ើញចំណុចមួយចំនួន

ប្ លបានោក់នៅទីននេះ និងនៅកន ុងឯកសារប្ណនាំរបស់នយើង។ ន ើមបីទាន់នពលនវល្ង

នយើងនឹងមិនអវ ីទាងំននេះនងៃននេះនទ ប ុប្នត នយើងចង់ឱ្យអនកទទួលបានព័រ៌មាន ៊ូចគន នឹង

មណឌ លប្ រ។
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មតើែ្ត ំអាចមធវ ើអវ ីបា មែើរបីោំ្ ទមសវាករមសាា រអ ារកាល?
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❖ ទាក់ទងនៅត្កមុ IEP របស់អនកជាមួយនងឹសណួំររបស់អនកអពីំនសវាកមមសាត រអនត រកាលនិងការរកី

ចនត្មើនរបស់សសិសរបសអ់នកកន ុងនពលមាន ំងរឺាររារ។

❖ នសន ើសុំត្កមុ IEP របស់អនកន ើមបីពិភ្ជកាអពំីការរកីចនត្មើនរបស់សសិសអនកនលើប្ផនការអនតរកាលកមម

 វធិី IEP និងវទិាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្រ រមួមាន៖

▪ វឌ្ឍនភ្ជពនលើនគលនៅកមម វធីិ IEP និងនគលនៅនត្កាយមធយមសិកា។

▪ ការបញ្ចប់វទិាល័យ និងប្ផនការនានពលអនាគ្រ នហើយរត្មូវការផល វូបញ្ចប់ការសកិា។

❖ ប្ចករំប្លកជាមួយត្កមុ IEP នលើការសនងកររបស់អនកពីការប្ណនាពំីចមាៃ យ និងអវ ីប្ ល នំណើរការលែ

បំផុរសត្មាប់សិសសរបស់អនក។ ត្បាត្ស័យទាក់ទងអពំីទីភ្ជន ក់្ រនផសងនទៀរប្ លកពំុងគតំ្ទសិសស

របស់អនក។

❖ ត្បសិននបើអនកមនិយលត់្សបនឹង នត្មើសនសវាកមមសាត រអនត រកាលប្ លបាននសន ើសុំ ឬការកំណរ់នពល

នវល្ង ស៊ូមប្ចករំប្លកការត្ពួយបារមភរបសអ់នកជាមួយត្កមុ IEP របស់សិសសអនក។ ត្បសិននបើត្កមុ IEP 

មិនអាច្ន លក់ចិចត្ពមនត្ពៀង អនកអាចច៊ូលនៅកាន ់នត្មើសនោេះត្សាយ វវិាទ។

នៅនពលនយើងចាប់នផតើមបញ្ចប់ការពិភ្ជការបស់នយើងនៅល្ងៃ ចននេះនយើង ឹងថាត្កមុត្គួ្សារកំពុង

ប្រនៃល់ថានរើពួកនគ្អាចនធវ ើអវ ីបានន ើមបីនធវ ើឱ្យត្បាក ថាសិសសរបស់ពួកនគ្ទទួលបាននសវាកមម

សាត រអនត រកាលប្ លពួកនគ្ត្រវូការ។ ជា ំហាន ំប៊ូង នយើងនលើកទឹកចិរតអនកនអាយទាក់ទង

ជាមួយត្កមុ IEP របស់អនកជាមួយនឹងសំណួររបស់អនកអំពីនសវាកមមសាត រអនត រកាល នហើយសំខ្ន់

ន ើមបីប្សវ ងយល់បប្នថមអំពីទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពរបស់សិសសអនកកន ុងអំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។

ទិនន ន័យវឌ្ឍនភ្ជពអាចរាប់បញ្ច លូនគលនៅកមម វធីិ IEP ការរបាយការណក៍ត្មិរ វឌ្ឍនភ្ជពនលើ

 វទិាល័យ និងប្ផនការនានពលអនាគ្រ និងផល វូបញ្ចប់ការសិកា ការរកីចនត្មើននលើប្ផនការអនតរ

កាលវធីិ IEP ជាន ើម។

ចំនណេះ ឹង និងការសនងកររបស់អនកអំពីការនរៀនស៊ូ ត្រសិសសរបស់អនកកន ុងនពលមាន ំងឺរាររារ

ពិរជាសំខ្ន់ណាស់! ស៊ូមប្ចករំប្លកជាមួយត្កមុ IEP របស់អនកន៊ូ វអវ ីប្ លអនកបាន ឹងអំពីសិសស

របស់អនកអំ ុងនពលបនត្ងៀនពីចមាៃ យ រមួទាងំយុទធសាស្តសតណាប្ ល ំនណើរការបានលែបំផុរ។ 

ត្បសិននបើសិសសរបស់អនកមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្ជន ក់្រនផសងនទៀរ ៊ូចជាអនកផតល់នសវា

ការ្រ ស៊ូ មប្ចករំប្លកព័រ៌មានននាេះផងប្ រ។

នយើង ឹងថាសមា ិកត្កមុ IEP ត្បប្ហលជាមិនឯកភ្ជពនទ។ ត្បសិននបើអនកមិនយល់ត្សបនឹង

 នត្មើសនសវាកមមសាត រអនត រកាលប្ លបាននសន ើសុំ ឬការកំណរ់នពលនវល្ង ស៊ូមប្ចករំប្លកការត្ពួយ

បារមភរបស់អនកជាមួយត្កមុ IEP និងនសន ើសុំចងត្កងជាឯកសារ។ អនកក៏អាចទាក់ទងនាយក

សាល្ងរបស់អនក នាយកមណឌ លអប់រំពិនសស ឬការយិាល័យអប់រំពិនសសរបស់នយើងទីននេះនៅ 

OSPI ។ នយើងនឹងផតល់ព័រ៌មានទំនាក់ទំនងរបស់នយើងនៅនលើផ្ទា ងំសាា យខ្ងមុខ។
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ចុេះ្បសិ មបើសិសសរបស់ែ្ត ំរិ បា ម្បើ្បាស់មសវាករមកន តងកំឡុង
មពលជំងឺរាតតាត?
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❖សាល្ងនរៀនត្បប្ហលជាបានផតល់ការអប់រំពិនសស និងនសវាកមម ក់ព័នធ រមួទាងំនសវាកមម

អនត រកាលកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ នហើយត្គួ្សារអាចបានប ិនសធនសវាកមមទាងំ

ននាេះ ឬនត្ ើសនរសីនៅឆាៃ យនោយសារនហរុផលនផសងៗ។

❖សត្មាប់សំណងការអប់រំ នៅត្កមប្ផនករ ឋបាល ឬ OSPI នឹងពិចារណានលើកាត ការ់បនថយ

ប្ លអាចការ់បនថយរ វ្ ន់សំណង ៊ូចជាការប ិនសធនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន។

❖ ត្កមុ IEP គួ្រប្រនធវ ើការសនត្មចចិរតប្ លនផ្ទត រនលើសិសសមាន ក់ៗអំពីអវ ីប្ លនសវាកមមសាត រអនត រ

កាលត្រវូការ នោយពិចារណា៖

▪ ភ្ជពប្ លអាចនធវ ើបាន និងផលប េះ ល់ ល់សិស្ សត្បសិននបើនសវាកមមផតល់ ៊ូនមិនត្រូវបាននត្បើត្បាស់។

▪ នហរុផលរបស់ត្គួ្សារកន ុងការប ិនសធ និង ំនណាេះត្សាយប្ លមានសកាត នុពលសត្មាប់សិសសកន ុងការ

ទទួលបានការគំត្ទត្បសិននបើចាំបាច់ (ឧទាហរណ៍ត្បសិននបើសិសសមិនមាននៅកន ុងរ ៊ូ វនតត ) ។

▪ រត្មូវការរបស់សិសស និងផលប េះ ល់នន COVID នលើសិសស។

សំណួរមួយកន ុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងត្រវូបានសួរញឹកញាប់បំផុរទាងំពីអាណា

ពាបាល និងសាល្ងនរៀនគ្ឺអំពីនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន និងការនត្បើត្បាស់កន ុងអំ ុងនពល

មាន ំងឺរាររារ។ សាល្ងនរៀនត្បប្ហលជាបានផតល់ការអប់រំពិនសស និងនសវាកមម ក់

ព័នធ រមួទាងំនសវាកមមអនត រកាលកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ ត្កមុត្គួ្សារអាចបាន

ប ិនសធនសវាកមមទាងំននាេះ ឬនត្ ើសនរសីនៅឆាៃ យជាជាងទទួលនសវាកមមផ្ទា ល់នោយសារ

នហរុផលនផសងៗ។

សត្មាប់សំណងការអប់រំ នៅត្កមប្ផនករ ឋបាល ឬអនកនសុើបអនងករបណត ឹងរវា៉ា  OSPI នឹង

ពិចារណានលើកាត ការ់បនថយរ វ្ ន់សំណង ៊ូចជាការប ិនសធនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន។ 

នគលការណ៍របស់នយើងសត្មាប់នសវាកមមសាត រគ្ឺ ំនណើរការននេះគួ្រប្រសកមម និងសហការ

គន ជាជាងរង់ចំាត្គួ្សារន ើមបីប្សវ ងរក នត្មើស ំនណាេះត្សាយវវិាទ។ ត្កមុ IEP គួ្រប្រគិ្រ

ពិចារណាអំពីសមរថភ្ជពរបស់សិសសកន ុងការនត្បើត្បាស់ និងវឌ្ឍនភ្ជពជាមួយនឹងនសវាកមម

ប្ លបានផតល់ ៊ូន ម៊ូលនហរុត្គួ្សារសត្មាប់ការប ិនសធទំហំឬត្បនភទនសវាកមមប្ ល

បានផតល់ ៊ូន និងរត្មូវការរបស់សិសសមាន ក់ៗនៅនពល ំងឺរាររារនៅប្របនតមាន។ 

 ៊ូចគន ននេះផងប្ រ ត្កមុត្គួ្សារនៅប្របនតទទួលបាន នត្មើស ំនណាេះត្សាយវវិាទ។
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មតើ OSPI ោំ្ ទមសវាករមសាា រអ ារកាលែូចមរាច?

➢ ការគំត្ទសត្មាប់សិសសប្ លមានពិការភ្ជពនៅកន ុង ប្ផនការសាត រការសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសស OSPI៖

នសៀវនៅប្ណនាំប្ផនការឆាន ំ 2021.

➢ ផសពវផាយ ប្ផនទបី ហ្ ញផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសសវា៉ា សីុនាន៖ ឆាន ំ 2021 និងនពលអនាគ្រ.

➢ បាននរៀបចំសិកាខ សាល្ងសត្មាប់សាល្ងនរៀន/មណឌ លជាន គ្៊ូសត ីពីនសវាកមមសាត រអនត រកាលនៅនងៃទី 20 ប្ខឧសភ្ជ

ឆាន ំ 2021 ។

➢ ការត្បាត្ស័យទាក់ទងកំពុងបនតជាមួយន គ្៊ូអនត រកាលរមួមានភ្ជន ក់្ររ ឋ សាល្ងនរៀន ត្កមុសហគ្មន៍

និនយា ក និងអនកផតល់នសវាការអភិវឌ្ឍ ំនាញ។

➢ សកមមភ្ជពត្រួរពិនិរយការអប់រំពិនសស៖

▪ 2020 21៖ រមួមានការពិនិរយន ើងវញិននប្ផនការអនត រកាលកមម វធីិ IEP និង HSBP ការរកីចនត្មើនរបស់សិស្ សនិង

អរថត្បនយា ន៍អប់រំក៏ ៊ូចជាការផតល់កមម វធីិ FAPE កន ុងកំ ុងនពល COVID ។

▪ 2021 22៖ នឹងរមួបញ្ច លូការពិនិរយន ើងវញិន៊ូ វការនបតជាា ចិរត និងការអនុវរតនសវាកមមសាត រសត្មាប់សិសសមាន ក់ៗ ក៏ ៊ូច

ប្ផនការអនតរកាល, HSBP, ការរកីចនត្មើនរបស់សិសស និងអរថត្បនយា ន៍អប់រំ។

នយើងក៏ត្រវូបានសួរអំពីអវ ីប្ ល OSPI កំពុងនធវ ើន ើមបីគំត្ទ ល់នសវាកមមសាត រ។ ឯកសារប្ណនំារមួ

មាននសៀវនៅប្ណនំាសត ីពីប្ផនការសាត រមណឌ លសិកា & សុខុមាលភ្ជពសសិស និងប្ផនទីប ហ្ ញ

ផល វូសត្មាប់នសវាកមមសាត រការអប់រំពិនសស ប្ លផតល់ការប្ណនាំជាក់ល្ងក់ ល់សាល្ងនរៀន និងត្កមុ 

IEP សត្មាប់នសវាសាត រ។ នយើងបាននរៀបចំសិកាខ សាល្ងសត្មាប់សាល្ងនរៀន និងមណឌ លជាន គ្៊ូសត ីពី

នសវាកមមសាត រអនត រកាលនៅនងៃទី 20 ប្ខឧសភ្ជ នហើយបចច ុបបនន នយើងកំពុងប្កសត្មួលឯកសារ

សំណួរនិងចនមា ើយ ៏ទ៊ូលំទ៊ូល្ងយរបស់នយើងសត្មាប់ការផតល់ការអប់រំពិនសស និងនសវាកមម ក់

ព័នធកន ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។

នយើងបានច៊ូលរមួកន ុងការត្បាត្ស័យទាក់ទងជាបនតជាមួយន គ្៊ូអនត រកាលរមួមាន ទីភ្ជន ក់្រ 

និងត្កមុត្បឹការ ឋ សាល្ងនរៀន អងគការសហគ្មន៍ និនយា ក និងអនកផតល់ការអភិវឌ្ឍ ំនាញនផស

ងៗ។

នយើងក៏បានចាប់នផតើមបញ្ច លូនសវាកមមសាត រ រមួទាងំនសវាកមមសាត រអនត រកាលនៅកន ុងការត្រួរពិនិរ្

យការអប់រំពិនសសរ ឋរបស់នយើង។ កន ុងរយៈនពលមួយឆាន ំសិកាននេះ ំនណើរការរបស់នយើងរមួមាន

ការពិនិរយន ើងវញិន៊ូ វប្ផនការអនត រកាលកមម វធីិ IEP និងវទិាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្រ 

ការរកីចនត្មើនរបស់សិសសនិងអរថត្បនយា ន៍អប់រំត្សបាមនពលនវល្ង និងការផតល់ការអប់រំសា

ធារណៈនិងសមរមយឥរគ្ិរនងា (ឬ FAPE) កន ុងកំ ុងនពល COVID ។ នយើងបានសាកសួរអំពីសាថ ន

ភ្ជពននការនរៀបចំប្ផនការនសវាកមមសាត រសត្មាប់មណឌ លនីមួយៗប្ លនយើងបានាមោន។

សត្មាប់ឆាន ំនត្កាយនយើងនឹងពិនិរយនមើលន ើងវញិន៊ូ វការនបតជាា ចិរត ឯកសារ និងការអនុវរតនសវា

កមមសាត រសត្មាប់សិសសមាន ក់ៗ រមួទាងំប្ផនការអនត រកាល វទិាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្រ 
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ការត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជព និងអរថត្បនយា ន៍អប់រំាមនពលនវល្ង។
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មតើែ្ត ំអាចខសវ ង ល់បខ ែរអំពីមសវាករមសាា រអ ារកាលយ ងែូចមរាច?

➢ សាកសួរត្កមុការ្រ IEP របស់អនកសត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថម និងទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពនគលនៅរបស់កមម វធីិ IEP 

ន ើមបីសនត្មចចិរតថានរើត្រវូការនសវាកមមសាត រអនត រកាលប្ រឬនទ។

➢ ទាក់ទងនៅការយិាល័យមណឌ លអប់រំពិនសសរបស់អនក ត្បសិននបើអនកមានសំណួរ ឬចមៃល់បប្នថម។

➢ ពិចារណាអំពីការទទួលបានការអប់រំបប្នថមនៅរ ៊ូវនតត ឬឆាន ំសិកាណាមួយ ប្ លផតល់នោយមណឌ លរបស់អនក

បប្នថមនលើនសវាកមមសាត រប្ លត្រវូការ។

➢ ច៊ូលនៅកាន់ ទំព័រត្គួ្សារអប់រំពិនសសរបស់ OSPI សត ីពី នសវាកមមអនត រកាល (អាយុ 16–21)សត្មាប់ព័រ៌មានសត ី

ពីការបញ្ចប់ការសិកា និងការនធវ ើអនត រកាល។ អនកអាចនផាើអុីប្ម លនៅកាន់ ការអប់រំពិនសសនៅ OSPI ឬ

ទ៊ូរស័ពាមកនលខ 360-725-6075 ។

➢ ទំនាក់ទំនង Rod Duncan នៅ Rod.Duncan@dshs.wa.gov ន ើមបី និយាយអំពីនសវាកមម DDA ។

• ប្សវងយល់បប្នថមអំពីនសវាកមម DVR នៅនលើ នគ្ហទំព័រការនធវ ើអនត រកាលវទិាល័យ ឬទំនាក់ទំនង Tammie 

Doyle ត្បធានប្ផនកការនធវ ើអនត រកាល DVR ាមអីុប្ម លរបស់ Tammie Doyle ឬ 509-368-1005

ត្កមុ IEP សិសសរបស់អនកគឺ្ជាត្បភព ៏លែបំផុរសត្មាប់ព័រ៌មានអំពីការរកីចនត្មើន នសវា

កមម និងរត្មូវការរបស់សិសសអនកសត្មាប់នសវាកមមសាត រអនត រកាល។ អនកក៏អាចទាក់ទង

ត្បធានមណឌ លអប់រំពិនសសរបស់អនកនោយមានសំណួរ និងចមៃល់។ សិសសរបស់អនកអាច

ទទួលបានអរថត្បនយា ន៍ពីកមម វធីិបប្នថមទ៊ូនៅនៅរ ៊ូវនតត  ឬនៅឆាន ំសិកាប្ លផតល់ ៊ូន

នោយសាល្ងមណឌ លសិកាធិការរបស់អនកនត្តពីនសវាកមមសាត រជាលកខណៈបុគ្គល។

ចុងបញ្ចប់នយើងនឹងរកានធវ ើបចច ុបបននភ្ជពទំព័រត្គួ្សារអប់រំពិនសសរបស់ OSPI ប្ លមាន

ព័រ៌មានអំពីនសវាកមមអនត រកាលសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុពី 16  ល់ 21 ឆាន ំ។ អនក

អាចនផាើអុីប្ម លលនៅ speced@k12.wa.us ជាមួយនឹងសំណួរជាក់ល្ងក់របស់សិសស ឬ

ទ៊ូរស័ពាមកការយិាល័យរបស់នយើងាមនលខ 360-725-6075 ។
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សំណួរខែលសួរជាញឹកញាប់ពី្ករុ្គួ្សារ

សំណួរ៖ សិសសរបស់ែ្ត ំបា ទទួលមសវាករមអ ារកាល មហើ បា ឈា ចូលវ ័ 21 មៅឆ្ន មំ េះ។ មតើសិសសរបស់ែ្ត ំអាចចូលមរៀ 

បា រួ ឆ្ន មំទៀតមទ?

ចមរែ ើ ៖ នសវាកមមសាត រអនត រកាលគឺ្សត្មាប់សិសសប្ ល្ន ល់អាយុ 21 ឆាន ំ កន ុងកំ ុងនពលឆាន ំសិកា 2019–20 ឬ 2020–

21 និងមិនទាន់បានទទួលសញ្ហា បត្រ។ ត្កមុ IEP គួ្រប្រនធវ ើការរមួគន ន ើមបីកំណរ់ថានរើអវ ីប្ លនសវាកមមសាត រអនត រកាលត្រវូ

ការ។ ទំហំ និងត្បនភទនននសវាកមមសាត រអនត រកាលសត្មាប់សិសសគឺ្ជាការសនត្មចចិរតជាលកខណៈបុគ្គលនោយត្កមុ IEP 

នោយប្ផែកនលើគ្ំល្ងរននវឌ្ឍនភ្ជពរវាង pre-COVID IEP និងប្ផនការអនតរកាល និងវឌ្ឍនភ្ជពបចច ុបបនន។

សំណួរ៖ សិសសរបស់ែ្ត ំបា បញ្ច ប់ការសិកាមៅខែរិងុន្ទឆ្ន ំ 2020 ។ មតើ សិសសរបស់ែ្ត ំអាចទទួលបា មសវាករមសាា រខែរឬមទ?

ចមរែ ើ ៖ ត្បសិននបើសិសសទទួលបានសញ្ហា ប័ត្រនៅប្ខមិងុនា ឆាន ំ 2020 សិសសនឹងប្លងមានសិទធិទទួលនសវា ឬការឧបរថមភ

គំត្ទពីមណឌ លសាល្ងរ ឋ។ ការទទួលបានសញ្ហា ប័ត្រគ្ឺជាការបញ្ចប់សិទធិរបស់សិសស និងសិទធិទទួលបានការអប់រំសាធារណៈ

សមរមយឥរគ្ិរនងា (FAPE) ។ ននេះនោយសារប្រត្កមុ IEP មានទំនួលខុសត្រវូកន ុងការកំណរ់នៅនពលណាប្ លសិសសបាន

បំនពញន៊ូវរត្មូវការបញ្ច ប់ការសិការបស់ពួកនគ្ប្ លរមួមានមិនត្រឹមប្រនត្កឌី្រ និងផល  ូវបញ្ចប់ការសិកាប ុនណាា េះនទ

ប្ងមទាងំប្ផនការអនត រកាលកមម វធីិ IEP និងនគលនៅ IEP ផងប្ រ។ នៅនពលសិសសទទួលបានសញ្ហា ប័ត្រគ្ឺនោយសារប្រ

ត្កមុ IEP បានកំណរ់ថាពួកនគ្បានបំនពញរាល់រត្មូវការបញ្ច ប់ការសិកា នហើយមិនចាំបាច់មាននសវាកមមអប់រំពិនសស

បប្នថម រមួទាងំនសវាកមមសាត រអនត រកាលនទ។ ត្បសិននបើអាណាពាបាល ឬសិសសនពញវយ័មានអារមមណ៍ថាសិសសប្ លទទួល

បានសញ្ហា ប័ត្រត្រវូបានប ិនសធ FAPE ពួកនគ្នត្ ើសនរសី  នត្មើស ំនណាេះត្សាយវវិាទ.

34



សំណួរខែលសួរជាញឹកញាប់ពី្ករុ្គួ្សារ

សំណួរ៖ មតើា អវ ីមកើតមឡើង្បសិ មបើសិសសរបស់ែ្ត ំរិ ា អាចទទួលមសវាករមកន តងអំឡុងមពលជំងឺរាតតាត? មតើា អវ ី

មកើតមឡើង្បសិ មបើសិសសរបស់ែ្ត ំង ចុេះកន តងមពលា ជំងឺរាតតាត?

ចមរែ ើ ៖ការទទួលបាន និងការច៊ូលរមួកន ុងការប្ណនាំ វឌ្ឍនភ្ជពនិងរំប្ររំរង់ ការខកខ្ននសវាកមមជាន ើមគឺ្ជា

ព័រ៌មានទាងំអស់ប្ លត្កមុ IEP របស់សិសសគួ្រពិចារណា និងពិភ្ជកានៅនពលកំណរ់ថានរើនសវាកមមសាត រមានភ្ជព

ចាំបាច់នទ នហើយនសវាកមមសាត រទាងំននាេះនផ្ទត រនលើអវ ីខា េះ។

សំណួរ៖ ្បសិ មបើសិសសា អា ុ 21 ឬម្ចើ ជាងម េះ មហើ ទទួលបា មសវាករមសាា រអ ារកាល មតើសិសស ឹងទទួលបា 

ករម វធិី IEP ខែរឬមទ? មតើមសវាករមសាា រ ឹង្តវូបា ចង្កងជាឯកសារមៅឯណ្ត?

ចមរែ ើ ៖ សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆាន ំ នឹងប្លងមានកមម វធីិ IEP នទៀរនហើយ ប ុប្នត ត្បសិននបើត្កមុ IEP កំណរ់ថា

ពួកនគ្ត្រវូការនសវាកមមសាត រអនត រកាល ននាេះនឹងត្រវូបានចងត្កងជាឯកសារនៅកន ុងនសចកត ី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍

អកសរជាមុន (PWN) ។
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សូរអរគ្ុណ
ស៊ូមអរគ្ុណចំន េះការ

ខិរខំត្បឹងប្ត្បងជាបនត

បនាា ប់របស់អនកន ើមបីគំត្ទ

សិសសរបស់អនកាមរយៈកា

លៈនទសៈប្ លមិនត្បាក 

និងផ្ទា ស់បត រូយា ងឆាប់រហ័ស 

និងសត្មាប់ភ្ជពជាន គ្៊ូ

ប្ លកំពុងបនត របស់អនក

ជាមួយសាល្ងនរៀននិងន គ្៊ូ

អប់រ!ំ

Tania
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	Figure
	វគ្គព័ត៌ា សំរាប់្គ្ួសារ៖មសវាករមសាារអ ារកាល
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	12
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	Alexandra Toney
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	អនកត្គ្ប់ត្គ្ងកមមវិធី
	alexandra.toney@k
	alexandra.toney@k
	Span
	12
	.wa.us


	Figure
	Figure
	វគ្គព័រ៌មាននងៃននេះត្រូវបាននរៀបចំន ើងន ើមបីផតល់ ៊ូនត្កុមត្គ្ួសារន៊ូវព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ខ្ុំន្មេះ
	វគ្គព័រ៌មាននងៃននេះត្រូវបាននរៀបចំន ើងន ើមបីផតល់ ៊ូនត្កុមត្គ្ួសារន៊ូវព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ខ្ុំន្មេះ
	វគ្គព័រ៌មាននងៃននេះត្រូវបាននរៀបចំន ើងន ើមបីផតល់ ៊ូនត្កុមត្គ្ួសារន៊ូវព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ខ្ុំន្មេះ
	…
	នហើយខ្ុំច៊ូលរួមនោយ
	… 
	ពួកនយើងក៏មាននសចកតីរីករាយផងប្ រប្ លមានន គ្៊ូផ្ទាស់បតូរជានត្ចើនច៊ូលរួមជាមួយពួកពួកនយើងនៅនងៃននេះពីប្ផនកនីរិសមបទាវិជាា ីវៈ 
	(Division of Vocational Rehabilitation, DVR), 
	រ ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍ នពិការ 
	(Developmental Disabilities Administration, DDA), 
	មម ឈមណឌលសត្មាប់ការផ្ទាស់បតូរនសវាកមមផ្ទាស់បតូរ និងការសហការច៊ូលរួមពីត្កុមត្គ្ួសារ។ ពួកពួកនយើងសងឃឹមថាន គ្៊ូទាំងននេះអាចគំត្ទនោយការប្ចករំប្លកគ្ំនិរ សំណួរ និងព័រ៌មានប្ លពួកនយើងនឹងនធវើល្ងៃចននេះ។  ៊ូនចនេះស៊ូមចាប់នផតើម!


	Sect
	Span
	ពួកនយើងរំណាងឱ្យ 
	ពួកនយើងរំណាងឱ្យ 
	ពួកនយើងរំណាងឱ្យ 
	OSPI 
	ទទួលសាគល់នោយការនគរពថាទីភ្ជនក់្ររបស់រ ឋននេះមានទីាំងនៅនលើទឹក ីត្បនពណីរបស់ 
	Squaxin Island Nation 
	ប្ លជាក៊ូននៅរបស់ត្បជា នសមុត្ទប្ លបានរស់នៅនិងរីកចំនរីននៅាមបនណាតយនននរសមុត្ទ 
	S
	alish 
	។ ពួកនយើងនធវើការទទួលសាគល់ននេះន ើមបីនបើកចននាាេះននការទទួលសាគល់ ការបញ្ចូល និងការនគរពចំន េះន គ្៊ូកុលសមព័នធអធិបនរយយភ្ជពរបស់ពួកនយើង និងនិសសិរ ត្កុមត្គ្ួសារ និងបុគ្គលិក នជារិន ើមភ្ជគ្រិចទាំងអស់នៅទ៊ូទាំងសហគ្មន៍របស់ពួកនយើង។ ពួកនយើងបានបញ្ចូលនលខនៅនលើសាាយននេះកនុងអរថបទន ើមបីកំណរ់ទឹក ីកុលសមព័នធប្ លអនកកំពុងរស់នៅ។



	Sect
	Span

	Figure
	Figure
	មសចកាីខងែងការណ៍សរធរ៌
	មសចកាីខងែងការណ៍សរធរ៌

	និសសិរត្គ្ួសារនិងសហគ្មន៍នីមួយៗមានចំណុចខ្ាំងនិងចំនណេះ ឹងខ្ងវបបធម៌ប្ លផតល់អរថត្បនយា ន៍ ល់មិរតអនកអប់រំនិងសាល្ងនរៀនរបស់ពួកនគ្។
	និសសិរត្គ្ួសារនិងសហគ្មន៍នីមួយៗមានចំណុចខ្ាំងនិងចំនណេះ ឹងខ្ងវបបធម៌ប្ លផតល់អរថត្បនយា ន៍ ល់មិរតអនកអប់រំនិងសាល្ងនរៀនរបស់ពួកនគ្។
	ការធានាឱ្យមានសមភ្ជពអប់រំ៖
	•
	•
	•
	•
	នលើសពីសមភ្ជពវារត្មូវឱ្យអនក ឹកនាំអប់រំពិនិរយនមើលវិធីប្ លនគលននយាបាយនិងការអនុវរតនានពលបចចុបបននមានលទធផលខុសគនសត្មាប់សិសសននពណ៌សិសសរស់កនុងភ្ជពត្កីត្កសិសសទទួលបានការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមមអនកសិកាភ្ជសាអង់នគ្ាសសិសសប្ លជា
	LGBTQ+ 
	និងចំនួនសិសសមានការផ្ទាស់បតូរនត្ចើនរបស់ពួកនយើង។
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	រត្មូវឱ្យអនក ឹកនាំអប់រំអភិវឌ្ឍការយល់ ឹងអំពីបរិបទត្បវរតិសាស្តសត។ច៊ូលរួមជាមួយសិសសត្កុមត្គ្ួសារនិងរំណាងសហគ្មន៍ជាន គ្៊ូកនុងការសនត្មចចិរតនិងបំបារ់របាំងត្បព័នធនោយ ំនួសនោយនគលននយាបាយនិងការអនុវរតប្ លធានាថាសិសសទាំងអស់អាចទទួលបានការប្ណនាំនិងការគំត្ទប្ លពួកនគ្ត្រូវការន ើមបីទទួលបាននជាគ្ ័យនៅកនុងសាល្ងរបស់ពួកនយើង។
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	បទប្ហញននេះមានលកខណៈទ៊ូលំទ៊ូល្ងយនហើយព័រ៌មានយុទធសាស្តសតនិងឧទាហរណ៍ប្ លពួកនយើងនឹងប្ចករំប្លកមិនមានន័យថាមណឌលមិនយល់ ឹងឬមិនមានការអភិវឌ្ឍ/ការអនុវរតប្ផនន ើមបីននាើយរបនឹងរត្មូវការរបស់សិសសន ើយ។
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	ស៊ូមសួរសំណួរនោយនសរីប ុប្នតត្រូវត្បុងត្បយ័រនអំពីការប្ចករំប្លកព័រ៌មានជាក់ល្ងក់របស់សិសសនត្ េះវានឹងត្រូវបានករ់ត្ាទុកនិងផសពវផាយជាសាធារណៈ។




	ខ្ុំចង់នបើកការពិភ្ជកានៅនងៃននេះជាមួយនឹងនត្គងមួយចំនួន។  ំប៊ូង ពួកនយើងទទួលសាគល់ពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បង បញ្ហហត្បឈម និងនជាគ្ ័យរបស់អនកអប់រំ សិសស និងត្កុមត្គ្ួសារកនុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ 
	ខ្ុំចង់នបើកការពិភ្ជកានៅនងៃននេះជាមួយនឹងនត្គងមួយចំនួន។  ំប៊ូង ពួកនយើងទទួលសាគល់ពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បង បញ្ហហត្បឈម និងនជាគ្ ័យរបស់អនកអប់រំ សិសស និងត្កុមត្គ្ួសារកនុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ 
	ខ្ុំចង់នបើកការពិភ្ជកានៅនងៃននេះជាមួយនឹងនត្គងមួយចំនួន។  ំប៊ូង ពួកនយើងទទួលសាគល់ពីការខិរខំត្បឹងប្ត្បង បញ្ហហត្បឈម និងនជាគ្ ័យរបស់អនកអប់រំ សិសស និងត្កុមត្គ្ួសារកនុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ 
	COVID 
	។ នសវាកមមសាតរ និងនសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺជាត្បធានបទសំណួរប្ លមានជាញឹកញាប់ជាពិនសសពីត្កុមត្គ្ួសារ និងសាល្ងនរៀន។ ពួកវាជាម៊ូលោឋនសត្មាប់ ំនណើរការ កយបណតឹងរបស់រ ឋជានត្ចើន និងនីរិវិធីននសវនាការត្រឹមត្រូវាមផលូវចាប់។ បទប្ហញនៅយប់ននេះមានលកខណៈទ៊ូលំទ៊ូល្ងយ នហើយព័រ៌មាន យុទធសាស្តសត និងឧទាហរណ៍ប្ លពួកនយើងប្ចករំប្លកនឹងត្រូវផតល់និងប្ហញ។ ពួកនយើងមិនមានន័យថាមណឌលមិនយល់ ឹង ឬមិនមានការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវរតប្ផនន ើមបីននាើយរបនឹងរត្មូវការរបស់សិសសន ើយ។

	ពួកនយើងបានពិនិរយរាល់សំណួរទាំងអស់ប្ លបានោក់នសនើាមរយៈ ំនណើរការចុេះន្មេះនហើយបានបញ្ចូលវានៅនលើសាាយ។ ពួកនយើងស៊ូមសាវគ្មន៍ចំន េះការសួរសំណួរ ប ុប្នតត្រូវត្បុងត្បយ័រនអំពីការប្ចករំប្លកព័រ៌មានជាក់ល្ងក់របស់សិសស នត្ េះវានឹងត្រូវបានករ់ត្ាទុក និងផសពវផាយជាសាធារណៈនលើនគ្ហទំព័ររបស់ពួកពួកនយើង។ សំណួរជាក់ល្ងក់អំពីកមមវិធីអប់រំលកខណៈបុគ្គល 
	ពួកនយើងបានពិនិរយរាល់សំណួរទាំងអស់ប្ លបានោក់នសនើាមរយៈ ំនណើរការចុេះន្មេះនហើយបានបញ្ចូលវានៅនលើសាាយ។ ពួកនយើងស៊ូមសាវគ្មន៍ចំន េះការសួរសំណួរ ប ុប្នតត្រូវត្បុងត្បយ័រនអំពីការប្ចករំប្លកព័រ៌មានជាក់ល្ងក់របស់សិសស នត្ េះវានឹងត្រូវបានករ់ត្ាទុក និងផសពវផាយជាសាធារណៈនលើនគ្ហទំព័ររបស់ពួកពួកនយើង។ សំណួរជាក់ល្ងក់អំពីកមមវិធីអប់រំលកខណៈបុគ្គល 
	(Individualized Education Program, IEP) 
	ឬនសវាកមមសិសសរបស់អនកគ្ួរត្រូវបានពិភ្ជកាាមរយៈអុីប្ម ល ឬការនៅទ៊ូរស័ពាជាលកខណៈបុគ្គល។ នយើងនឹងប្ចករំប្លកព័រ៌មានទំនាក់ទំនងសត្មាប់ការិយាល័យរបស់នយើង។
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	IEP 
	រួមទាំងត្កុមសិសស។
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	ប្ចករំប្លកអវីប្ លត្កុមត្គ្ួសារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀននិងត្កុមកមមវិធី
	IEP 
	រួមទាំងនពលនវល្ង។
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	ពិភ្ជកាអំពីរួនាទីរបស់
	OSPI 
	កនុងការផតល់ការប្ណនាំនិងការត្រួរពិនិរយជាបនតសត្មាប់នសវាកមមសាតរនិងនសវាកមមសាតរអនតរកាល។




	សំណួរមួយកនុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងបានទទួល បានសួរអំពីការខិរខំរបស់នយើងន ើមបីប្ចករំប្លកព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាលជាមួយត្គ្ួសារ។ នគលនៅរបស់នយើងសត្មាប់វគ្គននេះគ្ឺន ើមបីធានាថាត្កុមត្គ្ួសារ ឹងអំពីនសវាកមមសាតរនិងនសវាកមមសាតរអនតរកាលន ើមបីបញ្ហាក់ពីរនបៀបប្ លត្កុមកមម វិធី 
	សំណួរមួយកនុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងបានទទួល បានសួរអំពីការខិរខំរបស់នយើងន ើមបីប្ចករំប្លកព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាលជាមួយត្គ្ួសារ។ នគលនៅរបស់នយើងសត្មាប់វគ្គននេះគ្ឺន ើមបីធានាថាត្កុមត្គ្ួសារ ឹងអំពីនសវាកមមសាតរនិងនសវាកមមសាតរអនតរកាលន ើមបីបញ្ហាក់ពីរនបៀបប្ លត្កុមកមម វិធី 
	សំណួរមួយកនុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងបានទទួល បានសួរអំពីការខិរខំរបស់នយើងន ើមបីប្ចករំប្លកព័រ៌មានអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាលជាមួយត្គ្ួសារ។ នគលនៅរបស់នយើងសត្មាប់វគ្គននេះគ្ឺន ើមបីធានាថាត្កុមត្គ្ួសារ ឹងអំពីនសវាកមមសាតរនិងនសវាកមមសាតរអនតរកាលន ើមបីបញ្ហាក់ពីរនបៀបប្ លត្កុមកមម វិធី 
	IEP 
	កំពុងកំណរ់ នរៀបចំចងត្កង និងផតល់នសវាកមមសាតរអនតរកាល នហើយសត្មាប់ត្កុមនិសសិរប្ចករំប្លកន៊ូវអវីប្ លត្កុមត្គ្ួសារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀន និងត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	រួមទាំងការកំណរ់នពលនវល្ងនិងពិភ្ជកាពីរួនាទីរបស់ 
	OSPI 
	កនុងការផតល់ការប្ណនាំនិងការត្រួរពិនិរយបនតសត្មាប់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។


	Sect
	Span
	មុននពលប្ លនយើងពិភ្ជកាអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល នយើងចង់ចាប់នផតើមជាមួយទិ ឋភ្ជពសនងខបនននសវាកមមសាតរ។ នយើងក៏នឹងនិយាយអំពីការកំណរ់នពលនវល្ង និងនសវាកមមសត្មាប់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ នយើងនឹងននាើយសំនួរនពញមួយវគ្គ នហើយនយើងនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការកំណរ់ ំហានបនាាប់មួយចំនួន។
	មុននពលប្ លនយើងពិភ្ជកាអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល នយើងចង់ចាប់នផតើមជាមួយទិ ឋភ្ជពសនងខបនននសវាកមមសាតរ។ នយើងក៏នឹងនិយាយអំពីការកំណរ់នពលនវល្ង និងនសវាកមមសត្មាប់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ នយើងនឹងននាើយសំនួរនពញមួយវគ្គ នហើយនយើងនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការកំណរ់ ំហានបនាាប់មួយចំនួន។


	Figure
	មតើអវីមៅជាខែ ការសាាររណឌលសិកា& សុែុាលភាពសិសស?
	មតើអវីមៅជាខែ ការសាាររណឌលសិកា& សុែុាលភាពសិសស?

	Figure
	Figure
	Span
	ខែ ការសាារការសិកា& សុែុាលភាពសិសសម្ែើ តបមៅ ឹងត្រូវការទូមៅទំងអស់របស់សិសសខែលបណ្តាលរកពីការបិទអាោរ ិង
	ខែ ការសាារការសិកា& សុែុាលភាពសិសសម្ែើ តបមៅ ឹងត្រូវការទូមៅទំងអស់របស់សិសសខែលបណ្តាលរកពីការបិទអាោរ ិង
	ខែ ការសាារការសិកា& សុែុាលភាពសិសសម្ែើ តបមៅ ឹងត្រូវការទូមៅទំងអស់របស់សិសសខែលបណ្តាលរកពីការបិទអាោរ ិង
	COVID
	-
	19.



	Figure
	Figure
	Span
	្កុរករមវិធី
	្កុរករមវិធី
	្កុរករមវិធី
	IEP 
	ក៏ ឹងមធវើការសម្រចចិតាមលើសិសសជាលកខណៈបុគ្គលអំពីមសវាករមសាារ។



	Figure
	ប្ផនការសាតរការសិកា& សុខុមាលភ្ជពសិសស
	ប្ផនការសាតរការសិកា& សុខុមាលភ្ជពសិសស
	ប្ផនការសាតរការសិកា& សុខុមាលភ្ជពសិសស
	OSPI
	៖នសៀវនៅប្ណនាំប្ផនការឆានំ2021


	ប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ឆានំ2021និងនពលអនាគ្រ
	ប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ឆានំ2021និងនពលអនាគ្រ

	•
	•
	•
	•
	•
	មុននពលប្ លនយើង្ន ល់ការប្ណនាំរបស់នយើងសត្មាប់នងៃននេះ ខ្ុំចង់ទទួលសាគល់នោយខាីថាការសនត្មចចិរតរបស់សិសសកមមវិធី 
	IEP 
	អំពីត្សទាប់នសវាកមមសាតរនៅនលើប្ផនការសាតរប្ លមណឌលនឹងត្រូវោក់នសនើនៅឆានំននេះ។


	•
	•
	•
	ខ្ុំសងឃឹមថាសាាយននេះមានបាង់ ំនួយមួយចំនួនន ើមបីយល់ពីរនបៀបប្ លឯកសារប្ណនាំនសវាកមមសាតរប្ លបានភ្ជាប់នៅប្ផនកខ្ងនត្កាមននសាាយគ្ឺ ៊ូចគននិងខុសគន។


	•
	•
	•
	•
	ប្ផនការសាតរការសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសសគ្ឺមាននៅ 
	OSPI 
	នៅកនុងប្ខមិងុនា។


	•
	•
	•
	ពួកនគ្នឹងកំណរ់ការវាយរនមាជាក់ល្ងក់ាមកត្មិរថានក់ន ើមបីកំណរ់គ្មាារននការនរៀនស៊ូត្រ/សុខុមាលភ្ជពរបស់សិសសទាំងអស់។ប្ផនការទាំងននេះប្ហញពីការគំត្ទការសាតររបស់សិសសទ៊ូនៅន ើមបីនោេះត្សាយផលប េះ ល់នន ំងឺរាររារ រួមទាំងការប្ណនាំបប្នថម ការគំត្ទសុខុមាលភ្ជព និងឱ្កាសសិកាបប្នថមសត្មាប់សិសសទាំងអស់។


	•
	•
	•
	អនកអាចនមើលន ើញរ៊ូបរំណាងអគរនៅទីននេះ ប្ លទាំងននេះត្រូវបានរចនាន ើងន ើមបីជាត្បនយា ន៍ ល់និសសិរទាំងអស់។



	•
	•
	•
	បនាាប់មកក៏មានត្សទាប់នៅខ្ងនលើផងប្ រ កមមវិធី 
	IEP
	នធវើនសចកតីសនត្មចជាក់ល្ងក់របស់សិសសជាលកខណៈបុគ្គលអំពីថានរើសិសសត្រូវការនសវាកមមសាតរ នហើយនសវាកមមបប្នថមទាំងននេះន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះខ្រការរីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	នោយសារខកខ្ន ឬនសវាកមមនៅមានកំណរ់ ឬសត្មាប់នហរុផលនផសងនទៀរ នោយសារ ំងឺរាររារ។


	•
	•
	•
	 ៊ូនចនេះសនងខបមុននពលនយើងច៊ូលនៅកាន់សាាយបនាាប់៖ការនត្បៀបនធៀបរវាងការសនត្មចចិរតប្ លបាននធវើសត្មាប់និសសិរទាំងអស់នៅនឹងសិសសមានក់ៗ នហើយនធវើការរួមបញ្ចូលទាំងននេះន ើមបីផតល់ការគំត្ទជាត្សទាប់សត្មាប់សិសសប្ លមានសិទធិទទួលការអប់រំពិនសស




	Figure
	មតើមសវាករមសាារជាអវី?
	មតើមសវាករមសាារជាអវី?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរជានសវាកមមបប្នថមននាើយរបនៅនឹងកងវេះខ្រការរីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី
	IEP 
	នោយសារខកខ្នឬនសវាកមមនៅមានកំណរ់ឬសត្មាប់នហរុផលនផសងនទៀរនោយសារ ំងឺរាររារ។(ត្សន ៀងនឹងសំណងការអប់រំ។)


	❖
	❖
	❖
	ត្កុមកមមវិធី
	IEP 
	នឹងចាំបាច់ត្រូវមានការពិភ្ជកាអំពីនសវាកមមសាតរកនុងនពលត្ប ុំត្កុមកមមវិធី
	IEP 
	នលើឆានំបនាាប់(យា ងនហាចណាស់) ។


	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរគ្ឺសត្មាប់សិសស
	PreK 
	រហ៊ូរ ល់អាយុ21 ឆានំ(នហើយត្បប្ហលជានលើសពីននេះនទៀរសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុ21 ឆានំកនុងកំ ុងឬនត្កាយឆានំ2019
	–
	20និងមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាបត្រ) ។




	នងៃននេះនយើងនឹងនិយាយអំពីការសនត្មចចិរតរបស់ត្កុមកមមវិធី 
	នងៃននេះនយើងនឹងនិយាយអំពីការសនត្មចចិរតរបស់ត្កុមកមមវិធី 
	នងៃននេះនយើងនឹងនិយាយអំពីការសនត្មចចិរតរបស់ត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	អំពីនសវាកមមសាតរ និងផតល់នសចកតីសនងខបននការប្ណនាំការសាតរការអប់រំពិនសសសត្មាប់ឆានំ 2021និងនានពលអនាគ្រ
	…
	និយាយជាពិនសសនៅនសវាកមមសាតរអនតរកាលនៅនពលនត្កាយនៅកនុងសិកាខសាល្ង។

	 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមសាតរជាអវី?
	នសវាកមមសាតរជានសវាកមមបប្នថមននាើយរបនៅនឹងកងវេះខ្រការរីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី 
	នសវាកមមសាតរជានសវាកមមបប្នថមននាើយរបនៅនឹងកងវេះខ្រការរីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	នោយសារខកខ្ន ឬនសវាកមមនៅមានកំណរ់ ឬសត្មាប់នហរុផលនផសងនទៀរនោយសារ ំងឺរាររារ។
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	ទិននន័យត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជពមានសារៈសំខ្ន់ន ើមបី ួយត្កុមកមម វិធី 
	ទិននន័យត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជពមានសារៈសំខ្ន់ន ើមបី ួយត្កុមកមម វិធី 
	IEP 
	នធវើនសចកតីសនត្មចចិរតអំពីនសវាកមមសាតរ។ ត្កុមគ្ួរពិចារណាអំពីការរីកចនត្មើនរបស់សិសសនោយប្ផែកនលើ 
	pre
	-
	COVID 
	IEP 
	និងប្ផនការអនតរកាល មិនប្មនប្ផនការសិកាបនត 
	(Continuous Learning Pla
	n, CLP) 
	ឬនសវាកមមមានកំណរ់ជាបនណាតេះអាសននណាមួយកនុងអំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ ខ្ុំចង់ត្បក ថាការវាយរនមា និងកមមវិធី 
	IEP 
	ជានត្ចើនត្រូវបានបនងកើរន ើងកនុងរយៈនពល 18 ប្ខកនាងមកននេះក៏ជាត្បភពព័រ៌មានសំខ្ន់ផងប្ រ នហើយគ្ួរប្រត្រូវបានចារ់ទុកថាជាប្ផនកមួយននការសនត្មចចិរត។ នហើយត្កុមត្គ្ួសារ និងសិសសគ្ួរប្រត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅកនុង ំនណើរការនធវើនសចកតីសនត្មច នហើយមានលទធភ្ជពទទួលបានរត្មូវការគំត្ទភ្ជសា។


	Figure
	មតើអវីជាែំមណើរការស្ាប់មសវាករមសាារ?
	មតើអវីជាែំមណើរការស្ាប់មសវាករមសាារ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរគ្ួរប្រត្រូវបានពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូបប្ លមាន
	IEP
	៖នរើកត្មិររំពឹងទុកននវឌ្ឍនភ្ជពពី
	pre
	-
	COVID IEP 
	ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង?


	❖
	❖
	❖
	ត្កុមត្គ្ួសារមិនចាំបាច់នសនើសុំ ំនណើរការននេះនទ។វាគ្ួរប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់
	IEP 
	។មណឌលនានាគ្ួរប្រននាើយរបនៅនឹងសំណ៊ូមពរអាណាពាបាលនិងមិនពនារនពលពិភ្ជកាទាំងននេះន ើយ។


	❖
	❖
	❖
	ការកំណរ់នពលនវល្ងគ្ួរប្រត្រូវបានផតល់អាទិភ្ជពនោយប្ផែកនលើរត្មូវការបុគ្គល។មណឌលនានាមិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងនរៀបកមមវិធីកមមវិធី
	IEP 
	សត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូបនហើយមិនគ្ួរពនារនពលការសនត្មចចិរតប្ លមិនចាំបាច់។




	ត្បភព៖ ប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ ឆានំ2021 និងនពលអនាគ្រ(ទំព័រ 1)។
	ត្បភព៖ ប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ ឆានំ2021 និងនពលអនាគ្រ(ទំព័រ 1)។

	 ៊ូនចនេះស៊ូមបនតច៊ូលនៅនមើលពីរនបៀប ំនណើរការ និងអវីប្ លត្គ្ួសារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀន។ ការរំពឹងទុករបស់ 
	 ៊ូនចនេះស៊ូមបនតច៊ូលនៅនមើលពីរនបៀប ំនណើរការ និងអវីប្ លត្គ្ួសារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀន។ ការរំពឹងទុករបស់ 
	 ៊ូនចនេះស៊ូមបនតច៊ូលនៅនមើលពីរនបៀប ំនណើរការ និងអវីប្ លត្គ្ួសារអាចរំពឹងពីសាល្ងនរៀន។ ការរំពឹងទុករបស់ 
	OSPI 
	គ្ឺថានសវាកមមសាតរត្រូវបានពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូបប្ លមានកមមវិធី 
	IEP 
	។ ននេះរួមបញ្ចូលនសវាកមមសាតរអនតរកាលសត្មាប់និសសិរប្ លមានអាយុអនតរកាល ប្ លនយើងនឹងច៊ូលសុី នត្ៅបប្នថមនទៀរកនុងរយៈនពលបនតិចនទៀរ។ ន ើមបីកំណរ់រត្មូវការនសវាកមមសាតរត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	គ្ួរប្រពិនិរ្យន ើងវិញន៊ូវកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លរំពឹងទុករបស់សិសសចាប់ពីមុននពល 
	COVID
	ហ៊ូរ ល់បចចុបបនន។ នរើអវីនៅជាកត្មិចននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លរំពឹងទុករបស់សិសសនលើនគលនៅកមមវិធី
	IEP 
	ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង នហើយនរើអវីជាការរីកចនត្មើនរបស់សិសសនានពលបចចុបបនន? ភ្ជពខុសគនរវាងការកំណរ់ទាំងពីរននាេះគ្ឺជាអវីប្ លនសវាកមមសាតរគ្ួរប្រនោេះត្សាយ។

	ននេះគ្ួរប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមមវិធី 
	ននេះគ្ួរប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមមវិធី 
	IEP 
	សត្មាប់សិសសទាំងអស់នហើយត្កុមត្គ្ួសារមិនចាំបាច់នធវើការនសនើសុំឱ្យនកើរន ើងននាេះនទ។ មណឌលនានាគ្ួរប្រននាើយរបនៅនឹងសំណ៊ូមពរអាណាពាបាល និងមិនពនារនពលពិភ្ជកាន ើយ។ នយើងក៏ទទួលសាគល់ផងប្ រថាមិនប្មនរាល់ការត្ប ុំទាំងអស់អាចត្រូវបាននធវើន ើងកនុងនពល ំណាលគនននាេះនទ។ នពលនវល្ងនិងសណាតប់ធានប់គ្ួរប្រត្រូវបានផតល់អាទិភ្ជពនោយប្ផែកនលើរត្មូវការរបស់សិសសមានក់ៗ។ ខណៈនពលប្ លមណឌលនានាមិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងនរៀបចំកមមវិធី 
	IEP 
	សត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូប ពួកនគ្ក៏មិនគ្ួរពនារនពលការសនត្មចចិរតអំពីនសវាកមមសាតរប្ រ។


	Figure
	មតើសាលាមរៀ កំពុងមធវើអវីែែេះឥឡូវម េះ?
	មតើសាលាមរៀ កំពុងមធវើអវីែែេះឥឡូវម េះ?

	Figure
	Span
	រែូវមតាឆ្នំ2021
	រែូវមតាឆ្នំ2021


	Figure
	Span
	រែូវសែឹកម ើ្ជុេះឆ្នំ2021 ិង ិទឃរែូវឆ្នំ2022
	រែូវសែឹកម ើ្ជុេះឆ្នំ2021 ិង ិទឃរែូវឆ្នំ2022


	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	ខែ ការ& ្បរូលទិ ន ័ វឌ្ឍ ភាពមែើរបីកំណត់មសវាករមសាារមៅទូទំងរណឌល។


	•
	•
	•
	បញ្ចូលឬមរៀបចំមសវាករមសាារជារួ ករមវិធីរែូវមតាែាល់ជូ បខ ែរមលើឆ្នំសិកាប  
	(Extended School Year, ESY) 
	។


	•
	•
	•
	ពិចារណ្តអំពីត្រូវការថ្ ការបណ្តេះបណ្តាល្កុរករមវិធី
	IEP 
	មែើរបីមធវើការសម្រចចិតាមសវាករមសាារ។


	•
	•
	•
	មពលមវលា ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករមវិធី
	IEP 
	រួ ចំ ួ * ។


	•
	•
	•
	ែាល់មសវាករមសាារតារត្រូវការសិសខែលា ករមវិធី
	IEP 
	។





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	្បរូល/តារដា ែលប េះពាល់ថ្ មសវាករមសាារ ិងករមវិធីមៅរែូវមតាឆ្នំ2021។


	•
	•
	•
	មពលមវលា ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករមវិធី
	IEP 
	។កំណត់ត្រូវការមសវាសាារកនតងកំឡុងមពល្បជុំករមវិធី
	IEP 
	។


	•
	•
	•
	បញ្ចូលឬមរៀបចំមសវាករមសាារជារួ ករមវិធីជំ ួ ទូមៅ/ករមវិធីសាារ។


	•
	•
	•
	ែាល់មសវាករមសាារតារត្រូវការសិសខែលា ករមវិធី
	IEP 
	។





	សំណួរមួយចំនួនប្ លនយើងបានទទួលបានពីត្កុមត្គ្ួសារគ្ឺអំពីប្ផនការបចចុបបនន និងការផតល់ ៊ូនសត្មាប់នសវាកមមសាតរជាពិនសសកនុងរ ៊ូវនតត។ នៅនលើសាាយពីរបនាាប់ នយើងនឹងប្ចករំប្លកគ្ំនិររបស់នយើងអំពីនពលនវល្ង។ នឆាពេះនៅកាន់រ ៊ូវនតតឆានំ 2021 នយើងរំពឹងថាត្កុមកមមវិធី 
	សំណួរមួយចំនួនប្ លនយើងបានទទួលបានពីត្កុមត្គ្ួសារគ្ឺអំពីប្ផនការបចចុបបនន និងការផតល់ ៊ូនសត្មាប់នសវាកមមសាតរជាពិនសសកនុងរ ៊ូវនតត។ នៅនលើសាាយពីរបនាាប់ នយើងនឹងប្ចករំប្លកគ្ំនិររបស់នយើងអំពីនពលនវល្ង។ នឆាពេះនៅកាន់រ ៊ូវនតតឆានំ 2021 នយើងរំពឹងថាត្កុមកមមវិធី 
	សំណួរមួយចំនួនប្ លនយើងបានទទួលបានពីត្កុមត្គ្ួសារគ្ឺអំពីប្ផនការបចចុបបនន និងការផតល់ ៊ូនសត្មាប់នសវាកមមសាតរជាពិនសសកនុងរ ៊ូវនតត។ នៅនលើសាាយពីរបនាាប់ នយើងនឹងប្ចករំប្លកគ្ំនិររបស់នយើងអំពីនពលនវល្ង។ នឆាពេះនៅកាន់រ ៊ូវនតតឆានំ 2021 នយើងរំពឹងថាត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	នឹងនរៀបចំប្ផនការ និងប៊ូកសរុបទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពន ើមបីកំណរ់យា ងនហាចណាស់សត្មាប់នសវាកមមសាតរនៅទ៊ូទាំងមណឌល។ 
	Alexandra 
	បាននបើកប្ហញនៅនងៃននេះជាមួយនឹងការនត្បៀបនធៀបប្ផនការសាតរកត្មិរមណឌលសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសសថានក់ត្សុក -ប្ផនការទាំងននាេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការគំត្ទបប្នថមសត្មាប់សិសសទាំងអស់ រួមទាំងការឧបរថមភជានគលនៅសត្មាប់សិសសពិការនៅកនុងមណឌល។ មណឌលខាេះអាចនឹងចាប់នផតើមជាមួយនឹងត្បនភទននកមមវិធីទាំងននាេះនោយមានគ្នត្មាងបនតការសនត្មចចិរតផ្ទាល់ខលួន និងគំត្ទប្ លចាប់នផតើមនៅរ ៊ូវសាឹកនឈើត្ ុេះឆានំ 2021 ។ នយើងនលើកទឹកចិរតឱ្យមណឌលបញ្ចូល ឬនរៀបចំនសវាកមមសាតរសត្មាប់សិសសជាមួយកមមវិធី 
	IEP 
	ជាមួយកមមវិធីរ ៊ូវនតតទ៊ូនៅបប្នថមនទៀរនៅនពលសមរមយ។ វាក៏សមនហរុផលផងប្ រកនុងការផតល់នសវាកមមសាតរ រួមទាំងនសវាកមមសាតរអនតរកាលបប្នថមនលើការគំត្ទ ល់ឆានំសិកាបប្នថម (ឬ 
	ESY) 
	។ ខណៈនពលប្ លបុគ្គលិកមានកំណរ់នៅរ ៊ូវនតតកិចចត្ប ុំ 
	IEP 
	អាចចាំបាច់ត្រូវនធវើន ើង។ ាមរត្មូវ ការនសវាកមមសាតរគ្ួរប្រត្រូវបានផតល់ ៊ូននិសសិរប្ លមានកមមវិធី 
	IEP 
	។

	នៅនពល្ន ល់រ ៊ូវសាឹកនឈើត្ ុេះឆានំ 2021 និង ល់និទា រ ៊ូវឆានំ 2022  ំនណើរការននេះនឹងបនតនៅមុខនទៀរ។  ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើងសត្មាប់ត្រឹមប្រមួយរយៈនពលរ ៊ូវនតតនទ  ៊ូនចនេះត្បប្ហលជាសមនហរុផលត្រូវពត្ងីកនសវាកមមសាតរនលើសពីននេះនៅនទៀរ។ ត្កុមកមមវិធី
	នៅនពល្ន ល់រ ៊ូវសាឹកនឈើត្ ុេះឆានំ 2021 និង ល់និទា រ ៊ូវឆានំ 2022  ំនណើរការននេះនឹងបនតនៅមុខនទៀរ។  ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើងសត្មាប់ត្រឹមប្រមួយរយៈនពលរ ៊ូវនតតនទ  ៊ូនចនេះត្បប្ហលជាសមនហរុផលត្រូវពត្ងីកនសវាកមមសាតរនលើសពីននេះនៅនទៀរ។ ត្កុមកមមវិធី
	IEP 
	គ្ួរប្រត្បម៊ូល និងាមោនវឌ្ឍនភ្ជពននផលប េះ ល់នននសវាកមមសាតរ និងកមមវិធីសាតរប្ លបានផតល់នៅរ ៊ូវនតត។ ត្កុមការ្រនឹងកំណរ់រត្មូវការសត្មាប់នសវាកមមសាតរកនុងកំ ុងនពលត្ប ុំកមមវិធី 
	IEP 
	។ នសវាកមមគ្ួរប្រត្រូវបានបញ្ចូល ឬនរៀបចំជាមួយកមមវិធីសាតរ ំនួយទ៊ូនៅនៅនពលសមត្សប នហើយនិសសិរប្ លមានកមមវិធី 
	IEP 
	គ្ួរប្រទទួលបាននសវាកមមសាតរជាលកខណៈបុគ្គលាមរត្មូវការ។


	Figure
	មតើសាលាមរៀ  ឹងមធវើអវីបន្ទាប់?
	មតើសាលាមរៀ  ឹងមធវើអវីបន្ទាប់?

	Figure
	Span
	រែូវមតាឆ្នំ2022
	រែូវមតាឆ្នំ2022


	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	ពិ ិតយមឡើងវិញ ូវែលប េះពាល់ថ្ មសវាករម ិងករមវិធីសាារមៅរែូវសែឹកម ើ្ជុេះឆ្នំ2021& រែូវផ្ការីកឆ្នំ2022។


	•
	•
	•
	មពលមវលា ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករមវិធី
	IEP 
	រួ ចំ ួ * ។


	•
	•
	•
	កំណត់អតាសញ្ញាណ្បសិ មបើ្តូវការមសវាករមសាារបខ ែរ។


	•
	•
	•
	ែាល់មសវាករមសាារតារត្រូវការបខ ែរមលើ
	ESY 
	ឬជារួ ករមវិធីរែូវមតាមែសងមទៀត។





	Figure
	Span
	រែូវសែឹកម ើ្ជុេះឆ្នំ2022  ិង ិទឃរែូវឆ្នំ2023
	រែូវសែឹកម ើ្ជុេះឆ្នំ2022  ិង ិទឃរែូវឆ្នំ2023


	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	្បរូល/តារដា ែលប េះពាល់ថ្ មសវាករម ិងករមវិធីសាារមៅរែូវមតាឆ្នំ2022។


	•
	•
	•
	ពិភាកាអំពីត្រូវការមសវាករមការសាារជាប ាបន្ទាប់កនតងអំឡុងមពល្បជុំករមវិធី
	IEP 
	។


	•
	•
	•
	កំណត់អតាសញ្ញាណ្បសិ មបើ្តូវការមសវាករមសាារបខ ែរ។


	•
	•
	•
	ែាល់មសវាករមសាារតារត្រូវការរួរជារួ ករមវិធីជំ ួ មែសងៗមទៀត។





	Figure
	Span
	រែូវមតាឆ្នំ2023
	រែូវមតាឆ្នំ2023


	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	ពិ ិតយមឡើងវិញ ូវែលប េះពាល់ថ្ មសវាករម ិងករមវិធីសាារមៅរែូវសែឹកម ើ្ជុេះឆ្នំ2022& រែូវផ្ការីកឆ្នំ2023។


	•
	•
	•
	មពលមវលា ិងការមរៀបចំកិចច្បជុំករមវិធី
	IEP 
	រួ ចំ ួ * ។


	•
	•
	•
	កំណត់អតាសញ្ញាណ្បសិ មបើ្តូវការមសវាករមសាារបខ ែរ។


	•
	•
	•
	ែាល់មសវាករមសាារតារត្រូវការបខ ែរមលើ
	ESY 
	ឬជារួ ករមវិធីរែូវមតាមែសងមទៀត។





	សត្មាប់សិសសមួយចំនួនប្ លមានបទពិនសាធន៍ទទួលផលប េះ ល់កាខ្ាំង និងកងវេះការ រីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី 
	សត្មាប់សិសសមួយចំនួនប្ លមានបទពិនសាធន៍ទទួលផលប េះ ល់កាខ្ាំង និងកងវេះការ រីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី 
	សត្មាប់សិសសមួយចំនួនប្ លមានបទពិនសាធន៍ទទួលផលប េះ ល់កាខ្ាំង និងកងវេះការ រីកចនត្មើនសមត្សបនលើនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	កនុងកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ  ំនណើរការននេះអាចនឹងត្រូវបនត ល់រ ៊ូវនតតឆានំ 2021 ឆានំសិកាបនាាប់ និងត្បប្ហលជា ល់រ ៊ូវក្នៅឆានំ 2023 ។  ំនណើរការននេះនឹងបនត នហើយគ្ួរប្រត្រូវបាន ៊ូន ំណឹងនោយទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពនោយកំណរ់កត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លរំពឹងទុកមុននពល 
	COV
	ID 
	។


	គ្ំ ូសតាងលំហូរមសចកាីសម្រចសាីពីមសវាករមសាារ
	គ្ំ ូសតាងលំហូរមសចកាីសម្រចសាីពីមសវាករមសាារ

	ក្រិតបចចតបប ន
	ក្រិតបចចតបប ន
	ក្រិតបចចតបប ន
	ក្រិតបចចតបប ន
	ក្រិតបចចតបប ន


	វឌ្ឍ ភាព
	វឌ្ឍ ភាព
	វឌ្ឍ ភាព


	មសវាករមន្ទន្ទ
	មសវាករមន្ទន្ទ
	មសវាករមន្ទន្ទ



	រុ កូវីែ 
	រុ កូវីែ 
	រុ កូវីែ 
	រុ កូវីែ 
	រុ កូវីែ 
	(Pre
	-
	COVID)

	(បន្ទាត់មោល)


	នរើការបំនពញមុខ្របចចុបបននរបស់សិសសមុននពល 
	នរើការបំនពញមុខ្របចចុបបននរបស់សិសសមុននពល 
	នរើការបំនពញមុខ្របចចុបបននរបស់សិសសមុននពល 
	នរើការបំនពញមុខ្របចចុបបននរបស់សិសសមុននពល 
	COVID 
	មានកត្មិរប ុនាមន?



	នរើសិសសមានកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពប ុនាមន (នលើនគលនៅ 
	នរើសិសសមានកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពប ុនាមន (នលើនគលនៅ 
	នរើសិសសមានកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពប ុនាមន (នលើនគលនៅ 
	នរើសិសសមានកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពប ុនាមន (នលើនគលនៅ 
	IEP) 
	មុននពល 
	COVID?



	នរើការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមមទាក់ទងត្រូវបាននរៀបជាឯកសារនលើ 
	នរើការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមមទាក់ទងត្រូវបាននរៀបជាឯកសារនលើ 
	នរើការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមមទាក់ទងត្រូវបាននរៀបជាឯកសារនលើ 
	នរើការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមមទាក់ទងត្រូវបាននរៀបជាឯកសារនលើ 
	IEP 
	មុននពល 
	COVID 
	របស់សិសសប្ រនទ?




	ពីរែូវផ្ការីកឆ្នំ2020រហូតែល់បចចតបប ន
	ពីរែូវផ្ការីកឆ្នំ2020រហូតែល់បចចតបប ន
	ពីរែូវផ្ការីកឆ្នំ2020រហូតែល់បចចតបប ន
	ពីរែូវផ្ការីកឆ្នំ2020រហូតែល់បចចតបប ន


	នរើកដីកងវល់អវីខាេះត្រូវបាននលើកន ើងនោយពពុក(មាដយ)?
	នរើកដីកងវល់អវីខាេះត្រូវបាននលើកន ើងនោយពពុក(មាដយ)?
	នរើកដីកងវល់អវីខាេះត្រូវបាននលើកន ើងនោយពពុក(មាដយ)?
	នរើអវីខុសគនរវាងកត្មិរអនុវរតន៍បចចុបបននរបស់សិសស នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុករបស់សិសសននការអនុវរតមាននៅនពល មៃឺរាររារមិនទាន់នកើរន ើង?


	នរើាមវិសាលភ្ជពអវីកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពរបស់អនកមាន (នលើនគលនៅ 
	នរើាមវិសាលភ្ជពអវីកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពរបស់អនកមាន (នលើនគលនៅ 
	នរើាមវិសាលភ្ជពអវីកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពរបស់អនកមាន (នលើនគលនៅ 
	នរើាមវិសាលភ្ជពអវីកត្មិរវឌ្ឍនភ្ជពរបស់អនកមាន (នលើនគលនៅ 
	IEP) 
	បានងយចុេះ ឬយឺរ នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងកត្មិរបនាារ់នគល?



	នរើការអប់រំពិនសស និងនសវាកមមប្ លទាក់ទងអវីខាេះត្រូវបានផដល់ ល់សិសសកនុងរ ៊ូវផ្ទករីកឆានំ2020 និងអំ ុងនពលឆានំសិកា 2020
	នរើការអប់រំពិនសស និងនសវាកមមប្ លទាក់ទងអវីខាេះត្រូវបានផដល់ ល់សិសសកនុងរ ៊ូវផ្ទករីកឆានំ2020 និងអំ ុងនពលឆានំសិកា 2020
	នរើការអប់រំពិនសស និងនសវាកមមប្ លទាក់ទងអវីខាេះត្រូវបានផដល់ ល់សិសសកនុងរ ៊ូវផ្ទករីកឆានំ2020 និងអំ ុងនពលឆានំសិកា 2020
	នរើការអប់រំពិនសស និងនសវាកមមប្ លទាក់ទងអវីខាេះត្រូវបានផដល់ ល់សិសសកនុងរ ៊ូវផ្ទករីកឆានំ2020 និងអំ ុងនពលឆានំសិកា 2020
	–
	21នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងការផដល់ ៊ូនបនាារ់នគលននការអប់រំសាធារណៈសមរមយឥរគ្ិរនងា 
	(Free Appropriate Public Education, FAPE)?

	នរើាមកត្មិរអវីប្ លសិសសបានច៊ូលនត្បើនសវាកមមប្ លបានផដល់ ៊ូននៅកនុងរ ៊ូវផ្ទករីកឆានំ 2020 និងអំ ុងឆានំសិកា 2020
	នរើាមកត្មិរអវីប្ លសិសសបានច៊ូលនត្បើនសវាកមមប្ លបានផដល់ ៊ូននៅកនុងរ ៊ូវផ្ទករីកឆានំ 2020 និងអំ ុងឆានំសិកា 2020
	–
	21?




	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ
	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ
	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ
	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ


	នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវីខាេះអាចរកបានសត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរួមបញ្ចូល មិនថានសវាកមមសាដរត្រូវបានផដល់ ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?
	នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវីខាេះអាចរកបានសត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរួមបញ្ចូល មិនថានសវាកមមសាដរត្រូវបានផដល់ ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?
	នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវីខាេះអាចរកបានសត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរួមបញ្ចូល មិនថានសវាកមមសាដរត្រូវបានផដល់ ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?


	ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសស អាយុ និងកត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាារ់នគលអវីខាេះសត្មាប់សិសសកនុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដរប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហាណ?
	ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសស អាយុ និងកត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាារ់នគលអវីខាេះសត្មាប់សិសសកនុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដរប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហាណ?
	ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសស អាយុ និងកត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាារ់នគលអវីខាេះសត្មាប់សិសសកនុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដរប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហាណ?
	នរើពពុកមាដយនឹងត្រូវបាន ៊ូន ំណឹងពីវឌ្ឍនភ្ជពនលើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងញឹកញាប់ប ុណាា រួមទាំងរនបៀបប្ លត្កុមការ្រ 
	នរើពពុកមាដយនឹងត្រូវបាន ៊ូន ំណឹងពីវឌ្ឍនភ្ជពនលើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងញឹកញាប់ប ុណាា រួមទាំងរនបៀបប្ លត្កុមការ្រ 
	IEP 
	នឹងនោេះត្សាយកងវេះខ្រទាំងឡាយននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផល?



	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារ នរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់ 
	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារ នរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់ 
	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារ នរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់ 
	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារ នរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់ 
	IEP 
	អវីខាេះរត្មូវឱ្យមាននសវាកមមសាដរ?

	សត្មាប់ប្ផនកនសវាកមមសាតរប្ លបានកំណរ់នរើមានចំនួននសវាអវីប្ លត្រូវការន ើមបី ួយសិសសឱ្យសនត្មចបានន៊ូវកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុក ត្បសិននបើនរាគ្រាររារមិនបាននកើរន ើង?
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	ត្បភព៖ប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ឆានំ2021 និងនពលអនាគ្រ(ទំព័រ5)។
	ត្បភព៖ប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ឆានំ2021 និងនពលអនាគ្រ(ទំព័រ5)។
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	មាននគលនៅអនតរកាលទាក់ទងនឹងការ្រ នរើសិសសមានការរីកចនត្មើននៅនលើនគលនៅននាេះយា ង ៊ូចនមតចមុននពល 
	COVID? 
	នរើការរីកចំនរីនកត្មិរណាប្ លអនករំពឹងនលើនគលនៅននាេះត្បសិននបើ 
	COVID 
	មិនប្ លនកើរន ើង? នរើសិសសកំពុងនធវើយា ងណាចំន េះនគលនៅនានពលបចចុបបននននេះនោយប្ផែកនលើទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជព? នរើកត្មិរសិសស (ឬអត្ា) ឬការរីកចនត្មើនបានងយចុេះនទនបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងមុន 
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	គ្ំ ូសតាងលំហូរមសចកាីសម្រចសាីពីមសវាករមសាារ
	គ្ំ ូសតាងលំហូរមសចកាីសម្រចសាីពីមសវាករមសាារ
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	វឌ្ឍ ភាព
	វឌ្ឍ ភាព
	វឌ្ឍ ភាព
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	មសវាករមន្ទន្ទ
	មសវាករមន្ទន្ទ



	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ
	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ
	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ
	មសចក ីសម្រចមសវាករមសា រ


	នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវីខាេះអាចរកបានសត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរួមបញ្ចូល មិនថានសវាកមមសាដរត្រូវបានផដល់ ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?
	នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវីខាេះអាចរកបានសត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរួមបញ្ចូល មិនថានសវាកមមសាដរត្រូវបានផដល់ ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?
	នរើសិសសនឹងច៊ូលនត្បើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងនៅនពលណា? នរើមាន នត្មើសអវីខាេះអាចរកបានសត្មាប់ការច៊ូលនត្បើរួមបញ្ចូល មិនថានសវាកមមសាដរត្រូវបានផដល់ ៊ូនអំ ុងនពល ឬនត្តពីនងៃនៅសាល្ងនរៀន?


	ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសស អាយុ និងកត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាារ់នគលអវីខាេះសត្មាប់សិសសកនុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដរប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហាណ?
	ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសស អាយុ និងកត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាារ់នគលអវីខាេះសត្មាប់សិសសកនុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដរប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហាណ?
	ប្ផែកនលើអត្ាននវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសស អាយុ និងកត្មិរអភិវឌ្ឍន៍ នរើមានបនាារ់នគលអវីខាេះសត្មាប់សិសសកនុងការសនត្មចកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុកសត្មាប់រំបន់នសវាកមមសាដរប្ លបានកំណរ់អរតសញ្ហាណ?
	នរើពពុកមាដយនឹងត្រូវបាន ៊ូន ំណឹងពីវឌ្ឍនភ្ជពនលើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងញឹកញាប់ប ុណាា រួមទាំងរនបៀបប្ លត្កុមការ្រ 
	នរើពពុកមាដយនឹងត្រូវបាន ៊ូន ំណឹងពីវឌ្ឍនភ្ជពនលើនសវាកមមសាដរនោយរនបៀបណា និងញឹកញាប់ប ុណាា រួមទាំងរនបៀបប្ លត្កុមការ្រ 
	IEP 
	នឹងនោេះត្សាយកងវេះខ្រទាំងឡាយននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផល?



	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារនរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់
	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារនរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់
	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារនរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់
	ប្ផែកនលើកត្មិរបចចុបបននរបស់សិសសននការអនុវរត និងនសវាកមមប្ លខកខ្ន ឬត្រូវបានការ់បនថយអំ ុងនពល មៃឺរាររារនរើការអប់រំពិនសស ឬរំបន់នសវាកមមប្ លទាក់ទង ឬនគលនៅរបស់
	IEP 
	អវីខាេះរត្មូវឱ្យមាននសវាកមមសាដរ?

	សត្មាប់ប្ផនកនសវាកមមសាតរប្ លបានកំណរ់នរើមានចំនួននសវាអវីប្ លត្រូវការន ើមបី ួយសិសសឱ្យសនត្មចបានន៊ូវកត្មិរននវឌ្ឍនភ្ជពប្ លបានរំពឹងទុក ត្បសិននបើនរាគ្រាររារមិនបាននកើរន ើង?
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	ឥ ូវននេះ ស៊ូមផ្ទាស់បតូរច៊ូលនៅកនុងនសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ លជាធារុផសំននការសាតរសិសស។

	Figure
	មតើមសវាករមសាារអ ារកាលជាអវី?
	មតើមសវាករមសាារអ ារកាលជាអវី?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺជានសវាកមមអនតរកាលបប្នថមសត្មាប់សិសសជាមួយកមមវិធី
	IEP 
	ន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមមវិធី
	IEP 
	ឬប្ផនការអនតរកាលនោយសារប្រការខកខ្នឬការអប់រំពិនសសមានកំណរ់និងនសវាកមម ក់ព័ន្ធឬសត្មាប់នហរុផលនផសងនទៀរនោយសារ ំងឺរាររារ។


	❖
	❖
	❖
	ងវិកាសត្មាប់នសវាកមមសាតរអនតរកាលរួមមានម៊ូលនិធិអប់រំពិនសសរបស់សហព័នធនិងរ ឋម៊ូលនិធិប្ផនការ ួយសនស្ត្គេះអានម រិច
	(American 
	Rescue Plan Act, ARPA) 
	និងម៊ូលនិធិរ ឋសត្មាប់នសវាកមមអនតរកាលបប្នថមសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី21ឆានំ។




	ខ្ុំសងឃឹមថា ក់កណាតល ំប៊ូងននវគ្គរបស់នយើងនងៃននេះបាន ួយផតល់ឱ្យអនកន៊ូវអារមមណ៍ត្បនសើរន ើងអំពីនសវាកមមសាតរ។ នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺមានភ្ជពត្សន ៀងគនខ្ាំង -ពួកវាគ្ឺជានសវាកមមអនតរកាលបប្នថមន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមមវិធី 
	ខ្ុំសងឃឹមថា ក់កណាតល ំប៊ូងននវគ្គរបស់នយើងនងៃននេះបាន ួយផតល់ឱ្យអនកន៊ូវអារមមណ៍ត្បនសើរន ើងអំពីនសវាកមមសាតរ។ នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺមានភ្ជពត្សន ៀងគនខ្ាំង -ពួកវាគ្ឺជានសវាកមមអនតរកាលបប្នថមន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមមវិធី 
	ខ្ុំសងឃឹមថា ក់កណាតល ំប៊ូងននវគ្គរបស់នយើងនងៃននេះបាន ួយផតល់ឱ្យអនកន៊ូវអារមមណ៍ត្បនសើរន ើងអំពីនសវាកមមសាតរ។ នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺមានភ្ជពត្សន ៀងគនខ្ាំង -ពួកវាគ្ឺជានសវាកមមអនតរកាលបប្នថមន ើមបីនោេះត្សាយកងវេះននវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	និង/ឬអនតរកាលនោយសារប្រ ំងឺរាររារ។

	អវីប្ លត្រូវករ់សំគល់ននាេះគ្ឺថាមានងវិកានផសងៗគនប្ លអាចនត្បើបានន ើមបីគំត្ទ ល់សាល្ងនរៀននោយផតល់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ត្បភពងវិការួមមានម៊ូលនិធិអប់រំពិនសសរបស់សហព័នធនិងរ ឋ ម៊ូលនិធិប្ផនការ ួយសនស្ត្គេះអានមរិច 
	អវីប្ លត្រូវករ់សំគល់ននាេះគ្ឺថាមានងវិកានផសងៗគនប្ លអាចនត្បើបានន ើមបីគំត្ទ ល់សាល្ងនរៀននោយផតល់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ត្បភពងវិការួមមានម៊ូលនិធិអប់រំពិនសសរបស់សហព័នធនិងរ ឋ ម៊ូលនិធិប្ផនការ ួយសនស្ត្គេះអានមរិច 
	(ARPA) 
	និងម៊ូលនិធិរ ឋសត្មាប់នសវាកមមអនតរកាលបប្នថមសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆានំ។ ងវិកាទាំងននាេះរួមមាន 
	$
	12
	M 
	សត្មាប់ឆានំសិកា 2021
	–
	22 និង 
	$
	12
	M 
	សត្មាប់ឆានំសិកា 
	for the 
	2022
	–
	23។

	Alex 
	Alex 
	នឹងច៊ូលមកទីននេះ នហើយ ួយនយើងពនាាព័រ៌មានបប្នថមអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល។


	Figure
	មតើសិសសរបស់ែ្តំា សិទធិទទួលមសវាករមសាារអ ារកាលខែរឬមទ?
	មតើសិសសរបស់ែ្តំា សិទធិទទួលមសវាករមសាារអ ារកាលខែរឬមទ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	សិសសប្ លផ្ទាស់បតូរអាយុ (ជាទ៊ូនៅអាយុពី16 ល់ 21ឆានំ) អាចបាន ួបត្បទេះការរំខ្ន ល់ការនរៀនស៊ូត្រប្ផែកនលើការ្រ និងការច៊ូលនៅកាន់សហគ្មន៍នៅនពលននេះ។


	❖
	❖
	❖
	សិសសប្ ល ល់វ័យ 21 ឆានំ កនុងអំ ុង 2019
	–
	20 ឬ 2020
	–
	21 នហើយមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាប័ត្រនៅន ើយក៏អាចត្រូវការនសវាកមមសាតរអនតរកាលផងប្ រ។


	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ួរប្រ៖


	▪
	▪
	▪
	▪
	នោេះត្សាយកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពសមនហរុផលនលើនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	ឬប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី 
	IEP 
	។


	▪
	▪
	▪
	នោេះត្សាយការខកខ្ន ឬការអប់រំពិនសសមានកំណរ់ ឬនសវាកមម ក់ព័នធ។


	▪
	▪
	▪
	គំត្ទ ល់សិសសន ើមបីសនត្មចបានន៊ូវកត្មិរននការរីកចនត្មើនប្ លរំពឹងទុកចំន េះនគលនៅនត្កាយមធយមសិការបស់ពួកនគ្ ( ៊ូចប្ លបានចងអុលប្ហញនៅកនុងប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី 
	IEP 
	និង វិទាល័យ និងប្ផនការនានពលអនាគ្រ) ។





	 ៊ូនចនេះសំណួរបនាាប់ប្ លអនកអាចនឹងនៃល់គ្ឺថានរើសិសសរបស់អនកមានសិទធិទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាលទាំងននេះប្ រឬនទ។សិសសជានត្ចើនប្ លមានអាយុផ្ទាស់បតូរពី 16-21 អាច ួបត្បទេះការរំខ្នកនុងការនរៀនស៊ូត្រប្ផែកនលើការ្រ និងការច៊ូលនៅកាន់សហគ្មន៍កនុងនពលមាន ំងឺរាររារ នហើយអាចមានសិទធិទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាល។សិសសប្ ល ល់វ័យ 21 ឆានំ កនុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ នហើយមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាប័ត្រនៅន ើយ ក៏អាចត្រូវការនសវាកមមសាតរអនតរកាលផងប្ រ។
	 ៊ូនចនេះសំណួរបនាាប់ប្ លអនកអាចនឹងនៃល់គ្ឺថានរើសិសសរបស់អនកមានសិទធិទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាលទាំងននេះប្ រឬនទ។សិសសជានត្ចើនប្ លមានអាយុផ្ទាស់បតូរពី 16-21 អាច ួបត្បទេះការរំខ្នកនុងការនរៀនស៊ូត្រប្ផែកនលើការ្រ និងការច៊ូលនៅកាន់សហគ្មន៍កនុងនពលមាន ំងឺរាររារ នហើយអាចមានសិទធិទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាល។សិសសប្ ល ល់វ័យ 21 ឆានំ កនុងអំ ុងនពល ំងឺរាររារ នហើយមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាប័ត្រនៅន ើយ ក៏អាចត្រូវការនសវាកមមសាតរអនតរកាលផងប្ រ។
	នសវាកមមទាំងននេះត្បសិននបើត្រូវបានកំណរ់ាមរត្មូវការនោយត្កុម 
	នសវាកមមទាំងននេះត្បសិននបើត្រូវបានកំណរ់ាមរត្មូវការនោយត្កុម 
	IEP 
	អាច៖

	▪
	▪
	▪
	▪
	នោេះត្សាយកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពនលើនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	ឬប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី 
	IEP 
	។


	▪
	▪
	▪
	ផតល់ន៊ូវការខកខ្នអប់រំពិនសស ឬនសវាកមមប្ ល ក់ព័នធ និងអាចមានផងប្ រ


	▪
	▪
	▪
	គំត្ទសិសសឱ្យត្រ ប់នៅកត្មិររំពឹងទុកននការរីកចនត្មើននឆាពេះនៅរកនគលនៅនត្កាយមធយមសិការបស់ពួកនគ្ ( ៊ូចប្ លបានប្ហញនៅកនុងប្ផនការអនតរកាលកមម វិធី 
	IEP 
	និងប្ផនការ វិទាល័យនិងនានពលអនាគ្រ 
	(High School and Beyond Plan, HSBP)) 
	។



	ចំណុចមួយចំនួនប្ លខ្ុំចង់ចងអុលប្ហញនៅទីននេះគ្ឺត្កុមកមមវិធី 
	ចំណុចមួយចំនួនប្ លខ្ុំចង់ចងអុលប្ហញនៅទីននេះគ្ឺត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	ទទួលខុសត្រូវចំន េះការកំណរ់នៅនពលប្ លសិសសបានបំនពញន៊ូវរត្មូវការបញ្ចប់ការសិការបស់ពួកនគ្ប្ លរួមមានមិនត្រឹមប្រឥណទាន និងផលូវបញ្ចប់ការសិកាប ុនណាាេះនទ ប ុប្នតប្ងមទាំងប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី 
	IEP 
	និងនគលនៅ 
	IEP 
	ផងប្ រ។ នៅនពលសិសសទទួលបានសញ្ហាប័ត្រគ្ឺនោយសារប្រត្កុម 
	IEP 
	បានកំណរ់ថាពួកនគ្បានបំនពញរាល់រត្មូវការបញ្ចប់ការសិកា នហើយមិនចាំបាច់មាននសវាកមមអប់រំពិនសសបប្នថម រួមទាំងនសវាកមមសាតរអនតរកាលនទ។ ត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	មិនគ្ួរត្រូវបាននចញសញ្ហាប័ត្រ និងរកាទុកវាន ើមបីឱ្យសិសសអាចទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាលននាេះនទ។

	ចំណុចមួយនទៀរនៅទីននេះគ្ឺ៖ សិសសចាស់ៗប្ លកំពុងបនតទទួលនសវាកមមសាតរអនតរកាល ឬច៊ូលរួមកនុងកមម វិធីអនតរកាលអាចន ើរជាមួយមិរតភកដិរបស់ពួកនគ្ នហើយច៊ូលរួមកនុងសកមមភ្ជពបញ្ចប់ការសិកាទាំងអស់។ សិសសទាំងននេះអាចទទួលបានវិញ្ហាបនប័ត្រននការច៊ូលរួមកនុងពិធីត្បគ្ល់សញ្ហាប័ត្រ នហើយបនាាប់មកពួកនគ្នឹងទទួលបានសញ្ហាប័ត្រនៅនពលពួកនគ្បំនពញត្គ្ប់រត្មូវការននការបញ្ចប់ការសិកានហើយត្កុមកមមវិធី 
	ចំណុចមួយនទៀរនៅទីននេះគ្ឺ៖ សិសសចាស់ៗប្ លកំពុងបនតទទួលនសវាកមមសាតរអនតរកាល ឬច៊ូលរួមកនុងកមម វិធីអនតរកាលអាចន ើរជាមួយមិរតភកដិរបស់ពួកនគ្ នហើយច៊ូលរួមកនុងសកមមភ្ជពបញ្ចប់ការសិកាទាំងអស់។ សិសសទាំងននេះអាចទទួលបានវិញ្ហាបនប័ត្រននការច៊ូលរួមកនុងពិធីត្បគ្ល់សញ្ហាប័ត្រ នហើយបនាាប់មកពួកនគ្នឹងទទួលបានសញ្ហាប័ត្រនៅនពលពួកនគ្បំនពញត្គ្ប់រត្មូវការននការបញ្ចប់ការសិកានហើយត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	កំណរ់ថាមិនចាំបាច់មាននសវាកមមអប់រំពិនសសបប្នថមនទ។ ចាប់របស់ 
	Kev
	in (
	RCW 
	Span
	28
	A.
	155.170) អនុញ្ហារឱ្យសិសសប្ លនឹងបនតទទួលបាននសវាកមមអប់រំពិនសសប្ លមានអាយុចននាាេះពី 18 ល់ 21ឆានំ 


	Figure
	Span
	ន ើមបីច៊ូលរួមកនុងពិធីត្បគ្ល់សញ្ហាប័ត្រ និងសកមមភ្ជពនានាជាមួយមិរតភកដិរបស់ពួកនគ្បនាាប់ពីរយៈនពល 4ឆានំ ននការច៊ូលនរៀននៅវិទាល័យ និងទទួលបានវិញ្ហាបនប័ត្រច៊ូលនរៀន។
	ន ើមបីច៊ូលរួមកនុងពិធីត្បគ្ល់សញ្ហាប័ត្រ និងសកមមភ្ជពនានាជាមួយមិរតភកដិរបស់ពួកនគ្បនាាប់ពីរយៈនពល 4ឆានំ ននការច៊ូលនរៀននៅវិទាល័យ និងទទួលបានវិញ្ហាបនប័ត្រច៊ូលនរៀន។


	Figure
	មតើសាលាមរៀ កំពុងមធវើអវីែែេះស្ាប់ការសាារអ ារកាល?
	មតើសាលាមរៀ កំពុងមធវើអវីែែេះស្ាប់ការសាារអ ារកាល?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរអនតរកាលត្រូវបានពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូលប្ លមានអាយុផ្ទាស់បតូរជាមួយកមមវិធី
	IEP
	៖នរើកត្មិររំពឹងទុកននវឌ្ឍនភ្ជពពី
	pre
	-
	COVID IEP 
	និងប្ផនការអនតរកាលត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង?


	❖
	❖
	❖
	ត្កុមត្គ្ួសារនិងសិសសមិនចាំបាច់នសនើសុំ ំនណើរការននេះនកើរន ើងនទ។វាគ្ួរប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមមវិធី
	IEP 
	។


	❖
	❖
	❖
	កមមវិធី
	IEP 
	ត្រូវបានពិនិរយន ើងវិញយា ងរិចជានរៀងរាល់ឆានំនហើយអាចត្រូវបាននគ្ពិនិរយន ើងវិញកាន់ប្រញឹកញាប់នៅនពលកងវេះវឌ្ឍនភ្ជពនគលនៅកមមវិធី
	IEP 
	ព័រ៌មានពីអាណាពាបាលនិង/ឬន ើមបីពិភ្ជកាអំពីរត្មូវការប្ លរំពឹងទុករបស់សិសស។




	នសវាកមមសាតរអនតរកាល ៊ូចគននឹងរាល់ការសនត្មចសាតរគ្ួរប្រត្រូវបានពិនិរយ និងពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូបជាមួយកមមវិធី 
	នសវាកមមសាតរអនតរកាល ៊ូចគននឹងរាល់ការសនត្មចសាតរគ្ួរប្រត្រូវបានពិនិរយ និងពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូបជាមួយកមមវិធី 
	នសវាកមមសាតរអនតរកាល ៊ូចគននឹងរាល់ការសនត្មចសាតរគ្ួរប្រត្រូវបានពិនិរយ និងពិចារណាសត្មាប់សិសសត្គ្ប់រ៊ូបជាមួយកមមវិធី 
	IEP 
	។ នសវាកមមអនតរកាលនឹងមានលកខណៈជាក់ល្ងក់ចំន េះសិសសប្ លមាអាយុផ្ទាស់បតូរអាយុពី 16 នៅនលើស 21 ឆានំ។

	ការសនត្មចចិរតរបស់ 
	ការសនត្មចចិរតរបស់ 
	IEP 
	សតីពីនសវាកមមសាតរនឹងប្ផែកនលើអវីប្ លកត្មិររំពឹងទុកននវឌ្ឍនភ្ជពនៅនលើ មុននពល 
	COVID IEP 
	និងប្ផនការអនតរកាល ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង។

	ត្កុមត្គ្ួសារ និងសិសសមិនចាំបាច់នសនើសុំឱ្យ ំនណើរការននេះនកើរន ើងនទ វាគ្ួរប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមមវិធី 
	ត្កុមត្គ្ួសារ និងសិសសមិនចាំបាច់នសនើសុំឱ្យ ំនណើរការននេះនកើរន ើងនទ វាគ្ួរប្រជាប្ផនកមួយនន ំនណើរការរបស់កមមវិធី 
	IEP
	។  ំនណើរការកមមវិធី 
	IEP 
	រួមបញ្ចូលយា ងនហាចណាស់ការពិនិរយកមមវិធី 
	IEP 
	ត្បចាំឆានំ ប ុប្នតត្បប្ហលជាញឹកញាប់ជាងមុននោយប្ផែកនលើរត្មូវការរបស់សិសស ការរីកចនត្មើននគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	ឬព័រ៌មានអាណាពាបាល


	Figure
	ឧទហរណ៍ថ្ មសវាករមសាារអ ារកាល
	ឧទហរណ៍ថ្ មសវាករមសាារអ ារកាល

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	គំត្ទ ល់ការោក់ កយសុំសិទធិទទួលបានជាមួយភ្ជនក់្រមនុសសនពញវ័យរួមបញ្ចូលទាំងប្ផនកនីរិសមបទាវិជាា ីវៈ
	(DVR), 
	រ ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍ នពិការ
	(DDA) 
	ជាន ើម។


	❖
	❖
	❖
	បំនពញន៊ូវការ្រត្សនមាល ៊ូចបានចងអុលប្ហញនៅនលើប្ផនការអនតរកាលកមម វិធី
	IEP 
	។


	❖
	❖
	❖
	សហគ្មន៍មានរចនាសមព័នធផ្ទាល់ខលួនបប្នថមឬបទពិនសាធន៍ការ្រ។


	❖
	❖
	❖
	គំត្ទកនុងការនត្បើត្បាស់និងនត្រៀមសត្មាប់ការនធវើនរសតមហាវិទាល័យអានមរិច
	(American College 
	Testing, ACT)/
	ការនធវើនរសតវាយរនមាអាហារ៊ូបករណ៍
	(Scholastic Assessment Test, SAT) 
	ឬការត្ប ងច៊ូលមហាវិទាល័យនផសងនទៀរ។


	❖
	❖
	❖
	ការប្ហរ់បនត្ងៀនពិនសស
	(Specially Designed Instruction, SDI) 
	ឬនសវាកមម ក់ព័នធ
	(Related 
	Services, RS) 
	ន ើមបីជា ំនួយ៖


	▪
	▪
	▪
	▪
	ការនធវើនសចកតីត្ ងនិងការប្កសត្មួលត្បវរតិរ៊ូប។


	▪
	▪
	▪
	ការបំនពញ កយសុំការ្រនិងការអប់រំបប្នថម។


	▪
	▪
	▪
	ការកំណរ់និងនរៀបចំងវិកាត្បចាំសបាតហ៍។


	▪
	▪
	▪
	ការនត្បើត្បាស់យុទធសាស្តសតទំនាក់ទំនងប្ លមានមុខ្រនៅកនុងសហគ្មន៍។


	▪
	▪
	▪
	នត្បើត្បាស់ត្បព័នធ ឹក ញ្ជូនសាធារណៈនោយឯករា យ។





	នសវាកមមសាតរសិសសមានក់ៗនឹងត្រូវបានកំណរ់នោយត្កុមកមមវិធី 
	នសវាកមមសាតរសិសសមានក់ៗនឹងត្រូវបានកំណរ់នោយត្កុមកមមវិធី 
	នសវាកមមសាតរសិសសមានក់ៗនឹងត្រូវបានកំណរ់នោយត្កុមកមមវិធី 
	IE
	P 
	នហើយនឹងត្រូវប្ផែកនលើសិសសប្ លមាននគលនៅមុននពល 
	COVID IEP 
	និងប្ផនការអនតរកាល។ ឧទាហរណ៍ខាេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅទីននេះ  ៊ូនចនេះស៊ូមនមើលឧទាហរណ៍ ៊ូចជា៖

	•
	•
	•
	•
	ការ្រត្សនមាល។


	•
	•
	•
	គំត្ទសត្មាប់ ំនាញនត្រៀមការ្រ។


	•
	•
	•
	គំត្ទកនុងការោក់ កយសុំមានសិទធិទទួលបានការ្រប្ លមានការគំត្ទ និងបនងកើរបណាតញភ្ជនក់្រសំខ្ន់ៗនផសងនទៀរ ( ៊ូចជា 
	DVR 
	និង 
	DDA) 
	។



	 ៊ូចជាការគំត្ទការអប់រំពិនសសសត្មាប់នគលនៅកមមវិធី 
	 ៊ូចជាការគំត្ទការអប់រំពិនសសសត្មាប់នគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	៖

	•
	•
	•
	•
	នធវើត្បវរតិរ៊ូបសនងខប។


	•
	•
	•
	ការបំនពញ កយសុំការ្រ និងការអប់រំ។


	•
	•
	•
	នធវើការនលើ ំនាញត្គ្ប់ត្គ្ងហរិញ្ាវរថុ។


	•
	•
	•
	ការប្កលមែមុខ្រទំនាក់ទំនងប្ លមាននៅកនុងសហគ្មន៍។


	•
	•
	•
	នត្បើត្បព័នធនាងការ់សាធារណៈនោយឯករា យ។



	ទាំងននេះត្គន់ប្រជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនរបស់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ស៊ូមចងចាំថាចំណុចទាំងននេះនឹងប្ផែកនលើ 
	ទាំងននេះត្គន់ប្រជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនរបស់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ ស៊ូមចងចាំថាចំណុចទាំងននេះនឹងប្ផែកនលើ 
	pre
	-
	COVID IEP 
	សិសសរបស់អនក និងមានជាលកខណៈបុគ្គលសត្មាប់សិសសរបស់អនក។


	Figure
	មតើមសវាករមសាារអ  រកាល្តូវបា ចង្កងជាឯកសារយ ងែូចមរាច?
	មតើមសវាករមសាារអ  រកាល្តូវបា ចង្កងជាឯកសារយ ងែូចមរាច?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរអនដរកាលជាទ៊ូនៅត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារនៅកនុងនសចកតី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុន
	(Prior Written Notice, PWN)
	ត្សន ៀងនឹងសំណងការអប់រំ។


	❖
	❖
	❖
	នសវាកមមសាតរអនដរកាលនិងអវីប្ លជា“នងៃសិកា” មានន័យថាខុសគនសត្មាប់សិសសប្ លទទួលនសវាកមមអនតរកាលជាពិនសសសត្មាប់សិសសអាយុនលើសពី21ឆានំ។


	❖
	❖
	❖
	សិសសអាយុនលើសពី21 ឆានំប្លងមានសិទធិទទួលការអប់រំសាធារណៈសាធារណៈនិងសមរមយឥរគ្ិរនងា
	(FAPE) 
	ាមរយៈកមមវិធី
	IEP 
	។សត្មាប់សិសសប្ លមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាប័ត្រត្កុម
	IEP 
	អាចកំណរ់ថានសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺនៅប្រជារត្មូវការ។


	❖
	❖
	❖
	ជាជាងកមមវិធី
	IEP 
	ប្ លមានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភ្ជពនសវាកមមសាតរអនតរកាលនិងការកំណរ់នពលនវល្ងទាំងននេះនឹងត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារាមរយៈ
	PW
	N




	 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមទាំងននេះត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារយា ង ៊ូចនមតច? នសវាកមមសាតរអនតរកាលជាទ៊ូនៅនឹងត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារនៅកនុងនសចកតី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុនប្ លត្សន ៀងនឹងសំណងការអប់រំ។
	 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមទាំងននេះត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារយា ង ៊ូចនមតច? នសវាកមមសាតរអនតរកាលជាទ៊ូនៅនឹងត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារនៅកនុងនសចកតី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុនប្ លត្សន ៀងនឹងសំណងការអប់រំ។
	នសវាកមមសាតរអនតរកាល និងអវីប្ លជានងៃសិកាមានន័យថាខុសគនសត្មាប់សិសសប្ លទទួលនសវាកមមអនតរកាល ជាពិនសសសត្មាប់សិសសអាយុនលើសពី 21ឆានំ នោយសារនសវាកមមទាំងននេះជានត្ចើនអាចនឹងនកើរន ើងនៅកនុងសហគ្មន៍ ឬការកំណរ់ការ្រ នហើយនពលនវល្ងអាចខុសគនពីនងៃសិកាធមមា។
	ចំណុចសំខ្ន់នៅទីននេះគ្ឺថាសិសសអាយុនលើសពី 21 ឆានំ ប្លងមានសិទធិទទួលការអប់រំសាធារណៈសាធារណៈ និងសមរមយឥរគ្ិរនងា 
	ចំណុចសំខ្ន់នៅទីននេះគ្ឺថាសិសសអាយុនលើសពី 21 ឆានំ ប្លងមានសិទធិទទួលការអប់រំសាធារណៈសាធារណៈ និងសមរមយឥរគ្ិរនងា 
	(FAPE) 
	ាមរយៈកមមវិធី 
	IEP 
	។ នទាេះយា ងណាក៏នោយសត្មាប់សិសសមានអាយុនលើស 21 ប្ លមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាប័ត្រ ត្កុម 
	IEP 
	អាចកំណរ់ថានសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺនៅប្រជារត្មូវការ។

	ជាជាងកមមវិធី 
	ជាជាងកមមវិធី 
	IEP 
	ប្ លមានរបាយការណ៍វឌ្ឍនភ្ជព ត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	នឹងនរៀបរាប់ពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល និងការកំណរ់នពលនវល្ងនៅកនុងនសចកតី ៊ូន ំណឹងជាល្ងយលកខណ៍អកសរជាមុន។ នសវាកមមទាំងននេះ ៊ូចប្ លនយើងបានបញ្ហាក់នៅខ្ងនលើកនុងបទប្ហញនឹងប្ផែកនលើអវីប្ លជាកត្មិររំពឹងទុកននវឌ្ឍនភ្ជពនលើ 
	pre
	-
	COVID IEP 
	និងប្ផនការអនតរកាល ត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង

	 ៊ូនចនេះសរុបសនងខបត្កុមកមមវិធី 
	 ៊ូនចនេះសរុបសនងខបត្កុមកមមវិធី 
	IEP 
	នឹងមិនត្រូវបានប្កសត្មួលកមមវិធី 
	IEP 
	ឬនធវើការវាយរនមា


	Figure
	Span
	នផសងនទៀរសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆានំននាេះនទ ការគំត្ទការសាតរអនតរកាលនឹងត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារនៅកនុង 
	នផសងនទៀរសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆានំននាេះនទ ការគំត្ទការសាតរអនតរកាលនឹងត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារនៅកនុង 
	នផសងនទៀរសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុនលើសពី 21 ឆានំននាេះនទ ការគំត្ទការសាតរអនតរកាលនឹងត្រូវបានចងត្កងជាឯកសារនៅកនុង 
	PWN 
	នហើយនឹងប្ផែកនលើ 
	pre
	-
	COVID IEP 
	មុនៗ។ 



	Figure
	មតើមសវាករមសាារអ ារកាល្តូវបា ែាល់ជូ យ ងែូចមរាច?
	មតើមសវាករមសាារអ ារកាល្តូវបា ែាល់ជូ យ ងែូចមរាច?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ត្កុម
	IEP 
	កំណរ់ពីរត្មូវការរបស់សិសសសត្មាប់នសវាកមមសាតរអនតរកាលរួមទាំងកាល វិភ្ជគ្ការកំណរ់នពលនវល្ងប្ លបានរំពឹងទុករំបន់នសវាកមមនិងទំហំនសវាកមម។


	❖
	❖
	❖
	ការគ្ិរអំពីកាលវិភ្ជគ្និងនពលនវល្ង៖


	▪
	▪
	▪
	▪
	ការសនត្មចចិរតត្រូវបាននធវើន ើងជាលកខណៈបុគ្គលប្ផែកនលើកត្មិរននសមថភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសសនត្បៀបនធៀបនៅនឹងវឌ្ឍនភ្ជពអនតរកាលប្ លរំពឹងទុកត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង។


	▪
	▪
	▪
	គ្ួរប្រត្រូវបានបញ្ចូលនិងផារភ្ជាប់នៅបរិសាថនប្ លមានោក់លកខខណឌកំហិររិចបំផុរសត្មាប់សិសស។


	▪
	▪
	▪
	គ្ួរពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ទីភ្ជនក់្រការ្របចចុបបនននិង/ឬការទទួលបាននសវាកមមពីទីភ្ជនក់្រមនុសសនពញវ័យនផសងនទៀរ។





	 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមសាតរអនតរកាលត្រូវបានផតល់ ៊ូនយា ង ៊ូចនមតច?
	 ៊ូនចនេះនរើនសវាកមមសាតរអនតរកាលត្រូវបានផតល់ ៊ូនយា ង ៊ូចនមតច?
	•
	•
	•
	•
	ត្កុម 
	IEP 
	កំណរ់ពីរត្មូវការរបស់សិសសសត្មាប់នសវាកមមសាតរ រួមទាំងកាលវិភ្ជគ្ នពលនវល្ង រំបន់នសវាកមម និងទំហំនសវាកមម។


	•
	•
	•
	ការសនត្មចចិរតទាំងននេះត្រូវបាននធវើន ើងជាលកខណៈបុគ្គលប្ផែកនលើកត្មិរននសមថភ្ជពបចចុបបននរបស់សិសសនត្បៀបនធៀបនៅនឹងវឌ្ឍនភ្ជពអនតរកាលប្ លរំពឹងទុកត្បសិននបើ ំងឺរាររារមិនបាននកើរន ើង។


	•
	•
	•
	នសវាកមមសាតរគ្ួរប្រត្រូវបានបញ្ចូលកនុងកត្មិរធំបំផុរាមប្ លអាចនធវើនៅបាន និង


	•
	•
	•
	គ្ួរពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ទីភ្ជនក់្រ ការ្របចចុបបនន និង/ឬ ការទទួលបាននសវាកមមពីទីភ្ជនក់្រមនុសសនពញវ័យនផសងនទៀរ។




	Figure
	មតើមសវាករមសាារអ ារកាល្តូវបា ែាល់ជូ យ ងែូចមរាច?
	មតើមសវាករមសាារអ ារកាល្តូវបា ែាល់ជូ យ ងែូចមរាច?

	បុគ្គលិក
	បុគ្គលិក

	Figure
	Span
	ជម្រើសរួរា ៖
	ជម្រើសរួរា ៖
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	បុគ្គលិកអប់រំពិនសសប្ លមានអាជាាបណាឬមានវិញ្ហាបនបត្របញ្ហាក់។


	•
	•
	•
	បុគ្គលិកមណឌលសិកាធិការ(សថិរនៅនត្កាមការត្រួរពិនិរយផ្ទាល់និងត្រួរពិនិរយនោយបុគ្គលិកអប់រំពិនសស) ។


	•
	•
	•
	បុគ្គលិកអប់រំពិនសសមកពីមណឌលសិកាធិការខ្ងនិងមណឌលនសវាកមមអប់រំ
	(Edu
	cational 
	Service Districts, ESDs) 
	។


	•
	•
	•
	ផតល់នសវាកមមសាតរជាមួយនឹងការសត្មាករយៈនពលខាី។







	Figure
	ការមធវើែំមណើរជញ្ជូ 
	ការមធវើែំមណើរជញ្ជូ 

	Figure
	Span
	ត្កុមកមមវិធី
	ត្កុមកមមវិធី
	ត្កុមកមមវិធី
	IEP 
	គ្ួរប្រនោេះត្សាយបញ្ហហជាមួយប្ផនក ឹក ញ្ចូនកនុងត្សុកនិងកនុងរំបន់ន ើមបីធានាថាសិសសមានមនធាបាយនធវើ ំនណើរសមរមយត្បសិននបើត្រូវការន ើមបីទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាល។

	ជម្រើសរួរា ៖
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ការ ឹក ញ្ចូនកនុងត្សុកនិងកនុងរំបន់


	•
	•
	•
	កិចចត្ពមនត្ពៀងប្ លមានការទទួលសាគល់។


	•
	•
	•
	 នត្មើស ឹក ញ្ជូនឯក ន។


	•
	•
	•
	សំណងអាណាពាបាលសត្មាប់នងានធវើ ំនណើរ។







	Figure
	OSPI 
	OSPI 
	OSPI 
	 ឹងថាបុគ្គលិក និងការ ឹក ញ្ជូនសត្មាប់នសវាកមមសាតរនឹងកាាយជាបញ្ហហត្បឈមកំពុងបនត។ ត្កុម 
	IEP 
	និងមណឌលសិកាធិការបានអនុវរតវិធីសាស្តសតនផសងៗគនជាយ៊ូរមកនហើយសត្មាប់ទាំងបុគ្គលិក និងការ ឹក ញ្ជូនសត្មាប់នសវាកមមអនតរកាល នហើយនឹងបនតការអនុវរតទាំងននេះ និងពត្ងីកការអនុវរតបចចុបបនន។ អនកនឹងន ើញចំណុចមួយចំនួនប្ លបានោក់នៅទីននេះ និងនៅកនុងឯកសារប្ណនាំរបស់នយើង។ ន ើមបីទាន់នពលនវល្ងនយើងនឹងមិនអវីទាំងននេះនងៃននេះនទ ប ុប្នតនយើងចង់ឱ្យអនកទទួលបានព័រ៌មាន ៊ូចគននឹងមណឌលប្ រ។


	Figure
	មតើែ្តំអាចមធវើអវីបា មែើរបីោំ្ទមសវាករមសាារអ ារកាល?
	មតើែ្តំអាចមធវើអវីបា មែើរបីោំ្ទមសវាករមសាារអ ារកាល?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ទាក់ទងនៅត្កុម
	IEP 
	របស់អនកជាមួយនឹងសំណួររបស់អនកអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាលនិងការរីកចនត្មើនរបស់សិសសរបស់អនកកនុងនពលមាន ំងឺរាររារ។


	❖
	❖
	❖
	នសនើសុំត្កុម
	IEP 
	របស់អនកន ើមបីពិភ្ជកាអំពីការរីកចនត្មើនរបស់សិសសអនកនលើប្ផនការអនតរកាលកមម វិធី
	IEP 
	និងវិទាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្ររួមមាន៖


	▪
	▪
	▪
	▪
	វឌ្ឍនភ្ជពនលើនគលនៅកមមវិធី
	IEP 
	និងនគលនៅនត្កាយមធយមសិកា។


	▪
	▪
	▪
	ការបញ្ចប់វិទាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្រនហើយរត្មូវការផលូវបញ្ចប់ការសិកា។



	❖
	❖
	❖
	ប្ចករំប្លកជាមួយត្កុម
	IEP 
	នលើការសនងកររបស់អនកពីការប្ណនាំពីចមាៃយនិងអវីប្ ល ំនណើរការលែបំផុរសត្មាប់សិសសរបស់អនក។ត្បាត្ស័យទាក់ទងអំពីទីភ្ជនក់្រនផសងនទៀរប្ លកំពុងគំត្ទសិសសរបស់អនក។


	❖
	❖
	❖
	ត្បសិននបើអនកមិនយល់ត្សបនឹង នត្មើសនសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ លបាននសនើសុំឬការកំណរ់នពលនវល្ងស៊ូមប្ចករំប្លកការត្ពួយបារមភរបស់អនកជាមួយត្កុម
	IEP 
	របស់សិសសអនក។ត្បសិននបើត្កុម
	IEP 
	មិនអាច្ន ល់កិចចត្ពមនត្ពៀងអនកអាចច៊ូលនៅកាន់ នត្មើសនោេះត្សាយ វិវាទ។




	នៅនពលនយើងចាប់នផតើមបញ្ចប់ការពិភ្ជការបស់នយើងនៅល្ងៃចននេះនយើង ឹងថាត្កុមត្គ្ួសារកំពុងប្រនៃល់ថានរើពួកនគ្អាចនធវើអវីបានន ើមបីនធវើឱ្យត្បាក ថាសិសសរបស់ពួកនគ្ទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ លពួកនគ្ត្រូវការ។ ជា ំហាន ំប៊ូង នយើងនលើកទឹកចិរតអនកនអាយទាក់ទងជាមួយត្កុម 
	នៅនពលនយើងចាប់នផតើមបញ្ចប់ការពិភ្ជការបស់នយើងនៅល្ងៃចននេះនយើង ឹងថាត្កុមត្គ្ួសារកំពុងប្រនៃល់ថានរើពួកនគ្អាចនធវើអវីបានន ើមបីនធវើឱ្យត្បាក ថាសិសសរបស់ពួកនគ្ទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ លពួកនគ្ត្រូវការ។ ជា ំហាន ំប៊ូង នយើងនលើកទឹកចិរតអនកនអាយទាក់ទងជាមួយត្កុម 
	នៅនពលនយើងចាប់នផតើមបញ្ចប់ការពិភ្ជការបស់នយើងនៅល្ងៃចននេះនយើង ឹងថាត្កុមត្គ្ួសារកំពុងប្រនៃល់ថានរើពួកនគ្អាចនធវើអវីបានន ើមបីនធវើឱ្យត្បាក ថាសិសសរបស់ពួកនគ្ទទួលបាននសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ លពួកនគ្ត្រូវការ។ ជា ំហាន ំប៊ូង នយើងនលើកទឹកចិរតអនកនអាយទាក់ទងជាមួយត្កុម 
	IEP 
	របស់អនកជាមួយនឹងសំណួររបស់អនកអំពីនសវាកមមសាតរអនតរកាល នហើយសំខ្ន់ន ើមបីប្សវងយល់បប្នថមអំពីទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពរបស់សិសសអនកកនុងអំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។

	ទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពអាចរាប់បញ្ចូលនគលនៅកមមវិធី 
	ទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពអាចរាប់បញ្ចូលនគលនៅកមមវិធី 
	IEP 
	ការរបាយការណ៍កត្មិរ វឌ្ឍនភ្ជពនលើ វិទាល័យ និងប្ផនការនានពលអនាគ្រ និងផលូវបញ្ចប់ការសិកា ការរីកចនត្មើននលើប្ផនការអនតរកាលវិធី 
	IEP 
	ជាន ើម។

	ចំនណេះ ឹង និងការសនងកររបស់អនកអំពីការនរៀនស៊ូត្រសិសសរបស់អនកកនុងនពលមាន ំងឺរាររារពិរជាសំខ្ន់ណាស់! ស៊ូមប្ចករំប្លកជាមួយត្កុម 
	ចំនណេះ ឹង និងការសនងកររបស់អនកអំពីការនរៀនស៊ូត្រសិសសរបស់អនកកនុងនពលមាន ំងឺរាររារពិរជាសំខ្ន់ណាស់! ស៊ូមប្ចករំប្លកជាមួយត្កុម 
	IEP 
	របស់អនកន៊ូវអវីប្ លអនកបាន ឹងអំពីសិសសរបស់អនកអំ ុងនពលបនត្ងៀនពីចមាៃយ រួមទាំងយុទធសាស្តសតណាប្ ល ំនណើរការបានលែបំផុរ។ ត្បសិននបើសិសសរបស់អនកមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្ជនក់្រនផសងនទៀរ ៊ូចជាអនកផតល់នសវាការ្រ ស៊ូមប្ចករំប្លកព័រ៌មានននាេះផងប្ រ។

	នយើង ឹងថាសមា ិកត្កុម 
	នយើង ឹងថាសមា ិកត្កុម 
	IEP 
	ត្បប្ហលជាមិនឯកភ្ជពនទ។ ត្បសិននបើអនកមិនយល់ត្សបនឹង នត្មើសនសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ លបាននសនើសុំ ឬការកំណរ់នពលនវល្ងស៊ូមប្ចករំប្លកការត្ពួយបារមភរបស់អនកជាមួយត្កុម 
	IEP 
	និងនសនើសុំចងត្កងជាឯកសារ។ អនកក៏អាចទាក់ទងនាយកសាល្ងរបស់អនក នាយកមណឌលអប់រំពិនសស ឬការិយាល័យអប់រំពិនសសរបស់នយើងទីននេះនៅ 
	OSPI 
	។ នយើងនឹងផតល់ព័រ៌មានទំនាក់ទំនងរបស់នយើងនៅនលើផ្ទាំងសាាយខ្ងមុខ។


	Figure
	ចុេះ្បសិ មបើសិសសរបស់ែ្តំរិ បា ម្បើ្បាស់មសវាករមកនតងកំឡុងមពលជំងឺរាតតាត?
	ចុេះ្បសិ មបើសិសសរបស់ែ្តំរិ បា ម្បើ្បាស់មសវាករមកនតងកំឡុងមពលជំងឺរាតតាត?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	សាល្ងនរៀនត្បប្ហលជាបានផតល់ការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមម ក់ព័នធរួមទាំងនសវាកមមអនតរកាលកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារនហើយត្គ្ួសារអាចបានប ិនសធនសវាកមមទាំងននាេះឬនត្ ើសនរីសនៅឆាៃយនោយសារនហរុផលនផសងៗ។


	❖
	❖
	❖
	សត្មាប់សំណងការអប់រំនៅត្កមប្ផនករ ឋបាលឬ
	OSPI 
	នឹងពិចារណានលើកាតការ់បនថយប្ លអាចការ់បនថយរ្វន់សំណង ៊ូចជាការប ិនសធនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន។


	❖
	❖
	❖
	ត្កុម
	IEP 
	គ្ួរប្រនធវើការសនត្មចចិរតប្ លនផ្ទតរនលើសិសសមានក់ៗអំពីអវីប្ លនសវាកមមសាតរអនតរកាលត្រូវការនោយពិចារណា៖


	▪
	▪
	▪
	▪
	ភ្ជពប្ លអាចនធវើបាននិងផលប េះ ល់ ល់សិស្សត្បសិននបើនសវាកមមផតល់ ៊ូនមិនត្រូវបាននត្បើត្បាស់។


	▪
	▪
	▪
	នហរុផលរបស់ត្គ្ួសារកនុងការប ិនសធនិង ំនណាេះត្សាយប្ លមានសកាតនុពលសត្មាប់សិសសកនុងការទទួលបានការគំត្ទត្បសិននបើចាំបាច់(ឧទាហរណ៍ត្បសិននបើសិសសមិនមាននៅកនុងរ ៊ូវនតត) ។


	▪
	▪
	▪
	រត្មូវការរបស់សិសសនិងផលប េះ ល់នន
	COVID 
	នលើសិសស។





	សំណួរមួយកនុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងត្រូវបានសួរញឹកញាប់បំផុរទាំងពីអាណាពាបាល និងសាល្ងនរៀនគ្ឺអំពីនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន និងការនត្បើត្បាស់កនុងអំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ សាល្ងនរៀនត្បប្ហលជាបានផតល់ការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមម ក់ព័នធរួមទាំងនសវាកមមអនតរកាលកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ ត្កុមត្គ្ួសារអាចបានប ិនសធនសវាកមមទាំងននាេះ ឬនត្ ើសនរីសនៅឆាៃយជាជាងទទួលនសវាកមមផ្ទាល់នោយសារនហរុផលនផសងៗ។
	សំណួរមួយកនុងចំនណាមសំណួរប្ លនយើងត្រូវបានសួរញឹកញាប់បំផុរទាំងពីអាណាពាបាល និងសាល្ងនរៀនគ្ឺអំពីនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន និងការនត្បើត្បាស់កនុងអំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ សាល្ងនរៀនត្បប្ហលជាបានផតល់ការអប់រំពិនសសនិងនសវាកមម ក់ព័នធរួមទាំងនសវាកមមអនតរកាលកំ ុងនពលមាន ំងឺរាររារ។ ត្កុមត្គ្ួសារអាចបានប ិនសធនសវាកមមទាំងននាេះ ឬនត្ ើសនរីសនៅឆាៃយជាជាងទទួលនសវាកមមផ្ទាល់នោយសារនហរុផលនផសងៗ។
	សត្មាប់សំណងការអប់រំ នៅត្កមប្ផនករ ឋបាល ឬអនកនសុើបអនងករបណតឹងរវា៉ា 
	សត្មាប់សំណងការអប់រំ នៅត្កមប្ផនករ ឋបាល ឬអនកនសុើបអនងករបណតឹងរវា៉ា 
	OSPI 
	នឹងពិចារណានលើកាតការ់បនថយរ្វន់សំណង ៊ូចជាការប ិនសធនសវាកមមប្ លផតល់ ៊ូន។ នគលការណ៍របស់នយើងសត្មាប់នសវាកមមសាតរគ្ឺ ំនណើរការននេះគ្ួរប្រសកមម និងសហការគនជាជាងរង់ចាំត្គ្ួសារន ើមបីប្សវងរក នត្មើស ំនណាេះត្សាយវិវាទ។ ត្កុម 
	IEP 
	គ្ួរប្រគ្ិរពិចារណាអំពីសមរថភ្ជពរបស់សិសសកនុងការនត្បើត្បាស់ និងវឌ្ឍនភ្ជពជាមួយនឹងនសវាកមមប្ លបានផតល់ ៊ូន ម៊ូលនហរុត្គ្ួសារសត្មាប់ការប ិនសធទំហំឬត្បនភទនសវាកមមប្ លបានផតល់ ៊ូន និងរត្មូវការរបស់សិសសមានក់ៗនៅនពល ំងឺរាររារនៅប្របនតមាន។  ៊ូចគនននេះផងប្ រ ត្កុមត្គ្ួសារនៅប្របនតទទួលបាន នត្មើស ំនណាេះត្សាយវិវាទ។


	Figure
	មតើ
	មតើ
	មតើ
	OSPI 
	ោំ្ទមសវាករមសាារអ ារកាលែូចមរាច?


	➢
	➢
	➢
	➢
	➢
	ការគំត្ទសត្មាប់សិសសប្ លមានពិការភ្ជពនៅកនុងប្ផនការសាតរការសិកា& សុខុមាលភ្ជពសិសស
	OSPI
	៖នសៀវនៅប្ណនាំប្ផនការឆានំ2021.


	➢
	➢
	➢
	ផសពវផាយប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសសវា៉ាសុីនាន៖ឆានំ2021 និងនពលអនាគ្រ.


	➢
	➢
	➢
	បាននរៀបចំសិកាខសាល្ងសត្មាប់សាល្ងនរៀន/មណឌលជាន គ្៊ូសតីពីនសវាកមមសាតរអនតរកាលនៅនងៃទី20ប្ខឧសភ្ជឆានំ2021។


	➢
	➢
	➢
	ការត្បាត្ស័យទាក់ទងកំពុងបនតជាមួយន គ្៊ូអនតរកាលរួមមានភ្ជនក់្ររ ឋសាល្ងនរៀនត្កុមសហគ្មន៍និនយា កនិងអនកផតល់នសវាការអភិវឌ្ឍ ំនាញ។


	➢
	➢
	➢
	សកមមភ្ជពត្រួរពិនិរយការអប់រំពិនសស៖


	▪
	▪
	▪
	▪
	2020
	Span
	21៖រួមមានការពិនិរយន ើងវិញននប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី
	IEP 
	និង
	HSBP 
	ការរីកចនត្មើនរបស់សិស្សនិងអរថត្បនយា ន៍អប់រំក៏ ៊ូចជាការផតល់កមមវិធី
	FAPE 
	កនុងកំ ុងនពល
	COVID 
	។


	▪
	▪
	▪
	2021
	Span
	22៖នឹងរួមបញ្ចូលការពិនិរយន ើងវិញន៊ូវការនបតជាាចិរតនិងការអនុវរតនសវាកមមសាតរសត្មាប់សិសសមានក់ៗក៏ ៊ូចប្ផនការអនតរកាល
	, HSBP, 
	ការរីកចនត្មើនរបស់សិសសនិងអរថត្បនយា ន៍អប់រំ។





	នយើងក៏ត្រូវបានសួរអំពីអវីប្ ល 
	នយើងក៏ត្រូវបានសួរអំពីអវីប្ ល 
	នយើងក៏ត្រូវបានសួរអំពីអវីប្ ល 
	OSPI 
	កំពុងនធវើន ើមបីគំត្ទ ល់នសវាកមមសាតរ។ ឯកសារប្ណនាំរួមមាននសៀវនៅប្ណនាំសតីពីប្ផនការសាតរមណឌលសិកា & សុខុមាលភ្ជពសិសស និងប្ផនទីប្ហញផលូវសត្មាប់នសវាកមមសាតរការអប់រំពិនសស ប្ លផតល់ការប្ណនាំជាក់ល្ងក់ ល់សាល្ងនរៀន និងត្កុម 
	IEP 
	សត្មាប់នសវាសាតរ។ នយើងបាននរៀបចំសិកាខសាល្ងសត្មាប់សាល្ងនរៀន និងមណឌលជាន គ្៊ូសតីពីនសវាកមមសាតរអនតរកាលនៅនងៃទី 20 ប្ខឧសភ្ជ នហើយបចចុបបនននយើងកំពុងប្កសត្មួលឯកសារសំណួរនិងចនមាើយ ៏ទ៊ូលំទ៊ូល្ងយរបស់នយើងសត្មាប់ការផតល់ការអប់រំពិនសស និងនសវាកមម ក់ព័នធកនុងនពលមាន ំងឺរាររារ។

	នយើងបានច៊ូលរួមកនុងការត្បាត្ស័យទាក់ទងជាបនតជាមួយន គ្៊ូអនតរកាលរួមមាន ទីភ្ជនក់្រ និងត្កុមត្បឹការ ឋ សាល្ងនរៀន អងគការសហគ្មន៍ និនយា ក និងអនកផតល់ការអភិវឌ្ឍ ំនាញនផសងៗ។
	នយើងក៏បានចាប់នផតើមបញ្ចូលនសវាកមមសាតរ រួមទាំងនសវាកមមសាតរអនតរកាលនៅកនុងការត្រួរពិនិរ្យការអប់រំពិនសសរ ឋរបស់នយើង។ កនុងរយៈនពលមួយឆានំសិកាននេះ ំនណើរការរបស់នយើងរួមមានការពិនិរយន ើងវិញន៊ូវប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី 
	នយើងក៏បានចាប់នផតើមបញ្ចូលនសវាកមមសាតរ រួមទាំងនសវាកមមសាតរអនតរកាលនៅកនុងការត្រួរពិនិរ្យការអប់រំពិនសសរ ឋរបស់នយើង។ កនុងរយៈនពលមួយឆានំសិកាននេះ ំនណើរការរបស់នយើងរួមមានការពិនិរយន ើងវិញន៊ូវប្ផនការអនតរកាលកមមវិធី 
	IEP 
	និងវិទាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្រ ការរីកចនត្មើនរបស់សិសសនិងអរថត្បនយា ន៍អប់រំត្សបាមនពលនវល្ង និងការផតល់ការអប់រំសាធារណៈនិងសមរមយឥរគ្ិរនងា (ឬ 
	FAPE) 
	កនុងកំ ុងនពល 
	COVID 
	។ នយើងបានសាកសួរអំពីសាថនភ្ជពននការនរៀបចំប្ផនការនសវាកមមសាតរសត្មាប់មណឌលនីមួយៗប្ លនយើងបានាមោន។

	សត្មាប់ឆានំនត្កាយនយើងនឹងពិនិរយនមើលន ើងវិញន៊ូវការនបតជាាចិរត ឯកសារ និងការអនុវរតនសវាកមមសាតរសត្មាប់សិសសមានក់ៗ រួមទាំងប្ផនការអនតរកាល វិទាល័យនិងប្ផនការនានពលអនាគ្រ 

	Figure
	Span
	ការត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជព និងអរថត្បនយា ន៍អប់រំាមនពលនវល្ង។
	ការត្រួរពិនិរយវឌ្ឍនភ្ជព និងអរថត្បនយា ន៍អប់រំាមនពលនវល្ង។


	Figure
	មតើែ្តំអាចខសវង ល់បខ ែរអំពីមសវាករមសាារអ ារកាលយ ងែូចមរាច?
	មតើែ្តំអាចខសវង ល់បខ ែរអំពីមសវាករមសាារអ ារកាលយ ងែូចមរាច?

	➢
	➢
	➢
	➢
	➢
	សាកសួរត្កុមការ្រ
	IEP 
	របស់អនកសត្មាប់ព័រ៌មានបប្នថមនិងទិននន័យវឌ្ឍនភ្ជពនគលនៅរបស់កមមវិធី
	IEP 
	ន ើមបីសនត្មចចិរតថានរើត្រូវការនសវាកមមសាតរអនតរកាលប្ រឬនទ។


	➢
	➢
	➢
	ទាក់ទងនៅការិយាល័យមណឌលអប់រំពិនសសរបស់អនកត្បសិននបើអនកមានសំណួរឬចមៃល់បប្នថម។


	➢
	➢
	➢
	ពិចារណាអំពីការទទួលបានការអប់រំបប្នថមនៅរ ៊ូវនតតឬឆានំសិកាណាមួយប្ លផតល់នោយមណឌលរបស់អនកបប្នថមនលើនសវាកមមសាតរប្ លត្រូវការ។


	➢
	➢
	➢
	ច៊ូលនៅកាន់ទំព័រត្គ្ួសារអប់រំពិនសសរបស់
	OSPI 
	សតីពីនសវាកមមអនតរកាល(អាយុ16
	–
	21)សត្មាប់ព័រ៌មានសតីពីការបញ្ចប់ការសិកានិងការនធវើអនតរកាល។អនកអាចនផាើអុីប្ម លនៅកាន់ការអប់រំពិនសសនៅ
	OSPI 
	ឬទ៊ូរស័ពាមកនលខ360-725-6075។


	➢
	➢
	➢
	ទំនាក់ទំនង
	Rod
	Duncan 
	នៅ
	Rod.Duncan@dshs.wa.gov 
	ន ើមបីនិយាយអំពីនសវាកមម
	DDA 
	។


	•
	•
	•
	ប្សវងយល់បប្នថមអំពីនសវាកមម
	DVR
	នៅនលើនគ្ហទំព័រការនធវើអនតរកាលវិទាល័យឬទំនាក់ទំនង
	Tammie 
	Doyle 
	ត្បធានប្ផនកការនធវើអនតរកាល
	DVR 
	ាមអុីប្ម លរបស់
	Tammie Doyle
	ឬ509-368-1005




	ត្កុម 
	ត្កុម 
	ត្កុម 
	IEP 
	សិសសរបស់អនកគ្ឺជាត្បភព ៏លែបំផុរសត្មាប់ព័រ៌មានអំពីការរីកចនត្មើន នសវាកមម និងរត្មូវការរបស់សិសសអនកសត្មាប់នសវាកមមសាតរអនតរកាល។ អនកក៏អាចទាក់ទងត្បធានមណឌលអប់រំពិនសសរបស់អនកនោយមានសំណួរ និងចមៃល់។ សិសសរបស់អនកអាចទទួលបានអរថត្បនយា ន៍ពីកមមវិធីបប្នថមទ៊ូនៅនៅរ ៊ូវនតត ឬនៅឆានំសិកាប្ លផតល់ ៊ូននោយសាល្ងមណឌលសិកាធិការរបស់អនកនត្តពីនសវាកមមសាតរជាលកខណៈបុគ្គល។

	ចុងបញ្ចប់នយើងនឹងរកានធវើបចចុបបននភ្ជពទំព័រត្គ្ួសារអប់រំពិនសសរបស់ 
	ចុងបញ្ចប់នយើងនឹងរកានធវើបចចុបបននភ្ជពទំព័រត្គ្ួសារអប់រំពិនសសរបស់ 
	OSPI 
	ប្ លមានព័រ៌មានអំពីនសវាកមមអនតរកាលសត្មាប់សិសសប្ លមានអាយុពី16  ល់ 21 ឆានំ។ អនកអាចនផាើអុីប្ម លលនៅ 
	speced@k
	12
	.wa.us 
	ជាមួយនឹងសំណួរជាក់ល្ងក់របស់សិសស ឬទ៊ូរស័ពាមកការិយាល័យរបស់នយើងាមនលខ 360-725-6075។


	Sect
	Span

	សំណួរខែលសួរជាញឹកញាប់ពី្កុរ្គ្ួសារ
	សំណួរខែលសួរជាញឹកញាប់ពី្កុរ្គ្ួសារ

	សំណួរ៖សិសសរបស់ែ្តំបា ទទួលមសវាករមអ ារកាលមហើ បា ឈា ចូលវ័ 21 មៅឆ្នំម េះ។មតើសិសសរបស់ែ្តំអាចចូលមរៀ បា រួ ឆ្នំមទៀតមទ?
	សំណួរ៖សិសសរបស់ែ្តំបា ទទួលមសវាករមអ ារកាលមហើ បា ឈា ចូលវ័ 21 មៅឆ្នំម េះ។មតើសិសសរបស់ែ្តំអាចចូលមរៀ បា រួ ឆ្នំមទៀតមទ?
	ចមរែើ ៖នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺសត្មាប់សិសសប្ ល្ន ល់អាយុ21 ឆានំកនុងកំ ុងនពលឆានំសិកា2019
	ចមរែើ ៖នសវាកមមសាតរអនតរកាលគ្ឺសត្មាប់សិសសប្ ល្ន ល់អាយុ21 ឆានំកនុងកំ ុងនពលឆានំសិកា2019
	–
	20 ឬ2020
	–
	21 និងមិនទាន់បានទទួលសញ្ហាបត្រ។ត្កុម
	IEP 
	គ្ួរប្រនធវើការរួមគនន ើមបីកំណរ់ថានរើអវីប្ លនសវាកមមសាតរអនតរកាលត្រូវការ។ទំហំនិងត្បនភទនននសវាកមមសាតរអនតរកាលសត្មាប់សិសសគ្ឺជាការសនត្មចចិរតជាលកខណៈបុគ្គលនោយត្កុម
	IEP 
	នោយប្ផែកនលើគ្ំល្ងរននវឌ្ឍនភ្ជពរវាង
	pre
	-
	COVID IEP 
	និងប្ផនការអនតរកាលនិងវឌ្ឍនភ្ជពបចចុបបនន។

	សំណួរ៖សិសសរបស់ែ្តំបា បញ្ចប់ការសិកាមៅខែរិងុន្ទឆ្នំ2020។មតើសិសសរបស់ែ្តំអាចទទួលបា មសវាករមសាារខែរឬមទ?
	ចមរែើ ៖ត្បសិននបើសិសសទទួលបានសញ្ហាប័ត្រនៅប្ខមិងុនាឆានំ2020 សិសសនឹងប្លងមានសិទធិទទួលនសវាឬការឧបរថមភគំត្ទពីមណឌលសាល្ងរ ឋ។ការទទួលបានសញ្ហាប័ត្រគ្ឺជាការបញ្ចប់សិទធិរបស់សិសសនិងសិទធិទទួលបានការអប់រំសាធារណៈសមរមយឥរគ្ិរនងា
	ចមរែើ ៖ត្បសិននបើសិសសទទួលបានសញ្ហាប័ត្រនៅប្ខមិងុនាឆានំ2020 សិសសនឹងប្លងមានសិទធិទទួលនសវាឬការឧបរថមភគំត្ទពីមណឌលសាល្ងរ ឋ។ការទទួលបានសញ្ហាប័ត្រគ្ឺជាការបញ្ចប់សិទធិរបស់សិសសនិងសិទធិទទួលបានការអប់រំសាធារណៈសមរមយឥរគ្ិរនងា
	(FAPE) 
	។ននេះនោយសារប្រត្កុម
	IEP 
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