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ព័ត៌ានទូសៅ 

ចាប់េត ីពីការអប់រំបុរាលានពិការភាព (IDEA) ឆ្ន ំ 2004 ប្ដលទាក់្ទងនឹងការអប់រំេិេសានពិការភាព 

តម្រមូវឱយសាលាសរៀនសតលស់េចក្ត ីជូនដំណឹងដលា់តាបិតាេិេសពកិារ ឬេងស័យថាពិការភាព សោយានការ 

ពនយល់សពញសលញអំពីេិទធិប្ដលាន េម្រាប់អនក្សម្រកាម IDEA និងបទបបញ្ាតត ិេត ីពីការអប់រំរបេ់ នាយក្ោឋ ន 

ននម្រក្មអប់រំននបទបបញ្ាតត ិេហព័នធ  (CFR) េហរដឋអាសមរកិ្ ។ ការយិាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of 

Superintendent of Public Instruction, OSPI) ម្ររប់ម្ររងសលើវធិានរដឋប្ដលម្ររបដណត ប់សលើការសតលក់ារអប់រំ 

ពិសេេ។ វវធិានទាងំសនោះអាចប្េែងរក្បានសៅក្ន ុងជំពូក្ 392-172Aននចាប់រដឋបាលរបេ់ទីម្រក្ងុវា៉ា េីុនសតាន 

(Washington Administrative Code, WAC)។ ឯក្សារសនោះអនុសលាមតាមសេចក្តជូីនដំណឹង េត ីពីកិ្ចចការពារ 

តាមនីតិវធីិរំររូបេ់នាយក្ោឋ នអប់រំេត ីពីេហរដឋអាសមរកិ្ សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិអ 

ប់រំពិសេេ (Notice of Special Education Procedural Safeguards) ប្ដលបានប្ក្េម្រមួលក្ន ុងប្ខមិលុនា ឆ្ន ំ 

2009 ។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះរឺេម្រាប់ាតាបិតា ាតាបិតាជំនួេ និងេិេសសពញវយ័។ ពាក្យ "អនក្" ឬ "ាតា 

បិតា" និង "កូ្នរបេ់អនក្" ក៏្ អាចេំសៅសៅសលើាតាបិតាជំនួេ និងេិេសសពញវយ័សងប្ដរ។ សៅក្ន ុងសេ 

ចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះ "មណឌ លេិក្ាធិការ" ឬ "មណឌ លេិក្ាធិការ" រមួានសាលារដឋ និងទីភាន ក់្ង្ហរសាធារណៈ 

សសសងសទៀត ដូចជាមណឌ លេិក្ាធិការសេវាអប់រំ និងទីភាន ក់្ង្ហរសតលស់េវាអប់រំជាសដើម។ 

ព័ត៌ានបប្នថមអំពីសេវាក្មមអប់រំពិសេេ និងកិ្ចចការពារតាមនីតិទាងំសនោះអាចទទួលបានតាមរយៈការ 

ទាក់្ទងសៅកាន់នាយក្ប្សនក្អប់រំពិសេេននមណឌ លេិក្ាធិការក្ន ុងតំបន់របេ់អនក្ មណឌ លព័ត៌ាន 

និងបណដ ុ ោះបណាដ លាតាបិតាក្ន ុងរដឋ និង Partnerships for Action Voices for Empowerment 

(Washington Pave) ឬតាមរយៈ OSPI ។ OSPI រក្ានូវសរហទំព័របណាដ ញប្ដលសោោះម្រសាយបញ្ញា ការ 

អប់រំពិសេេ ការយិាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ – សេវាអប់រំពិសេេ។ OSPI ានអនក្ម្ររប់ម្ររងក្មម វធីិ 

និងប្សនក្ទំនាក់្ទំនងាតាបិតា និងេហរមន៍េត ីពីការអប់រំពិសេេ សដើមបីជួយដល់អនក្ក្ន ុងការស ៃ្ ើយេណួំរ 

នានាអំពីក្មម វធីិអប់រំពិសេេេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្។ អនក្អាចទាក់្ទងមក្កាន់ការយិាល័យ OSPI, 

ប្សនក្អប់រំពិសេេសៅ 360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631 ឬ សារសអឡិចម្រតូនិចេម្រាប់សេវាអប់រំ 

ពិសេេ OSPI. 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីក្ិចចការពារនីតិវធិ ី

34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
សេចក្ត ីចមៃងននសេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះម្រតូវប្តសតលឱ់យអនក្មតងសៅសរៀងរាល់ឆ្ន េំកិ្ា សហើយ៖ សៅសពលានការ 

បញ្ជ នូដំបូង ឬេំសណើេំុវាយតនមៃរបេ់អនក្; សៅសពលមណឌ លេិក្ាធិការបានទទួលបណត ឹងពលរដឋទាក់្ទងនឹង 

ការអប់រំពិសេេដំបូងរបេ់អនក្ក្ន ុងឆ្ន ំេិក្ា; សៅសពលមណឌ លេិក្ាធិការបានទទួលេំសណើេំុេវនាការ 

ម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ដំបូងរបេ់អនក្ក្ន ុងឆ្ន ំេិក្ា; សៅសពលប្ដលសេចក្ត ីេសម្រមចមួយម្រតូវបានសធែ ើសឡើង 

សដើមបោីត់វធិានការណ៍វន័ិយ ប្ដលសធែ ើឱយានការផ្លៃ េប់ត រូការកំ្ណត់េិទធិ; និងតាមការសេន ើេុំរបេ់អនក្។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងេត ីពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិអប់រំពិសេេសនោះ រមួបញ្ច លូការពនយល់សពញសលញអំពីកិ្ចចការ 

ពារនីតិវធីិទាងំឡាយណាប្ដលទាក់្ទងនឹងការកំ្ណត់េិទទិទទួលសេវាអប់រំសោយឯក្សតាភារីេម្រាប់កូ្នរប

េ់អនក្សៅសាលាឯក្ជនប្ដលជាបនទ ុក្ចំណាយសាធារណៈ នីតិវធីិននបណត ឹងតវា៉ា ពលរដឋទាក់្ទងនឹងការ 

អប់រំពិសេេ ការយល់ម្រពមជាបានជូនដណំឹង កិ្ចចការពារនីតិវធីិប្ដលានសៅក្ន ុង ននបទបបញ្ាតត ិ IDEA 

ក្ន ុងប្សនក្រង E នន ប្សនក្ B និងបទបបញ្ាតត ិេត ីពីការរក្ាការេាា ត់ននព័ត៌ានប្ដលានក្ន ុងបទបបញ្ាតត ិ IDEA 

ក្ន ុងប្សនក្រង F ននប្សនក្ B ។ មណឌ លេិក្ាធិការអាចសម្រជើេសរ ើេសម្របើម្របាេ់សេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះ ឬបសងេ ើត 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិអប់រំពិសេេ ផ្លទ ល់ខល នួរបេ់ពួក្សរដល់ាតាបិតា។ 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
mailto:speced@k12.wa.us
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សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន 

34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ ម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្នូវព័ត៌ានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសេចក្ត ីេសម្រមចេំ 

ខាន់ៗប្ដលប ោះពាល់ដល់ក្មម វធីិអប់រំពិសេេរបេ់កូ្នអនក្។ សនោះសៅថាសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ 

អក្សរជាមុន (Prior Written Notice, PWN) សហើយវាជាឯក្សារមួយ ប្ដល ល្ ុោះបញ្ញច ងំពីសេចក្ត ីេសម្រមចប្ដល

បានសធែ ើសឡើងសៅក្ន ុងកិ្ចច ម្របជុំ ឬសោយមណឌ លេិក្ាធិការក្ន ុងការស ៃ្ ើយតបសៅនឹងេំសណើប្ដលសធែ ើ 

សឡើងសោយអនក្។ មណឌ លេកិ្ាធិការតម្រមវូឱ្យសនញើសេចក្ត ីជូនដំណងឹជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមក្អែក្ 

បនាា ប់ពីសេចក្ត ីេសម្រមចម្រតវូបានសធវ ើស ើង ប ុផ្នតមុននងឹអនុវតតសេចក្តេីសម្រមច។ ទាងំសនោះរឺជាសេ 

ចក្ត ីេសម្រមចប្ដលទាក់្ទងនឹងេំសណើ ឬការបដសិេធក្ន ុងការសត ចួសសតើម ឬផ្លៃ េ់បត រូការកំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ 

ការវាយតនមៃ ការោក់្ ឬការសតល់ការអប់រំសាធារណៈេមរមយសោយឥតរិតនលៃ (Free Appropriate Public 

Education, FAPE) ដល់កូ្នរបេ់អនក្។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនម្រតូវប្តរមួបញ្ច លូៈ 

• អែ ើប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការកំ្ពុងសេន ើេុំ ឬបដិសេធមិនសធែ ើ; 

• ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការកំ្ពុងសេន ើេុំ ឬបដិសេធមិនោត់វធិានការ; 

• ការពិពណ៌នាអំពីជសម្រមើេសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានពិោរណាសោយម្រក្មុក្មម វធីិអប់រំបុរាល 

(Individualized Education Program, IEP) និងមូលសហតុប្ដលជសម្រមើេទាងំសនាោះម្រតូវបានបដិសេធ។ 

• ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវធីិវាយតនមៃនីមួយៗ ការវាយតនមៃ ក្ត់ម្រតា 

ឬរបាយការណ៍ប្ដលសម្របើជាមូលោឋ នេម្រាប់េក្មមភាព។ 

• ការពិពណ៌នាអំពីក្តាត សសសងសទៀតប្ដលទាក់្ទងនឹងេក្មមភាព; 

• ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវធីិវាយតនមៃណាមួយប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសេន ើឱយសធែ ើេម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូ

ង និងការវាយតនមៃសឡើងវញិណាមួយ; 

• សេចក្ត ីប្លៃងការណ៍ប្ដលាតាបិតាម្រតូវបានការពារសោយកិ្ចចការពារនីតិវធីិប្ដលបានពិពណ៌នាសៅ

ក្ន ុងកូ្នសេៀវសៅសនោះ; 

• រសបៀបប្ដលអនក្អាចទទួលបានសេចក្ត ីចមៃងននកូ្នសេៀវសៅ សេចក្តជូីនដំណឹងេត ីពីកិ្ចចការពារ 

នីតិវធីិអប់រំពិសេេ សនោះ។ ឬរមួបញ្ច លូសេចក្ត ីចមៃងននកូ្នសេៀវសៅ សេចក្ត ីជូនដំណឹងេត ីពីកិ្ចចការ 

ពារនីតិវធីិអប់រំពិសេេ ម្របេិនសបើសេៀវសៅមួយចាប់មិនម្រតូវបានសតល់ឱយអនក្សទ។ និង 

• ម្របេពេម្រាប់អនក្សដើមបទីាក់្ទងសដើមបីទទួលបានជំនួយក្ន ុងការយល់ដឹងអំពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិទាងំ

សនោះ។ 

ឧទាហរណន៍នសពលប្ដលអនក្នឹងទទួលបានសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរឺ៖ 

• មណឌ លេិក្ាធិការចង់វាយតនមៃ ឬវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្សឡើងវញិ ឬមណឌ លេិក្ាធិការ បដិសេ 

ធមិនវាយតនមៃ ឬវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្សឡើងវញិ។ 

• IEP ឬទីតាំងរបេ់កូ្នអនក្កំ្ពុងម្រតូវបានផ្លៃ េ់បត រូ។ 

• អនក្បានសេន ើេុំឱយានការផ្លៃ េ់បត រូ សហើយមណឌ លេិក្ាធិការមិនម្រពមសធែ ើការផ្លៃ េប់ត រូ។ 

• អនក្បានសតល់សេចក្ត ីជូនដណំឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មណឌ លេិក្ាធិការថា អនក្កំ្ពុងលុបសោល 

ការយល់ម្រពមឱយកូ្នរបេ់អនក្ទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនម្រតូវប្តេរសេរជាភាសាប្ដលអាចយល់បានេម្រាប់សាធារណជ

នទូសៅ និងសតល់ជាភាសាកំ្សណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបទាក់្ទងសសសងសទៀតប្ដលអនក្សម្របើ សលើក្ប្លងប្តវាចាេ់ 

ណាេ់ថាមិនអាចសធែ ើដូសចនោះបាន។ ម្របេិនសបើភាសាកំ្សណើត ឬរសបៀបទាក់្ទងសសសងសទៀតរបេ់អនក្មិន 

ប្មនជាភាសាេរសេរសទ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តោត់វធិានការសដើមបធីានាថា៖ (1) សេចក្ត ីជូនដំណឹង 

ម្រតូវបានបក្ប្ម្របសោយផ្លទ លា់ត់ ឬសោយមសធាបាយសសសងសទៀតជាភាសាកំ្សណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបទាក់្ទង 

សសសងសទៀត; (2) អនក្យល់ពីខៃ ឹមសារននសេចក្ត ីជូនដំណងឹ។ និង (3) ានេេត ុតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្ដល 

តម្រមូវតាម (1) និង (2) ម្រតូវបានបំសពញ។ 
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ភាសាសដើម 

34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
ភាសាសដើម សៅសពលសម្របើទាក់្ទងនឹងបុរាលប្ដលជាអនក្សរៀនភាសាអង់សរៃេ ានន័យថា៖ 

1. ភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយបុរាលសនាោះ ឬក្ន ុងក្រណីកុ្ារ ជាភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយ 

ាតាបិតារបេ់កុ្ារ។ 

2. សៅក្ន ុងការទាក់្ទងសោយផ្លទ ល់ជាមួយកុ្ារ (រមួទាងំការវាយតនមៃរបេ់កុ្ារ) ភាសាប្ដល 

ជាធមមតាម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់សោយកុ្ារសៅក្ន ុងសទោះ ឬបរយិាកាេេិក្ា។ 

េម្រាប់មនុេសពកិារប្េនក្ ឬមនុេសលៃង់ ឬពិបាក្សាត ប់ ឬេម្រាប់មនុេសប្ដលគ្នម នភាសាេរសេរ 

រសបៀបននការម្របាម្រេយ័ទាក់្ទងគ្នន ជាអែ ើប្ដលមនុេសសម្របើជាធមមតា (ដូចជាភាសាេញ្ញា  អក្សរសាទ ប ឬ

ទំនាក់្ទំនងផ្លទ ល់ាត់)។ 

អុីផ្មលសអ ិចម្រតនូិក្ 

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
ម្របេិនសបើេង្ហេ ត់របេ់អនក្សតល់ឱយាតាបិតានូវជសម្រមើេននការទទួលឯក្សារតាមអីុប្មល អនក្អាចសម្រជើេសរ ើេ 

ទទួលដូចខាងសម្រកាមតាមអីុប្មល៖ 

1. សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន; 

2. សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិអប់រំពិសេេ; និង 

3. សេចក្ត ីជូនដំណឹងទាក់្ទងនឹងេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា – និយមន័យ 

34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
ការយល់ម្រពម ានន័យថា៖ 

1. អនក្ម្រតូវបានសរជូនដំណឹងយា ងសពញសលញជាភាសាកំ្សណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបននការម្របាម្រេ័យទា 

ក់្ទងសសសងសទៀត (ដូចជាភាសាេញ្ញា  អក្សរសាទ ប ឬការម្របាម្រេ័យទាក់្ទងផ្លទ លា់ត់) 

ននព័ត៌ានទាងំអេ់ប្ដលទាក់្ទងនឹងេក្មមភាពប្ដលអនក្កំ្ពុងសតល់ការយល់ម្រពម។ 

2. អនក្យល ់និងយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំសពាោះេក្មមភាពសនាោះ សហើយការយល់ម្រពមពិពណន៌ា 

អំពីេក្មមភាពសនាោះ សហើយរាយបញ្ជ ីកំ្ណត់ម្រតា (ម្របេិនសបើាន) ប្ដលនឹងម្រតូវសចញសាយ និងចំ 

សពាោះអនក្ណា។ និង 

3. អនក្យល់ថាការយល់ម្រពមរឺជាការេម ័ម្ររចិតតរបេ់អនក្ សហើយអនក្អាចដក្ហូត (ដក្) ការយល់ម្រពម 

របេ់អនក្សៅសពលណាក៏្បាន។ 

ម្របេិនសបើអនក្ានបំណងចង់លុបសោលការយលម់្រពម បនាទ ប់ពីកូ្នរបេ់អនក្ោប់សសតើមទទួលបានសេវា 

ក្មមអប់រំពិសេេ អនក្ម្រតូវប្តសធែ ើដូសចនោះជាលាយលក្ខណអ៍ក្សរ។ ការដក្ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្មិនបដិសេធ 

(មិនសធែ ើវញិ) េក្មមភាពប្ដលបានោប់សសតើមបនាទ ប់ពអីនក្បានសតល់ការយលម់្រពមរបេ់អនក្ និងមុន 

សពលអនក្ដក្វាសចញ។ សលើេពីសនោះ មណឌ លេិក្ាធិការមិនតម្រមូវឱយសធែ ើវសិសាធនក្មម (ផ្លៃ េ់បត រូ) កំ្ណត់ម្រតា 

អប់រំរបេ់កូ្នអនក្ សដើមបីលុបឯក្សារសយាងណាមួយចំសពាោះការទទួលសេវាអប់រំពិសេេរបេ់កូ្នអនក្។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា – លក្ខខណឌ តម្រមូវ 

34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-

172A-03000 
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ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម 
មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្មិនអាចសធែ ើការវាយតនមៃដំបូងននកូ្នរបេ់អនក្សដើមបីក្ំណត់េិទធិទទួលបានការ

អប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្ដលពាក់្ព័នធ សនាោះសទ រហូតដល់វាសតល់ឱយអនក្នូវសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ 

អក្សរជាមុនប្ដលពិពណន៌ាអំពីេក្មមភាពវាយតនមៃប្ដលបានសេន ើសឡើង និងទទួលបានការយល់ម្រពម 

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងជូនដំណឹងរបេ់អនក្។ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តខិតខំម្របឹងប្ម្របងេម 

សហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមប្ដលានព័ត៌ានរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងសដើមបីេសម្រមច

ថាសតើកូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេប្ដរឬសទ។ 

 

ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងមិនានន័យថាអនក្បានសតល់ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រា

ប់មណឌ លេិក្ាធិការសដើមបោីប់សសតើមសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់កូ្នរបេ់អនក្សនាោះសទ។ 

មណឌ លេិក្ាធិការក៏្ម្រតូវទទួលបានការយល់ម្រពមពីអនក្សដើមបីសតល់ឱយកូ្នរបេ់អនក្នូវការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធជាសលើក្ដំបូង។ 

ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្បានចុោះស ម្ ោះចូលសរៀនសៅសាលារដឋ ឬអនក្កំ្ពុងប្េែងរក្ចុោះស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្ 

សៅក្ន ុងសាលារដឋ សហើយអនក្បានបដិសេធមិនសតលក់ារយល់ម្រពម ឬអនក្បានបរាជយ័ក្ន ុងការស ៃ្ ើយតប 

សៅនឹងេំសណើសដើមបីសតលក់ារយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម សទាោះបីជាវាមិនម្រតូវបានទាមទារក៏្សោយ។ 

មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ អាចពាយាមទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ សោយសម្របើការេម្រមោុះេម្រមួល 

ឬនីតិវធីិេវនាការម្រតឹមម្រតូវ ដូចប្ដលបានពិពណន៌ាសៅសពលសម្រកាយសៅក្ន ុងសេចក្ត ីជូនដំណឹងសនោះ។ 

មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្នឹងមិនបំពានសលើកាតពែកិ្ចចរបេ់ខល នួក្ន ុងការកំ្ណត់ទីតាំង កំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ 

និងវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើវាសម្រជើេសរ ើេមិនបនតការវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្ក្ន ុងកាលៈសទេៈសនោះ។ 

ចាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋមសលើអែក្េថ ិតសម្រកាមអាណាពាបាល

របេ់រដឋ 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ជាវដួននរដឋ សហើយមិនរេ់សៅជាមួយអនក្សទ មណឌ លេិក្ាធិការមិនម្រតូវការការយល ់

ម្រពមពីអនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងសដើមបីក្ំណត់ថាសតើកូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេប្ដ

រឬសទ ម្របេិនសបើ៖ 

1. សទាោះបីជាានការខិតខំម្របឹងប្ម្របងសោយេមសហតុសលក៏្សោយ ក៏្មណឌ លេិក្ាធិការមិនអាច 

ប្េែងរក្អនក្ស ើញសឡើយ។ 

2. េិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងនាមជាាតាបិតាម្រតូវបានបញ្ច ប់សោយអនុសលាមតាមចាប់រដឋ។ ឬ 

3. សៅម្រក្មបានម្របរល់េិទធិសធែ ើសេចក្ត ីេសម្រមចប្សនក្អប់រំដល់បុរាលាន ក់្សម្រៅពីអនក្ 

សហើយបុរាលសនាោះបានសតល់ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម។ 

វដួននរដឋ ដូចប្ដលបានសម្របើក្ន ុង IDEA ានន័យថាកុ្ារប្ដល៖ 

1. កូ្នចិញ្ច ឹមប្ដលមិនម្រតូវបានោក់្ជាមួយាតាបិតាចិញ្ច ឹម; 

2. ោត់ទុក្ថាជាវដួននរដឋសម្រកាមចាប់រដឋវា៉ា េីុនសតាន; ឬ 

3. សៅក្ន ុងការ ំុឃំងរបេ់នាយក្ោឋ នកុ្ារ យុវជន និងម្រក្មុម្ររួសារ (Department of Children, 

Youth, and Families) ឬទីភាន ក់្ង្ហរេុខុាលភាពកុ្ារសាធារណៈរបេ់រដឋមួយសសសងសទៀត។ 

រង្ហែ ន់របេ់រដឋ មិនរមួបញ្ច លូកូ្នចិញ្ច ឹមប្ដលានាតាបិតាចិញ្ច ឹមសទ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម 

និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនតសេវា 
មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តខិតខំម្របឹងប្ម្របងសោយេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមជាលា



ទំព័រ | 10 

យលក្ខណ៍អក្សរប្ដលានពត៌័ានរបេ់អនក្ សហើយម្រតូវប្តទទួលបានការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្ស 

រប្ដលានព័ត៌ានរបេ់អនក្មុនសពលសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់កូ្នរបេ់អនក្ 

ជាសលើក្ដំបូង. 

ម្របេិនសបើអនក្មិនស ៃ្ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបសីតលក់ារយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ក្ន ុងការទទួលបា

នការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធជាសលើក្ដំបូង ឬម្របេិនសបើអនក្បដិសេធមិនសតល់ការយល់ម្រពមសនាោះ 

មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ មិនអាច សម្របើនីតិវធីិេម្រមបេម្រមួល សដើមបីពាយាមទទួលបានកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀង 

របេ់អនក្ ឬសម្របើម្របាេ់នីតិវធីិេវនាការម្រតឹមម្រតូវ សដើមបទីទួលបានសេចក្ត ីេសម្រមចពីមន្រនត ីរដឋបាលេវនាការ 

សដើមបសីតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធដល់កូ្នរបេ់អនក្។ 

ម្របេិនសបើអនក្បដិសេធ ឬមិនស ៃ្ ើយតបនឹងេំសណើសដើមបីសតល់ការយល់ម្រពមឱយកូ្នរបេ់អនក្ទទួលបាន 

ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធជាសលើក្ដំបូង មណឌ លេិក្ាធិការអាចនឹងមិនសតល់ឱយកូ្នរបេ់អនក្នូ 

វការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ សនាោះសទ។ ក្ន ុងសាថ នភាពសនោះ សាលាសរៀនរបេ់អនក្៖ 

1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្ន ុងការសធែ ើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ 

ម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្ន ុងការសតល់សេវាទាងំសនាោះដល់កូ្នរបេ់អនក្។ និង 

2. មិនតម្រមូវឱយានការម្របជុំ IEP ឬបសងេ ើត IEP េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្េម្រាប់ការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  ប្ដលការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ម្រតូវបានសេន ើេុំ។ 

សៅសពលប្ដលអនក្សតល់ការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ឱយទទួលបានការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  សហើយមណឌ លេិក្ាធិការោប់សសតើមសតល់សេវាអប់រំពិសេេ កូ្នរបេ់អនក្នឹងសៅប្ត 

ានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេរហូតដល់៖ 

1. ពួក្សរម្រតូវបានវាយតនមៃសឡើងវញិ សហើយរក្ស ើញថាមិនានលក្ខណៈេមបតត ិម្ររប់ម្រគ្នន់េម្រាប់សេវា 

ក្មមអប់រំពិសេេសទៀតសទ។ 

2. ពួក្សរបានបញ្ច ប់ការេិក្ាសោយេញ្ញា បម្រតមធយមេិក្ាទុតិយេូមិធមមតា; 

3. ពួក្សរ្នដលអ់ាយុ 21 ឆ្ន ំ (ឬម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ានអាយុ 21 ឆ្ន ំបនាទ ប់ពីនលាទី 31 ប្ខេហីា 

ពួក្សរានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមរហូតដល់ចុងឆ្ន េំិក្ា។); ឬ 

4. អនក្សតល់ឱយមណឌ លេិក្ាធិការនូវការដក្ហូតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់

ការបនតសតល់សេវាអប់រំពិសេេ។ 

ម្របេិនសបើអនក្លុបសោលការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេម្រាប់ការបនតសតល់សេវាក្មម បនាទ ប់ 

ពីមណឌ លេិក្ាធិការបានសត ចួសសតើមសេវាក្មមអប់រំពិសេេ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្នូវ សេចក្ត ីជូន 

ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន នូវសពលសវលាេមម្រេបមួយ 

មុនសពលវាឈ្ប់សតល់សេវាអប់រំពិសេេដល់កូ្នរបេ់អនក្។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុននឹងរមួបញ្ច លូកាលបរសិចឆទប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការនឹងឈ្ប់សត

ល់សេវាដល់កូ្នរបេ់អនក្ សហើយនឹងជូនដំណឹងដល់អនក្ថាមណឌ លេិក្ា៖ 

1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្ន ុងការសធែ ើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ 

ម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្ន ុងការសតល់សេវាទាងំសនាោះដល់កូ្នរបេ់អនក្។ និង 

2. មិនតម្រមូវឱយានការម្របជុំ IEP ឬបសងេ ើត IEP េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្េម្រាប់ការសតលស់េវាអប់រំ 

ពិសេេបប្នថមសទៀត។ 

មណឌ លេិក្ាធិការមិនអាចសម្របើដសំណើរការម្រតឹមម្រតូវសដើមបីបដិសេធការដក្ហូតជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់អនក្ 

ឬសម្របើនីតិវធីិេម្រមបេម្រមួលសដើមបីទទួលបានកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងរបេ់អនក្សដើមបីបនតសតល់សេវាអប់រំពិសេេ 

ដល់កូ្នរបេ់អនក្។ បនាទ ប់ពីមណឌ លេិក្ាធិការឈ្ប់សតល់សេវាអប់រំពិសេេដលកូ់្នរបេ់អនក្ កូ្នរបេ់អនក្ 

មិនម្រតូវបានសរោត់ទុក្ថាានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេសទៀតសទ សហើយេថ តិសៅសម្រកាមលក្ខខណឌ ត 

ម្រមូវដូចគ្នន ប្ដលអនុវតតចំសពាោះេិេសទាងំអេ់។ អនក្ ឬអនក្សសសងសទៀតប្ដលសាា លកូ់្នរបេ់អនក្ រមួទាងំសាលា 

សរៀន អាចបញ្ជ នូកុ្ារេម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងសៅសពលណាក៏្បាន បនាទ ប់ពីអនក្លុបសោលការយល់ម្រព 

មឱយកូ្នរបេ់អនក្ទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ 
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ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមៃស ើងវញិ 
ម្របេិនសបើការសធែ ើសតេត លមីនឹងម្រតូវសធែ ើសឡើងជាប្សនក្មួយននការវាយតនមៃសឡើងវញិរបេ់កូ្នអនក្ មណឌ លេិក្ាធិ 

ការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តទទួលបានការយល់ម្រពមជាដណំឹងរបេ់អនក្ មុនសពលវាវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្សឡើងវញិ 

លុោះម្រតាប្តមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចបង្ហា ញថា៖ 

1. វាបានោត់វធិានការេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃសឡើង

វវញិរបេ់កូ្នអនក្។ និង 

2. អនក្មិនបានស ៃ្ ើយតបសទ។ 

ម្របេិនសបើអនក្បដិសេធមិនយល់ម្រពមចំសពាោះការសធែ ើសតេត លមីប្ដលជាប្សនក្មួយននការវាយតនមៃសឡើងវញិរបេ់កូ្

នអនក្ មណឌ លេិក្ាធិការអាច ប បុ្នត មិនម្រតូវបានទាមទារ សដើមបីបនតការវាយតនមៃសឡើងវញិរបេ់កូ្នអនក្ 

សោយសម្របើនីតិវធីិេម្រមបេម្រមួលសដើមបីប្េែ ងរក្ការយល់ម្រពមពីអនក្ ឬសម្របើនីតិវធីិេវនាការម្រតឹមម្រតូវ 

តាមសល វូចាប់សដើមបីបដសិេធការបដិសេធរបេ់អនក្។ សដើមបីយល់ម្រពមសលើការវាយតនមៃសឡើងវញិរបេ់កូ្នអនក្។ 

ដូចសៅនឹងការវាយតនមៃដបូំងប្ដរ មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្មិនបំពានសលើកាតពែកិ្ចចរបេ់ខល នួ 

សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ម្របេិនសបើវាបដសិេធក្ន ុងការបនតការវាយតនមៃសឡើងវញិសោយសម្របើការេម្រមប 

េម្រមួល ឬនីតិវធីិេមម្រេប។ 

ការក្ត់ម្រតាទុក្ឯក្សារនូវក្ិចចខិតខំម្របឹងផ្ម្របងេមម្រេបក្ន ុងការទទួលបា

នការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 
 

សាលារបេ់អនក្ម្រតូវប្តរក្ាឯក្សារននកិ្ចចខិតខំម្របឹងប្ម្របងេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់

អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម សតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធជាសលើក្ដំបូង សធែ ើការវាយត 

នមៃសឡើងវញិប្ដលពាក់្ព័នធនឹងការសធែ ើសតេត លមី និងសដើមបីកំ្ណត់ទីតាំងាតាបិតាននវដួននរដឋេម្រាប់ 

ការវាយតនមៃដំបូង។ 

ឯក្សារម្រតូវប្តរមួបញ្ច លូកំ្ណត់ម្រតាននការប ុនប ងរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការសៅក្ន ុងតំបន់ទាងំសនោះ ដូចជា៖ 

1. កំ្ណត់ម្រតាលមអ ិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែ ើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាងំសនាោះ; 

2. សេចក្ត ីចមៃងននការស ៃ្ ើយ ៃ្ងប្ដលបានសសាើសៅអនក្ និងការស ៃ្ ើយតបណាមួយប្ដលទទួលបាន; និង 

3. កំ្ណត់ម្រតាលមអ ិតននការសៅសលងសទោះ ឬក្ប្នៃងសធែ ើការរបេ់អនក្ និងលទធសលននការទេសនាទាងំសនាោះ។ 

ព័ត៌ានសនសងសទៀតទាក្់ទងនឹងការយល់ម្រពម 
ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្រឺមិនម្រតូវបានទាមទារមុនសពលមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាច៖ 

1. ពិនិតយសមើលទិននន័យប្ដលានម្រសាប់ជាប្សនក្ននការវាយតនមៃ ឬការវាយតនមៃសឡើងវញិរបេ់កូ្នអនក្។ 

ឬ 

2. សតល់ឱយកូ្នរបេ់អនក្នូវការសធែ ើសតេត  ឬការវាយតនមៃសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានសតល់ឱយេិេសទាងំអេ់ 

លុោះម្រតាប្តមុនសពលការសធែ ើសតេតឬការវាយតនមៃសនាោះម្រតូវបានសតល់ ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតារ 

បេ់េិេសទាងំអេ់។ 

ម្របេិនសបើអនក្បានចុោះស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្សៅសាលាឯក្ជនសោយចំណាយផ្លទ ល់ខល នួរបេ់អនក្ ឬម្របេិន 

សបើអនក្កំ្ពុងសរៀនសៅសទោះកូ្នរបេ់អនក្ សហើយអនក្មិនសតល់ការយលម់្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូង 

ឬការវាយតនមៃសឡើងវញិរបេ់កូ្នអនក្ ឬអនក្បរាជ័យក្ន ុងការស ៃ្ ើយតបសៅនឹងេសំណើសដើមបសីតលក់ារយល់ម្រពម 

របេ់អនក្ មណឌ លេិក្ាធិការ មិនអាច សម្របើនីតិវធីិេម្រមោុះេម្រមួលសដើមបីទទួលបានកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងរបេ់អនក្ 

ឬសម្របើនីតិវធីិេវនាការម្រតឹមម្រតូវសដើមបីបដិសេធការបដិសេធរបេ់អនក្។ មណឌ លេិក្ាធិការក៏្មិនតម្រមូ 

វឱយោត់ទុក្កូ្នរបេ់អនក្ថាានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមសាលាឯក្ជនេមធម៌ ប្ដលជាសេវាក្មមប្ដលសតល់ 

ជូនដល់េិេសសាលាឯក្ជនមួយចំនួនប្ដលោក់្សោយាតាបិតាប្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ 

ការវាយតនមៃការអប់រំឯក្រាជយ 
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34 CFR § 300.502; WAC 392-172A-05005 
អនក្ានេិទធិទទួលបានការវាយតនមៃឯក្រាជយ (Independent Educational Evaluation, IEE) របេ់កូ្នអនក្ 

ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបនឹងការវាយតនមៃប្ដលសធែ ើសឡើងសោយមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្។ 

ម្របេិនសបើអនក្សេន ើេុំ IEE មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតលឱ់យអនក្នូវព័ត៌ានអំពីក្ប្នៃងប្ដលអនក្អាច 

ទទួលបាន IEE និងអំពីលក្ខណៈវនិិចឆ ័យរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការប្ដលអនុវតតចំសពាោះ IEEs ។ 

និយមន័យ 
• ការវាយតនមៃការអប់រំឯក្រាជយ (IEE) 

ានន័យថាការវាយតនមៃប្ដលសធែ ើសឡើងសោយអនក្ម្រតួតពិនិតយប្ដលានេមតថភាព ប្ដលមិនម្រតូវ 

បានជួលសោយមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលទទួលខុេម្រតូវចំសពាោះការអប់រំរបេ់កូ្នអនក្។ 

• ការចំណាយសាធារណៈ ានន័យថា មណឌ លេិក្ាធិការបង់នលៃសពញសលញននការវាយតនមៃ 

ឬធានាថាការវាយតនមល ម្រតូវបានសតល់ជូនអនក្សោយមិនរិតនលៃ។ 

េិទធ ិរបេ់ាតាបិតាក្ន ុងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ 
អនក្ានេិទធិទទួលបាន IEE របេ់កូ្នអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបនឹងការ 

វាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្ប្ដលសធែ ើសឡើងសោយមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ សម្រកាមលក្ខខណឌ ដូចខាងសម្រកាមៈ 

1. ម្របេិនសបើអនក្សេន ើេុំ IEE របេ់កូ្នអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ សាលាសរៀនរបេ់អនក្ម្រតូវប្តក្ន ុងរយៈ 

សពល 15 នលាតាមម្របតិទិនននការសេន ើេុំរបេ់អនក្ ទាងំ៖ (ក្) ោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ 

តាមសល វូចាប់ សដើមបីបង្ហា ញថាការវាយតនមៃរបេ់វាចំសពាោះកូ្នរបេ់អនក្រឺេមរមយ ឬថាការវាយត 

នមៃរបេ់កូ្នអនក្ប្ដលអនក្បានទទួលមិនបានបំសពញតាមលក្ខណៈវនិិចឆ ័យរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការ។ 

ឬ (b) យលម់្រពមសតល ់IEE សោយចំណាយសាធារណៈ។ 

2. ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្សេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ សហើយសេចក្ត ីេសម្រម 

ចចុងសម្រកាយរឺថា ការវាយតនមៃរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការចំសពាោះកូ្នរបេ់អនក្រឺេមរមយ អនក្សៅ 

ប្តានេិទធិទទួលបាន IEE ប ុប្នត មិនចំណាយសាធារណៈសទ។ 

3. ម្របេិនសបើអនក្សេន ើេំុ IEE របេ់កូ្នអនក្ មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចេួរថាសហតុអែ ើបានជាអនក្ 

ជំទាេ់នឹងការវាយតនមៃប្ដលសធែ ើសឡើងសោយមណឌ លេិក្ាធិការ។ ប ុប្នត  មណឌ លេិក្ាធិការ អាច 

មិនតម្រមូវឱយានការពនយល់ សហើយម្របប្ហលជាមិនពនារសពលសោយមិនេមសហតុសល ទាងំការសតល់ 

IEE របេ់កូ្នអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ឬោក់្េំសណើេម្រាប់េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម 

សល វូចាប់ចាប់សដើមបីការពារការវាយតនមៃរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់កូ្នអនក្។ 

អនក្ានេិទធិសេន ើេុំ IEE មួយកូ្នរបេ់អនក្សោយចំណាយសាធារណៈរាល់សពលប្ដលសាលារបេ់អនក្សធែ ើការវាយ 

តនមៃកូ្នរបេ់អនក្ប្ដលអនក្មិនយល់ម្រេប។ 

ការវាយតនមៃនដ ចួសនដើមសោយាតាបិតា 
ម្របេិនសបើអនក្ទទួលបាន IEE របេ់កូ្នអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ឬអនក្សតលឱ់យមណឌ លេិក្ាធិការនូវ IEE 

ប្ដលអនក្ទទួលបានសោយចំណាយឯក្ជន៖ 

1. មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តពិោរណាសលើលទធសលនន IEE សៅក្ន ុងសេចក្ត ីេសម្រមចណាមួយប្ដល 

សធែ ើសឡើងទាក់្ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់កូ្នរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើវាបំសពញតាមលក្ខណៈវនិិចឆ ័យរប 

េ់មណឌ លេិក្ាធិការេម្រាប់ IEEs ។ និង 

2. អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចបង្ហា ញ IEE ជាេ័េត ុតាងសៅក្ន ុងេសំណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ 

តាមសល វូចាប់ទាក់្ទងនឹងកូ្នរបេ់អនក្។ 

េំសណើេុំការវាយតនមៃសោយមស្រនត ីរដឋបាលេវនាការ (Administrative Law 

Judges, ALJ) 
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ម្របេិនសបើ ALJ សេន ើេុ ំIEE របេ់កូ្នអនក្ជាប្សនក្ននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ សនាោះតនមៃននការវាយត 

នមល ម្រតូវប្តជាការចំណាយសាធារណៈ។ 

លក្ខណៈវនិិចឆ ័យរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការ 
ម្របេិនសបើ IEE ជាការចំណាយសាធារណៈ លក្ខណៈវនិិចឆ ័យប្ដលការវាយតនមល ម្រតូវបានទទួល រមួទាងំទីតាំងនន 

ការវាយតនមៃ និងរុណវុឌ្ឍិរបេ់អនក្ពិនិតយ ម្រតូវប្តដូចគ្នន សៅនឹងលក្ខណៈវនិិចឆ ័យប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការ 

សម្របើម្របាេ់សៅសពលវាោប់សសតើមការវាយតនមៃ (ក្ន ុងក្ម្រមិត លក្ខណៈវនិិចឆ ័យទាងំសនាោះរឺម្រេបជាមួយនឹង 

េិទធិរបេ់អនក្ចំសពាោះ IEE)។ 

សលើក្ប្លងប្តដូចប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើ មណឌ លេិក្ាធិការមួយមិនអាចោក់្លក្ខខណឌ  ឬសពលសវលាទា 

ក់្ទងនឹងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈសឡើយ។ 

ការេាា ត់ននព័ត៌ាន និយមន័យ 

34 CFR § 300.611; WAC 392-172A-05180 
IDEA សតលឱ់យអនក្នូវេិទធិទាក់្ទងនឹងកំ្ណត់ម្រតាអប់រំពិសេេរបេ់កូ្នអនក្។ េិទធិទាងំសនោះរឺបប្នថម 

សលើេិទធិប្ដលអនក្ានសៅសម្រកាមចាប់េត ីពីេិទធិអប់រំម្ររួសារ និងឯក្ជនភាព (Family Educational Rights 

and Privacy Act, FERPA) ប្ដលជាចាប់ប្ដលសតល់កិ្ចចការពារកំ្ណត់ម្រតាអប់រំដលេ់ិេសទាងំអេ់។ 

ដូចប្ដលបានសម្របើសម្រកាមចំណងសជើង កិ្ចចការេាា ត់ននព័ត៌ាន៖ 

• ការបំសៃិចបំផ្លៃ ញ ានន័យថា ការបំសៃិចបំផ្លៃ ញរាងកាយ ឬការដក្ព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតត 

េញ្ញា ណបុរាលសចញពីព័ត៌ាន ដូសចនោះព័ត៌ានសនាោះមិនអាចព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា  

ណបុរាលបានសទៀតសទ។ 

• កំ្ណត់ម្រតាអប់រំានន័យថាម្របសេទននកំ្ណត់ម្រតាប្ដលម្ររបដណត ប់សម្រកាមនិយមន័យនន "កំ្ណត់ម្រតាអ 

ប់រំ" សៅក្ន ុង 34 CFR ប្សនក្ទី 99 (បទបបញ្ាតតបិ្ដលអនុវតតចាប់េត ីពីេិទធិ និងឯក្ជនននការ 

អប់រំម្ររួសារឆ្ន ំ 1974, 20 U.S.C. 1232 ម្រកាម (FERPA)) ។ 

• ទីភាន ក់្ង្ហរចូលរមួ ានន័យថា មណឌ លេិក្ាធិការ ទីភាន ក់្ង្ហរ ឬសាថ ប័នណាមួយប្ដលម្របមូល រក្ាទុក្ 

ឬសម្របើម្របាេ់ព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាល ឬពីព័ត៌ានប្ដលទទួលបាន សៅសម្រកាម 

ប្សនក្ B ឬ IDEA។ 

ព័ត៌ានផ្ដលអាចេាគ ល់អតតេញ្ញញ ណបុរគល 

34 CFR § 300.32; WAC 392-172A-01140 
ព័ត៌ានប្ដលអាចេាា លអ់តតេញ្ញា ណបុរាលានន័យថាព័ត៌ានប្ដលាន៖ 

1. ស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្ ស ម្ ោះរបេ់អនក្ជាាតាបិតា ឬស ម្ ោះេាជិក្ម្ររួសារសសសងសទៀត; 

2. អាេយោឋ នរបេ់កូ្នអនក្; 

3. សលខេាា ល់ផ្លទ ល់ខល នួ ដូចជាសលខេនត ិេុខេងាមរបេ់កូ្នអនក្ ឬសលខេិេស។ ឬ 

4. បញ្ជ ីននលក្ខណៈផ្លទ ល់ខល នួ ឬព័ត៌ានសសសងសទៀតប្ដលអាចសធែ ើឱយវាអាចកំ្ណត់អតតេញ្ញា ណកូ្ន 

របេ់អនក្សោយភាពម្របាក្ដម្របជាេមសហតុសល។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងដល់ាតាបិតា 

34 CFR § 300.612; WAC 392-172A-05185 
OSPI សតល់សេចក្ត ីជូនដំណងឹតាមរយៈបទបបញ្ាតត ិរបេ់ខល នួ សដើមបីជូនដំណឹងដល់អនក្យា ងសពញសលញអំពភីាព 

េាា ត់ននព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាល រមួទាងំ៖ 
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1. ភាពអាចរក្បានននទម្រមង់រដឋរំរ ូរមួទាងំ សេចក្ត ីជូនដំណឹងេត ីពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិអប់រំពិសេេ 

ជាភាសាសម្រចើន និងទម្រមង់ជំនួេតាមការសេន ើេុំ។ 

2. ការពិពណ៌នាអំពពី័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលប្ដលម្របមូលបាន និងរក្ាទុក្សោយ 

OSPI តាមរយៈពាក្យបណត ឹងរបេ់រដឋ េំសណើេវនាការម្រតមឹម្រតូវតាមសល វូចាប់ និងសេចក្ត ីេសម្រមច 

ការម្រតួតពិនិតយ ក្មម វធីិេុវតថ ិភាពេុវតថ ិភាព កិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល និងការអនុវតតការ 

វាយតនមៃការសតល់ជំនួយ។ 

ព័ត៌ានប្ដលអាចេាា លអ់តតេញ្ញា ណបុរាលម្រតូវបានដក្សចញមុនសពលប្ចក្រំប្លក្ព័ត៌ានសនោះជា

មួយភាន ក់្ង្ហរសសសងសទៀត ឬព័ត៌ានប្ដលសេន ើេុំរបេ់បុរាលសនាោះ លុោះម្រតាប្តាតាបតិា ឬេិេសសព 

ញវយ័សតល់ការយល់ម្រពមក្ន ុងការបសញ្ចញព័ត៌ាន។ 

3. សេចក្ត ីេសងខបននសគ្នលនសយាបាយ និងនីតិវធីិប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវអនុវតតតាមទាក់្ទងនឹង 

ការសទ កុ្ ការបង្ហា ញដលភ់ារីទីបី ការរក្ាទុក្ និងការបំផ្លៃ ញព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេ 

ញ្ញា ណបុរាល និង 

4. ការពិពណ៌នាអំពីេិទធទិាងំអេ់របេ់ាតាបិតា និងេេិសទាក់្ទងនឹងព័ត៌ានសនោះ រមួទាងំេ ិ

ទធិសម្រកាមចាប់េត ីពីេិទធិអប់រំម្ររួសារ និងឯក្ជនភាព (FERPA) និងបទបបញ្ាតត ិអនុវតតរបេ់វាសៅក្ន ុង 

34 CFR ប្សនក្ទី 99 ។ 

មុនសពលការកំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ ទីតាំង ឬេក្មមភាពវាយតនមៃទូទាងំរដឋេំខាន់ៗ (ប្ដលសរសាា ល់ថាជា "ការ 

ប្េែងរក្កុ្ារ") សេចក្ត ីជូនដំណឹងម្រតូវប្តម្រតូវបានសបាោះពុមពសាយក្ន ុងកាប្េត ឬម្របកាេសៅក្ន ុងម្របព័នធសសពែ 

សាយសសសងសទៀត ឬទាងំពីរសោយានចរាចរម្ររប់ម្រគ្នន់សដើមបីជូនដំណឹងដលា់តាបិតាទូទាងំសាថ នភាព 

ននេក្មមភាពសៅ កំ្ណត់ទីតាំង កំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ និងវាយតនមៃកុ្ារប្ដលម្រតូវការការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ។ 

េិទធ ិចូលសម្របើ 

34 CFR § 300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
អនក្ានេិទធិម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយសមើលកំ្ណត់ម្រតាអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ ប្ដលម្រតូវបានម្របមូល រក្ាទុក្ 

ឬសម្របើម្របាេស់ោយសាលារបេ់អនក្សម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តអនុវតតតាម 

េំសណើរបេ់អនក្សដើមបមី្រតួតពនិិតយ និងពិនិតយសមើលកំ្ណត់ម្រតាអប់រំទាក់្ទងនឹងកូ្នរបេ់អនក្សោយមិនាន 

ការពនារសពលប្ដលមិនោបំាច់ និងមុនសពលកិ្ចច ម្របជុំណាមួយទាក់្ទងនឹង IEP ឬេវនាការដសំណើរការ 

មិនលសមអៀងណាមួយ (រមួទាងំការម្របជុដំំសណាោះម្រសាយ ឬេវនាការសលើដំសណើរការអប់រំពិសេេទាក់្ទងនឹងវន័ិយ) 

សហើយក្ន ុងក្រណីមិនសលើេព ី45 នលៃម្របតិទិនបនាទ ប់ពីអនក្បានសធែ ើេំសណើ។ 

េិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងការម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយសមើលកំ្ណត់ម្រតាអប់រំរមួាន: 

1. េិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងការស ៃ្ ើយតបពីមណឌ លេិក្ាធិការចំសពាោះេំសណើេមសហតុសលរបេ់អនក្េម្រាប់ការ

ពនយល ់និងការបក្ម្រសាយននកំ្ណត់ម្រតា។ 

2. េិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងការសេន ើេុំឱយមណឌ លេិក្ាធិការសតល់សេចក្ត ីចមៃងននកំ្ណត់ម្រតា ម្របេិនសបើអនក្មិន 

អាចម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយកំ្ណត់ម្រតាម្របក្បសោយម្របេិទធភាព លុោះម្រតាប្តអនក្ទទួលបានសេច 

ក្ត ីចមៃងទាងំសនាោះ។ និង 

3. េិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងការសអាយអនក្តំណាងរបេ់អនក្ម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយសមើលកំ្ណត់ម្រតា។ 

មណឌ លេិក្ាធិការនឹងេនមត់ថាអនក្ានេិទធិអំណាចក្ន ុងការម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយកំ្ណត់ម្រតាទាក់្ទងនឹ 

ងកូ្នរបេ់អនក្ លុោះម្រតាប្តវាម្រតូវបានប្ណនាំថាអនក្មិនានេិទធិអំណាចសម្រកាមចាប់រដឋជាធរានប្ដល 

ម្ររប់ម្ររងសលើបញ្ញា ដូចជា អាណាពាបាល ការប្បក្គ្នន  និងការប្លងលោះ។ 

ក្ំណត់ម្រតាននការចូលសម្របើ 
មណឌ លេិក្ាធិការនីមួយៗម្រតូវប្តរក្ាកំ្ណត់ម្រតាននភារីប្ដលទទួលបានការចូលសម្របើម្របាេ់កំ្ណត់ម្រតាអប់រំប្ដ
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លបានម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់សម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA រមួទាងំស ម្ ោះរបេ់ភារី កាលបរសិចឆទចូលសម្របើម្រតូវ 

បានសតល់ឱយ និងសគ្នលបំណងប្ដលភារមី្រតូវបានអនុញ្ញា ត។ សម្របើកំ្ណត់ម្រតា។ មណឌ លេិក្ាធិការមិនត ម្រមូវឱយរ 

ក្ាកំ្ណត់ម្រតាននការចូលសម្របើសនោះេម្រាប់ាតាបិតា ឬបុរាលិក្ប្ដលានការអនុញ្ញា តពីសា លាសនាោះសទ។ 

ក្ំណត់ម្រតាសលើក្ុារសម្រចើនជាងាែ ក្់ 
ម្របេិនសបើកំ្ណត់ម្រតាអប់រំណាមួយរមួបញ្ច លូព័ត៌ានអំពីេិេសសម្រចើនជាងមួយ អនក្ានេិទធិម្រតួតពិនិតយ 

និងពិនិតយប្តព័ត៌ានប្ដលទាក់្ទងនឹងកូ្នរបេ់អនក្ ឬម្រតូវបានជូនដំណឹងអំពីព័ត៌ានសនាោះ ម្របេិនសបើម 

ណឌលេិក្ាធិការមិនអាចបង្ហា ញព័ត៌ានសនាោះដល់អនក្សោយមិនបង្ហា ញព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេ

ញ្ញា ណបុរាលអំពីេិេសសសសងសទៀត។ 

បញ្ជ ីរាយម្របសេទ និងទីតាងំព័ត៌ាន 
ម្របេិនសបើអនក្សេន ើេុំវា មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតលឱ់យអនក្នូវបញ្ជ ីម្របសេទ និងទីតាំងននកំ្ណត់ម្រតាអប់រំប្ដល 

ម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់សោយសាលា។ 

នលៃសេវា 
មណឌ លេិក្ាធិការអាចរិតនលៃេម្រាប់សេចក្ត ីចមៃងននកំ្ណត់ម្រតាប្ដលបសងេ ើតសឡើងេម្រាប់អនក្សៅសម្រកាមប្សន

ក្ B នន IDEA ម្របេិនសបើនលៃសេវាមិនានម្របេិទធភាពរារាងំអនក្ពីការអនុវតតេិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងការម្រតួតពិនិតយ 

និងពិនិតយសមើលកំ្ណត់ម្រតាទាងំសនាោះ។ វាអាចនឹងមិនរិតនលៃសេវាសដើមបីប្េែ ងរក្ 

ឬទាញយក្ព័ត៌ានសៅសម្រកាម IDEA សទ។ 

ការផ្ក្ផ្ម្របក្ំណត់ម្រតាតាមេំសណើរបេ់ាតាបិតា 

34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
ម្របេិនសបើអនក្សជឿថាព័ត៌ានសៅក្ន ុងកំ្ណត់ម្រតាអប់រំទាក់្ទងនឹងកូ្នរបេ់អនក្ប្ដលបានម្របមូល រក្ាទុក្ 

ឬសម្របើម្របាេស់ម្រកាម IDEA រឺមិនម្រតឹមម្រតូវ បំភាន ់ឬបំពានសលើឯក្ជនភាព ឬេិទធិសសសងសទៀតរបេ់កូ្នអនក្ 

អនក្អាចសេន ើេុំឱយមណឌ លផ្លៃ េ់បត រូព័ត៌ាន។ 

មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តេសម្រមចចិតតថាសតើម្រតូវផ្លៃ េ់បត រូព័ត៌ានសោយអនុសលាមតាមេំសណើរបេ់អនក្ក្ន ុងរយៈ

សពលេមម្រេបមួយននការទទួលបានេំសណើរបេ់អនក្។ 

ឱ្កាេេម្រាប់េវនាការ នីតិវធិីននេវនការ និងលទធនលននេវនាការ 
ម្របេិនសបើសាលាសរៀនរបេ់អនក្បដិសេធមិនផ្លៃ េ់បត រូព័ត៌ានម្រេបតាមេំសណើរបេ់អនក្ វាម្រតូវប្តម្របាប់អនក្ 

អំពីសេចក្ត ីេសម្រមចសនាោះ សហើយប្ណនាំអនក្អំពីេិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងេវនាការសោយមណឌ ល។ 

អនក្ានេិទធិសេន ើេុំេវនាការសដើមបីជទំាេ់ព័ត៌ានសៅក្ន ុងកំ្ណត់ម្រតាអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ សដើមបីធានាថាវាមិន 

ានភាពមិនម្រតឹមម្រតូវ បំេ័នត  ឬបំពានសលើឯក្ជនភាព ឬេិទធិសសសងសទៀតរបេ់កូ្នអនក្។ េវនាការសដើមបីម្រប 

កួ្តម្របប្ជងព័ត៌ានសៅក្ន ុងកំ្ណត់ម្រតាអប់រំម្រតូវប្តសធែ ើសឡើងម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់េវនាការរបេ់មណឌ លេិ

ក្ាធិការសម្រកាម FERPA ។ សនោះមិនប្មនជាេវនាការសលើដំសណើរការអប់រំពិសេេសនាោះសទ។ 

ម្របេិនសបើជាលទធសលននេវនាការ មណឌ លេិក្ាធិសេចក្ត ីេសម្រមចថាព័ត៌ាន រឺ មិនម្រតឹមម្រតូវ បំភាន ់ឬបំ 

ពានសលើឯក្ជនភាព ឬេិទធិសសសងសទៀតរបេ់េិេស វាម្រតូវប្តផ្លៃ េ់បត រូព័ត៌ានតាមសនាោះ សហើយជូនដំណឹងដ 

ល់អនក្ ននការផ្លៃ េ់បត រូទាងំសនាោះសៅក្ន ុងការេរសេរ។ 

ម្របេិនសបើជាលទធសលននេវនាការ មណឌ លេិក្ាធិសេចក្ត ីេសម្រមចថាព័ត៌ាន មិន មិនម្រតឹមម្រតូវ បំភាន ់
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ឬបំពានសលើឯក្ជនភាព ឬេិទធិសសសងសទៀតរបេ់កូ្នអនក្ វាម្រតូវប្តជូនដំណឹងដល់អនក្ថាអនក្ាន េិទធិក្ន ុង 

ការោក់្សេចក្ត ីប្លៃងការណ៍មួយសៅក្ន ុងកំ្ណត់ម្រតាអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ សោយបសញ្ចញមតិសលើព័ត៌ាន 

ឬសតល់សហតុសលណាមួយប្ដលអនក្មិនយល់ម្រេបនឹងសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការ។ 

ម្របេិនសបើអនក្សម្រជើេសរ ើេោក់្សេចក្ត ីប្លៃងការណ៍សៅក្ន ុងកំ្ណត់ម្រតារបេ់កូ្នអនក្ សេចក្ត ីប្លៃងការណ៍ម្រតូវប្ត៖ 

1. ម្រតូវរក្ាសោយមណឌ លេិក្ាធិការជាប្សនក្ននកំ្ណត់ម្រតារបេ់កូ្នអនក្ ដរាបណាកំ្ណត់ម្រតា 

ឬប្សនក្ម្របកួ្តម្របប្ជងម្រតូវបានរក្ាទុក្។ និង 

2. ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការបង្ហា ញកំ្ណត់ម្រតារបេកូ់្នអនក្ ឬប្សនក្ប្ដលម្រតូវជទំាេ់សៅភារីណាមួយ 

សេចក្ត ីប្លៃងការណ៍ក៏្ម្រតូវប្តបង្ហា ញដល់ភារីសនាោះ។ 

ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការបង្ហា ញព័ត៌ានផ្ដលអាចេាគ ល់អតតេ

ញ្ញញ ណបុរគល 

34 CFR § 300.622; WAC 392-172A-05225 
ការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់អនក្ម្រតូវប្តទទួលបាន មុនសពលប្ដលពត៌័ានប្ដលអាចេាា ល់ 

អតតេញ្ញា ណបុរាលម្រតូវបានបង្ហា ញដល់អនក្ដនទ លុោះម្រតាប្តការបង្ហា ញព័ត៌ានប្ដលានសៅក្ន ុងកំ្ណត់ម្រតាអ 

ប់រំរបេ់កូ្នអនក្ម្រតូវបានអនុញ្ញា តសោយគ្នម នការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាសម្រកាម FERPA ។ ជាទូសៅ 

ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្មិនម្រតូវបានទាមទារសទ មុនសពលព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាល 

ម្រតូវបានសចញសាយសៅកាន់មន្រនត ីននទីភាន ក់្ង្ហរប្ដលចូលរមួេម្រាប់សគ្នលបំណងបំសពញតាមតម្រមូវការននប្សន

ក្ B នន IDEA ។ ប ុប្នត  ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ ឬការយល់ម្រពមពីកូ្នរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើពួក្សរ្នដល់ 

អាយភុារសម្រចើន ម្រតូវប្តទទួលបាន មុនសពលព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលម្រតូវបាន 

សចញសាយដល់មន្រនត នីនទីភាន ក់្ង្ហរប្ដលចូលរមួប្ដលសតល់ ឬបង់ម្របាក់្េម្រាបស់េវាអនតរកាល។ សលើេពីសនោះ 

សទៀត ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ចូលសរៀនសៅសាលាឯក្ជន ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ម្រតូវប្តទទួលបាន 

មុនសពលប្ដលព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលអំពីកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានសចញសាយរវាងមន្រនត ី

សៅក្ន ុងមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលសាលាឯក្ជនេថ ិតសៅ និងមន្រនត ីសៅក្ន ុងមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលកូ្ន 

របេ់អនក្រេ់សៅ ម្របេិនសបើអនក្មិន សម្រគ្នងចុោះស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្សៅក្ន ុងមណឌ លេិក្ាធិការ 

ប្ដលអនក្រេ់សៅ។ 

ក្ិចចការពារ េម្រាប់ព័ត៌ានផ្ដលអាចេាគ ល់អតតេញ្ញញ ណបុរគល 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តការពារការេាា ត់ននព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលសៅដំ

ណាក់្កាលម្របមូល ការសទ កុ្ ការបង្ហា ញ និងការបំផ្លៃ ញ។ មន្រនត ីាន ក់្សៅមណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តទទួល 

ខុេម្រតូវក្ន ុងការធានាការេាា ត់ននព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលណាមួយ។ មនុេសទាងំ 

អេ់ប្ដលម្របមូល ឬសម្របើម្របាេ់ព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលម្រតូវប្តទទួលបានការបណត ុ ោះ 

បណាត ល ឬការប្ណនាំទាក់្ទងនឹងការេាា ត់សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA និង FERPA ។ 

 

មណឌ លេិក្ានីមួយៗម្រតូវប្តរក្ា េម្រាប់ការសធែ ើអធិការកិ្ចចសាធារណៈ ការចុោះបញ្ជ ីបចច ុបបនន ននស ម្ ោះ និងមុខ 

តំប្ណងរបេ់បុរាលិក្ទាងំសនាោះសៅក្ន ុងទីភាន ក់្ង្ហរប្ដលអាចានេិទធិចូលសម្របើព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតត

េញ្ញា ណបុរាលបាន។ 

ការបំផ្លៃ ញ ការរក្ាទុក្ និងការនទ កុ្ព័ត៌ាន 

34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
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មណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តជូនដំណឹងដល់អនក្សៅសពលប្ដលព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណ

បុរាលបានម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់ប្លងម្រតូវការសដើមបីសតល់សេវាអប់រំដល់កូ្នរបេ់អនក្។ 

សៅសពលប្ដលវាប្លងម្រតូវការ ពត៌ានម្រតូវប្តបំផ្លៃ ញតាមការសេន ើេុំរបេ់អនក្។ ប ុប្នត  កំ្ណត់ម្រតាអចិនន្រនតយ៍ 

ននស ម្ ោះ អាេយោឋ ន និងសលខទូរេ័ពទរបេ់កូ្នអនក្ ថាន ក់្សរៀន កំ្ណត់ម្រតាចូលសរៀន ថាន ក់្ប្ដលបានចូលរមួ 

ក្ម្រមិតថាន ក់្ប្ដលបានបញ្ច ប់ និងឆ្ន ំប្ដលបានបញ្ច ប់អាចម្រតូវបានរក្ាទុក្សោយមិនកំ្ណត់សពលសវលា។ 

ចាប់រដឋទាក់្ទងនឹងការរក្ាទុក្កំ្ណត់ម្រតាានសៅក្ន ុងជំពូក្ទី 40.14 ប្ក្ប្ម្របម្រក្មរដឋវា៉ា េីុនសតាន (Revised 

Code of Washington, RCW)។ នីតិវធីិេម្រាប់រយៈសពលប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការមួយម្រតូវរក្ាកំ្ណ 

ត់ម្រតាម្រតូវបានសបាោះពុមពសាយសោយរដឋសលខាធិការវា៉ា េីុនសតាន ប្សនក្ននបណណសារ និងការម្ររប់ម្ររងកំ្ណត់ម្រតា 

(Washington Secretary of State, Division of Archives and Records Management)។ 

នីតិវធិីសោោះម្រសាយវវិាទការអប់រំពិសេេ 
អនក្រឺជាអនក្ចូលរមួដ៏េំខាន់សៅក្ន ុងម្ររប់ទិដឋភាពននក្មម វធីិអប់រំពិសេេរបេ់កូ្នអនក្។ ការចូលរមួសនោះ 

ោប់សសតើមពកីារបញ្ជ នូដំបូងរបេ់កូ្នអនក្។ អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតឱយ 

សធែ ើការរមួគ្នន សដើមបីពាយាមសោោះម្រសាយការប្ខែងរំនិតគ្នន ប្ដលប ោះពាល់ដល់ក្មម វធីិអប់រំពិសេេរបេ់កូ្នអនក្។ 

សៅសពលប្ដលអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការរបេ់អនក្មិនអាចសោោះម្រសាយការប្ខែងរំនិតគ្នន បានសនាោះ 

ានជសម្រមើេសោោះម្រសាយវវិាទជាសល វូការបប្នថមសទៀត។ ជសម្រមើេទាងំសនោះរឺការេម្រមោុះេម្រមួល បណត ឹងេហរមន៍ 

និងេវនាការដំសណើរការសោយយុតត ិធម៌។ 

ការេម្រមោុះេម្រមួល 

34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 

ទូសៅ 
សេវាេម្រមោុះេម្រមួលានសតលជូ់នសោយមិនរិតនលៃេម្រាប់អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការសដើមបជួីយសោោះម្រសាយបញ្ញា  

ពាក់្ព័នធនឹងការកំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ ការវាយតនមៃ ការោក់្ការអប់រំ និងការសតល ់FAPE ដល់កូ្នរបេ់អនក្ 

និងសៅសពលណាប្ដលេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតូវបានសេន ើេុ។ំ ការេម្រមោុះេម្រមួលរឺេម ័ម្ររចិតត 

សហើយមិនអាចសម្របើសដើមបីបដិសេធ ឬពនារសពលេិទធិរបេ់អនក្ក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ 

ឬបដិសេធេិទធិសសសងសទៀតប្ដលានប្ចងក្ន ុងប្សនក្ B នន IDEA សនាោះសទ។ វរាេម្រមោុះេម្រមួលម្រតូវបានកំ្ណត់ក្ន ុ 

ងលក្ខណៈទាន់សពលសវលាសៅទីតាំងប្ដលង្ហយម្រេួលេម្រាប់អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការ។ 

ការេម្រមោុះេម្រមួលរឺអាចសម្របើបាន ម្របេិនសបើភាសាចមបងរបេ់អនក្មិនប្មនជាភាសាអង់សរៃេ ឬម្របេិនសបើ 

អនក្សម្របើរសបៀបទាក់្ទងសសសងសទៀតសៅសពលប្ដលបានសេន ើេុំ លុោះម្រតាប្តវាចាេ់ថាមិនអាចសធែ ើដូសចនោះបាន។ 

មណឌ លេិក្ាធិការអាចបសងេ ើតនីតិវធីិប្ដលសតល់ជូនាតាបិតាប្ដលសម្រជើេសរ ើេមិនសម្របើម្របាេ់ដសំណើរការេម្រមប

េម្រមួល ឱកាេជួបម្របជុំគ្នន តាមសពលសវលា និងទីក្ប្នៃងប្ដលង្ហយម្រេួលេម្រាប់អនក្ ជាមួយនឹងភារីប្ដល 

មិនោប់អារមមណ៍៖ 

1. ប្ដលេថ ិតសៅសម្រកាមកិ្ចចេនាជាមួយអងាភាពសោោះម្រសាយវវិាទជំនួេប្ដលេមម្រេប ឬមជឈមណឌ ល 

បណដ ុ ោះបណាដ ល និងព័ត៌ានាតាបិតា ឬមជឈមណឌ លធនធានាតាបតិាេហរមន៍សៅក្ន ុងរដឋ។ និង 

2. សតើអនក្ណានឹងពនយល់ពីអតថ ម្របសយាជន៍ និងសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ការសម្របើម្របាេដ់ំសណើរការេម្រមបេ 

ម្រមួលដល់អនក្? 

ភាពមិនលំសអៀងននអែក្េម្រមបេម្រមួល 
ការេម្រមោុះេម្រមួលម្រតូវបានសធែ ើសឡើងសោយបុរាលាន ក់្ប្ដលានលក្ខណៈេមបតត ិម្ររប់ម្រគ្នន់ មិនលំសអៀង និងម្រតូវ 

បានបណត ុ ោះបណាត លក្ន ុងបសចចក្សទេេម្រមបេម្រមួលម្របក្បសោយម្របេិទធភាព។ បុរាលសនាោះក៏្ម្រតូវប្តាន 
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ចំសណោះដឹងសៅក្ន ុងចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិទាក់្ទងនឹងការសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធសងប្ដរ។ 

OSPI សធែ ើកិ្ចចេនាជាមួយភាន ក់្ង្ហរខាងសម្រៅ សដើមបីសធែ ើការេម្រមោុះេម្រមួល។ ទីភាន ក់្ង្ហរសនាោះរក្ាបញ្ជ ីអនក្េម្រមោុះ 

េម្រមួល។ អនក្េម្រមបេម្រមួលម្រតូវបានោត់តាំងសោយនចដនយ បងែ ិល ឬប្សអក្សលើមូលោឋ នមិនលំសអៀង សសសង 

សទៀត។ អនក្េម្រមោុះេម្រមួល (1) មិនអាចជានិសយាជិតរបេ ់OSPI មណឌ លេិក្ាធិការ ឬទីភាន ក់្ង្ហររដឋសសសង 

សទៀតប្ដលកំ្ពុងសតលស់េវាផ្លទ ល់ដល់កុ្ារ ប្ដលជាក្មមវតថ ុននដំសណើរការេម្រមបេម្រមួល សហើយ (2) ម្របប្ហលជា 

មិនានជសាៃ ោះផ្លទ ល់ខល នួ ឬវជិាជ ជីវៈនន ចំណាប់អារមមណ។៍ វរាេម្រមោុះេម្រមួលម្រតូវបានកំ្ណត់ក្ន ុងលក្ខណៈ 

ទាន់សពលសវលាសៅទតីាំងប្ដលង្ហយម្រេួលេម្រាប់អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការ។ 

ក្ិចច ម្រពមសម្រពៀងេសម្រមចបានសៅក្ន ុងការេម្រមបេម្រមួល 
ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការ្នដល់កិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងមួយ វាម្រតូវប្តចងម្រក្ងជាឯក្សារក្ន ុងកិ្ 

ចច ម្រពមសម្រពៀងេម្រមោុះេម្រមួលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប្ដលម្រតូវបានចុោះហតថសលខាសោយអនក្ និងតំណាងមណឌ ល 

េិក្ាធិការប្ដលម្រតូវបានអនុញ្ញា តឱយចូលសៅក្ន ុងកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងប្ដលានកាតពែកិ្ចច ម្រេបចាប់។ 

ការពិភាក្ាក្ន ុងអំឡុងសពលវរាេម្រមោុះេម្រមួលរឺជាការេាា ត់ និងមិនអាចម្រតូវបានសម្របើជាេេត ុតា ងសៅ 

ក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ ឬដំសណើរការរដឋបបសវណីននតុលាការេហព័នធណាមួយ ឬតុលា 

ការរដឋវា៉ា េីុនសតានសឡើយ។ សនោះម្រតូវប្តបញ្ញជ ក់្សៅក្ន ុងកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ប ុប្នត  កិ្ចច ម្រព 

មសម្រពៀងេម្រមោុះេម្រមួលខល នួឯងអាចម្រតូវបានសរសម្របើជាេេត ុតាង។ កិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួលាន 

កាតពែកិ្ចច ម្រេបចាប់ និងអាចអនុវតតបានសៅក្ន ុងតុលាការរដឋណាមួយននយតុាត ធិការានេមតថកិ្ចច 

ឬសៅក្ន ុងតុលាការមណឌ លេិក្ាធិការននេហរដឋអាសមរកិ្។ 

ភាពខុេគ្នែ រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនាការនីតិវធិីម្រតឹម 

ម្រតវូតាមចាប់េត ីពីបណត ឹងការអប់រំពិសេេរបេ់ពលរដឋ 
បទបបញ្ាតត ិេម្រាប់ប្សនក្ B នន IDEA ាននីតិវធីិសសសងគ្នន េម្រាប់បណត ឹងរដឋ (បណត ងឹេហរមន៍) និងេវនា 

ការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតឹមម្រតូវ។ ពាក្យបណត ឹងេហរមន៍អាចម្រតូវបានោក់្សៅ OSPI សោយបុរាល 

ឬអងាការណាមួយប្ដលសោទម្របកាន់ថាេង្ហេ ត់សាលាសរៀន OSPI ឬទីភាន ក់្ង្ហរសាធារណៈសសសងសទៀតបាន 

រំសលាេសលើតម្រមូវការប្សនក្ B ចាប់េហព័នធ ប្ដលានសៅក្ន ុង 34 CFR ប្សនក្ 300 ឬបទបបញ្ាតត ិរបេ់រដឋប្ដលអ 

នុវតតប្សនក្ B នន អាយឌ្ីសអ។ ពាក្យបណត ឹងេហរមន៍ម្រតូវបានសេុើបអសងេតសោយ OSPI សោយប្សអក្សលើព័ត៌ាន 

អំពីការរំសលាេប្ដលសតល់សោយអនក្ោក់្ពាក្យបណដ ឹង និងមណឌ លេិក្ាធិការ ឬទីភាន ក់្ង្ហរសសសងសទៀតប្ដល 

ស ៃ្ ើយតបនឹងពាក្យបណត ឹង។ បណត ឹងេហរមន៍ម្រតូវប្តបត ឹងក្ន ុងរយៈសពលមួយឆ្ន ំននការបំពានប្ដល 

បានសោទម្របកាន់។ 

េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់អាចនឹងម្រតូវោក់្ជូនសោយអនក្ ឬមណឌ លេិក្ារបេ់អនក្ប្តប ុសណាណ ោះ 

សលើបញ្ញា ណាមួយប្ដលទាក់្ទងនឹងការកំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ ការវាយតនមៃ ឬក្ប្នៃងអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ 

ឬការសតលក់ារអប់រំសាធារណៈេមរមយសោយឥតរិតនលៃ (FAPE) ដល់កូ្នរបេ់អនក្។ េវនាការតាមដំ 

សណើរការម្រតឹមម្រតូវ សធែ ើសឡើងសោយមន្រនត ីរដឋបាលេវនាការ(ALJ) ប្ដលជួលសោយការយិាល័យេវនាការរដឋបាល 

ប្ដលជាភាន ក់្ង្ហររដឋឯក្រាជយ។ េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ ជាទូសៅពាក់្ព័នធនឹងេក្ខ ីក្មមរបេ់សាក្សី 

និងការប្ណនាំេេត ុតាង។ េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតូវប្តោក់្ក្ន ុងរយៈសពលពីរ ឆ្ន នំនការបំពាន 

ប្ដលបានសោទម្របកាន់ (សោយានការសលើក្ប្លងមួយចំនួនេម្រាប់ការបង្ហា ញព័ត៌ានមិនពិត ឬការកាត់ 

ទុក្ព័ត៌ាន។) 

សពលសវលា និងនីតិវធីិេម្រាប់បណត ឹងេហរមន៍ និងេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតូវបានពនយល់ដូច 

ខាងសម្រកាម។ 

នីតិវធិីេម្រាប់បណត ឹងពលរដឋ 

34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–
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OSPI ាននីតិវធីិេម្រាប់សោោះម្រសាយបណត ឹងរដឋ។ នីតិវធីិានសៅក្ន ុងបទបបញ្ាតត ិរបេ់រដឋ សហើយព័ត៌ 

ានទាក់្ទងនឹងពាក្យបណត ឹងរបេ់រដឋ ម្រតូវបានរក្ាទុក្សៅសលើសរហទំព័រ។ 

ម្របេិនសបើអនក្ បុរាល ឬអងាការណាមួយសជឿថាមណឌ លេិក្ាធិការ OSPI ឬសាថ ប័នអប់រំសសសងសទៀតប្ដល 

ម្ររប់ម្ររងសោយ IDEA បានបំពានប្សនក្ B នន IDEA បទបបញ្ាតត ិអនុវតតប្សនក្ B ឬបទបបញ្ាតត ិរដឋប្ដលម្រតូវគ្នន  

អនក្អាចោក់្ពាក្យបណត ឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសៅកាន់ការយិាល័យរបេ់ អរានាយក្ននការប្ណ 

នាំសាធារណៈ (OSPI), ការអប់រំពិសេេ, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200។ អនក្ម្រតូវប្តសតល់សេ 

ចក្ត ីចមៃងននពាក្យបណត ឹងសៅមណឌ លេិក្ាធិការ ឬភាន ក់្ង្ហរសសសងសទៀតម្របឆ្ំងនឹងអនក្ប្ដលអនក្ 

កំ្ពុងតអ ញូប្តអរ។ 

ការោក្់ពាក្យបណត ឹង 
បណដ ឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្រតូវប្តចុោះហតថសលខាសោយអនក្ ឬបុរាល ឬអងាការប្ដលោក់្ពាក្យបណត ឹង 

សហើយម្រតូវប្តរមួបញ្ច លូព័ត៌ានខាងសម្រកាម៖ 

• សេចក្ត ីប្លៃងការណ៍ប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការ ឬទីភាន ក់្ង្ហរសសសងសទៀតបានរំសលាេសលើតម្រមូវការននប្សនក្ 

B នន IDEA បទបបញ្ាតត ិអនុវតតប្សនក្ B ចាប់ ឬបទបបញ្ាតត ិរដឋប្ដលម្រតូវគ្នន  ឬសេចក្ត ីប្លៃងការណ៍ 

ប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការ ឬទីភាន ក់្ង្ហរសសសងសទៀតមិនអនុវតតកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល 

ឬដំសណាោះម្រសាយ។ 

• ស ម្ ោះ និងអាេយោឋ នរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការ ឬភាន ក់្ង្ហរសសសងសទៀត; 

• ស ម្ ោះរបេ់េិេស ម្របេិនសបើពាក្យបណត ឹងរឺជាក់្លាក់្ចំសពាោះេិេស និងព័ត៌ានទំនាក់្ទំនង 

ម្របេិនសបើេិេសគ្នម នសទោះេប្មបង។ 

• ស ម្ ោះសាលាប្ដលេិេសចូលសរៀន; 

• ការពិពណ៌នាអំពីបញ្ញា ជាមួយនឹងការពិតជាក់្លាក់្; 

• ដំសណាោះម្រសាយប្ដលបានសេន ើសឡើងចំសពាោះវសិាលភាពប្ដលព័ត៌ានសនោះម្រតូវបានសរសាា ល់ និងអាចរក្ 

បានេម្រាប់អនក្សៅសពលអនក្ោក់្ពាក្យបណត ឹង។ និង 

• ស ម្ ោះ អាេយោឋ ន និងសលខទូរេ័ពទរបេ់អនក្។ 

ការបំពានសនោះមិនម្រតូវសក្ើតសឡើងសលើេពី មួយឆ្ែ ំ មុនកាលបរសិចឆទប្ដលពាក្យបណត ឹងប្ដលបំសពញតាម 

តម្រមូវការខាងសលើម្រតូវបានទទួលសោយ OSPI ។ 

OSPI បានបសងេ ើតទម្រមង់ប្បបបទរំរបូ្ដលអនក្អាចសម្របើសដើមបីោក់្ពាក្យបណត ឹង។ ទម្រមង់សនោះានសៅសលើ OSPI 

– ការអប់រំពិសេេ – ោក់្ពាក្យបណត ឹងេហរមន៍ – េំណួរប្ដលេួរញឹក្ញាប់ និងទម្រមង់សេន ើេុំ សរហទំព័រ។ 

អនក្មិនតម្រមូវឱយសម្របើទម្រមង់សនោះសទ។ 

ការសេុើបអសងេតពីបណត ឹង 
OSPI ម្រតូវប្តសេុើបអសងេត និងសចញសេចក្ត ីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្ន ុងរយៈសពល 60 នលាតាមម្របតិទិន 

បនាទ ប់ពីវាបានទទួលពាក្យបណត ឹង លុោះម្រតាប្តានការពនាសពលម្រតូវបានធានា។ ក្ន ុងអំឡុងសពល 60 នលា 

OSPI (1) តម្រមូវឱយមណឌ លេិក្ាធិការសតល់ការស ៃ្ ើយតបសៅនឹងពាក្យបណត ឹង។ (2) សតល់ឱយអនក្ ឬអនក្បត ឹង 

សតល់ឱកាេសដើមបីោក់្ព័ត៌ានបប្នថមអំពីការសោទម្របកាន់សៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹង។ (3) អាចអនុវតតការ 

សេុើបអសងេតសៅនឹងក្ប្នៃងសោយឯក្រាជយ ម្របេិនសបើ OSPI កំ្ណត់ថាវាោំបាច់។ និង (4) ពិនិតយព័ត៌ 

ានប្ដលពាក់្ព័នធទាងំអេ់ និងសធែ ើសេចក្ត ីេសម្រមចសោយឯក្រាជយថាសតើមណឌ លេិក្ាធិការ ឬទីភាន ក់្ង្ហរ 

សសសងសទៀតកំ្ពុងបំពានសលើតម្រមូវការប្ដលទាក់្ទងនឹងប្សនក្ B នន IDEA ។ 

ការសេុើបអសងេត ការពនាសពល សេចក្ត ីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
ប្ដនកំ្ណត់សពលសវលា 60 នលាតាមម្របតិទិនអាចបនតបានលុោះម្រតាប្ត៖ (1) ានកាលៈសទេៈពិសេេទាក់្ 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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ទងនឹងបណត ឹងជាក់្លាក់្មួយ; ឬ (2) អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការេម ័ម្ររចិតតយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 

សដើមបីពម្រងីក្សពលសវលាសដើមបីសោោះម្រសាយបណត ឹងតាមរយៈការេម្រមបេម្រមួល ឬវធីិសាន្រេត សោោះម្រសាយវវិា 

ទជំនួេសដើមបសីោោះម្រសាយជសាៃ ោះ។ 

 

សេចក្ត ីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្រតូវបានសសាើសៅអនក្ ឬអនក្ោក់្ពាក្យបណដ ឹង និងសៅមណឌ លេិក្ាធិការ។ 

សេចក្ត ីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងសោោះម្រសាយការសោទម្របកាន់នីមួយៗ។ ចំសពាោះការសោទម្របកាន់ 

នីមួយៗ សេចក្ត ីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងបញ្ញជ ក់្ពីការរក្ស ើញននការពិត ការេនន ិោឋ ន 

សហតុសលេម្រាប់សេចក្ត ីេសម្រមច និងវធិានការប្ក្តម្រមូវប្ដលេមសហតុសល ប្ដលោត់ទុក្ថាោំបាច់ 

សដើមបសីោោះម្រសាយបណត ឹងម្របេិនសបើានការបំពានបានសក្ើតសឡើង។ 

ដំសណាោះម្រសាយបណត ឹង 
សៅសពល OSPI រក្ស ើញការបំពាន ឬការបរាជ័យក្ន ុងការសតល់សេវាក្មមេមម្រេបតាមរយៈដំសណើរការ 

បណត ឹងរបេ់ខល នួ សេចក្ត ីេសម្រមចនឹងសោោះម្រសាយ៖ 

1. រសបៀបសោោះម្រសាយការបដិសេធននសេវាក្មមទាងំសនាោះ រមួទាងំការសដល់រង្ហែ ន់េំណងជារបិូយវតថ ុ 

ឬេក្មមភាពប្ក្តម្រមូវសសសងសទៀតប្ដលេមម្រេបសៅនឹងតម្រមូវការរបេ់េិេស។ និង 

2. ការសតល់សេវាអប់រំពិសេេនាសពលអនារតេមម្រេបេម្រាប់េិេសទាងំអេ់។ 

បណដ ឹងេហរមន៍អប់រំពិសេេ និងេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាមនល វូចាប់ 
ម្របេិនសបើពាក្យបណត ឹងេហរមន៍ម្រតូវបានទទួល ប្ដលជាក្មមវតថ ុននេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ 

ឬពាក្យបណត ឹងានបញ្ញា ជាសម្រចើន សហើយបញ្ញា មួយ ឬសម្រចើនសនាោះជាប្សនក្ននេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម 

សល វូចាប់សនាោះ OSPI ម្រតូវប្តទុក្ប្ឡក្ (មិនសេុើបអសងេត) ប្សនក្ណាមួយនន បណត ឹងប្ដលកំ្ពុងម្រតូវបាន 

សោោះម្រសាយសៅក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ រហូតទាល់ប្តេវនាការបានបញ្ច ប់។ បញ្ញា ណា 

មួយសៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹងប្ដលមិនប្មនជាប្សនក្ននដំសណើរការេវនាការម្រតឹមម្រតូវ ម្រតូវប្តម្រតូវបានសោោះ 

ម្រសាយសៅក្ន ុងសពលសវលាននបណត ឹង។ 

ម្របេិនសបើបញ្ញា ប្ដលបានសលើក្សឡើងសៅក្ន ុងពាក្យបណត ឹងម្រតូវបានេសម្រមចពីមុនសៅក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹ

មម្រតូវតាមសល វូចាប់ប្ដលពាក់្ព័នធនឹងភារីដូចគ្នន សនាោះ សេចក្ត ីេសម្រមចសលើេវនាការម្រតូវានកាតពែកិ្ចច 

សហើយ OSPI ម្រតូវប្តជូនដំណងឹសៅសដើមបណត ឹងថាវាមិនអាចសេុើបអសងេតបញ្ញា សនាោះសទ។ 

OSPI ម្រតូវប្តសោោះម្រសាយពាក្យបណត ឹងប្ដលសោទម្របកាន់ថាមណឌ លេិក្ាធិការមួយបានបរាជ័យក្ន ុងការ 

អនុវតតសេចក្ត ីេសម្រមចម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតឹមម្រតូវ។ 

នីតិវធិីេវនាការតាមកាលក្ំណត់ 

34 CFR §§ 300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–

05125 

ទូសៅ 
អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការអាចោក់្េំសណើេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ទាក់្ទងសលើបញ្ញា ណា 

មួយប្ដលទាក់្ទងនឹងការកំ្ណត់អតតេញ្ញា ណ ការវាយតនមៃ ឬការកំ្ណត់ការអប់រំរបេ់កូ្នអនក្ ឬការសតល ់

FAPE ដល់កូ្នរបេ់អនក្។ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តជូនដំណឹងដល់អនក្អំពីសេវាសល វូចាប់ឥតរិតនលៃ 

ឬតនមៃទាប និងសេវាពាក់្ព័នធ សសសងសទៀតប្ដលានសៅក្ន ុងតំបន់សនោះ សៅសពលប្ដលេំសណើេវនាការ 

ម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតូវបានោក់្ជូន ឬសៅសពលអនក្សេន ើេុំព័ត៌ានសនោះ។ េម្រាប់នីតិវធីិេវនាការ 
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ម្រតឹមម្រតូវ "អនក្" រមួបញ្ច លូសមធាវ ើរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើអនក្បានរក្ាទុក្មួយ សហើយ "មណឌ លេិក្ាធិការ" 

រមួបញ្ច លូសមធាវ ើមណឌ លេិក្ាធិការ ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវ ើ។ 

ការោក្់េំសណើេុំ 
សដើមបសីេន ើេុំេវនាការ អនក្ម្រតូវប្តបញ្ជ នូេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់សៅភារាីខ ងសទៀត។ 

េំសណើសនាោះម្រតវូប្តានខៃ ឹមសារទាងំអេ់ប្ដលបានរាយខាងសម្រកាម សហើយម្រតូវប្តរក្ាការេាា ត់។ 

អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការណាក៏្សោយប្ដលោក់្េសំណើរសនាោះ ក៏្ម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្តំណាងរបេ់ OSPI 

ការយិាល័យេវនាការរដឋបាល (Office of Administrative Hearings, OAH) 

នូវសេចក្ត ីចមៃងននេំសណើេវនាការសៅអាេយោឋ នខាងសម្រកាម៖ 

Office of Administrative Hearings 

600 University Street, Suite 1500 

Seattle, WA 98101-3126 

ទូរសារ៖ 206-587-5135 

េំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ាន៖ 

1. ស ម្ ោះរបេ់េិេស; 

2. អាេយោឋ នននលំសៅោឋ នរបេ់េិេស; 

3. ស ម្ ោះសាលារបេ់េិេស; 

4. ម្របេិនសបើេិេសជាកុ្ារអនាថា ឬជាយុវជន ព័ត៌ានទំនាក់្ទំនងរបេ់េិេស។ 

5. ការពិពណ៌នាអំពីធមមជាតិននបញ្ញា  រមួទាងំការពិតប្ដលទាក់្ទងនឹងបញ្ញា ។ និង 

6. ការសោោះម្រសាយបញ្ញា ប្ដលបានសេន ើសឡើងក្ន ុងក្ម្រមិតប្ដលអនក្សាា ល់ និងានេម្រាប់អនក្ ឬ 

មណឌ លេិក្ាធិការសៅសពលសនាោះ។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹងផ្ដលោបំាច់មុនសពលេវនាការសលើេំសណើេុំេវនាការម្រតឹ

មម្រតវូតាមនល វូចាប់ 
អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការអាចមិនានេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវសទ រហូតទាល់ប្តអនក្ ឬមណឌ លេិ 

ក្ាធិការបសម្រមើេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ជាមួយភារីាខ ងសទៀត សហើយសតល ់OAH នូវសេច 

ក្ត ីចមៃងននេំសណើប្ដលរមួបញ្ច លូព័ត៌ានប្ដលបានរាយខាងសលើ។ 

ភាពម្ររប់ម្រគ្នន់ននេំសណើេុំេវនាការ 
សដើមបឱីយេសំណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់មួយដំសណើរការសៅមុខ វាម្រតូវប្តោត់ទុក្ថាម្ររប់ម្រគ្នន់។ 

ម្ររប់ម្រគ្នន់ ានន័យថាេំសណើម្រតូវបំសពញតាមតម្រមូវការខៃ ឹមសារប្ដលបានក្ត់េាា ល់ខាងសលើសម្រកាម 

ការបំសពញឯក្សារ។ េំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ នឹងម្រតូវបានោត់ទុក្ថាម្ររប់ម្រគ្នន់ លុោះម្រតាប្ត 

ភារីប្ដលបានទទួលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ជូនដំណឹង ALJ និងភារីសសសងសទៀតជាលាយល 

ក្ខណ៍អក្សរក្ន ុងរយៈសពល 15 នលាតាមម្របតិទិនថា ភារីទទួលសជឿថាេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់មិន 

ម្ររប់ម្រគ្នន់។ 

ក្ន ុងរយៈសពលម្របានំលានននលៃម្របតិទិនននការទទួលសេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីភាពមិនម្ររប់ម្រគ្នន់ ALJ ម្រតូវប្តេសម្រមច 

ថាសតើេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់បំសពញតាមតម្រមូវការប្ដលបានរាយបញ្ជ ីខាងសលើ សហើយជូនដ ំ

ណឹងដល់អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភាៃ មៗ។ 

ការផ្ក្ផ្ម្របេំសណើេុំេវនាការ 
អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការអាចសធែ ើការផ្លៃ េ់បត រូចំសពាោះេំសណើេវនាការបានលុោះម្រតាប្ត៖ 
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1. ភារីាខ ងសទៀតយលម់្រពមសលើការផ្លៃ េ់បត រូជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សហើយម្រតូវបានសតលឱ់កាេសដើមបសីោោះ 

ម្រសាយេំសណើេវនាការតាមរយៈការម្របជុបំ្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ (ម្របេិនសបើអនក្ ាតាបិតាបាន 

សេន ើេុំេវនាការតាមដសំណើរការម្រតឹមម្រតូវ) ប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសម្រកាម។ ឬ 

2. មិនសលើេពីម្របានំលាមុនសពលេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ោបស់សតើម មន្រនត ីេវនាការ 

សតល់ការអនុញ្ញា តេម្រាបក់ារផ្លៃ េ់បត រូ។ 

ម្របេិនសបើអនក្ជាភារីប្ដលសេន ើេុំេវនាការ សហើយអនក្សធែ ើការផ្លៃ េ់បត រូេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ 

សពលសវលាេម្រាប់ការម្របជុំប្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ និងរយៈសពលេម្រាប់ដសំណាោះម្រសាយ (េូមសមើល៖ ដសំណើរការ 

ដំសណាោះម្រសាយ) ោបស់សតើមមតងសទៀតសៅនលាទី េំសណើប្ដលបានប្ក្ប្ម្របម្រតូវបានោក់្ជូន ឬកាលបរសិចឆទប្ដល 

ALJ សតល់េំសណើសនោះ។ 

ការស ៃ្ ើយតបមណឌ លេិក្ាធិការចំសពាោះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាមនល វូ

ចាប់ 
 

 

ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការមិនបានសសាើសេចក្ត ីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមក្អនក្ ដូចប្ដ 

លបានពិពណន៌ាសៅសម្រកាមចំណងសជើង សេចក្ត ីជូនដណំឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន, ទាក់្ទងនឹងម្របធាន 

បទប្ដលានសៅក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តក្ន ុងរយៈ 

សពល 10 នលាតាមម្របតិទិននន ទទួលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ 

េូមសសាើជូនអនក្នូវការស ៃ្ ើយតបប្ដលរមួាន៖ 

1. ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការសេន ើ ឬបដិសេធមិនោត់វធិានការប្ដលបាន 

សលើក្សឡើងសៅក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់; 

2. ការពិពណ៌នាអំពជីសម្រមើេសសសងសទៀតប្ដលម្រក្មុ IEP របេ់កូ្នអនក្បានពិោរណា និងមូលសហតុប្ដ 

លជសម្រមើេទាងំសនាោះម្រតូវបានបដិសេធ។ 

3. ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវធីិវាយតនមៃនីមួយៗ ការវាយតនមៃ ក្ត់ម្រតា ឬរាយការណ៍មណឌ លេិក្ាធិការ 

ប្ដលសម្របើជាមូលោឋ នេម្រាប់េក្មមភាពប្ដលបានសេន ើសឡើង ឬបដិសេធ។ និង 

4. ការពិពណ៌នាអំពីក្តាត សសសងសទៀតប្ដលពាក់្ព័នធ សៅនឹងេក្មមភាពប្ដលបានសេន ើសឡើង ឬបដិសេ 

ធរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការ។ 

មណឌ លេិក្ាធិការមួយអាចសៅប្តអោះអាងថាេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្មិនម្ររប់ម្រគ្ន

ន់សទ សទាោះបីជាវាសតល់ឱយអនក្នូវព័ត៌ានសៅក្ន ុងចំណុច 1-4 ខាងសលើក៏្សោយ។ 

ការស ៃ្ ើយតបរបេ់ភារីាខ ងសទៀតចំសពាោះេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាមនល វូ

ចាប់ 
សលើក្ប្លងប្តេម្រាប់ការពសនៃ ឿនេវនាការេម្រាប់ការោក់្វន័ិយប្ដលបានពិភាក្ាសៅសម្រកាមប្សនក្ 

នីតិវធីិេវនាការតាមកាលកំ្ណត់េម្រាប់ការោក់្វវន័ិយ, ភារីប្ដលទទួលបានេសំណើេំុេវនាការ 

ម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតូវប្តក្ន ុងរយៈសពល 10 នលាតាមម្របតិទិនននការទទួលេំសណើសនាោះ េូមសសាើសសសងសទៀត 

ភារីនូវការស ៃ្ ើយតបប្ដលជាពិសេេសោោះម្រសាយបញ្ញា សៅក្ន ុងេំសណើ។ ភារីទាងំពីរអាចសៅប្តអោះអាងថា 

េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់មិនម្ររប់ម្រគ្នន់។ 

ទម្រមង់ផ្បបបទរំរនូានា 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
OSPI បានបសងេ ើតទម្រមង់ប្បបបទេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ សដើមបីជួយអនក្ក្ន ុងការ 

ោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ ទម្រមង់សនោះានសៅសលើ OSPI – ការអប់រំពិសេេ – 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
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េំសណើេវនាការ ម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ – េំណួរប្ដលេួរញកឹ្ញាប់ និងទម្រមង់សេន ើេុ ំទំព័របណាដ ញ. 

អនក្មិនតម្រមូវឱយសម្របើទម្រមង់សនោះសទ។ ប ុប្នត  េិទធិរបេ់អនក្ចំសពាោះេវនាការតាមដសំណើរការម្រតឹមម្រតូវអាចម្រតូវបាន 

បដិសេធ ឬពនារសពល ម្របេិនសបើេំសណើេវនាការម្រតមឹម្រតូវតាមសល វូចាប់មិនរមួបញ្ច លូព័ត៌ាន ោំបាច់ទា ំ

ងអេ់។ អនក្ក៏្អាចទទួលបានសេចក្ត ីចមៃងននទម្រមង់សេន ើេុំេវនាការពនីាយក្ោឋ នអប់ រំពិសេេននម 

ណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្។ 

ការក្ំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំរបេ់េិេសខណៈសពលេិេសក្ន ុងសព

លរង់ោេំវនាការម្រតឹមម្រតវូតាមនល វូចាប់ 

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
សលើក្ប្លងប្តដូចប្ដលបានសដល់ជូនខាងសម្រកាមសម្រកាមចំណងសជើង Discipline Procedures េម្រាប់េិេស 

ប្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ, សៅសពលប្ដលេំសណើេវនាការតាមកំ្ណត់ម្រតូវបានសសាើ 

សៅភារីាខ ងសទៀត ក្ន ុងអំឡុងសពលននដសំណើរការដំសណាោះម្រសាយ និងខណៈសពលប្ដលកំ្ពុងរង់ 

ោំសេចក្ត ីេសម្រមចននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់មិនលសមអៀងណាមួយ ឬដំសណើរការរបេ់តុលាការ 

ប្ដលពាក់្ព័នធនឹងការបត ឹងឧទធរណ៍សលើសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់ ALJ កូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវប្តេថ ិតសៅក្ន ុងក្ប្នៃងអ 

ប់រំបចច ុបបនន របេ់គ្នត់ លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រេបសសសងពីសនោះ . 

សាថ នភាពរបេ់េិេសក្ន ុងអំឡុងសពលដំសណើរការនីតិវធីិម្រតឹមម្រតូវមិនហាមឃត់ម្រក្មុ IEP ពីការម្របជុតំាម 

តម្រមូវការ ឬតាមតម្រមូវការសនាោះសទ។ ម្រក្មុ IEP អាចសធែ ើបចច ុបបននភាព និងអនុវតត IEP របេ់េិេសបាន 

លុោះម្រតាប្តការផ្លៃ េ់បត រូទាងំសនាោះេថ ិតក្ន ុងជសាៃ ោះ។ 

ម្របេិនសបើេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ពាក់្ព័នធនឹងការោក់្ពាក្យេុំចូលសរៀនសៅសាលារដឋដំបូង 

កូ្នរបេ់អនក្សោយានការយល់ម្រពមពីអនក្ ម្រតូវប្តោក់្ក្ន ុងក្មម វធីិសាលារដឋធមមតា រហូតដល់ការប 

ញ្ច ប់ដំសណើរការទាងំអេ់សនាោះ។ 

ម្របេិនសបើេំសណើេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ពាក់្ព័នធនឹងការសតល់សេវាដំបូងសៅសម្រកាមប្សនក្ B 

នន IDEA េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ប្ដលកំ្ពុងផ្លៃ េ់បត រូពីការបសម្រមើសៅសម្រកាមប្សនក្ C នន IDEA សៅប្សនក្ B នន 

IDEA សហើយអនក្ប្ដលមិនានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមប្សនក្ C សទៀតសទ សោយសារ កូ្នរបេ់អនក្ាន 

អាយុបីឆ្ន សំហើយ មណឌ លេិក្ាធិការមិនតម្រមូវឱយសតលស់េវាប្សនក្ C ប្ដលគ្នត់កំ្ពងុទទួលបានសនាោះសទ។ 

ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានរក្ស ើញថាានេិទធិសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA សហើយអនក្សតល់ការយលម់្រពម 

ឱយកូ្នរបេ់អនក្ទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្ដលពាក់្ព័នធជាសលើក្ដំបូង បនាទ ប់មក្ 

សោយរង់ោំលទធសលននដសំណើរការនីតិវធីិ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតលក់ារអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មម 

ពាក់្ព័នធទាងំសនាោះប្ដល មិនេថ ិតក្ន ុងជសាៃ ោះe រវាងអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការសទ។ 

ម្របេិនសបើ ALJ ្នដល់សេចក្ត ីេសម្រមចថាការផ្លៃ េប់ត រូការកំ្ណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរឺេមរមយ សេចក្ត ីេ 

សម្រមចសនាោះទាក់្ទងនឹងការោក់្ម្រតូវប្តម្រតូវបានោត់ទុក្ជាកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងរវាងអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការ 

េម្រាប់សគ្នលបំណងននការោក់្កំ្ឡុងសពលបត ឹងឧទធរណ៍របេ់តុលាការននសេចក្ត ីេសម្រមចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ 

ដំសណើរការដំសណាោះម្រសាយ 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

ការម្របជំុផ្េវ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ 
ក្ន ុងរយៈសពល 15 នលាតាមម្របតិទិន បនាទ ប់ពីអនក្បានោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវរ 

បេ់អនក្ជាមួយមណឌ លេិក្ាធិការ និង OAH មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវសកាោះម្របជុំជាមួយអនក្ និងេា 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
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ជិក្ពាក់្ព័នធ  ឬេាជិក្ននម្រក្មុ IEP ប្ដលានចំសណោះដឹងជាក់្លាក់្អំពីអងាសហតុប្ដលបានកំ្ណត់សៅ 

ក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្។ េំសណើ។ ការម្របជុសំនោះម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងមុន 

សពលកំ្ណត់សពលេសំណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ោប់សសតើម លុោះម្រតាប្តអនក្ និងេង្ហេ ត់យ 

ល់ម្រពមក្ន ុងការេម្រមោុះេម្រមួល ឬយល់ម្រពមសបាោះបង់ការម្របជុំប្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ។ ការម្របជុំ៖ 

1. ម្រតូវបញ្ច លូតំណាងមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចសធែ ើសេចក្ត ីេសម្រមចក្ន ុងនាមមណឌ លេិក្ា

ធិការ។ និង 

2. មិនអាចរមួបញ្ច លូសមធាវ ើរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការបានសទ លុោះម្រតាប្តអនក្ម្រតូវបានអមសោយសមធាវ ើ។ 

សគ្នលបំណងននកិ្ចច ម្របជុំរឺេម្រាប់អនក្សដើមបីពភិាក្ាអំពីេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្ 

និងអងាសហតុប្ដលជាមូលោឋ នននេំសណើ ដូសចនោះមណឌ លេិក្ាធិការានឱកាេក្ន ុងការសោោះម្រសាយវវិាទ។ អនក្ 

និងមណឌ លេិក្ាធិការកំ្ណត់េាជិក្ពាក់្ព័នធ ននម្រក្មុ IEP សដើមបីចូលរមួការម្របជុំប្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ។ 

ការម្របជុបំ្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយមិនោំបាច់សទ ម្របេិនសបើ៖ 

1. អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណអ៍ក្សរសដើមបីលុបសោលការម្របជុំ។ ឬ 

2. អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមសម្របើដំសណើរការេម្រមោុះេម្រមួល 

ដូចប្ដលបានពិពណន៌ាសៅសម្រកាមចំណងសជើង ការេម្រមោុះេម្រមួល។ 

រយៈសពលរក្ដំសណាោះម្រសាយ 
ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការមិនបានសោោះម្រសាយេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់តាមការសពញចិតតរប

េ់អនក្ក្ន ុងរយៈសពល 30 នលាតាមម្របតិទិន បនាទ ប់ពីអនក្សតល់េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ដល់ម 

ណឌលេិក្ាធិការ និង OAH សនាោះ េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់អាចសក្ើតសឡើង។ 

ការកំ្ណត់សពលសវលា 45 នលៃម្របតិទិនេម្រាប់ការសចញសេចក្ត ីេសម្រមចចុងសម្រកាយោប់សសតើមសៅចុង 

បញ្ច ប់ននរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាននម្របតិទិន សោយានការសលើក្ប្លងមួយចំនួនេម្រាប់ការ 

ប្ក្តម្រមូវប្ដលបានសធែ ើសឡើងចំសពាោះរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាតាមម្របតិទិន ដូចប្ដលបានពិពណ៌ 

នាខាងសម្រកាម។ 

លុោះម្រតាប្តអនក្ និងេង្ហេ ត់ទាងំពីរបានយលម់្រពមសបាោះបង់ដំសណើរការសោោះម្រសាយ ឬសម្របើម្របាេក់ារេម្រមោុះេម្រមួល 

ការខក្ខានរបេ់អនក្ក្ន ុងការចូលរមួក្ន ុងកិ្ចច ម្របជុំសោោះម្រសាយនឹងពនារសពលកំ្ណត់សពលសវលាេម្រាប់ដំសណើរ

ការដំសណាោះម្រសាយ និងេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ រហូតទាល់ប្តអនក្យល់ម្រពមចូលរមួក្ន ុងកិ្ចច ម្របជុំ។ 

ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការមិនអាចទទួលបានការចូលរមួរបេ់អនក្សៅក្ន ុងការម្របជុំប្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ

បនាទ ប់ពីបានខិតខំម្របឹងប្ម្របងេមសហតុសល និងចងម្រក្ងឯក្សារននកិ្ចចខិតខំម្របឹងប្ម្របងទាងំសនាោះ 

មណឌ លេិក្ាធិការអាចសៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាតាមម្របតិទិន សេន ើេុំឱយ ALJ ម្រោន 

សោលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្។ . មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តចងម្រក្ងឯក្សារ 

អំពីការប ុនប ងរបេ់ខល នួក្ន ុងការសរៀបចំការម្រពមសម្រពៀងគ្នន តាមសពលសវលា និងទីក្ប្នៃងេម្រាប់ការ 

ម្របជុំប្េែ ងរក្ដសំណាោះម្រសាយ។ កំ្ណត់ម្រតាននឯក្សាររមួានការប ុនប ងដូចជា៖ 

1. កំ្ណត់ម្រតាលមអ ិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែ ើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាងំសនាោះ; 

2. សេចក្ត ីចមៃងននការស ៃ្ ើយ ៃ្ងប្ដលបានសសាើសៅអនក្ និងការស ៃ្ ើយតបណាមួយប្ដលទទួលបាន; និង 

3. កំ្ណត់ម្រតាលមអ ិតននការសៅសលងសទោះ ឬក្ប្នៃងសធែ ើការរបេ់អនក្ និងលទធសលននការទេសនាទាងំសនាោះ។ 

ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការខក្ខានក្ន ុងការសរៀបចំការម្របជុបំ្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយក្ន ុងរយៈសពល 15 នលាតាម 

ម្របតិទិន បនាទ ប់ពីអនក្សតល់េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្សៅកាន់មណឌ លេិក្ាធិការ និង 

OAH ឬ មណឌ លេិក្ាធិការខក្ខានក្ន ុងការចូលរមួក្ន ុងការម្របជុំប្េែ ងរក្ដំសណាោះម្រសាយ អនក្អាចេួរ ALJ 

សដើមបីបញ្ញជ ឱយការកំ្ណត់សពលសវលាននេវនាការប្ដលម្រតូវកំ្ណត់រយៈសពល 45 នលាតាមម្របតិទិនោប់សសតើម។ 

ការផ្ក្េម្រមួលចំសពាោះរយៈសពលននដំសណាោះម្រសាយ 30-នលៃម្របតិទិន 
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ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីបដិសេធការម្របជុដំំសណាោះម្រសាយ 

សនាោះការកំ្ណត់សពលសវលា 45 នលាននម្របតិទិនេម្រាប់េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវនឹងោប់ 

សសតើមសៅនលាបនាទ ប់។ 

បនាទ ប់ពីការោបស់សតើមននការេម្រមោុះេម្រមួល ឬការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយ និងមុនសពលចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពល 

ដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាននម្របតិទិន ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគ្នម ន 

ការម្រពមសម្រពៀងគ្នន សទសនាោះ សពលសវលាកំ្ណត់រយៈសពល 45 នលាននម្របតិទិនេម្រាប់េំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវ 

តាមសល វូចាប់ ោប់សសតើមសៅនលាបនាទ ប់។ 

ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមសម្របើម្របាេ់ដសំណើរការេម្រមោុះេម្រមួល ប ុប្នត មិនទាន់្ន 

ដល់ការម្រពមសម្រពៀងសទ សៅចុងបញ្ច ប់ននរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយរយៈសពល 30 នលា ភារីទាងំពីរអាចយល់ម្រពម 

ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបបីនតការេម្រមបេម្រមួលរហូតដល់កិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងមួយម្រតូវបានេសម្រមច។ ប បុ្នត  

ម្របេិនសបើអនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការដក្ខល នួសចញពីដសំណើរការេម្រមោុះេម្រមួល សនាោះរយៈសពល 45 នលាននម្របតិទិន 

េម្រាប់េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវនឹងោប់សសតើមសៅនលាបនាទ ប់។ 

ក្ិចច ម្រពមសម្រពៀងននដំសណាោះម្រសាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការសោោះម្រសាយវវិាទរបេ់អនក្សៅក្ន ុងកិ្ចច ម្របជុំសោោះម្រសាយសនាោះ អនក្ 

និងមណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តចូលសៅក្ន ុងកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងប្ដលានកាតពែកិ្ចច ម្រេបចាប់សនាោះរឺ៖ 

1. ចុោះហតថសលខាសោយអនក្ និងតំណាងមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចចងមណឌ លេិក្ាធិការ; 

និង 

2. អាចអនុវតតបានសៅក្ន ុងតុលាការជាន់ខពេ់ននរដឋវា៉ា េីុនសតានននយតុាត ធិការានេមតថកិ្ចច 

ឬសៅក្ន ុងតុលាការមណឌ លេិក្ាធិការននេហរដឋអាសមរកិ្។ 

រយៈសពលពិនិតយក្ិចច ម្រពមសម្រពៀង 
 

ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការចុោះកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងបនាទ ប់ពីការម្របជុំដសំណាោះម្រសាយ សនាោះអនក្ ឬមណឌ ល 

េិក្ាធិការអាចោត់ទុក្កិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងសនោះទុក្ជាសា ៈក្ន ុងរយៈសពលបីនលានននលាសធែ ើការោប់ពសីពលប្ដលអន

ក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការបានចុោះហតថសលខាសលើកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងសនាោះ។ 

ដំសណើរការេវនាការសោយយុតត ិធម៌ 

34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-

172A-05090–05100; WAC 392-172A-05160 

ទូសៅ 
សៅសពលណាប្ដលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ម្រតូវបានបត ឹង អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលពាក់្ពន័ធ  

ក្ន ុងវវិាទម្រតូវប្តានឱកាេេម្រាប់េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់មិនលសមអៀង។ 

មស្រនត ីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
េវនាការនឹងសធែ ើសឡើងសោយ ALJ ឯក្រាជយប្ដលានលក្ខណៈេមបតត ិម្ររប់ម្រគ្នន់ ប្ដលម្រតូវបានជួលសោយការ ិ

យាល័យេវនាការរដឋបាល (OAH)។ 

យា ងសហាចណាេ់ ALJ៖ 
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1. មិនម្រតូវជាបុរាលិក្របេ់ OSPI ឬមណឌ លេិក្ាធិការប្ដលពាក់្ព័នធនឹងការអប់រំ ឬការប្លទាកុំ្ារ 

សនាោះសទ។ សទាោះយា ងណាក៏្សោយ បុរាលាន ក់្មិនប្មនជានិសយាជិតរបេ់ទីភាន ក់្ង្ហរសនោះសទ សោយ 

សារគ្នត់ម្រតូវបានបង់សោយទីភាន ក់្ង្ហរសដើមបីបសម្រមើជា ALJ ។ 

2. មិនម្រតូវានសលម្របសយាជន៍ផ្លទ ល់ខល នួ ឬវជិាជ ជីវៈប្ដលសទ យុនឹងក្មមវតថ ុរបេ់ ALJ សៅក្ន ុងេវនា 

ការសនាោះសទ។ 

3. ម្រតូវប្តានចំសណោះដឹង និងយល់ពីបទបបញ្ាតត ិរបេ ់IDEA និងបទបបញ្ាតត ិរបេ់េហព័នធ  និងរដឋប្ដល 

ទាក់្ទងនឹង IDEA និងការបក្ម្រសាយសល វូចាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ  និងរដឋ។ និង 

4. ម្រតូវានចំសណោះដឹង និងេមតថភាពក្ន ុងការសធែ ើេវនាការ និងសធែ ើ និងេរសេរសេចក្ត ីេសម្រមច 

ម្រេបតាមការអនុវតតចាប់េត ង់ោរេមម្រេប។ 

OSPI រក្ាបញ្ជ សី ម្ ោះមនុេសប្ដលបសម្រមើការជា ALJs ប្ដលរមួានសេចក្ត ីប្លៃងការណ៍អំពីលក្ខណៈេមបតត ិេ 

ម្រាប់មនុេសាន ក់្ៗ។ 

ក្មមវតថ ុននេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាមនល វូចាប់ 
ភារីប្ដលសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវមិនអាចសលើក្បញ្ញា សៅេវនាការតាមដសំណើរការម្រតឹមម្រតូវប្ដ

លមិនម្រតូវបានសោោះម្រសាយសៅក្ន ុងេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់សទលុោះម្រតាប្តភារីាខ ងសទៀតយល់ម្រព

ម។ 

សពលក្ំណត់េម្រាប់ការសេែ ើេុំេវនាការ 
អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តោក់្េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់របេ់អនក្ក្ន ុងរយៈសពល ពីរឆ្ន ំរិត 

ោប់ពីនលាប្ដលអនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការបានដឹង ឬរួរប្តដឹងអំពីបញ្ញា ប្ដលបានសោោះម្រសាយសៅក្ន ុង 

េំសណើេវនាការ។ 

ក្រណីសលើក្ផ្លងេម្រាប់សពលក្ំណត់ 
ការកំ្ណត់សពលសវលាខាងសលើមិនម្រតូវបានអនុវតតសទ ម្របេិនសបើអនក្មិនអាចោក់្េំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវ 

តាមសល វូចាប់បានសទ សោយសារ៖ 

1. មណឌ លេិក្ាធិការបានបក្ម្រសាយខុេជាពិសេេថា ខល នួបានសោោះម្រសាយបញ្ញា  ឬបញ្ញា ប្ដលអនក្កំ្ពុង 

សលើក្សឡើងសៅក្ន ុងេំសណើេវនាការរបេ់អនក្។ ឬ 

2. មណឌ លេិក្ាធិការបានរក្ាទុក្ព័ត៌ានពីអនក្ថា វាម្រតូវបានតម្រមូវឱយសតលជូ់នអនក្សៅសម្រកាមប្សនក្ B 

នន IDEA ។ 

េិទធ ិេវនការ 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

ទូសៅ 
អនក្ានេិទធិតំណាងខល នួអនក្សៅក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ (រមួទាងំេវនាការទាក់្ទង 

នឹងនីតិវធីិវន័ិយ)។ អនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការ ក្ន ុងនាមជាភារីននេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ 

(រមួទាងំេវនាការទាក់្ទងនឹងនីតិវធីិវន័ិយ) ានេិទធិសដើមបី៖ 

1. ម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវ ើ និងអមដំសណើរ និងប្ណនាំសោយអនក្ប្ដលានចំសណោះដឹងពិសេេ 

ឬការបណត ុ ោះបណាត លទាក់្ទងនឹងបញ្ញា េិេសពិការ។ 

2. បង្ហា ញេ័េត ុតាង និងម្របឈ្មមុខ ពិនិតយ និងទាមទារឱយានការចូលរមួពីសាក្សី។ 

3. ហាមមិនឱយានការបង្ហា ញេេត ុតាងណាមួយសៅក្ន ុងេវនាការប្ដលមិនម្រតូវបានបង្ហា ញឱយភារីសសស

ងសទៀតយា ងសហាចណាេម់្របាំនលានននលាសធែ ើការមុនសពលេវនាការ; 
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4. ទទួលបានឯក្សារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ជា ឯក្សារសអឡិចម្រតូនិក្ 

កំ្ណត់ម្រតាសោយម្ររប់ពាក្យននេវនាការ។ និង 

5. ទទួលបានជាលាយលក្ខណអ៍ក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ ការរក្ស ើញសអឡិចម្រតូនិចននការពិត 

និងសេចក្ត ីេសម្រមច។ 

ការបង្ហា ញព័ត៌ានបផ្នថម 
យា ងសហាចណាេម់្របានំលានននលាសធែ ើការ មុនសពលេសំណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ អនក្ និងមណឌ ល 

េិក្ាធិការម្រតូវប្តបង្ហា ញឱយគ្នន សៅវញិសៅមក្នូវការវាយតនមៃទាងំអេ់ប្ដលបានបំសពញសោយកាលបរសិចឆទ

សនាោះ និងអនុសាេន៍សោយប្សអក្សលើការវាយតនមៃទាងំសនាោះប្ដលអនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការានបំណងសម្របើ 

សៅសពលេវនាការ។ 

ALJ អាចរារាងំភារីណាមួយប្ដលមិនសគ្នរពតាមតម្រមូវការសនោះពីការប្ណនាំការវាយតនមៃ ឬអនុសាេន៍ប្ដល 

ពាក់្ព័នធ សៅក្ន ុងេវនាការសោយគ្នម ន ការយល់ម្រពមពភីារីាខ ងសទៀត។ 

េិទធ ិរបេ់ាតាបិតាសៅេវនាការ 
អនក្ម្រតូវប្តសតល់េិទធិក្ន ុងការ៖ 

1. ឱយកូ្នរបេ់អនក្ានវតតាន; 

2. សបើក្េវនាការជាសាធារណៈ; និង 

3. ានកំ្ណត់ម្រតាននេវនាការ ការរក្ស ើញននការពិត 

និងសេចក្ត ីេសម្រមចសតល់ជូនអនក្សោយមិនរិតនលៃ។ 

ការក្ំណត់សពលសវលា និងភាពង្ហយម្រេួលននេវនាការ 

34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
មិនយូរជាង 45 នលាតាមម្របតិទិនបនាទ ប់ពីការសុតកំ្ណត់ននរយៈសពល 30 នលាតាមម្របតិទិនេម្រាប់ការ 

ម្របជុំដសំណាោះម្រសាយ ឬ, មិនយូរជាង 45 នលៃម្របតិទិនបនាទ ប់ពីការសុតកំ្ណត់ននរយៈសពលននការសោោះ 

ម្រសាយប្ដលបានប្ក្តម្រមូវ៖ 

1. សេចក្ត ីេសម្រមចចុងសម្រកាយម្រតូវបាន្នដលស់ៅក្ន ុងេវនាការ។ និង 

2. សេចក្ត ីចមៃងននសេចក្ត ីេសម្រមចម្រតូវបានសសាើសៅភារីនីមួយៗ។ 

ALJ អាចសតល់ការបប្នថមសពលសវលាជាក់្លាក់្សលើេពីរយៈសពល 45 នលាតាមម្របតិទិនប្ដលបានពិពណ៌នា 

ខាងសលើតាមេំសណើរបេ់ភារីណាមួយ។ 

េវនាការនីមួយៗម្រតូវប្តសធែ ើសឡើងសៅសពលសវលា និងទីក្ប្នៃងប្ដលង្ហយម្រេួលេមរមយេម្រាប់អនក្ 

និងកូ្នរបេ់អនក្។ 

សេចក្ត ីេសម្រមចសលើេវនការ 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 

សេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់មស្រនត ីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
សេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់ ALJ អំពីថាសតើកូ្នរបេ់អនក្បានទទួលការអប់រំសាធារណៈេមរមយសោយឥតរិតនលៃ 

(FAPE) ម្រតូវប្តប្សអក្សលើមូលោឋ នេំខាន់ៗ។ 

សៅក្ន ុងេវនាការប្ដលអនក្សោទម្របកាន់ថាមណឌ លេិក្ាធិការបានរំសលាេសលើនីតិវធីិ ALJ អាចរក្ស ើញថា 

កូ្នរបេ់អនក្មិនបានទទួល FAPE លុោះម្រតាប្តានដសំណើរការមិនម្ររប់ម្រគ្នន់៖ 
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1. រំខានដល់េិទធិរបេ់កូ្នអនក្ចំសពាោះ FAPE; 

2. ានការសម្រជៀតប្ម្រជក្យា ងេំខាន់ជាមួយនឹងឱកាេរបេ់អនក្ក្ន ុងការចូលរមួក្ន ុងដំសណើរការសធែ ើសេច

ក្ត ីេសម្រមចទាក់្ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់កូ្នរបេ់អនក្។ ឬ 

3. បណាត លឱយានការដក្ហូតអតថ ម្របសយាជន៍អប់រំ។ 

ខតាមការេនមត់ននចាប់ 
សទាោះបីជា ALJ មិនបានរក្ស ើញការបំពាន FAPE ក៏្សោយ ALJ សៅប្តអាចបញ្ញជ ឱយមណឌ លេិក្ាធិការ 

អនុសលាមតាមតម្រមូវការសៅក្ន ុងប្សនក្ការពារេុវតថ ិភាពនីតិវធីិននបទបបញ្ាតត ិេហព័នធ សម្រកាមបទបបញ្ាតត ិ IDEA 

ននប្សនក្ B (34 CFR §§§ 300.500 ដល ់300.536) ។ 

េំសណើសោយផ្ ក្េុំសធវ ើេវនាការសលើក្ិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតវូតាមចាប់ 
អនក្អាចោក់្េំសណើេវនាការតាមដសំណើរការកំ្ណត់សោយប្ឡក្ពគី្នន សលើបញ្ញា ោច់សោយប្ឡក្ពីេំសណើេំសណើេុំ

េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ប្ដលបានោក់្រចួសហើយ។ 

លទធនល និងសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់ម្រក្មុម្របឹក្ាម្របឹក្ា និងសាធារណៈ 

ជនទូសៅ 
OSPI លុបព័ត៌ានប្ដលអាចេាា ល់អតតេញ្ញា ណបុរាលណាមួយ និង៖ 

1. សតល់ការរក្ស ើញ និងសេចក្ត ីេសម្រមចសៅក្ន ុងេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ដល់

រណៈក្ាម ធិការម្របឹក្ាអប់រំពិសេេរបេ់វា៉ា េីុនសតាន (Special Education Advisory Committee, 

SEAC); និង 

2. សធែ ើឱយការរក្ស ើញ និងសេចក្ត ីេសម្រមចទាងំសនាោះានជាសាធារណៈ។ 

សេចក្ត ីេសម្រមចសាថ ពរ; បណត ឹងឧទធរណ៍ 

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
សេចក្ត ីេសម្រមចប្ដលបានសធែ ើសឡើងសៅក្ន ុងេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ (រមួទាងំេវនាការទាក់្ទងនឹង 

នីតិវធីិវន័ិយ) រឺចុងសម្រកាយ លុោះម្រតាប្តភារីណាមួយ (អនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការ) ប្ដលពាក់្ព័នធក្ន ុងេវនាការ 

បត ឹងឧទធរណ៍សលើសេចក្ត ីេសម្រមចសោយនាយំក្នូវចំណាត់ការ ci ដូចបានសរៀបរាប់ខាងសម្រកាម . 

េក្មមភាពរដឋបបសវណី រមួទាងំរយៈសពលផ្ដលម្រតវូសធវ ើេក្មម 

ភាពទាងំសនាោះ 

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

ទូសៅ 
 

ម្របេិនសបើភារីណាមួយមិនយល់ម្រេបនឹងការរក្ស ើញ និងសេចក្ត ីេសម្រមចសៅក្ន ុងេវនាការតាមដំសណើរការ 

ម្រតឹមម្រតូវ (រមួទាងំេវនាការទាក់្ទងនឹងនីតិវធីិវន័ិយ) ភារីសនាោះានេិទធិនាំយក្បណត ឹងរដឋបបសវណទីាក់្ទងនឹ 

ងបញ្ញា ប្ដលជាក្មមវតថ ុននេំសណើេំុេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ ។ េក្មមភាពសនោះអាចម្រតូវបាន 

នាំយក្សៅតុលាការរដឋននយុតាត ធិការានេមតថកិ្ចច (តុលាការរដឋប្ដលានេិទធអំិណាចក្ន ុងេវ នការក្ 

រណីម្របសេទសនោះ) ឬសៅក្ន ុងតុលាការមណឌ លេិក្ាធិការននេហរដឋអាសមរកិ្។ តុលាការមណឌ ល េិក្ាធិការនន 

េហរដឋអាសមរកិ្ានេិទធិអំណាចក្ន ុងការម្ររប់ម្ររងសលើេក្មមភាពប្ដលសធែ ើសឡើងសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA 

សោយមិនរិតពីចំនួនប្ដលានជសាៃ ោះ។ 
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អាជាញ យុកាល 
ភារីប្ដលនាំយក្េក្មមភាពសនោះនឹងាន 90 នលាតាមម្របតិទិនោប់ពីកាលបរសិចឆទននសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់ 

ALJ សដើមបីោក់្ពាក្យបណដ ឹងរដឋបបសវណ។ី 

នីតិវធិីបផ្នថម 
សៅក្ន ុងេក្មមភាពរដឋបបសវណីណាមួយ តុលាការ៖ 

1. ទទួលបានកំ្ណត់ម្រតាននដំសណើរការរដឋបាល; 

2. សាត ប់េេត ុតាងបប្នថមតាមេំសណើរបេ់អនក្ ឬតាមេំសណើរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការ។ និង 

3. ប្សអក្សលើសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់ខល នួសលើការពិោរណាសលើេេត ុតាង និងសតល់ការធូរម្រសាលប្ដលតុលា 

ការកំ្ណត់ថាេមម្រេប។ 

វវធិានននការបក្ម្រសាយ 
គ្នម នអែ ើសៅក្ន ុងប្សនក្ B នន IDEA វរ តតបនត ឹង ឬកំ្ណត់េិទធិ នីតិវធីិ និងដំសណាោះម្រសាយប្ដលានសៅសម្រកាម 

េហរដឋអាសមរកិ្សទ។ រដឋធមមនុញ្ា  ចាប់េត ីពីពិការភាពជនជាតិអាសមរកិ្ឆ្ន ំ 1990 ចំណងសជើង V ននចាប់ 

េត ីពីការសាត រនីតិេមបទាឆ្ន ំ 1973 (ប្សនក្ទី 504) ឬចាប់េហព័នធ សសសងសទៀតប្ដលការពារេិទធិរបេ់េិេសពិការ។ 

ប ុប្នត  ម្របេិនសបើអនក្កំ្ពុងោក់្ពាក្យបណដ ឹងរដឋបបសវណសីម្រកាមចាប់ទាងំសនោះ សហើយអនក្កំ្ពុងប្េែងរក្ការ 

េសម្រង្ហា ោះប្ដលានសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA សនាោះ នីតិវធីិេវនាការតាមដសំណើរការម្រតឹមម្រតូវប្ដល 

បានពិពណ៌នាខាងសលើម្រតូវប្តអេ់ក្ន ុងក្ម្រមិតដូចគ្នន ប្ដលនឹងម្រតូវបានទាមទារ ម្របេិនសបើអនក្ោក់្ 

ពាក្យបណដ ឹង។ សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ សនោះានន័យថាអនក្អាចានដសំណាោះម្រសាយប្ដលានសៅ 

សម្រកាមចាប់សសសងសទៀតប្ដលម្រតួតសលើគ្នន ជាមួយនឹងអែ ើប្ដលានសៅសម្រកាម IDEA ប ុប្នតជាទូសៅ សដើមបីទ 

ទួលបានការេសម្រង្ហា ោះសម្រកាមចាប់សសសងសទៀតទាងំសនាោះ។ ដំបូងអនក្ម្រតូវប្តសម្របើនីតិវធីិេវនាការម្រតឹមម្រតូវ 

តាមសល វូចាប់មិនលសមអៀង សដើមបីទទួលបានដសំណាោះម្រសាយប្ដលានសៅសម្រកាម IDEA ម្រតូវេម្រាប់ចូលតុលា 

ការសោយផ្លទ ល់។ 

នលៃសេវាសមធាវ ើ 

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

ទូសៅ 
ម្របេិនសបើអនក្ឈ្ន ោះ (ឈ្នោះ) ក្ន ុងបណត ឹងរដឋបបសវណី សហើយម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវ ើ តុលាការអាចសតល់នលៃ 

សមធាវ ើេមសហតុសលជាប្សនក្ននការចំណាយដល់អនក្។ 

សៅក្ន ុងេក្មមភាព ឬដំសណើរការណាមួយប្ដលសធែ ើសឡើងសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA តុលាការតាមសេចក្ត ីេសម្រម 

ចរបេ់ខល នួ អាចសតល់នលៃសមធាវ ើេមសហតុសលជាប្សនក្ននការចំណាយដល់មណឌ លេិក្ាធិការ ឬ OSPI 

ប្ដលម្រតូវបង់សោយសមធាវ ើរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើសមធាវ ើ៖ (ក្) បណត ឹង ឬេំណំុសរឿងរបេ់តុលាការប្ដលតុលាការ 

រក្ស ើញថាានលក្ខណៈមិនេមរមយ មិនេមសហតុសល ឬគ្នម នមូលោឋ ន។ ឬ (ខ) បនតបត ឹងតវា៉ា បនាទ ប់ពីវវិាទ 

បានកាៃ យសៅជាម្រេពិចម្រេពិល មិនេមសហតុសល ឬគ្នម នមូលោឋ ន។ ឬ 

 

សៅក្ន ុងេក្មមភាព ឬដំសណើរការណាមួយប្ដលសធែ ើសឡើងសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA តុលាការសៅក្ន ុងសេច 

ក្ត ីេសម្រមចរបេ់ខល នួអាចសតល់នលៃសមធាវ ើេមសហតុសលជាប្សនក្ននការចំណាយដល់មណឌ លេិក្ាធិការ ឬ OSPI 

ប្ដលម្រតូវបង់សោយអនក្ ឬសមធាវ ើរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើេំសណើរបេ់អនក្ េម្រាប់េវនា 

ការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ ឬេំណំុសរឿងតុលាការសៅសពលសម្រកាយម្រតូវបានបង្ហា ញក្ន ុងសគ្នលបំណងមិនេមរមយ 

ដូចជាការយាយី សធែ ើឱយានការពនារសពលសោយមិនោំបាច់ ឬបសងេ ើននលៃសដើមននេក្មមភាព ឬដំសណើរការ 
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នីតិវធីិសោយមិនោំបាច់។ 

ការេសម្រមចអំពីម្របាក្់នលៃឈ្ន លួសមធាវ ើ 
នលៃសេវាសមធាវ ើម្រតូវប្តប្សអក្សលើអម្រតាប្ដលានសៅក្ន ុងេហរមន៍ប្ដលេក្មមភាព ឬេវនាការបានសក្ើត 

សឡើងចំសពាោះម្របសេទ និងរុណភាពននសេវាក្មមប្ដលបានបំពាក់្។ គ្នម នម្របាក់្រង្ហែ ន់ ឬសមរុណអាចម្រតូវបាន 

សម្របើម្របាេ់ក្ន ុងការរណនានលៃសេវាប្ដលបានសតល់។ 

នលៃសមធាវ ើអាចមិនម្រតូវបានសតល់រង្ហែ ន់សទ សហើយការចំណាយប្ដលពាក់្ព័នធអាចមិនម្រតូវបានេងវញិសៅក្ន ុ 

ងេក្មមភាពណាមួយ ឬដំសណើរការសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA េម្រាប់សេវាក្មមប្ដលសធែ ើសឡើងបនាទ ប់ពីការ 

សតល់ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននការទូទាត់ជូនអនក្ ម្របេិនសបើ៖ 

1. ការសតល់ជូនសនោះម្រតូវបានសធែ ើសឡើងក្ន ុងរយៈសពលប្ដលបានកំ្ណត់សោយវធិាន 68 ននវធិានេហព័នធ  

នននីតិវធីិរដឋបបសវណី ឬក្ន ុងក្រណីននេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ឬការម្រតួតពិនិតយក្ម្រមិតរដឋ 

សៅសពលណាក៏្បានសលើេពី 10 នលាតាមម្របតិទិន មុនសពលដំសណើរការោប់សសតើម។ 

2. ការសតល់ជូនសនោះមិនម្រតូវបានទទួលយក្ក្ន ុងរយៈសពល 10 នលាតាមម្របតិទិនសទ។ និង 

3. តុលាការ ឬ ALJ យលស់ ើញថា 

ការេសម្រង្ហា ោះចុងសម្រកាយប្ដលទទួលបានសោយអនក្មិនអំសណាយសលេម្រាប់អនក្ជាងការសតល់ជូននន

ការទូទាត់សនាោះសទ។ 

សទាោះបីជាានការវរ តតបនត ឹងទាងំសនោះក៏្សោយ តុលាការអាចសតល់នលៃសេវាសមធាវ ើ និងការចំណាយពាក់្ព័នធដល ់

អនក្ ម្របេិនសបើអនក្ឈ្ន ោះ សហើយអនក្ានភាពយុតត ិធម៌សម្រចើនក្ន ុងការបដិសេធការសតល់ជូនដំសណាោះម្រសាយ។ 

ក្នម្រមសមធាវ ើអាចមិនម្រតូវបានសតល់ជូនទាក់្ទងនឹងការម្របជុំណាមួយននម្រក្មុ IEP លុោះម្រតាប្តការម្រប 

ជុំម្រតូវបានសធែ ើសឡើងជាលទធសលននដំសណើរការរដឋបាល ឬចំណាត់ការរបេ់តុលាការ។ 

ការម្របជុដំំសណាោះម្រសាយប្ដលទាមទារសៅសម្រកាមនីតិវធីិេវនាការម្រតឹមម្រតូវ មិនម្រតូវបានោត់ទុក្ថាជា 

កិ្ចច ម្របជុំប្ដលសធែ ើសឡើងជាលទធសលននេវនាការរដឋបាល ឬចំណាត់ការរបេ់តុលាការសទ សហើយក៏្មិន 

ម្រតូវបានោត់ទុក្ថាជាេវនាការរដឋបាល ឬចំណាត់ការតុលាការេម្រាបស់គ្នលបំណងនននលៃ 

សេវាសមធាវ ើទាងំសនោះប្ដរ។ 

តុលាការអាចកាត់បនថយចំនួននលៃសេវាសមធាវ ើប្ដលសតល់ឲ្យសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ម្របេិនសបើតុ 

លាការរក្ស ើញថា៖ 

1. អនក្ ឬសមធាវ ើរបេ់អនក្ ក្ន ុងអំឡុងសពលននេក្មមភាព ឬដំសណើរការនីតិវធីិ ពនារសពលដសំណាោះ 

ម្រសាយចុងសម្រកាយននជសាៃ ោះសោយមិនេមសហតុសល។ 

2. ចំនួនទឹក្ម្របាក់្នននលៃសេវាសមធាវ ើប្ដលម្រតូវបានអនុញ្ញា តឱយសតល់រង្ហែ ន់សោយមិនេមសហតុសលសលើេពី

អម្រតាសា ងប្ដលានសៅក្ន ុងេហរមន៍េម្រាប់សេវាក្មម ម្រេសដៀងគ្នន សោយសមធាវ ើប្ដលានជំនាញ 

សក្រ តិ៍ស ម្ ោះ និងបទពិសសាធន៍ម្រេសដៀងគ្នន េមសហតុសល។ 

3. សពលសវលាប្ដលបានចំណាយ និងសេវាសល វូចាប់ប្ដលសតល់ជូនរឺហួេសហតុ សោយរិតពីលក្ខណៈ 

ននេក្មមភាព ឬដសំណើរការ។ ឬ 

4. សមធាវ ើតំណាងឱយអនក្មិនបានសតល់ឱយមណឌ លេិក្ាធិការនូវព័ត៌ានេមម្រេបសៅក្ន ុងសេចក្ត ីជូនដំ

ណឹងអំពីដំសណើរការេមម្រេប ដូចប្ដលបានពិពណន៌ាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េំសណើេវនាការ 

តាមកាលកំ្ណត់។ 

ប ុប្នត  តុលាការមិនអាចកាត់បនថយនលៃសេវាបានសទ ម្របេិនសបើតុលាការរក្ស ើញថារដឋ ឬមណឌ លេិក្ាធិការ 

បានពនារសពលសោយសហតុសលមិនេមសហតុសលចំសពាោះដំសណាោះម្រសាយចុងសម្រកាយននេក្មមភាព ឬដសំណើរការ 

ឬានការបំពានសម្រកាមបទបបញ្ាតត ិននកិ្ចចការពារនីតិវធីិននប្សនក្ B នន IDEA ។ 

នីតិវធិីោក្់វន័ិយេម្រាប់េិេសផ្ដលានេិទធ ិទទួលបានការអប់រំ



ទំព័រ | 31 

ពិសេេ 
ានកិ្ចចការពារការអប់រំពិសេេប្ដលសតលដ់ល់កូ្នរបេ់អនក្សៅសពលប្ដលគ្នត់ម្រតូវបានម្របសៅ។ កិ្ចចការពារ 

ទាងំសនោះរឺបប្នថមសលើនីតិវធីិវន័ិយប្ដលអនុវតតចំសពាោះេិេសទាងំអេ់។ កិ្ចចការពារទាងំសនោះក៏្អនុវតតចំសពាោះ 

េិេសប្ដលមិនទាន់ម្រតូវបានរក្ស ើញថាានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការ 

រួរប្តដឹងថាេិេសនឹងានេិទធិ។ 

អាជាញ ធរបុរគលកិ្សាលា 

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

ការក្ំណត់ក្រណីនីមួយៗោច់សោយផ្ ក្ 
បុរាលិក្សាលាអាចពិោរណាពីកាលៈសទេៈពិសេេណាមួយតាមក្រណីនីមួយៗ សៅសពលកំ្ណត់ថាសតើាន 

ការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងោក់្ឬអត់ (េូមសមើលនិយមន័យេម្រាប់ ការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងោក់្សោយសារ ប្តការ 

ដក្សចញវន័ិយ ខាងសម្រកាម) ប្ដលសធែ ើសឡើងសោយអនុសលាមតាម តម្រមូវការខាងសម្រកាមទាក់្ទង នឹងវន័ិយ 

រឺេមរមយេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្ប្ដលបំពានសលើម្រក្មេលីធម៌រ បេ់សាលា។ 

ទូសៅ 
ចំសពាោះវសិាលភាពប្ដលពួក្សរក៏្ោត់វធិានការប្បបសនោះចំសពាោះេិេសប្ដលមិនទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេ

េ បុរាលិក្សាលាអាចដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញពីក្ប្នៃងបចច ុបបនន របេ់ពួក្សរក្ន ុងរយៈសពលមិនសលើេពី 10 

នលាេិក្ា ជាប់ៗគ្នន  ការកំ្ណត់ការអប់រំជំនួេ ការកំ្ណត់សសសងសទៀត ឬពយួ រកូ្នរបេ់អនក្ សៅសពលប្ដលពួ 

ក្សរបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌េិេស។ បុរាលិក្សាលាក៏្អាចនឹងោក់្ការដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញបប្នថម 

មិនសលើេពី 10 នលាេិក្ា ជាប់ៗគ្នន ក្ន ុងឆ្ន ំេិក្ាដូចគ្នន សនាោះ េម្រាប់ឧបបតត ិសហតុននការម្របម្រពឹតតខុេសោយ 

ប្ឡក្ពីគ្នន ។ ដរាបណាការដក្សចញទាងំសនាោះមិនបសងេ ើតឱយានការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងោក់្ (េូមសមើល 

ការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងសោយសារប្តការដក្សចញសោយវន័ិយ េម្រាប់និយមន័យខាងសម្រកាម)។ 

ការផ្លៃ េ់បត រូការក្ំណត់េិទធ ិទទួលសេវាអប់រំសោយសារផ្តការដក្

សចញសោយវន័ិយ 

34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
ការដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញពីក្ប្នៃងអប់រំបចច ុបបនន របេ់ពួក្សររឺជា ការផ្លៃ េ់បត រូទីក្ផ្នៃង ម្របេិនសបើ៖ 

1. ការដក្សចញរឺេម្រាប់សម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាជាប់ៗគ្នន ។ ឬ 

2. កូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានទទួលរងនូវការដក្សចញជាបនតបនាទ ប់ប្ដលបសងេ ើតជារំរមួូយសោយសារប្ត៖ 

a. សេ៊េរ ើននការដក្សចញេរុបសម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាក្ន ុងឆ្ន ំេិក្ាមួយ; 

b. អាក្បបកិ្រយិារបេ់កូ្នអនក្រឺម្រេសដៀងគ្នន នឹងអាក្បបកិ្រយិារបេ់ពួក្សរក្ន ុងឧបបតត ិសហតុមុន

ៗប្ដលបណាត លឱយានការដក្សចញជាបនតបនាទ ប់; និង 

c. ានក្តាត បប្នថមប្ដលម្រតូវបានពិោរណា ដូចជារយៈសពលននការដក្សចញនីមួយៗ រយៈសពល 

េរុបប្ដលកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញ និងភាពជតិននការដក្សចញពីគ្នន សៅវញិសៅមក្។ 

មណឌ លេិក្ាធិការកំ្ណត់ថាសតើរំរនូនការដក្សចញបសងេ ើតជាការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងោក់្តាមក្រណីឬអត់ 

សហើយម្របេិនសបើានការជទំាេ់ពីអនក្ សនាោះនឹងម្រតូវពិនិតយសឡើងវញិតាមរយៈដសំណើរការម្រតឹមម្រតូវ 

និងដំសណើរការតុលាការ។ 

សេចក្ត ីជូនដំណឹង 
សៅនលាប្ដលមណឌ លេិក្ាធិការសធែ ើសេចក្ត ីេសម្រមចសដើមបសីធែ ើការដក្សចញ ប្ដលជាការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងេម្រាប់ 



ទំព័រ | 32 

កូ្នរបេ់អនក្ សោយសារការបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌េិេស វាម្រតូវប្តជូនដំណឹងដលអ់នក្អំពីសេចក្ត ីេសម្រមច 

សនាោះ សហើយសតល់ឱយអនក្នូវ សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពី កិ្ចចការពារនីតិវធីិអប់រំពិសេេ. 

សេវាក្មមនានា 
មណឌ លេិក្ាធិការមួយម្រតូវបានតម្រមូវឱយសតល់សេវាក្មមដល់កូ្នរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើពួក្សរម្រតូវបាន 

ដក្សចញពីក្ប្នៃងបចច ុបបនន របេ់ពួក្សរេម្រាប់រយៈសពល 10 នលាេិក្ា ឬតិចជាងសនោះ ក្ន ុងឆ្ន ំេិក្ាសនាោះ 

ក្ន ុងលក្ខណៈដូចគ្នន ប្ដលវាសតល់សេវាក្មមដល់េិេសប្ដលមិនទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេ ប្ដលម្រតូវបាន 

ដក្សចញម្រេសដៀងគ្នន ។ បទបបញ្ាតត ិេត ីពីវន័ិយអប់រំទូសៅសតល់ថាក្ន ុងអំឡុងសពលននការពយួ រ ការបសណត ញសចញ 

ឬការបសណត ញសចញជាបនាទ ន់ មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតល់ឱកាេដល់េិេសរបេ់អនក្ក្ន ុងការទទួលបាន 

សេវាអប់រំ សដើមបីឲ្យកូ្នរបេ់អនក្អាចបនតចូលរមួក្ន ុងក្មម វធីិេិក្ាអប់រំទូសៅ បំសពញតាមេត ង់ោរ អប់រំម 

ណឌលេិក្ាធិការ និងមុខវជិាជ សពញសលញ។ ក្ម្រមិតថាន ក់្ និងតម្រមូវការបញ្ច ប់ការេិក្ា (WAC 392-400-610)។ 

សេវាក្មមប្ដលម្រតូវប្តសតលជូ់នដល់កូ្នរបេ់អនក្ សៅសពលប្ដលពួក្សរម្រតូវបានដក្សចញពីក្ប្នៃងបចច ុបបនន  

របេ់ពួក្សរ អាចម្រតូវបានសតល់ជូនសៅក្ន ុងការកំ្ណត់អប់រំជំនួេបសណាត ោះអាេនន។ 

ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញពីក្ប្នៃងបចច ុបបនន របេ់គ្នត់េម្រាប់រយៈសពល សម្រចើនជាង 10 

នលាេិក្ា, កូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវប្ត៖ 

1. បនតទទួលសេវាអប់រំ សដើមបអីាចឱយកូ្នរបេ់អនក្បនតចូលរមួក្ន ុងក្មម វធីិេិក្ាអប់រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅ 

ក្ន ុងការកំ្ណត់មួយសសសងសទៀត និងសដើមបី្ នសៅរក្សេចក្ត ីេសម្រមចបាននូវសគ្នលសៅប្ដលបាន 

កំ្ណត់សៅក្ន ុង IEP របេ់ពួក្សរក៏្សោយ។ និង 

2. ម្របេិនសបើអាក្បបកិ្រយិារបេ់កូ្នអនក្រឺជាការបង្ហា ញពីពិការភាពរបេ់ពួក្សរ សនាោះពួក្សរម្រតូវប្តទ 

ទួលបានតាមការេមម្រេប ការវាយតនមៃអំពអីាក្បបកិ្រយិាមុខង្ហរ និងសេវាក្មមអនតរារមន៍អាក្ 

បបកិ្រយិា និងការប្ក្ប្ម្រប ប្ដលម្រតូវបានសរៀបចំសឡើងសដើមបីសោោះម្រសាយការរំសលាេសលើអាក្បបកិ្រយិា 

សដើមបីក្ុំឱយវាសក្ើតសឡើងមតងសទៀត។ 

បនាទ ប់ពីកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញពីក្ប្នៃងបចច ុបបនន របេ់គ្នត់េម្រាប់រយៈសពល 10 នលាេកិ្ា 

ក្ន ុងឆ្ន ំេិក្ាដប្ដលសនាោះ សហើយ ម្របេិនសបើ ការដក្សចញបចច ុបបននរឺេម្រាប់រយៈសពល 10 នលាេិក្ា ក្ន ុង 

មួយជួរ ឬតិចជាងសនោះ និង ម្របេិនសបើការដក្សចញមិនម្រតូវបានកំ្ណត់ថាជាការផ្លៃ េ់បត រូការកំ្ណត់េិទធិទទួល 

សេវាអប់រំ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសលើ) បនាា ប់មក្ បុរាលិក្មណឌ លិក្ារ សៅក្ន ុងការម្របឹក្ាជាមួយសៅ 

យា ងសហាចណាេា់នម្ររូបសម្រងៀនាន ក់្របេ់កូ្នអនក្ នឹងកំ្ណត់ពីវសិាលភាពប្ដលម្រតូវការសេវា សដើមបីឱយកូ្ន 

របេ់អនក្អាចបនតចូលរមួក្ន ុងក្មម វធីិេិក្ាអប់រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅក្ន ុងការកំ្ណត់មួយសសសងសទៀត 

និងសដើមបី្ នសៅរក្សេចក្ត ីេសម្រមចបាននូវសគ្នលសៅប្ដលានប្ចងក្ន ុង IEP របេ់កូ្នអនក្។ 

ម្របេិនសបើការដក្សចញរឺជាការផ្លៃ េ់បត រូការកំ្ណត់េទិធិទទួលសេវាអប់រំ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសលើ) ម្រក្មុ 

IEP របេ់កូ្នអនក្កំ្ណត់សេវាក្មមេមម្រេប សដើមបីឱយកូ្នរបេ់អនក្អាចបនតចូលរមួក្ន ុងក្មម វធីិេិក្ាអប់ 

រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅក្ន ុងការកំ្ណត់មួយសសសងសទៀត និងសដើមបី្ នសៅរក្សេចក្ត ីេសម្រមចសគ្នលសៅប្ដល 

បានកំ្ណត់។ សៅក្ន ុង IEP របេ់ពួក្សរ។ 

អំណាចបផ្នថម 
ក្ន ុងរយៈសពល នលាេិក្ា 10 នលា ននសេចក្ត ីេសម្រមចណាមួយក្ន ុងការផ្លៃ េ់បត រូការកំ្ណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ 

(េូមសមើល ការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងោក់្សោយសារប្តការដក្សចញពីវន័ិយ) របេ់កូ្នអនក្ សោយសារការបំពាន 

សលើម្រក្មេីលធម៌របេ់េិេស មណឌ លេិក្ាធិការ និងេាជិក្ពាក់្ព័នធ ននម្រក្មុ IEP ប្ដលកំ្ណត់សោយអនក្ 

និងមណឌ លេិក្ាធិការ ម្រតូវប្តពិនិតយសមើលព័ត៌ានពាក់្ព័នធទាងំអេ់សៅក្ន ុងឯក្សាររបេ់កូ្នអនក្ រមួទាងំ 

IEP របេ់ពួក្សរ ការេសងេតរបេ់ម្ររូ និងព័ត៌ានពាក់្ព័នធណាមួយប្ដលសតល់សោយអនក្សដើមបីក្ំណត់៖ 

1. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្ន ុងេំណួរម្រតូវបានបងេសឡើងសោយ ឬានការទាក់្ទងផ្លទ ល់ 

និងេំខាន់ចំសពាោះ ពិការភាពរបេ់កូ្នអនក្។ ឬ 
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2. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្ន ុងេំណួររឺជាលទធសលផ្លទ ល់ននការខក្ខានរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការក្ន ុងកា

រអនុវតត IEP របេ់កូ្នអនក្។ 

ម្របេិនសបើេាជិក្ពាក់្ព័នធ ននម្រក្មុ IEP របេ់កូ្នអនក្ រមួទាងំអនក្ កំ្ណត់ថាលក្ខខណឌណាមួយម្រតូវបាន 

បំសពញ សនាោះការម្របម្រពឹតត ម្រតូវប្តកំ្ណត់ថាជាការបង្ហា ញពីពិការភាពរបេ់កូ្នអនក្។ 

 

ម្របេិនសបើម្រក្មុប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើកំ្ណត់ថាការម្របម្រពឹតតសៅក្ន ុងេំណួររឺជាលទធសលផ្លទ ល់ននការបរាជ័

យរបេ់មណឌ លេិក្ាធិការក្ន ុងការអនុវតត IEP សនាោះមណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តោត់វធិានការជាបនាទ ន់ 

សដើមបសីោោះម្រសាយការខែោះខាតទាងំសនាោះ។ 

ការក្ំណត់ថាអាក្បបក្ិរយិាជាការបង្ហា ញពីពិការភាពរបេ់េិេស 
សៅសពលប្ដលម្រក្មុសនោះ រមួទាងំអនក្ កំ្ណត់ថាការម្របម្រពឹតតរឺជាការបង្ហា ញពីពកិារភាពរបេ់កូ្នអនក្ ម្រក្មុ IEP 

ម្រតូវប្ត៖ 

1. សធែ ើការវាយតនមៃអំពីអាក្បបកិ្រយិាមុខង្ហរ លុោះម្រតាប្តមណឌ លេិក្ាធិការបានសធែ ើការវាយតនមៃអំពី 

អាក្បបកិ្រយិាមុខង្ហរ មុនសពលអាក្បបកិ្រយិាប្ដលបណាត លឱយានការផ្លៃ េ់បត រូការកំ្ណត់េិទធិទទួល 

សេវាអប់រំសក្ើតសឡើង និងអនុវតតប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រយិាេម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្។ ឬ 

2. ម្របេិនសបើប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រយិាម្រតូវបានបសងេ ើតសឡើងរចួសហើយ េូមពិនិតយសមើលប្សន 

ការអនតរារមន៍អាក្បបកិ្រយិា សហើយប្ក្ប្ម្របវាតាមការោំបាច់ សដើមបីសោោះម្រសាយអាក្បបកិ្វរយិារ 

បេ់កូ្នអនក្។ 

សលើក្ប្លងប្តដូចប្ដលបានសរៀបរាប់ខាងសម្រកាមសម្រកាមម្របធានបទរង កាលៈសទេៈពិសេេ មណឌ ល េិក្ាធិការ 

ម្រតូវប្តម្របរល់កូ្នរបេ់អនក្សៅក្ប្នៃងប្ដលពួក្សរម្រតូវបានដក្សចញ លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការ 

យល់ម្រពមនឹងការផ្លៃ េ់បត រូក្ប្នៃងប្ដលជាប្សនក្ននការប្ក្ប្ម្រប ននប្សនការ អនតរារមន៍អាក្បបកិ្រយិា។ 

អាជាញ ធរបផ្នថម 
ម្របេិនសបើអាក្បបកិ្រយិាប្ដលបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌េិេសមិនប្មនជាការបង្ហា ញពីពិការភាពរបេ់កូ្នអនក្

សទ (េូមសមើល ការកំ្ណត់ការបង្ហា ញ ខាងសលើ) សហើយការផ្លៃ េ់បត រូការោក់្វន័ិយនឹងសលើេពី 10 នលាេិក្ា 

ក្ន ុងមួយជួរៗ បុរាលិក្សាលាអាចអនុវតតនីតិវធីិវន័ិយចំសពាោះកូ្នរបេ់អនក្ក្ន ុងលក្ខណៈដូចគ្នន  និងេម្រា 

ប់រយៈសពលដូចគ្នន ប្ដលវាចង់ឱយេិេសមិនទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ សលើក្ប្លងប្តសាលាម្រតូវប្តសតល់ 

សេវាក្មមដល់កូ្នរបេ់អនក្ដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើសៅសម្រកាម សេវាក្មម។ ម្រក្មុ IEP របេ់កូ្នអនក្កំ្ណត់ការ 

កំ្ណត់ការអប់រំជំនួេបសណាត ោះអាេននេម្រាប់សេវាក្មមដល់កូ្នអនក្ក្ន ុងសាថ នភាពសនោះ។ 

កាលៈសទេៈពិសេេ 
បុរាលិក្សាលាអាចដក្កូ្នរបេ់អនក្សៅក្ប្នៃងអប់រំជំនួេបសណាត ោះអាេនន  (កំ្ណត់សោយម្រក្មុ IEP របេ ់

េិេស) មិនថាអាក្បបកិ្រយិារបេ់កូ្នអនក្ជាការបង្ហា ញពីពិការភាពរបេ់ពួក្សរ ឬអត់សនាោះសទ េម្រាប់រយៈ 

សពលរហូតដល់ 45 នលាេិក្ា ម្របេិនសបើពួក្សរ៖ 

1. កាន់អាវុធ (សមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សៅសាលាសរៀន ឬានអាវុធសៅសាលា សៅក្ប្នៃងសាលា 

ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថ តិសៅសម្រកាមយតុាត ធិការននមណឌ លេិក្ាធិការ។ 

2. សោយដឹងថាាន ឬសម្របើម្របាេ់សម្ររឿងសញៀនខុេចាប់ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) ឬលក់្ 

ឬសេន ើេុំឱយលក់្សារធាតុប្ដលម្ររប់ម្ររង (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) ខណៈសពលប្ដលសៅ 

សាលាសរៀន សៅក្ន ុងបរសិវណសាលា ឬសៅក្ន ុងមុខង្ហររបេ់សាលាប្ដលេថ ិតសៅសម្រកាមយុតាត ធិការននម 

ណឌលេិក្ាធិការ។ ; ឬ 
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3. បានសធែ ើឱយានរបួេរាងកាយធាន់ធារ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សលើមនុេសាន ក់្សទៀត សពល 

សៅសាលាសរៀន សៅក្ប្នៃងេិក្ា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថ ិតសៅសម្រកាមយុតាត ធិការននមណឌ លេិ 

ក្ាធិការមួយ។ 

និយមន័យ 
• សារធាតុម្ររប់ម្ររង ានន័យថាថាន  ំឬសារធាតុសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានកំ្ណត់តាមកាលវភិារ I, II, III, IV, 

ឬ V សៅក្ន ុងប្សនក្ 202(c) ននចាប់សារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររង (21 U.S.C. 812(c)) ។ 

• ថាន ខុំេចាប់ ានន័យថាសារធាតុម្ររប់ម្ររង ប ុប្នត មិនរាប់បញ្ច លូសារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររងប្ដលាន 

ឬសម្របើម្របាេស់ោយម្រេបចាប់ សម្រកាមការម្រតួតពិនិតយរបេ់អនក្ជំនាញប្លទាេំុខភាពប្ដលានអាជាា ប័ណណ  

ឬប្ដលម្រតូវបានកាន់កាប់សោយម្រេបចាប់ ឬសម្របើម្របាេ់សៅសម្រកាមអាជាា ធរសសសងសទៀតសៅសម្រកាមចា 

ប់សនាោះ ឬសម្រកាមបទបបញ្ាតតសិសសងសទៀតននចាប់េហពន័ធ។ 

• របួេរាងកាយធាន់ធារ ានន័យថារបួេរាងកាយប្ដលពាក់្ព័នធនឹង៖ ហានិេ័យខពេ់ននការសាៃ ប់; 

ការឈ្ឺោប់រាងកាយខាៃ ំង; ការខូចម្រទង់ម្រទាយយូរនិងជាក់្ប្េតង; ឬការបាត់បង់រយៈសពលយូរ 

ឬការលយចុោះមុខង្ហរននេរ ើរាងា េរ ើរាងា ឬមហាវទិាល័យ។ 

• អាវុធ ានន័យថា អាវុធ ឧបក្រណ៍ ឧបក្រណ ៍េាា រៈ ឬវតថ ុធាតុ ជីវចល ឬគ្នម នជីវតិ ប្ដលម្រតូវបាន 

សម្របើម្របាេ់េម្រាប ់ឬង្ហយនឹងបងេឱយមនុេសសាៃ ប់ ឬរបួេរាងកាយធាន់ធារ សលើក្ប្លងប្តពាក្យទាងំ 

សនាោះមិនរមួបញ្ច លូ កាំបិតសហាស  ប្ដលានោវតិចជាងពីរ និងម្របប្វងមួយអីុញក្នៃោះ។ 

ការក្ំណត់ការក្ំណត់ 

34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-

172A-05149 
ម្រក្មុ IEP ម្រតូវប្តកំ្ណត់ការកំ្ណត់ការអប់រំជំនួេបសណាត ោះអាេននេម្រាប់ការដក្សចញប្ដលាន 

ការផ្លៃ េប់ត រូការក្ំណត់េទិធទិទួលសេវាអប់រំ និងការដក្សចញសម្រកាមចំណងសជើង អាជាញ ធរបផ្នថម និង 

កាលៈសទេៈពិសេេ, ខាងសលើ។ 

បណត ឹងឧទធរណ៍ននការេសម្រមចចិតតោក្់ក្ផ្នៃង និងការក្ំណត់ 

ការបង្ហា ញ (នីតិវធិីននេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាមចាប់េម្រាប់ 

ការោក្់វន័ិយ) 

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
អនក្អាចោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបជាមួយ៖ 

1. សេចក្ត ីេសម្រមចណាមួយប្ដលទាក់្ទងនឹងការកំ្នត់េិទធិទទួលបានការអប់រំម្រតូវបានសធែ ើសឡើងសម្រកាមប

ទបបញ្ាតត ិវន័ិយទាងំសនោះ; ឬ 

2. អនក្អាចោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបជាមួយ៖ 

សេចក្ត ីេសម្រមចណាមួយប្ដលទាក់្ទងនឹងការោក់្ម្រតូវបានសធែ ើសឡើងសម្រកាមបទបបញ្ាតត ិវន័ិយទាងំសនោះ; ឬ 

េូមសមើលប្សនក្ ដំសណើរការេវនាការតាមកាលក្ណំត់ េម្រាប់ព័ត៌ានបប្នថមេត ីពីការោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវ 

នាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ 

អាជាញ ធរននមស្រនត ីរដឋបាលេវនាការ(ALJ) 
ALJ ម្រតូវប្តសធែ ើេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ និងសធែ ើសេចក្ត ីេសម្រមច។ ALJ អាច៖ 
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1. បញ្ជ នូកូ្នរបេ់អនក្សៅទីតាំងប្ដលគ្នត់ម្រតូវបានដក្សចញ ម្របេិនសបើ ALJ កំ្ណត់ថាការដក្សចញសនោះ 

រឺជាការរំសលាេសលើតម្រមូវការប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េិទធិអំណាចននបុរាលិក្មណឌ  

លេិក្ាធិការ ឬថាអាក្បបកិ្រយិារបេ់កូ្នអនក្រឺជាការបង្ហា ញមួយ ពិការភាពរបេ់គ្នត់; ឬ 

2. បង្ហា ប់បញ្ញជ ការផ្លៃ េ់បដ រូនូវការោក់្នូវកូ្នរបេ់អនក្សៅកាន់បរយិាកាេអប់រំជសម្រមើេសសសងជាបសណាដ ោះ

អាេននេមម្រេប េម្រាប់រយៈសពលមិនសលើេពី 45 នលាសាលាសរៀន ម្របេិនសបើ ALJ កំ្ណត់ថា ការសធែ ើតំ 

ប្ហទាកំារោក់្បចច ុបបននកូ្នរបេ់អនក្ទំនងជាសដល់លទធសលននការរងរបួេដល់កូ្នរបេ់អនក្ 

ឬដល់អនក្ដនទយា ងធំដុ។ំ 

នីតិវធីិេវនាការទាងំសនោះអាចសធែ ើសឡើងមតងសទៀត ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការសជឿថាការបញ្ជ នូកូ្នរបេ់អនក្ 

សៅក្ប្នៃងសដើមវញិ ទំនងជាអាចបណាត លឱយានរបួេដល់កូ្នរបេ់អនក្ ឬអនក្ដនទ។ 

សៅសពលណាប្ដលអនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ េំសណើម្រតូវប្តបំសពញតាម 

តម្រមូវការប្ដលបានពិពណន៌ាសៅសម្រកាមចំណងសជើង នីតិវធីិននការសេន ើេំុេវនាការតាមកាលកំ្ណត់ និងេវ 

នាការតាមកាលកំ្ណត់, សលើក្ប្លងប្តដូចខាងសម្រកាម៖ 

1. េវនាការតាមដំសណើរការម្រតមឹម្រតូវម្រតូវបានពសនៃ ឿន សហើយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្ន ុងរយៈសពល 20 នលាេិក្ា 

ោប់ពីនលាប្ដលេវនាការម្រតវូបានសេន ើេុំ។ ALJ ម្រតូវប្តសចញសេចក្ត ីេសម្រមចក្ន ុងរយៈសពល 10 នលាេិក្ា 

បនាទ ប់ពីេវនាការ។ 

2. លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីសបាោះបង់ការម្របជុំ ឬយ 

ល់ម្រពមសម្របើការេម្រមោុះេម្រមួល ការម្របជុដំំសណាោះម្រសាយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្ន ុងរយៈសពល ម្របាពីំរ នលៃម្រប 

តិទិនរិតោប់ពីនលាប្ដលអនក្បានោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវជាមួយ OAH 

និងមណឌ លេិក្ាធិការ។ . េវនាការអាចដំសណើរការបាន លុោះម្រតាប្តបញ្ញា ម្រតូវបានសោោះម្រសាយតាម 

ការសពញចិតតរបេ់ភារីទាងំពីរក្ន ុងរយៈសពល 15 នលៃម្របតិទិន បនាទ ប់ពីបានទទួលេំសណើេវនា 

ការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់។ 

អនក្ ឬសាលាេង្ហេ ត់អាចសត ចួសសតើមេក្មមភាពរដឋបបសវណី សោយជំទាេ់នឹងសេចក្ត ីេសម្រមចក្ន ុងេវនា 

ការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ប្ដលបានពសនៃ ឿន តាមរសបៀបដូចគ្នន នឹងពួក្សរម្របកួ្តម្របប្ជងសេចក្ត ីេសម្រម 

ចសៅក្ន ុងេវនាការសលើដសំណើរការអប់រំពិសេេប្ដលមិនានវន័ិយ (េូមសមើល សេចក្ត ីេសម្រមចចុងសម្រកាយ; 

បណត ឹងឧទធរណ៍, ខាងសលើ)។ 

ការក្ំណត់េិទធ ិទទួលបានការអប់រំក្ំ ុងសពល េវនាការពសនៃឿ 

នដំសណើរការតាមកាលក្ំណត់ 

34 CFR § 300.533; WAC 392-172A-05165 
សៅសពលអនក្ ឬមណឌ លេិក្ាធិការបានោក់្ពាក្យសេន ើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសល វូចាប់ប្ដលទាក់្ទងនឹង 

បញ្ញា វន័ិយ លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌ លេិក្ាធិការយល់ម្រពមសលើការសរៀបចំសសសង កូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវប្តេថ ិត 

សៅក្ន ុងការកំ្ណត់បសណាត ោះអាេននននការអប់រំជំនួេសោយរង់ោំសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់មន្រនត ីេវនាការ 

ឬរហូតដល់សុតកំ្ណត់។ ននរយៈសពលននការដក្សចញ ពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េិទធិអំណាចននបុរា  

លិក្មណឌ លេិក្ាធិការ, ណាមួយប្ដលសក្ើតសឡើងមុនសរ។ 

ក្ិចចការពារេម្រាប់េិេសផ្ដលមិនទាន់ានេិទធ ិទទួលបានការអ

ប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ  

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

ទូសៅ 
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ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្មិនម្រតូវបានកំ្ណត់ថាានេទិធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ  

សហើយបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌របេ់េិេស អនក្អាចអោះអាងកិ្ចចការពារនីតិវធីិរបេ់កូ្នអនក្ ម្របេិនសបើវាម្រតូវ 

បានកំ្ណត់ថាមណឌ លេិក្ាធិការានចំសណោះដឹងប្ដលកូ្នរបេ់អនក្រួរប្តម្រតូវបានវាយតនមៃ និងកំ្ណត់ 

ថាានេិទធិទទួលបាន។ សេវាអប់រំពិសេេ មុនសពលអាក្បបកិ្រយិាប្ដលនាំឲ្យានេក្មមភាព 

វវន័ិយសក្ើតសឡើង។ 

មូលោឋ នននការដឹងេម្រាប់បញ្ញា វនិ័យ 
មណឌ លេិក្ាធិការម្រតូវប្តម្រតូវបានោត់ទុក្ថាានចំសណោះដឹងថាកូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិ

សេេ ម្របេិនសបើមុនសពលានអាក្បបកិ្រយិាប្ដលនាឲំ្យានេក្មមភាពវន័ិយសក្ើតសឡើង៖ 

1. អនក្បានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាកូ្នរបេ់អនក្កំ្ពុងម្រតូវការការអប់រំពិសេេ 

និងសេវាក្មមប្ដលពាក់្ព័នធដល់បុរាលិក្ប្សនក្ម្រតួតពិនិតយ ឬរដឋបាលននមណឌ លេិក្ាធិការ ឬម្ររូរប 

េ់កូ្នអនក្។ 

2. អនក្បានសេន ើេុំការវាយតនមៃទាក់្ទងនឹងេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធ សៅ 

សម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ ឬ 

3. ម្ររូរបេ់កូ្នអនក្ ឬបុរាលិក្មណឌ លេិក្ាធិការសសសងសទៀតបានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាក់្លាក់្ 

អំពីរំរនូនអាក្បបកិ្រយិាប្ដលបង្ហា ញសោយកូ្នរបេ់អនក្សោយផ្លទ លស់ៅកាន់នាយក្ប្សនក្អប់រំពិសេេ

របេ់មណឌ លេិក្ាធិការ ឬចំសពាោះបុរាលិក្ម្រតួតពិនិតយសសសងសទៀតននមណឌ លេិក្ាធិការ។ 

ក្រណីសលើក្ផ្លង 
មណឌ លេិក្ាធិការមួយនឹងមិនម្រតូវបានសរោត់ទុក្ថាានចំសណោះដឹងប្បបសនោះសទ ម្របេិនសបើ៖ 

1. អនក្មិនអនុញ្ញា តឱយានការវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្ ឬអនក្បដិសេធសេវាក្មមអប់រំពិសេេ។ ឬ 

2. កូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានវាយតនមៃ និងកំ្ណត់ថាមិនានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេសទ។ 

លក្ខខណឌ ម្រតវូអនុវតត ម្របេិនសបើគ្នម នមូលោឋ នននការដឹងឮ 
ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការមួយមិនានចំសណោះដងឹថាកូ្នរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសទ 

មុននឹងោត់វធិានការោក់្វន័ិយសលើកូ្នរបេ់អនក្ ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើសម្រកាមចំណងសជើងរង 

មូលោឋ នចំសណោះដងឹេម្រាប់បញ្ញា វន័ិយ និង ក្រណីសលើក្ប្លង , កូ្នរបេ់អនក្អាចនឹងម្រតូវទទួលរងនូ 

វវធិានការវន័ិយប្ដលម្រតូវបានអនុវតតចំសពាោះេិេសប្ដលមិនទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេប្ដលចូលរមួក្ន ុង

ម្របសេទអាក្បបកិ្រយិាដូចគ្នន ។ 

ប ុប្នត  ម្របេិនសបើអនក្ ឬមណឌ លសេន ើេុំការវាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្ក្ន ុងអំឡុងសពលប្ដលគ្នត់ម្រតូវទទួលរងនូវវ ិ

ធានការវន័ិយ ការវាយតនមល ម្រតូវប្តសធែ ើសឡើងក្ន ុងលក្ខណៈឆ្ប់រហ័េ។ 

រហូតទាល់ប្តការវាយតនមល ម្រតូវបានបញ្ច ប់ កូ្នរបេ់អនក្សៅប្តេថ ិតក្ន ុងក្ប្នៃងអប់រំប្ដលកំ្ណត់សោយ 

អាជាា ធរសាលា ប្ដលអាចរមួបញ្ច លូការពយួ រ ឬការបសណត ញសចញសោយគ្នម នសេវាអប់រំ។ 

ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ម្រតូវបានកំ្ណត់ថាានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពសិេេ សោយរិតរូរពីព័ត៌ាន 

ពីការវាយតនមៃប្ដលសធែ ើសឡើងសោយមណឌ លេិក្ាធិការ និងព័ត៌ានប្ដលសតលស់ោយអនក្ សនាោះមណឌ លេិក្ា 

ធិការម្រតូវប្តសតលក់ារអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ពន័ធដល់កូ្នរបេ់អនក្ សហើយសធែ ើតាមតម្រមូវការ 

វវន័ិយប្ដលបានពិពណន៌ាខាងសលើ។ . 

ការបញ្ជ នូសៅកាន់ និងចំណាត់ការសោយអាជាញ ធរអនុវតតចាប់ 

និងតុលាការ 

34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
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ប្សនក្ B ននបទបបញ្ាតត ិ IDEA មិន៖ 

1. ហាមឃត់មណឌ លេិក្ាធិការពីការរាយការណ៍អំពឧីម្រកិ្ដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយកូ្នរបេ់អនក្ប្ដល

ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសៅកាន់អាជាា ធរេមម្រេប។ ឬ 

2. រារាងំការអនុវតតចាប់របេ់រដឋ និងអាជាា ធរតុលាការពីការអនុវតតការទទួលខុេម្រតូវរបេ់ពួក្សរ 

ទាក់្ទងនឹងការអនុវតតចាប់េហព័នធ  និងរដឋចំសពាោះឧម្រកិ្ដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយកូ្នរបេ់អនក្។ 

ការបញ្ជ នូក្ំណត់ម្រតា 
ម្របេិនសបើមណឌ លេិក្ាធិការរាយការណ៍អំពីឧម្រកិ្ដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយកូ្នរបេ់អនក្ មណឌ លេិក្ាធិការ៖ 

1. ម្រតូវប្តធានាថាសេចក្ត ីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងកំ្ណត់ម្រតាវន័ិយរបេ់កូ្នអនក្ម្រតូវបាន 

បញ្ជ នូេម្រាប់ការពិោរណាសោយអាជាា ធរប្ដលភាន ក់្ង្ហររាយការណ៍អំពឧីម្រកិ្ដឋក្មម។ និង 

2. អាចបញ្ជ នូសេចក្ត ីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងកំ្ណត់ម្រតាវន័ិយរបេ់កូ្នអនក្ក្ន ុង 

ក្ម្រមិតប្ដលអនុញ្ញា តសោយ FERPA ប ុសណាណ ោះ។ 

លក្ខខណឌ តម្រមូវននការផ្េវ ងរក្ទកី្ផ្នៃងេិក្ាសោយឯក្សតាភារី

សោយាតាបិតារបេ់េិេសសៅក្ន ុងសាលាឯក្ជនសោយការចំណា

យសាធារណៈ សៅសពលផ្ដល FAPE ានបញ្ញា  

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
ម្របេិនសបើអនក្សជឿថាសាលាសរៀនរបេ់អនក្មិនអាចសតល់ FAPE េម្រាប់កូ្នរបេ់អនក្បានសទ សហើយអនក្សម្រជើេ 

សរ ើេចុោះស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្សៅក្ន ុងសាលាឯក្ជនសោយគ្នម នកិ្ចច ម្រពមសម្រពៀងពីមណឌ លេិក្ាធិការសនាោះ ានជំ 

ហានជាក់្លាក់្ប្ដលអនក្ម្រតូវប្តអនុវតតតាម សដើមបីសេន ើេុេំំណងពីមណឌ លេិក្ាធិការេម្រាប់សាលា ឯក្ជន។ 

ការេងម្របាក្់េម្រាប់ការចុោះស ម្ ោះចូលសរៀនសាលាឯក្ជន 
ម្របេិនសបើកូ្នរបេ់អនក្ពីមុនបានទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក់្ព័នធពីមណឌ លេិក្ាធិការ 

សហើយអនក្សម្រជើេសរ ើេចុោះស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្សៅក្ន ុងសាលាមសតតយយឯក្ជន សាលាបឋមេិក្ា ឬអនុវ ិ

ទាល័យសោយគ្នម នការយល់ម្រពមពីមណឌ លេិក្ាធិការ តុលាការ ឬ ALJ អាចទាមទារ មណឌ លេិក្ាធិ 

ការសដើមបីទូទាត់េងអនក្វញិេម្រាប់នលៃចុោះស ម្ ោះចូលសរៀនសនាោះ ម្របេិនសបើតុលាការ ឬ ALJ រក្ស ើញថាម 

ណឌលេិក្ាធិការមិនបានសធែ ើឱយ FAPE ានដល់កូ្នរបេ់អនក្ក្ន ុងលក្ខណៈទាន់សពលសវលាមុនសពលចុោះស ម្ ោះ 

សហើយថាក្ប្នៃងឯក្ជនរឺេមរមយ។ តុលាការ ឬ ALJ អាចរក្ស ើញក្ប្នៃងោក់្របេ់អនក្ឱយេមម្រេប សបើសទាោះ 

ជាការោក់្មិនម្រេបតាមេត ង់ោររដឋប្ដលអនុវតតចំសពាោះការអប់រំប្ដលសតល់សោយមណឌ លេិក្ាធិការក៏្សោយ។ 

ក្ម្រមិតននការេងម្របាក្់ 
តនមៃននការទូទាត់េងវញិ ដូចប្ដលបានសរៀបរាប់ក្ន ុងក្ថាខណឌខាងសលើ អាចម្រតូវបានកាត់បនថយ ឬបដិ 

សេធ៖ 

1. ម្របេិនសបើ៖ (ក្) សៅឯកិ្ចច ម្របជុំ IEP លមីៗបំសុតប្ដលអនក្បានចូលរមួមុនសពលការដក្កូ្នរបេ់អនក្ 

សចញពីសាលារដឋ អនក្មិនបានជូនដំណឹងដល់ម្រក្មុ IEP ថាអនក្កំ្ពុងបដិសេធការោក់្សេន ើសោយ 

មណឌ លេិក្ាធិការសដើមបីសតល់ FAPE ដល់កូ្នរបេ់អនក្សទ រមួទាងំការបញ្ញជ ក់្ពីក្ងែល់របេ់អនក្ 

និងសចតនារបេ់អនក្ក្ន ុងការចុោះស ម្ ោះកូ្នរបេ់អនក្សៅក្ន ុងសាលាឯក្ជនមួយសោយចំណាយសាធារ

ណៈ។ ឬ (ខ) យា ងសហាចណាេ់ 10 នលានននលាសធែ ើការ (រមួទាងំនលាឈ្ប់េម្រាក្ណាមួយប្ដលសក្ើត 

សឡើងសៅនលាសធែ ើការ) មុនសពលការដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញពីសាលារដឋ អនក្មិនបានជូនដំណឹងជា 

លាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មណឌ លេិក្ាធិការននព័ត៌ានសនាោះសទ។ 

2. ម្របេិនសបើមុនសពលអនក្ដក្កូ្នរបេ់អនក្សចញពីសាលារដឋ មណឌ លេិក្ាធិការបានសតល់សេចក្ត ីជូន 

ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនដល់អនក្អំពីសចតនារបេ់ខល នួសដើមបវីាយតនមៃកូ្នរបេ់អនក្ 
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(រមួទាងំសេចក្ត ីប្លៃងការណ៍អំពីសគ្នលបំណងននការវាយតនមៃប្ដលេមម្រេប និងេមសហតុសល) 

ប ុប្នតអនក្បានសធែ ើ កំុ្សធែ ើឱយកូ្នរបេ់អនក្អាចរក្បានេម្រាប់ការវាយតនមៃ។ ឬ 

3. សៅសពលតុលាការរក្ស ើញថាេក្មមភាពរបេ់អនក្មិនេមសហតុសល។ 

សទាោះយា ងណាក៏្សោយ តនមៃននការទូទាត់េងវញិ៖ 

1. មិនម្រតូវកាត់បនថយ ឬបដិសេធចំសពាោះការខក្ខានក្ន ុងការសតល់សេចក្ត ីជូនដំណងឹ ម្របេិនសបើ៖ (ក្) 

សាលាបានរារាងំអនក្ពីការសតល់សេចក្ត ីជូនដណំឹងសនោះ; ឬ (ខ) អនក្មិនបានទទួលសេចក្ត ីជូនដំ 

ណឹងអំពីទំនួលខុេម្រតូវរបេ់អនក្ក្ន ុងការសតល់សេចក្ត ីជូនដំណឹងប្ដលបានពិពណន៌ាខាងសលើ។ និង 

2. សៅក្ន ុងសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់តុលាការ ឬ ALJ មិនម្រតូវបានកាត់បនថយ ឬបដសិេធចំសពាោះការ 

ខក្ខានរបេ់អនក្ក្ន ុងការសតល់សេចក្ត ីជូនដណំឹងប្ដលម្រតូវការម្របេិនសបើ៖ (ក្) អនក្មិនសចោះអក្សរ 

ឬមិនអាចេរសេរជាភាសាអង់សរៃេបានសទ។ ឬ (ខ) ការអនុសលាមតាមតម្រមូវការខាងសលើទំនង 

ជានឹងសធែ ើឱយប ោះពាល់ដល់សល វូចិតតធាន់ធារដល់កូ្នរបេ់អនក្។



ទំព័រ | 37 

ធនធាន 
ម្របេិនសបើអនក្ានេំណួរអំពីកិ្ចចការពារនីតិវធីិ េូមទាក់្ទងសាលាេង្ហេ ត់ ឬ OSPI របេ់អនក្េម្រាប់ 

ព័ត៌ានបប្នថម៖ 

OSPI 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 

OSPI - សរហទំព័រអប់រំពិសេេ 

OSPI - ការអប់រំពិសេេ - សរហទំព័រម្ររួសារ 

អងាការប្ដលសតល់មូលនិធិជាសាធារណៈខាងសម្រកាមអាចសតល់ព័ត៌ានបប្នថមអំពីសេវាក្មមអប់រំពិសេេសៅក្ន ុ

ងរដឋវា៉ា េីុនសតាន៖ 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)) 

6316 South 12th Street 

Tacoma, WA 98465 

(800) 5-PARENT (v/tty) 

អីុប្មល៖ pave@wapave.org 

សរហទំព័រ៖ Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
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សេចក្ត ីជូនដំណឹងនល វូចាប់ 

អាជាា ប័ណណ េាា រៈជំនួេប្ដលានក្ម្រមិតសសសងគ្នន ននការអនុញ្ញា តពីអនក្សម្របើម្របាេ់ម្រតូវបានចងអ ុលបង្ហា ញយា ង

ចាេ់សៅជាប់នឹងខៃ ឹមសារជាក់្លាក់្សៅក្ន ុងេាា រៈ។ 

ធនធានសនោះអាចានតំណភាជ ប់សៅកាន់សរហទំព័រប្ដលដំសណើរការសោយភារីទីបី។ តំណភាជ ប់ទាងំសនោះម្រតូវ 

បានសតល់ជូនេម្រាបភ់ាពង្ហយម្រេួលរបេ់អនក្ប្តប ុសណាណ ោះ សហើយមិនបសងេ ើត ឬបងេប់ន័យការយល់ម្រពម 

ឬការម្រតួតពិនិតយសោយ OSPI សឡើយ។ 

ម្របេិនសបើការង្ហរសនោះម្រតូវបានប្ក្េម្រមួល េូមក្ត់េាា ល់ការផ្លៃ េ់បត រូេខំាន់ៗ និងោក់្ចំណងសជើងសឡើងវញិ 

សោយដក្សចញនូវសាៃ ក្េញ្ញា របេ់ការយិាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ សៅទីម្រក្ងុវា៉ា េីុនសតាន។ 

សតល់រុណលក្ខណៈដូចខាងសម្រកាមៈ 

“ធនធានសនោះម្រតូវបានប្ក្េម្រមួលពីេាា រៈសដើមប្ដលសតល់សោយការយិាល័យអរានាយក្ននការប្ណនាំសាធារ

ណៈ។ េាា រៈសដើមអាចម្រតូវបានចូលសម្របើសៅ OSPI – ការអប់រំពិសេេ. 

OSPI សតល់នូវការចូលដំសណើរការសេម ើៗគ្នន ចំសពាោះក្មម វធីិ និងសេវាក្មមទាងំអេ់សោយមិនានការសរ ើេសអើង 

សោយប្សអក្សលើសេទ ពូជសាេន៍ ជំសនឿ សាេនា ពណ៌េមបុ រ ម្របេពសដើមជាតិ អាយុ ឋានៈជាអតីតយុទធជន 

ឬសយាធាប្ដលម្រតូវបានរំសាយសោយកិ្តត ិយេ ទំសនារសល វូសេទ រមួទាងំការបង្ហា ញសេទ ឬអតតេញ្ញា ណ 

វតតានននអារមមណ៍ណាមួយ សល វូចិតត។ ឬពិការភាពរាងកាយ ឬការសម្របើម្របាេ់មរគ ុ សទទេក៍្ប្ េ្ប្ដលបាន 

បណត ុ ោះបណាត ល ឬេតែបសម្រមើសោយជនពកិារ។ េំណួរ និងពាក្យបណត ឹងននការសរ ើេសអើងប្ដលម្រតូវបានសោទ 

ម្របកាន់ រួរប្តម្រតូវបានបញ្ជ នូសៅអរានាយក្េមធម៌ និងេិទធិេីុវលិ តាមរយៈសលខ 360-725-6162 ឬ P.O. 

Box 47200 Olympia, WA 98504-7200។ 

ទាញយក្ឯក្សារសនោះជា PDF សៅ OSPI – ការអប់រំពិសេេ – កិ្ចចការពារនីតិវធីិ។ េាា រៈសនោះានសៅ 

ក្ន ុងទម្រមង់ជំនួេតាមការសេន ើេុំ។ ទាក់្ទងមជឈមណឌ លធនធានសៅ 888-595-3276, TTY 360-664-3631។ 

េូមសយាងសៅសលខឯក្សារសនោះេម្រាប់សេវាក្មមសលឿនជាងមុន៖ 22-0005។ 

 
សលើក្ប្លងប្តានការក្ត់េាា ល់សសសង ការង្ហរសនោះសោយ ការយិាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ 

សៅទីម្រក្ងុវា៉ា េីុនសតាន ម្រតូវបានសតល់អាជាា ប័ណណ សម្រកាម អាជាា ប័ណណ  Creative Commons 

Attribution License. សាៃ ក្េញ្ញា  និងពាណិជជេញ្ញា ទាងំអេ់ រឺជាក្មមេិទធិរបេ់ាច េ់សរៀងៗ 

ខល នួ។ ប្សនក្ប្ដលសម្របើសម្រកាមសគ្នលលទធិននការសម្របើម្របាេ់សោយយុតត ិធម៌ (17 U.S.C. § 107) 

ម្រតូវបានេាា ល។់ 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance/parent-and-student-rights
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F&data=04%7C01%7CBen.King%40k12.wa.us%7Cd86b5e4478f04df589cf08d972df7032%7Cb2fe5ccf10a546feae45a0267412af7a%7C0%7C0%7C637667126755993578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jJ0JztcQCRqYn2DLlDkvEdB0VGQqL3oGbE68cBoZ8XI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F&data=04%7C01%7CBen.King%40k12.wa.us%7Cd86b5e4478f04df589cf08d972df7032%7Cb2fe5ccf10a546feae45a0267412af7a%7C0%7C0%7C637667126755993578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jJ0JztcQCRqYn2DLlDkvEdB0VGQqL3oGbE68cBoZ8XI%3D&reserved=0
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Chris Reykdal | State Superintendent 

Office of Superintendent of Public Instruction 

Old Capitol Building | P.O. Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

េិេសទាងំអេ់បានសរៀបចំេម្រាប់សល វូសម្រកាយមធយមេិក្ា 

អាជពី និងការចូលរមួរបេ់ពលរដឋ។ 
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	ព័ត៌ានទូសៅ 
	ចាប់េតីពីការអប់រំបុរាលានពិការភាព (IDEA) ឆ្នំ 2004 ប្ដលទាក្់ទងនឹងការអប់រំេិេសានពិការភាព តម្រមូវឱយសាលាសរៀនសតល់សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ាតាបិតាេិេសពិការ ឬេងស័យថាពិការភាព សោយានការ ពនយល់សពញសលញអំពីេិទធិប្ដលាន េម្រាប់អនក្សម្រកាម IDEA និងបទបបញ្ាតតិេតីពីការអប់រំរបេ់ នាយក្ោឋន ននម្រក្មអប់រំននបទបបញ្ាតតិេហព័នធ (CFR) េហរដឋអាសមរិក្ ។ ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ម្ររប់ម្ររងសលើវិធានរដឋប្ដលម្ររបដណតប់សលើការសតល់ការអប់រំ ពិសេេ។ វវិធានទាំងសនោះអាចប្េែងរក្បានសៅក្នុងជំពូក្ 392-172Aននច
	សេចក្តីជូនដំណឹងសនោះរឺេម្រាប់ាតាបិតា ាតាបិតាជំនួេ និងេិេសសពញវ័យ។ ពាក្យ "អនក្" ឬ "ាតា បិតា" និង "ក្ូនរបេ់អនក្" ក្៏ អាចេំសៅសៅសលើាតាបិតាជំនួេ និងេិេសសពញវ័យសងប្ដរ។ សៅក្នុងសេ ចក្តីជូនដំណឹងសនោះ "មណឌលេិក្ាធិការ" ឬ "មណឌលេិក្ាធិការ" រួមានសាលារដឋ និងទីភានក្់ង្ហរសាធារណៈ សសសងសទៀត ដូចជាមណឌលេិក្ាធិការសេវាអប់រំ និងទីភានក្់ង្ហរសតល់សេវាអប់រំជាសដើម។ 
	ព័ត៌ានបប្នថមអំពីសេវាក្មមអប់រំពិសេេ និងក្ិចចការពារតាមនីតិទាំងសនោះអាចទទួលបានតាមរយៈការ ទាក្់ទងសៅកាន់នាយក្ប្សនក្អប់រំពិសេេននមណឌលេិក្ាធិការក្នុងតំបន់របេ់អនក្ មណឌលព័ត៌ាន និងបណដុោះបណាដលាតាបិតាក្នុងរដឋ និង Partnerships for Action Voices for Empowerment (Washington Pave) ឬតាមរយៈ OSPI ។ OSPI រក្ានូវសរហទំព័របណាដញប្ដលសោោះម្រសាយបញ្ញាការ អប់រំពិសេេ 
	ព័ត៌ានបប្នថមអំពីសេវាក្មមអប់រំពិសេេ និងក្ិចចការពារតាមនីតិទាំងសនោះអាចទទួលបានតាមរយៈការ ទាក្់ទងសៅកាន់នាយក្ប្សនក្អប់រំពិសេេននមណឌលេិក្ាធិការក្នុងតំបន់របេ់អនក្ មណឌលព័ត៌ាន និងបណដុោះបណាដលាតាបិតាក្នុងរដឋ និង Partnerships for Action Voices for Empowerment (Washington Pave) ឬតាមរយៈ OSPI ។ OSPI រក្ានូវសរហទំព័របណាដញប្ដលសោោះម្រសាយបញ្ញាការ អប់រំពិសេេ 
	ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ – សេវាអប់រំពិសេេ
	ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ – សេវាអប់រំពិសេេ

	។ OSPI ានអនក្ម្ររប់ម្ររងក្មមវិធី និងប្សនក្ទំនាក្់ទំនងាតាបិតា និងេហរមន៍េតីពីការអប់រំពិសេេ សដើមបីជួយដល់អនក្ក្នុងការស្ៃើយេំណួរ នានាអំពីក្មមវិធីអប់រំពិសេេេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្។ អនក្អាចទាក្់ទងមក្កាន់ការិយាល័យ OSPI, ប្សនក្អប់រំពិសេេសៅ 360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631 ឬ 
	សារសអឡិចម្រតូនិចេម្រាប់សេវាអប់រំ ពិសេេ OSPI
	សារសអឡិចម្រតូនិចេម្រាប់សេវាអប់រំ ពិសេេ OSPI

	. 

	សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីក្ិចចការពារនីតិវិធី 34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
	សេចក្តីចមៃងននសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្មតងសៅសរៀងរាល់ឆ្នំេិក្ា សហើយ៖ សៅសពលានការ បញ្ជូនដំបូង ឬេំសណើេុំវាយតនមៃរបេ់អនក្; សៅសពលមណឌលេិក្ាធិការបានទទួលបណតឹងពលរដឋទាក្់ទងនឹង ការអប់រំពិសេេដំបូងរបេ់អនក្ក្នុងឆ្នំេិក្ា; សៅសពលមណឌលេិក្ាធិការបានទទួលេំសណើេុំេវនាការ ម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ដំបូងរបេ់អនក្ក្នុងឆ្នំេិក្ា; សៅសពលប្ដលសេចក្តីេសម្រមចមួយម្រតូវបានសធែើសឡើង សដើមបីោត់វិធានការណ៍វិន័យ ប្ដលសធែើឱយានការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិ; និងតាមការសេនើេុំរបេ់អនក្។ 
	សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេសនោះ រួមបញ្ចូលការពនយល់សពញសលញអំពីក្ិចចការ ពារនីតិវិធីទាំងឡាយណាប្ដលទាក្់ទងនឹងការក្ំណត់េិទទិទទួលសេវាអប់រំសោយឯក្សតាភារីេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្សៅសាលាឯក្ជនប្ដលជាបនទុក្ចំណាយសាធារណៈ នីតិវិធីននបណតឹងតវា៉ាពលរដឋទាក្់ទងនឹងការ អប់រំពិសេេ ការយល់ម្រពមជាបានជូនដំណឹង ក្ិចចការពារនីតិវិធីប្ដលានសៅក្នុង ននបទបបញ្ាតតិ IDEA ក្នុងប្សនក្រង E នន ប្សនក្ B និងបទបបញ្ាតតិេតីពីការរក្ាការេាាត់ននព័ត៌ានប្ដលានក្នុងបទបបញ្ាតតិ IDEA ក្នុងប្សនក្រង F ននប្សនក្ B ។ មណឌលេិក្ាធិការអាចសម្រជើេសរើេសម្របើម្របាេ់ស
	សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន 34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ ម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្នូវព័ត៌ានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសេចក្តីេសម្រមចេំ ខាន់ៗប្ដលប ោះពាល់ដល់ក្មមវិធីអប់រំពិសេេរបេ់ក្ូនអនក្។ សនោះសៅថាសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរជាមុន (Prior Written Notice, PWN) សហើយវាជាឯក្សារមួយ ប្ដល្លុោះបញ្ញចំងពីសេចក្តីេសម្រមចប្ដលបានសធែើសឡើងសៅក្នុងក្ិចចម្របជុំ ឬសោយមណឌលេិក្ាធិការក្នុងការស្ៃើយតបសៅនឹងេំសណើប្ដលសធែើ សឡើងសោយអនក្។ មណឌលេិក្ាធិការតម្រមូវឱ្យសនញើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមក្អែក្ បនាាប់ពីសេចក្តីេសម្រមចម្រតូវបានសធវើស ើង ប ុផ្នតមុននឹងអនុវតតសេចក្តីេសម្រមច។ ទ
	សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនម្រតូវប្តរួមបញ្ចូលៈ 
	• អែើប្ដលមណឌលេិក្ាធិការក្ំពុងសេនើេុំ ឬបដិសេធមិនសធែើ; 
	• អែើប្ដលមណឌលេិក្ាធិការក្ំពុងសេនើេុំ ឬបដិសេធមិនសធែើ; 
	• អែើប្ដលមណឌលេិក្ាធិការក្ំពុងសេនើេុំ ឬបដិសេធមិនសធែើ; 

	• ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌលេិក្ាធិការក្ំពុងសេនើេុំ ឬបដិសេធមិនោត់វិធានការ; 
	• ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌលេិក្ាធិការក្ំពុងសេនើេុំ ឬបដិសេធមិនោត់វិធានការ; 

	• ការពិពណ៌នាអំពីជសម្រមើេសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានពិោរណាសោយម្រក្ុមក្មមវិធីអប់រំបុរាល (Individualized Education Program, IEP) និងមូលសហតុប្ដលជសម្រមើេទាំងសនាោះម្រតូវបានបដិសេធ។ 
	• ការពិពណ៌នាអំពីជសម្រមើេសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានពិោរណាសោយម្រក្ុមក្មមវិធីអប់រំបុរាល (Individualized Education Program, IEP) និងមូលសហតុប្ដលជសម្រមើេទាំងសនាោះម្រតូវបានបដិសេធ។ 

	• ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវាយតនមៃនីមួយៗ ការវាយតនមៃ ក្ត់ម្រតា ឬរបាយការណ៍ប្ដលសម្របើជាមូលោឋនេម្រាប់េក្មមភាព។ 
	• ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវាយតនមៃនីមួយៗ ការវាយតនមៃ ក្ត់ម្រតា ឬរបាយការណ៍ប្ដលសម្របើជាមូលោឋនេម្រាប់េក្មមភាព។ 

	• ការពិពណ៌នាអំពីក្តាតសសសងសទៀតប្ដលទាក្់ទងនឹងេក្មមភាព; 
	• ការពិពណ៌នាអំពីក្តាតសសសងសទៀតប្ដលទាក្់ទងនឹងេក្មមភាព; 

	• ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវាយតនមៃណាមួយប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសេនើឱយសធែើេម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូង និងការវាយតនមៃសឡើងវិញណាមួយ; 
	• ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវាយតនមៃណាមួយប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសេនើឱយសធែើេម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូង និងការវាយតនមៃសឡើងវិញណាមួយ; 

	• សេចក្តីប្លៃងការណ៍ប្ដលាតាបិតាម្រតូវបានការពារសោយក្ិចចការពារនីតិវិធីប្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុងក្ូនសេៀវសៅសនោះ; 
	• សេចក្តីប្លៃងការណ៍ប្ដលាតាបិតាម្រតូវបានការពារសោយក្ិចចការពារនីតិវិធីប្ដលបានពិពណ៌នាសៅក្នុងក្ូនសេៀវសៅសនោះ; 

	• រសបៀបប្ដលអនក្អាចទទួលបានសេចក្តីចមៃងននក្ូនសេៀវសៅ សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការពារ នីតិវិធីអប់រំពិសេេ សនោះ។ ឬរួមបញ្ចូលសេចក្តីចមៃងននក្ូនសេៀវសៅ សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការ ពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ ម្របេិនសបើសេៀវសៅមួយចាប់មិនម្រតូវបានសតល់ឱយអនក្សទ។ និង 
	• រសបៀបប្ដលអនក្អាចទទួលបានសេចក្តីចមៃងននក្ូនសេៀវសៅ សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការពារ នីតិវិធីអប់រំពិសេេ សនោះ។ ឬរួមបញ្ចូលសេចក្តីចមៃងននក្ូនសេៀវសៅ សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការ ពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ ម្របេិនសបើសេៀវសៅមួយចាប់មិនម្រតូវបានសតល់ឱយអនក្សទ។ និង 

	• ម្របេពេម្រាប់អនក្សដើមបីទាក្់ទងសដើមបីទទួលបានជំនួយក្នុងការយល់ដឹងអំពីក្ិចចការពារនីតិវិធីទាំងសនោះ។ 
	• ម្របេពេម្រាប់អនក្សដើមបីទាក្់ទងសដើមបីទទួលបានជំនួយក្នុងការយល់ដឹងអំពីក្ិចចការពារនីតិវិធីទាំងសនោះ។ 


	ឧទាហរណ៍ននសពលប្ដលអនក្នឹងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរឺ៖ 
	• មណឌលេិក្ាធិការចង់វាយតនមៃ ឬវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ ឬមណឌលេិក្ាធិការ បដិសេ ធមិនវាយតនមៃ ឬវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ។ 
	• មណឌលេិក្ាធិការចង់វាយតនមៃ ឬវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ ឬមណឌលេិក្ាធិការ បដិសេ ធមិនវាយតនមៃ ឬវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ។ 
	• មណឌលេិក្ាធិការចង់វាយតនមៃ ឬវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ ឬមណឌលេិក្ាធិការ បដិសេ ធមិនវាយតនមៃ ឬវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ។ 

	• IEP ឬទីតាំងរបេ់ក្ូនអនក្ក្ំពុងម្រតូវបានផ្លៃេ់បតូរ។ 
	• IEP ឬទីតាំងរបេ់ក្ូនអនក្ក្ំពុងម្រតូវបានផ្លៃេ់បតូរ។ 

	• អនក្បានសេនើេុំឱយានការផ្លៃេ់បតូរ សហើយមណឌលេិក្ាធិការមិនម្រពមសធែើការផ្លៃេ់បតូរ។ 
	• អនក្បានសេនើេុំឱយានការផ្លៃេ់បតូរ សហើយមណឌលេិក្ាធិការមិនម្រពមសធែើការផ្លៃេ់បតូរ។ 

	• អនក្បានសតល់សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មណឌលេិក្ាធិការថា អនក្ក្ំពុងលុបសោល ការយល់ម្រពមឱយក្ូនរបេ់អនក្ទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ។ 
	• អនក្បានសតល់សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មណឌលេិក្ាធិការថា អនក្ក្ំពុងលុបសោល ការយល់ម្រពមឱយក្ូនរបេ់អនក្ទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ។ 


	សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនម្រតូវប្តេរសេរជាភាសាប្ដលអាចយល់បានេម្រាប់សាធារណជនទូសៅ និងសតល់ជាភាសាក្ំសណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបទាក្់ទងសសសងសទៀតប្ដលអនក្សម្របើ សលើក្ប្លងប្តវាចាេ់ ណាេ់ថាមិនអាចសធែើដូសចនោះបាន។ ម្របេិនសបើភាសាក្ំសណើត ឬរសបៀបទាក្់ទងសសសងសទៀតរបេ់អនក្មិន ប្មនជាភាសាេរសេរសទ មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តោត់វិធានការសដើមបីធានាថា៖ (1) សេចក្តីជូនដំណឹង ម្រតូវបានបក្ប្ម្របសោយផ្លទល់ាត់ ឬសោយមសធាបាយសសសងសទៀតជាភាសាក្ំសណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបទាក្់ទង សសសងសទៀត; (2) អនក្យល់ពីខៃឹមសារននសេចក្តីជូនដំណឹង។ និង (3) ានេេតុតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្
	ភាសាសដើម 34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
	ភាសាសដើម សៅសពលសម្របើទាក្់ទងនឹងបុរាលប្ដលជាអនក្សរៀនភាសាអង់សរៃេ ានន័យថា៖ 
	1. ភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយបុរាលសនាោះ ឬក្នុងក្រណីក្ុារ ជាភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយ ាតាបិតារបេ់ក្ុារ។ 
	1. ភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយបុរាលសនាោះ ឬក្នុងក្រណីក្ុារ ជាភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយ ាតាបិតារបេ់ក្ុារ។ 
	1. ភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយបុរាលសនាោះ ឬក្នុងក្រណីក្ុារ ជាភាសាប្ដលជាធមមតាសម្របើសោយ ាតាបិតារបេ់ក្ុារ។ 

	2. សៅក្នុងការទាក្់ទងសោយផ្លទល់ជាមួយក្ុារ (រួមទាំងការវាយតនមៃរបេ់ក្ុារ) ភាសាប្ដល ជាធមមតាម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់សោយក្ុារសៅក្នុងសទោះ ឬបរិយាកាេេិក្ា។ 
	2. សៅក្នុងការទាក្់ទងសោយផ្លទល់ជាមួយក្ុារ (រួមទាំងការវាយតនមៃរបេ់ក្ុារ) ភាសាប្ដល ជាធមមតាម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់សោយក្ុារសៅក្នុងសទោះ ឬបរិយាកាេេិក្ា។ 


	េម្រាប់មនុេសពិការប្េនក្ ឬមនុេសលៃង់ ឬពិបាក្សាតប់ ឬេម្រាប់មនុេសប្ដលគ្នមនភាសាេរសេរ រសបៀបននការម្របាម្រេ័យទាក្់ទងគ្ននជាអែើប្ដលមនុេសសម្របើជាធមមតា (ដូចជាភាសាេញ្ញា អក្សរសាទប ឬទំនាក្់ទំនងផ្លទល់ាត់)។ 
	អុីផ្មលសអ ិចម្រតូនិក្ 34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
	ម្របេិនសបើេង្ហេត់របេ់អនក្សតល់ឱយាតាបិតានូវជសម្រមើេននការទទួលឯក្សារតាមអុីប្មល អនក្អាចសម្រជើេសរើេ ទទួលដូចខាងសម្រកាមតាមអុីប្មល៖ 
	1. សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន; 
	1. សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន; 
	1. សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន; 

	2. សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ; និង 
	2. សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ; និង 

	3. សេចក្តីជូនដំណឹងទាក្់ទងនឹងេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់។ 
	3. សេចក្តីជូនដំណឹងទាក្់ទងនឹងេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់។ 


	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា – និយមន័យ 34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
	ការយល់ម្រពម ានន័យថា៖ 
	1. អនក្ម្រតូវបានសរជូនដំណឹងយា ងសពញសលញជាភាសាក្ំសណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបននការម្របាម្រេ័យទា ក្់ទងសសសងសទៀត (ដូចជាភាសាេញ្ញា អក្សរសាទប ឬការម្របាម្រេ័យទាក្់ទងផ្លទល់ាត់) ននព័ត៌ានទាំងអេ់ប្ដលទាក្់ទងនឹងេក្មមភាពប្ដលអនក្ក្ំពុងសតល់ការយល់ម្រពម។ 
	1. អនក្ម្រតូវបានសរជូនដំណឹងយា ងសពញសលញជាភាសាក្ំសណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបននការម្របាម្រេ័យទា ក្់ទងសសសងសទៀត (ដូចជាភាសាេញ្ញា អក្សរសាទប ឬការម្របាម្រេ័យទាក្់ទងផ្លទល់ាត់) ននព័ត៌ានទាំងអេ់ប្ដលទាក្់ទងនឹងេក្មមភាពប្ដលអនក្ក្ំពុងសតល់ការយល់ម្រពម។ 
	1. អនក្ម្រតូវបានសរជូនដំណឹងយា ងសពញសលញជាភាសាក្ំសណើតរបេ់អនក្ ឬរសបៀបននការម្របាម្រេ័យទា ក្់ទងសសសងសទៀត (ដូចជាភាសាេញ្ញា អក្សរសាទប ឬការម្របាម្រេ័យទាក្់ទងផ្លទល់ាត់) ននព័ត៌ានទាំងអេ់ប្ដលទាក្់ទងនឹងេក្មមភាពប្ដលអនក្ក្ំពុងសតល់ការយល់ម្រពម។ 

	2. អនក្យល់ និងយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំសពាោះេក្មមភាពសនាោះ សហើយការយល់ម្រពមពិពណ៌នា អំពីេក្មមភាពសនាោះ សហើយរាយបញ្ជីក្ំណត់ម្រតា (ម្របេិនសបើាន) ប្ដលនឹងម្រតូវសចញសាយ និងចំ សពាោះអនក្ណា។ និង 
	2. អនក្យល់ និងយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំសពាោះេក្មមភាពសនាោះ សហើយការយល់ម្រពមពិពណ៌នា អំពីេក្មមភាពសនាោះ សហើយរាយបញ្ជីក្ំណត់ម្រតា (ម្របេិនសបើាន) ប្ដលនឹងម្រតូវសចញសាយ និងចំ សពាោះអនក្ណា។ និង 

	3. អនក្យល់ថាការយល់ម្រពមរឺជាការេម័ម្ររចិតតរបេ់អនក្ សហើយអនក្អាចដក្ហូត (ដក្) ការយល់ម្រពម របេ់អនក្សៅសពលណាក្៏បាន។ 
	3. អនក្យល់ថាការយល់ម្រពមរឺជាការេម័ម្ររចិតតរបេ់អនក្ សហើយអនក្អាចដក្ហូត (ដក្) ការយល់ម្រពម របេ់អនក្សៅសពលណាក្៏បាន។ 


	ម្របេិនសបើអនក្ានបំណងចង់លុបសោលការយល់ម្រពម បនាទប់ពីក្ូនរបេ់អនក្ោប់សសតើមទទួលបានសេវា ក្មមអប់រំពិសេេ អនក្ម្រតូវប្តសធែើដូសចនោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការដក្ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្មិនបដិសេធ (មិនសធែើវិញ) េក្មមភាពប្ដលបានោប់សសតើមបនាទប់ពីអនក្បានសតល់ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ និងមុន សពលអនក្ដក្វាសចញ។ សលើេពីសនោះ មណឌលេិក្ាធិការមិនតម្រមូវឱយសធែើវិសសាធនក្មម (ផ្លៃេ់បតូរ) ក្ំណត់ម្រតា អប់រំរបេ់ក្ូនអនក្ សដើមបីលុបឯក្សារសយាងណាមួយចំសពាោះការទទួលសេវាអប់រំពិសេេរបេ់ក្ូនអនក្។ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា – លក្ខខណឌតម្រមូវ 34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-172A-03000 
	ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម 
	មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្មិនអាចសធែើការវាយតនមៃដំបូងននក្ូនរបេ់អនក្សដើមបីក្ំណត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្ដលពាក្់ព័នធសនាោះសទ រហូតដល់វាសតល់ឱយអនក្នូវសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរជាមុនប្ដលពិពណ៌នាអំពីេក្មមភាពវាយតនមៃប្ដលបានសេនើសឡើង និងទទួលបានការយល់ម្រពម ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងជូនដំណឹងរបេ់អនក្។ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តខិតខំម្របឹងប្ម្របងេម សហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមប្ដលានព័ត៌ានរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងសដើមបីេសម្រមចថាសតើក្ូនរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេប្ដរឬសទ។ 
	 
	ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងមិនានន័យថាអនក្បានសតល់ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់មណឌលេិក្ាធិការសដើមបីោប់សសតើមសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធដល់ក្ូនរបេ់អនក្សនាោះសទ។ មណឌលេិក្ាធិការក្៏ម្រតូវទទួលបានការយល់ម្រពមពីអនក្សដើមបីសតល់ឱយក្ូនរបេ់អនក្នូវការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធជាសលើក្ដំបូង។ 
	ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្បានចុោះស្មោះចូលសរៀនសៅសាលារដឋ ឬអនក្ក្ំពុងប្េែងរក្ចុោះស្មោះក្ូនរបេ់អនក្ សៅក្នុងសាលារដឋ សហើយអនក្បានបដិសេធមិនសតល់ការយល់ម្រពម ឬអនក្បានបរាជ័យក្នុងការស្ៃើយតប សៅនឹងេំសណើសដើមបីសតល់ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម សទាោះបីជាវាមិនម្រតូវបានទាមទារក្៏សោយ។ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ អាចពាយាមទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ សោយសម្របើការេម្រមុោះេម្រមួល ឬនីតិវិធីេវនាការម្រតឹមម្រតូវ ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសពលសម្រកាយសៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ។ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្នឹងមិនបំពានសលើកាតពែក្ិចចរបេ់ខលួនក្នុងការក្ំណត់ទីតាំង ក្ំ
	ចាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋមសលើអែក្េថិតសម្រកាមអាណាពាបាលរបេ់រដឋ 
	ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ជាវួដននរដឋ សហើយមិនរេ់សៅជាមួយអនក្សទ មណឌលេិក្ាធិការមិនម្រតូវការការយល់ ម្រពមពីអនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងសដើមបីក្ំណត់ថាសតើក្ូនរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេប្ដរឬសទ ម្របេិនសបើ៖ 
	1. សទាោះបីជាានការខិតខំម្របឹងប្ម្របងសោយេមសហតុសលក្៏សោយ ក្៏មណឌលេិក្ាធិការមិនអាច ប្េែងរក្អនក្ស ើញសឡើយ។ 
	1. សទាោះបីជាានការខិតខំម្របឹងប្ម្របងសោយេមសហតុសលក្៏សោយ ក្៏មណឌលេិក្ាធិការមិនអាច ប្េែងរក្អនក្ស ើញសឡើយ។ 
	1. សទាោះបីជាានការខិតខំម្របឹងប្ម្របងសោយេមសហតុសលក្៏សោយ ក្៏មណឌលេិក្ាធិការមិនអាច ប្េែងរក្អនក្ស ើញសឡើយ។ 

	2. េិទធិរបេ់អនក្ក្នុងនាមជាាតាបិតាម្រតូវបានបញ្ចប់សោយអនុសលាមតាមចាប់រដឋ។ ឬ 
	2. េិទធិរបេ់អនក្ក្នុងនាមជាាតាបិតាម្រតូវបានបញ្ចប់សោយអនុសលាមតាមចាប់រដឋ។ ឬ 

	3. សៅម្រក្មបានម្របរល់េិទធិសធែើសេចក្តីេសម្រមចប្សនក្អប់រំដល់បុរាលានក្់សម្រៅពីអនក្ សហើយបុរាលសនាោះបានសតល់ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម។ 
	3. សៅម្រក្មបានម្របរល់េិទធិសធែើសេចក្តីេសម្រមចប្សនក្អប់រំដល់បុរាលានក្់សម្រៅពីអនក្ សហើយបុរាលសនាោះបានសតល់ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម។ 


	វួដននរដឋ ដូចប្ដលបានសម្របើក្នុង IDEA ានន័យថាក្ុារប្ដល៖ 
	1. ក្ូនចិញ្ចឹមប្ដលមិនម្រតូវបានោក្់ជាមួយាតាបិតាចិញ្ចឹម; 
	1. ក្ូនចិញ្ចឹមប្ដលមិនម្រតូវបានោក្់ជាមួយាតាបិតាចិញ្ចឹម; 
	1. ក្ូនចិញ្ចឹមប្ដលមិនម្រតូវបានោក្់ជាមួយាតាបិតាចិញ្ចឹម; 

	2. ោត់ទុក្ថាជាវួដននរដឋសម្រកាមចាប់រដឋវា៉ាេុីនសតាន; ឬ 
	2. ោត់ទុក្ថាជាវួដននរដឋសម្រកាមចាប់រដឋវា៉ាេុីនសតាន; ឬ 

	3. សៅក្នុងការ ុំឃំងរបេ់នាយក្ោឋនក្ុារ យុវជន និងម្រក្ុមម្ររួសារ (Department of Children, Youth, and Families) ឬទីភានក្់ង្ហរេុខុាលភាពក្ុារសាធារណៈរបេ់រដឋមួយសសសងសទៀត។ 
	3. សៅក្នុងការ ុំឃំងរបេ់នាយក្ោឋនក្ុារ យុវជន និងម្រក្ុមម្ររួសារ (Department of Children, Youth, and Families) ឬទីភានក្់ង្ហរេុខុាលភាពក្ុារសាធារណៈរបេ់រដឋមួយសសសងសទៀត។ 


	រង្ហែន់របេ់រដឋ មិនរួមបញ្ចូលក្ូនចិញ្ចឹមប្ដលានាតាបិតាចិញ្ចឹមសទ។ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនតសេវា 
	មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តខិតខំម្របឹងប្ម្របងសោយេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមជាលា
	យលក្ខណ៍អក្សរប្ដលានព័ត៌ានរបេ់អនក្ សហើយម្រតូវប្តទទួលបានការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្ស រប្ដលានព័ត៌ានរបេ់អនក្មុនសពលសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ជាសលើក្ដំបូង. 
	ម្របេិនសបើអនក្មិនស្ៃើយតបនឹងេំសណើសដើមបីសតល់ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ក្នុងការទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធជាសលើក្ដំបូង ឬម្របេិនសបើអនក្បដិសេធមិនសតល់ការយល់ម្រពមសនាោះ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ មិនអាច សម្របើនីតិវិធីេម្រមបេម្រមួល សដើមបីពាយាមទទួលបានក្ិចចម្រពមសម្រពៀង របេ់អនក្ ឬសម្របើម្របាេ់នីតិវិធីេវនាការម្រតឹមម្រតូវ សដើមបីទទួលបានសេចក្តីេសម្រមចពីមន្រនតីរដឋបាលេវនាការ សដើមបីសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ 
	ម្របេិនសបើអនក្បដិសេធ ឬមិនស្ៃើយតបនឹងេំសណើសដើមបីសតល់ការយល់ម្រពមឱយក្ូនរបេ់អនក្ទទួលបាន ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធជាសលើក្ដំបូង មណឌលេិក្ាធិការអាចនឹងមិនសតល់ឱយក្ូនរបេ់អនក្នូ វការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធសនាោះសទ។ ក្នុងសាថនភាពសនោះ សាលាសរៀនរបេ់អនក្៖ 
	1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្នុងការសធែើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ ម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្នុងការសតល់សេវាទាំងសនាោះដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ និង 
	1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្នុងការសធែើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ ម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្នុងការសតល់សេវាទាំងសនាោះដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ និង 
	1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្នុងការសធែើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ ម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្នុងការសតល់សេវាទាំងសនាោះដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ និង 

	2. មិនតម្រមូវឱយានការម្របជុំ IEP ឬបសងេើត IEP េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្េម្រាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ ប្ដលការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ម្រតូវបានសេនើេុំ។ 
	2. មិនតម្រមូវឱយានការម្របជុំ IEP ឬបសងេើត IEP េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្េម្រាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ ប្ដលការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ម្រតូវបានសេនើេុំ។ 


	សៅសពលប្ដលអនក្សតល់ការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ឱយទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ សហើយមណឌលេិក្ាធិការោប់សសតើមសតល់សេវាអប់រំពិសេេ ក្ូនរបេ់អនក្នឹងសៅប្ត ានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេរហូតដល់៖ 
	1. ពួក្សរម្រតូវបានវាយតនមៃសឡើងវិញ សហើយរក្ស ើញថាមិនានលក្ខណៈេមបតតិម្ររប់ម្រគ្នន់េម្រាប់សេវា ក្មមអប់រំពិសេេសទៀតសទ។ 
	1. ពួក្សរម្រតូវបានវាយតនមៃសឡើងវិញ សហើយរក្ស ើញថាមិនានលក្ខណៈេមបតតិម្ររប់ម្រគ្នន់េម្រាប់សេវា ក្មមអប់រំពិសេេសទៀតសទ។ 
	1. ពួក្សរម្រតូវបានវាយតនមៃសឡើងវិញ សហើយរក្ស ើញថាមិនានលក្ខណៈេមបតតិម្ររប់ម្រគ្នន់េម្រាប់សេវា ក្មមអប់រំពិសេេសទៀតសទ។ 

	2. ពួក្សរបានបញ្ចប់ការេិក្ាសោយេញ្ញាបម្រតមធយមេិក្ាទុតិយេូមិធមមតា; 
	2. ពួក្សរបានបញ្ចប់ការេិក្ាសោយេញ្ញាបម្រតមធយមេិក្ាទុតិយេូមិធមមតា; 

	3. ពួក្សរ្នដល់អាយុ 21 ឆ្នំ (ឬម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ានអាយុ 21 ឆ្នំបនាទប់ពីនលាទី 31 ប្ខេីហា ពួក្សរានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមរហូតដល់ចុងឆ្នំេិក្ា។); ឬ 
	3. ពួក្សរ្នដល់អាយុ 21 ឆ្នំ (ឬម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ានអាយុ 21 ឆ្នំបនាទប់ពីនលាទី 31 ប្ខេីហា ពួក្សរានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមរហូតដល់ចុងឆ្នំេិក្ា។); ឬ 

	4. អនក្សតល់ឱយមណឌលេិក្ាធិការនូវការដក្ហូតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការបនតសតល់សេវាអប់រំពិសេេ។ 
	4. អនក្សតល់ឱយមណឌលេិក្ាធិការនូវការដក្ហូតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការបនតសតល់សេវាអប់រំពិសេេ។ 


	ម្របេិនសបើអនក្លុបសោលការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរេម្រាប់ការបនតសតល់សេវាក្មម បនាទប់ ពីមណឌលេិក្ាធិការបានសតួចសសតើមសេវាក្មមអប់រំពិសេេ មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្នូវ សេចក្តីជូន ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន នូវសពលសវលាេមម្រេបមួយ មុនសពលវាឈ្ប់សតល់សេវាអប់រំពិសេេដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុននឹងរួមបញ្ចូលកាលបរិសចឆទប្ដលមណឌលេិក្ាធិការនឹងឈ្ប់សតល់សេវាដល់ក្ូនរបេ់អនក្ សហើយនឹងជូនដំណឹងដល់អនក្ថាមណឌលេិក្ា៖ 
	1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្នុងការសធែើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ ម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្នុងការសតល់សេវាទាំងសនាោះដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ និង 
	1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្នុងការសធែើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ ម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្នុងការសតល់សេវាទាំងសនាោះដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ និង 
	1. មិនបំពានសលើតម្រមូវការក្នុងការសធែើឱយានការអប់រំសាធារណៈេមរមយ (FAPE) សោយឥតរិតនលៃេ ម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការខក្ខានក្នុងការសតល់សេវាទាំងសនាោះដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ និង 

	2. មិនតម្រមូវឱយានការម្របជុំ IEP ឬបសងេើត IEP េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្េម្រាប់ការសតល់សេវាអប់រំ ពិសេេបប្នថមសទៀត។ 
	2. មិនតម្រមូវឱយានការម្របជុំ IEP ឬបសងេើត IEP េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្េម្រាប់ការសតល់សេវាអប់រំ ពិសេេបប្នថមសទៀត។ 


	មណឌលេិក្ាធិការមិនអាចសម្របើដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវសដើមបីបដិសេធការដក្ហូតជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់អនក្ ឬសម្របើនីតិវិធីេម្រមបេម្រមួលសដើមបីទទួលបានក្ិចចម្រពមសម្រពៀងរបេ់អនក្សដើមបីបនតសតល់សេវាអប់រំពិសេេ ដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ បនាទប់ពីមណឌលេិក្ាធិការឈ្ប់សតល់សេវាអប់រំពិសេេដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ក្ូនរបេ់អនក្ មិនម្រតូវបានសរោត់ទុក្ថាានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេសទៀតសទ សហើយេថិតសៅសម្រកាមលក្ខខណឌត ម្រមូវដូចគ្ននប្ដលអនុវតតចំសពាោះេិេសទាំងអេ់។ អនក្ ឬអនក្សសសងសទៀតប្ដលសាាល់ក្ូនរបេ់អនក្ រួមទាំងសាលា សរៀន អាចបញ្ជូនក្ុារេម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូងសៅសពលណាក្៏បាន ប
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមៃស ើងវិញ 
	ម្របេិនសបើការសធែើសតេតលមីនឹងម្រតូវសធែើសឡើងជាប្សនក្មួយននការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្ មណឌលេិក្ាធិ ការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តទទួលបានការយល់ម្រពមជាដំណឹងរបេ់អនក្ មុនសពលវាវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្សឡើងវិញ លុោះម្រតាប្តមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចបង្ហាញថា៖ 
	1. វាបានោត់វិធានការេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃសឡើងវវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ និង 
	1. វាបានោត់វិធានការេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃសឡើងវវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ និង 
	1. វាបានោត់វិធានការេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃសឡើងវវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ និង 

	2. អនក្មិនបានស្ៃើយតបសទ។ 
	2. អនក្មិនបានស្ៃើយតបសទ។ 


	ម្របេិនសបើអនក្បដិសេធមិនយល់ម្រពមចំសពាោះការសធែើសតេតលមីប្ដលជាប្សនក្មួយននការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្ មណឌលេិក្ាធិការអាច ប ុប្នតមិនម្រតូវបានទាមទារ សដើមបីបនតការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្ សោយសម្របើនីតិវិធីេម្រមបេម្រមួលសដើមបីប្េែងរក្ការយល់ម្រពមពីអនក្ ឬសម្របើនីតិវិធីេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់សដើមបីបដិសេធការបដិសេធរបេ់អនក្។ សដើមបីយល់ម្រពមសលើការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ ដូចសៅនឹងការវាយតនមៃដំបូងប្ដរ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្មិនបំពានសលើកាតពែក្ិចចរបេ់ខលួន សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ម្របេិនសបើវាបដិសេធក្នុងការបនតការវាយតន
	ការក្ត់ម្រតាទុក្ឯក្សារនូវក្ិចចខិតខំម្របឹងផ្ម្របងេមម្រេបក្នុងការទទួលបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 
	 
	សាលារបេ់អនក្ម្រតូវប្តរក្ាឯក្សារននក្ិចចខិតខំម្របឹងប្ម្របងេមសហតុសលសដើមបីទទួលបានការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃបឋម សតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធជាសលើក្ដំបូង សធែើការវាយត នមៃសឡើងវិញប្ដលពាក្់ព័នធនឹងការសធែើសតេតលមី និងសដើមបីក្ំណត់ទីតាំងាតាបិតាននវួដននរដឋេម្រាប់ ការវាយតនមៃដំបូង។ ឯក្សារម្រតូវប្តរួមបញ្ចូលក្ំណត់ម្រតាននការប ុនប ងរបេ់មណឌលេិក្ាធិការសៅក្នុងតំបន់ទាំងសនោះ ដូចជា៖ 
	1. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាំងសនាោះ; 
	1. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាំងសនាោះ; 
	1. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាំងសនាោះ; 

	2. សេចក្តីចមៃងននការស្ៃើយ្ៃងប្ដលបានសសាើសៅអនក្ និងការស្ៃើយតបណាមួយប្ដលទទួលបាន; និង 
	2. សេចក្តីចមៃងននការស្ៃើយ្ៃងប្ដលបានសសាើសៅអនក្ និងការស្ៃើយតបណាមួយប្ដលទទួលបាន; និង 

	3. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅសលងសទោះ ឬក្ប្នៃងសធែើការរបេ់អនក្ និងលទធសលននការទេសនាទាំងសនាោះ។ 
	3. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅសលងសទោះ ឬក្ប្នៃងសធែើការរបេ់អនក្ និងលទធសលននការទេសនាទាំងសនាោះ។ 


	ព័ត៌ានសនសងសទៀតទាក្់ទងនឹងការយល់ម្រពម 
	ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្រឺមិនម្រតូវបានទាមទារមុនសពលមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាច៖ 
	1. ពិនិតយសមើលទិននន័យប្ដលានម្រសាប់ជាប្សនក្ននការវាយតនមៃ ឬការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ ឬ 
	1. ពិនិតយសមើលទិននន័យប្ដលានម្រសាប់ជាប្សនក្ននការវាយតនមៃ ឬការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ ឬ 
	1. ពិនិតយសមើលទិននន័យប្ដលានម្រសាប់ជាប្សនក្ននការវាយតនមៃ ឬការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្។ ឬ 

	2. សតល់ឱយក្ូនរបេ់អនក្នូវការសធែើសតេត ឬការវាយតនមៃសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានសតល់ឱយេិេសទាំងអេ់ លុោះម្រតាប្តមុនសពលការសធែើសតេតឬការវាយតនមៃសនាោះម្រតូវបានសតល់ ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតារ បេ់េិេសទាំងអេ់។ 
	2. សតល់ឱយក្ូនរបេ់អនក្នូវការសធែើសតេត ឬការវាយតនមៃសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានសតល់ឱយេិេសទាំងអេ់ លុោះម្រតាប្តមុនសពលការសធែើសតេតឬការវាយតនមៃសនាោះម្រតូវបានសតល់ ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតារ បេ់េិេសទាំងអេ់។ 


	ម្របេិនសបើអនក្បានចុោះស្មោះក្ូនរបេ់អនក្សៅសាលាឯក្ជនសោយចំណាយផ្លទល់ខលួនរបេ់អនក្ ឬម្របេិន សបើអនក្ក្ំពុងសរៀនសៅសទោះក្ូនរបេ់អនក្ សហើយអនក្មិនសតល់ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្េម្រាប់ការវាយតនមៃដំបូង ឬការវាយតនមៃសឡើងវិញរបេ់ក្ូនអនក្ ឬអនក្បរាជ័យក្នុងការស្ៃើយតបសៅនឹងេំសណើសដើមបីសតល់ការយល់ម្រពម របេ់អនក្ មណឌលេិក្ាធិការ មិនអាច សម្របើនីតិវិធីេម្រមុោះេម្រមួលសដើមបីទទួលបានក្ិចចម្រពមសម្រពៀងរបេ់អនក្ ឬសម្របើនីតិវិធីេវនាការម្រតឹមម្រតូវសដើមបីបដិសេធការបដិសេធរបេ់អនក្។ មណឌលេិក្ាធិការក្៏មិនតម្រមូ វឱយោត់ទុក្ក្ូនរបេ់អនក្ថាានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមសាលាឯក្ជ
	ការវាយតនមៃការអប់រំឯក្រាជយ 
	34 CFR § 300.502; WAC 392-172A-05005 
	អនក្ានេិទធិទទួលបានការវាយតនមៃឯក្រាជយ (Independent Educational Evaluation, IEE) របេ់ក្ូនអនក្ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបនឹងការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្។ ម្របេិនសបើអនក្សេនើេុំ IEE មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតល់ឱយអនក្នូវព័ត៌ានអំពីក្ប្នៃងប្ដលអនក្អាច ទទួលបាន IEE និងអំពីលក្ខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការប្ដលអនុវតតចំសពាោះ IEEs ។ 
	និយមន័យ 
	• ការវាយតនមៃការអប់រំឯក្រាជយ (IEE) ានន័យថាការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយអនក្ម្រតួតពិនិតយប្ដលានេមតថភាព ប្ដលមិនម្រតូវ បានជួលសោយមណឌលេិក្ាធិការប្ដលទទួលខុេម្រតូវចំសពាោះការអប់រំរបេ់ក្ូនអនក្។ 
	• ការវាយតនមៃការអប់រំឯក្រាជយ (IEE) ានន័យថាការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយអនក្ម្រតួតពិនិតយប្ដលានេមតថភាព ប្ដលមិនម្រតូវ បានជួលសោយមណឌលេិក្ាធិការប្ដលទទួលខុេម្រតូវចំសពាោះការអប់រំរបេ់ក្ូនអនក្។ 
	• ការវាយតនមៃការអប់រំឯក្រាជយ (IEE) ានន័យថាការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយអនក្ម្រតួតពិនិតយប្ដលានេមតថភាព ប្ដលមិនម្រតូវ បានជួលសោយមណឌលេិក្ាធិការប្ដលទទួលខុេម្រតូវចំសពាោះការអប់រំរបេ់ក្ូនអនក្។ 

	• ការចំណាយសាធារណៈ ានន័យថា មណឌលេិក្ាធិការបង់នលៃសពញសលញននការវាយតនមៃ ឬធានាថាការវាយតនមលម្រតូវបានសតល់ជូនអនក្សោយមិនរិតនលៃ។ 
	• ការចំណាយសាធារណៈ ានន័យថា មណឌលេិក្ាធិការបង់នលៃសពញសលញននការវាយតនមៃ ឬធានាថាការវាយតនមលម្រតូវបានសតល់ជូនអនក្សោយមិនរិតនលៃ។ 


	េិទធិរបេ់ាតាបិតាក្នុងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ 
	អនក្ានេិទធិទទួលបាន IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបនឹងការ វាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលសធែើសឡើងសោយមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ សម្រកាមលក្ខខណឌដូចខាងសម្រកាមៈ 
	1. ម្របេិនសបើអនក្សេនើេុំ IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ សាលាសរៀនរបេ់អនក្ម្រតូវប្តក្នុងរយៈ សពល 15 នលាតាមម្របតិទិនននការសេនើេុំរបេ់អនក្ ទាំង៖ (ក្) ោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់ សដើមបីបង្ហាញថាការវាយតនមៃរបេ់វាចំសពាោះក្ូនរបេ់អនក្រឺេមរមយ ឬថាការវាយត នមៃរបេ់ក្ូនអនក្ប្ដលអនក្បានទទួលមិនបានបំសពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ ឬ (b) យល់ម្រពមសតល់ IEE សោយចំណាយសាធារណៈ។ 
	1. ម្របេិនសបើអនក្សេនើេុំ IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ សាលាសរៀនរបេ់អនក្ម្រតូវប្តក្នុងរយៈ សពល 15 នលាតាមម្របតិទិនននការសេនើេុំរបេ់អនក្ ទាំង៖ (ក្) ោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់ សដើមបីបង្ហាញថាការវាយតនមៃរបេ់វាចំសពាោះក្ូនរបេ់អនក្រឺេមរមយ ឬថាការវាយត នមៃរបេ់ក្ូនអនក្ប្ដលអនក្បានទទួលមិនបានបំសពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ ឬ (b) យល់ម្រពមសតល់ IEE សោយចំណាយសាធារណៈ។ 
	1. ម្របេិនសបើអនក្សេនើេុំ IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ សាលាសរៀនរបេ់អនក្ម្រតូវប្តក្នុងរយៈ សពល 15 នលាតាមម្របតិទិនននការសេនើេុំរបេ់អនក្ ទាំង៖ (ក្) ោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់ សដើមបីបង្ហាញថាការវាយតនមៃរបេ់វាចំសពាោះក្ូនរបេ់អនក្រឺេមរមយ ឬថាការវាយត នមៃរបេ់ក្ូនអនក្ប្ដលអនក្បានទទួលមិនបានបំសពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ ឬ (b) យល់ម្រពមសតល់ IEE សោយចំណាយសាធារណៈ។ 

	2. ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្សេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ សហើយសេចក្តីេសម្រម ចចុងសម្រកាយរឺថា ការវាយតនមៃរបេ់មណឌលេិក្ាធិការចំសពាោះក្ូនរបេ់អនក្រឺេមរមយ អនក្សៅ ប្តានេិទធិទទួលបាន IEE ប ុប្នតមិនចំណាយសាធារណៈសទ។ 
	2. ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្សេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ សហើយសេចក្តីេសម្រម ចចុងសម្រកាយរឺថា ការវាយតនមៃរបេ់មណឌលេិក្ាធិការចំសពាោះក្ូនរបេ់អនក្រឺេមរមយ អនក្សៅ ប្តានេិទធិទទួលបាន IEE ប ុប្នតមិនចំណាយសាធារណៈសទ។ 

	3. ម្របេិនសបើអនក្សេនើេុំ IEE របេ់ក្ូនអនក្ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចេួរថាសហតុអែើបានជាអនក្ ជំទាេ់នឹងការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយមណឌលេិក្ាធិការ។ ប ុប្នត មណឌលេិក្ាធិការ អាច មិនតម្រមូវឱយានការពនយល់ សហើយម្របប្ហលជាមិនពនារសពលសោយមិនេមសហតុសល ទាំងការសតល់ IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ឬោក្់េំសណើេម្រាប់េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម សលូវចាប់ចាប់សដើមបីការពារការវាយតនមៃរបេ់មណឌលេិក្ាធិការរបេ់ក្ូនអនក្។ 
	3. ម្របេិនសបើអនក្សេនើេុំ IEE របេ់ក្ូនអនក្ មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចេួរថាសហតុអែើបានជាអនក្ ជំទាេ់នឹងការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយមណឌលេិក្ាធិការ។ ប ុប្នត មណឌលេិក្ាធិការ អាច មិនតម្រមូវឱយានការពនយល់ សហើយម្របប្ហលជាមិនពនារសពលសោយមិនេមសហតុសល ទាំងការសតល់ IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ឬោក្់េំសណើេម្រាប់េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម សលូវចាប់ចាប់សដើមបីការពារការវាយតនមៃរបេ់មណឌលេិក្ាធិការរបេ់ក្ូនអនក្។ 


	អនក្ានេិទធិសេនើេុំ IEE មួយក្ូនរបេ់អនក្សោយចំណាយសាធារណៈរាល់សពលប្ដលសាលារបេ់អនក្សធែើការវាយ តនមៃក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលអនក្មិនយល់ម្រេប។ 
	ការវាយតនមៃនដួចសនដើមសោយាតាបិតា 
	ម្របេិនសបើអនក្ទទួលបាន IEE របេ់ក្ូនអនក្សោយចំណាយសាធារណៈ ឬអនក្សតល់ឱយមណឌលេិក្ាធិការនូវ IEE ប្ដលអនក្ទទួលបានសោយចំណាយឯក្ជន៖ 
	1. មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តពិោរណាសលើលទធសលនន IEE សៅក្នុងសេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដល សធែើសឡើងទាក្់ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើវាបំសពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័យរប េ់មណឌលេិក្ាធិការេម្រាប់ IEEs ។ និង 
	1. មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តពិោរណាសលើលទធសលនន IEE សៅក្នុងសេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដល សធែើសឡើងទាក្់ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើវាបំសពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័យរប េ់មណឌលេិក្ាធិការេម្រាប់ IEEs ។ និង 
	1. មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តពិោរណាសលើលទធសលនន IEE សៅក្នុងសេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដល សធែើសឡើងទាក្់ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើវាបំសពញតាមលក្ខណៈវិនិចឆ័យរប េ់មណឌលេិក្ាធិការេម្រាប់ IEEs ។ និង 

	2. អនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចបង្ហាញ IEE ជាេ័េតុតាងសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់ទាក្់ទងនឹងក្ូនរបេ់អនក្។ 
	2. អនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្អាចបង្ហាញ IEE ជាេ័េតុតាងសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់ទាក្់ទងនឹងក្ូនរបេ់អនក្។ 


	េំសណើេុំការវាយតនមៃសោយមស្រនតីរដឋបាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ) 
	ម្របេិនសបើ ALJ សេនើេុំ IEE របេ់ក្ូនអនក្ជាប្សនក្ននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ សនាោះតនមៃននការវាយត នមលម្រតូវប្តជាការចំណាយសាធារណៈ។ 
	លក្ខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ 
	ម្របេិនសបើ IEE ជាការចំណាយសាធារណៈ លក្ខណៈវិនិចឆ័យប្ដលការវាយតនមលម្រតូវបានទទួល រួមទាំងទីតាំងនន ការវាយតនមៃ និងរុណវុឌ្ឍិរបេ់អនក្ពិនិតយ ម្រតូវប្តដូចគ្ននសៅនឹងលក្ខណៈវិនិចឆ័យប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ សម្របើម្របាេ់សៅសពលវាោប់សសតើមការវាយតនមៃ (ក្នុងក្ម្រមិត លក្ខណៈវិនិចឆ័យទាំងសនាោះរឺម្រេបជាមួយនឹង េិទធិរបេ់អនក្ចំសពាោះ IEE)។ 
	សលើក្ប្លងប្តដូចប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើ មណឌលេិក្ាធិការមួយមិនអាចោក្់លក្ខខណឌ ឬសពលសវលាទា ក្់ទងនឹងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈសឡើយ។ 
	ការេាាត់ននព័ត៌ាន និយមន័យ 34 CFR § 300.611; WAC 392-172A-05180 
	IDEA សតល់ឱយអនក្នូវេិទធិទាក្់ទងនឹងក្ំណត់ម្រតាអប់រំពិសេេរបេ់ក្ូនអនក្។ េិទធិទាំងសនោះរឺបប្នថម សលើេិទធិប្ដលអនក្ានសៅសម្រកាមចាប់េតីពីេិទធិអប់រំម្ររួសារ និងឯក្ជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) ប្ដលជាចាប់ប្ដលសតល់ក្ិចចការពារក្ំណត់ម្រតាអប់រំដល់េិេសទាំងអេ់។ 
	ដូចប្ដលបានសម្របើសម្រកាមចំណងសជើង ក្ិចចការេាាត់ននព័ត៌ាន៖ 
	• ការបំសៃិចបំផ្លៃញ ានន័យថា ការបំសៃិចបំផ្លៃញរាងកាយ ឬការដក្ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតត េញ្ញាណបុរាលសចញពីព័ត៌ាន ដូសចនោះព័ត៌ានសនាោះមិនអាចព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញា ណបុរាលបានសទៀតសទ។ 
	• ការបំសៃិចបំផ្លៃញ ានន័យថា ការបំសៃិចបំផ្លៃញរាងកាយ ឬការដក្ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតត េញ្ញាណបុរាលសចញពីព័ត៌ាន ដូសចនោះព័ត៌ានសនាោះមិនអាចព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញា ណបុរាលបានសទៀតសទ។ 
	• ការបំសៃិចបំផ្លៃញ ានន័យថា ការបំសៃិចបំផ្លៃញរាងកាយ ឬការដក្ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតត េញ្ញាណបុរាលសចញពីព័ត៌ាន ដូសចនោះព័ត៌ានសនាោះមិនអាចព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញា ណបុរាលបានសទៀតសទ។ 

	• ក្ំណត់ម្រតាអប់រំានន័យថាម្របសេទននក្ំណត់ម្រតាប្ដលម្ររបដណតប់សម្រកាមនិយមន័យនន "ក្ំណត់ម្រតាអ ប់រំ" សៅក្នុង 34 CFR ប្សនក្ទី 99 (បទបបញ្ាតតិប្ដលអនុវតតចាប់េតីពីេិទធិ និងឯក្ជនននការ អប់រំម្ររួសារឆ្នំ 1974, 20 U.S.C. 1232 ម្រកាម (FERPA)) ។ 
	• ក្ំណត់ម្រតាអប់រំានន័យថាម្របសេទននក្ំណត់ម្រតាប្ដលម្ររបដណតប់សម្រកាមនិយមន័យនន "ក្ំណត់ម្រតាអ ប់រំ" សៅក្នុង 34 CFR ប្សនក្ទី 99 (បទបបញ្ាតតិប្ដលអនុវតតចាប់េតីពីេិទធិ និងឯក្ជនននការ អប់រំម្ររួសារឆ្នំ 1974, 20 U.S.C. 1232 ម្រកាម (FERPA)) ។ 

	• ទីភានក្់ង្ហរចូលរួម ានន័យថា មណឌលេិក្ាធិការ ទីភានក្់ង្ហរ ឬសាថប័នណាមួយប្ដលម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាល ឬពីព័ត៌ានប្ដលទទួលបាន សៅសម្រកាម ប្សនក្ B ឬ IDEA។ 
	• ទីភានក្់ង្ហរចូលរួម ានន័យថា មណឌលេិក្ាធិការ ទីភានក្់ង្ហរ ឬសាថប័នណាមួយប្ដលម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាល ឬពីព័ត៌ានប្ដលទទួលបាន សៅសម្រកាម ប្សនក្ B ឬ IDEA។ 


	ព័ត៌ានផ្ដលអាចេាគល់អតតេញ្ញញណបុរគល 34 CFR § 300.32; WAC 392-172A-01140 
	ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលានន័យថាព័ត៌ានប្ដលាន៖ 
	1. ស្មោះក្ូនរបេ់អនក្ ស្មោះរបេ់អនក្ជាាតាបិតា ឬស្មោះេាជិក្ម្ររួសារសសសងសទៀត; 
	1. ស្មោះក្ូនរបេ់អនក្ ស្មោះរបេ់អនក្ជាាតាបិតា ឬស្មោះេាជិក្ម្ររួសារសសសងសទៀត; 
	1. ស្មោះក្ូនរបេ់អនក្ ស្មោះរបេ់អនក្ជាាតាបិតា ឬស្មោះេាជិក្ម្ររួសារសសសងសទៀត; 

	2. អាេយោឋនរបេ់ក្ូនអនក្; 
	2. អាេយោឋនរបេ់ក្ូនអនក្; 

	3. សលខេាាល់ផ្លទល់ខលួន ដូចជាសលខេនតិេុខេងាមរបេ់ក្ូនអនក្ ឬសលខេិេស។ ឬ 
	3. សលខេាាល់ផ្លទល់ខលួន ដូចជាសលខេនតិេុខេងាមរបេ់ក្ូនអនក្ ឬសលខេិេស។ ឬ 

	4. បញ្ជីននលក្ខណៈផ្លទល់ខលួន ឬព័ត៌ានសសសងសទៀតប្ដលអាចសធែើឱយវាអាចក្ំណត់អតតេញ្ញាណក្ូន របេ់អនក្សោយភាពម្របាក្ដម្របជាេមសហតុសល។ 
	4. បញ្ជីននលក្ខណៈផ្លទល់ខលួន ឬព័ត៌ានសសសងសទៀតប្ដលអាចសធែើឱយវាអាចក្ំណត់អតតេញ្ញាណក្ូន របេ់អនក្សោយភាពម្របាក្ដម្របជាេមសហតុសល។ 


	សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ាតាបិតា 34 CFR § 300.612; WAC 392-172A-05185 
	OSPI សតល់សេចក្តីជូនដំណឹងតាមរយៈបទបបញ្ាតតិរបេ់ខលួន សដើមបីជូនដំណឹងដល់អនក្យា ងសពញសលញអំពីភាព េាាត់ននព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាល រួមទាំង៖ 
	1. ភាពអាចរក្បានននទម្រមង់រដឋរំរូ រួមទាំង សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ ជាភាសាសម្រចើន និងទម្រមង់ជំនួេតាមការសេនើេុំ។ 
	1. ភាពអាចរក្បានននទម្រមង់រដឋរំរូ រួមទាំង សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ ជាភាសាសម្រចើន និងទម្រមង់ជំនួេតាមការសេនើេុំ។ 
	1. ភាពអាចរក្បានននទម្រមង់រដឋរំរូ រួមទាំង សេចក្តីជូនដំណឹងេតីពីក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ ជាភាសាសម្រចើន និងទម្រមង់ជំនួេតាមការសេនើេុំ។ 

	2. ការពិពណ៌នាអំពីព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលប្ដលម្របមូលបាន និងរក្ាទុក្សោយ OSPI តាមរយៈពាក្យបណតឹងរបេ់រដឋ េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ និងសេចក្តីេសម្រមច ការម្រតួតពិនិតយ ក្មមវិធីេុវតថិភាពេុវតថិភាព ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល និងការអនុវតតការ វាយតនមៃការសតល់ជំនួយ។ ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលម្រតូវបានដក្សចញមុនសពលប្ចក្រំប្លក្ព័ត៌ានសនោះជាមួយភានក្់ង្ហរសសសងសទៀត ឬព័ត៌ានប្ដលសេនើេុំរបេ់បុរាលសនាោះ លុោះម្រតាប្តាតាបិតា ឬេិេសសព ញវ័យសតល់ការយល់ម្រពមក្នុងការបសញ្ចញព័ត៌ាន។ 
	2. ការពិពណ៌នាអំពីព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលប្ដលម្របមូលបាន និងរក្ាទុក្សោយ OSPI តាមរយៈពាក្យបណតឹងរបេ់រដឋ េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ និងសេចក្តីេសម្រមច ការម្រតួតពិនិតយ ក្មមវិធីេុវតថិភាពេុវតថិភាព ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល និងការអនុវតតការ វាយតនមៃការសតល់ជំនួយ។ ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលម្រតូវបានដក្សចញមុនសពលប្ចក្រំប្លក្ព័ត៌ានសនោះជាមួយភានក្់ង្ហរសសសងសទៀត ឬព័ត៌ានប្ដលសេនើេុំរបេ់បុរាលសនាោះ លុោះម្រតាប្តាតាបិតា ឬេិេសសព ញវ័យសតល់ការយល់ម្រពមក្នុងការបសញ្ចញព័ត៌ាន។ 

	3. សេចក្តីេសងខបននសគ្នលនសយាបាយ និងនីតិវិធីប្ដលមណឌលេិក្ាធិការម្រតូវអនុវតតតាមទាក្់ទងនឹង ការសទុក្ ការបង្ហាញដល់ភារីទីបី ការរក្ាទុក្ និងការបំផ្លៃញព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេ ញ្ញាណបុរាល និង 
	3. សេចក្តីេសងខបននសគ្នលនសយាបាយ និងនីតិវិធីប្ដលមណឌលេិក្ាធិការម្រតូវអនុវតតតាមទាក្់ទងនឹង ការសទុក្ ការបង្ហាញដល់ភារីទីបី ការរក្ាទុក្ និងការបំផ្លៃញព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេ ញ្ញាណបុរាល និង 

	4. ការពិពណ៌នាអំពីេិទធិទាំងអេ់របេ់ាតាបិតា និងេិេសទាក្់ទងនឹងព័ត៌ានសនោះ រួមទាំងេិ ទធិសម្រកាមចាប់េតីពីេិទធិអប់រំម្ររួសារ និងឯក្ជនភាព (FERPA) និងបទបបញ្ាតតិអនុវតតរបេ់វាសៅក្នុង 34 CFR ប្សនក្ទី 99 ។ 
	4. ការពិពណ៌នាអំពីេិទធិទាំងអេ់របេ់ាតាបិតា និងេិេសទាក្់ទងនឹងព័ត៌ានសនោះ រួមទាំងេិ ទធិសម្រកាមចាប់េតីពីេិទធិអប់រំម្ររួសារ និងឯក្ជនភាព (FERPA) និងបទបបញ្ាតតិអនុវតតរបេ់វាសៅក្នុង 34 CFR ប្សនក្ទី 99 ។ 


	មុនសពលការក្ំណត់អតតេញ្ញាណ ទីតាំង ឬេក្មមភាពវាយតនមៃទូទាំងរដឋេំខាន់ៗ (ប្ដលសរសាាល់ថាជា "ការ ប្េែងរក្ក្ុារ") សេចក្តីជូនដំណឹងម្រតូវប្តម្រតូវបានសបាោះពុមពសាយក្នុងកាប្េត ឬម្របកាេសៅក្នុងម្របព័នធសសពែ សាយសសសងសទៀត ឬទាំងពីរសោយានចរាចរម្ររប់ម្រគ្នន់សដើមបីជូនដំណឹងដល់ាតាបិតាទូទាំងសាថនភាព ននេក្មមភាពសៅ ក្ំណត់ទីតាំង ក្ំណត់អតតេញ្ញាណ និងវាយតនមៃក្ុារប្ដលម្រតូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ។ 
	េិទធិចូលសម្របើ 34 CFR § 300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
	អនក្ានេិទធិម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយសមើលក្ំណត់ម្រតាអប់រំរបេ់ក្ូនអនក្ ប្ដលម្រតូវបានម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់សោយសាលារបេ់អនក្សម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តអនុវតតតាម េំសណើរបេ់អនក្សដើមបីម្រតួតពិនិតយ និងពិនិតយសមើលក្ំណត់ម្រតាអប់រំទាក្់ទងនឹងក្ូនរបេ់អនក្សោយមិនាន ការពនារសពលប្ដលមិនោំបាច់ និងមុនសពលក្ិចចម្របជុំណាមួយទាក្់ទងនឹង IEP ឬេវនាការដំសណើរការ មិនលសមអៀងណាមួយ (រួមទាំងការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយ ឬេវនាការសលើដំសណើរការអប់រំពិសេេទាក្់ទងនឹងវិន័យ) សហើយក្នុងក្រណីមិនសលើេពី 45 នលៃម្របតិទិនបនាទប់ពីអនក្បានសធែើេ
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	ឬបំពានសលើឯក្ជនភាព ឬេិទធិសសសងសទៀតរបេ់ក្ូនអនក្ វាម្រតូវប្តជូនដំណឹងដល់អនក្ថាអនក្ាន េិទធិក្នុង ការោក្់សេចក្តីប្លៃងការណ៍មួយសៅក្នុងក្ំណត់ម្រតាអប់រំរបេ់ក្ូនអនក្ សោយបសញ្ចញមតិសលើព័ត៌ាន ឬសតល់សហតុសលណាមួយប្ដលអនក្មិនយល់ម្រេបនឹងសេចក្តីេសម្រមចរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ 
	ម្របេិនសបើអនក្សម្រជើេសរើេោក្់សេចក្តីប្លៃងការណ៍សៅក្នុងក្ំណត់ម្រតារបេ់ក្ូនអនក្ សេចក្តីប្លៃងការណ៍ម្រតូវប្ត៖ 
	1. ម្រតូវរក្ាសោយមណឌលេិក្ាធិការជាប្សនក្ននក្ំណត់ម្រតារបេ់ក្ូនអនក្ ដរាបណាក្ំណត់ម្រតា ឬប្សនក្ម្របក្ួតម្របប្ជងម្រតូវបានរក្ាទុក្។ និង 
	1. ម្រតូវរក្ាសោយមណឌលេិក្ាធិការជាប្សនក្ននក្ំណត់ម្រតារបេ់ក្ូនអនក្ ដរាបណាក្ំណត់ម្រតា ឬប្សនក្ម្របក្ួតម្របប្ជងម្រតូវបានរក្ាទុក្។ និង 
	1. ម្រតូវរក្ាសោយមណឌលេិក្ាធិការជាប្សនក្ននក្ំណត់ម្រតារបេ់ក្ូនអនក្ ដរាបណាក្ំណត់ម្រតា ឬប្សនក្ម្របក្ួតម្របប្ជងម្រតូវបានរក្ាទុក្។ និង 

	2. ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការបង្ហាញក្ំណត់ម្រតារបេ់ក្ូនអនក្ ឬប្សនក្ប្ដលម្រតូវជំទាេ់សៅភារីណាមួយ សេចក្តីប្លៃងការណ៍ក្៏ម្រតូវប្តបង្ហាញដល់ភារីសនាោះ។ 
	2. ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការបង្ហាញក្ំណត់ម្រតារបេ់ក្ូនអនក្ ឬប្សនក្ប្ដលម្រតូវជំទាេ់សៅភារីណាមួយ សេចក្តីប្លៃងការណ៍ក្៏ម្រតូវប្តបង្ហាញដល់ភារីសនាោះ។ 


	ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការបង្ហាញព័ត៌ានផ្ដលអាចេាគល់អតតេញ្ញញណបុរគល 34 CFR § 300.622; WAC 392-172A-05225 
	ការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបេ់អនក្ម្រតូវប្តទទួលបាន មុនសពលប្ដលព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់ អតតេញ្ញាណបុរាលម្រតូវបានបង្ហាញដល់អនក្ដនទ លុោះម្រតាប្តការបង្ហាញព័ត៌ានប្ដលានសៅក្នុងក្ំណត់ម្រតាអ ប់រំរបេ់ក្ូនអនក្ម្រតូវបានអនុញ្ញាតសោយគ្នមនការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាសម្រកាម FERPA ។ ជាទូសៅ ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្មិនម្រតូវបានទាមទារសទ មុនសពលព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាល ម្រតូវបានសចញសាយសៅកាន់មន្រនតីននទីភានក្់ង្ហរប្ដលចូលរួមេម្រាប់សគ្នលបំណងបំសពញតាមតម្រមូវការននប្សនក្ B នន IDEA ។ ប ុប្នត ការយល់ម្រពមរបេ់អនក្ ឬការយល់ម្រពមពីក្ូនរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើព
	ក្ិចចការពារ េម្រាប់ព័ត៌ានផ្ដលអាចេាគល់អតតេញ្ញញណបុរគល 34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តការពារការេាាត់ននព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលសៅដំណាក្់កាលម្របមូល ការសទុក្ ការបង្ហាញ និងការបំផ្លៃញ។ មន្រនតីានក្់សៅមណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តទទួល ខុេម្រតូវក្នុងការធានាការេាាត់ននព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលណាមួយ។ មនុេសទាំង អេ់ប្ដលម្របមូល ឬសម្របើម្របាេ់ព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលម្រតូវប្តទទួលបានការបណតុោះ បណាតល ឬការប្ណនាំទាក្់ទងនឹងការេាាត់សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA និង FERPA ។ 
	 
	មណឌលេិក្ានីមួយៗម្រតូវប្តរក្ា េម្រាប់ការសធែើអធិការក្ិចចសាធារណៈ ការចុោះបញ្ជីបចចុបបននននស្មោះ និងមុខ តំប្ណងរបេ់បុរាលិក្ទាំងសនាោះសៅក្នុងទីភានក្់ង្ហរប្ដលអាចានេិទធិចូលសម្របើព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលបាន។ 
	ការបំផ្លៃញ ការរក្ាទុក្ និងការនទុក្ព័ត៌ាន 34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	មណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវប្តជូនដំណឹងដល់អនក្សៅសពលប្ដលព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលបានម្របមូល រក្ាទុក្ ឬសម្របើម្របាេ់ប្លងម្រតូវការសដើមបីសតល់សេវាអប់រំដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ 
	សៅសពលប្ដលវាប្លងម្រតូវការ ពត៌ានម្រតូវប្តបំផ្លៃញតាមការសេនើេុំរបេ់អនក្។ ប ុប្នត ក្ំណត់ម្រតាអចិនន្រនតយ៍ ននស្មោះ អាេយោឋន និងសលខទូរេ័ពទរបេ់ក្ូនអនក្ ថានក្់សរៀន ក្ំណត់ម្រតាចូលសរៀន ថានក្់ប្ដលបានចូលរួម ក្ម្រមិតថានក្់ប្ដលបានបញ្ចប់ និងឆ្នំប្ដលបានបញ្ចប់អាចម្រតូវបានរក្ាទុក្សោយមិនក្ំណត់សពលសវលា។ 
	ចាប់រដឋទាក្់ទងនឹងការរក្ាទុក្ក្ំណត់ម្រតាានសៅក្នុងជំពូក្ទី 40.14 ប្ក្ប្ម្របម្រក្មរដឋវា៉ាេុីនសតាន (Revised Code of Washington, RCW)។ នីតិវិធីេម្រាប់រយៈសពលប្ដលមណឌលេិក្ាធិការមួយម្រតូវរក្ាក្ំណ ត់ម្រតាម្រតូវបានសបាោះពុមពសាយសោយរដឋសលខាធិការវា៉ាេុីនសតាន ប្សនក្ននបណណសារ និងការម្ររប់ម្ររងក្ំណត់ម្រតា (Washington Secretary of State, Division of Archives and Records Management)។ 
	នីតិវិធីសោោះម្រសាយវិវាទការអប់រំពិសេេ 
	អនក្រឺជាអនក្ចូលរួមដ៏េំខាន់សៅក្នុងម្ររប់ទិដឋភាពននក្មមវិធីអប់រំពិសេេរបេ់ក្ូនអនក្។ ការចូលរួមសនោះ ោប់សសតើមពីការបញ្ជូនដំបូងរបេ់ក្ូនអនក្។ អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្ម្រតូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតឱយ សធែើការរួមគ្ននសដើមបីពាយាមសោោះម្រសាយការប្ខែងរំនិតគ្ននប្ដលប ោះពាល់ដល់ក្មមវិធីអប់រំពិសេេរបេ់ក្ូនអនក្។ សៅសពលប្ដលអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្មិនអាចសោោះម្រសាយការប្ខែងរំនិតគ្ននបានសនាោះ ានជសម្រមើេសោោះម្រសាយវិវាទជាសលូវការបប្នថមសទៀត។ ជសម្រមើេទាំងសនោះរឺការេម្រមុោះេម្រមួល បណតឹងេហរមន៍ និងេវនាការដំសណើរការសោយយុតតិធម៌។ 
	ការេម្រមុោះេម្រមួល 34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
	ទូសៅ 
	សេវាេម្រមុោះេម្រមួលានសតល់ជូនសោយមិនរិតនលៃេម្រាប់អនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការសដើមបីជួយសោោះម្រសាយបញ្ញា ពាក្់ព័នធនឹងការក្ំណត់អតតេញ្ញាណ ការវាយតនមៃ ការោក្់ការអប់រំ និងការសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្ និងសៅសពលណាប្ដលេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ម្រតូវបានសេនើេុំ។ ការេម្រមុោះេម្រមួលរឺេម័ម្ររចិតត សហើយមិនអាចសម្របើសដើមបីបដិសេធ ឬពនារសពលេិទធិរបេ់អនក្ក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ ឬបដិសេធេិទធិសសសងសទៀតប្ដលានប្ចងក្នុងប្សនក្ B នន IDEA សនាោះសទ។ វរាេម្រមុោះេម្រមួលម្រតូវបានក្ំណត់ក្នុ ងលក្ខណៈទាន់សពលសវលាសៅទីតាំងប្ដលង្ហយម
	ការេម្រមុោះេម្រមួលរឺអាចសម្របើបាន ម្របេិនសបើភាសាចមបងរបេ់អនក្មិនប្មនជាភាសាអង់សរៃេ ឬម្របេិនសបើ អនក្សម្របើរសបៀបទាក្់ទងសសសងសទៀតសៅសពលប្ដលបានសេនើេុំ លុោះម្រតាប្តវាចាេ់ថាមិនអាចសធែើដូសចនោះបាន។ 
	មណឌលេិក្ាធិការអាចបសងេើតនីតិវិធីប្ដលសតល់ជូនាតាបិតាប្ដលសម្រជើេសរើេមិនសម្របើម្របាេ់ដំសណើរការេម្រមបេម្រមួល ឱកាេជួបម្របជុំគ្ននតាមសពលសវលា និងទីក្ប្នៃងប្ដលង្ហយម្រេួលេម្រាប់អនក្ ជាមួយនឹងភារីប្ដល មិនោប់អារមមណ៍៖ 
	1. ប្ដលេថិតសៅសម្រកាមក្ិចចេនាជាមួយអងាភាពសោោះម្រសាយវិវាទជំនួេប្ដលេមម្រេប ឬមជឈមណឌល បណដុោះបណាដល និងព័ត៌ានាតាបិតា ឬមជឈមណឌលធនធានាតាបិតាេហរមន៍សៅក្នុងរដឋ។ និង 
	1. ប្ដលេថិតសៅសម្រកាមក្ិចចេនាជាមួយអងាភាពសោោះម្រសាយវិវាទជំនួេប្ដលេមម្រេប ឬមជឈមណឌល បណដុោះបណាដល និងព័ត៌ានាតាបិតា ឬមជឈមណឌលធនធានាតាបិតាេហរមន៍សៅក្នុងរដឋ។ និង 
	1. ប្ដលេថិតសៅសម្រកាមក្ិចចេនាជាមួយអងាភាពសោោះម្រសាយវិវាទជំនួេប្ដលេមម្រេប ឬមជឈមណឌល បណដុោះបណាដល និងព័ត៌ានាតាបិតា ឬមជឈមណឌលធនធានាតាបិតាេហរមន៍សៅក្នុងរដឋ។ និង 

	2. សតើអនក្ណានឹងពនយល់ពីអតថម្របសយាជន៍ និងសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ការសម្របើម្របាេ់ដំសណើរការេម្រមបេ ម្រមួលដល់អនក្? 
	2. សតើអនក្ណានឹងពនយល់ពីអតថម្របសយាជន៍ និងសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ការសម្របើម្របាេ់ដំសណើរការេម្រមបេ ម្រមួលដល់អនក្? 


	ភាពមិនលំសអៀងននអែក្េម្រមបេម្រមួល 
	ការេម្រមុោះេម្រមួលម្រតូវបានសធែើសឡើងសោយបុរាលានក្់ប្ដលានលក្ខណៈេមបតតិម្ររប់ម្រគ្នន់ មិនលំសអៀង និងម្រតូវ បានបណតុោះបណាតលក្នុងបសចចក្សទេេម្រមបេម្រមួលម្របក្បសោយម្របេិទធភាព។ បុរាលសនាោះក្៏ម្រតូវប្តាន 
	ចំសណោះដឹងសៅក្នុងចាប់ និងបទបបញ្ាតតិទាក្់ទងនឹងការសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធសងប្ដរ។ OSPI សធែើក្ិចចេនាជាមួយភានក្់ង្ហរខាងសម្រៅ សដើមបីសធែើការេម្រមុោះេម្រមួល។ ទីភានក្់ង្ហរសនាោះរក្ាបញ្ជីអនក្េម្រមុោះ េម្រមួល។ អនក្េម្រមបេម្រមួលម្រតូវបានោត់តាំងសោយនចដនយ បងែិល ឬប្សអក្សលើមូលោឋនមិនលំសអៀង សសសង សទៀត។ អនក្េម្រមុោះេម្រមួល (1) មិនអាចជានិសយាជិតរបេ់ OSPI មណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហររដឋសសសង សទៀតប្ដលក្ំពុងសតល់សេវាផ្លទល់ដល់ក្ុារ ប្ដលជាក្មមវតថុននដំសណើរការេម្រមបេម្រមួល សហើយ (2) ម្របប្ហលជា មិនានជសាៃោះផ្លទល់ខលួន ឬវិជាជជីវៈន
	ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងេសម្រមចបានសៅក្នុងការេម្រមបេម្រមួល 
	ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការ្នដល់ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងមួយ វាម្រតូវប្តចងម្រក្ងជាឯក្សារក្នុងក្ិ ចចម្រពមសម្រពៀងេម្រមុោះេម្រមួលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប្ដលម្រតូវបានចុោះហតថសលខាសោយអនក្ និងតំណាងមណឌល េិក្ាធិការប្ដលម្រតូវបានអនុញ្ញាតឱយចូលសៅក្នុងក្ិចចម្រពមសម្រពៀងប្ដលានកាតពែក្ិចចម្រេបចាប់។ ការពិភាក្ាក្នុងអំឡុងសពលវរាេម្រមុោះេម្រមួលរឺជាការេាាត់ និងមិនអាចម្រតូវបានសម្របើជាេេតុតា ងសៅ ក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ ឬដំសណើរការរដឋបបសវណីននតុលាការេហព័នធណាមួយ ឬតុលា ការរដឋវា៉ាេុីនសតានសឡើយ។ សនោះម្រតូវប្តបញ្ញជក្់សៅក្នុងក្ិចចម្
	ភាពខុេគ្នែរវាងការសេុើបអសងេត និងេវនាការនីតិវិធីម្រតឹម ម្រតូវតាមចាប់េតីពីបណតឹងការអប់រំពិសេេរបេ់ពលរដឋ 
	បទបបញ្ាតតិេម្រាប់ប្សនក្ B នន IDEA ាននីតិវិធីសសសងគ្ននេម្រាប់បណតឹងរដឋ (បណតឹងេហរមន៍) និងេវនា ការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ម្រតឹមម្រតូវ។ ពាក្យបណតឹងេហរមន៍អាចម្រតូវបានោក្់សៅ OSPI សោយបុរាល ឬអងាការណាមួយប្ដលសោទម្របកាន់ថាេង្ហេត់សាលាសរៀន OSPI ឬទីភានក្់ង្ហរសាធារណៈសសសងសទៀតបាន រំសលាេសលើតម្រមូវការប្សនក្ B ចាប់េហព័នធប្ដលានសៅក្នុង 34 CFR ប្សនក្ 300 ឬបទបបញ្ាតតិរបេ់រដឋប្ដលអ នុវតតប្សនក្ B នន អាយឌ្ីសអ។ ពាក្យបណតឹងេហរមន៍ម្រតូវបានសេុើបអសងេតសោយ OSPI សោយប្សអក្សលើព័ត៌ាន អំពីការរំសលាេប្ដលសតល់សោយអនក្ោក្់ពាក្យបណដឹង និងមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភាន
	េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់អាចនឹងម្រតូវោក្់ជូនសោយអនក្ ឬមណឌលេិក្ារបេ់អនក្ប្តប ុសណាណោះ សលើបញ្ញាណាមួយប្ដលទាក្់ទងនឹងការក្ំណត់អតតេញ្ញាណ ការវាយតនមៃ ឬក្ប្នៃងអប់រំរបេ់ក្ូនអនក្ ឬការសតល់ការអប់រំសាធារណៈេមរមយសោយឥតរិតនលៃ (FAPE) ដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ េវនាការតាមដំ សណើរការម្រតឹមម្រតូវ សធែើសឡើងសោយមន្រនតីរដឋបាលេវនាការ(ALJ) ប្ដលជួលសោយការិយាល័យេវនាការរដឋបាល ប្ដលជាភានក្់ង្ហររដឋឯក្រាជយ។ េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ ជាទូសៅពាក្់ព័នធនឹងេក្ខីក្មមរបេ់សាក្សី និងការប្ណនាំេេតុតាង។ េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ម្រតូវប្តោក្់ក្ន
	សពលសវលា និងនីតិវិធីេម្រាប់បណតឹងេហរមន៍ និងេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ម្រតូវបានពនយល់ដូច ខាងសម្រកាម។ 
	នីតិវិធីេម្រាប់បណតឹងពលរដឋ 34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–
	05045 
	OSPI ាននីតិវិធីេម្រាប់សោោះម្រសាយបណតឹងរដឋ។ នីតិវិធីានសៅក្នុងបទបបញ្ាតតិរបេ់រដឋ សហើយព័ត៌ ានទាក្់ទងនឹងពាក្យបណតឹងរបេ់រដឋម្រតូវបានរក្ាទុក្សៅសលើសរហទំព័រ។ 
	ម្របេិនសបើអនក្ បុរាល ឬអងាការណាមួយសជឿថាមណឌលេិក្ាធិការ OSPI ឬសាថប័នអប់រំសសសងសទៀតប្ដល ម្ររប់ម្ររងសោយ IDEA បានបំពានប្សនក្ B នន IDEA បទបបញ្ាតតិអនុវតតប្សនក្ B ឬបទបបញ្ាតតិរដឋប្ដលម្រតូវគ្នន អនក្អាចោក្់ពាក្យបណតឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសៅកាន់ការិយាល័យរបេ់ អរានាយក្ននការប្ណ នាំសាធារណៈ (OSPI), ការអប់រំពិសេេ, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200។ អនក្ម្រតូវប្តសតល់សេ ចក្តីចមៃងននពាក្យបណតឹងសៅមណឌលេិក្ាធិការ ឬភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតម្របឆ្ំងនឹងអនក្ប្ដលអនក្ ក្ំពុងតអូញប្តអរ។ 
	ការោក្់ពាក្យបណតឹង 
	បណដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្រតូវប្តចុោះហតថសលខាសោយអនក្ ឬបុរាល ឬអងាការប្ដលោក្់ពាក្យបណតឹង សហើយម្រតូវប្តរួមបញ្ចូលព័ត៌ានខាងសម្រកាម៖ 
	• សេចក្តីប្លៃងការណ៍ប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតបានរំសលាេសលើតម្រមូវការននប្សនក្ B នន IDEA បទបបញ្ាតតិអនុវតតប្សនក្ B ចាប់ ឬបទបបញ្ាតតិរដឋប្ដលម្រតូវគ្នន ឬសេចក្តីប្លៃងការណ៍ ប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតមិនអនុវតតក្ិចចម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល ឬដំសណាោះម្រសាយ។ 
	• សេចក្តីប្លៃងការណ៍ប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតបានរំសលាេសលើតម្រមូវការននប្សនក្ B នន IDEA បទបបញ្ាតតិអនុវតតប្សនក្ B ចាប់ ឬបទបបញ្ាតតិរដឋប្ដលម្រតូវគ្នន ឬសេចក្តីប្លៃងការណ៍ ប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតមិនអនុវតតក្ិចចម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល ឬដំសណាោះម្រសាយ។ 
	• សេចក្តីប្លៃងការណ៍ប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតបានរំសលាេសលើតម្រមូវការននប្សនក្ B នន IDEA បទបបញ្ាតតិអនុវតតប្សនក្ B ចាប់ ឬបទបបញ្ាតតិរដឋប្ដលម្រតូវគ្នន ឬសេចក្តីប្លៃងការណ៍ ប្ដលមណឌលេិក្ាធិការ ឬទីភានក្់ង្ហរសសសងសទៀតមិនអនុវតតក្ិចចម្រពមសម្រពៀងេម្រមបេម្រមួល ឬដំសណាោះម្រសាយ។ 

	• ស្មោះ និងអាេយោឋនរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ ឬភានក្់ង្ហរសសសងសទៀត; 
	• ស្មោះ និងអាេយោឋនរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ ឬភានក្់ង្ហរសសសងសទៀត; 

	• ស្មោះរបេ់េិេស ម្របេិនសបើពាក្យបណតឹងរឺជាក្់លាក្់ចំសពាោះេិេស និងព័ត៌ានទំនាក្់ទំនង ម្របេិនសបើេិេសគ្នមនសទោះេប្មបង។ 
	• ស្មោះរបេ់េិេស ម្របេិនសបើពាក្យបណតឹងរឺជាក្់លាក្់ចំសពាោះេិេស និងព័ត៌ានទំនាក្់ទំនង ម្របេិនសបើេិេសគ្នមនសទោះេប្មបង។ 

	• ស្មោះសាលាប្ដលេិេសចូលសរៀន; 
	• ស្មោះសាលាប្ដលេិេសចូលសរៀន; 

	• ការពិពណ៌នាអំពីបញ្ញាជាមួយនឹងការពិតជាក្់លាក្់; 
	• ការពិពណ៌នាអំពីបញ្ញាជាមួយនឹងការពិតជាក្់លាក្់; 

	• ដំសណាោះម្រសាយប្ដលបានសេនើសឡើងចំសពាោះវិសាលភាពប្ដលព័ត៌ានសនោះម្រតូវបានសរសាាល់ និងអាចរក្ បានេម្រាប់អនក្សៅសពលអនក្ោក្់ពាក្យបណតឹង។ និង 
	• ដំសណាោះម្រសាយប្ដលបានសេនើសឡើងចំសពាោះវិសាលភាពប្ដលព័ត៌ានសនោះម្រតូវបានសរសាាល់ និងអាចរក្ បានេម្រាប់អនក្សៅសពលអនក្ោក្់ពាក្យបណតឹង។ និង 

	• ស្មោះ អាេយោឋន និងសលខទូរេ័ពទរបេ់អនក្។ 
	• ស្មោះ អាេយោឋន និងសលខទូរេ័ពទរបេ់អនក្។ 


	ការបំពានសនោះមិនម្រតូវសក្ើតសឡើងសលើេពី មួយឆ្ែំ មុនកាលបរិសចឆទប្ដលពាក្យបណតឹងប្ដលបំសពញតាម តម្រមូវការខាងសលើម្រតូវបានទទួលសោយ OSPI ។ 
	OSPI បានបសងេើតទម្រមង់ប្បបបទរំរូប្ដលអនក្អាចសម្របើសដើមបីោក្់ពាក្យបណតឹង។ ទម្រមង់សនោះានសៅសលើ 
	OSPI បានបសងេើតទម្រមង់ប្បបបទរំរូប្ដលអនក្អាចសម្របើសដើមបីោក្់ពាក្យបណតឹង។ ទម្រមង់សនោះានសៅសលើ 
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក្់ពាក្យបណតឹងេហរមន៍ – េំណួរប្ដលេួរញឹក្ញាប់ និងទម្រមង់សេនើេុំ
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក្់ពាក្យបណតឹងេហរមន៍ – េំណួរប្ដលេួរញឹក្ញាប់ និងទម្រមង់សេនើេុំ

	 សរហទំព័រ។ អនក្មិនតម្រមូវឱយសម្របើទម្រមង់សនោះសទ។ 

	ការសេុើបអសងេតពីបណតឹង 
	OSPI ម្រតូវប្តសេុើបអសងេត និងសចញសេចក្តីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈសពល 60 នលាតាមម្របតិទិន បនាទប់ពីវាបានទទួលពាក្យបណតឹង លុោះម្រតាប្តានការពនាសពលម្រតូវបានធានា។ ក្នុងអំឡុងសពល 60 នលា OSPI (1) តម្រមូវឱយមណឌលេិក្ាធិការសតល់ការស្ៃើយតបសៅនឹងពាក្យបណតឹង។ (2) សតល់ឱយអនក្ ឬអនក្បតឹង សតល់ឱកាេសដើមបីោក្់ព័ត៌ានបប្នថមអំពីការសោទម្របកាន់សៅក្នុងពាក្យបណតឹង។ (3) អាចអនុវតតការ សេុើបអសងេតសៅនឹងក្ប្នៃងសោយឯក្រាជយ ម្របេិនសបើ OSPI ក្ំណត់ថាវាោំបាច់។ និង (4) ពិនិតយព័ត៌ ានប្ដលពាក្់ព័នធទាំងអេ់ និងសធែើសេចក្តីេសម្រមចសោយឯក្រាជយថាសតើមណឌលេិក្ាធិការ ឬ
	ការសេុើបអសងេត ការពនាសពល សេចក្តីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
	ប្ដនក្ំណត់សពលសវលា 60 នលាតាមម្របតិទិនអាចបនតបានលុោះម្រតាប្ត៖ (1) ានកាលៈសទេៈពិសេេទាក្់ 
	ទងនឹងបណតឹងជាក្់លាក្់មួយ; ឬ (2) អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការេម័ម្ររចិតតយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សដើមបីពម្រងីក្សពលសវលាសដើមបីសោោះម្រសាយបណតឹងតាមរយៈការេម្រមបេម្រមួល ឬវិធីសាន្រេតសោោះម្រសាយវិវា ទជំនួេសដើមបីសោោះម្រសាយជសាៃោះ។ 
	 
	សេចក្តីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្រតូវបានសសាើសៅអនក្ ឬអនក្ោក្់ពាក្យបណដឹង និងសៅមណឌលេិក្ាធិការ។ សេចក្តីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងសោោះម្រសាយការសោទម្របកាន់នីមួយៗ។ ចំសពាោះការសោទម្របកាន់ នីមួយៗ សេចក្តីេសម្រមចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនឹងបញ្ញជក្់ពីការរក្ស ើញននការពិត ការេននិោឋន សហតុសលេម្រាប់សេចក្តីេសម្រមច និងវិធានការប្ក្តម្រមូវប្ដលេមសហតុសល ប្ដលោត់ទុក្ថាោំបាច់ សដើមបីសោោះម្រសាយបណតឹងម្របេិនសបើានការបំពានបានសក្ើតសឡើង។ 
	ដំសណាោះម្រសាយបណតឹង 
	សៅសពល OSPI រក្ស ើញការបំពាន ឬការបរាជ័យក្នុងការសតល់សេវាក្មមេមម្រេបតាមរយៈដំសណើរការ បណតឹងរបេ់ខលួន សេចក្តីេសម្រមចនឹងសោោះម្រសាយ៖ 
	1. រសបៀបសោោះម្រសាយការបដិសេធននសេវាក្មមទាំងសនាោះ រួមទាំងការសដល់រង្ហែន់េំណងជារូបិយវតថុ ឬេក្មមភាពប្ក្តម្រមូវសសសងសទៀតប្ដលេមម្រេបសៅនឹងតម្រមូវការរបេ់េិេស។ និង 
	1. រសបៀបសោោះម្រសាយការបដិសេធននសេវាក្មមទាំងសនាោះ រួមទាំងការសដល់រង្ហែន់េំណងជារូបិយវតថុ ឬេក្មមភាពប្ក្តម្រមូវសសសងសទៀតប្ដលេមម្រេបសៅនឹងតម្រមូវការរបេ់េិេស។ និង 
	1. រសបៀបសោោះម្រសាយការបដិសេធននសេវាក្មមទាំងសនាោះ រួមទាំងការសដល់រង្ហែន់េំណងជារូបិយវតថុ ឬេក្មមភាពប្ក្តម្រមូវសសសងសទៀតប្ដលេមម្រេបសៅនឹងតម្រមូវការរបេ់េិេស។ និង 

	2. ការសតល់សេវាអប់រំពិសេេនាសពលអនារតេមម្រេបេម្រាប់េិេសទាំងអេ់។ 
	2. ការសតល់សេវាអប់រំពិសេេនាសពលអនារតេមម្រេបេម្រាប់េិេសទាំងអេ់។ 


	បណដឹងេហរមន៍អប់រំពិសេេ និងេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមនលូវចាប់ 
	ម្របេិនសបើពាក្យបណតឹងេហរមន៍ម្រតូវបានទទួល ប្ដលជាក្មមវតថុននេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ឬពាក្យបណតឹងានបញ្ញាជាសម្រចើន សហើយបញ្ញាមួយ ឬសម្រចើនសនាោះជាប្សនក្ននេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម សលូវចាប់សនាោះ OSPI ម្រតូវប្តទុក្ប្ឡក្ (មិនសេុើបអសងេត) ប្សនក្ណាមួយនន បណតឹងប្ដលក្ំពុងម្រតូវបាន សោោះម្រសាយសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ រហូតទាល់ប្តេវនាការបានបញ្ចប់។ បញ្ញាណា មួយសៅក្នុងពាក្យបណតឹងប្ដលមិនប្មនជាប្សនក្ននដំសណើរការេវនាការម្រតឹមម្រតូវ ម្រតូវប្តម្រតូវបានសោោះ ម្រសាយសៅក្នុងសពលសវលាននបណតឹង។ 
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	1. ភារីាខងសទៀតយល់ម្រពមសលើការផ្លៃេ់បតូរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សហើយម្រតូវបានសតល់ឱកាេសដើមបីសោោះ ម្រសាយេំសណើេវនាការតាមរយៈការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ (ម្របេិនសបើអនក្ ាតាបិតាបាន សេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ) ប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសម្រកាម។ ឬ 
	1. ភារីាខងសទៀតយល់ម្រពមសលើការផ្លៃេ់បតូរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សហើយម្រតូវបានសតល់ឱកាេសដើមបីសោោះ ម្រសាយេំសណើេវនាការតាមរយៈការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ (ម្របេិនសបើអនក្ ាតាបិតាបាន សេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ) ប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសម្រកាម។ ឬ 
	1. ភារីាខងសទៀតយល់ម្រពមសលើការផ្លៃេ់បតូរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សហើយម្រតូវបានសតល់ឱកាេសដើមបីសោោះ ម្រសាយេំសណើេវនាការតាមរយៈការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ (ម្របេិនសបើអនក្ ាតាបិតាបាន សេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ) ប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសម្រកាម។ ឬ 

	2. មិនសលើេពីម្របាំនលាមុនសពលេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ោប់សសតើម មន្រនតីេវនាការ សតល់ការអនុញ្ញាតេម្រាប់ការផ្លៃេ់បតូរ។ 
	2. មិនសលើេពីម្របាំនលាមុនសពលេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ោប់សសតើម មន្រនតីេវនាការ សតល់ការអនុញ្ញាតេម្រាប់ការផ្លៃេ់បតូរ។ 


	ម្របេិនសបើអនក្ជាភារីប្ដលសេនើេុំេវនាការ សហើយអនក្សធែើការផ្លៃេ់បតូរេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ សពលសវលាេម្រាប់ការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ និងរយៈសពលេម្រាប់ដំសណាោះម្រសាយ (េូមសមើល៖ ដំសណើរការ ដំសណាោះម្រសាយ) ោប់សសតើមមតងសទៀតសៅនលាទី េំសណើប្ដលបានប្ក្ប្ម្របម្រតូវបានោក្់ជូន ឬកាលបរិសចឆទប្ដល ALJ សតល់េំសណើសនោះ។ 
	ការស្ៃើយតបមណឌលេិក្ាធិការចំសពាោះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមនលូវចាប់ 
	 
	 
	ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការមិនបានសសាើសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនមក្អនក្ ដូចប្ដ លបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន, ទាក្់ទងនឹងម្របធាន បទប្ដលានសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្ មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តក្នុងរយៈ សពល 10 នលាតាមម្របតិទិននន ទទួលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ េូមសសាើជូនអនក្នូវការស្ៃើយតបប្ដលរួមាន៖ 
	1. ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសេនើ ឬបដិសេធមិនោត់វិធានការប្ដលបាន សលើក្សឡើងសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់; 
	1. ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសេនើ ឬបដិសេធមិនោត់វិធានការប្ដលបាន សលើក្សឡើងសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់; 
	1. ការពនយល់អំពីមូលសហតុប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសេនើ ឬបដិសេធមិនោត់វិធានការប្ដលបាន សលើក្សឡើងសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់; 

	2. ការពិពណ៌នាអំពីជសម្រមើេសសសងសទៀតប្ដលម្រក្ុម IEP របេ់ក្ូនអនក្បានពិោរណា និងមូលសហតុប្ដ លជសម្រមើេទាំងសនាោះម្រតូវបានបដិសេធ។ 
	2. ការពិពណ៌នាអំពីជសម្រមើេសសសងសទៀតប្ដលម្រក្ុម IEP របេ់ក្ូនអនក្បានពិោរណា និងមូលសហតុប្ដ លជសម្រមើេទាំងសនាោះម្រតូវបានបដិសេធ។ 

	3. ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវាយតនមៃនីមួយៗ ការវាយតនមៃ ក្ត់ម្រតា ឬរាយការណ៍មណឌលេិក្ាធិការ ប្ដលសម្របើជាមូលោឋនេម្រាប់េក្មមភាពប្ដលបានសេនើសឡើង ឬបដិសេធ។ និង 
	3. ការពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវាយតនមៃនីមួយៗ ការវាយតនមៃ ក្ត់ម្រតា ឬរាយការណ៍មណឌលេិក្ាធិការ ប្ដលសម្របើជាមូលោឋនេម្រាប់េក្មមភាពប្ដលបានសេនើសឡើង ឬបដិសេធ។ និង 

	4. ការពិពណ៌នាអំពីក្តាតសសសងសទៀតប្ដលពាក្់ព័នធសៅនឹងេក្មមភាពប្ដលបានសេនើសឡើង ឬបដិសេ ធរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ 
	4. ការពិពណ៌នាអំពីក្តាតសសសងសទៀតប្ដលពាក្់ព័នធសៅនឹងេក្មមភាពប្ដលបានសេនើសឡើង ឬបដិសេ ធរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ 


	មណឌលេិក្ាធិការមួយអាចសៅប្តអោះអាងថាេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្មិនម្ររប់ម្រគ្នន់សទ សទាោះបីជាវាសតល់ឱយអនក្នូវព័ត៌ានសៅក្នុងចំណុច 1-4 ខាងសលើក្៏សោយ។ 
	ការស្ៃើយតបរបេ់ភារីាខងសទៀតចំសពាោះេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមនលូវចាប់ 
	សលើក្ប្លងប្តេម្រាប់ការពសនៃឿនេវនាការេម្រាប់ការោក្់វិន័យប្ដលបានពិភាក្ាសៅសម្រកាមប្សនក្ នីតិវិធីេវនាការតាមកាលក្ំណត់េម្រាប់ការោក្់វវិន័យ, ភារីប្ដលទទួលបានេំសណើេុំេវនាការ ម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ម្រតូវប្តក្នុងរយៈសពល 10 នលាតាមម្របតិទិនននការទទួលេំសណើសនាោះ េូមសសាើសសសងសទៀត ភារីនូវការស្ៃើយតបប្ដលជាពិសេេសោោះម្រសាយបញ្ញាសៅក្នុងេំសណើ។ ភារីទាំងពីរអាចសៅប្តអោះអាងថា េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់មិនម្ររប់ម្រគ្នន់។ 
	ទម្រមង់ផ្បបបទរំរូនានា 34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
	OSPI បានបសងេើតទម្រមង់ប្បបបទេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ សដើមបីជួយអនក្ក្នុងការ ោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ ទម្រមង់សនោះានសៅសលើ 
	OSPI បានបសងេើតទម្រមង់ប្បបបទេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ សដើមបីជួយអនក្ក្នុងការ ោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ ទម្រមង់សនោះានសៅសលើ 
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – 
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – 


	េំសណើេវនាការ ម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ – េំណួរប្ដលេួរញឹក្ញាប់ និងទម្រមង់សេនើេុំ
	េំសណើេវនាការ ម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ – េំណួរប្ដលេួរញឹក្ញាប់ និងទម្រមង់សេនើេុំ
	េំសណើេវនាការ ម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ – េំណួរប្ដលេួរញឹក្ញាប់ និងទម្រមង់សេនើេុំ

	 ទំព័របណាដញ. 

	អនក្មិនតម្រមូវឱយសម្របើទម្រមង់សនោះសទ។ ប ុប្នត េិទធិរបេ់អនក្ចំសពាោះេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវអាចម្រតូវបាន បដិសេធ ឬពនារសពល ម្របេិនសបើេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់មិនរួមបញ្ចូលព័ត៌ាន ោំបាច់ទាំ ងអេ់។ អនក្ក្៏អាចទទួលបានសេចក្តីចមៃងននទម្រមង់សេនើេុំេវនាការពីនាយក្ោឋនអប់ រំពិសេេននម ណឌលេិក្ាធិការរបេ់អនក្។ 
	ការក្ំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់េិេសខណៈសពលេិេសក្នុងសពលរង់ោំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមនលូវចាប់ 34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	សលើក្ប្លងប្តដូចប្ដលបានសដល់ជូនខាងសម្រកាមសម្រកាមចំណងសជើង Discipline Procedures េម្រាប់េិេស ប្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ, សៅសពលប្ដលេំសណើេវនាការតាមក្ំណត់ម្រតូវបានសសាើ សៅភារីាខងសទៀត ក្នុងអំឡុងសពលននដំសណើរការដំសណាោះម្រសាយ និងខណៈសពលប្ដលក្ំពុងរង់ ោំសេចក្តីេសម្រមចននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់មិនលសមអៀងណាមួយ ឬដំសណើរការរបេ់តុលាការ ប្ដលពាក្់ព័នធនឹងការបតឹងឧទធរណ៍សលើសេចក្តីេសម្រមចរបេ់ ALJ ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវប្តេថិតសៅក្នុងក្ប្នៃងអ ប់រំបចចុបបននរបេ់គ្នត់ លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រេបសសសងពីសនោះ . 
	សាថនភាពរបេ់េិេសក្នុងអំឡុងសពលដំសណើរការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវមិនហាមឃត់ម្រក្ុម IEP ពីការម្របជុំតាម តម្រមូវការ ឬតាមតម្រមូវការសនាោះសទ។ ម្រក្ុម IEP អាចសធែើបចចុបបននភាព និងអនុវតត IEP របេ់េិេសបាន លុោះម្រតាប្តការផ្លៃេ់បតូរទាំងសនាោះេថិតក្នុងជសាៃោះ។ 
	ម្របេិនសបើេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ពាក្់ព័នធនឹងការោក្់ពាក្យេុំចូលសរៀនសៅសាលារដឋដំបូង ក្ូនរបេ់អនក្សោយានការយល់ម្រពមពីអនក្ ម្រតូវប្តោក្់ក្នុងក្មមវិធីសាលារដឋធមមតា រហូតដល់ការប ញ្ចប់ដំសណើរការទាំងអេ់សនាោះ។ 
	ម្របេិនសបើេំសណើេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ពាក្់ព័នធនឹងការសតល់សេវាដំបូងសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលក្ំពុងផ្លៃេ់បតូរពីការបសម្រមើសៅសម្រកាមប្សនក្ C នន IDEA សៅប្សនក្ B នន IDEA សហើយអនក្ប្ដលមិនានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមប្សនក្ C សទៀតសទ សោយសារ ក្ូនរបេ់អនក្ាន អាយុបីឆ្នំសហើយ មណឌលេិក្ាធិការមិនតម្រមូវឱយសតល់សេវាប្សនក្ C ប្ដលគ្នត់ក្ំពុងទទួលបានសនាោះសទ។ ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានរក្ស ើញថាានេិទធិសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA សហើយអនក្សតល់ការយល់ម្រពម ឱយក្ូនរបេ់អនក្ទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្
	ម្របេិនសបើ ALJ ្នដល់សេចក្តីេសម្រមចថាការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរឺេមរមយ សេចក្តីេ សម្រមចសនាោះទាក្់ទងនឹងការោក្់ម្រតូវប្តម្រតូវបានោត់ទុក្ជាក្ិចចម្រពមសម្រពៀងរវាងអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការ េម្រាប់សគ្នលបំណងននការោក្់ក្ំឡុងសពលបតឹងឧទធរណ៍របេ់តុលាការននសេចក្តីេសម្រមចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ 
	ដំសណើរការដំសណាោះម្រសាយ 34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 
	ការម្របជុំផ្េវងរក្ដំសណាោះម្រសាយ 
	ក្នុងរយៈសពល 15 នលាតាមម្របតិទិន បនាទប់ពីអនក្បានោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវរ បេ់អនក្ជាមួយមណឌលេិក្ាធិការ និង OAH មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវសកាោះម្របជុំជាមួយអនក្ និងេា 
	ជិក្ពាក្់ព័នធ ឬេាជិក្ននម្រក្ុម IEP ប្ដលានចំសណោះដឹងជាក្់លាក្់អំពីអងាសហតុប្ដលបានក្ំណត់សៅ ក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្។ េំសណើ។ ការម្របជុំសនោះម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងមុន សពលក្ំណត់សពលេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ោប់សសតើម លុោះម្រតាប្តអនក្ និងេង្ហេត់យ ល់ម្រពមក្នុងការេម្រមុោះេម្រមួល ឬយល់ម្រពមសបាោះបង់ការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ។ ការម្របជុំ៖ 
	1. ម្រតូវបញ្ចូលតំណាងមណឌលេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចសធែើសេចក្តីេសម្រមចក្នុងនាមមណឌលេិក្ាធិការ។ និង 
	1. ម្រតូវបញ្ចូលតំណាងមណឌលេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចសធែើសេចក្តីេសម្រមចក្នុងនាមមណឌលេិក្ាធិការ។ និង 
	1. ម្រតូវបញ្ចូលតំណាងមណឌលេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចសធែើសេចក្តីេសម្រមចក្នុងនាមមណឌលេិក្ាធិការ។ និង 

	2. មិនអាចរួមបញ្ចូលសមធាវើរបេ់មណឌលេិក្ាធិការបានសទ លុោះម្រតាប្តអនក្ម្រតូវបានអមសោយសមធាវើ។ 
	2. មិនអាចរួមបញ្ចូលសមធាវើរបេ់មណឌលេិក្ាធិការបានសទ លុោះម្រតាប្តអនក្ម្រតូវបានអមសោយសមធាវើ។ 
	2. មិនអាចរួមបញ្ចូលសមធាវើរបេ់មណឌលេិក្ាធិការបានសទ លុោះម្រតាប្តអនក្ម្រតូវបានអមសោយសមធាវើ។ 
	1. អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីលុបសោលការម្របជុំ។ ឬ 
	1. អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីលុបសោលការម្របជុំ។ ឬ 
	1. អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីលុបសោលការម្របជុំ។ ឬ 

	2. អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមសម្របើដំសណើរការេម្រមុោះេម្រមួល ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង ការេម្រមុោះេម្រមួល។ 
	2. អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមសម្របើដំសណើរការេម្រមុោះេម្រមួល ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង ការេម្រមុោះេម្រមួល។ 

	1. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាំងសនាោះ; 
	1. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅទូរេ័ពទប្ដលបានសធែើ ឬពាយាម និងលទធសលននការសៅទូរេពទទាំងសនាោះ; 

	2. សេចក្តីចមៃងននការស្ៃើយ្ៃងប្ដលបានសសាើសៅអនក្ និងការស្ៃើយតបណាមួយប្ដលទទួលបាន; និង 
	2. សេចក្តីចមៃងននការស្ៃើយ្ៃងប្ដលបានសសាើសៅអនក្ និងការស្ៃើយតបណាមួយប្ដលទទួលបាន; និង 

	3. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅសលងសទោះ ឬក្ប្នៃងសធែើការរបេ់អនក្ និងលទធសលននការទេសនាទាំងសនាោះ។ 
	3. ក្ំណត់ម្រតាលមអិតននការសៅសលងសទោះ ឬក្ប្នៃងសធែើការរបេ់អនក្ និងលទធសលននការទេសនាទាំងសនាោះ។ 





	សគ្នលបំណងននក្ិចចម្របជុំរឺេម្រាប់អនក្សដើមបីពិភាក្ាអំពីេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្ និងអងាសហតុប្ដលជាមូលោឋនននេំសណើ ដូសចនោះមណឌលេិក្ាធិការានឱកាេក្នុងការសោោះម្រសាយវិវាទ។ អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការក្ំណត់េាជិក្ពាក្់ព័នធននម្រក្ុម IEP សដើមបីចូលរួមការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ។ 
	ការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយមិនោំបាច់សទ ម្របេិនសបើ៖ 
	រយៈសពលរក្ដំសណាោះម្រសាយ 
	ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការមិនបានសោោះម្រសាយេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់តាមការសពញចិតតរបេ់អនក្ក្នុងរយៈសពល 30 នលាតាមម្របតិទិន បនាទប់ពីអនក្សតល់េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ដល់ម ណឌលេិក្ាធិការ និង OAH សនាោះ េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់អាចសក្ើតសឡើង។ 
	ការក្ំណត់សពលសវលា 45 នលៃម្របតិទិនេម្រាប់ការសចញសេចក្តីេសម្រមចចុងសម្រកាយោប់សសតើមសៅចុង បញ្ចប់ននរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាននម្របតិទិន សោយានការសលើក្ប្លងមួយចំនួនេម្រាប់ការ ប្ក្តម្រមូវប្ដលបានសធែើសឡើងចំសពាោះរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាតាមម្របតិទិន ដូចប្ដលបានពិពណ៌ នាខាងសម្រកាម។ 
	លុោះម្រតាប្តអនក្ និងេង្ហេត់ទាំងពីរបានយល់ម្រពមសបាោះបង់ដំសណើរការសោោះម្រសាយ ឬសម្របើម្របាេ់ការេម្រមុោះេម្រមួល ការខក្ខានរបេ់អនក្ក្នុងការចូលរួមក្នុងក្ិចចម្របជុំសោោះម្រសាយនឹងពនារសពលក្ំណត់សពលសវលាេម្រាប់ដំសណើរការដំសណាោះម្រសាយ និងេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ រហូតទាល់ប្តអនក្យល់ម្រពមចូលរួមក្នុងក្ិចចម្របជុំ។ 
	ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការមិនអាចទទួលបានការចូលរួមរបេ់អនក្សៅក្នុងការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយបនាទប់ពីបានខិតខំម្របឹងប្ម្របងេមសហតុសល និងចងម្រក្ងឯក្សារននក្ិចចខិតខំម្របឹងប្ម្របងទាំងសនាោះ មណឌលេិក្ាធិការអាចសៅចុងបញ្ចប់ននរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាតាមម្របតិទិន សេនើេុំឱយ ALJ ម្រោន សោលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្។ . មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តចងម្រក្ងឯក្សារ អំពីការប ុនប ងរបេ់ខលួនក្នុងការសរៀបចំការម្រពមសម្រពៀងគ្ននតាមសពលសវលា និងទីក្ប្នៃងេម្រាប់ការ ម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ។ ក្ំណត់ម្រតាននឯក្សាររួមានការប ុនប ង
	ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការខក្ខានក្នុងការសរៀបចំការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយក្នុងរយៈសពល 15 នលាតាម ម្របតិទិន បនាទប់ពីអនក្សតល់េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្សៅកាន់មណឌលេិក្ាធិការ និង OAH ឬ មណឌលេិក្ាធិការខក្ខានក្នុងការចូលរួមក្នុងការម្របជុំប្េែងរក្ដំសណាោះម្រសាយ អនក្អាចេួរ ALJ សដើមបីបញ្ញជឱយការក្ំណត់សពលសវលាននេវនាការប្ដលម្រតូវក្ំណត់រយៈសពល 45 នលាតាមម្របតិទិនោប់សសតើម។ 
	ការផ្ក្េម្រមួលចំសពាោះរយៈសពលននដំសណាោះម្រសាយ 30-នលៃម្របតិទិន 
	ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីបដិសេធការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយ សនាោះការក្ំណត់សពលសវលា 45 នលាននម្របតិទិនេម្រាប់េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវនឹងោប់ សសតើមសៅនលាបនាទប់។ 
	បនាទប់ពីការោប់សសតើមននការេម្រមុោះេម្រមួល ឬការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយ និងមុនសពលចុងបញ្ចប់ននរយៈសពល ដំសណាោះម្រសាយ 30 នលាននម្របតិទិន ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគ្នមន ការម្រពមសម្រពៀងគ្ននសទសនាោះ សពលសវលាក្ំណត់រយៈសពល 45 នលាននម្របតិទិនេម្រាប់េំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់ ោប់សសតើមសៅនលាបនាទប់។ 
	ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមសម្របើម្របាេ់ដំសណើរការេម្រមុោះេម្រមួល ប ុប្នតមិនទាន់្ន ដល់ការម្រពមសម្រពៀងសទ សៅចុងបញ្ចប់ននរយៈសពលដំសណាោះម្រសាយរយៈសពល 30 នលា ភារីទាំងពីរអាចយល់ម្រពម ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីបនតការេម្រមបេម្រមួលរហូតដល់ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងមួយម្រតូវបានេសម្រមច។ ប ុប្នត ម្របេិនសបើអនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការដក្ខលួនសចញពីដំសណើរការេម្រមុោះេម្រមួល សនាោះរយៈសពល 45 នលាននម្របតិទិន េម្រាប់េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវនឹងោប់សសតើមសៅនលាបនាទប់។ 
	ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងននដំសណាោះម្រសាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
	ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការសោោះម្រសាយវិវាទរបេ់អនក្សៅក្នុងក្ិចចម្របជុំសោោះម្រសាយសនាោះ អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តចូលសៅក្នុងក្ិចចម្រពមសម្រពៀងប្ដលានកាតពែក្ិចចម្រេបចាប់សនាោះរឺ៖ 
	1. ចុោះហតថសលខាសោយអនក្ និងតំណាងមណឌលេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចចងមណឌលេិក្ាធិការ; និង 
	1. ចុោះហតថសលខាសោយអនក្ និងតំណាងមណឌលេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចចងមណឌលេិក្ាធិការ; និង 
	1. ចុោះហតថសលខាសោយអនក្ និងតំណាងមណឌលេិក្ាធិការប្ដលានេិទធិអំណាចចងមណឌលេិក្ាធិការ; និង 

	2. អាចអនុវតតបានសៅក្នុងតុលាការជាន់ខពេ់ននរដឋវា៉ាេុីនសតានននយុតាតធិការានេមតថក្ិចច ឬសៅក្នុងតុលាការមណឌលេិក្ាធិការននេហរដឋអាសមរិក្។ 
	2. អាចអនុវតតបានសៅក្នុងតុលាការជាន់ខពេ់ននរដឋវា៉ាេុីនសតានននយុតាតធិការានេមតថក្ិចច ឬសៅក្នុងតុលាការមណឌលេិក្ាធិការននេហរដឋអាសមរិក្។ 
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	ម្របេិនសបើអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការចុោះក្ិចចម្រពមសម្រពៀងបនាទប់ពីការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយ សនាោះអនក្ ឬមណឌល េិក្ាធិការអាចោត់ទុក្ក្ិចចម្រពមសម្រពៀងសនោះទុក្ជាសា ៈក្នុងរយៈសពលបីនលានននលាសធែើការោប់ពីសពលប្ដលអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការបានចុោះហតថសលខាសលើក្ិចចម្រពមសម្រពៀងសនាោះ។ 
	ដំសណើរការេវនាការសោយយុតតិធម៌ 34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-172A-05090–05100; WAC 392-172A-05160 
	ទូសៅ 
	សៅសពលណាប្ដលេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ម្រតូវបានបតឹង អនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការប្ដលពាក្់ព័នធ ក្នុងវិវាទម្រតូវប្តានឱកាេេម្រាប់េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់មិនលសមអៀង។ 
	មស្រនតីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	េវនាការនឹងសធែើសឡើងសោយ ALJ ឯក្រាជយប្ដលានលក្ខណៈេមបតតិម្ររប់ម្រគ្នន់ ប្ដលម្រតូវបានជួលសោយការិ យាល័យេវនាការរដឋបាល (OAH)។ 
	យា ងសហាចណាេ់ ALJ៖ 
	1. មិនម្រតូវជាបុរាលិក្របេ់ OSPI ឬមណឌលេិក្ាធិការប្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំ ឬការប្លទាំក្ុារ សនាោះសទ។ សទាោះយា ងណាក្៏សោយ បុរាលានក្់មិនប្មនជានិសយាជិតរបេ់ទីភានក្់ង្ហរសនោះសទ សោយ សារគ្នត់ម្រតូវបានបង់សោយទីភានក្់ង្ហរសដើមបីបសម្រមើជា ALJ ។ 
	1. មិនម្រតូវជាបុរាលិក្របេ់ OSPI ឬមណឌលេិក្ាធិការប្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំ ឬការប្លទាំក្ុារ សនាោះសទ។ សទាោះយា ងណាក្៏សោយ បុរាលានក្់មិនប្មនជានិសយាជិតរបេ់ទីភានក្់ង្ហរសនោះសទ សោយ សារគ្នត់ម្រតូវបានបង់សោយទីភានក្់ង្ហរសដើមបីបសម្រមើជា ALJ ។ 
	1. មិនម្រតូវជាបុរាលិក្របេ់ OSPI ឬមណឌលេិក្ាធិការប្ដលពាក្់ព័នធនឹងការអប់រំ ឬការប្លទាំក្ុារ សនាោះសទ។ សទាោះយា ងណាក្៏សោយ បុរាលានក្់មិនប្មនជានិសយាជិតរបេ់ទីភានក្់ង្ហរសនោះសទ សោយ សារគ្នត់ម្រតូវបានបង់សោយទីភានក្់ង្ហរសដើមបីបសម្រមើជា ALJ ។ 

	2. មិនម្រតូវានសលម្របសយាជន៍ផ្លទល់ខលួន ឬវិជាជជីវៈប្ដលសទុយនឹងក្មមវតថុរបេ់ ALJ សៅក្នុងេវនា ការសនាោះសទ។ 
	2. មិនម្រតូវានសលម្របសយាជន៍ផ្លទល់ខលួន ឬវិជាជជីវៈប្ដលសទុយនឹងក្មមវតថុរបេ់ ALJ សៅក្នុងេវនា ការសនាោះសទ។ 

	3. ម្រតូវប្តានចំសណោះដឹង និងយល់ពីបទបបញ្ាតតិរបេ់ IDEA និងបទបបញ្ាតតិរបេ់េហព័នធ និងរដឋប្ដល ទាក្់ទងនឹង IDEA និងការបក្ម្រសាយសលូវចាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ និងរដឋ។ និង 
	3. ម្រតូវប្តានចំសណោះដឹង និងយល់ពីបទបបញ្ាតតិរបេ់ IDEA និងបទបបញ្ាតតិរបេ់េហព័នធ និងរដឋប្ដល ទាក្់ទងនឹង IDEA និងការបក្ម្រសាយសលូវចាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ និងរដឋ។ និង 

	4. ម្រតូវានចំសណោះដឹង និងេមតថភាពក្នុងការសធែើេវនាការ និងសធែើ និងេរសេរសេចក្តីេសម្រមច ម្រេបតាមការអនុវតតចាប់េតង់ោរេមម្រេប។ 
	4. ម្រតូវានចំសណោះដឹង និងេមតថភាពក្នុងការសធែើេវនាការ និងសធែើ និងេរសេរសេចក្តីេសម្រមច ម្រេបតាមការអនុវតតចាប់េតង់ោរេមម្រេប។ 


	OSPI រក្ាបញ្ជីស្មោះមនុេសប្ដលបសម្រមើការជា ALJs ប្ដលរួមានសេចក្តីប្លៃងការណ៍អំពីលក្ខណៈេមបតតិេ ម្រាប់មនុេសានក្់ៗ។ 
	ក្មមវតថុននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមនលូវចាប់ 
	ភារីប្ដលសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវមិនអាចសលើក្បញ្ញាសៅេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវប្ដលមិនម្រតូវបានសោោះម្រសាយសៅក្នុងេំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់សទលុោះម្រតាប្តភារីាខងសទៀតយល់ម្រពម។ 
	សពលក្ំណត់េម្រាប់ការសេែើេុំេវនាការ 
	អនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តោក្់េំសណើេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់របេ់អនក្ក្នុងរយៈសពល ពីរឆ្នំរិត ោប់ពីនលាប្ដលអនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការបានដឹង ឬរួរប្តដឹងអំពីបញ្ញាប្ដលបានសោោះម្រសាយសៅក្នុង េំសណើេវនាការ។ 
	ក្រណីសលើក្ផ្លងេម្រាប់សពលក្ំណត់ 
	ការក្ំណត់សពលសវលាខាងសលើមិនម្រតូវបានអនុវតតសទ ម្របេិនសបើអនក្មិនអាចោក្់េំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវ តាមសលូវចាប់បានសទ សោយសារ៖ 
	1. មណឌលេិក្ាធិការបានបក្ម្រសាយខុេជាពិសេេថា ខលួនបានសោោះម្រសាយបញ្ញា ឬបញ្ញាប្ដលអនក្ក្ំពុង សលើក្សឡើងសៅក្នុងេំសណើេវនាការរបេ់អនក្។ ឬ 
	1. មណឌលេិក្ាធិការបានបក្ម្រសាយខុេជាពិសេេថា ខលួនបានសោោះម្រសាយបញ្ញា ឬបញ្ញាប្ដលអនក្ក្ំពុង សលើក្សឡើងសៅក្នុងេំសណើេវនាការរបេ់អនក្។ ឬ 
	1. មណឌលេិក្ាធិការបានបក្ម្រសាយខុេជាពិសេេថា ខលួនបានសោោះម្រសាយបញ្ញា ឬបញ្ញាប្ដលអនក្ក្ំពុង សលើក្សឡើងសៅក្នុងេំសណើេវនាការរបេ់អនក្។ ឬ 

	2. មណឌលេិក្ាធិការបានរក្ាទុក្ព័ត៌ានពីអនក្ថា វាម្រតូវបានតម្រមូវឱយសតល់ជូនអនក្សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ 
	2. មណឌលេិក្ាធិការបានរក្ាទុក្ព័ត៌ានពីអនក្ថា វាម្រតូវបានតម្រមូវឱយសតល់ជូនអនក្សៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ 


	េិទធិេវនការ 34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	ទូសៅ 
	អនក្ានេិទធិតំណាងខលួនអនក្សៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ (រួមទាំងេវនាការទាក្់ទង នឹងនីតិវិធីវិន័យ)។ អនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការ ក្នុងនាមជាភារីននេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ (រួមទាំងេវនាការទាក្់ទងនឹងនីតិវិធីវិន័យ) ានេិទធិសដើមបី៖ 
	1. ម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវើ និងអមដំសណើរ និងប្ណនាំសោយអនក្ប្ដលានចំសណោះដឹងពិសេេ ឬការបណតុោះបណាតលទាក្់ទងនឹងបញ្ញាេិេសពិការ។ 
	1. ម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវើ និងអមដំសណើរ និងប្ណនាំសោយអនក្ប្ដលានចំសណោះដឹងពិសេេ ឬការបណតុោះបណាតលទាក្់ទងនឹងបញ្ញាេិេសពិការ។ 
	1. ម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវើ និងអមដំសណើរ និងប្ណនាំសោយអនក្ប្ដលានចំសណោះដឹងពិសេេ ឬការបណតុោះបណាតលទាក្់ទងនឹងបញ្ញាេិេសពិការ។ 

	2. បង្ហាញេ័េតុតាង និងម្របឈ្មមុខ ពិនិតយ និងទាមទារឱយានការចូលរួមពីសាក្សី។ 
	2. បង្ហាញេ័េតុតាង និងម្របឈ្មមុខ ពិនិតយ និងទាមទារឱយានការចូលរួមពីសាក្សី។ 

	3. ហាមមិនឱយានការបង្ហាញេេតុតាងណាមួយសៅក្នុងេវនាការប្ដលមិនម្រតូវបានបង្ហាញឱយភារីសសសងសទៀតយា ងសហាចណាេ់ម្របាំនលានននលាសធែើការមុនសពលេវនាការ; 
	3. ហាមមិនឱយានការបង្ហាញេេតុតាងណាមួយសៅក្នុងេវនាការប្ដលមិនម្រតូវបានបង្ហាញឱយភារីសសសងសទៀតយា ងសហាចណាេ់ម្របាំនលានននលាសធែើការមុនសពលេវនាការ; 


	4. ទទួលបានឯក្សារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ជា ឯក្សារសអឡិចម្រតូនិក្ ក្ំណត់ម្រតាសោយម្ររប់ពាក្យននេវនាការ។ និង 
	4. ទទួលបានឯក្សារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ជា ឯក្សារសអឡិចម្រតូនិក្ ក្ំណត់ម្រតាសោយម្ររប់ពាក្យននេវនាការ។ និង 
	4. ទទួលបានឯក្សារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ជា ឯក្សារសអឡិចម្រតូនិក្ ក្ំណត់ម្រតាសោយម្ររប់ពាក្យននេវនាការ។ និង 

	5. ទទួលបានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ ការរក្ស ើញសអឡិចម្រតូនិចននការពិត និងសេចក្តីេសម្រមច។ 
	5. ទទួលបានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមជសម្រមើេរបេ់អនក្ ការរក្ស ើញសអឡិចម្រតូនិចននការពិត និងសេចក្តីេសម្រមច។ 


	ការបង្ហាញព័ត៌ានបផ្នថម 
	យា ងសហាចណាេ់ម្របាំនលានននលាសធែើការ មុនសពលេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ អនក្ និងមណឌល េិក្ាធិការម្រតូវប្តបង្ហាញឱយគ្ននសៅវិញសៅមក្នូវការវាយតនមៃទាំងអេ់ប្ដលបានបំសពញសោយកាលបរិសចឆទសនាោះ និងអនុសាេន៍សោយប្សអក្សលើការវាយតនមៃទាំងសនាោះប្ដលអនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការានបំណងសម្របើ សៅសពលេវនាការ។ 
	ALJ អាចរារាំងភារីណាមួយប្ដលមិនសគ្នរពតាមតម្រមូវការសនោះពីការប្ណនាំការវាយតនមៃ ឬអនុសាេន៍ប្ដល ពាក្់ព័នធសៅក្នុងេវនាការសោយគ្នមន ការយល់ម្រពមពីភារីាខងសទៀត។ 
	េិទធិរបេ់ាតាបិតាសៅេវនាការ 
	អនក្ម្រតូវប្តសតល់េិទធិក្នុងការ៖ 
	1. ឱយក្ូនរបេ់អនក្ានវតតាន; 
	1. ឱយក្ូនរបេ់អនក្ានវតតាន; 
	1. ឱយក្ូនរបេ់អនក្ានវតតាន; 

	2. សបើក្េវនាការជាសាធារណៈ; និង 
	2. សបើក្េវនាការជាសាធារណៈ; និង 

	3. ានក្ំណត់ម្រតាននេវនាការ ការរក្ស ើញននការពិត និងសេចក្តីេសម្រមចសតល់ជូនអនក្សោយមិនរិតនលៃ។ 
	3. ានក្ំណត់ម្រតាននេវនាការ ការរក្ស ើញននការពិត និងសេចក្តីេសម្រមចសតល់ជូនអនក្សោយមិនរិតនលៃ។ 


	ការក្ំណត់សពលសវលា និងភាពង្ហយម្រេួលននេវនាការ 34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
	មិនយូរជាង 45 នលាតាមម្របតិទិនបនាទប់ពីការសុតក្ំណត់ននរយៈសពល 30 នលាតាមម្របតិទិនេម្រាប់ការ ម្របជុំដំសណាោះម្រសាយ ឬ, មិនយូរជាង 45 នលៃម្របតិទិនបនាទប់ពីការសុតក្ំណត់ននរយៈសពលននការសោោះ ម្រសាយប្ដលបានប្ក្តម្រមូវ៖ 
	1. សេចក្តីេសម្រមចចុងសម្រកាយម្រតូវបាន្នដល់សៅក្នុងេវនាការ។ និង 
	1. សេចក្តីេសម្រមចចុងសម្រកាយម្រតូវបាន្នដល់សៅក្នុងេវនាការ។ និង 
	1. សេចក្តីេសម្រមចចុងសម្រកាយម្រតូវបាន្នដល់សៅក្នុងេវនាការ។ និង 

	2. សេចក្តីចមៃងននសេចក្តីេសម្រមចម្រតូវបានសសាើសៅភារីនីមួយៗ។ 
	2. សេចក្តីចមៃងននសេចក្តីេសម្រមចម្រតូវបានសសាើសៅភារីនីមួយៗ។ 


	ALJ អាចសតល់ការបប្នថមសពលសវលាជាក្់លាក្់សលើេពីរយៈសពល 45 នលាតាមម្របតិទិនប្ដលបានពិពណ៌នា ខាងសលើតាមេំសណើរបេ់ភារីណាមួយ។ 
	េវនាការនីមួយៗម្រតូវប្តសធែើសឡើងសៅសពលសវលា និងទីក្ប្នៃងប្ដលង្ហយម្រេួលេមរមយេម្រាប់អនក្ និងក្ូនរបេ់អនក្។ 
	សេចក្តីេសម្រមចសលើេវនការ 34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 
	សេចក្តីេសម្រមចរបេ់មស្រនតីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	សេចក្តីេសម្រមចរបេ់ ALJ អំពីថាសតើក្ូនរបេ់អនក្បានទទួលការអប់រំសាធារណៈេមរមយសោយឥតរិតនលៃ (FAPE) ម្រតូវប្តប្សអក្សលើមូលោឋនេំខាន់ៗ។ 
	សៅក្នុងេវនាការប្ដលអនក្សោទម្របកាន់ថាមណឌលេិក្ាធិការបានរំសលាេសលើនីតិវិធី ALJ អាចរក្ស ើញថា ក្ូនរបេ់អនក្មិនបានទទួល FAPE លុោះម្រតាប្តានដំសណើរការមិនម្ររប់ម្រគ្នន់៖ 
	1. រំខានដល់េិទធិរបេ់ក្ូនអនក្ចំសពាោះ FAPE; 
	1. រំខានដល់េិទធិរបេ់ក្ូនអនក្ចំសពាោះ FAPE; 
	1. រំខានដល់េិទធិរបេ់ក្ូនអនក្ចំសពាោះ FAPE; 

	2. ានការសម្រជៀតប្ម្រជក្យា ងេំខាន់ជាមួយនឹងឱកាេរបេ់អនក្ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំសណើរការសធែើសេចក្តីេសម្រមចទាក្់ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ ឬ 
	2. ានការសម្រជៀតប្ម្រជក្យា ងេំខាន់ជាមួយនឹងឱកាេរបេ់អនក្ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំសណើរការសធែើសេចក្តីេសម្រមចទាក្់ទងនឹងការសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្។ ឬ 

	3. បណាតលឱយានការដក្ហូតអតថម្របសយាជន៍អប់រំ។ 
	3. បណាតលឱយានការដក្ហូតអតថម្របសយាជន៍អប់រំ។ 


	ខតាមការេនមត់ននចាប់ 
	សទាោះបីជា ALJ មិនបានរក្ស ើញការបំពាន FAPE ក្៏សោយ ALJ សៅប្តអាចបញ្ញជឱយមណឌលេិក្ាធិការ អនុសលាមតាមតម្រមូវការសៅក្នុងប្សនក្ការពារេុវតថិភាពនីតិវិធីននបទបបញ្ាតតិេហព័នធសម្រកាមបទបបញ្ាតតិ IDEA ននប្សនក្ B (34 CFR §§§ 300.500 ដល់ 300.536) ។ 
	េំសណើសោយផ្ ក្េុំសធវើេវនាការសលើក្ិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមចាប់ 
	អនក្អាចោក្់េំសណើេវនាការតាមដំសណើរការក្ំណត់សោយប្ឡក្ពីគ្ននសលើបញ្ញាោច់សោយប្ឡក្ពីេំសណើេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ប្ដលបានោក្់រួចសហើយ។ 
	លទធនល និងសេចក្តីេសម្រមចរបេ់ម្រក្ុមម្របឹក្ាម្របឹក្ា និងសាធារណៈ ជនទូសៅ 
	OSPI លុបព័ត៌ានប្ដលអាចេាាល់អតតេញ្ញាណបុរាលណាមួយ និង៖ 
	1. សតល់ការរក្ស ើញ និងសេចក្តីេសម្រមចសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ដល់រណៈក្ាមធិការម្របឹក្ាអប់រំពិសេេរបេ់វា៉ាេុីនសតាន (Special Education Advisory Committee, SEAC); និង 
	1. សតល់ការរក្ស ើញ និងសេចក្តីេសម្រមចសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ដល់រណៈក្ាមធិការម្របឹក្ាអប់រំពិសេេរបេ់វា៉ាេុីនសតាន (Special Education Advisory Committee, SEAC); និង 
	1. សតល់ការរក្ស ើញ និងសេចក្តីេសម្រមចសៅក្នុងេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ដល់រណៈក្ាមធិការម្របឹក្ាអប់រំពិសេេរបេ់វា៉ាេុីនសតាន (Special Education Advisory Committee, SEAC); និង 

	2. សធែើឱយការរក្ស ើញ និងសេចក្តីេសម្រមចទាំងសនាោះានជាសាធារណៈ។ 
	2. សធែើឱយការរក្ស ើញ និងសេចក្តីេសម្រមចទាំងសនាោះានជាសាធារណៈ។ 


	សេចក្តីេសម្រមចសាថពរ; បណតឹងឧទធរណ៍ 34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	សេចក្តីេសម្រមចប្ដលបានសធែើសឡើងសៅក្នុងេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ (រួមទាំងេវនាការទាក្់ទងនឹង នីតិវិធីវិន័យ) រឺចុងសម្រកាយ លុោះម្រតាប្តភារីណាមួយ (អនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការ) ប្ដលពាក្់ព័នធក្នុងេវនាការ បតឹងឧទធរណ៍សលើសេចក្តីេសម្រមចសោយនាំយក្នូវចំណាត់ការ ci ដូចបានសរៀបរាប់ខាងសម្រកាម . 
	េក្មមភាពរដឋបបសវណី រួមទាំងរយៈសពលផ្ដលម្រតូវសធវើេក្មម ភាពទាំងសនាោះ 34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	ទូសៅ 
	 
	ម្របេិនសបើភារីណាមួយមិនយល់ម្រេបនឹងការរក្ស ើញ និងសេចក្តីេសម្រមចសៅក្នុងេវនាការតាមដំសណើរការ ម្រតឹមម្រតូវ (រួមទាំងេវនាការទាក្់ទងនឹងនីតិវិធីវិន័យ) ភារីសនាោះានេិទធិនាំយក្បណតឹងរដឋបបសវណីទាក្់ទងនឹ ងបញ្ញាប្ដលជាក្មមវតថុននេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ ។ េក្មមភាពសនោះអាចម្រតូវបាន នាំយក្សៅតុលាការរដឋននយុតាតធិការានេមតថក្ិចច (តុលាការរដឋប្ដលានេិទធិអំណាចក្នុងេវ នការក្ រណីម្របសេទសនោះ) ឬសៅក្នុងតុលាការមណឌលេិក្ាធិការននេហរដឋអាសមរិក្។ តុលាការមណឌល េិក្ាធិការនន េហរដឋអាសមរិក្ានេិទធិអំណាចក្នុងការម្ររប់ម្ររងសលើេក្មមភាពប្ដលសធែើសឡើ
	អាជាញយុកាល 
	ភារីប្ដលនាំយក្េក្មមភាពសនោះនឹងាន 90 នលាតាមម្របតិទិនោប់ពីកាលបរិសចឆទននសេចក្តីេសម្រមចរបេ់ ALJ សដើមបីោក្់ពាក្យបណដឹងរដឋបបសវណី។ 
	នីតិវិធីបផ្នថម 
	សៅក្នុងេក្មមភាពរដឋបបសវណីណាមួយ តុលាការ៖ 
	1. ទទួលបានក្ំណត់ម្រតាននដំសណើរការរដឋបាល; 
	1. ទទួលបានក្ំណត់ម្រតាននដំសណើរការរដឋបាល; 
	1. ទទួលបានក្ំណត់ម្រតាននដំសណើរការរដឋបាល; 

	2. សាតប់េេតុតាងបប្នថមតាមេំសណើរបេ់អនក្ ឬតាមេំសណើរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ និង 
	2. សាតប់េេតុតាងបប្នថមតាមេំសណើរបេ់អនក្ ឬតាមេំសណើរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ។ និង 

	3. ប្សអក្សលើសេចក្តីេសម្រមចរបេ់ខលួនសលើការពិោរណាសលើេេតុតាង និងសតល់ការធូរម្រសាលប្ដលតុលា ការក្ំណត់ថាេមម្រេប។ 
	3. ប្សអក្សលើសេចក្តីេសម្រមចរបេ់ខលួនសលើការពិោរណាសលើេេតុតាង និងសតល់ការធូរម្រសាលប្ដលតុលា ការក្ំណត់ថាេមម្រេប។ 


	វវិធានននការបក្ម្រសាយ 
	គ្នមនអែើសៅក្នុងប្សនក្ B នន IDEA វរតតបនតឹង ឬក្ំណត់េិទធិ នីតិវិធី និងដំសណាោះម្រសាយប្ដលានសៅសម្រកាម េហរដឋអាសមរិក្សទ។ រដឋធមមនុញ្ា ចាប់េតីពីពិការភាពជនជាតិអាសមរិក្ឆ្នំ 1990 ចំណងសជើង V ននចាប់ េតីពីការសាតរនីតិេមបទាឆ្នំ 1973 (ប្សនក្ទី 504) ឬចាប់េហព័នធសសសងសទៀតប្ដលការពារេិទធិរបេ់េិេសពិការ។ ប ុប្នត ម្របេិនសបើអនក្ក្ំពុងោក្់ពាក្យបណដឹងរដឋបបសវណីសម្រកាមចាប់ទាំងសនោះ សហើយអនក្ក្ំពុងប្េែងរក្ការ េសម្រង្ហាោះប្ដលានសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA សនាោះ នីតិវិធីេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវប្ដល បានពិពណ៌នាខាងសលើម្រតូវប្តអេ់ក្នុងក្ម្រមិតដូ
	នលៃសេវាសមធាវើ 34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	ទូសៅ 
	ម្របេិនសបើអនក្ឈ្នោះ (ឈ្នោះ) ក្នុងបណតឹងរដឋបបសវណី សហើយម្រតូវបានតំណាងសោយសមធាវើ តុលាការអាចសតល់នលៃ សមធាវើេមសហតុសលជាប្សនក្ននការចំណាយដល់អនក្។ 
	សៅក្នុងេក្មមភាព ឬដំសណើរការណាមួយប្ដលសធែើសឡើងសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA តុលាការតាមសេចក្តីេសម្រម ចរបេ់ខលួន អាចសតល់នលៃសមធាវើេមសហតុសលជាប្សនក្ននការចំណាយដល់មណឌលេិក្ាធិការ ឬ OSPI ប្ដលម្រតូវបង់សោយសមធាវើរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើសមធាវើ៖ (ក្) បណតឹង ឬេំណុំសរឿងរបេ់តុលាការប្ដលតុលាការ រក្ស ើញថាានលក្ខណៈមិនេមរមយ មិនេមសហតុសល ឬគ្នមនមូលោឋន។ ឬ (ខ) បនតបតឹងតវា៉ាបនាទប់ពីវិវាទ បានកាៃយសៅជាម្រេពិចម្រេពិល មិនេមសហតុសល ឬគ្នមនមូលោឋន។ ឬ 
	 
	សៅក្នុងេក្មមភាព ឬដំសណើរការណាមួយប្ដលសធែើសឡើងសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA តុលាការសៅក្នុងសេច ក្តីេសម្រមចរបេ់ខលួនអាចសតល់នលៃសមធាវើេមសហតុសលជាប្សនក្ននការចំណាយដល់មណឌលេិក្ាធិការ ឬ OSPI ប្ដលម្រតូវបង់សោយអនក្ ឬសមធាវើរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើេំសណើរបេ់អនក្ េម្រាប់េវនា ការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ ឬេំណុំសរឿងតុលាការសៅសពលសម្រកាយម្រតូវបានបង្ហាញក្នុងសគ្នលបំណងមិនេមរមយ ដូចជាការយាយី សធែើឱយានការពនារសពលសោយមិនោំបាច់ ឬបសងេើននលៃសដើមននេក្មមភាព ឬដំសណើរការ 
	នីតិវិធីសោយមិនោំបាច់។ 
	ការេសម្រមចអំពីម្របាក្់នលៃឈ្នួលសមធាវើ 
	នលៃសេវាសមធាវើម្រតូវប្តប្សអក្សលើអម្រតាប្ដលានសៅក្នុងេហរមន៍ប្ដលេក្មមភាព ឬេវនាការបានសក្ើត សឡើងចំសពាោះម្របសេទ និងរុណភាពននសេវាក្មមប្ដលបានបំពាក្់។ គ្នមនម្របាក្់រង្ហែន់ ឬសមរុណអាចម្រតូវបាន សម្របើម្របាេ់ក្នុងការរណនានលៃសេវាប្ដលបានសតល់។ 
	នលៃសមធាវើអាចមិនម្រតូវបានសតល់រង្ហែន់សទ សហើយការចំណាយប្ដលពាក្់ព័នធអាចមិនម្រតូវបានេងវិញសៅក្នុ ងេក្មមភាពណាមួយ ឬដំសណើរការសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA េម្រាប់សេវាក្មមប្ដលសធែើសឡើងបនាទប់ពីការ សតល់ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននការទូទាត់ជូនអនក្ ម្របេិនសបើ៖ 
	1. ការសតល់ជូនសនោះម្រតូវបានសធែើសឡើងក្នុងរយៈសពលប្ដលបានក្ំណត់សោយវិធាន 68 ននវិធានេហព័នធ នននីតិវិធីរដឋបបសវណី ឬក្នុងក្រណីននេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ឬការម្រតួតពិនិតយក្ម្រមិតរដឋ សៅសពលណាក្៏បានសលើេពី 10 នលាតាមម្របតិទិន មុនសពលដំសណើរការោប់សសតើម។ 
	1. ការសតល់ជូនសនោះម្រតូវបានសធែើសឡើងក្នុងរយៈសពលប្ដលបានក្ំណត់សោយវិធាន 68 ននវិធានេហព័នធ នននីតិវិធីរដឋបបសវណី ឬក្នុងក្រណីននេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ឬការម្រតួតពិនិតយក្ម្រមិតរដឋ សៅសពលណាក្៏បានសលើេពី 10 នលាតាមម្របតិទិន មុនសពលដំសណើរការោប់សសតើម។ 
	1. ការសតល់ជូនសនោះម្រតូវបានសធែើសឡើងក្នុងរយៈសពលប្ដលបានក្ំណត់សោយវិធាន 68 ននវិធានេហព័នធ នននីតិវិធីរដឋបបសវណី ឬក្នុងក្រណីននេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ឬការម្រតួតពិនិតយក្ម្រមិតរដឋ សៅសពលណាក្៏បានសលើេពី 10 នលាតាមម្របតិទិន មុនសពលដំសណើរការោប់សសតើម។ 

	2. ការសតល់ជូនសនោះមិនម្រតូវបានទទួលយក្ក្នុងរយៈសពល 10 នលាតាមម្របតិទិនសទ។ និង 
	2. ការសតល់ជូនសនោះមិនម្រតូវបានទទួលយក្ក្នុងរយៈសពល 10 នលាតាមម្របតិទិនសទ។ និង 

	3. តុលាការ ឬ ALJ យល់ស ើញថា ការេសម្រង្ហាោះចុងសម្រកាយប្ដលទទួលបានសោយអនក្មិនអំសណាយសលេម្រាប់អនក្ជាងការសតល់ជូនននការទូទាត់សនាោះសទ។ 
	3. តុលាការ ឬ ALJ យល់ស ើញថា ការេសម្រង្ហាោះចុងសម្រកាយប្ដលទទួលបានសោយអនក្មិនអំសណាយសលេម្រាប់អនក្ជាងការសតល់ជូនននការទូទាត់សនាោះសទ។ 


	សទាោះបីជាានការវរតតបនតឹងទាំងសនោះក្៏សោយ តុលាការអាចសតល់នលៃសេវាសមធាវើ និងការចំណាយពាក្់ព័នធដល់ អនក្ ម្របេិនសបើអនក្ឈ្នោះ សហើយអនក្ានភាពយុតតិធម៌សម្រចើនក្នុងការបដិសេធការសតល់ជូនដំសណាោះម្រសាយ។ 
	ក្នម្រមសមធាវើអាចមិនម្រតូវបានសតល់ជូនទាក្់ទងនឹងការម្របជុំណាមួយននម្រក្ុម IEP លុោះម្រតាប្តការម្រប ជុំម្រតូវបានសធែើសឡើងជាលទធសលននដំសណើរការរដឋបាល ឬចំណាត់ការរបេ់តុលាការ។ 
	ការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយប្ដលទាមទារសៅសម្រកាមនីតិវិធីេវនាការម្រតឹមម្រតូវ មិនម្រតូវបានោត់ទុក្ថាជា ក្ិចចម្របជុំប្ដលសធែើសឡើងជាលទធសលននេវនាការរដឋបាល ឬចំណាត់ការរបេ់តុលាការសទ សហើយក្៏មិន ម្រតូវបានោត់ទុក្ថាជាេវនាការរដឋបាល ឬចំណាត់ការតុលាការេម្រាប់សគ្នលបំណងនននលៃ សេវាសមធាវើទាំងសនោះប្ដរ។ 
	តុលាការអាចកាត់បនថយចំនួននលៃសេវាសមធាវើប្ដលសតល់ឲ្យសៅសម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ម្របេិនសបើតុ លាការរក្ស ើញថា៖ 
	1. អនក្ ឬសមធាវើរបេ់អនក្ ក្នុងអំឡុងសពលននេក្មមភាព ឬដំសណើរការនីតិវិធី ពនារសពលដំសណាោះ ម្រសាយចុងសម្រកាយននជសាៃោះសោយមិនេមសហតុសល។ 
	1. អនក្ ឬសមធាវើរបេ់អនក្ ក្នុងអំឡុងសពលននេក្មមភាព ឬដំសណើរការនីតិវិធី ពនារសពលដំសណាោះ ម្រសាយចុងសម្រកាយននជសាៃោះសោយមិនេមសហតុសល។ 
	1. អនក្ ឬសមធាវើរបេ់អនក្ ក្នុងអំឡុងសពលននេក្មមភាព ឬដំសណើរការនីតិវិធី ពនារសពលដំសណាោះ ម្រសាយចុងសម្រកាយននជសាៃោះសោយមិនេមសហតុសល។ 

	2. ចំនួនទឹក្ម្របាក្់នននលៃសេវាសមធាវើប្ដលម្រតូវបានអនុញ្ញាតឱយសតល់រង្ហែន់សោយមិនេមសហតុសលសលើេពីអម្រតាសា ងប្ដលានសៅក្នុងេហរមន៍េម្រាប់សេវាក្មមម្រេសដៀងគ្ននសោយសមធាវើប្ដលានជំនាញ សក្រតិ៍ស្មោះ និងបទពិសសាធន៍ម្រេសដៀងគ្ននេមសហតុសល។ 
	2. ចំនួនទឹក្ម្របាក្់នននលៃសេវាសមធាវើប្ដលម្រតូវបានអនុញ្ញាតឱយសតល់រង្ហែន់សោយមិនេមសហតុសលសលើេពីអម្រតាសា ងប្ដលានសៅក្នុងេហរមន៍េម្រាប់សេវាក្មមម្រេសដៀងគ្ននសោយសមធាវើប្ដលានជំនាញ សក្រតិ៍ស្មោះ និងបទពិសសាធន៍ម្រេសដៀងគ្ននេមសហតុសល។ 

	3. សពលសវលាប្ដលបានចំណាយ និងសេវាសលូវចាប់ប្ដលសតល់ជូនរឺហួេសហតុ សោយរិតពីលក្ខណៈ ននេក្មមភាព ឬដំសណើរការ។ ឬ 
	3. សពលសវលាប្ដលបានចំណាយ និងសេវាសលូវចាប់ប្ដលសតល់ជូនរឺហួេសហតុ សោយរិតពីលក្ខណៈ ននេក្មមភាព ឬដំសណើរការ។ ឬ 

	4. សមធាវើតំណាងឱយអនក្មិនបានសតល់ឱយមណឌលេិក្ាធិការនូវព័ត៌ានេមម្រេបសៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដំសណើរការេមម្រេប ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េំសណើេវនាការ តាមកាលក្ំណត់។ 
	4. សមធាវើតំណាងឱយអនក្មិនបានសតល់ឱយមណឌលេិក្ាធិការនូវព័ត៌ានេមម្រេបសៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដំសណើរការេមម្រេប ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េំសណើេវនាការ តាមកាលក្ំណត់។ 


	ប ុប្នត តុលាការមិនអាចកាត់បនថយនលៃសេវាបានសទ ម្របេិនសបើតុលាការរក្ស ើញថារដឋ ឬមណឌលេិក្ាធិការ បានពនារសពលសោយសហតុសលមិនេមសហតុសលចំសពាោះដំសណាោះម្រសាយចុងសម្រកាយននេក្មមភាព ឬដំសណើរការ ឬានការបំពានសម្រកាមបទបបញ្ាតតិននក្ិចចការពារនីតិវិធីននប្សនក្ B នន IDEA ។ 
	នីតិវិធីោក្់វិន័យេម្រាប់េិេសផ្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំ
	ពិសេេ 
	ានក្ិចចការពារការអប់រំពិសេេប្ដលសតល់ដល់ក្ូនរបេ់អនក្សៅសពលប្ដលគ្នត់ម្រតូវបានម្របសៅ។ ក្ិចចការពារ ទាំងសនោះរឺបប្នថមសលើនីតិវិធីវិន័យប្ដលអនុវតតចំសពាោះេិេសទាំងអេ់។ ក្ិចចការពារទាំងសនោះក្៏អនុវតតចំសពាោះ េិេសប្ដលមិនទាន់ម្រតូវបានរក្ស ើញថាានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការ រួរប្តដឹងថាេិេសនឹងានេិទធិ។ 
	អាជាញធរបុរគលិក្សាលា 34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
	ការក្ំណត់ក្រណីនីមួយៗោច់សោយផ្ ក្ 
	បុរាលិក្សាលាអាចពិោរណាពីកាលៈសទេៈពិសេេណាមួយតាមក្រណីនីមួយៗ សៅសពលក្ំណត់ថាសតើាន ការផ្លៃេ់បតូរក្ប្នៃងោក្់ឬអត់ (េូមសមើលនិយមន័យេម្រាប់ ការផ្លៃេ់បតូរក្ប្នៃងោក្់សោយសារ ប្តការ ដក្សចញវិន័យ ខាងសម្រកាម) ប្ដលសធែើសឡើងសោយអនុសលាមតាម តម្រមូវការខាងសម្រកាមទាក្់ទង នឹងវិន័យ រឺេមរមយេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌រ បេ់សាលា។ 
	ទូសៅ 
	ចំសពាោះវិសាលភាពប្ដលពួក្សរក្៏ោត់វិធានការប្បបសនោះចំសពាោះេិេសប្ដលមិនទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេ បុរាលិក្សាលាអាចដក្ក្ូនរបេ់អនក្សចញពីក្ប្នៃងបចចុបបននរបេ់ពួក្សរក្នុងរយៈសពលមិនសលើេពី 10 នលាេិក្ា ជាប់ៗគ្នន ការក្ំណត់ការអប់រំជំនួេ ការក្ំណត់សសសងសទៀត ឬពយួរក្ូនរបេ់អនក្ សៅសពលប្ដលពួ ក្សរបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌េិេស។ បុរាលិក្សាលាក្៏អាចនឹងោក្់ការដក្ក្ូនរបេ់អនក្សចញបប្នថម មិនសលើេពី 10 នលាេិក្ា ជាប់ៗគ្ននក្នុងឆ្នំេិក្ាដូចគ្ននសនាោះ េម្រាប់ឧបបតតិសហតុននការម្របម្រពឹតតខុេសោយ ប្ឡក្ពីគ្នន។ ដរាបណាការដក្សចញទាំងសនាោះមិនបសងេើតឱយានការផ្លៃេ់បតូរក្ប
	ការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារផ្តការដក្សចញសោយវិន័យ 34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
	ការដក្ក្ូនរបេ់អនក្សចញពីក្ប្នៃងអប់រំបចចុបបននរបេ់ពួក្សររឺជា ការផ្លៃេ់បតូរទីក្ផ្នៃង ម្របេិនសបើ៖ 
	1. ការដក្សចញរឺេម្រាប់សម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាជាប់ៗគ្នន។ ឬ 
	1. ការដក្សចញរឺេម្រាប់សម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាជាប់ៗគ្នន។ ឬ 
	1. ការដក្សចញរឺេម្រាប់សម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាជាប់ៗគ្នន។ ឬ 

	2. ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានទទួលរងនូវការដក្សចញជាបនតបនាទប់ប្ដលបសងេើតជារំរូមួយសោយសារប្ត៖ 
	2. ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានទទួលរងនូវការដក្សចញជាបនតបនាទប់ប្ដលបសងេើតជារំរូមួយសោយសារប្ត៖ 
	2. ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានទទួលរងនូវការដក្សចញជាបនតបនាទប់ប្ដលបសងេើតជារំរូមួយសោយសារប្ត៖ 
	a. សេ៊េរើននការដក្សចញេរុបសម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាក្នុងឆ្នំេិក្ាមួយ; 
	a. សេ៊េរើននការដក្សចញេរុបសម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាក្នុងឆ្នំេិក្ាមួយ; 
	a. សេ៊េរើននការដក្សចញេរុបសម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ាក្នុងឆ្នំេិក្ាមួយ; 

	b. អាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺម្រេសដៀងគ្នននឹងអាក្បបក្ិរិយារបេ់ពួក្សរក្នុងឧបបតតិសហតុមុនៗប្ដលបណាតលឱយានការដក្សចញជាបនតបនាទប់; និង 
	b. អាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺម្រេសដៀងគ្នននឹងអាក្បបក្ិរិយារបេ់ពួក្សរក្នុងឧបបតតិសហតុមុនៗប្ដលបណាតលឱយានការដក្សចញជាបនតបនាទប់; និង 

	c. ានក្តាតបប្នថមប្ដលម្រតូវបានពិោរណា ដូចជារយៈសពលននការដក្សចញនីមួយៗ រយៈសពល េរុបប្ដលក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញ និងភាពជិតននការដក្សចញពីគ្ននសៅវិញសៅមក្។ 
	c. ានក្តាតបប្នថមប្ដលម្រតូវបានពិោរណា ដូចជារយៈសពលននការដក្សចញនីមួយៗ រយៈសពល េរុបប្ដលក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញ និងភាពជិតននការដក្សចញពីគ្ននសៅវិញសៅមក្។ 
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	សេចក្តីជូនដំណឹង 
	សៅនលាប្ដលមណឌលេិក្ាធិការសធែើសេចក្តីេសម្រមចសដើមបីសធែើការដក្សចញ ប្ដលជាការផ្លៃេ់បតូរក្ប្នៃងេម្រាប់ 
	ក្ូនរបេ់អនក្ សោយសារការបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌េិេស វាម្រតូវប្តជូនដំណឹងដល់អនក្អំពីសេចក្តីេសម្រមច សនាោះ សហើយសតល់ឱយអនក្នូវ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី ក្ិចចការពារនីតិវិធីអប់រំពិសេេ. 
	សេវាក្មមនានា 
	មណឌលេិក្ាធិការមួយម្រតូវបានតម្រមូវឱយសតល់សេវាក្មមដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ម្របេិនសបើពួក្សរម្រតូវបាន ដក្សចញពីក្ប្នៃងបចចុបបននរបេ់ពួក្សរេម្រាប់រយៈសពល 10 នលាេិក្ា ឬតិចជាងសនោះ ក្នុងឆ្នំេិក្ាសនាោះ ក្នុងលក្ខណៈដូចគ្ននប្ដលវាសតល់សេវាក្មមដល់េិេសប្ដលមិនទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេ ប្ដលម្រតូវបាន ដក្សចញម្រេសដៀងគ្នន។ បទបបញ្ាតតិេតីពីវិន័យអប់រំទូសៅសតល់ថាក្នុងអំឡុងសពលននការពយួរ ការបសណតញសចញ ឬការបសណតញសចញជាបនាទន់ មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តសតល់ឱកាេដល់េិេសរបេ់អនក្ក្នុងការទទួលបាន សេវាអប់រំ សដើមបីឲ្យក្ូនរបេ់អនក្អាចបនតចូលរួមក្នុងក្មមវិធីេិក្ាអប់រំទូស
	សេវាក្មមប្ដលម្រតូវប្តសតល់ជូនដល់ក្ូនរបេ់អនក្ សៅសពលប្ដលពួក្សរម្រតូវបានដក្សចញពីក្ប្នៃងបចចុបបនន របេ់ពួក្សរ អាចម្រតូវបានសតល់ជូនសៅក្នុងការក្ំណត់អប់រំជំនួេបសណាតោះអាេនន។ 
	ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញពីក្ប្នៃងបចចុបបននរបេ់គ្នត់េម្រាប់រយៈសពល សម្រចើនជាង 10 នលាេិក្ា, ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវប្ត៖ 
	1. បនតទទួលសេវាអប់រំ សដើមបីអាចឱយក្ូនរបេ់អនក្បនតចូលរួមក្នុងក្មមវិធីេិក្ាអប់រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅ ក្នុងការក្ំណត់មួយសសសងសទៀត និងសដើមបី្នសៅរក្សេចក្តីេសម្រមចបាននូវសគ្នលសៅប្ដលបាន ក្ំណត់សៅក្នុង IEP របេ់ពួក្សរក្៏សោយ។ និង 
	1. បនតទទួលសេវាអប់រំ សដើមបីអាចឱយក្ូនរបេ់អនក្បនតចូលរួមក្នុងក្មមវិធីេិក្ាអប់រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅ ក្នុងការក្ំណត់មួយសសសងសទៀត និងសដើមបី្នសៅរក្សេចក្តីេសម្រមចបាននូវសគ្នលសៅប្ដលបាន ក្ំណត់សៅក្នុង IEP របេ់ពួក្សរក្៏សោយ។ និង 
	1. បនតទទួលសេវាអប់រំ សដើមបីអាចឱយក្ូនរបេ់អនក្បនតចូលរួមក្នុងក្មមវិធីេិក្ាអប់រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅ ក្នុងការក្ំណត់មួយសសសងសទៀត និងសដើមបី្នសៅរក្សេចក្តីេសម្រមចបាននូវសគ្នលសៅប្ដលបាន ក្ំណត់សៅក្នុង IEP របេ់ពួក្សរក្៏សោយ។ និង 

	2. ម្របេិនសបើអាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់ពួក្សរ សនាោះពួក្សរម្រតូវប្តទ ទួលបានតាមការេមម្រេប ការវាយតនមៃអំពីអាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ និងសេវាក្មមអនតរារមន៍អាក្ បបក្ិរិយា និងការប្ក្ប្ម្រប ប្ដលម្រតូវបានសរៀបចំសឡើងសដើមបីសោោះម្រសាយការរំសលាេសលើអាក្បបក្ិរិយា សដើមបីក្ុំឱយវាសក្ើតសឡើងមតងសទៀត។ 
	2. ម្របេិនសបើអាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់ពួក្សរ សនាោះពួក្សរម្រតូវប្តទ ទួលបានតាមការេមម្រេប ការវាយតនមៃអំពីអាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ និងសេវាក្មមអនតរារមន៍អាក្ បបក្ិរិយា និងការប្ក្ប្ម្រប ប្ដលម្រតូវបានសរៀបចំសឡើងសដើមបីសោោះម្រសាយការរំសលាេសលើអាក្បបក្ិរិយា សដើមបីក្ុំឱយវាសក្ើតសឡើងមតងសទៀត។ 


	បនាទប់ពីក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានដក្សចញពីក្ប្នៃងបចចុបបននរបេ់គ្នត់េម្រាប់រយៈសពល 10 នលាេិក្ា ក្នុងឆ្នំេិក្ាដប្ដលសនាោះ សហើយ ម្របេិនសបើ ការដក្សចញបចចុបបននរឺេម្រាប់រយៈសពល 10 នលាេិក្ា ក្នុង មួយជួរ ឬតិចជាងសនោះ និង ម្របេិនសបើការដក្សចញមិនម្រតូវបានក្ំណត់ថាជាការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសលើ) បនាាប់មក្ បុរាលិក្មណឌលិក្ារ សៅក្នុងការម្របឹក្ាជាមួយសៅ យា ងសហាចណាេ់ានម្ររូបសម្រងៀនានក្់របេ់ក្ូនអនក្ នឹងក្ំណត់ពីវិសាលភាពប្ដលម្រតូវការសេវា សដើមបីឱយក្ូន របេ់អនក្អាចបនតចូលរួមក្នុងក្មមវិធីេិក្ាអប់រំទូសៅ សទាោះបី
	ម្របេិនសបើការដក្សចញរឺជាការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសលើ) ម្រក្ុម IEP របេ់ក្ូនអនក្ក្ំណត់សេវាក្មមេមម្រេប សដើមបីឱយក្ូនរបេ់អនក្អាចបនតចូលរួមក្នុងក្មមវិធីេិក្ាអប់ រំទូសៅ សទាោះបីជាសៅក្នុងការក្ំណត់មួយសសសងសទៀត និងសដើមបី្នសៅរក្សេចក្តីេសម្រមចសគ្នលសៅប្ដល បានក្ំណត់។ សៅក្នុង IEP របេ់ពួក្សរ។ 
	អំណាចបផ្នថម 
	ក្នុងរយៈសពល នលាេិក្ា 10 នលា ននសេចក្តីេសម្រមចណាមួយក្នុងការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (េូមសមើល ការផ្លៃេ់បតូរក្ប្នៃងោក្់សោយសារប្តការដក្សចញពីវិន័យ) របេ់ក្ូនអនក្ សោយសារការបំពាន សលើម្រក្មេីលធម៌របេ់េិេស មណឌលេិក្ាធិការ និងេាជិក្ពាក្់ព័នធននម្រក្ុម IEP ប្ដលក្ំណត់សោយអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការ ម្រតូវប្តពិនិតយសមើលព័ត៌ានពាក្់ព័នធទាំងអេ់សៅក្នុងឯក្សាររបេ់ក្ូនអនក្ រួមទាំង IEP របេ់ពួក្សរ ការេសងេតរបេ់ម្ររូ និងព័ត៌ានពាក្់ព័នធណាមួយប្ដលសតល់សោយអនក្សដើមបីក្ំណត់៖ 
	1. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួរម្រតូវបានបងេសឡើងសោយ ឬានការទាក្់ទងផ្លទល់ និងេំខាន់ចំសពាោះ ពិការភាពរបេ់ក្ូនអនក្។ ឬ 
	1. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួរម្រតូវបានបងេសឡើងសោយ ឬានការទាក្់ទងផ្លទល់ និងេំខាន់ចំសពាោះ ពិការភាពរបេ់ក្ូនអនក្។ ឬ 
	1. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួរម្រតូវបានបងេសឡើងសោយ ឬានការទាក្់ទងផ្លទល់ និងេំខាន់ចំសពាោះ ពិការភាពរបេ់ក្ូនអនក្។ ឬ 


	2. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួររឺជាលទធសលផ្លទល់ននការខក្ខានរបេ់មណឌលេិក្ាធិការក្នុងការអនុវតត IEP របេ់ក្ូនអនក្។ 
	2. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួររឺជាលទធសលផ្លទល់ននការខក្ខានរបេ់មណឌលេិក្ាធិការក្នុងការអនុវតត IEP របេ់ក្ូនអនក្។ 
	2. ម្របេិនសបើការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួររឺជាលទធសលផ្លទល់ននការខក្ខានរបេ់មណឌលេិក្ាធិការក្នុងការអនុវតត IEP របេ់ក្ូនអនក្។ 


	ម្របេិនសបើេាជិក្ពាក្់ព័នធននម្រក្ុម IEP របេ់ក្ូនអនក្ រួមទាំងអនក្ ក្ំណត់ថាលក្ខខណឌណាមួយម្រតូវបាន បំសពញ សនាោះការម្របម្រពឹតតម្រតូវប្តក្ំណត់ថាជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់ក្ូនអនក្។ 
	 
	ម្របេិនសបើម្រក្ុមប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើក្ំណត់ថាការម្របម្រពឹតតសៅក្នុងេំណួររឺជាលទធសលផ្លទល់ននការបរាជ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការក្នុងការអនុវតត IEP សនាោះមណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តោត់វិធានការជាបនាទន់ សដើមបីសោោះម្រសាយការខែោះខាតទាំងសនាោះ។ 
	ការក្ំណត់ថាអាក្បបក្ិរិយាជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់េិេស 
	សៅសពលប្ដលម្រក្ុមសនោះ រួមទាំងអនក្ ក្ំណត់ថាការម្របម្រពឹតតរឺជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់ក្ូនអនក្ ម្រក្ុម IEP ម្រតូវប្ត៖ 
	1. សធែើការវាយតនមៃអំពីអាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ លុោះម្រតាប្តមណឌលេិក្ាធិការបានសធែើការវាយតនមៃអំពី អាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ មុនសពលអាក្បបក្ិរិយាប្ដលបណាតលឱយានការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំសក្ើតសឡើង និងអនុវតតប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយាេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្។ ឬ 
	1. សធែើការវាយតនមៃអំពីអាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ លុោះម្រតាប្តមណឌលេិក្ាធិការបានសធែើការវាយតនមៃអំពី អាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ មុនសពលអាក្បបក្ិរិយាប្ដលបណាតលឱយានការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំសក្ើតសឡើង និងអនុវតតប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយាេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្។ ឬ 
	1. សធែើការវាយតនមៃអំពីអាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ លុោះម្រតាប្តមណឌលេិក្ាធិការបានសធែើការវាយតនមៃអំពី អាក្បបក្ិរិយាមុខង្ហរ មុនសពលអាក្បបក្ិរិយាប្ដលបណាតលឱយានការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំសក្ើតសឡើង និងអនុវតតប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយាេម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្។ ឬ 

	2. ម្របេិនសបើប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយាម្រតូវបានបសងេើតសឡើងរួចសហើយ េូមពិនិតយសមើលប្សន ការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយា សហើយប្ក្ប្ម្របវាតាមការោំបាច់ សដើមបីសោោះម្រសាយអាក្បបក្ិវរិយារ បេ់ក្ូនអនក្។ 
	2. ម្របេិនសបើប្សនការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយាម្រតូវបានបសងេើតសឡើងរួចសហើយ េូមពិនិតយសមើលប្សន ការអនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយា សហើយប្ក្ប្ម្របវាតាមការោំបាច់ សដើមបីសោោះម្រសាយអាក្បបក្ិវរិយារ បេ់ក្ូនអនក្។ 


	សលើក្ប្លងប្តដូចប្ដលបានសរៀបរាប់ខាងសម្រកាមសម្រកាមម្របធានបទរង កាលៈសទេៈពិសេេ មណឌល េិក្ាធិការ ម្រតូវប្តម្របរល់ក្ូនរបេ់អនក្សៅក្ប្នៃងប្ដលពួក្សរម្រតូវបានដក្សចញ លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការ យល់ម្រពមនឹងការផ្លៃេ់បតូរក្ប្នៃងប្ដលជាប្សនក្ននការប្ក្ប្ម្រប ននប្សនការ អនតរារមន៍អាក្បបក្ិរិយា។ 
	អាជាញធរបផ្នថម 
	ម្របេិនសបើអាក្បបក្ិរិយាប្ដលបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌េិេសមិនប្មនជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់ក្ូនអនក្សទ (េូមសមើល ការក្ំណត់ការបង្ហាញ ខាងសលើ) សហើយការផ្លៃេ់បតូរការោក្់វិន័យនឹងសលើេពី 10 នលាេិក្ា ក្នុងមួយជួរៗ បុរាលិក្សាលាអាចអនុវតតនីតិវិធីវិន័យចំសពាោះក្ូនរបេ់អនក្ក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នន និងេម្រា ប់រយៈសពលដូចគ្ននប្ដលវាចង់ឱយេិេសមិនទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ សលើក្ប្លងប្តសាលាម្រតូវប្តសតល់ សេវាក្មមដល់ក្ូនរបេ់អនក្ដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើសៅសម្រកាម សេវាក្មម។ ម្រក្ុម IEP របេ់ក្ូនអនក្ក្ំណត់ការ ក្ំណត់ការអប់រំជំនួេបសណាតោះអាេននេម្រាប់សេវាក្មមដល់ក្ូនអន
	កាលៈសទេៈពិសេេ 
	បុរាលិក្សាលាអាចដក្ក្ូនរបេ់អនក្សៅក្ប្នៃងអប់រំជំនួេបសណាតោះអាេនន (ក្ំណត់សោយម្រក្ុម IEP របេ់ េិេស) មិនថាអាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្ជាការបង្ហាញពីពិការភាពរបេ់ពួក្សរ ឬអត់សនាោះសទ េម្រាប់រយៈ សពលរហូតដល់ 45 នលាេិក្ា ម្របេិនសបើពួក្សរ៖ 
	1. កាន់អាវុធ (សមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សៅសាលាសរៀន ឬានអាវុធសៅសាលា សៅក្ប្នៃងសាលា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននមណឌលេិក្ាធិការ។ 
	1. កាន់អាវុធ (សមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សៅសាលាសរៀន ឬានអាវុធសៅសាលា សៅក្ប្នៃងសាលា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននមណឌលេិក្ាធិការ។ 
	1. កាន់អាវុធ (សមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សៅសាលាសរៀន ឬានអាវុធសៅសាលា សៅក្ប្នៃងសាលា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននមណឌលេិក្ាធិការ។ 

	2. សោយដឹងថាាន ឬសម្របើម្របាេ់សម្ររឿងសញៀនខុេចាប់ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) ឬលក្់ ឬសេនើេុំឱយលក្់សារធាតុប្ដលម្ររប់ម្ររង (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) ខណៈសពលប្ដលសៅ សាលាសរៀន សៅក្នុងបរិសវណសាលា ឬសៅក្នុងមុខង្ហររបេ់សាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននម ណឌលេិក្ាធិការ។ ; ឬ 
	2. សោយដឹងថាាន ឬសម្របើម្របាេ់សម្ររឿងសញៀនខុេចាប់ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) ឬលក្់ ឬសេនើេុំឱយលក្់សារធាតុប្ដលម្ររប់ម្ររង (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) ខណៈសពលប្ដលសៅ សាលាសរៀន សៅក្នុងបរិសវណសាលា ឬសៅក្នុងមុខង្ហររបេ់សាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននម ណឌលេិក្ាធិការ។ ; ឬ 


	3. បានសធែើឱយានរបួេរាងកាយធាន់ធារ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សលើមនុេសានក្់សទៀត សពល សៅសាលាសរៀន សៅក្ប្នៃងេិក្ា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននមណឌលេិ ក្ាធិការមួយ។ 
	3. បានសធែើឱយានរបួេរាងកាយធាន់ធារ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សលើមនុេសានក្់សទៀត សពល សៅសាលាសរៀន សៅក្ប្នៃងេិក្ា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននមណឌលេិ ក្ាធិការមួយ។ 
	3. បានសធែើឱយានរបួេរាងកាយធាន់ធារ (េូមសមើលនិយមន័យខាងសម្រកាម) សលើមនុេសានក្់សទៀត សពល សៅសាលាសរៀន សៅក្ប្នៃងេិក្ា ឬសៅមុខង្ហរសាលាប្ដលេថិតសៅសម្រកាមយុតាតធិការននមណឌលេិ ក្ាធិការមួយ។ 


	និយមន័យ 
	• សារធាតុម្ររប់ម្ររង ានន័យថាថានំ ឬសារធាតុសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានក្ំណត់តាមកាលវិភារ I, II, III, IV, ឬ V សៅក្នុងប្សនក្ 202(c) ននចាប់សារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររង (21 U.S.C. 812(c)) ។ 
	• សារធាតុម្ររប់ម្ររង ានន័យថាថានំ ឬសារធាតុសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានក្ំណត់តាមកាលវិភារ I, II, III, IV, ឬ V សៅក្នុងប្សនក្ 202(c) ននចាប់សារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររង (21 U.S.C. 812(c)) ។ 
	• សារធាតុម្ររប់ម្ររង ានន័យថាថានំ ឬសារធាតុសសសងសទៀតប្ដលម្រតូវបានក្ំណត់តាមកាលវិភារ I, II, III, IV, ឬ V សៅក្នុងប្សនក្ 202(c) ននចាប់សារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររង (21 U.S.C. 812(c)) ។ 

	• ថានំខុេចាប់ ានន័យថាសារធាតុម្ររប់ម្ររង ប ុប្នតមិនរាប់បញ្ចូលសារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររងប្ដលាន ឬសម្របើម្របាេ់សោយម្រេបចាប់ សម្រកាមការម្រតួតពិនិតយរបេ់អនក្ជំនាញប្លទាំេុខភាពប្ដលានអាជាាប័ណណ ឬប្ដលម្រតូវបានកាន់កាប់សោយម្រេបចាប់ ឬសម្របើម្របាេ់សៅសម្រកាមអាជាាធរសសសងសទៀតសៅសម្រកាមចា ប់សនាោះ ឬសម្រកាមបទបបញ្ាតតិសសសងសទៀតននចាប់េហព័នធ។ 
	• ថានំខុេចាប់ ានន័យថាសារធាតុម្ររប់ម្ររង ប ុប្នតមិនរាប់បញ្ចូលសារធាតុប្ដលបានម្ររប់ម្ររងប្ដលាន ឬសម្របើម្របាេ់សោយម្រេបចាប់ សម្រកាមការម្រតួតពិនិតយរបេ់អនក្ជំនាញប្លទាំេុខភាពប្ដលានអាជាាប័ណណ ឬប្ដលម្រតូវបានកាន់កាប់សោយម្រេបចាប់ ឬសម្របើម្របាេ់សៅសម្រកាមអាជាាធរសសសងសទៀតសៅសម្រកាមចា ប់សនាោះ ឬសម្រកាមបទបបញ្ាតតិសសសងសទៀតននចាប់េហព័នធ។ 

	• របួេរាងកាយធាន់ធារ ានន័យថារបួេរាងកាយប្ដលពាក្់ព័នធនឹង៖ ហានិេ័យខពេ់ននការសាៃប់; ការឈ្ឺោប់រាងកាយខាៃំង; ការខូចម្រទង់ម្រទាយយូរនិងជាក្់ប្េតង; ឬការបាត់បង់រយៈសពលយូរ ឬការលយចុោះមុខង្ហរននេរើរាងា េរើរាងា ឬមហាវិទាល័យ។ 
	• របួេរាងកាយធាន់ធារ ានន័យថារបួេរាងកាយប្ដលពាក្់ព័នធនឹង៖ ហានិេ័យខពេ់ននការសាៃប់; ការឈ្ឺោប់រាងកាយខាៃំង; ការខូចម្រទង់ម្រទាយយូរនិងជាក្់ប្េតង; ឬការបាត់បង់រយៈសពលយូរ ឬការលយចុោះមុខង្ហរននេរើរាងា េរើរាងា ឬមហាវិទាល័យ។ 

	• អាវុធ ានន័យថា អាវុធ ឧបក្រណ៍ ឧបក្រណ៍ េាារៈ ឬវតថុធាតុ ជីវចល ឬគ្នមនជីវិត ប្ដលម្រតូវបាន សម្របើម្របាេ់េម្រាប់ ឬង្ហយនឹងបងេឱយមនុេសសាៃប់ ឬរបួេរាងកាយធាន់ធារ សលើក្ប្លងប្តពាក្យទាំង សនាោះមិនរួមបញ្ចូល កាំបិតសហាស  ប្ដលានោវតិចជាងពីរ និងម្របប្វងមួយអុីញក្នៃោះ។ 
	• អាវុធ ានន័យថា អាវុធ ឧបក្រណ៍ ឧបក្រណ៍ េាារៈ ឬវតថុធាតុ ជីវចល ឬគ្នមនជីវិត ប្ដលម្រតូវបាន សម្របើម្របាេ់េម្រាប់ ឬង្ហយនឹងបងេឱយមនុេសសាៃប់ ឬរបួេរាងកាយធាន់ធារ សលើក្ប្លងប្តពាក្យទាំង សនាោះមិនរួមបញ្ចូល កាំបិតសហាស  ប្ដលានោវតិចជាងពីរ និងម្របប្វងមួយអុីញក្នៃោះ។ 


	ការក្ំណត់ការក្ំណត់ 34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
	ម្រក្ុម IEP ម្រតូវប្តក្ំណត់ការក្ំណត់ការអប់រំជំនួេបសណាតោះអាេននេម្រាប់ការដក្សចញប្ដលាន ការផ្លៃេ់បតូរការក្ំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ និងការដក្សចញសម្រកាមចំណងសជើង អាជាញធរបផ្នថម និង កាលៈសទេៈពិសេេ, ខាងសលើ។ 
	បណតឹងឧទធរណ៍ននការេសម្រមចចិតតោក្់ក្ផ្នៃង និងការក្ំណត់ ការបង្ហាញ (នីតិវិធីននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមចាប់េម្រាប់ ការោក្់វិន័យ) 34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	អនក្អាចោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបជាមួយ៖ 
	1. សេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដលទាក្់ទងនឹងការក្ំនត់េិទធិទទួលបានការអប់រំម្រតូវបានសធែើសឡើងសម្រកាមបទបបញ្ាតតិវិន័យទាំងសនោះ; ឬ 
	1. សេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដលទាក្់ទងនឹងការក្ំនត់េិទធិទទួលបានការអប់រំម្រតូវបានសធែើសឡើងសម្រកាមបទបបញ្ាតតិវិន័យទាំងសនោះ; ឬ 
	1. សេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដលទាក្់ទងនឹងការក្ំនត់េិទធិទទួលបានការអប់រំម្រតូវបានសធែើសឡើងសម្រកាមបទបបញ្ាតតិវិន័យទាំងសនោះ; ឬ 

	2. អនក្អាចោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបជាមួយ៖ 
	2. អនក្អាចោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ ម្របេិនសបើអនក្មិនយល់ម្រេបជាមួយ៖ 


	សេចក្តីេសម្រមចណាមួយប្ដលទាក្់ទងនឹងការោក្់ម្រតូវបានសធែើសឡើងសម្រកាមបទបបញ្ាតតិវិន័យទាំងសនោះ; ឬ 
	េូមសមើលប្សនក្ ដំសណើរការេវនាការតាមកាលក្ំណត់ េម្រាប់ព័ត៌ានបប្នថមេតីពីការោក្់ពាក្យសេនើេុំេវ នាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ។ 
	អាជាញធរននមស្រនតីរដឋបាលេវនាការ(ALJ) 
	ALJ ម្រតូវប្តសធែើេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ និងសធែើសេចក្តីេសម្រមច។ ALJ អាច៖ 
	1. បញ្ជូនក្ូនរបេ់អនក្សៅទីតាំងប្ដលគ្នត់ម្រតូវបានដក្សចញ ម្របេិនសបើ ALJ ក្ំណត់ថាការដក្សចញសនោះ រឺជាការរំសលាេសលើតម្រមូវការប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េិទធិអំណាចននបុរាលិក្មណឌ លេិក្ាធិការ ឬថាអាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺជាការបង្ហាញមួយ ពិការភាពរបេ់គ្នត់; ឬ 
	1. បញ្ជូនក្ូនរបេ់អនក្សៅទីតាំងប្ដលគ្នត់ម្រតូវបានដក្សចញ ម្របេិនសបើ ALJ ក្ំណត់ថាការដក្សចញសនោះ រឺជាការរំសលាេសលើតម្រមូវការប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េិទធិអំណាចននបុរាលិក្មណឌ លេិក្ាធិការ ឬថាអាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺជាការបង្ហាញមួយ ពិការភាពរបេ់គ្នត់; ឬ 
	1. បញ្ជូនក្ូនរបេ់អនក្សៅទីតាំងប្ដលគ្នត់ម្រតូវបានដក្សចញ ម្របេិនសបើ ALJ ក្ំណត់ថាការដក្សចញសនោះ រឺជាការរំសលាេសលើតម្រមូវការប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េិទធិអំណាចននបុរាលិក្មណឌ លេិក្ាធិការ ឬថាអាក្បបក្ិរិយារបេ់ក្ូនអនក្រឺជាការបង្ហាញមួយ ពិការភាពរបេ់គ្នត់; ឬ 

	2. បង្ហាប់បញ្ញជការផ្លៃេ់បដូរនូវការោក្់នូវក្ូនរបេ់អនក្សៅកាន់បរិយាកាេអប់រំជសម្រមើេសសសងជាបសណាដោះអាេននេមម្រេប េម្រាប់រយៈសពលមិនសលើេពី 45 នលាសាលាសរៀន ម្របេិនសបើ ALJ ក្ំណត់ថា ការសធែើតំ ប្ហទាំការោក្់បចចុបបននក្ូនរបេ់អនក្ទំនងជាសដល់លទធសលននការរងរបួេដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ឬដល់អនក្ដនទយា ងធំដុំ។ 
	2. បង្ហាប់បញ្ញជការផ្លៃេ់បដូរនូវការោក្់នូវក្ូនរបេ់អនក្សៅកាន់បរិយាកាេអប់រំជសម្រមើេសសសងជាបសណាដោះអាេននេមម្រេប េម្រាប់រយៈសពលមិនសលើេពី 45 នលាសាលាសរៀន ម្របេិនសបើ ALJ ក្ំណត់ថា ការសធែើតំ ប្ហទាំការោក្់បចចុបបននក្ូនរបេ់អនក្ទំនងជាសដល់លទធសលននការរងរបួេដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ឬដល់អនក្ដនទយា ងធំដុំ។ 


	នីតិវិធីេវនាការទាំងសនោះអាចសធែើសឡើងមតងសទៀត ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការសជឿថាការបញ្ជូនក្ូនរបេ់អនក្ សៅក្ប្នៃងសដើមវិញ ទំនងជាអាចបណាតលឱយានរបួេដល់ក្ូនរបេ់អនក្ ឬអនក្ដនទ។ 
	សៅសពលណាប្ដលអនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវ េំសណើម្រតូវប្តបំសពញតាម តម្រមូវការប្ដលបានពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង នីតិវិធីននការសេនើេុំេវនាការតាមកាលក្ំណត់ និងេវ នាការតាមកាលក្ំណត់, សលើក្ប្លងប្តដូចខាងសម្រកាម៖ 
	1. េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវម្រតូវបានពសនៃឿន សហើយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈសពល 20 នលាេិក្ា ោប់ពីនលាប្ដលេវនាការម្រតូវបានសេនើេុំ។ ALJ ម្រតូវប្តសចញសេចក្តីេសម្រមចក្នុងរយៈសពល 10 នលាេិក្ា បនាទប់ពីេវនាការ។ 
	1. េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវម្រតូវបានពសនៃឿន សហើយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈសពល 20 នលាេិក្ា ោប់ពីនលាប្ដលេវនាការម្រតូវបានសេនើេុំ។ ALJ ម្រតូវប្តសចញសេចក្តីេសម្រមចក្នុងរយៈសពល 10 នលាេិក្ា បនាទប់ពីេវនាការ។ 
	1. េវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវម្រតូវបានពសនៃឿន សហើយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈសពល 20 នលាេិក្ា ោប់ពីនលាប្ដលេវនាការម្រតូវបានសេនើេុំ។ ALJ ម្រតូវប្តសចញសេចក្តីេសម្រមចក្នុងរយៈសពល 10 នលាេិក្ា បនាទប់ពីេវនាការ។ 

	2. លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីសបាោះបង់ការម្របជុំ ឬយ ល់ម្រពមសម្របើការេម្រមុោះេម្រមួល ការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈសពល ម្របាំពីរ នលៃម្រប តិទិនរិតោប់ពីនលាប្ដលអនក្បានោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវជាមួយ OAH និងមណឌលេិក្ាធិការ។ . េវនាការអាចដំសណើរការបាន លុោះម្រតាប្តបញ្ញាម្រតូវបានសោោះម្រសាយតាម ការសពញចិតតរបេ់ភារីទាំងពីរក្នុងរយៈសពល 15 នលៃម្របតិទិន បនាទប់ពីបានទទួលេំសណើេវនា ការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់។ 
	2. លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសដើមបីសបាោះបង់ការម្របជុំ ឬយ ល់ម្រពមសម្របើការេម្រមុោះេម្រមួល ការម្របជុំដំសណាោះម្រសាយម្រតូវប្តសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈសពល ម្របាំពីរ នលៃម្រប តិទិនរិតោប់ពីនលាប្ដលអនក្បានោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការតាមដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវជាមួយ OAH និងមណឌលេិក្ាធិការ។ . េវនាការអាចដំសណើរការបាន លុោះម្រតាប្តបញ្ញាម្រតូវបានសោោះម្រសាយតាម ការសពញចិតតរបេ់ភារីទាំងពីរក្នុងរយៈសពល 15 នលៃម្របតិទិន បនាទប់ពីបានទទួលេំសណើេវនា ការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់។ 


	អនក្ ឬសាលាេង្ហេត់អាចសតួចសសតើមេក្មមភាពរដឋបបសវណី សោយជំទាេ់នឹងសេចក្តីេសម្រមចក្នុងេវនា ការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ប្ដលបានពសនៃឿន តាមរសបៀបដូចគ្នននឹងពួក្សរម្របក្ួតម្របប្ជងសេចក្តីេសម្រម ចសៅក្នុងេវនាការសលើដំសណើរការអប់រំពិសេេប្ដលមិនានវិន័យ (េូមសមើល សេចក្តីេសម្រមចចុងសម្រកាយ; បណតឹងឧទធរណ៍, ខាងសលើ)។ 
	ការក្ំណត់េិទធិទទួលបានការអប់រំក្ំ ុងសពល េវនាការពសនៃឿ នដំសណើរការតាមកាលក្ំណត់ 34 CFR § 300.533; WAC 392-172A-05165 
	សៅសពលអនក្ ឬមណឌលេិក្ាធិការបានោក្់ពាក្យសេនើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាមសលូវចាប់ប្ដលទាក្់ទងនឹង បញ្ញាវិន័យ លុោះម្រតាប្តអនក្ និងមណឌលេិក្ាធិការយល់ម្រពមសលើការសរៀបចំសសសង ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវប្តេថិត សៅក្នុងការក្ំណត់បសណាតោះអាេននននការអប់រំជំនួេសោយរង់ោំសេចក្តីេសម្រមចរបេ់មន្រនតីេវនាការ ឬរហូតដល់សុតក្ំណត់។ ននរយៈសពលននការដក្សចញ ពិពណ៌នាសៅសម្រកាមចំណងសជើង េិទធិអំណាចននបុរា លិក្មណឌលេិក្ាធិការ, ណាមួយប្ដលសក្ើតសឡើងមុនសរ។ 
	ក្ិចចការពារេម្រាប់េិេសផ្ដលមិនទាន់ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ 34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	ទូសៅ 
	ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្មិនម្រតូវបានក្ំណត់ថាានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធ សហើយបំពានសលើម្រក្មេីលធម៌របេ់េិេស អនក្អាចអោះអាងក្ិចចការពារនីតិវិធីរបេ់ក្ូនអនក្ ម្របេិនសបើវាម្រតូវ បានក្ំណត់ថាមណឌលេិក្ាធិការានចំសណោះដឹងប្ដលក្ូនរបេ់អនក្រួរប្តម្រតូវបានវាយតនមៃ និងក្ំណត់ ថាានេិទធិទទួលបាន។ សេវាអប់រំពិសេេ មុនសពលអាក្បបក្ិរិយាប្ដលនាំឲ្យានេក្មមភាព វវិន័យសក្ើតសឡើង។ 
	មូលោឋនននការដឹងេម្រាប់បញ្ញាវិន័យ 
	មណឌលេិក្ាធិការម្រតូវប្តម្រតូវបានោត់ទុក្ថាានចំសណោះដឹងថាក្ូនរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ ម្របេិនសបើមុនសពលានអាក្បបក្ិរិយាប្ដលនាំឲ្យានេក្មមភាពវិន័យសក្ើតសឡើង៖ 
	1. អនក្បានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាក្ូនរបេ់អនក្ក្ំពុងម្រតូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្ដលពាក្់ព័នធដល់បុរាលិក្ប្សនក្ម្រតួតពិនិតយ ឬរដឋបាលននមណឌលេិក្ាធិការ ឬម្ររូរប េ់ក្ូនអនក្។ 
	1. អនក្បានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាក្ូនរបេ់អនក្ក្ំពុងម្រតូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្ដលពាក្់ព័នធដល់បុរាលិក្ប្សនក្ម្រតួតពិនិតយ ឬរដឋបាលននមណឌលេិក្ាធិការ ឬម្ររូរប េ់ក្ូនអនក្។ 
	1. អនក្បានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាក្ូនរបេ់អនក្ក្ំពុងម្រតូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមប្ដលពាក្់ព័នធដល់បុរាលិក្ប្សនក្ម្រតួតពិនិតយ ឬរដឋបាលននមណឌលេិក្ាធិការ ឬម្ររូរប េ់ក្ូនអនក្។ 

	2. អនក្បានសេនើេុំការវាយតនមៃទាក្់ទងនឹងេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធសៅ សម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ ឬ 
	2. អនក្បានសេនើេុំការវាយតនមៃទាក្់ទងនឹងេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធសៅ សម្រកាមប្សនក្ B នន IDEA ។ ឬ 

	3. ម្ររូរបេ់ក្ូនអនក្ ឬបុរាលិក្មណឌលេិក្ាធិការសសសងសទៀតបានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាក្់លាក្់ អំពីរំរូននអាក្បបក្ិរិយាប្ដលបង្ហាញសោយក្ូនរបេ់អនក្សោយផ្លទល់សៅកាន់នាយក្ប្សនក្អប់រំពិសេេរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ ឬចំសពាោះបុរាលិក្ម្រតួតពិនិតយសសសងសទៀតននមណឌលេិក្ាធិការ។ 
	3. ម្ររូរបេ់ក្ូនអនក្ ឬបុរាលិក្មណឌលេិក្ាធិការសសសងសទៀតបានេប្មតងការម្រពួយបារមាជាក្់លាក្់ អំពីរំរូននអាក្បបក្ិរិយាប្ដលបង្ហាញសោយក្ូនរបេ់អនក្សោយផ្លទល់សៅកាន់នាយក្ប្សនក្អប់រំពិសេេរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ ឬចំសពាោះបុរាលិក្ម្រតួតពិនិតយសសសងសទៀតននមណឌលេិក្ាធិការ។ 


	ក្រណីសលើក្ផ្លង 
	មណឌលេិក្ាធិការមួយនឹងមិនម្រតូវបានសរោត់ទុក្ថាានចំសណោះដឹងប្បបសនោះសទ ម្របេិនសបើ៖ 
	1. អនក្មិនអនុញ្ញាតឱយានការវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្ ឬអនក្បដិសេធសេវាក្មមអប់រំពិសេេ។ ឬ 
	1. អនក្មិនអនុញ្ញាតឱយានការវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្ ឬអនក្បដិសេធសេវាក្មមអប់រំពិសេេ។ ឬ 
	1. អនក្មិនអនុញ្ញាតឱយានការវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្ ឬអនក្បដិសេធសេវាក្មមអប់រំពិសេេ។ ឬ 

	2. ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានវាយតនមៃ និងក្ំណត់ថាមិនានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេសទ។ 
	2. ក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានវាយតនមៃ និងក្ំណត់ថាមិនានេិទធិទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេសទ។ 


	លក្ខខណឌម្រតូវអនុវតត ម្របេិនសបើគ្នមនមូលោឋនននការដឹងឮ 
	ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការមួយមិនានចំសណោះដឹងថាក្ូនរបេ់អនក្ានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសទ មុននឹងោត់វិធានការោក្់វិន័យសលើក្ូនរបេ់អនក្ ដូចប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើសម្រកាមចំណងសជើងរង មូលោឋនចំសណោះដឹងេម្រាប់បញ្ញាវិន័យ និង ក្រណីសលើក្ប្លង , ក្ូនរបេ់អនក្អាចនឹងម្រតូវទទួលរងនូ វវិធានការវិន័យប្ដលម្រតូវបានអនុវតតចំសពាោះេិេសប្ដលមិនទទួលបានសេវាក្មមអប់រំពិសេេប្ដលចូលរួមក្នុងម្របសេទអាក្បបក្ិរិយាដូចគ្នន។ 
	ប ុប្នត ម្របេិនសបើអនក្ ឬមណឌលសេនើេុំការវាយតនមៃក្ូនរបេ់អនក្ក្នុងអំឡុងសពលប្ដលគ្នត់ម្រតូវទទួលរងនូវវិ ធានការវិន័យ ការវាយតនមលម្រតូវប្តសធែើសឡើងក្នុងលក្ខណៈឆ្ប់រហ័េ។ 
	រហូតទាល់ប្តការវាយតនមលម្រតូវបានបញ្ចប់ ក្ូនរបេ់អនក្សៅប្តេថិតក្នុងក្ប្នៃងអប់រំប្ដលក្ំណត់សោយ អាជាាធរសាលា ប្ដលអាចរួមបញ្ចូលការពយួរ ឬការបសណតញសចញសោយគ្នមនសេវាអប់រំ។ 
	ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ម្រតូវបានក្ំណត់ថាានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ សោយរិតរូរពីព័ត៌ាន ពីការវាយតនមៃប្ដលសធែើសឡើងសោយមណឌលេិក្ាធិការ និងព័ត៌ានប្ដលសតល់សោយអនក្ សនាោះមណឌលេិក្ា ធិការម្រតូវប្តសតល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធដល់ក្ូនរបេ់អនក្ សហើយសធែើតាមតម្រមូវការ វវិន័យប្ដលបានពិពណ៌នាខាងសលើ។ . 
	ការបញ្ជូនសៅកាន់ និងចំណាត់ការសោយអាជាញធរអនុវតតចាប់ និងតុលាការ 34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	ប្សនក្ B ននបទបបញ្ាតតិ IDEA មិន៖ 
	1. ហាមឃត់មណឌលេិក្ាធិការពីការរាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសៅកាន់អាជាាធរេមម្រេប។ ឬ 
	1. ហាមឃត់មណឌលេិក្ាធិការពីការរាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសៅកាន់អាជាាធរេមម្រេប។ ឬ 
	1. ហាមឃត់មណឌលេិក្ាធិការពីការរាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយក្ូនរបេ់អនក្ប្ដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសៅកាន់អាជាាធរេមម្រេប។ ឬ 

	2. រារាំងការអនុវតតចាប់របេ់រដឋ និងអាជាាធរតុលាការពីការអនុវតតការទទួលខុេម្រតូវរបេ់ពួក្សរ ទាក្់ទងនឹងការអនុវតតចាប់េហព័នធ និងរដឋចំសពាោះឧម្រក្ិដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយក្ូនរបេ់អនក្។ 
	2. រារាំងការអនុវតតចាប់របេ់រដឋ និងអាជាាធរតុលាការពីការអនុវតតការទទួលខុេម្រតូវរបេ់ពួក្សរ ទាក្់ទងនឹងការអនុវតតចាប់េហព័នធ និងរដឋចំសពាោះឧម្រក្ិដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយក្ូនរបេ់អនក្។ 


	ការបញ្ជូនក្ំណត់ម្រតា 
	ម្របេិនសបើមណឌលេិក្ាធិការរាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មមប្ដលម្របម្រពឹតតសោយក្ូនរបេ់អនក្ មណឌលេិក្ាធិការ៖ 
	1. ម្រតូវប្តធានាថាសេចក្តីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងក្ំណត់ម្រតាវិន័យរបេ់ក្ូនអនក្ម្រតូវបាន បញ្ជូនេម្រាប់ការពិោរណាសោយអាជាាធរប្ដលភានក្់ង្ហររាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មម។ និង 
	1. ម្រតូវប្តធានាថាសេចក្តីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងក្ំណត់ម្រតាវិន័យរបេ់ក្ូនអនក្ម្រតូវបាន បញ្ជូនេម្រាប់ការពិោរណាសោយអាជាាធរប្ដលភានក្់ង្ហររាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មម។ និង 
	1. ម្រតូវប្តធានាថាសេចក្តីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងក្ំណត់ម្រតាវិន័យរបេ់ក្ូនអនក្ម្រតូវបាន បញ្ជូនេម្រាប់ការពិោរណាសោយអាជាាធរប្ដលភានក្់ង្ហររាយការណ៍អំពីឧម្រក្ិដឋក្មម។ និង 

	2. អាចបញ្ជូនសេចក្តីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងក្ំណត់ម្រតាវិន័យរបេ់ក្ូនអនក្ក្នុង ក្ម្រមិតប្ដលអនុញ្ញាតសោយ FERPA ប ុសណាណោះ។ 
	2. អាចបញ្ជូនសេចក្តីចមៃងននការអប់រំពិសេេ និងក្ំណត់ម្រតាវិន័យរបេ់ក្ូនអនក្ក្នុង ក្ម្រមិតប្ដលអនុញ្ញាតសោយ FERPA ប ុសណាណោះ។ 


	លក្ខខណឌតម្រមូវននការផ្េវងរក្ទីក្ផ្នៃងេិក្ាសោយឯក្សតាភារីសោយាតាបិតារបេ់េិេសសៅក្នុងសាលាឯក្ជនសោយការចំណាយសាធារណៈ សៅសពលផ្ដល FAPE ានបញ្ញា CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	ម្របេិនសបើអនក្សជឿថាសាលាសរៀនរបេ់អនក្មិនអាចសតល់ FAPE េម្រាប់ក្ូនរបេ់អនក្បានសទ សហើយអនក្សម្រជើេ សរើេចុោះស្មោះក្ូនរបេ់អនក្សៅក្នុងសាលាឯក្ជនសោយគ្នមនក្ិចចម្រពមសម្រពៀងពីមណឌលេិក្ាធិការសនាោះ ានជំ ហានជាក្់លាក្់ប្ដលអនក្ម្រតូវប្តអនុវតតតាម សដើមបីសេនើេុំេំណងពីមណឌលេិក្ាធិការេម្រាប់សាលា ឯក្ជន។ 
	ការេងម្របាក្់េម្រាប់ការចុោះស្មោះចូលសរៀនសាលាឯក្ជន 
	ម្របេិនសបើក្ូនរបេ់អនក្ពីមុនបានទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាក្មមពាក្់ព័នធពីមណឌលេិក្ាធិការ សហើយអនក្សម្រជើេសរើេចុោះស្មោះក្ូនរបេ់អនក្សៅក្នុងសាលាមសតតយយឯក្ជន សាលាបឋមេិក្ា ឬអនុវិ ទាល័យសោយគ្នមនការយល់ម្រពមពីមណឌលេិក្ាធិការ តុលាការ ឬ ALJ អាចទាមទារ មណឌលេិក្ាធិ ការសដើមបីទូទាត់េងអនក្វិញេម្រាប់នលៃចុោះស្មោះចូលសរៀនសនាោះ ម្របេិនសបើតុលាការ ឬ ALJ រក្ស ើញថាម ណឌលេិក្ាធិការមិនបានសធែើឱយ FAPE ានដល់ក្ូនរបេ់អនក្ក្នុងលក្ខណៈទាន់សពលសវលាមុនសពលចុោះស្មោះ សហើយថាក្ប្នៃងឯក្ជនរឺេមរមយ។ តុលាការ ឬ ALJ អាចរក្ស ើញក្ប្នៃងោក្់របេ់អនក្ឱយេមម្រេប សបើសទាោះ ជ
	ក្ម្រមិតននការេងម្របាក្់ 
	តនមៃននការទូទាត់េងវិញ ដូចប្ដលបានសរៀបរាប់ក្នុងក្ថាខណឌខាងសលើ អាចម្រតូវបានកាត់បនថយ ឬបដិ សេធ៖ 
	1. ម្របេិនសបើ៖ (ក្) សៅឯក្ិចចម្របជុំ IEP លមីៗបំសុតប្ដលអនក្បានចូលរួមមុនសពលការដក្ក្ូនរបេ់អនក្ សចញពីសាលារដឋ អនក្មិនបានជូនដំណឹងដល់ម្រក្ុម IEP ថាអនក្ក្ំពុងបដិសេធការោក្់សេនើសោយ មណឌលេិក្ាធិការសដើមបីសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្សទ រួមទាំងការបញ្ញជក្់ពីក្ងែល់របេ់អនក្ និងសចតនារបេ់អនក្ក្នុងការចុោះស្មោះក្ូនរបេ់អនក្សៅក្នុងសាលាឯក្ជនមួយសោយចំណាយសាធារណៈ។ ឬ (ខ) យា ងសហាចណាេ់ 10 នលានននលាសធែើការ (រួមទាំងនលាឈ្ប់េម្រាក្ណាមួយប្ដលសក្ើត សឡើងសៅនលាសធែើការ) មុនសពលការដក្ក្ូនរបេ់អនក្សចញពីសាលារដឋ អនក្មិនបានជូនដំណឹងជា លាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មណឌលេិក្ាធ
	1. ម្របេិនសបើ៖ (ក្) សៅឯក្ិចចម្របជុំ IEP លមីៗបំសុតប្ដលអនក្បានចូលរួមមុនសពលការដក្ក្ូនរបេ់អនក្ សចញពីសាលារដឋ អនក្មិនបានជូនដំណឹងដល់ម្រក្ុម IEP ថាអនក្ក្ំពុងបដិសេធការោក្់សេនើសោយ មណឌលេិក្ាធិការសដើមបីសតល់ FAPE ដល់ក្ូនរបេ់អនក្សទ រួមទាំងការបញ្ញជក្់ពីក្ងែល់របេ់អនក្ និងសចតនារបេ់អនក្ក្នុងការចុោះស្មោះក្ូនរបេ់អនក្សៅក្នុងសាលាឯក្ជនមួយសោយចំណាយសាធារណៈ។ ឬ (ខ) យា ងសហាចណាេ់ 10 នលានននលាសធែើការ (រួមទាំងនលាឈ្ប់េម្រាក្ណាមួយប្ដលសក្ើត សឡើងសៅនលាសធែើការ) មុនសពលការដក្ក្ូនរបេ់អនក្សចញពីសាលារដឋ អនក្មិនបានជូនដំណឹងជា លាយលក្ខណ៍អក្សរដល់មណឌលេិក្ាធ
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