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ព័ត៌ានទសូៅ 

សេចកតសី្តើម 

ច្បាប់េតីពីការអប់រំបុគ្គលមានពិ ំ ការភាព (The Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ឆ្បាំ 2004 ដែលទាក់ទងនឹងការអប់រ 
េិេបសមានពិការភាព តម្រូវឲបយសាលាផ្តល់ការជូនែាំណឹងែល់អនក មាតាបិតាេិេបសពិការ ឬេងបស័យមានពិការភាព សោយមាន 

ការពនបយល់សពញសលញអាំពីេិទធិ ដែលមានេម្មាប់អនកសម្ការ IDEA និងបទបបបញ្ញតតិេតីពីការអប់រំរបេ់នាយកោឋបនេហរែឋអាសររិ 
ក។ ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ 
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ម្គ្ប់ម្គ្ងសលើវិធានរែឋ ដែលម្គ្បែណតបស់លើការផ្តល់ការអប់រំពិសេេ។ វិធានទាាំង 

សនេះ អាច្ដេែងរកបានសៅកនុងជាំពូក 392-172A ននច្បាប់រែឋបាលរបេ់ទីម្កុងវា បេុីងសតាន (WAC)។ ឯកសារសនេះអនុសលារតារ 

សេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពា 

រតារនីតិវិធីគ្ាំរូរបេ់នាយកោឋបនអប់រំេហរែឋអាសររិក ដែលបានដកេម្រួលសៅដែរិថុនា ឆ្បាំ2009។ 

សតើសេចកតមី្របកាេសនេះសធវើស ើងេម្រាបអ់នកណា 

សេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ សធែើស ើងេម្មាប់មាតាបិតា មាតាបិតាជាំនួេ និងេិេបសសពញវ័យ។ ពាកបយ “អនក” ឬ “មាតាបិតា” 

និង “កូនអនក” ក៏អាច្េស្ដបសៅសលើមាតាបិតាជាំនួេ និងេិេបសសពញវ័យផ្ងដែរ។ សៅកនុងសេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ “រណឌល 

េិកបាធិការ” ឬ “រណឌលេិកបាធិការ” រួរមានសាលារែឋ ដែលម្បតិបតតិការសោយឯករាជបយ (Charter school) និងសាលារែឋែនទ 

សទៀតែូច្ជា៖ រណឌលេិកបាធិការដែលផ្ដល់សេវាអប់រំ និងទីភា្បក់ងារផ្តល់សេវាអប់រំ។ 

េម្រាប់ពត័៌ានបមនែម 

ព័ត៌មានបដនែរអាំពីសេវាអប់រំពិសេេ និងកិច្ចការពារតារនីតិវិធីទាាំងសនេះ អាច្ទទួលបាន តាររយៈការ ទាំនាក់ទាំនងនាយកដផ្នក 

អប់រំពិសេេននរណឌលេិកបាធិ ឌលព័ត៌មាន និងការបណតតេះបណ្តបលមាតាបិតារបេ់រែឋ អងគការផ្ដល់ជាំនួយ ការរបេ់អនក រណ 

ែល់ម្គ្ួសារដែលមានពិការភាព (Partnerships for Action Voices for Empowerment (Washington Pave)) ឬតាររយៈ OSPI។ OSPI រកបានូវសគ្ 

ហទាំព័ររួយដែលសោេះម្សាយបញ្ហបការអប់រំពិសេេសៅ ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public 
Instruction) - សេវាអប់រំពិសេេ។ OSPI មានអនកម្គ្ប់ម្គ្ងករមវិធី និងដផ្នកទាំនាក់ទាំនងឪពុកមាតបយនិងេហគ្រន៍េតីពីការអប់រំ 
ពិសេេ សែើរបបីជួយែល់អនកកនុងការស្លើយេាំណួរនានាអាំពីករមវិធីអប់រំពិសេេេម្មាប់កូនរបេ់អនក។ អនកអាច្ទាំនាក់ទាំនងរក 

កាន់ការិយាល័យ OSPI ដផ្នកសេវាអប់រំពិសេេ តាររយៈសលែទូរេពទ  360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631, ឬ 
speced@k12.wa.us។ 

សេចកតជីូនដណំឹងេតពីីកិចចការពារតាមនីតវិិធី 
34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 

សេច្កតីច្រលងននការជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវដតម្បគ្ល់ជូនអនក (1) រតងសៅសរៀងរាល់ឆ្បាំេិកបា សហើយ៖ 

(2) សៅសពលមានការបញ្ជូនបនតែាំបូង ឬេាំសណើេុាំវាយតនរលរបេ់អនក (3) សៅសពលរណឌលេិកបាធិការ ទទួលបានបណតឹង 
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ពលរែឋទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេែាំបូងរបេ់អនកសៅកនុងឆ្បាំេិកបា 
(4) សៅសពលរណឌលេិកបាធិការទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ែាំបូងរបេអ់នកកនុងឆ្បាំេិកបា 
(5) សៅសពលសេច្កតីេសម្រច្រួយម្តូវបានសធែើស ើងសែើរបបីចាត់វិធានការណ៍វិន័យ ដែលសធែើឲបយមានការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិ 
ទទួលបានសេវា និង (6) តារការសេនើេុាំរបេ់អនក។ 

សេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីសនេះ រួរបញ្ជូលនូវការពនបយល់សពញសលញពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីទាាំងឡា 

យណ្ដែលទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយឯកសតាភាគ្ី េម្មាប់កូន អនកសៅសាលាឯកជន ដែលជាបនទុក 

ច្ាំណ្យសាធារណៈ នីតិវិធីននបណតឹងតវា បពលរែឋទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេ ការយល់ម្ពរដែលបានជូនែាំណឹង កិច្ចការពារ 
តារនីតិវិធីដែលមានដច្ងសៅកនុងបទបបបញ្ញតតិ IDEA កនុង Subpart E នន Part B និងបញ្ញតដិេដីពីការរកបាការេមាងបត់ននព័ត៌មានដែលមាន 

សៅកនុងបទបបបញ្ញតតិ IDEA កនុង Subpart F នន Part B។ រណឌលេិកបាធិការអាច្សម្ជើេសម្បើម្បាេ់សេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ ឬបសងកើតសេច្ 

កតីជូនែាំណឹងេដីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីផ្ទបល់ែលួនេម្មាប់មាតាបិតា។ 

សេចកតជីូនដណំឹងជាលាយលកខណ៍អក្សរជាមុន 
34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 

រណឌលេិកបាធិការអនក ម្តូវដតផ្តល់ឲបយអនកនូវព័ត៌មានជាលាយលកខណ៍អកបសរអាំពីការេសម្រច្ច្ិតតេាំខាន់ៗដែលប េះពាល់ែល់ករម 
វិធីអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ សនេះ សៅថា សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន សហើយវាជាឯកសាររួយ ដែល្លុេះ 
បញ្្បាំងពីសេច្កតីេសម្រច្ ដែលសធែើស ើងសៅកិច្ចម្បជុាំរួយ ឬសោយរណឌលេិកបាធិការសែើរបបីស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំរបេ់អនក។ 
មណឌលេិក្ាធិការតម្រមូវឲ្យស្ញើជូនអនកនូវសេចកតីជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អក្សរជាមុនមួយច្ាប់ សម្រកាយសពលសធវើសេចកតី 
េសម្រមច ប ុមនតមុនសពលអនុវតតសេចកតីេសម្រមចសនេះ។ ទាាំងសនេះគ្ឺជាសេច្កតីេសម្រច្ ទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំ ឬការបែិសេធផ្តូច្សផ្តើរ 

ឬផ្លបេ់បតូរអតតេញ្ញបណករម ការវាយតនរល ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥត 

គ្ិតនថល (FAPE) ែល់កូនអនក។ 

សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន រួរមាន៖ 

• ច្ាំណុច្ដែលរណឌលេិកបាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនសធែើ។ 

• ការពនបយល់ពីរូលសហតុ ដែលរណឌលេិកបាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនម្ពរចាត់វិធានការណ៍។ 

• ការបរិយាយអាំពីជសម្រើេណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលពិចារណ្សោយម្កុរការងារននករម ់រំ ឯកតបុគ្គល (IEP) និងរូលសហតុនន វិធីអប ក 
ការបែិសេធជសម្រើេទាាំងសនាេះ។ 

• ការបរិយាយអាំពីនីតិវិធីវាយតនរល ការបា បន់ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗដែលសម្បើ ម្បាេ់ជារូលោឋបនេម្មាប់េករមភា 

ព។ 

• ការបរិយាយអាំពីកតាតបណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលទាក់ទងនឹងេករមភាព។ 

• ការបរិយាយអាំពីនីតិវិធីវាយតនរលណ្រួយ ដែលរណឌលេិកបាធិការសេនើស ើងសែើរបបីសធែើការវាយតនរលបឋរ និងការ វាយតនរលស ើងវិញ 

ណ្រួយ។ 

• សេច្កតីដថលងការណ៍អាំពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីេម្មាប់មាតាបិតា ដែលមានសរៀបរាប់សៅកនុងកូន សេៀវសៅសនេះ។ 

• វិធីដែលអនកអាច្ទទួលបានកូនសេៀវសៅននសេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធី ាំនួនរួយច្បាប់ សនេះច្ ឬរួរទាាំងកូនសេៀវសៅ 

ននសេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីសនេះ ម្បេិនសបើអនករិនទាន់ទទួលបានរួយច្បាប់សទ។ និង 
• ម្បភពេម្មាប់ឲបយអនកទាំនាក់ទាំនងសែើរបបីទទួលបានជាំនួយសលើការដេែងយល់កិច្ចការពារតារនីតវិធីទាាំងសនេះ។ិ 
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ឧទាហរណ៍អាំពីសពលដែលអនកទទួលបានសេច្កតីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ជារុនគ្ឺ៖ 

• រណឌលេិកបាធិការមានបាំណងច្ង់វាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក ឬរណឌលេិកបាធិការកាំពុងបែិសេធកនុងការវាយតនរល 
ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក។ 

• ករមវិធី IEP ឬការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់កូនអនកកាំពុងមានការដកដម្ប។ 

• អនកបានសេនើឲបយមានការដកដម្ប សហើយរណឌលេិកបាធិការកាំពុងបែិសេធសធែើការដកដម្ប។ 

• អនកបានផ្ដល់សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់រណឌលេិកបាធិការថា អកកាំពុ បយកូនអនក ន ងលុបសចាលការម្ពរសម្ពៀងឲ 

ទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ។ 

សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ជារុនម្តូវេរសេរជាភាសា ដែលសាធារណៈជនទូសៅអាច្យល់បាន និងផ្ដល់ជូនជា 

ភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត ដែលអនកសម្បើម្បាេ់ លុេះម្តាដតវារិនអាច្សធែើសៅបាន។ ម្បេិនសបើ 
ភាសាកាំសណើត ឬរសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀតរបេ់អនករិនដរនជាភាសាេរសេរ រណឌលេិកបាធិការម្តូវចាត់វិធានការណ៍ 

ធានាថា៖ (1) សេច្កដីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវបានបកដម្បសោយផ្ទបល់មាត់ ឬតាររសធបោបាយសផ្បសងសទៀតជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក 
ឬរសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងសផ្បសងសទៀត (2) អនកយល់ពីែលឹរសារសៅកនុងសេច្កដីជូនែាំណឹងសនាេះ និង (3) មានភេតុតាងបញ្ជបក់ជា 

លាយលកខណ៍អកបសរថាបានបាំសពញតារលកខែណឌតម្រូវសម្ការច្ាំណុច្ (1) និង (2)។ 

ភាសាកសំណើត 
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 

ភាសាកាំសណើត សៅសពលសម្បើម្បាេ់ទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលមានច្ាំសណេះែឹងដផ្នកភាសាអង់សគ្លេសៅមានកម្រិត មានន័យថា៖ 

1. ភាសា ដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយបុគ្គលសនាេះ ឬកនុងករណីជាកុមារគឺ្ជា ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយមាតាបិតារបេ់ 
កុមារ។ 

2. ម្គ្ប់ទាំនាក់ទាំនងសោយផ្ទបល់ទាាំងអេ់ជារួយកុមារ (រួរទាាំងការវាយតនរលកុមារ) ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយកុមារសនាេះ 
សៅកនុងផ្ទេះ ឬបរិសាថបនេិកបា។ 

ច្ាំសពាេះបុគ្គលថលង់ ឬខាវបក់ ឬេម្មាប់បុ ែីគ្គលដែលគ្មបនភាសាេរសេរ រសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងគ្ឺជាអ ដែលបុគ្គលសនាេះសម្បើម្បាេ់ជា 

ធរមតា (ែូច្ជា ភាសាេញ្ញប អកបសររនុេបសខាវបក់ ឬទាំនាក់ទាំនងផ្ទបល់ មាត់)។ 

សារសអ ិចម្រតនូិក 
34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកផ្តល់ឲបយមាតាបិតានូវជសម្រើេកនុងការទទួលឯកសារតាររយៈ អ ៊ីដរ ល អនកអាច្សម្ជើេសរើេ 

ទទួលឯកសារែូច្ខាងសម្ការ តាររយៈអ ៊ីដរ ល៖ 

1. ការជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន 

2. សេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធី និង 
3. សេច្កតីជូនែាំណឹងទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា - និយមន័យ 
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34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 

ការយល់ម្ពរ មានន័យថា៖ 

1. អនកម្តូវបានជូនែាំណឹងយា បងសពញសលញជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬតាររសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត (ែូច្ជា ភាសាេញ្ញប 
អកបសររនុេបសខាវបក់ ឬទាំនាក់ទាំនងសោយផ្ទបល់មាត់) ពីព័ត៌មានទាាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងេករមភាព ដែលអនកផ្តល់ការយល់ម្ព 

រ។ 

2. អនកយល់ និងឯកភាពជាលាយលកខណ៍អកបសរច្ាំសពាេះេករមភាពសនាេះ សហើយការយល់ម្ពរសរៀបរាប់អាំពីេករមភាពសនាេះ និងកត់ម្តាជា 

ឯកសារ (ម្បេិនសបើមាន) ដែលនឹងម្តូវផ្បសពែផ្បាយ សហើយសៅកាន់អនកណ្មា្បក់។ និង 
3. អនកយល់ថា ការយល់ម្ពរសធែើស ើងសោយេម័ម្គ្ចិ្តតពីអនក សហើយអនកអាច្លុបសចាល (ែកហូត) ការយល់ម្ពររបេ់អនកវិញសៅសពល 

ណ្ក៏បាន។ 

ម្បេិនសបើអនកមានបាំណងច្ង់លុបសចាលការយល់ម្ពរសម្កាយពីកូនអនកបានចាប់ សផ្តើរទទួលសេវាអប់រំពិសេេសនាេះ អនកម្តូវដត 

សធែើស ើងជាលាយលកខណ៍អកបសរ។ ការែកការយល់ម្ពររបេ់អនករិនលុបសចាល (បែិសេធ) នូវេករមភាពរួយដែលបានចាប់ 
សផ្តើរ បនាទបប់ពីអនកបានផ្តល់ការយល់ម្ពរ និងរុនសពលដែលអនកែកការយល់ម្ពរសនាេះ។ សលើេពីសនេះ រណឌលេិកបាធិការរិន 

ម្តូវបានតម្រូវឲបយដកដម្ប (ផ្លបេ់បតូរ) ឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនក សែើរបបីលុបសចាលឯកសារសយាងណ្រួយទាក់ទងនឹងការទទួលសេ 

វាអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនកស ើយ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា - លកខខណឌតម្រមវូ 
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 

ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមែបឋម 

រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនករិនអាច្សធែើការវាយតនរលបឋរសលើកូនអនក សែើរបបីកាំណត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវា 

ពាក់ព័នធសនាេះសទ លុេះម្តាដតរណឌលេិកបាធិការផ្ដល់ការជូនែាំណឹងជាលាយ លកខណ៍អកបសរជារុន ដែលសរៀបរាប់អាំពីេករមភាព 

វាយតនរលដែលបានសេនើស ើង នងទទួលបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់អនក។ រណិ ឌលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដត 

ែិតែាំពបោយារឲបយបានេរម្េបសែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរដែលបានជូនែាំណឹង េម្មាប់ការវាយតនរលបឋរសែើរបបីេសម្រច្ថា 

សតើកូនអនកមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេឬយា បងណ្។ 

អនកយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋររិនដរនមានន័យថា អនកបានផ្តល់ការយល់ម្ពរែល់រណឌលេិកបាធិការ ឲបយចាប់សផ្តើរផ្តល់ 
ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនរបេ់អនកស ើយ។ រណឌលេិកបាធិការក៏ម្តូវទទួលការយល់ម្ពរពីអនកផ្ងដែរ សែើរបបីផ្ត 
ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកេម្មាប់សពលែាំបូង។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលារែឋ ឬអនកកាំពុងពបោយារច្ុេះស មបេះកូនសៅកនុងសាលារែឋ សហើយអនកបានបែិសេធ 

ផ្តល់ការយល់ម្ពរ ឬអនកែកខានរិនបានស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋរ រណឌលេិកបាធិ 
ការរបេ់អនកអាច (ប ុដនដរិនដរនជាការតម្រូវ) ពបោយារទទួលការយល់ម្ពរពីអនក សោយសម្បើម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ឬនីតិវិធី 
េវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ែូច្បានសរៀបរាប់សៅកនុងដផ្នកបនាទបប់ននសេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ។ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកនឹងរិន 
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រំសលាភបាំពានសលើកាតពែកិច្ចរបេ់ែលួនកនុងការកាំណត់ទីតាាំង កាំណត់អតដេញ្ញបណ និងវាយតនរលកូនអនកសនាេះសទម្បេិនសបើរណឌល 

េិកបាធិការសម្ជើេសរើេរិនបនដការវាយតនរលសលើកូនអនកសៅកនុងសាថបនភាពសនេះ។ 

ច្ាប់ពសិេេេម្រាប់ការវាយតនមែបឋមសលើអនកេែិតសម្រកាមអាណាពយ្បាលរបេរ់ដឋ 

ម្បេិនសបើកូនអនកេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋ សហើយរិនបានរេ់សៅជារួយអនក រណឌលេិកបាធិការរិនម្តូវការការយល់ 
ម្ពរពីអនកេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ កនុងការកាំណត់ថាសតើកូនអនកមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេឬយា បងណ្សនាេះសទ ម្បេិនសបើ 
៖ 

1. សទាេះបីមានការពបោយារេរសហតុផ្លក៏សោយ ក៏រណឌលេិកបាធិការរិនអាច្ដេែងរកអនកបានសទ។ 

2. េិទធិរបេ់អនកជាមាតាបិតាម្តូវបានបញ្ចប់ សយាងតារច្បាប់រែឋ។ ឬ 
3. សៅម្កររួយរូបបានសផ្ទរេិទធិកនុងការសធែើសេច្កតីេសម្រច្សលើការអប់រំ សៅឲបយបុគ្គលមា្បក់សទៀតសម្ៅពីអនក សហើយបុគ្គលសនាេះបានផ្តល់ការ 

យល់ម្ពរេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ។ 

អនកេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋ ែូច្បានសម្បើម្បាេ់កនុង IDEA មានន័យថាជាកុមារដែល៖ 

1. ជាកូនធរ៌មា្បក់ ដែលរិនម្តូវបានោក់ឲបយសៅជារួយឪពុកមាតបយធរ៌។ 

2. ម្តូវបានចាត់ទុកថាជាកុមារេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋ សម្ការច្បាប់រែឋ Washington State។ ឬ 
3. េែិតសៅកនុងការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ម្កេួងសេវាេងគរ និងេុែភាព ឬទីភា្បក់ងារេុែមាលភាពកុមារសាធារណៈរបេ់រែឋរួយសផ្បសងសទៀ 

ត។ 

អនកេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរែឋ រិនរាប់បញ្ចូលកូនធរ៌ ដែលមានឪពុកមាតបយធរ៌សនាេះសទ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនតសេវា 

រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដតែិតែាំម្បឹងដម្បងឲបយបានេរម្េបកនុងការទទួលការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរ ដែល 

បានជូនែាំណឹងរបេ់អនក សហើយម្តូវដតទទួលការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរដែលបានជូនែាំណឹងរបេ់អនករុនសពលផ្តល់ 
ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកេម្មាប់សពលែាំបូង។ 

ម្បេិនសបើអនករិនស្លើយតបសៅនងឹេាំសណើេុាំឲបយផ្តល់ការយល់ម្ពរ សែើរបបីឲបយកូនអនកទទួលការអប់រំពសិេេ និងសេវាពាក់ព័នធ 
េម្មាប់សពលែាំបូងសទ ឬម្បេិនសបើអនកបែិសេធផ្តល់ការយល់ម្ពរសនេះ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកអាច្រិនសម្បើម្បាេ់នីតិវិធី 
េម្រុេះេម្រួល សែើរបបីពបោយារទទួលការម្ពរសម្ពៀងរបេ់អនក ឬសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សែើរបបីទទួលបានការ 
េសម្រច្រួយពីរន្រនដីរែឋបាលេវនាការ សែើរបបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនក។ 

ម្បេិនសបើអនកបែិសេធ ឬរិនស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲបយផ្តល់ការយល់ម្ពរ សែើរបបីឲបយកូនអនកទទួល បានការអប់រំពិសេេ និង 

សេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង រណឌ តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកបានសទ។ សៅ លេិកបាធិការរិនអាច្ផ្ 

កនុងសាថបនភាពសនេះ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក៖ 

1. រិនរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវកនុងការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគិ្តនថល (free appropriate public education, FAPE) 
េម្មាប់កូនអនក សោយសារការែកខានកនុងការផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះែល់កូនអនក។ និង 
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2. រិនតម្រូវឲបយមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងកើតករមវិធី IEP េម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់កូនអនក ដែលការយល់ម្ពរ 

របេ់អនកម្តូវបានសេនើេុាំ។ 

សៅសពលអនកផ្តល់ការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរឲបយកូនអនកទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ សហើយរណឌល 

េិកបាធិការចាប់សផ្តើរផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេ កូនអនក នឹងសៅដតមានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ រហូតែល់៖ 

1. ពួកសគ្ម្តូវបានវាយតនរលស ើងវិញ សហើយរកស ើញថា ដលងមានលកខណៈេរបបតតិម្គ្បម្គ្ន់កនុងការទទួលសេវាអប់រំពិសេេ។់ 
2. ពួកសគ្បញ្ចប់ការេិកបាសោយមានេញ្ញបបម្តរធបយរេិកបាទុតិយភូរិជាធរមតា។ 

3. ពួកសគ្មានអាយុ 21 ឆ្បាំ (ឬម្បេិនសបើកូនអនកែល់អាយុ 21 ឆ្បាំ សម្កាយនថៃទី31 ដែេីហា ពួកសគ្មានេិទធិទទួលបានសេវានានា 

រហូតែល់ែាំណ្ច់្ឆ្បាំេិកបា)។ ឬ 
4. អនកជូនែាំណឹងែល់រណឌ ខណ៍នូវការយល់ម្ពររបេ់ែលួនេម្មាប់ការបនដផ្តល់សេវា លេិកបាធិការអាំពីការលុបសចាលជាលាយលក 

អប់រំពិសេេ។ 

ម្បេិនសបើអនកលុបសចាលការយល់ម្ពររបេ់ែលួនជាលាយលកខណ៍ ឌលេិកបាធិការ អកបសរេម្មាប់ការបនដផ្តល់សេវា បនាទបប់ពីរណ 

បានផ្តួច្សផ្តើរឲបយមានសេវាអប់រំពិសេេរួច្រក រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្ដល់ការជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន ែល់ 
អនកតារសពលសវលាេរម្េប រុនសពលដែលវាឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអនក។ សេច្កតីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ 

អកបសរជារុននឹងរួរបញ្ចូលទាាំងកាលបរិសច្េទ ដែលរណឌលេិកបាធិការឈប់ផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះ ែល់កូនអនក សហើយជូនែាំណឹង 
អនកថា រណឌលេិកបាធិការ៖ 

1. រិនរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវកនុងការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគិ្តនថល (free appropriate public education, FAPE) 
េម្មាប់កូនអនក សោយសារការែកខានកនុងការផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះែល់កូនអនក។ និង 

2. រិនតម្រូវឲបយមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងកើតករមវិធី IEP សែើរបបីផ្តល់ការអបរំព់ ិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធបដនែរេម្មាប់កូនអនក។ 

រណឌលេិកបាធិការរិនអាច្សម្បើម្បាេ់កិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សែើរបបីបញ្បឈប់ការលុបសចាលជាលាយលកខណ៍អកបសររបេ់ 
អនក ឬរិនអាច្សម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះេម្រួល សែើរបបីទទួលបានការម្ពរសម្ពៀងពីអនកកនុងការបនតផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូន 

របេ់អនកស ើយ។ បនាទបប់ពីរណឌលេិកបាធិការឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអនក កូនអនកដលងម្តូវបានចាត់ទុកថា មាន 

េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសទៀតសហើយ និងម្តូវេែិតសៅសម្ការលកខែណឌតម្រូវដតរួយ ដែលអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសទាាំងអេ់។ 
អនក ឬអនកែនទសទៀត ដែលសាគបល់កូនអនក រួរទាាំងរណឌលេិកបាធិការផ្ងសនាេះ អាច្បញ្ចូនកុមារសៅសធែើការវាយតនរលបឋរវិញ សៅ 

សពលណ្រួយ បនាទបប់ពីអនកលុបសចាលការយល់ម្ពរឲបយកូនអនកទទួលបានការអប់រំពិសេេ។ 

ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមែស ើងវញិ 

ម្បេិនសបើការសធែើសតេតថមីម្តវូសធែើស ើ  ើងវិញសនាេះ រណលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដតទទួល ងជាដផ្នករួយននការវាយតនរលកូនអនកស ឌ 
បានការយល់ម្ពរ ដែលបានជូនែាំណឹង រុនសពលវាយតនរលកូនអនកស ើងវិញ លុេះម្តាដតរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកអាច្ 

បងាហបញឲបយស ើញថា៖ 

1. វាចាត់វិធានការណ៍េរម្េប សែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរពីអនកកនុងការវាយតនរលកូនអនកស ើងវិញ។ នងិ 
2. អនករិនបានស ល្ើយតប។ 

ម្បេិនសបើអន  ើងវិញសលើកូនអនក រណឌលេិកបាធិការអាច្ កបែិសេធរិនយល់ម្ពរសធែើសតេតថមី ដែលជាដផ្នករួយននការវាយតនរលស 
ប ុដនដរិនតម្រូវឲបយសធែើការវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក សោយសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះេម្រួល សែើរបបីដេែងរកការម្ពរសម្ពៀងពីអនក ឬ 
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សម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់កនុងការបញ្បឈប់ការបែិសេធច្ាំសពាេះការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអន 
ក។ ទាក់ទងនឹងការវាយតនរលែាំបូង រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនករិនរំសលាភបាំពានសលើកាតពែកិច្ចរបេ់ែលួន សម្ការ Part B ននច្បាប់ 
IDEA សទ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការបែិសេធសធែើការវាយតនរលស ើងវិញ សោយសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះ េម្រួល ឬនីតិវិធីម្តឹរ 

ម្តូវតារច្បាប់សនាេះ។ 

ការកតម់្រតាទុកជាឯកសារនូវកិចចខិតខំម្របឹងមម្របងេមម្រេបកនុងការទទួលបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 

សាលារបេ់អនកម្តូវដតរកបាទុកឯកសារននការែិតែាំម្បឹងដម្បងេរម្េប សែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋរ 

របេ់អនក សែើរបបីផ្តល់ការអប់  ើងវិញដែលទាក់ទងនឹងការសធែើសត រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង សធែើការវាយតនរលស 
េតថមី និងសែើរបបីដេែងរកមាតាបិតារបេ់កូនេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ។ ការកត់ម្តាសនេះ ម្តូវ 
រួរមានកាំណត់ម្តាការែិតែាំម្បឹងដម្បងរបេ់រណឌលេិកបាធិការសលើច្ាំណុច្ខាងសម្ការែូច្ជា៖ 

1. កាំណត់សហតុពិសាតបរកត់ម្តាការសៅទូរេពទ ឬការពបោយារសៅទូរេពទ និងលទធផ្លននការសៅ ទូរេពទទាាំងសនាេះ។ 

2. លិែិតស ល្ើយ្លងថតច្រលងដែលបានសផ្ញើជូនអនក និងការស ល្ើយតបដែលបានទទួលណ្រួយ។ និង 
3. កាំណត់ម្តាពិសាតបរននការចុ្េះជួបែល់ផ្ទេះ ឬកដនលងការងាររបេ់អនក និងលទធផ្លពីជាំនួបទាាំងសនាេះ។ 

ព័ត៌ានស្្សងសទៀតទាក់ទងនងឹការយល់ម្រពម 

ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនតម្រូវឲបយមាន សៅរុនសពលរណឌលេិកបាធិការអាច្៖ 

1. ពិនិតបយស ើងវិញនូវទិននន័យមានម្សាប់ ដែលជាដផ្នករួយននការវាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក។ ឬ 
2. ផ្តល់សតេតសាកលបបងែល់កូនអនក ឬការវាយតនរលសផ្បសងសទៀតដែលផ្ដល់ជូនែល់េិេបសម្គ្ប់រូប លុេះម្តាដតតម្រូវឲបយមានការយល់ម្ពរពី 

មាតាបិតារបេ់េិេបស រុនសពលសធែើសតេត ឬការវាយតនរលសនាេះ។ 

ម្បេិនសបើអនកច្ុេះស មបេះកូនសៅកនុងសាលាឯកជនសោយច្ាំណ្យផ្ទបល់ែលួន ឬម្បេិនសបើអនកផ្តល់ការេិកបាឲបយកូនសៅផ្ទេះ សហើយ 

អនករិនផ្តល់ការយល់ម្ពរឲបយវាយតនរលបឋរ ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក ឬអនកែកខានរិនបានស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្ត 
ល់ការយល់ម្ពររបេ់អនក រណឌលេិកបាធិការ អាច្រិនសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះេម្រួល សែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរពីអនក ឬ 

សម្បើម្បាេ់នីវិតិធីេវនាការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់កនុងការបញ្បឈប់ការបែិសេធរបេ់អនកស ើយ។ រណឌលេិកបាធិការ ក៏រិនម្តូវបាន 

តម្រូវឲបយចាត់ទុកកូនអនកថា មានេិទធិទទួលបានសេវាសេមើភាពពីសាលាឯកជន ដែលជាសេវាផ្តល់េម្មាប់េិេបសសាលាឯកជន 

រួយច្ាំនួន ដែលមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេសនាេះសទ។ 

ការវាយតនមែការអប់រសំោយឯករាជ្យ 
34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 

អនកមានេិទធិទទួលបានការវាយតនរលការអប់រំសោយឯករាជបយ (independent educational evaluation, IEE) សលើកូនអនក ម្បេិនសបើអនករិន 

យល់ម្េបនឹងការវាយតនរលដែលបានសធែើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក។ ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំ IEE រណឌលេិកបាធិ 
ការម្តូវដតផ្ដល់ជូនអនកនូវព័ត៌មានអាំពីទីកដនលងដែលអនកអាច្ទទួលបាន IEE និងពីលកខណៈវិនិច្េ័យរបេ់រណឌលេិកបាធិការដែល 

អនុវតដច្ាំសពាេះ IEE។ 
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និយមន័យ 

• ការវាយតនរលការអប់រំសោយឯករាជបយ (IEE) មានន័យថា ជាការវាយតនរលរួយដែលសធែើស ើងសោយអនុរកបសមានលកខណៈេរបប 
តដិម្គ្ប់ម្គ្ន់ ដែលរិនបសម្រើការឲបយរណឌលេិកបាធិការដែលទទួលែុេម្តូវច្ាំសពាេះការអប់រំកូនអនក។ 

• ច្ាំណ្យសាធារណៈ មានន័យថា រណឌលេិកបាធិការបង់នថលេម្មាប់ការវាយតនរលសពញសលញ ឬធានាថាការវាយតនរលសនេះ 
ផ្ដល់ជូនអនកសោយឥតគ្ិតនថល។ 

េិទធិរបេ់ាតាបិតាកនុងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ 

អនកមានេិទធទទួលបាន IEE សលើកូនអនកសោយច្ាំណ្យសាធារណៈ ម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េបនឹងការវាយតនរលកូនអនកដែល 

សធែើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក សោយដផ្ែកសលើលកខែណឌខាងសម្ការ៖ 

1. ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំសធែើ IEE សលើកូនអនកសោយការច្ាំណ្យសាធារណៈសនាេះ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកសៅកនុងរយៈសពល 15 នថៃ 
ម្បតិទិនននេាំសណើេុាំរបេ់អនក៖ អាចជា (ក) ោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្លូវច្បាប់សែើរបបីបងាហបញថា ការវាយតនរលរបេ់ពួកសគ្សលើ 
កូនអនកគឺ្ េរម្េប ឬការវាយតនរលសលើកូនអនកដែលអនកទទួលបាន រិនបានបាំសពញសៅតារលកខណៈវិនិច្េ័យរបេ់រណឌលេិកបាធិ 
ការ ឬក៏ (ែ) យល់ម្េបផ្ដល់ IEE សោយច្ាំណ្យសាធារណៈ។ 

2. ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកសេនើេុាំឲបយមានេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ សហើយសេច្កដីេសម្រច្ចុ្ងសម្កាយគឺ្ថា ការវាយតនរល 
របេ់រណឌលេិកបាធិការសលើកូនអនកគឺ្េរម្េបសនាេះអនកសៅដតមានេិទធិទទួលបាន IEE ប ុដនដរិនេែិតសៅកនុងច្ាំណ្យសាធារណៈ 
ស ើយ។ 

3. ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំ IEE សលើកូនអនក រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកអាច្នឹងេួរពីរូលសហតុដែលអនកជាំទាេ់នឹងការវាយតនរលដែលសធែើ 
ស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការ។ ប ុដនដរណឌលេិកបាធិការរិនតម្រូវឲបយមានការពនបយល់ និងរិនអាច្ពនបោរសពលសោយរិនេរ 

សហតុផ្លកនុងការផ្ដល់ IEE ែល់កូនអនកសោយច្ាំណ្យសាធារណៈ ឬោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ សែើរបបីការពារការវាយ 

តនរលរបេ់រណឌលេិកបាធិការសលើកូនអនកស ើយ។ 

អនកមានេិទធិទទួលបាន IEE របេ់កូនអនកតារច្ាំណ្យសាធារណៈដតរដងប ុសណ្្បេះ សៅរាល់សពលដែលរណឌលេិកបាធិការរបេ់ 
អនកសធែើការវាយតនរលកូនអនក ដែលអនករិនយល់ម្េបជារួយ។ 

ការវាយតនមែ្ តួចស្តើមសោយាតាបិតា 

ម្បេិនសបើអនកទទួលបាន IEE សលើកូនអនកតារច្ាំណ្យសាធារណៈ ឬអនកផ្ដល់ជូនរណឌលេិកបាធិការនូវ IEE ដែលអនកបាន 

ទទួលសោយច្ាំណ្យផ្ទបល់ែលួនសនាេះ៖ 

1. រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដតពិចារណ្សលើលទធផ្លនន IEE កនុងសេច្កដីេសម្រច្ណ្រួយដែលសធែើស ើងសោយសគ្រពតារបញ្ញ 
តដិននការអប់រំសាធារណៈេរររបយសោយឥតគិ្តនថល (FAPE) េម្មាប់កូនអនកម្បេិនសបើវាបាំសពញសៅតារលកខណៈវិនិច្េ័យរបេ់ 
រណឌលេិកបាធិការេម្មាប់ IEE សហើយ 

2. អនក ឬរណឌលេិកបាធិការរបេ់អន ឹងកូនអនក។ កអាច្នឹងបងាហបញ IEE ជាភេដុតាងសៅេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិនន 
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េំសណើេុំការវាយតនមែសោយមស្រនដរីដឋបាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ) 

ម្បេិនសបើ ALJ សេនើេុាំ IEE សលើកូនអនកជាដផ្នករួយននេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ ច្ាំណ្យននការវាយតនរលសនេះម្តូវដតជាច្ាំណ្យសា 

ធារណៈ។ 

លកខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ 

ម្បេិនសបើ IEE េែិតសៅកនុងច្ាំណ្យសាធារណៈ លកខណៈវិនិច្េ័យដែលការវាយតនរលសនាេះទទួលបានរួរទាាំងទីកដនលងននការវាយ 

តនរល និងលកខណៈេរបបតដិរបេ់អនុរកបស ម្តវូដតែូច្គ្្បនឹងលកខណៈវិនិច្េ័យដែលរណឌលេិកបាធិការសម្បើម្បាេ់សៅសពលែលួនផ្តួច្ 

សផ្ដើរសធែើការវាយតនរល (សៅែល់ទាំហាំដែលលកខណៈវិនិច្េ័យទាាំងសនាេះ ម្េបសៅតារេិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួលបាន IEE)។ 

សលើកដលងដតច្ាំសពាេះលកខណៈវិនិច្េ័យដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ រណឌលេិកបាធិការរិនអាច្ោក់លកខែណឌ ឬកាំណត់សពល 

សវលាទាក់ទងនឹងការសធែើ IEE សោយច្ាំណ្យសាធារណៈស ើយ។ 

និយមន័យននការរក្ាការេាង្ត់ននព័ត៌ាន 
34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 

IDEA ផ្ដល់ជូនអនកនូវេិទធិទាក់ទងនឹងឯកសារអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ េិទធិទាាំងសនេះ គ្ឺបដនែរសៅសលើេិទធិដែលអនកមានសម្ការ 

ច្បាប់េដីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួសារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA, FERPA) ដែលជាច្បាប់រួយ ដែលផ្ដល់ 
ការការពារច្ាំសពាេះឯកសារអប់រំ ែល់េិេបសទាាំងអេ់។ 

ែូច្សម្បើសៅម្ករច្ាំណងសជើងការរកបាការេមាងបត់ននព័ត៌មាន៖ 

• ការបាំផ្លបញសចាល មានន័យថា ការបាំផ្លបញសចាល ឬការែកសច្ញជាក់ដេដងនូវព័ត៌មានេមាគបល់ែលួនបុគ្គលពីព័ត៌មាន សែើរបបី 
ឲបយព័ត៌មានសនាេះរិនអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលបានតសៅសទៀត។ 

• ឯកសារអប់រំ មានន័យថា ម្បសភទននឯកសារដែលមានដច្ងសៅកនុងនិយរន័យនន “ឯកសារអប់រំ” សៅកនុង 34 CFR Part 99 
(បទបបបញ្ញតតិអនុវតដច្បាប់េដីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួសារ និងឯកជនភាពឆ្បាំ 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA)). 

• ទីភា្បក់ងារច្ូលរួរ មានន័យថា រណឌលេិកបាធិការ ទីភា្បក់ងារ ឬម្គ្ឹេះសាថបនដែលម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់ព័ត៌មានដែល 

អាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលបាន ឬកដនលងដែលអាច្យកព័ត៌មានបានសម្ការ Part B ឬ IDEA។ 

ព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញណ្បុរគល 

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 

ព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ណបុគ្គល ញប មានន័យថាជាព័ត៌មានដែលមាន៖ 

1. ស មបេះកូនអនក ស មបេះអនកជាមាតាបិតា ឬស មបេះេមាជិកម្គួ្សារណ្មា្បក់សផ្បសងសទៀត 

2. អាេយោឋបនកូនអនក 

3. ព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលែូច្ជា សលែេនដិេុែេងគរ ឬអតដសលែេិេបសរបេ់កូនអនក ឬ 
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4. បញ្ជីរាយលកខណៈភិនភាគ្ផ្ទបល់ែលួនឬព័ត៌មានសផ្បសងសទៀតដែលសធែើឲបយអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណកូនអនក សោយមានភាព 

ច្បាេ់លាេ់គ្ួរេរ។ 

សេចកដជីូនដណំឹងចំសពាេះាតាបិតា 

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 

OSPI ផ្ដល់សេច្កដីជូនែាំណឹងតាររយៈបទបបបញ្ញតតិរបេ់ែលួន សែើរបបីជម្មាបជូនអនកឲបយសពញសលញអាំពីការរកបាការេមាងបត់ននព័ត៌មាន 

ដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលរួរមាន៖ 

1. ការបរិយាយអាំពីវិសាលភាពដែលសេច្កដីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវផ្ដល់ឲបយជាភាសាកាំសណើតរបេ់ម្កុរពលរែឋនានាសៅកនុងរែឋ Washington។ 

2. ការបរិយាយអាំពីកុមារដែលព័ត៌មានេមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលរបេ់ពួកសគ្ម្តូវបានរកបាទុក ម្បសភទននព័ត៌មានដែលច្ង់បាន វិធី 

សាន្រេដដែលរែឋ Washington ច្ង់សម្បើម្បាេ់កនុងការម្បរូលព័ត៌មាន (រួរទាាំងម្បភពននការម្បរូលព័ត៌មានសនេះ) និងការសម្បើម្បាេ់នានា 

ននព័ត៌មានសនេះ។ 

3. ការេសងខបពីសគ្លនសយាបាយ និងនីតិវិធីនានាដែលរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតអនុវតដតារ ទាក់ទងនឹងការេដុកទុក ការបងាហបញសៅ 

ភាគ្ីទីបី ការរកបាទុក និងការបាំផ្លបញសចាលព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គល។ និង 
4. ការបរិយាយអាំពីេិទធិទាាំងអេ់របេ់មាតាបិតា និងេិេបសទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសនេះ រួរទាាំងេិទធិនានាសម្ការច្បាប់េដីពីេិទធិអប់រំ 

ម្គួ្សារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) និងបទបបបញ្ញតតិអនុវតរបេ់វាសៅកនុង 34 ដ CFR Part 99។ 

រុនសពលេករមភាពច្ាំបងណ្រួយកនុងការកាំណត់អតដ ញបណ ទីតាាំង ឬការវាយតនរលសៅទូទាាំងរែឋ (ដែលម្តូវសគ្សាគបល់ផ្ងដែរេញ្ 

ថា “សេវា Child Find”) សេច្កដីជូនែាំណឹងរួយម្តូវដតសបាេះពុរពសៅកនុងកាដេត ឬផ្បសពែផ្បាយសលើសារព័ត៌មានែនទសទៀត ឬទាាំងពីរ 
ដែលបានដច្កចាយម្គ្ប់ម្គ្ន់សែើរបបីជូនែាំណឹងែល់មាតាបិតាទូទាាំងរែឋពីេករមភាពេម្មាប់កាំណត់ទីតាាំង កាំណត់អ 

តដេញ្ញបណ និងវាយតនរលកុមារដែលម្តូវការសេវាអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ។ 

េិទធិកនុងការសម្របើម្របាេ់ 

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 

អនកមានេិទធិម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនកដែលបានម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌល 

េិកបាធិការរបេ់អនកសម្ការ Part B នន IDEA។ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតសគ្រពតារេាំសណើេុាំរបេ់អនកកនុងការម្តួតពិនិតបយ និងពិនិ 
តបយស ើងវិញសលើឯកសារអប់រំណ្រួយអាំពីកូនអនកសោយគ្មបនការពនបោរសពលរិនចាាំបាច្់ និងរុនការម្បជុាំណ្រួយទាក់ទងនឹងករម 
វិធីអប់រំេម្មាប់បុគ្គល (IEP) ឬេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ដែលគ្មបនលាំសអៀងណ្រួយ (រួរមានការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ ឬ 

េវនាការតារផ្លូវច្បាប់ននការអប់រំពិសេេទាក់ទិននឹងវិន័យ) សហើយសទាេះកនុងករណីណ្ក៏សោយ រិនម្តូវសលើេពី 45នថៃម្បតិទិន 

សម្កាយពីអនកបានសធែើការសេនើេុាំ។ 

េិទធិរបេ់អនកកនុងការម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារអប់រំរួរមាន៖ 

1. េិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួលបានការស ល្ើយតបពីរណឌលេិកបាធិការ ច្ាំសពាេះេាំសណើេរសហតុផ្លរបេ់អនកេម្មាប់ការពនបយល់ និង 

បកម្សាយឯកសារទាាំងសនេះ។ 

2. េិទធិរបេ់អនកកនុងការសេនើេុាំឲបយរណឌលេិកបាធិការផ្ដល់ជូននូវឯកសារថតច្រលង ម្បេិនសបើអនករិនអាច្ម្តួតពិ ិនិតបយស ើង និតបយ និងព 

វិញសលើឯកសារទាាំងសនេះ ម្បកបសោយម្បេិទធភាព លុេះម្តាដតអនកទទួលបានច្បាប់ច្រលងទាាំងសនាេះ និង 
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3. េិទធិរបេ់អនកកនុងការឲបយតាំណ្ងរបេ់អនកម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារទាាំងសនេះ។ 

រណឌលេិកបាធិការនឹងេនមត់ថា អនកមានអាំណ្ច្ម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារពាក់ព័នធនឹងកូនអនក លុេះម្តាដតសគ្ 

ឲបយែាំណឹងថា អនករិនមានអាំណ្ច្សៅសម្ការច្បាប់អនុវតដដែលម្គ្បម្គ្ងបញ្ហបែូច្ជា អាណ្ពបោបាលភាព ការរេ់សៅដបកគ្្ប ឬ់ 
ការដលងលេះ។ 

កំណតម់្រតាននការសម្របើម្របាេ់ 

រណឌលេិកបាធិការនីរួយៗ ម្តូវដតរកបាទុកកាំណត់ម្តារបេ់គ្ូភាគ្ី ដែលអាច្សម្បើម្បាេ់ឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូល រកបាទុក 

ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ Part B នន IDEA រួរមានស មបេះភាគ្ី កាលបរិសច្េទឲបយច្ូលសម្បើម្បាេ់ និងសគ្លបាំណងដែលភាគ្ីសនេះ ម្តូវបាន 

អនុញ្ញបតឲបយសម្បើម្បាេ់ឯកសារ។ រណឌលេិកបាធិការរិនម្តូវបានតម្រូវឲបយរកបាទុកនូវកាំណត់ម្តាននការសម្បើម្បាេ់សនេះ េម្មាប់ 
មាតាបិតា ឬនិសយាជិតម្េបច្បាប់ននរណឌលេិកបាធិការស ើយ។ 

ឯកសារអពំីកុារសលើេពីា្ក្់ 

ម្បេិនសបើឯកសារអប់រំណ្រួយមានព័ត៌មានេិេបសសលើេពីមា្បក់ អនកមានេិទធិម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញដតសលើព័ត៌មាន 

ដែលទាក់ទងនឹងកូនអនក ឬម្តូវបានជូនែាំណឹងអាំពីព័ត៌មានសនាេះ កនុងករណីដែលរណឌលេិកបាធិការរិនអាច្បងាហបញព័ត៌មាន 

សនាេះ ែល់អនកសោយគ្មបនបសងហើបម្បាប់ពីព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលរបេ់េិេបសរួយសផ្បសងសទៀត។ 

បញ្ជីរាយម្របសេទ និងទីតាងំពត័៌ាន 

ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំវា រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្ដល់ជូនអនកនូវបញ្ជីរាយម្បសភទ និងទីតាាំងឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូល រកបា 

ទុក ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌលេិកបាធិការ។ 

ការបង់នលែ 

រណឌលេិកបាធិការអាច្នឹងគ្ិតនថលថតច្រលងឯកសារដែលបានសធែើស ើងេម្មាប់អនកសម្ការ Part B នន IDEA ម្បេិនសបើនថលសេវាសនេះ 
រិនរារាាំងអនកពីការសម្បើម្បាេ់េិទធិរបេ់អនកកនុងការម្តួតពិនិតបយ និងពនិិតបយស ើងវិញសលើឯកសារទាាំងសនេះ។ វារិនអាច្គ្ិតនថលេម្មាប់ 
ការរុករក ឬទាញយកព័ត៌មានសៅសម្ការ IDEA ស ើយ។ 

ការមកមម្របឯកសារតាមេសំណើរបេ់ាតាបិតា 

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

ម្បេិនសបើអនកសជឿជាក់ថា ព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់រំទាក់ទងនឹងកូនអនក ដែលម្តូវបានម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ IDEA 

រិនម្តឹរម្តូវ នាាំឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កូនអនក អនកអាច្សេនើេុាំឲបយរណឌលេិកបាធិការដក 

ដម្បព័ត៌មានសនាេះ។ 

p. 16 



  

 

   

 

 

 

 

 
    

 
 

 

 
    

  

រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតេសម្រច្ថាសតើម្តូវដកដម្បព័ត៌មានសៅតារេាំសណើរបេ់អនកកនុងរយៈសពលរួយេរររបយសម្កាយសពល 

ទទួលបានេាំសណើរបេ់អនក។ 

ឱកាេេម្រាប់េវនាការ នតីិវិធីេវនាការ នងិលទធ្លននេវនាការ 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកបែិសេធរិនម្ពរដកដម្បពត៌មាន សៅតារការសេនើេុាំរបេ់អនក ពួកសគ្ម្តូវជូនែាំណឹងអនកពី ័ 
សេច្កដីេសម្រច្សនាេះ រួច្ម្បាប់អនកអាំពីេិទធិទទួលបានេវនាការរបេ់អនក សោយរណឌលេិកបាធិការ។ 

អនកមានេិទធសេនើេុាំេវនាការ េម្មាប់េួរសែញសោលព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់របេ់កូនអនក សែើរបបីធានាថា វាម្តឹរម្តូវ រិនសធែើ 
ឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬក៏រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេក់ូនអនក។ េវនាការេម្មាប់តវា បព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារ ម្តូវដត 

សធែើស ើងតារនីតិវិធីេវនាការរបេ់រណឌលេិកបាធិការសម្ការ FERPA។ សនេះ រិនដរនជាេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ននការអប់រំពសិេេ 

ស ើយ។ 

ជាលទធផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការេសម្រច្ថាព័ត៌មានសនេះ គ្ឺរិនម្តឹរម្តូវ សធែើឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬក៏រំសលាភសលើ 
ឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កុមារ ពួកសគ្ម្តូវដតដកដម្បព័តម៌ានឲបយបានេរម្េប សហើយជូនែាំណឹងអនកពីការដកដម្បទាាំង 

សនេះ ជាលាយលកខណ៍អកបសរ។ 

ជាលទធផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការេសម្រច្ថាព័ត៌មានសនេះ រិនដរនរិនម្តឹរម្តូវ រិនសធែើឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬក៏រិន 

រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កុមារ ពួកសគ្ម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកថា អនកមានេិទធិោក់សេច្កដីអេះអាងសៅកនុងឯក 

សារអប់រំរបេ់កូនអនក ផ្ដល់ជារតិសយាបល់សលើព័ត៌មាន ឬផ្ដល់រូលសហតុណ្រួយដែលអនករិនយល់ម្េបនឹងសេច្កដីេសម្រច្ 

របេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 

ម្បេិនសបើអនកសម្ជើេសរើេច្ង់ោក់បញ្ចូលសេច្កដីអេះអាងសៅកនុងឯកសាររបេ់កូនអនកសនាេះ សេច្កដីអេះអាងសនេះម្តូវដត៖ 

1. រកបាទុកសោយរណឌលេិកបាធិការ ជាដផ្នករួយននឯកសាររបេ់កូនអនក ែរាបណ្ឯកសារ ឬដផ្នកដែលបានតវា បម្តូវបានរកបាទុក 

និង 
2. ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការបងាហបញពីឯកសាររបេ់កូនអនក ឬដផ្នកដែលបានេួរសែញសោល សៅឲបយភាគី្ណ្រួយសនាេះ សេច្កដី 

អេះអាងសនេះ ក៏ម្តូវដតបងាហបញសៅភាគី្សនាេះដែរ។ 

ការយល់ម្រពមឲយ្បសញ្ចញព័តា៌នមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល 

34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 

សយើងែញុាំម្តូវដតទទួលបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសររបេ់អនក រុននឹងបងាហបញព័ត៌ ដេញ្ មានដែលអាច្េមាគបល់អត ញបណ 

បុគ្គល សៅឲបយអនកែនទ លុេះម្តាដតការបងាហបញព័ត៌មានដែលមានសៅកនុងឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនកម្តូវបានអនុញ្ញបត សោយគ្មបន 

ការយល់ម្ពរពីមាតាបិតាសម្ការ FERPA។ ជាទូសៅ ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនចាាំបាច្់ស យ រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគបល់អត ើ ដ 
េញ្ញបណបុគ្គលម្តូវបានបសញ្ចញជូនែល់រន្រនដីរបេ់ទីភា្បក់ងារច្ូលរួរ េម្មាប់សគ្លបាំណងបាំសពញសៅតារលកខែណឌតម្រូវនន 
Part B នន IDEA។ ប ុដនដការយល់ម្ពររបេ់អនក ឬការយល់ម្ពររបេ់កូនអនកម្បេិនសបើពួកសគ្ នែល់អាយុជានីតិជន ម្តូវដតបាន 

ត៌មានេមាគបល់អតដេញ្ គ ទទួល រុនសពលដែលព័ ញបណបុគ្លម្តូវបានបសញ្ចញសៅឲបយរន្រនដីរបេ់ទីភា្បក់ងារច្ូលរួរ ដែលបានផ្ដល់ ឬ 
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បង់នថលសេវាផ្លបេ់បដូរ។ សលើេពីសនេះ ម្បេិនសបើកូនអនកសរៀនសាលាឯកជន ការយល់ម្ពររបេ់អនកម្តូវដតបានទទួល រុនសពល 

ដែលព័ត៌មានេមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលណ្រួយអាំពីកូនអនកម្តូវបានបសញ្ចញឲបយ រវាងរន្រនដីសៅកនុងរណឌលេិកបាធិការ ដែល 

សាលាឯកជនសនាេះេែិតសៅ និងរន្រនដីសៅកនុងរណឌលេិកបាធិការដែលកូនអនករេ់សៅ ម្បេិនសបើអនករិនមានគ្សម្មាងច្ង់ច្ុេះ 
ស មបេះកូនអនកសៅកនុងរណឌលេិកបាធិការដែលអនករេ់សៅ។ 

កិចចការពារព័ត៌ានអតតេញ្ញណ្ផ្ទ្ល់ខែួន 
34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 

រណឌលេិកបាធិការរបេ់សលាកអនក ចាាំបាច្់ម្តូវការពារការេមាងបត់ននព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួនសៅកនុងែាំណ្ក់កាល 

ម្បរូល រកបាទុក បងាហបញ និងបាំផ្លបញ។ រន្រនតីមា្បក់សៅរណឌលេិកបាធិការចាាំបាច្់ម្តូវទទួលែុេម្តូវសលើការធានានូវការេមាងបត់នន 

រាល់ព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួន។ បុគ្គលទាាំងអេ់ដែលម្បរូល ឬសម្បើព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួនចាាំបាច្់ម្តូវទទួលការ 
បណតតេះបណ្តបល ឬ ការបងាហបត់បសម្ងៀន ពាក់ព័នធនឹងការេមាងបត់សម្ការ Part B នន IDEA និង FERPA។ 

រណឌលេិកបាធិការនីរួយៗចាាំបាច្់រកបាទុក េម្មាប់ការម្តួតពិនិតបយសាធារណៈ នូវបញ្ជីបច្ចុបបបនននន ស មបេះ និងរុែតាំដណង 

របេ់និសយាជិតទាាំងឡាយណ្កនុ ញប ងទីភា្បក់ងារដែលអាច្ទទួលបានព័ត៌មាន អតតេញ្ណផ្ទបល់ែលួន។ 

ការបំផ្ល្ញ ការឃាត់ទកុ និងការរកា្ទុកព័ត៌ាន 
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 

រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកចាាំបាច្់ម្តូវជូនែាំណឹងែល់អនក សៅសពលព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួន ដែលម្តូវបានម្បរូល 
រកបា ឬសម្បើ ដលងមានភាពចាាំបាច្់េម្មាប់ការផ្តល់សេវាអប់រំែល់កូនរបេ់អនក។ 

សៅសពលដលងមានភាពចាាំបាច្់ ព័ត៌មានចាាំបាច្់ម្តូវបាំផ្លបញសចាលតារការសេនើេុាំរបេ់អនក។ ក៏ប ុដនត កាំណត់ម្តាអច្ិនន្រនតយ៍នន 

ស មបេះ អាេយោឋបន និងសលែទូរេពទរបេ់កូនអនក និសនទេ កាំណត់ម្តាវតតមាន រុែវិជាជបដែលបានច្ូលសរៀន កម្រិតថា្បក់ដែលបាន 

បាំសពញ និងឆ្បាំដែលបានសរៀនច្ប់របេ់គ្ត់ អាច្ម្តូវ បានរកបាទុកសោយគ្មបនសពលកាំណត់។ 

ច្បាប់រែឋេតីពីការឃាត់ទុកកាំ ឌ ិ ណត់ម្តាមានដច្ងកនុងជាំពូក 40.14 RCW។ នីតិវិធីេម្មាប់កាំណត់រយៈ សពលដែលរណលេិកបាធ 

ការរួយចាាំបាច្់ម្តូវឃាត់ទុកកាំណត់ម្តាម្តូវបានសបាេះផ្បាយសោយ នាយកោឋបន ម្គ្ប់ម្គ្ងកាលបបបវតតិ និងកាំណត់ម្តា នន 

សលខាធិការោឋបនរែឋវា បេុីនសតាន។ 

នីតិវិ ិធីសោេះម្រសាយវវាទការអប់រំពសិេេ 

អនកគ្ឺជាអនកច្ូលរួរែ៏េាំខាន់មា្បក់កនុងម្គ្ប់ទិែឋភាពននករមវិធីអបរ់ំពិសេេរបេ់កូនអនក។ ការច្ូលរួរសនេះ ចាប់សផ្តើរពីការបញ្ជូនកូន 

អនកនាម្គ្ែាំបូង។ អនក និងរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក ម្តូវបានសលើកទឹកច្ិតតឲបយ សធែើការជារួយគ្្បសែើរបបីពបោយារសោេះម្សាយ 

រាល់ការដែែងគ្ាំនិតគ្្បដែលប េះពាល់ែល់ករមវិធីអប់រំពិសេេ របេ់កូនអនក។ សៅសពលដែលអនក និងរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក 

រិនអាច្សោេះម្សាយការដែែងគ្ាំនិត គ្្បបាន សយើងមានជសម្រើេម្សាប់ដែលមានលកខណៈផ្លូវការជាងេម្មាប់សោេះម្សាយវិវាទ។ 

ជសម្រើេ ទាាំងសនេះមាន ការេម្រុេះេម្រួល បណតឹងរបេ់ពលរែឋ និងេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ដែលមាន រិនលាំសអៀង។ 
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ការេម្រមេុះេម្រមួល 

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

ទូសៅ 

សេវាេម្រុេះេម្រួលមានផ្តល់ជូនសោយឥតគ្ិតនថលែល់អនក ឬរណឌលេិកបាធិការសែើរបបីជួយសោេះម្សាយបញ្ហប ពាក់ព័នធនឹងអតត 
េញ្ញបណករម ការវាយតនរល ការកាំណត់ទីកដនលងអប់រំ និងការផ្តល់ជូន FAPE ែល់កូន របេ់អនក និងសៅរាល់សពលដែលេវនការ 
នីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ម្តូវបានេាំណូរពរឲបយសធែើស ើង។ ការេម្រុេះេម្រួលមានលកខណៈេម័ម្គ្ច្ិតត និងរិនអាច្សម្បើសែើរបបម្ចានី 
សចាល ឬពនបោរេិទធិរបេ់អនក កនុង សេនើេុាំឲបយមានេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬម្ចានសចាលនូវេិទធិណ្រួយសផ្បសងសទៀត 

ដែលផ្តល់ ជូនសម្ការ Part B នន IDEA។ ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួលម្តូវបានសរៀបច្ាំយា បងសទៀងទាត់សៅទតីាាំងរួយ ដែលងាយម្េួល 

េម្មាប់អនក និ ឌលេិកបាធងរណ ិការ។ 

រណឌលេិកបាធិការអាច្បសងកើតនីតិវិធីដែលផ្តល់ជូនឪពុកមាតបយដែលសម្ជើេសរើេរិនសម្បើែាំសណើរការ េម្រុេះេម្រួល នូវឱកាេកនុង 

ការជួប សៅកនុងសពលសវលា និងសៅទីតាាំងរួយដែលងាយម្េួលេម្មាប់ អនក ជារួយនឹងភាគ្ីគ្មបនភាពលាំសអៀង៖ 

1. ដែលេែិតសម្ការកិច្ចេនបោជារួយនឹងេែប័នសោេះម្សាយវិវាទសផ្បសងសទៀតដែលេរម្េប ឬ រជបឈរណឌលបណតតេះបណ្តបល និង 

ព័ត៌មានឪពុកមាតបយ ឬរជបឈរណឌលធនធានឪពុកមាតបយកនុងេហគ្រន៍កនុងរែឋ។ និង 
2. ដែលនឹងសធែើការរពនបយល់ម្បាប់ពីអតែម្បសយាជន៍ និងសលើកទឹកចិ្តតអនកឲបយសម្បើែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល។ 

ភាពមិនលសំអៀងននអនកេម្រមបេម្រមួល 

ការេម្របេម្រួលម្តូវបានសធែើស ើងសោយបុគ្គលដែលមានេរតែភាព រិនលាំសអៀង និង្លងកាត់ការ បណតតេះបណ្តបលអាំពី 
បសច្ចកសទេេម្រុេះេម្រួលម្បកបសោយម្បេិទធភាព។ បុគ្គលសនាេះចាាំបាច្់ម្តូវមាន ច្ាំសណេះែឹងច្បាប់ និងបទបញ្ជបពាក់ព័នធនឹងការ 
ផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធផ្ងដែរ។ OSPI ច្ុេះកិច្ចេនបោជារួយនឹងទីភា្បក់ងារខាងសម្ៅសែើរបបីសធែើការេម្រុេះេម្រួល។ 
ទីភា្បក់ងារសនាេះជាអនករកបា បញ្ជីស មបេះអនកេម្រុេះេម្រួល។ អនកេម្រុេះេម្រួលម្តូវបានដបងដច្កការងារឈរសលើរូលោឋបនម្ពាវ វិល 

ជុាំ ឬរូលោឋបនរិនលាំសអៀងសផ្បសងសទៀត។ អនកេម្រុេះេម្រួល (1) អាច្រិនដរនជានិសយាជិតនន OSPI រណឌលេិកបាធិការ ឬទី 
ភា្បក់ងាររែឋសផ្បសងសទៀតដែលកាំពុងផ្តល់សេវាផ្ទបល់ែល់កុមារដែលជាករមវតែុននែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល និង (2) អាច្គ្មបន 

ទាំនាេ់ផ្លម្បសយាជន៍ផ្ទបល់ែលួន ឬវិជាជបជីវៈ។ ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួលម្តូវបានសរៀបច្ាំយា បងសទៀងទាត់សៅទីតាាំងរួយ ដែលងាយ 

ម្េួលេម្មាប់អនក និងរណឌលេិកបាធិការ។ 

កិចចម្រពមសម្រពៀងសធវើស ើងកនងុដសំណើរការេម្រមុេះេម្រមួល 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការមានការម្ពរសម្ពៀងគ្្ប ការម្ពរសម្ពៀងសនាេះចាាំបាច្់ម្តូវសរៀបច្ាំជាកិច្ច ម្ពរសម្ពៀង 

េម្រុេះេម្រួលជាលាយលកខណ៍អកបសរដែលម្តវូច្ុេះហតែសលខាសោយអនក និងតាំណ្ងនន រណឌលេិកបាធិការដែលម្តូវបានផ្តល់ 
េិទធិឲបយច្ុេះកិច្ចម្ពរសម្ពៀងភាជបប់កាតពែកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ កិច្ចពិភាកបាកនុង ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ម្តូវរកបាការេមាងបត់ និងរិនអាច្ 

ម្តូវបានសម្បើជាភ័េតុតាងកនុងេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ណ្រួយ ឬនីតិវិធីេុីវិលណ្រួយននតុលាការេហព័នធ ឬ 

តុលាការរែឋ វា បេុីនសតានស ើយ។ ម្បការសនេះចាាំបាច្់ម្តូវដច្ងកនុងកិច្ចម្ពរសម្ពៀងលាយលកខណ៍អកបសរ។ ក៏ប ុដនត កិច្ច- ម្ពរសម្ពៀង 
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េម្រុេះេម្រួល រិនអាច្សម្បើជាភ័េតុតាងស ើយ។ កិច្ចម្ពរសម្ពៀងេម្រុេះេម្រួលភាជបប់ កាតពែកិច្ចផ្លូវច្បាប់ និងអាច្អនុវតតបានកនុង 

ដែនេរតែកិច្ចននតុលាការែឋណ្រួយ ឬសោយតុលាការ តាំបន់ ននេហរែឋអាសររិក។ 

ភាពខុេគ្្្រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនការនីតវិិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េតីពបីណតឹ ំ ងការអប់រពិសេេ របេ់ពលរដឋ 

បទបញ្ជបនន Part B នន IDEA មាននីតិវិធីែុេៗគ្្បេម្មាប់បណតឹងរែឋ (បណតឹងពលរែឋ) និងេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ ប 

ណតឹងពលរែឋរួយអាច្ម្តូវបានោក់ជូន OSPI សោយបុគ្គល ឬសាថបប័នរួយ ដែលសធែើការសចាទម្បកាន់រណឌលេិកបាធិការ OSPI ឬទី 
ភា្បក់ងារសាធារណៈណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលបានរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវកនុង Part B វិធានេហព័នធដែលមានកនុង 34 
CFR Part 300 ឬ បទបញ្ជបរែឋេម្មាប់អនុវតត Part B នន IDEA។ បណតឹងពលរែឋម្តូវបានសេុើបអសងកតសោយ OSPI ដផ្ែក តារព័ត៌មាន 

អាំពីការរំសលាភបាំពានដែលផ្តល់ជូនសោយបុគ្គលោក់ពាកបយបណតឹង និងរណឌលេិកបាធិការ សាលា ឬទីភា្បក់ងារសផ្បសងសទៀតដែល 

ស្លើយតបសៅនឹងបណតឹង។ បណតឹងពលរែឋចាាំបាច្់ម្តូវោក់កនុង រយៈសពលរួយឆ្បាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទម្បកាន់ 
សនាេះ។ 

េាំសណើេុាំេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់អាច្ម្តូវបានោក់សោយអនកឬរណឌលេិកបាធិការរបេ់ អនកច្ាំសពាេះបញ្ហបណ្រួយ 

ពាក់ព័នធនឹងអតតេញ្ញបណករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់ទីតាាំងអប់រំកូនរបេ់ អនក ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរររបយសោយ 

ឥតគ្ិតនថល (free appropriate public education, FAPE)ែល់កូនអនកដតប ុសណ្្បេះ។ េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តូវសធែើស ើងសោយ 

សៅម្ករច្បាប់រែឋបាល (Administrative Law Judge, ALJ) ដែលបសម្រើការងារ ជូនការិយាល័យេវនការរែឋបាល ដែលជាទីភា្បក់ងាររែឋ 
ឯករាជបយ។ េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ជាទូសៅ រួរមានការផ្តល់េកខីភាពសោយសាកបសី និងការបងាហបញភ័េតុតាង។ េាំសណើ 
េុាំសធែើេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ចាាំបាច្់ម្តូវោក់កនុងរយៈសពលពីរឆ្បាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទ ម្បកាន់ 
(ករណីសលើកដលងច្ាំសពាេះការបងាហបញព័ត៌មានែុេ ឬការឃាត់ទុកព័ត៌មាន។ 

សពលសវលា និងនីតិវិធីេម្មាប់បណតឹងពលរែឋ និងេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តវូបានពនបយល់ សៅខាងសម្ការ។ 

នីតិវិ តឹធីេម្រាបប់ណងពលរដឋ 
34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 

OSPI មាននីតិវិធីេម្មាប់សោេះម្សាយបណតឹងរែឋ។ នីតិវិធីទាាំងសនាេះ មានបញ្ជបក់កនុងបទបញ្ជបរែឋ និងព័ត៌មានេតីពីបណតឹងរែឋ 
ម្តូវបានរកបាទុកសៅសលើដវបសាយតិ៍សនេះ។ 

ម្បេិនសបើអនក បុគ្គល សាថបប័នណ្រួយ សជឿជាក់ថារណឌលេិកបាធិការរួយ OSPI ឬសាថបប័នអប់រំណ្រួយ សផ្បសងសទៀតដែល 

េែិតសម្ការការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ IDEA បានរំសលាភសៅសលើ Part B នន IDEA បទបញ្ជប អនុវតត Part B ឬបទបញ្ជបរែឋពាក់ព័នធ អនក 

អាច្ោក់ពាកបយបណតឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរសៅ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) , Special Education, PO Box 

47200, Olympia, WA 98504-7200។ អនកចាាំបាច្់ម្តូវផ្តល់េាំសៅច្រលងរួយច្បាប់ននពាកបយបណតឹងសនាេះែល់រណឌលេិកបាធិ 
ការ សាលា ឬទីភា្បក់ងារសផ្បសងសទៀតដែលអនកោក់ពាកបយបណតឹងម្បឆាំង។ 

p. 20 



  

 

 
      

 
 

  
 

 
  
  
   
  

 
 

  
     

 

 

  
  

 
 

     

   

 
 

 

ការោក់ពាកយ្បណតឹង 

ពាកបយបណតឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរ ចាាំបាច្់ម្តូវច្ុេះហតែសលខាសោយអនក ឬបុគ្គល ឬសាថបប័នដែលជាអនកោក់ពាកបយបណតឹង សហើយ 

ចាាំបាច្់ម្តូវមានព័ត៌មានែូច្ខាងសម្ការ៖ 

• ការដថលងថារណឌលេិកបាធិការ ឬទីភា្បក់ងារែនទសទៀតបានរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវរួយនន Part B នន IDEA បទបញ្ជបអនុវតត Part 
B ច្បាប់រែឋ ឬបទបញ្ជបពាក់ព័នធ ឬការដថលងថារណឌលេិកបាធិការ ឬ ទីភា្បក់ងារែនទសទៀត រិនបានអនុវតតការេម្រុេះេម្រួល ឬកិច្ច 
ម្ពរសម្ពៀងសោេះម្សាយ។ 

• ស មបេះ និងអាេយោឋបនននរណឌលេិកបាធិការ ឬទីភា្បល់ងារែនទសទៀត។ 

• ស មបេះេិេបស ម្បេិនសបើពាកបយបណតឹងមានភាពជាក់លាក់ច្ាំសពាេះេិេបសមា្បក់ និងព័ត៌មានទាំនាក់ ទាំនង ម្បេិនសបើេិេបសសនាេះគ្មបនទីជ 

ម្រក។ 

• ស មបេះសាលាដែលេិេបសចូ្លសរៀន។ 

• ការសរៀបរាប់អាំពីបញ្ហបសោយផ្តល់ជូននូវការពិតជាក់លាក់។ 

• ការសេនើស ើងនូវែាំសណ្េះម្សាយបញ្ហបតារព័ត៌មានអនកមាន និងបានែឹង សៅសពលដែលអនកោក់ពាកបយបណតឹង។ និង 
• ស មបេះ អាេយោឋបន និងសលែទូរេពទរបេ់អនក។ 

ការរំសលាភរិនអាច្សកើតស ើងកនុងរយៈសពលសម្ច្ើនជាងរួយឆ្បាំរុនកាលបរិសច្េទដែលពាកបយបណតឹង ម្តូវបានទទួលយកសោយ OSPI 
ស ើយ សោយការបាំសពញតារលកខែណឌសនេះ។ 

OSPI បានបសងកើតទម្រង់គ្ាំរូរួយដែលអនកអាច្សម្បើសែើរបបីោក់ពាកបយបណតឹង។ ទម្រង់សនេះអាច្ទទួលបានសៅសលើ 
OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកបយបណតឹងពលរែឋ – េាំណួរទូសៅដែលបានេួរញឹកញាប់ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ អនករិនម្តូវបាន 

តម្រូវឲបយសម្បើទម្រង់សនេះស ើយ។ 

ការសេុើបអសងេតពបីណងតឹ 

OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវសេុើបអសងកត និងសច្ញសេច្កតីេសម្រច្ជាលាយលកខណ៍អកបសរកនុងរយៈសពល៦០នថៃ នននថៃម្បម្កតិទិន សម្កាយសពល 

ទទួលបានពាកបយបណតឹង សលើកដលងមានសហតុផ្លេរម្េបេម្មាប់ ការពនបោរសពល។ កនុងរយៈសពល 60 នថៃសនេះ OSPI (1) 

តម្រូវឲបយរណឌលេិកបាធិការផ្តល់ការស្លើយតបច្ាំសពាេះ បណតឹង (2) ផ្តល់ជូនអនក ឬសែើរបណតឹងនូវឱកាេោក់ជូននូវព័ត៌មាន 

បដនែរអាំពីការសចាទម្បកាន់ កនុង ពាកបយបណតឹង (3) អាច្សធែើការសេុើបអសងកតឯករាជបយសៅនឹងកដនលង ម្បេិនសបើ OSPI យល់ស ើញថា 

វា មានភាពចាាំបាច្់ និង (4) ពិនិតបយស ើងវិញនូវព័ត៌មានពាក់ព័នធទាាំងអេ់ សហើយសធែើការកាំណត់ឯករាជបយ ថាសតើរណឌលេិកបាធិ 
ការ ឬទីភា្បក់ងារែនទសទៀតកាំពុងរសំលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវពាក់ព័នធសៅនឹង Part B នន IDEA ឬយា បងណ្។ 

ការសេុើបអសងេត ការពន្ារសពល សេចកតីេសម្រមចជាលាយលកខណ៍អក្សរ 

ការកាំណត់សពល 60 នថៃតារម្បតិទិន អាច្ម្តូវបានពនបោរសពលបនតដតកនុងករណី៖ (1) កាលៈសទេៈសលើកដលងពាក់ព័នធ នឹងប 

ណតឹងជាក់លាក់រួយ ឬ (2) អនក និងរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកយល់ម្ពរសោយេម័ម្គ្ច្ិតតជាលាយលកខណ៍អកបសរសធែើការ 
ពនបោរសពលសោេះម្សាយបណតឹង តាររយៈការេម្រុេះេម្រួល ឬវិធីសាន្រេតសោេះម្សាយវិវាទណ្រួយសផ្បសងសទៀត សែើរបបសីធែើការសោេះ 
ម្សាយវិវាទសនេះ។ 
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សេច្កតីេសម្រច្ជាលាយលកខណ៍ តី អកបសរម្តវូសផ្ញើជូនអនក ឬបុគ្គលោក់ពាកបយបណតឹង និងសៅកាន់ម្េុក រែឋបាលសាលា។ សេច្ក 

េសម្រច្ជាលាយលកខណ៍អកបសរនឹងម្គ្បែណតប់សលើការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ។ ច្ាំសពាេះការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ សេច្កតីេសម្រច្ 

ជាលាយលកខណ៍អកបសរនឹងបញ្ជបក់ពីលទធផ្លននការដេែងរកការពិត សេច្កតីេននិោឋបន រូលសហតុននសេច្កតីេសម្រច្ និងវិធានការ 
ដកតម្រូវ េរសហតុផ្លណ្រួយដែលម្តូវបានចាត់ទុកថាចាាំបាច្់សែើរបបីសោេះម្សាយពាកបយបណតឹង ម្បេិនសបើការរំសលាភបានសកើត 

ស ើង។ 

ឧបាម្រេ័យបណតឹង 

សៅសពល OSPI រកស ើញការរំសលាភ ឬការែកខានរិនបានផ្តល់សេវាេរម្េបតាររយៈែាំសណើរការ បណតឹងរបេ់ែលួន សេច្កតី 
េសម្រច្នឹងម្គ្បែណតប់សលើ៖ 

1. រសបៀបសោេះម្សាយករបែិសេទផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះ រួរមាន ការផ្តល់េាំណងហិរញ្ញវតែុេរររបយ ឬការ ចាត់វិធានការដកតម្រូវេរម្េប 

សផ្បសងសទៀតតារតម្រូវការរបេ់េិេបស។ និង 
2. ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេយា បងេរររបយែល់េិេបសទាាំងអេ់នាសពលអនាគ្ត។ 

បណតឹងអបរ់ំពិសេេរបេព់លរដឋ និងេវនការនីតវិិធមី្រតមឹម្រតវូតាមចា្ប់ 

ម្បេិនសបើបណតឹងពលរែឋរួយម្តូវបានទទួលយក ដែលជាករមវតែុននេនវការនីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ ឬបណតឹងសនាេះមានបញ្ហប 
សម្ច្ើន សហើយបញ្ហបរួយ ឬសម្ច្ើនជាងរួយននបញ្ហបទាាំងសនាេះកឺជាដផ្នករួយនន េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវ 
ដញកសច្ញ (រិនសេុើបអសងកត) នូវដផ្នកណ្រួយ នន បណតឹងដែលកាំពុងម្តូវបានសោេះម្សាយកនុងេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ 
រហូតែល់ច្ប់េវនការ។ បញ្ហបណ្រួយកនុងបណតឹងដែលរិនដរនជាដផ្នករួយននេវនាការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ចាាំបាច្់ម្តូវ 
សោេះម្សាយកនុងកាលកាំណត់ននពាកបយបណតឹងសនេះ។ 

ម្បេិនសបើបញ្ហបរួយដែលម្តូវបានសលើកស ើងកនុងពាកបយបណតឹងម្តូវបានេសម្រច្រួច្កនុងេវនការ នីតិវធិី ម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែល 

ពាក់ព័នធនឹងគ្ូភាគ្ីែដែល សេច្កតីេសម្រច្េវនការសនាេះម្តូវមានអានុភាព ភាជបប់កាតពែកិច្ច សហើយ OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវជូនែាំណឹង 

ែល់សែើរបណតងឹថាែលួននឹងរិនសេុើបអសងកតសលើ បញ្ហបសនាេះសទ។ 

OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវសោេះម្សាយបណតឹងដែលសចាទម្បកាន់ថារណឌលេិកបាធិការរួយបានែកខានរិនបាន អនុវតតតារសេច្កតី 
េសម្រច្របេ់េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 

នីតិវធិីននេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម្ែូវច្ាប់ 
34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125 

ទូសៅ 

អនក ឬរណឌលេិកបាធិការអាច្ោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សលើបញ្ហបណ្រួយដែលពាក់ព័នធនឹងអតដេញ្ញបណ 

ករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់កូនអនក ឬការផ្ដល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល 
(FAPE) ែល់កូនអនក។ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកពីសេវាដផ្នកច្បាប់សោយឥតគ្ិតនថល ឬមានតនរលទាបណ្រួយ 
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និងសេវាពាក់ព័នធសផ្បសងសទៀតដែលមានសៅកនុងតាំបន់ សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ម្តូវបានោក់ជូន ឬ 

សៅសពលដែលអនកសេនើេុាំព័ត៌មានសនេះ។ េម្មាប់នីតិវិធីននេវនាការម្តឹរម្តវូតារផ្លូវច្បាប់ “អនក” រួរមានសរធាវើរបេ់អនក 
ម្បេិនសបើអនកបានជួលសរធាវើមា្បក់ សហើយ “រណឌលេិកបាធិការ” រួរមានសរធាវើរណឌលេិកបាធិការម្បេិនសបើវាម្តវូបានតាំណ្ង 

សោយសរធាវើ។ 

ការោក់េំសណើេុំ 

សែើរបបីសេនើេុាំេវនាការរួយ អនក ឬរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ សៅភាគ្ីមាខបងសទៀត។ 

េាំសណើេុាំសនេះ ម្តូវមានព័ត៌មានទាាំងអេ់ែូច្ខាងសម្ការ និងម្តូវរកបាជាការេមាងបត់។ 

អនក ឬរណឌលេិកបាធិការ រិនថានរណ្មា្បក់ោក់េាំសណើេុាំសនាេះសទ ក៏ម្តូវដតផ្ដល់ជូន OSPI សេវាធនធានរែឋបាលនូវេាំសណើេុាំ 
េវនាការរួយច្បាប់តារអាេយោឋបនែូច្ខាងសម្ការ៖ 

Office of Superintendent of Public Instruction 
Administrative Resource Services 
Old Capitol Building 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

អ ៊ីដរ ល៖ appeals@k12.wa.us 

េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ម្តូវមាន៖ 

1. ស មបេះេិេបស 
2. អាេយោឋបនននទីលាំសៅរបេ់េិេបស 
3. ស មបេះសាលារបេ់េិេបស 
4. ម្បេិនសបើេិេបសជាកុមារ ឬយុវជនដែលគ្មបនផ្ទេះេាំដបង ម្តូវផ្ដល់ព័ត៌មានទាំនាក់ទាំនងរបេ់េិេបសសនាេះ 
5. ការបរិយាយពីេភាពននបញ្ហបរួរមាន អងគសហតុទាក់ទិននឹងបញ្ហប និង 
6. ែាំសណ្េះម្សាយដែលបានសេនើស ើងននបញ្ហប ែល់កម្រិតដែលបានែឹង និងមានេម្មាប់អនក ឬរណឌលេិកបាធិការសៅសពលសនាេះ។ 

សេចកដជីូនដណំឹងមដលោំបាច់មុនេវនាការសលើេំសណើេុេំវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម្ែវូចា្ប់ 

អនក ឬរណឌលេិកបាធិការរិនអាច្មានេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ រហូតទាល់ដតអនក ឬរណឌលេិកបាធិការោក់េាំសណើេុាំ 
េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ ជារួយនឹងភាគ្ីមាខបងសទៀត និងផ្ដល់ OSPI នូវេាំសណើេុាំរួយច្បាប់ដែលមានព័ត៌មានែូច្បាន 

សរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

ភាពម្ររប់ម្រគ្ន់ននេំសណើេុេំវនាការ 

សែើរបបីឲបយេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់មានែាំសណើរការសៅរុែ េាំសណើេុាំសនេះ ម្តូវបានចាត់ទុកថាម្គ្ប់ម្គ្ន់។ ម្គ្ប់ 
ម្គ្ន់ មានន័យថា េាំសណើេុាំសនេះ បាំសពញសៅតារលកខែណឌតម្រូវនានាដែលបញ្ជបក់ខាងសលើសៅកនុងដផ្នក “ការោក់េាំសណេុាំើ ”។ 

េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់នឹងម្តូវចាត់ទុកថា ម្គ្ប់ម្គ្ន់ លុេះម្តាដតភាគ្ីដែលទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរ 
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ម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សនាេះ ជូនែាំណឹងសៅរន្រនដីរែឋបាលេវនាការ (ALJ) និងភាគ្ីមាខបងសទៀតជាលាយលកខណ៍អកបសរសៅកនុងរយៈសពល 

15នថៃម្បតិទិនថា ភាគ្ីទទួលសជឿជាក់ថា េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់គ្ឺ រិនម្គ្បម់្គ្ន់។ 

សៅកនុងរយៈសពលម្បាាំនថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួលបានការជូនែាំណឹងពីភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្ន់សហើយ រន្រនដីរែឋបាលេវនាការ (ALJ) 
ម្តូវេសម្រច្ថាសតើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាបស់នេះ បាំសពញសៅតារលកខែណឌតម្រូវែូច្មានសរៀបរាប់ខាងសលើឬសទ 
សហើយជូនែាំណឹងែល់អនក និងរណឌលេិកបាធិការជាលាយលកខណ៍អកបសរភាលបរៗ។ 

ការមកមម្របេំសណើេុំេវនាការ 

អនក ឬរណឌលេិកបាធិការអាច្សធែើការដកដម្បេាំសណើេុាំេវនាការបានដតកនុងករណី៖ 

1. ភាគ្ីមាខបងសទៀតយល់ម្េបច្ាំសពាេះការដកដម្បជាលាយលកខណ៍អកបសរ សហើយផ្ដល់ឱកាេឲបយសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការសនេះ តាររ 
យៈការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ (ម្បេិនសបើអនកដែលជាមាតាបិតាបានសេនើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់) ែូច្មានដច្ង 

ខាងសម្ការ ឬ 
2. រិនឲបយសលើេពីរយៈសពលម្បាាំនថៃរុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរ រន្រនដីេវនាការផ្ដល់ការអនុញ្ញបតឲបយសធែើការដកដម្ប។ 

ម្បេិនសបើអនកជាភាគ្ីសេនើេុាំេវនាការ សហើយអនកសធែើការដកដម្បច្ាំសពាេះេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ សពលសវលាកាំណត់ 
េម្មាប់ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ និងរយៈសពលេម្មាប់ែាំសណ្េះម្សាយ (សរើល៖ ែាំសណើរការននការសោេះម្សាយ) ចាប់ 
សផ្ដើររដងសទៀតសៅកាលបរិសច្េទោក់េាំសណើេុាំដែលបានដកដម្ប ឬកាលបរិសច្េទដែល ALJ ទទួលេាំសណើេុាំ។ 

ការស្ែើយតបរបេ់មណឌលេិក្ាធិការចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតមឹម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានសផ្ញើសេច្កដីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខណ៍អកបសរឲបយអនក ែូច្មានដច្ងសៅកនុងដផ្នកេដីពី 
សេច្កដីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខណ៍អកបសរ ទាក់ទងនឹងបញ្ហបដែលមានសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ 
របេ់អនកសទ កនុងរយៈសពល 10 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ រណឌលេិកបាធិការ 
ម្តូវដតសផ្ញើជូនអនកនូវការស្លើយតបរួយដែលមាន៖ 

1. ការពនបយល់ពីរូលសហតុដែលរណឌលេិកបាធិការបានសេនើ ឬបែិសេធរិនចាត់វិធានការដែលបានសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនា 

ការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ 

2. ការបរិយាយពីជសម្រើេសផ្បសងសទៀតដែលម្កុរ IEP របេ់កូនអនកបានពិចារណ្ និងពីរូលសហតុដែលជសម្រើេទាាំងសនាេះម្តូវបានបែិសេ 

ធ។ 

3. ការបរិយាយពីនីតិវិធកនុងការវាយតនរល បា បន់ ី ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗ ដែលរណឌលេិកបាធិការសម្បើម្បាេ់ជារូល 

ោឋបនេម្មាប់វិធានការដែលបានសេនើ ឬបែិសេធ។ និង 
4. ការបរិយាយពីកតាដបសផ្បសងសទៀតដែលពាក់ព័នធនឹងវិធានការដែលបានសេនើ ឬបែិសេធរបេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 

រណឌលេិកបាធិការសៅដតអាច្អេះអាងថា េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនករិនម្គ្ប់ម្គ្ន់ សទាេះបីជាវាផ្ដល់ឲបយ 
អនកនូវព័ត៌មានសៅកនុងច្ាំណុច្ទី 1–4 ខាងសលើក៏សោយ។ 

p. 24 



  

 

 

 

 
    

 
    

    
  

  
  

 
   

 

 
 

 
 

   
        

  
   

 

ការស្ែើយតបរបេ់ភារីាខង្សទៀតចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតមឹម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 

សលើកដលងច្ាំសពាេះេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ដែលមានលកខណៈម្បញាប់េម្មាប់វិន័យ ែូច្មានពិភាកបាសៅកនុងដផ្នកខាង 

សម្ការេដីពី ប នីតិវិធីននេវនាការម្តរឹម្តូវតារផ្លូវច្បាប់េម្មាប់វិន័យ ភាគ្ីទទួលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ម្តវូសផ្ញើឲយ 
ភាគ្ីមាខបងសទៀត នូវការស្លើយតបដែលបញ្ជបក់ជាក់លាក់ពីបញ្ហបសៅកនុងេាំសណើេុាំកនុងរយៈសពល 10 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួល 

បានេាំសណើេុាំសនេះ។ គ្គ្ីនីរួយៗសៅដតអាច្អេះអាងថា េាំសណេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រិនម្គ្ប់ម្គ្ន់ែដែល។ើ 

ពាក្យេំុររំូ 
34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 

OSPI បានបសងកើតពាកបយេុាំគ្ាំរូននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រួយ សែើរបបីជួយអនកកនុងការបាំសពញពាកបយសេនើេុាំេម្មាប់េវនាការ 
ម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ ទម្រងស់នេះអាច្ទទួលបានសៅសលើ OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកបយសេនើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារ 

ច្បាប់ – េាំណួរទូសៅដែលបានេួរញឹកញាប់ និងដបបបទសេនើេុាំ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ អនករិនម្តូវបានតម្រូវឲបយសម្បើទម្រង់  ើ សនេះស 
យ។ ប ុដនដេិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួលបាន េវនាការម្តឹរម្តូវតារ ផ្លូវច្បាប់អាច្បែិសេធ ឬពនបោរសពលបានម្បេិនសបើេាំសណើេុាំ 
េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សនេះរិនបញ្ចូលព័ត៌មានដែលម្តូវការ ទាាំងអេ់។ អនកក៏អាច្ទទួលបានពាកបយសេនើេុាំេវនាការរួយ 

ច្បាប់ពីនាយកោឋបនអប់រំពិសេេរបេ់រណឌលេិកបាធិការអនកផ្ង ដែរ។ 

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

សលើកដលងដតមានការដច្ងសៅកនុងដផ្នកេដីពី នីតិវិធីសៅសពលោក់វិន័យេិេបសដែលមានពិការភាព សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនា 

ការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាបម់្តូវបានបញ្ជូនសៅឲបយភាគ្ីមាខបងសទៀតកនុងរយៈសពលននែាំសណើរការសោេះម្សាយ និងអាំ ុងសពលរង់ចាាំ 
សេច្កដីេសម្រច្របេ់េវនាការរិនលាំសអៀងម្តឹរម្តវូតារផ្លូវច្បាប់ ឬនីតិវិធីតុលាការណ្រួយដែលពាក់ព័នធនឹងបណតឹងតវា បសលើ 
សេច្កដីេសម្រច្របេ់ ALJ កូនអនកម្តូវដតេែិតសៅកនុងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពកួសគ្ លុេះម្តាដតអនក ឬ 

រណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មបនសផ្បសងពីសនេះ។ 

សោយមានការយល់ម្េបពីអនក កូនអនកម្តូវដតោក់សៅកនុងករមវិធសីាលារែឋទូសៅ រហូតែល់បញ្ចប់ការជាំនុាំជម្រេះទាាំងអេ់សនេះ 
ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់មានពាក់ព័នធនឹងពាកបយេុាំច្ុេះស មបេះែាំបូងសៅកនុងសាលារែឋ។ 

ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងការផ្ដល់សេវាែាំបូងសម្ការ Part B នន IDEA េម្មាប់កូនអនកដែល 

កាំពុងបញ្ជូនពីសេវាករមសៅសម្ការ Part C នន IDEA សៅ Part B នន IDEA និងដែលដលងមានេិទធិទទួលបានសេវាករម Part C 

សោយសារដតកូនអនកមានអាយុបីឆ្បាំសនាេះ រណឌលេិកបាធិការរិនតម្រូវឲបយផ្ដល់សេវាករម Part C ដែលកូនអនកកាំពុងទទួលបាន 

សនាេះសទ។ ម្បេិនសបើកូនអនកមានេិទធិទទួលបានសេវាករមសម្ការ Part B នន IDEA សហើយអនកយល់ម្េបឲបយកូនរបេ់អនកទទួលបាន 

ការអប់រំពិសេេ និងសេវាករមពាក់ព័នធជាសលើកែាំបូង សោយរង់ចាាំសាដបប់លទធផ្លជាំនុាំជម្រេះ សនាេះរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្ដល់ 
ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធទាាំងសនាេះ ដែលរិនេែិតសៅកនុងវិវាទរវាងអនក និងរណឌលេិកបាធិការ។ 
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ម្បេិនសបើ ALJ នែល់ការេសម្រច្ថា ការដកដម្បការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំមានលកខណៈេរម្េប សេច្កដីេសម្រច្ 

ទាក់ទិននឹងការកាំណត់េិទធិសនាេះ ម្តូវដតចាត់ទុកជាការម្ពរសម្ពៀងគ្្បរវាងអនក និងរណឌលេិកបាធិការេម្មាប់សគ្លបាំណង 

កាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ កនុងអាំ ុងសពលននបណតឹងតវា បណ្រួយសលើសេច្កដីេសម្រច្ម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ 

ដំសណើរការសោេះម្រសាយ 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

ការម្របជុំមេវងរកដសំណាេះម្រសាយ 

សៅកនុងរយៈសពល 15នថៃសម្កាយសពលដែលអនកបានោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនកជារួយនឹងរណឌល 

េិកបាធិការ និង OSPI រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតសកាេះម្បជុាំជារួយអនក និងេមាជិកពាក់ព័នធ ឬេមាជិកននម្កុរ IEP ដែលមាន 

ច្ាំសណេះែឹងជាក់លាក់ពីអងគសហតុដែលបានកាំណត់សៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនក។ កិច្ចម្បជុាំសនេះ ម្តូវ 
ដតសធែើស ើងរុនសពលដែលសពលកណត់ននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរ លុេះម្តាដតអនក និ ាំ ងរណឌលេិកបាធិការឯក 

ភាពសធែើការេម្រុេះេម្រួល ឬឯកភាពសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ។ ការម្បជុាំសនេះ៖ 

1. ម្តូវដតមានតាំណ្ងរណឌលេិកបាធិការមា្បក់ដែលមានអាំណ្ច្កនុងការសធែើសេច្កដីេសម្រច្ ជាំនួេឲបយរណឌលេិកបាធិការ និង 
2. រិនអាច្មានសរធាវើរណឌលេិកបាធិការ លុេះម្តាដតអនកម្តូវបានអរែាំសណើរសោយសរធាវើ។ 

សគ្លបាំណងននការម្បជុាំគ្ឺ េម្មាប់ឲបយអនកពិភាកបាពីេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនក និងពីអងគសហតុដែល 

បសងកើតជារូលោឋបនននេាំសណើេុាំ សែើរបបីឲបយរណឌលេិកបាធិការមានឱកាេសោេះម្សាយវិវាទ។ អនក និងរណឌលេិកបាធិការកាំណត់ 
ពីេមាជិកពាក់ព័នធននម្កុរ IEP េម្មាប់ច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ។ 

ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយរិនចាាំបាច្់មានសនាេះសទ ម្បេិនសបើ៖ 

1. អនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បជាលាយលកខណ៍អកបសរ កនុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំសនេះ ឬ 
2. អនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ែូច្មានដច្ងសៅកនុងដផ្នកការេម្រុេះេម្រួល។ 

រយៈសពលរកសោេះម្រសាយ 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ សៅតារការច្ង់បានរបេ់អនក សៅ 

កនុងរយៈសពល 30 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលដែលអនកបានោក់េាំសណើេុាំសនេះ សៅរណឌលេិកបាធិការ និង OSPI េវនាការម្តឹរម្តូវ 
តារផ្លូវច្បាប់អាច្នឹងសកើតស ើង។ 

រយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់ការសច្ញសេច្កដីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយ ចាប់សផ្ដើរសៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះ 
ម្សាយ 30 នថៃម្បតិទិន សោយមានការសលើកដលងែលេះេម្មាប់ការដកេម្រួលដែលសធែើស ើងច្ាំសពាេះរយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30 
នថៃម្បតិទិនសនេះ ែូច្មានដច្ងខាងសម្ការ។ 
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លុេះម្តាដតអនក និងរណឌលេិកបាធិការបានម្ពរសម្ពៀងគ្្បសបាេះបង់ែាំសណើរការសោេះម្សាយ ឬសម្បើម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ការែក 

ខានរិនបានច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយរបេ់អនក នឹងពនបោរសពលែល់រយៈសពលកាំណត់ននែាំសណើរការសោេះ 
ម្សាយ និងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ទាល់ដតអនកម្ពរសម្ពៀងច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំ។ 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនអាច្ទទួលបានការច្ូលរួររបេ់អនកសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយបនាទបប់ពីបានែិតែាំ 
ម្បឹងដម្បងេរម្េប និងកត់ម្តាការម្បឹងដម្បងទាាំងសនេះ រណឌលេិកបាធិការអាច្នឹងសេនើេុាំឲបយ ALJ ម្ចានសចាលេាំសណើេុាំេវនា 

ការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាបរ់បេ់អនក សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30នថៃម្បតិទិន។ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតកត់ 
ម្តាទុកនូវការប ុនប ងរបេ់ែលួនកនុ ាំ ងការសរៀបច្សពល និងទីកដនលងដែលបានឯកភាពគ្្បសៅវិញសៅរកេម្មាប់ការម្បជុាំដេែងរក 

ែាំសណ្េះម្សាយ។ ការកត់ម្តាសនេះ រួរមានការប ុនប ងែូច្ជា៖ 

1. កាំណត់សហតុពិសាតបរកត់ម្តាការសៅទូរេពទ ឬការពបោយារសៅទូរេពទ និងលទធផ្លននការសៅ ទូរេពទទាាំងសនាេះ។ 

2. លិែិតស ល្ើយ្លងថតច្រលងដែលបានសផ្ញើជូនអនក និងការស ល្ើយតបដែលបានទទួលណ្រួយ។ និង 
3. កាំណត់ម្តាពិសាតបរននការចុ្េះជួបែល់ផ្ទេះ ឬកដនលងការងាររបេ់អនក និងលទធផ្លពីជាំនួបទាាំងសនាេះ។ 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការែកខានរិនបានសរៀបច្ាំការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយសៅកនុងរយៈសពល 15នថៃម្បតិទិនសម្កាយ 

សពលដែលអនកបានផ្ដល់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ ែល់រណឌលេិកបាធិការ និង OSPI របេ់អនកសហើយ ឬរណឌល 

េិកបាធិការែកខានរិនបានច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ អនកអាច្សេនើេុាំឲបយ ALJ សច្ញែីកាបងាគបប់ឲបយចាប់សផ្ដើររ 
យៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប។់ 

ការមកេម្រមួលចសំពាេះរយៈសពលរកដសំណាេះម្រសាយ 30 នលៃម្របតិទិន 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បជាលាយលកខណ៍អកបសរកនុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ 
សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរសៅនថៃបនាទបប់។ 

សម្កាយសពលចាប់សផ្ដើរសធែើការេម្រុេះេម្រួល ឬការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ និងរុនសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 
30នថៃម្បតិទិនសហើយ ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បជាលាយលកខណ៍អកបសរថា គ្មបនកិច្ចម្ពរសម្ពៀងណ្រួយ 

ម្តូវសធែើស ើង សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរសៅនថៃបនាទបប់។ 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ប ុដនដរិនទាន់ នែល់ការម្ពរសម្ពៀងគ្្ប 
សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30នថៃម្បតិទិន ភាគ្ីទាាំងពីរអាច្ម្ពរសម្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកបសរសែើរបបីបនដការ 
េម្រុេះេម្រួល រហូត នសៅែល់ការម្ពរសម្ពៀងរួយ។ ប ុដនដម្បេិនសបើអនក ឬរណឌលេិកបាធិការែកែលួនសច្ញពីែាំសណើរការ 
េម្រុេះេម្រួល សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45នថៃម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរសៅនថៃបនាទបប់។ 

កិចចម្រពមសម្រពៀងននដសំណាេះម្រសាយជាលាយលកខណអ៍កស្រ 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការសោេះម្សាយជសមាលបេះសៅកនុងកិច្ចម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ សនាេះអនក និងរណឌលេិកបាធិ 
ការម្តូវសធែើកិច្ចម្ពរសម្ពៀងតារផ្លូវច្បាប់រួយដែល៖ 

1. ចុ្េះហតែសលខាសោយអនក និងតាំណ្ងរណឌលេិកបាធិការមា្បក់ដែលមានេិទធិអាំណ្ច្ច្ងភាជបប់កាតពែកិច្ចច្ាំសពាេះរណឌលេិកបាធិការ 
និង 
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2. អាច្អនុវតដបានសៅកនុងតុលាការកាំពូល Washington State ណ្រួយននយុតាថបធិការមានេរតែកិច្ច ឬសៅកនុងតុលាការម្េុកននេហរែឋអា 

សររិក។ 

រយៈសពលម្រតតួពិនតិ្យកិចចម្រពមសម្រពៀង 

ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការសធែើកិច្ចម្ពរសម្ពៀងរួយ ជាលទធផ្លននកិច្ចម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ រិនថាជាអនក ឬ 

រណឌលេិកបាធិការសនាេះសទ អាច្ទុកកិច្ចម្ពរសម្ពៀងសនាេះជាសមា ៈសៅកនុងរយៈសពល 3 នថៃសធែើការចាប់ពីសពលដែលភាគ្ីទាាំង 

េងខាងច្ុេះហតែសលខាសលើកិច្ចម្ពរសម្ពៀងសនេះ។ 

េវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម្ែវូចា្ប់ឥតលសំអៀង 
34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095 

ទូសៅ 

សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រួយម្តវូបានោក់ អនក ឬរណឌលេិកបាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកនុងជសមាលបេះ 
ម្តូវដតមានឱកាេេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាបស់ោយឥតលាំសអៀង។ 

មស្រនដរីដឋបាលេវនាការ (ALJ) 

េវនាការនឹងម្តូវសធែើស ើងសោយ ALJ ឯករាជបយដែលមានលកខណៈេរបបតដិម្គ្ប់ម្គ្ន់ ដែលបសម្រើការឲបយការិយាល័យេវនាការដផ្នក 

រែឋបាល (Administrative Hearings, OAH)។ 

រន្រនដីរែឋបាលេវនាការ (ALJ) យា បងសហាច្ណ្េ់៖ 

1. រិនម្តូវជាបុគ្គលិក OSPI ឬរណឌលេិកបាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកនុងការអប់រំ ឬដថទាាំកុមារ។ ប ុដនដបុគ្គលសនេះ រិនដរនជានិសយាជិត 

របេ់ទីភា្បក់ងារសោយសារដតពួកសគ្ម្តូវបានជួលសោយទីភា្បក់ងារ ឲបយសធែើជា ALJ សនាេះស ើយ។ 

2. រិនម្តូវមានផ្លម្បសយាជន៍ផ្ទបល់ែលួន ឬអាជីពដែលមានជសមាលបេះជារួយនឹងភាពរិនលាំសអៀងរបេ់ ALJ សៅកនុងេវនាការ។ 

3. ម្តូវដតមានច្ាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងយល់ពីបញ្ញតដិនានារបេ់ IDEA និងបទបញ្ញតដិេហព័នធ និងរែឋទាក់ទិននឹង IDEA ក៏ែូច្ជាការបក 

ម្សាយផ្លូវច្បាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ និងរែឋ និង 
4. ម្តូវមានច្ាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងមានេរតែភាពែឹកនាាំេវនាការ សធែើ និងេរសេរសេច្កដីេសម្រច្ម្េបសៅតារការអនុវតដច្បាប់េរ 

ម្េបជាបទោឋបន។ 

រណឌលេិកបាធិការនីរួយៗម្តូវដតរកបាទុកនូវបញ្ជីស មបេះបុគ្គលដែលបសម្រើជា ALJ សោយមានការសរៀបរាប់ពីលកខណៈេរបបតដិរបេ់ 
ALJ នីរួយៗ។ បញ្ជីស មបេះ ALJ ក៏មានសៅសលើសគ្ហទាំព័ររបេ់ OSPI ផ្ងដែរ។ 

កមមវតែុននេវនាការម្រតឹមម្រតវូតាម្ែូវច្ាប់ 

ភាគ្ីដែលសេនើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រិនអាច្សលើកពីបញ្ហបនានាសៅកនុងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ដែលរិនម្តូវ 
បានបងាហបញសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការសនាេះស យ លុេះម្តាដតភាគ្ ើ ីមាខបងសទៀតយល់ម្ពរ។ 

p. 28 



  

 

 

 

  
 

 
     

 
    

 

 
 

 
  
 

 
   
  

 

 

 
 

សពលកណំត់េម្រាប់ការសេនើេំុេវនាការ 

អនក ឬរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតោក់ពាកបយេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សៅកនុងរយៈសពលពីរឆ្បាំគ្ិតចាប់ពីកាលបរិសច្េទដែល 

អនក ឬរណឌលេិកបាធិការបានែឹង ឬគ្ួរបានែឹងអាំពីបញ្ហបដែលបានសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការ។ 

ករណីសលើកមលងេម្រាប់សពលកំណត់ 

សពលកាំណត់ខាងសលើរិនយកជាការម្បេិនសបើអនករិនអាច្ោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សោយសារ៖ 

1. រណឌលេិកបាធិការបានដថលងរិនពិតថា ែលួនបានសោេះម្សាយបញ្ហប ឬសរឿងរា បវដែលអនកសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការរបេ់ 
អនក ឬ 

2. រណឌលេិកបាធិការបិទបាាំងព័ត៌មានពីអនក ដែលែលួនម្តូវផ្ដល់ជូនអនកសម្ការ Part B នន IDEA។ 

េិទធិេវនាការនានា 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

ទូសៅ 

អនកមានេិទធិតាំណ្ងឲបយែលួនអនកសៅេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវិធីោក់វិន័យ)។ អនក និង 

រណឌលេិកបាធិការដែលជាភាគ្ីេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវិធីោក់វិន័យ) មានេិទធិ៖ 

1. កនុងការតាំណ្ងសោយសរធាវើ និងអរែាំសណើរ និងផ្ដល់ម្បឹកបាសយាបល់សោយបុគ្គលដែលមានច្ាំសណេះែឹង ឬការបណតតេះបណ្តបល 

ពិសេេទាក់ទងនឹងបញ្ហបនានារបេ់េិេបសមានពិការភាព។ 

2. បងាហបញភេដុតាង និងម្បឈររុែ េួរច្សរលើយ និងសេនើេុាំវតដមានសាកបសី។ 

3. ហារឃាត់ការបងាហបញពីភេដុតាងណ្រួយសៅេវនាការដែលរិនម្តូវបានបងាហបញែល់ភាគី្មាខបងសទៀត យា បងសហាច្ណ្េ់ក៏ម្បាាំនថៃ 
សធែើការរុនេវនាការ។ 

4. យកឯកសារេវនាការដែលបានកត់ម្តាម្គ្ប់ពាកបយ ជាលាយលកខណ៍អកបសរ ឬជាសអ ិច្ម្តូនិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។ និង 
5. យកលទធផ្លននអងគសហតុ និងសេច្កដីេសម្រច្ជាលាយលកខណ៍អកបសរ ឬជាសអ ិច្ម្តូនិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។ 

ការបង្ហ្ញពត័៌ានបមនែម 

យា បងសហាច្ណ្េ់ក៏ម្បាាំនថៃសធែើការរុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ អនកនិងរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតបងាហបញឲបយគ្្បសៅវិញសៅ 

រក នូវការវាយតនរលទាាំងអេ់ដែលបានសធែើស ើងសៅកាលបរិសច្េទសនាេះ និងអនុសាេន៍នានាដផ្ែកសលើការវាយតនរលទាាំងឡាយ 

ដែលអនក ឬរណឌលេិកបាធិការច្ង់សម្បើម្បាេ់សៅកនុងេវនាការ។ 

ALJ អាច្នឹងរារាាំងភាគ្ីណ្រួយដែលែកខានរិនបានអនុវតដតារលកខែណឌសនេះ រិនឲបយបងាហបញការវាយតនរល ឬអនុសាេន៍ពាក់ 
ព័នធសៅេវនាការ សោយគ្មបនការយល់ម្ពរពីភាគ្ីមាខបងសទៀត។ 
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េិទធិរបេ់ាតាបិតាសៅកនងុេវនាការ 

អនកម្តូវបានផ្ដល់េិទធិឲបយ៖ 

1. មានវតដមានកូនអនក 

2. សបើកេវនាការជាសាធារណៈ និង 

3. មានឯកសារេវនាការ លទធផ្លននអងគសហតុ និងសេច្កដីេសម្រច្ដែលបានផ្ដល់ជូនអនកសោយឥតគិ្តនថល។ 

សពលកណំត់ និងភាពេមរមយ្ននេវនាការ 
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 

រិនឲបយសលើេពី 45 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ចប់រយៈសពលកាំណត់ 30 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់កិច្ចម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ ឬ 
រិនឲបយសលើេពី 45 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ចប់រយៈសពលកាំណត់ននរយៈសពលសោេះម្សាយដែលបានដកដម្ប៖ 

1. សេច្កដីេសម្រច្ចុ្ងសម្កាយម្តូវបានេសម្រច្សៅកនុងេវនាការ សហើយ 

2. សេច្កដីេសម្រច្រួយច្បាប់ម្តូវបានសផ្ញើជូនភាគ្ីនីរួយៗ។ 

ALJ អាច្ផ្ដល់ការពនបោរសពលជាក់លាក់សលើេពីរយៈសពលកាំណត់ 45នថៃម្បតិទិន ែូច្មានសរៀបរាប់ខាងសលើសៅតារការសេនើេុាំរបេ់ 
ភាគ្ីណ្រួយៗ។ 

េវនាការនីរួយៗម្តូវដតសធែើស ើងសៅសមា បង និងទីកដនលងដែលេរររបយេម្មាប់អនក និងកូនអនក។ 

សេចកដីេសម្រមចននេវនាការ 
34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 

សេចកដីេសម្រមចរបេ់មស្រនដរីដឋបាលេវនាការ (ALJ) 

សេច្កដីេសម្រច្របេ់រន្រនដីរែឋបាលេវនាការថាសតើកូនអនកទទួលបានការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) ឬ 

យា បងណ្សនាេះ ម្តូវដតដផ្ែកសលើរលូោឋបនច្បាេ់លាេ់។ 

សៅកនុងេវនាការដែលអន  ើញថាកូនអនករិនបានទទួល កសចាទម្បកាន់ថា រណឌលេិកបាធិការបានរំសលាភនីតិវិធី ALJ អាច្រកស 
FAPE កនុងករណីដែលភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្ន់នននីតិវិធី៖ 

1. សម្ជៀតដម្ជកេិទធិរបេ់កូនអនកកនុងការទទួលបាន FAPE 

2. សម្ជៀតដម្ជកយា បងខាលបាំងសលើឱកាេកនុងការចូ្លរួរសៅកនុងែាំសណើរការសធែើសេច្កដីេសម្រច្ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ FAPE ែល់កូនអនក ឬ 
3. សធែើឲបយមានការែកហូតអតែម្បសយាជន៍ននការអប់រំ។ 
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ខតាមការេនមត់ននច្ាប់ 

សទាេះបីរន្រនដី ALJ រិនរកស ើញថា មានការរំសលាភសលើ FAPE ក៏សោយ ក៏រន្រនតី ALJ សៅដតអាច្បងាគបប់ឲបយរណឌលេិកបាធិការអនុវតត 
តារលកខែណឌតម្រូវទាាំងឡាយកនុងដផ្នកទាក់ទងនឹងនីតិវិធីទទួលបានកិច្ចការពារននបទបបបញ្ញតតិរែឋេហព័នធ សម្ការ Part B នន IDEA 

(34 CFR §§ 300.500 រហូតែល់ 300.536)។ 

េំសណើសោយម កេុសំធវើេវនាការសលើកចិចដសំណើរការម្រតមឹម្រតូវតាមច្ាប់ 

សលាកអនកអាច្ោក់េាំសណើសោយដ ករួយេុាំសធែើេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហបរួយោច្់ 
សោយដ កពីេាំសណើេុាំសធែើេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្ាប់ ដែលបានោក់រួច្សហើយ។ប 

លទធ្ល និងសេចកតីេសម្រមចរបេ់ម្រកុមម្របឹកា្សោបល់ នងិសាធារណៈជនទសូៅ 

OSPI លុបសចាលព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួនណ្រួយ និង៖ 

1. ផ្តល់លទធផ្លនិងសេច្កតីេសម្រច្សៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ជនែល់គ្ណៈកមាមបធិការម្បឹកបាសយាបល់សលើូ 
ការអប់រំពិសេេននរែឋវា បេុីនសតាន (SEAC) និង 

2. ផ្បសពែផ្បាយលទធផ្ល និងសេច្កតីេសម្រច្ទាាំងសនាេះជូនសាធារណៈជន។ 

សេចកតីេសម្រមចសាថ្ពរ, បណតងឹឧទធរណ៍ 
34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 

សេច្កតីេសម្រច្ដែលបានសធែើស ើងសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវើធីវិ 
ន័យ) គ្ឺជាសេច្កតីេសម្រច្សាថបបរ សវៀរដលងដតភាគ្ីណ្រួយ (សលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការ) មានការពាក់ព័នធកនុងេវនាការ 
បតឹងឧទធរណ៍សលើសេច្កតីេសម្រច្ តាររយៈការសធែើ បណតឹងរែឋបបបសវណីសៅតុលាការ ែូច្បានសរៀបរាបខ់ាងសម្ការ។ 

បណតឹងរដឋប្បសវណី រួមទាងំរយៈសពលននការោក់បណតឹងទំាងសនាេះ 
34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

ទូសៅ 

ម្បេិនសបើភាគ្ីណ្រួយជាំទាេ់សៅនឹងលទធផ្ល និងសេច្កតីេសម្រច្ ដែលសធែើស ើងសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវ 
តារច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវិធីវិន័យផ្ង) ភាគ្ីសនាេះមានេិទធិសធែើបណតឹងរែឋបបបសវណី ទាក់ទងនឹងបញ្ហបដែលជា 

ករមវតែុននេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ បណតឹងសនាេះអាច្សធែើស ើងសៅតុលាការរែឋដែលមានយុតាតបធិការ 
(តុលាការរែឋដែលមានេរតែកិច្ចសធែើេវនាការសលើសរឿងកតីម្បសភទសនេះ) ឬសៅតុលាការម្េុកននេហរែឋអាសររិក។ តុលាការម្េុក 

េហរែឋអាសររិក មានេិទធិអាំណ្ច្កនុងការេសម្រច្សលើបណតឹងទាាំងឡាយដែលសធែើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA សោយរិនគ្ិតអាំពី 
បរិមាណននវិវាទ។ 
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អាជាញ្យុកាល 

ភាគ្ីដែលបតឹងនឹងមានរយៈសពល 90 នថៃតារម្បតិទិន ចាប់ពីនថៃននការសធែើសេច្កតីេសម្រច្របេ់រន្រនតី ALJ សែើរបបីោក់បណតឹងរែឋបបបសវ 
ណី។ 

នីតិវធីិ បមនែម 

សៅកនុងបណតឹងរែឋបបបសវណី តុលាការ៖ 

1. ទទួលកាំណត់សហតុននកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីរែឋបាល។ 

2. េវនាការសលើភ័េតុតាងបដនែរ តារការសេនើេុាំរបេ់សលាកអនក ឬតារការសេនើេុាំរបេ់រណឌលេិកបាធិការ និង 
3. េាំអាងសលើសេច្កតីេសម្រច្របេ់ែលួន េតីអាំពីភាពសលើេលុបននភ័េតុតាង និងផ្តល់វិធានការ ែាំសណ្េះម្សាយដែលតុលាការយល់ 

ស ើញថាេរម្េប។ 

វិធានននការបកម្រសាយ 

Part B នន IDEA រិនោក់កម្រិត ឬកាំណត់េិទធិ នីតិវិធី និងែាំសណ្េះម្សាយ ដែលមានសម្ការរែឋធរមនុញ្ញននេហរែឋអាសររិក ច្បាប់េតី 
ពីជនជាតិអាសររិកមានពិការភាពឆ្បាំ 1990 ច្ាំណងសជើង V ននច្បាប់េតីពីការសាតបរនីតិវើធីេរបបទា ឆ្បាំ1973 (Part 504) ឬច្បាប់ 
សផ្បសងសទៀតននរែឋេហព័នធ ដែលការពារេិទធិេិេបសនិេបសិតមានពិការភាព។ សទាេះយា បងណ្ក៏សោយ ម្បេិនសបើសលាកអនកោក់ប 

ណតឹងរែឋបបបសវណី សម្ការច្បាប់ទាាំងសនេះ សហើយសលាកអនកដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ ដែលមានដច្ងសម្ការ Part B នន IDEA ផ្ង ដែរសនាេះ 
នីតិវិធីេតីអាំពីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ ម្តវូដតឈប់សម្បើែូច្គ្្បនឹងការតម្រូវរួយ 
ម្បេិនសបើសលាកអនកោក់បណតឹង សម្ការ Part B នន IDEA។ សនេះមានន័យថា សលាកអនកអាច្មានែាំសណ្េះម្សាយ សម្ការច្បាប់សផ្បសង 

សទៀត ដែលជាន់គ្្បជារួយនឹងែាំសណ្េះម្សាយ ដែលេែិតសម្ការ IDEA ប ុដនតជាទូសៅ សែើរបបីទទួលបានែាំសណ្េះម្សាយសម្ការច្បាប់ 
ែនទសទៀតទាាំងសនាេះ សលាកអនកម្តូវដតសម្បើនីតវិិធីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការតារផ្លូវច្បាប់ឥតលាំសអៀង សែើរបបីទទួលបានែាំសណ្េះ 
ម្សាយ ដែលមានសម្ការ IDEA រុនបតឹងសៅតុលាការសោយផ្ទបល់។ 

ម្របាក់នលែឈ្នួលសមធាវី 
34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

ទូសៅ 

ម្បេិនសបើសលាកអនកឈនេះកតីកនុងសរឿងរែឋបបបសវណី សហើយមានសរធាវើជាតាំណ្ងសនាេះ តារ្នាទបនុេិទធិរបេ់ែលួន តុលាការអាច្េសម្រច្ 

ឲបយភាគ្ីចាញ់កតីបង់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបឲបយសលាកអនក។ 

សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីណ្រួយ ដែលសធែើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទបនុេិទធិរបេ់ែលួន តុលាការអាច្ 

េសម្រច្ឲបយសរធាវើ នេះកតី ម្បេិនសបើសរធាវ របេ់សលាកអនកបង់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបឲបយរណឌលេិកបាធិការ ឬ OSPI ដែលឈ ើ 
៖ (ក) ដែលបានបតឹង ឬសរឿងកតីដែលតុលាការរកស ើញសនាេះជាសរឿងកតីគ្មបនែលឹរសារ រិនេរសហតុផ្ល ឬគ្មបនរូលោឋបន 
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ច្បាេ់លាេ់ ឬ (ែ) បានបនតបតឹង សម្កាយសពលដែលបណតឹងសនាេះបានបងាហបញកាន់ច្បាេ់នូវភាពគ្មបនែលឹរសារ គ្មបនសហតុផ្ល 

េរម្េប ឬគ្មបនរូលោឋបនច្បាេ់លាេ់ ឬ 

សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីណ្រួយ ដែលសធែើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទបនុេិទធិរបេ់ែលួន តុលាការអាច្ 

េសម្រច្ឲបយសលាកអនក ឬសរធាវើរបេ់សលាកអនកបង់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបឲបយរណឌលេិកបាធិការ ឬ OSPI ដែលឈនេះកតី 
ម្បេិនសបើេាំសណើរបេ់សលាកអនកេុាំសធែើេវនាការ សលើកិច្ចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ ឬសរឿងកសនាេះម្តូវបានបងាហបញឲបយសតី  ើញ 

នូវបាំណងរិនេរម្េបសម្កាយរក ែូច្ជាកនុងបាំណងយាយី បងកការយឺតយា បងរិនចាាំបាច្់ ឬបសងកើនការច្ាំណ្យរិនចាាំបាច្់សលើ 
បណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធី។ 

ការេសម្រមចអំពមី្របាក់នលែឈ្នលួសមធាវី 

ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ ម្តូវដតដផ្ែកសលើនថលឈនួលទូសៅសៅកនុងេហគ្រន៍ ដែលបណតឹង ឬេវនាការសនាេះសធែើស ើងទាក់ទងនឹងម្បសភទ 

និងគ្ុណភាពសេវាដែលបានផ្តល់។ ម្បាក់បដនែរ ឬសរគ្ុណរិន ម្តូវសម្បើម្បាេ់សៅកនុងការគ្ណនាម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ ដែល 

បានេសម្រច្សហើយសនាេះសទ។ 

ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ រិនអាច្ម្តូវបានផ្តល់ សហើយការច្ាំណ្យពាក់ព័នធ រិនអាច្ម្តូវបានេងវិញសទ សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្ច 
ែាំសណើរការនីតិវិធីសម្ការ Part B នន IDEA ទាក់ទងនឹងសេវាដែលបានសម្បើម្បាេ់បនាទបប់ពីផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយជាលាយលកខណ៍អកបសរ 
ជូនសលាកអនក ម្បេិនសបើ៖ 

1. ការផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយសនាេះសធែើស ើងកនុងរយៈសពល ដែលមានដច្ងកនុងវិធាន 68 ននវិធាននីតិវិធី រែឋបបបសវណីននរែឋេហព័នធ ឬ កនុង 

ករណីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬការ ពិនិតបយស ើងវិញកម្រិតរែឋ កនុងរយៈសពលណ្រួយសម្ច្ើនជាង10នថៃតារ 

ម្បតិទិន រុនកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីចាប់សផ្តើរ។ 

2. ការផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយសនាេះរនម្តូវបានទទួលយកកនុងរយៈសពល 10នថៃតារម្បតិទិ ិ ន និង 

3. តុលាការ ឬរន្រនតី ALJ រកស ើញថា េាំណងដែលសលាកអនកបានទទួលជាចុ្ងសម្កាយសនាេះ រិនេរម្េបេម្មាប់សលាកអនកជាងការផ្ត 
ល់ែាំសណ្េះម្សាយ។ 

ថែីតបបិតដតមានការកម្រិតទាាំងសនេះ តុលាការអាច្េសម្រច្ឲបយផ្តល់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ និងការច្ាំណ្យពាក់ព័នធែល់សលាកអនក 

បាន ម្បេិនសបើសលាកអនកឈនេះកតី សហើយសលាកអនកមានសហតុផ្លេរម្េបកនុងការម្ចានសចាលការផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយ។ 

ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើរិនអាច្េសម្រច្ផ្តល់ជូនបានសទ ទាក់ទងនឹងការម្បជុាំណ្រួយរបេ់ម្កុរការងារ IEP សវៀរដលងដតការម្បជុាំ 
សនាេះសធែើស ើងសោយសារកិច្ចែាំសណើរការរែឋបាល ឬច្ាំណ្ត់ការរបេ់តុលាការ។ 

ការម្បជុាំេតីអាំពីែាំសណ្េះម្សាយរួយ ដែលតម្រូវសម្ការនីតិវិធីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ រិនម្តូវចាត់ទុកជាការ 
សកាេះម្បជុាំសោយសារេវនាការរែឋបាល ឬច្ាំណ្ត់ការតុលាការ សហើយក៏រិនម្តូវចាត់ទុកជាេវនាការរែឋបាល ឬច្ាំណ្ត់ការ 
តុលាការ សែើរបបីផ្តល់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើសទ។ 
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តុលាការអាច្កាត់បនែយបរិមាណម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបដែលបានេសម្រច្ផ្តល់ឲបយ សម្ការ Part B នន IDEA ម្បេិនសបើ 
តុលាការរកស ើញថា៖ 

1. កនុងអាំ ុងសពលបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធី សលាកអនក ឬសរធាវើរបេ់សលាកអនកបានសធែើ ឲបយយឺតយា បងែល់សេច្កតីេសម្រច្ចុ្ង 

សម្កាយននវិវាទសោយរិនេរសហតុផ្ល។ 

2. បរិមាណម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើដែលេសម្រច្ឲបយផ្តល់ មានច្ាំនួនសលើេរិនេរម្េបនឹងនថលឈនួលគ្ិតជាសមា បង ដែលគ្ិតជាទូសៅសៅ 

កនុងេហគ្រន៍ េម្មាប់សេវាម្េសែៀងគ្្ប ននសរធាវើ ដែលមានជាំនាញ កិតតិនារ និងបទពិសសាធន៍េរម្េបម្េសែៀងគ្្ប។ 

3. សពលសវលាដែលបានច្ាំណ្យ និងសេវាច្បាប់ដែលបានផ្តល់ មានកម្រិតសម្ច្ើនសលើេលប់ សបើពិនិតបយអាំពីលកខណៈននបណតឹង ឬកិច្ច 
ែាំសណើរការនីតិវិធី ឬ 

4. សរធាវើដែលសធែើជាតាំណ្ងឲបយសលាកអនក រិនបានផ្តល់ឲបយរណឌលេិកបាធិការនូវព័ត៌មានេរម្េបសៅកនុងការជូនែាំណឹងអាំពីេាំសណើ 
េុាំកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ែូច្បានសរៀបរាប់សម្ការច្ាំណុច្ េាំសណើ ឹរម្តូវតារច្បាប់។េុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្ត 

សទាេះយា បងណ្ក៏សោយ តុលាការរិនអាច្កាត់បនែយម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើបានសទ ម្បេិនសបើតុលាការរកស ើញថា រែឋ ឬ រណឌល 

េិកបាធិការ បានសធែើឲបយយឺតយា បវរិនេរសហតុផ្លែល់សេច្កតីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយននបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធី ឬមានការ 
រំសលាភបាំពានរួយ សម្ការែនននីតិវិធីទទួលបាន កិច្ចការពារនន Part B នន IDEA។ 

នីតិវិ ិធីោក់វន័យេម្រាប់េេ្ិសមដលានេទិធិទទួលបានការអបរ់ំពសិេេ 

កូនរបេ់អនកម្តូវបានផ្តល់ការការពារេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ សៅសពលដែលពួកគ្ត់ម្តូវបានោក់វិន័យ។ ការការពារទាាំងសនេះ 
រួរបញ្ចូលទាាំងនីតិវិធីននការោក់វិន័យ ដែលអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសទាាំងអេ់ផ្ងដែរ។ ការការពារទាាំងសនេះ ក៏អនុវតតច្ាំសពាេះេិេបស 
ដែលរិនទាន់ម្តូវបានរកស ើញថា មានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេផ្ងដែរ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការបានែឹងថា េិេបស 
សនាេះនឹងមានេិទធិទទួលបាន។ 

េិទធិអំណាចរបេប់ុរគលិកសាលា 

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

ការកណំត់ករណនីីមួយៗោច់សោយម ក 

បុគ្គលិកសាលាអាច្ពិចារណ្សាថបនភាពពិសេេណ្រួយតារសគ្លការណ៍រួយករណីរតងៗ សៅសពលកាំណត់ថាសតើការផ្លបេ់បតូ 
រការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំ ដែលសធែើស ើងម្េបតារលកខែណឌតម្រូវខាងសម្ការទាក់ទងនឹងវិន័យ មានលកខណៈេរ 

ម្េបេម្មាប់កូនអនក ដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករម្បតិបតតិរបេស់ាលា ឬយា បងណ្។ 

ទូសៅ 

ែូច្គ្្បនឹងកម្រិតរួយដែលពួកសគ្ចាត់វិធានដបបសនេះេម្មាប់េិេបសគ្មបនពិការភាព បុគ្គលិកសាលាអាច្ែកកូនរបេ់អនកសច្ញពី 
ការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្រិនឲបយសលើេពីរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ សៅោក់កនុង 

បរិយាកាេអប់រំបសណ្តបេះអាេននេរម្េបសផ្បសងសទៀត ដែលជាបរិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត ឬផ្អបកកូនរបេ់អនកសៅសពលដែលពួក 

សគ្រំសលាភបាំពានម្ករេីលធរ៌េិេបស។ បុគ្គលិកសាលា ក៏អាច្ែកកូនអនកបដនែរសទៀតផ្ងដែរច្ាំសពាេះការម្បម្ពឹតតែុេ្គងោច្់ 
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សោយដ កសៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលសនេះ រិនឲបយសលើេពីរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ ែរាបណ្ការែកទាាំងសនាេះរិនសធែើ 
ឲបយផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារច្ាំណ្ត់ការវិន័យ 

េម្មាប់និយរន័យខាងសម្ការ)។ 

សៅសពលកូនអនកម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ េម្មាប់រយៈសពលេរុប 10 នលៃេិក្ា 
សៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលសនេះ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្តល់សេវាកនុងកម្រិតរួយែូច្បានតម្រូវខាងសម្ការកនុងច្ាំសណើងសជើងរងេដីពី 
សេវាករមនានា កនុងអាំ ុងសពលនថៃបនតបនាទបប់ននការែកសច្ញសៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលសនាេះ។ 

អំណាចបមនែម 

ម្បេិនសបើអាកបបបកិរិយាដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេបសរិនដរនជាអាការៈននពិការភាពរបេ់កូនអនកសទ (សរើល ការ 
កាំណត់ពីអាការៈននពិការភាព (Manifestation Determination) ខាងសម្ការ) សហើយការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំ 
សោយសារវិន័យ មានរយៈសពលសលើេពី 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ បុគ្គលិកសាលាអាច្អនុវតតនីតិវិធីោក់វិន័យច្ាំសពាេះកូនអនកតា 

រវិធីែូច្គ្្ប និងេម្មាប់រយៈសពលែូច្គ្្បនឹងការអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសគ្មបនពិការភាពដែរ សលើកដលងដតសាលាម្តូវផ្តល់សេវាឲបយកូន 

អនកែូច្បានសរៀបរាប់ខាងសម្ការដផ្នកេដីពីសេវាករមនានា។ ម្កុរការងារ IEP របេ់កូនអនកកាំណត់ពីបរិយាកាេអប់រំបសណ្តបេះ 
អាេននសផ្បសងសទៀតសែើរបបីផ្តល់សេវាជូនកូនអនកសៅកនុងសាថបនភាពសនេះ។ 

សេវាកមមនានា 

សេវាដែលម្តូវផ្តល់ឲបយកូនអនកសៅសពលដែលពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ អាច្ 

ផ្តល់ឲបយសៅកនុងបរិយាកាេអប់រំបសណ្តបេះអាេននរួយសផ្បសងសទៀត។ 

រណឌលេិកបាធិការរិនតម្រូវឲបយផ្តល់សេវានានាែល់កូនអនកសទ ម្បេិនសបើពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវា 

អប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្េម្មាបរ់យៈសពល 10 នលៃេិក្ា ឬតិចជាងសនេះ សៅកនុងឆ្្ំេិក្ាសនាេះ លុេះម្តាដតវាផ្តល់សេវាែល់េិេបស 
គ្មបនពិការភាព ដែលម្តូវបានែកសច្ញម្េសែៀងគ្្បសនេះ។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្េម្មាប់រយៈសពលសលើេពី 10 នលៃ 
េិក្ា កូនអនកម្តូវដត៖ 

1. បនតទទួលសេវាអប់រំ សែើរបបីឲបយកូនអនកអាច្បនតចូ្លរួរកនុងករមវិធីអប់រំទូសៅ សទាេះបីេែិតសៅកនុងបរិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត និងសែើរបបីឲបយ 
រើកច្សម្រើន នសៅរកការេសម្រច្សគ្លសៅដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់ពួកសគ្ និង 

2. ម្បេិនសបើអាកបបបកិរិយាកូនអនកជាអាការៈពិការភាពរបេ់ពួកសគ្ សនាេះពួកសគ្ម្តូវដតទទួលបានការវាយតនរលពីអាកបបបកិរិយារុែងារ 
និងសេវាអនតរាគ្រន៍អាកបបបកិរិយា និងការដកេម្រួលដែលបានបសងកើតស ើងេម្មាប់សោេះម្សាយការរំសលាភបាំពានសលើអាកបបបកិរិយា 

សែើរបបីកុាំឲបយសកើតស ើងរតងសទៀត តារលកខណៈេរម្េប។ 

បនាទបប់ពីកូនអនកម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ សៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលេម្មាប់រយៈ 
សពល 10 នលៃេិក្ា និងម្របេិនសបើការែកសនេះមានរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ ឬតិច្ជាងសនេះ សហើយម្បេិនសបើការែក 

សនេះ រិនម្តូវបានកាំណត់ថាជាការផ្លបេ់បដូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សនាេះ បុគ្គលិកសាលា 

សោយមានការម្បឹកបាសយាបល់ជារួយម្គ្ូរបេ់កុមារយា បងតិច្មា្បក់ នឹងកាំណត់ពីទាំហាំននតម្រូវការរបេ់សេវាសែើរបបីឲបយកូនអនកអាច្ 
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បនតច្ូលរួរកនុងករមវិធីេិកបាអប់រំ ិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត និងសែើរបបីឲបយរើកច្សម្រើន នសៅរកការ ទូសៅ សទាេះបីេែិតសៅកនុងបរ 
េសម្រច្សគ្លសៅ ដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់កូនអនក។ 

ម្បេិនសបើការែកសនេះ គ្ឺជាការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ម្កុរការងារ IEP របេ់កូន 

អនកកាំណត់យកសេវាេរម្េបសែើរបបីឲបយកូនអនកអាច្បនតច្ូលរួរកនងុករមវិធីេិកបាអប់រំទូសៅ សទាេះបីេែិតកនុងបរិយាកាេរួយសផ្បសង 

សទៀត និងសែើរប នសៅរកការេសម្រច្សគ្លសៅដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់ពួកសគ្។ បីឲបយរើកច្សម្រើន 

ការផ្ល្េ់បតូរការកណំត់េិ ំ ទធិទទួលសេវាអប់រសោយសារចណំាត់ការវិន័យ 

34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155 

ការែកកូនរបេ់អនកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ គ្ឺជាការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់េិទធិទទួលសេវា 
អប់រំ ម្បេិនសបើ៖ 

1. ការែកសនាេះមានរយៈសពលសលើេពី 10 នថៃេិកបាជាបនតបនាទបប់ ឬ 
2. កូនអនកេែិតសម្ការការែកសច្ញជាបនតបនាទបប់ ដែលបសងកើតជាគ្ាំរូរួយសោយសារ៖ 

a. ការែកជាបនតបនាទបប់េរុបមានរយៈសពលសលើេពី 10នថៃេិកបាសៅកនុងឆ្បាំេិកបារួយ។ 

b. អាកបបបកិរិយារបេ់កូនអនកមានលកខណៈម្េសែៀងគ្្បយា បងខាលបាំងសៅនឹងឧបបបតតិសហតុកនលង រករបេ់ពួកសគ្ ដែលនាាំឲបយមានការ 
ែកជាបនតបនាទបប់ និង 

c. មានកតាតបបដនែរសទៀតដែលយករកពិចារណ្ែូច្ជា រយៈសពលននការែករួយសលើកៗ រយៈសពលេរុបដែលកូនអនកម្តូវបានែក 

សច្ញ និងគ្មាលបតននការែកពីរួយសៅរួយ។ 

រណឌលេិកបាធិការកាំណត់ថាសតើគ្ាំរូននការែកសនាេះសធែើឲបយមានការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំតារសគ្លការណ៍រួយ 

ករណីរដងៗ ឬយា បងណ្ និងេែិតសម្ការការម្តួតពិនិតបយស ើងវិញតារេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងនីតិវិធីតុលាការម្បេិនសបើ 
អនករិនយល់ម្េប។ 

ការជូនដំណងឹ 

សៅនថៃដែលរណឌលេិកបាធិការសធែើសេច្កតីេសម្រច្ែកសច្ញដែលជាការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំេម្មាប់កូនអនក 
សោយសារការរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេបស រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកអាំពីសេច្កតីេសម្រច្សនាេះ សហើយផ្ត 
ល់សេច្កតីជូនែាំណឹងេដីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីែល់អនក។ 

ការកណំត់ពីអាការៈននពិការភាព 

សៅកនុងរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាននការេសម្រច្ណ្រួយច្ាំសពាេះការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលការផ្លបេ់បតូរកា 

រកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារច្ាំណ្ត់ការវិន័យ) របេ់កូនអនក សោយសារការរំសលាភម្ករេីលធរ៌េិេបស រណឌល 

េិកបាធិការ និងេមាជិកពាក់ព័នធននម្កុរការងារករមវិធី IEP ដែលកាំណត់សោយអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតពិនិតយសប  ើង 

វិញសលើម្គ្ប់ព័ត៌មានពាក់ព័នធទាាំងអេ់សៅកនុងឯកសារកូនអនក រួរទាាំងករមវិធី IEP របេ់ពួកសគ្ ការអសងកតរបេ់ម្គ្ូណ្មា្បក់ និង 

ព័ត៌មានពាក់ព័នធណ្រួយ ដែលបានផ្ដល់សោយអនកេម្មាប់កាំណត់៖ 
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1. ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះបងកស ើងសោយ ឬមានទាំនាក់ទាំនងសោយផ្ទបល់ និងេាំខាន់សៅនឹងពិការ ភាពរបេ់កូនអនកឬយា បងណ្ ឬ 
2. ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះគឺ្ជាលទធផ្លផ្ទបល់ននការែកខានរបេ់រណឌលេិកបាធិការកនុងការអនុវតត ី IEP របេ់កូនអនកឬយា បង ករមវិធ 

ណ្។ 

ម្បេិនសបើេមាជិកពាក់ព័នធននម្កុរការងារករមវិធី IEP ននកូនរបេ់សលាកអនក រួរទាាំងសលាកអនក កាំ ឌណត់ ថា បានបាំសពញលកខែណ 

ទាាំងសនាេះសហើយ ការម្បម្ពឹតតសនាេះម្តូវដតកាំណត់ថា ជាេញ្ញបណបណ្តបលរក ពីពិការភាពរបេ់សលាកអនក។ 

ម្បេិនសបើម្កុរការងារដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ េសម្រច្ច្ិតតថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាលទធផ្លសោយ ផ្ទបល់ននការែកខានរបេ់ 
រណឌលេិកបាធិការកនុងការអនុវតតករមវិធី IEP រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតចាត់វិធានការណ៍ជាបនាទបន់ សែើរបបីសោេះម្សាយភាពច្សនាលបេះ 
ម្បសហាងទាាំងសនាេះ។ 

ការកណំត់ឥរិោបទមដលជាេញ្ញ្ណបណាត្លមកពីពិការភាពរបេ់េិេ្ស 

សៅសពលម្កុរការងារសនេះ រួរទាាំងសលាកអនកផ្ង េសម្រច្ថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាេញ្ញបណ បណ្តបលរកពីពិការភាពននកូនរបេ់ 
សលាកអនក ម្កុរការងារ IEP ម្តូវដត៖ 

1. សធែើការវាយតនរលរុែងារឥរិយាបទ លុេះម្តាដតរណឌលេិកបាធិការបានបញ្ចប់ការងារវាយតនរលរុែងារឥរិយាបទ រុនសពលឥរិយាបទ 

ដែលនាាំឲបយមានការផ្លបេ់បតូរនូវការកាំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំសនាេះបានសកើតស ើង និងអនុវតតដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរិយាបទេម្មាប់ 

កូនសលាកអនក ឬ 
2. ម្បេិនសបើដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរិយាបទ ម្តូវបានបសងកើតរួច្សហើយ ច្ូរពិនិតយសប  ើងវិញនូវ ដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរិយាបទ សហើយដក 

េម្រួលវាតារការចាាំបាច់្ សែើរបបីសោេះម្សាយឥរិយាបទកូនរបេ់សលាកអនក។ 

សលើកដលងដតបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ សម្ការច្ាំណងសជើងរងអាំពី សាថបនភាពពិសេេ រណឌលេិកបាធិការម្តូវបញ្ចូលកូនរបេ់ 
សលាកអនកម្ត ប់សៅកាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលគ្ត់ម្តូវបានែកសច្ញកនលងរក សវៀរដលងដតសលាកអនក និង 

រណឌលេិកបាធិការយល់ម្ពរសៅនឹងការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលការអប់រំថាវាជាដផ្នករួយននការដកដម្បដផ្នការអនតរាគ្រន៍ 
ឥរិយាបទ។ 

សាថ្នភាពពិសេេ 

បុគ្គលិកសាលាអាច្ែកកូនរបេ់សលាកអនកសៅោក់កនុងបរិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តបេះអាេននរួយ (ដែលកាំណត់សោយម្កុរ 

ការងារករមវិធី IEP របេ់េិេបស) េម្មាប់រយៈសពលរហូតែល់ 45 នថៃនននថៃេិកបា សោយរិនគ្ិតអាំពីថា សតើឥរិយាបទកូនរបេ់ 
សលាកអនកដេតងសច្ញពីេញ្ញបណរួយននពិការភាពរបេ់ែលួន ឬអត់ ម្បេិនសបើគ្ត់៖ 

1. កាន់អាវុធ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ចូ្លសាលា ឬមានអាវុធសៅសាលា សៅកនុងបរិសវណ សាលា ឬសៅកនុងពិធីផ្លូវការ 
របេ់សាលា សម្ការយុតាតបធិការរបេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 

2. មាន ឬែឹងពីការសម្បើម្បាេ់សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ឬលក់ ឬ សេនើឲបយលក់សារធាតុហារឃាត់ 
(េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ែណៈសពលសៅកនុងសាលា សៅកនុងបរិសវណសាលា ឬកនុងពីធីផ្លូវការរបេ់សាលា សម្ការយុតាតបធិ 
ការរបេ់រណឌលេិកបាធិការ ឬ 

3. បានបងករបួេសា្បររាងកាយធៃន់ធៃរ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សៅសលើបុគ្គលមា្បក់សផ្បសង សទៀត ែណៈសពលសៅសាលា សៅ 

កនុងបរិសវណសាលា ឬកនុងពិធីផ្លូវការរបេ់សាលា សម្ការ យុតាតបធិការរបេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 
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និយមន័យ 

• សារធាតុហារឃាត់ មានន័យថា សម្គ្ឿងសញៀន ឬសារធាតុសផ្បសងសទៀត ដែលកាំណត់សម្ការតារាង I, II, III, IV ឬ V កនុង Part 

202 (c) ននច្បាប់េតីពីសារធាតុហារឃាត់ (21 U.S.C.  812 (c))។ 

• សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ មានន័យថា សារធាតុហារឃាត់ ប ុដនតរិនរួរបញ្ចូលសារធាតុហារឃាត់ណ្ ដែលម្តូវបាន 

ម្គ្ប់ម្គ្ងម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការការម្តួតពិនិតបយពីអនកជាំនាញដថទាាំ េុែភាពមានអាជាញបប័ណណ ឬម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ង 

ម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការអាជាញបធរសផ្បសងសទៀត សម្ការច្បាប់សនាេះ ឬសម្ការបទបបបញ្ញតតិទាាំងឡាយសផ្បសងសទៀតននច្បាប់ 
េហព័នធសទ។ 

• ការបងករបួេស្ាបររាងកាយធៃន់ធៃរ មានន័យថា របួេស្ាបររាងកាយ ដែលទាក់ទងនឹងសម្គ្េះថា្បក់ ែល់សាលបប់ ការឈឺច្ុក 

ចាប់រាងកាយធៃន់ធៃរ ការសធែើឲបយពិការរាងកាយជាក់ដេតងយូរអដងែង ឬការបាត់ បង់ ឬសធែើឲបយច្ុេះសែបាយរុែងារននអវៈយវៈននរាង 

កាយ រាងកាយ ឬេរតែភាពេតិបញ្ញបសាមបរតី យូរអដងែង។ 

• អាវុធ មានន័យថា អាវុធ ឧបករណ៍ បរិកាខបរ េមាភបរៈ ឬសារធាតុ អែីដែលមានជីវិត ឬគ្មបនជីវិត ដែល ម្តូវបានសម្បើម្បាេ់ 
េម្មាប់ ឬអាច្បណ្តបលឲបយសាលបប់ ឬបងករបួេស្ាបររាងកាយធៃន់ធៃរ សលើកដលងដត កាាំបិតោក់កនុងសហាស  ប មានដផ្លម្បដវងែលី 
ជាងពីរអ ៊ីងកនលេះ។ 

ការកណំត់បរិោកាេ 

34 CFR §300.531; WAC 392-172A-05145 – WAC 392-172A-05149 

ម្កុរការងារ IEP ម្តូវដតកាំណត់បរិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តបេះអាេនន សែើរបបីការែកេិេបសសច្ញ ដែលជាការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់ 
េិទធិទទួលសេវាអប់រំ និងការែកេិេបសសម្ការដផ្នកនិយាយអាំពី េិទធិេសម្រមចបមនែម និងសាថ្នភាពពិសេេ ខាងសលើ។ 

ការបតឹងឧទធរណស៍លើសេចកតីចតិតសលើការកំណត់េិទធិទទួលបានការអប់រំ ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព 
(នីតិវិធីេវនាការសលើកចិចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េម្រាប់វនិ័យ) 
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 

សលាកអនកអាច្សេនើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើសលាកអនករិនយល់ម្ពរជារួយនឹង៖ 

1. សេច្កតីេសម្រច្ណ្រួយទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលបានសធែើស ើងសម្ការ បទបបបញ្ញតតិនានាននវិន័យ ឬ 
2. កិច្ចែាំសណើការកាំណត់ឥរិយាបទេិេបសបណ្តបលរកពីពិការភាពដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

រណឌលេិកបាធិការ អាច្សធែើេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើែលួនសជឿជាក់ថា ការរកបាការ 
កាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់កូនសលាកអនក ទាំនងជាបងកឲបយមានរបួេស្ាបរែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 

េូរសរើលដផ្នក៖ នីតិវិធីេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែរេតីពីការោក់េាំសណើេុាំសធែើេវនា 

ការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 
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េិទធិអំណាចរបេម់ស្រនដរីដឋបាលេវនាការ (ALJ) 

ALJ រួយរូប ម្តូវែាំសណើរការេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងសធែើសេច្កតីេសម្រច្ច្តិត។ រន្រនតី ALJ អាច្៖ 

1. បញ្ជូនកូនរបេ់សលាកអនកម្ត ប់កាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលគ្ត់ឬនាងម្តូវបានែកកនលងរក ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ 
កាំណត់ថា ការែកសនាេះរំសលាភបាំពានែល់លកខែណឌតម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់ សម្ការច្ាំណុច្ េិទធិអាំណ្ច្របេ់បុគ្គលិកសាលា ឬ 

ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ កាំណត់ថាឥរិយាបទកូនរបេ់សលាកអនក បងាហបញពីេញ្ញបណរួយបណ្តបលរកពីពិការភាពរបេ់នាង ឬរបេ់ 
គ្ត់ ឬ 

2. សច្ញសេច្កតីបងាគបប់ឲបយផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំននកូនរបេ់សលាកអនកសៅោក់ កនុងបរិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តបេះ 
អាេននេរម្េបរួយ េម្មាប់រយៈសពលជាង 45នថៃនននថៃ េិកបា ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ សនាេះកាំណត់ថា ការរកបាការកាំណត់េិទធិទទួល 

សេវាអប់រំបច្ចុបបបនននន របេ់កូនសលាកអនក ទាំនងជាបងកឲបយមានរបួេសា្បរែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 

នីតិវិធីេវនាការទាាំងសនេះ អាច្សធែើស ើងែដែលៗ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការសជឿជាក់ថា ការបញ្ជូនកូនសលាកអនកម្ត ប់សៅ 

កាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំែាំបូង ទាំនងជាបងកឲបយមានរបេួស្ាបរែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 

សៅសពលសលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការ សេនើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ េាំសណើសនាេះ ម្តូវសគ្រពតារ 

លកខែណឌតម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់សម្ការច្ាំណុច្ នីតិវិធីននេាំសណើេុាំសធែើេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងេវនា 

ការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សលើកដលងដតច្ាំណុច្ែូច្ខាងសម្ការ៖ 

1. េវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ ម្តូវបានពសនលឿន សហើយម្តូវសកើតស ើងកនុង រយៈសពល 20 នថៃេិកបានននថៃសេនើេុាំេវ 
នាការ។ រន្រនតី ALJ ម្តូវសច្ញសេច្កតីេសម្រច្កនុងរយៈសពល 10 នថៃេិកបា បនាទបប់ពីេវនាការ។ 

2. លុេះម្តាដតសលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការ យល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរកនុងការសបាេះបង់េិទធិចូ្លរួរម្បជុាំ ឬយល់ម្ពរសម្បើ 
ម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ការម្បជុាំរកែាំសណ្េះម្សាយរួយម្តូវដតសធែើស ើងកនុងរយៈសពលម្របាំពីរនថៃតារម្បតិទិន គ្ិតចាប់ពីនថៃដែល 

សលាកអនកោក់េាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ជារួយ OSPI និងរណឌលេិកបាធិការ។ េវនាការអាច្ 

ែាំសណើរការសៅបាន លុេះម្តាបញ្ហបម្តូវបានសោេះម្សាយសោយការសពញច្ិតតពីភាគ្ីទាាំងពីរ កនុងរយៈសពល 15 នថៃម្បតិទិនចាប់ពីនថៃ 
ទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 

3. OSPI បានកាំណត់សពលសវលាពីរ (2) នថៃសធែើការ េម្មាប់ការបងាហបញភ័េតុតាងបញ្ជបក់សៅសពលសលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការោក់ 
េាំសណើេុាំពសនលឿនេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ (េម្មាប់វិន័យ)។ 

សលាកអនក ឬ រណឌលេិកបាធិការ អាច្ផ្តួច្សផ្តើរឲបយមានច្ាំណ្ត់ការេុីវិលរួយ ជាំទាេ់សៅនឹងការេសម្រច្សធែើស ើងសៅកនុងេវនា 

ការសលើកិច្ចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ដែលបានពសនលឿន ែូច្គ្្បនឹងអែី ដែលពួកសគ្ជាំទាេ់នឹងការេសម្រច្សធែើស ើងសៅកនុងេវនា 

ការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ទាក់ទងនឹងច្ាំណ្ត់ការវិន័យននការអប់រំពិសេេ (េូរសរើល ការតវា បរិនេុែច្ិតត ខាង 

សលើ)។ 

កមនែងអប់រកំូនអនកកនុងសពលសធវើេវនការនីតវិិធមី្រតមឹម្រតវូតាមច្ាប់ឆប់រហ័េ 

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
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សៅសពលអនក ឬរណឌលេិកបាធិការបានោក់េាំសណើសធែើេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តវូតារច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហប វិន័យ សលើកដលង 

ករណីអនក និងរណឌលេិកបាធិការមានការយល់ម្ពរសផ្បសងពីសនេះ កូនអនកចាាំបាច្់ម្តូវបនត ទទួលការអប់រំជាំនួេបសណ្តបេះអាេនន 
សោយរង់ចាាំសេច្កតីេសម្រច្របេ់រន្រនតីេវនការ ឬរហូតែល់សពល ផ្ុតកាំណត់រយៈសពលែកសច្ញពីសាលា ែូច្ម្តូវបានសរៀបរាប់ 
សម្ការសារបាន េិទធិអាំណ្ច្របេ់បុគ្គលិកសាលាសរៀន សោយម្តូវអនុវតតតារករណីរួយណ្ដែលសកើតស ើងរុន។ 

កិចចការពារេម្រាប់េិេ្សមដលមិនម្ររប់លកខណៈេមប្តតិទទួលការអប់រំពសិេេ និងសេវាពាក់ព័នធ ស្្សងៗ 
34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

ទូសៅ 

ម្បេិនសបើកូណអនករិនទាន់ម្តូវបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវា ពាក់ព័នធសផ្បសងៗ សហើយ 

បានរំសលាភសៅសលើម្ករេីលធរ៌េិេបស អនកអាច្បញ្ជបក់ពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធី ជូនកូនអនក ម្បេិនសបើមានការកាំណត់ថា 

រណឌលេិកបាធិការបានែឹងថាកូនអនកគ្បបបីម្តូវបានវាយតនរល និង កាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ រុន 

សពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់ វិធានការវិន័យ។ 

មូលោឋ្នននការដឹងឮេម្រាបប់ញ្ហវ្ិន័យ 

រណឌលេិកបាធិការចាាំបាច្់ម្តូវបានចាត់ទុកថាបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ ម្បេិនសបើរុន 

សពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់វិធានការវិន័យ៖ 

1. អនកបានបងាហបញពីកតីបាររភជាលាយលកខណ៍អកបសរថាកូនអនកម្តូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ សៅកាន់បុគ្គលិកម្តួតពិនិតបយ ឬ 

រែឋបាលននរណឌលេិកបាធិការ ឬសៅកាន់ម្គូ្បសម្ងៀនរបេ់កូនអនក។ 

2. អនកបានសេនើេុាំសធែើការវាយតនរលពាក់ព័នធនឹងលកខណៈេរបបតតិេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធសផ្បសងៗ សម្កាយរ Part B នន 
IDEA ឬ 

3. ម្គូ្បសម្ងៀនរបេ់កូនអនក ឬបុគ្គលិករណឌលេិកបាធិការសផ្បសងសទៀត បានបងាហបញពីកតីបាររភពីទម្រង់ ឥរិយាបថរបេ់កូនអនក សោយ 

ផ្ទបល់សៅកាន់នាយកដផ្នកអប់រំពិសេេននរណឌលេិកបាធិការ ឬសៅកាន់ បុគ្គលិកម្តួតពិនិតបយននរណឌលេិកបាធិការ។ 

ករណីសលើកមលង 

រណឌលេិកបាធិការនឹងរិនម្តូវចាត់ទុកថាបានែឹងឮ ម្បេិនសបើ៖ 

1. អនករិនបានអនុញ្ញបតឲបយសធើែការវាយតនរលកូនអនក ឬអនកបានបែិសេធរិនទទួលយកសេវាអប់រំពិសេេ ឬ 
2. កូនអនកម្តូវបានវាយតនរល សហើយកាំណត់ថារិនម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទលសេវាអប់រំពិសេេ។ួ 

លកខខណឌ ឋ្ ម្រតវូអនវុតតកនុងករណីគ្ម្នមូលោនននការដឹងឮ 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ រុនសពល ចាត់វិធានការវិន័យ 

ច្ាំសពាេះកូនអនក ែូច្ម្តូវបានសរៀបរាប់ខាងសលើសម្ការអនុសារបាន រូលោឋបនននច្ាំសណេះែឹងេម្មាប់បញ្ហបវិន័យ និង ករណីសលើកដលង 

សនាេះកូនអនកអាច្ម្តូវទទួលរងការចាត់វិធានការវិន័យដែល ម្តូវអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសគ្មបនពិការភាព ដែលបានច្ូលរួរកនុងការ 
ម្បម្ពឹតតម្បសភទែូច្គ្្ប។ 

p. 40 



  

 

 

 
 

 
    

    
 

  
 

 

 

 
 

  
 

  

  
  

     

 

 

ក៏ប ុដនត ម្បេិនសបើអនក ឬរណឌលេិកបាធិការសេនើេុាំសធែើការវាយតនរលកូនអនកកនុងសពលដែលកូនអនកទទួលរង ការ ចាត់វិធានការវិ 
ន័យ សនាេះការវាយតនរលចាាំបាច្់ម្តូវសធែើស ើងយា បងឆប់រហ័េ។ 

រហូតែល់សពលការវាយតនរលម្តូវបានបញ្ចប់ កូនអនកម្តូវបនតទទួលការអប់រំតារការកាំណត់សោយថា្បក់ ែឹកនាាំសាលាសរៀន ដែល 

អាច្រួរមានការផ្អបក ឬបសណតញកូនអនកសច្ញពីសាលាសោយគ្មបនការផ្តល់ សេវាអប់រំ។ 

ម្បេិនសបើកូនអនកម្តូវបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ សោយពិចារណ្ សៅសលើព័ត៌មានទទួលបាន 

ពីការវាយតនរលដែលសធែើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការ និងព័ត៌មានដែលអនកបាន ផ្តល់ជូន សនាេះរណឌលេិកបាធិការចាាំបាច្់ម្តូវ 
ផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនក សហើយម្តូវ អនុវតតតារលកខែណឌតម្រូវដផ្នកវិន័យដែលម្តូវបានសរៀបរាប់ខាង 

សលើ។ 

ការបញ្ជនូបនត និងវិធានការរបេ់អាជាញ្ធរអនុវតតច្ាប់ និងអាជាញ្ធរយុតតធិម៌ 
34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 

Part B នន IDEA រិនបាន៖ 

1. ហារឃាត់រិនឲបយរណឌលេិកបាធិការរាយការណ៍អាំពីបទសលមើេម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក ដែលមានលកខណៈេរបបតតិម្គ្ប់ម្គ្ន់សែើរបបី 
ទទួលការអប់រំពិសេេ សៅកាន់អាជាញបធរពាក់ព័នធេរម្េប ឬ 

2. ទប់សាកបត់អាជាញបធរអនុវតតច្បាប់ និងអាជាញបធរយុតតិធរ៌របេ់រែឋពីការអនុវតតការទទួលែុេម្តូវរបេ់ពួក សគ្ពាក់ព័នធការអនុវតតច្បាប់ 

េហព័នធ និងច្បាប់រែឋច្ាំសពាេះបទសលមើេដែលម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក។ 

ការបញ្ជូនកំណត់ម្រតា 

ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរាយការណ៍ពីបទសលមើេណ្រួយដែលម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក រណឌលេិកបាធិការ៖ 

1. ចាាំបាច់្ម្តូវធានាថាេាំសៅច្រលងននកាំណត់ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្នកវិន័យរបេ់ កូនអនកម្តូវបានបញ្ជូនសច្ញជា 

រូលោឋបនពិចារណ្សោយអាជាញបធរដែលរណឌលេិកបាធិការសធែើការរាយការណ៍ជូន និង 
2. អាច្បញ្ជូនេាំសៅច្រលងននកាំណត់ នក កនុងកម្រិតរួយដែលម្តូវបាន ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្នកវិន័យរបេ់កូនអ 

អនុញ្ញបតសោយ FERPA ដតប ុសណ្្បេះ។ 

លកខខណឌតម្រមូវននការមេវងរកទីកមនែងេកិ្ាសោយឪពុកាតយ្របេ់េិេ្ស កនងុសាលាឯកជន សោយការចំណាយ 

សាធារណៈ សៅសពល FAPE ានបញ្ហ្។ 
CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 

ម្បេិនសបើអនកយល់ស ើញថារណឌលេិកបាធិការរបេ់អនករិនអាច្ផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនក សហើយអនក សម្ជើេសរើេច្ុេះស មបេះឲបយកូន 

អនកច្ូលសរៀនកនុងសាលាឯកជន សោយគ្មបនការយល់ម្ពររបេ់ម្េុក រែឋបាល អនកចាាំបាច្់ម្តូវអនុវតតតារជាំហានជាក់លាក់រួយ 

ច្ាំនួនសែើរបបីសេនើេុាំការេងម្បាក់ពីម្េុក រែឋបាល េម្មាប់ការច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលាឯកជនសនាេះ។ 

p. 41 



  

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

ការេងម្របាក់េម្រាប់ការចុេះស ម្េះចូលសរៀនសៅសាលាឯកជន 

ម្បេិនសបើកាលពីម្គ្រុន កូនអនកបានទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធនានាពីរណឌលេិកបាធិការ សាលា សហើយអនក 

សម្ជើេសរើេច្ុេះស មបេះឲបយកូនអនកច្ូលសរៀនកនុងសាលាឯកជន កម្រិតបឋរេិកបា ឬ រធបយរេិកបា សោយគ្មបនការយល់ម្ពរ ឬបញ្ជូន 

បនតរបេ់រណឌលេិកបាធិការ តុលាការ ឬ ALJ អាច្សេនើេុាំ ឲបយរណឌលេិកបាធិការេងម្បាក់ជូនអនកេម្មាប់ការច្ាំណ្យសលើការ 
ច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនរបេ់កូនអនក ម្បេិនសបើតុលាការ ឬ ALJ រកស ើញថារណឌលេិកបាធិការរិនបានផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនកទាន់ 
សពលសវលា រុនសពលច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសនេះ សហើយការច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលាឯកជនសនេះមាន លកខណៈេរម្េប។ 
តុលាការ ឬ ALJ អាច្កាំណត់ថាការច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលាឯកជនរបេ់ កូនអនកមានលកខណៈេរម្េប សបើសទាេះបីជាការ 
សធែើដបបសនេះរិនេរម្េបតារេតង់ោររែឋ ដែលម្គ្ប ែណតប់សលើការអប់រំដែលផ្តល់ជូនសោយរណឌលេិកបាធិការក៏សោយ។ 

កម្រមតិននការេងម្របាក់ 

ច្ាំនួនននការេងម្បាក់ែូច្មានសរៀបរាប់កនុងកថាែ័ណឌខាងសលើ អាច្ម្តូវបានកាត់បនែយ ឬបែិសេធ៖ 

1. ម្បេិនសបើ៖ (ក) សៅកនុងកិច្ចម្បជុាំ IEP ចុ្ងសម្កាយដែលអនកបានចូ្លរួររុនសពលអនកឈប់ឲបយកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលាសារែឋ អនក 

រិនបានម្បាប់ម្កុរការងារ IEP ថាអនកបានម្ចានសចាលការរកកដនលងេិកបាជូនកូនអនកដែលម្តូវបានសេនើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិ 
ការសែើរបបីផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនក រួរមាន ការដថលងម្បាប់ពីកតីបាររភរបេ់អនក និងសគ្លបាំណងរបេ់អនកកនុងការចុ្េះស មបេះឲបយកូនអនក 

ចូ្លសរៀន កនុងសាលាឯកជន សម្ការបនទុកច្ាំណ្យរបេ់រែឋ ឬ (ែ) យា បងសហាច្ណ្េ់រយៈសពល១០នថៃនននថៃសធែើការ (រាប់បញ្ចូល 

ទាាំងនថៃឈប់េម្មាកច្ាំនថៃសធែើការ) រុនសពលអនកឈប់ឲបយកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលារែឋ អនករិនបានផ្តល់ការជូនែាំណឹងអាំពីព័ត៌មាន 

សនាេះជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់រណឌលេិកបាធិការ។ 

2. ម្បេិនសបើរុនសពលអនកឈប់ឲបយកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលារែឋ រណឌលេិកបាធិការបានផ្តល់ជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់ 
អនក អាំពីសគ្លបាំណងសធែើការវាយតនរលកូនរបេ់អនក (រួរមានការដថលងអាំពីសគ្លបាំណងននការវាយតនរលដែលមានលកខណៈេរម្េប 
និងេរសហតុផ្ល) ប ុដនតអនករិនបានបញ្ជូន កូនអនកឲបយសគ្វាយតនរល ឬ 

3. សៅសពលដែលតុលាការរកស ើញថាេករមភាពរបេ់អនករិនេរសហតុផ្ល។ 

ក៏ប ុដនត ច្ាំនួនននការេងម្បាក់៖ 

1. រិនអាច្កាត់បនែ ់ខាត សោយសារការែកខានរិនបានផ្តល់ការជូនែាំណឹង ម្បេិនសបើ៖ (ក) សាលាបានរាាំងេទេះ យ ឬបែិសេធោច្ 

រិនឲបយអនកផ្តល់ការជូនែាំណឹង (ែ) អនករិនបានទទួលការជូនែាំណឹងអាំពី ការទទួលែុេម្តូវរបេ់អនកកនុងការផ្តល់ការជូនែាំណឹង 

ែូច្មានសរៀបរាប់ខាងសលើ ឬ (គ្) អនុសលារភាព ជារួយនឹងលកខែណឌតម្រូវខាងសលើ អាច្នឹងបណ្តបលឲបយមានសម្គ្េះថា្បក់ែល់រាង 

កាយកូនអនក និង 
2. រិនអាច្ម្តូវបានកាត់បនែយ ឬបែិសេធ តារ្នាទបនុេិទធិននតុលាការ ALJ សោយសារការែកខានរបេ់អនកកនុងការផ្តល់ការជូន 

ែាំណឹងតារការតម្រូវ ម្បេិនសបើ៖ (ក) អនករិនសច្េះអកបសរ ឬរិនអាច្េរសេរភាសាអង់សគ្លេ ឬ (ែ) អនុសលារភាពជារួយនឹង 

លកខែណឌតម្រូវខាងសលើ អាច្បណ្តបលឲបយមានផ្លប េះពាល់ផ្លូវចិ្តតធៃន់ធៃរែល់កូនអនក។ 
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ធនធាន 

ម្បេិនសបើសលាកអនកមានេាំណួរអាំពីនីតិវិធីទទួលបានកិច្ចការពារ េូរអសញ្ជើញទាក់ទងរណឌលេិកបាធិការ សាលា ឬ OSPI 
េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែរ 

OSPI 

P.O Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 
OSPI - ទាំព័រដវបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេេ 

OSPI - ទាំព័រដវបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេេ - ម្គ្ួសារ 

អងគការទទួលរូលនិធិពីសាធារណៈជនែូច្ខាងសម្ការសនេះ អាច្មានលទធភាព ផ្តល់ព័ត៌មានបដនែរអាំពីសេវាអប់រំពិសេេសៅរែឋវា ប 
េុីងសតាន (Washington State)៖ 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

6316 So. 12th St. 
Tacoma, WA 98465 

(800) 5-PARENT (v/tty) 

អ ៊ីដរ ល៖ pave@wapave.org 
ដវបសាយតិ៍៖ Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 
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រូបភាព ការពិពណ៌នា

សលើកមលងមតទទួលបានការជូនដំណឹងស្្សងសទៀត ទ្ុយពីសនេះ ពំុសនាេះសសាត ការង្រមដលសធវើស ើងសោយ ការិោល័យ 

េនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction) ម្រតូវបាន ត្ល់អាជាញ្ប័ណណសៅសម្រកាម អាជាញប័្ណណភាព 
ជាាច្េ់ ិតរួម (Creative Commons Attribution License)។ កមមេិទធិការនចនម្របឌ 

េូមម្របាកដថាម្រតូវ អនកទទួលបានការអនុញ្ញ្តសដើម្បីសម្របើម្របាេ់ម្ររប់ម ន្កទាំងអេ់ននឯកសារសបាេះពុមព្្ាយសនេះ (រូបភាព តារាង អតែបទ។ 
ល។) មដលមិនបានបសងេើតស ើងសោយបុរគលិក OSPI អនកធានា ឬអនកចុេះកិចចេន្ា។ លិខិតអនុញ្ញ្តសនេះ រប្បីោក់តាំងបង្ហ្ញជាសេចកតី 
ម្របកាេ អំពីាច្េ់សា្្នដសៅតាមលកខណៈមដលបានបញ្ជ្ក់សោយាច្េ់កមមេិទធិលតចមែង។ ម្រតូវបញ្ជ្ក់ឲ្យបានច្ាេ់ថាេាេភារសនេះ រឺ 
ជាករណីសលើកមលងននអាជាញ្ប័ណណ ទុយពីសនេះ"។ សបើកទូលាយរបេ់ OSPI "សលើកមលងមតានការជូនដំណឹងដនទស្្សងសទៀត្ 

េម្រាប់ព័ត៌ានបមនែម េូមចូលសៅកាន់ សេៀវសៅមណនាំអំពីការ ត្ល់អាជាញ្ប័ណណ និងេិទធិលតចមែងអនតរកមម OSPI។ 

OSPI ផ្តល់ភាពសេមើគ្្្ចំសពាេះកមមវិធី និងសេវាទាំងឡាយ សោយគ្ម្នការសរេីសអើងសេទ ជាតិសាេន៍ លទធជំសនឿសាេនា ពណ៌េម្បុរ ជាតិ 
កំសណើត អាយុ អតីតយុទធជនមដលោកសចញពីជីវិតកងទ័ព ឬសាថ្នភាពជាសោធា ទំសនារ្ែូវសេទរួមទាំង ការបង្ហ្ញ ឬអតតេញ្ញ្ណសយនឌ័រ 
ពិការភាពេរនេម្របសាទវិញ្ញ្ណ ្ែវូចិតត ឬរាងកាយណាមួយ ឬការសម្របើម្របាេ់មរគុសទេន៍េុនខមដលទទួលបានការបណតតេះបណាត្ល ឬសេវា 
េតវេម្រាប់ជួយដល់ជនពិការភាព។ េំណួរ និងការបតឹងអំពីការសរីេសអើង រប្បីបញ្ជូនសៅកាន់នាយកម ន្កេមធម៌ និងេិទធិពលរដឋ តាម 
សលខទូរេពទសលខ (360-725-6162) 725-6162 ឬ ម្របអប់េំបុម្រតសលខ 47200 Olympia WA 98504-7200។ 

សោន ូតឯកសារសនេះជា PDF តាមទំព័រមវបសាយតិ៍ OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ការគ្ំពារតាមនីតិវិធី។ ឯកសារសនេះ អាចរកបានសៅកនុង 
ទម្រមង់ស្្សងសទៀត តាមការសេនើេុំ។ េូមទាក់ទងមជ្ឈមណឌលធនធាតាមរយៈសលខ 888-595-3276, TTY 360-664-3631។ េូមសមើលសលខ 
ឯកសារសនេះ េម្រាប់សេវាកមមឆប់រហ័េជាងសនេះ៖ 19-0008. 

Chris Reykdal • អរគនាយករបេ់រដឋ 
Office of Superintendent of Public Instruction 

Old Capitol Building• P.O. Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

p. 44 

http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.surveygizmo.com/s3/2689472/CopyrightLicensingGuide
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Rights.aspx

	Structure Bookmarks
	សេវាអប់រំពិសេេ 
	… សេវា, មិនមមនទីកមនែង។ 
	… សេវា, មិនមមនទីកមនែង។ 
	សេចកតីជូនដំណឹងេតីពីកិចចការពារតាមនីតិវិធីនន ការអប់រំពិសេេេម្រាប់េិេ្ស និងម្រកុមម្ររួសារ របេ់ពួកសរ 
	លកខខណឌតម្រមូវសម្រកាម Part B ននច្ ិការភាព (Individuals with Disabilities Education Act) បទប្បញ្ញតតិេហ 
	លកខខណឌតម្រមូវសម្រកាម Part B ននច្ ិការភាព (Individuals with Disabilities Education Act) បទប្បញ្ញតតិេហ 
	ាប់េតីពីការអប់រំបុរគលានព ព័នធ (Federal Regulations) និងច្ាប់រដឋមដលម្ររប់ម្ររងការអប់រំពិសេេ (State Rules Governing Special Education) 
	បានមកមម្របរួចសៅមខកុមភៈ ឆ្្ំ2019 

	Glenna Gallo, M.S. (អនុបណឌិតវិទ្ាសាស្រេត), M.B.A. (អនុបណឌិតម្ររប់ម្ររងពាណិជជកមម) ជំនួយការអនកម្ររប់ម្ររងននសេវាអប់រំពិសេេសៅ OSPI 
	Glenna Gallo, M.S. (អនុបណឌិតវិទ្ាសាស្រេត), M.B.A. (អនុបណឌិតម្ររប់ម្ររងពាណិជជកមម) ជំនួយការអនកម្ររប់ម្ររងននសេវាអប់រំពិសេេសៅ OSPI 
	សរៀបចំសោយ៖ 
	• សេវាអប់រំពិសេេ 
	| 360-725-6075 
	speced@k12.wa.us 
	speced@k12.wa.us 


	Figure
	តារាងាតិកា 
	តារាងាតិកា 
	តារាងាតិកា 

	ព័ត៌ានទូសៅ
	ព័ត៌ានទូសៅ
	.....................................................................................................................................................................
	6 

	សេចកតីស្តើម 
	សេចកតីស្តើម 
	................................................................................................................................................................
	6 

	សតើសេចកតីម្របកាេសនេះសធវើស ើងេម្រាប់អនកណា 
	សតើសេចកតីម្របកាេសនេះសធវើស ើងេម្រាប់អនកណា 
	.................................................................................................................
	6 

	េម្រាប់ព័ត៌ានបមនែម
	េម្រាប់ព័ត៌ានបមនែម
	..................................................................................................................................................
	6 

	សេចកតីជូនដំណឹងេតីពីកិចចការពារតាមនីតិវិធី 
	សេចកតីជូនដំណឹងេតីពីកិចចការពារតាមនីតិវិធី 
	...........................................................................................................................
	6 

	សេចកតីជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អក្សរជាមុន
	សេចកតីជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អក្សរជាមុន
	........................................................................................................................
	7 

	ភាសាកំសណើត 
	ភាសាកំសណើត 
	..................................................................................................................................................................
	8 

	សារសអ ិចម្រតូនិក
	សារសអ ិចម្រតូនិក
	...............................................................................................................................................................
	8 

	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា -និយមន័យ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា -និយមន័យ 
	..............................................................................................................................
	8 

	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា -លកខខណឌតម្រមូវ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា -លកខខណឌតម្រមូវ 
	........................................................................................................................
	9 

	ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមែបឋម 
	ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមែបឋម 
	..........................................................................................................................
	9 

	ច្ាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមែបឋមសលើអនកេែិតសម្រកាមអាណាព្យបាលរបេ់រដឋ
	ច្ាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមែបឋមសលើអនកេែិតសម្រកាមអាណាព្យបាលរបេ់រដឋ
	................................................................. 
	10 

	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនតសេវា
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់ម្រពមបនតសេវា
	...................................................... 
	10 

	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមែស ើងវិញ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមែស ើងវិញ 
	............................................................................................... 
	11 

	ការកត់ម្រតាទុកជាឯកសារនូវកិចចខិតខំម្របឹងមម្របងេមម្រេបកនុងការទទួលបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 
	ការកត់ម្រតាទុកជាឯកសារនូវកិចចខិតខំម្របឹងមម្របងេមម្រេបកនុងការទទួលបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 
	....................................... 
	12 

	ព័ត៌ានស្្សងសទៀតទាក់ទងនឹងការយល់ម្រពម 
	ព័ត៌ានស្្សងសទៀតទាក់ទងនឹងការយល់ម្រពម 
	.................................................................................................................. 
	12 

	ការវាយតនមែការអប់រំសោយឯករាជ្យ
	ការវាយតនមែការអប់រំសោយឯករាជ្យ
	...................................................................................................................................... 
	12 

	និយមន័យ 
	និយមន័យ 
	............................................................................................................................................................... 
	13 

	េិទធិរបេ់ាតាបិតាកនុងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ 
	េិទធិរបេ់ាតាបិតាកនុងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ 
	................................................................................ 
	13 

	ការវាយតនមែ្តួចស្តើមសោយាតាបិតា 
	ការវាយតនមែ្តួចស្តើមសោយាតាបិតា 
	............................................................................................................................ 
	13 

	េំសណើេុំការវាយតនមែសោយមស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ) 
	េំសណើេុំការវាយតនមែសោយមស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ) 
	.................................................................. 
	14 

	លកខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ
	លកខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ
	...................................................................................................................... 
	14 

	និយមន័យននការរក្ាការេាង្ត់ននព័ត៌ាន 
	និយមន័យននការរក្ាការេាង្ត់ននព័ត៌ាន 
	........................................................................................................................... 
	14 

	ព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល
	ព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល
	....................................................................................................................... 
	14 

	សេចកដីជូនដំណឹងចំសពាេះាតាបិតា 
	សេចកដីជូនដំណឹងចំសពាេះាតាបិតា 
	...................................................................................................................................... 
	15 

	េិទធិកនុងការសម្របើម្របាេ់
	េិទធិកនុងការសម្របើម្របាេ់
	........................................................................................................................................................ 
	15 

	កំណត់ម្រតាននការសម្របើម្របាេ់
	កំណត់ម្រតាននការសម្របើម្របាេ់
	.......................................................................................................................................... 
	16 

	ឯកសារអំពីកុារសលើេពីា្្ក់
	ឯកសារអំពីកុារសលើេពីា្្ក់
	...................................................................................................................................... 
	16 

	បញ្ជីរាយម្របសេទ និងទីតាំងព័ត៌ាន
	បញ្ជីរាយម្របសេទ និងទីតាំងព័ត៌ាន
	............................................................................................................................... 
	16 

	ការបង់នលែ
	ការបង់នលែ
	................................................................................................................................................................. 
	16 

	ការមកមម្របឯកសារតាមេំសណើរបេ់ាតាបិតា
	ការមកមម្របឯកសារតាមេំសណើរបេ់ាតាបិតា
	......................................................................................................................... 
	16 

	ឱកាេេម្រាប់េវនាការ នីតិវិធីេវនាការ និងលទធ្លននេវនាការ 
	ឱកាេេម្រាប់េវនាការ នីតិវិធីេវនាការ និងលទធ្លននេវនាការ 
	.................................................................................. 
	17 

	ការយល់ម្រពមឲ្យបសញ្ចញព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល 
	ការយល់ម្រពមឲ្យបសញ្ចញព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល 
	...................................................................................... 
	17 

	កិចចការពារព័ត៌ានអតតេញ្ញ្ណផ្ទ្ល់ខែួន
	កិចចការពារព័ត៌ានអតតេញ្ញ្ណផ្ទ្ល់ខែួន
	............................................................................................................................. 
	18 

	ការបំផ្ល្ញ ការឃាត់ទុក និងការរក្ាទុកព័ត៌ាន
	ការបំផ្ល្ញ ការឃាត់ទុក និងការរក្ាទុកព័ត៌ាន
	.................................................................................................................... 
	18 

	នីតិវិធីសោេះម្រសាយវិវាទការអប់រំពិសេេ 
	នីតិវិធីសោេះម្រសាយវិវាទការអប់រំពិសេេ 
	................................................................................................................................ 
	18 

	ការេម្រមុេះេម្រមួល 
	ការេម្រមុេះេម្រមួល 
	............................................................................................................................................................ 
	19 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	....................................................................................................................................................................... 
	19 

	ភាពមិនលំសអៀងននអនកេម្រមបេម្រមួល
	ភាពមិនលំសអៀងននអនកេម្រមបេម្រមួល
	........................................................................................................................... 
	19 

	កិចចម្រពមសម្រពៀងសធវើស ើងកនុងដំសណើរការេម្រមុេះេម្រមួល 
	កិចចម្រពមសម្រពៀងសធវើស ើងកនុងដំសណើរការេម្រមុេះេម្រមួល 
	........................................................................................................ 
	19 

	ភាពខុេគ្្្រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េតីពីបណតឹងការអប់រំពិសេេ របេ់ពលរដឋ
	ភាពខុេគ្្្រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េតីពីបណតឹងការអប់រំពិសេេ របេ់ពលរដឋ
	................................
	20 

	នីតិវិធីេម្រាប់បណតឹងពលរដឋ 
	នីតិវិធីេម្រាប់បណតឹងពលរដឋ 
	..............................................................................................................................................
	20 

	ការោក់ពាក្យបណតឹង
	ការោក់ពាក្យបណតឹង
	.................................................................................................................................................. 
	21 

	ការសេុើបអសងេតពីបណតឹង 
	ការសេុើបអសងេតពីបណតឹង 
	............................................................................................................................................. 
	21 

	ការសេុើបអសងេត ការពន្ារសពល សេចកតីេសម្រមចជាលាយលកខណ៍អក្សរ 
	ការសេុើបអសងេត ការពន្ារសពល សេចកតីេសម្រមចជាលាយលកខណ៍អក្សរ 
	............................................................................... 
	21 

	ឧបាម្រេ័យបណតឹង 
	ឧបាម្រេ័យបណតឹង 
	.....................................................................................................................................................
	22 

	បណតឹងអប់រំពិសេេរបេ់ពលរដឋ និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ 
	បណតឹងអប់រំពិសេេរបេ់ពលរដឋ និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ 
	...............................................................................
	22 

	នីតិវិធីននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់
	នីតិវិធីននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់
	................................................................................................................................
	22 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	.......................................................................................................................................................................
	22 

	ការោក់េំសណើេុំ 
	ការោក់េំសណើេុំ 
	.....................................................................................................................................................
	23 

	សេចកដីជូនដំណឹងមដលោំបាច់មុនេវនាការសលើេំសណើេុំេវនាការម្រតឹ ែូមម្រតូវតាម្វច្ាប់
	សេចកដីជូនដំណឹងមដលោំបាច់មុនេវនាការសលើេំសណើេុំេវនាការម្រតឹ ែូមម្រតូវតាម្វច្ាប់
	.......................................................
	23 

	ភាពម្ររប់ម្រគ្ន់ននេំសណើេុំេវនាការ 
	ភាពម្ររប់ម្រគ្ន់ននេំសណើេុំេវនាការ 
	............................................................................................................................
	23 

	ការមកមម្របេំសណើេុំេវនាការ 
	ការមកមម្របេំសណើេុំេវនាការ 
	......................................................................................................................................
	24 

	ការស្ែើយតបរបេ់មណឌលេិក្ាធិការចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 
	ការស្ែើយតបរបេ់មណឌលេិក្ាធិការចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 
	...........................................................
	24 

	ការស្ែើយតបរបេ់ភារីាខ្ងសទៀតចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 
	ការស្ែើយតបរបេ់ភារីាខ្ងសទៀតចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 
	..................................................................
	25 

	ពាក្យេុំរំរូ 
	ពាក្យេុំរំរូ 
	......................................................................................................................................................................
	25 

	ការកំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់េិេ្សកនុងសពលរង់ោំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់
	ការកំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់េិេ្សកនុងសពលរង់ោំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់
	..............................................................
	25 

	ដំសណើរការសោេះម្រសាយ 
	ដំសណើរការសោេះម្រសាយ 
	......................................................................................................................................................
	26 

	ការម្របជុំមេវងរកដំសណាេះម្រសាយ 
	ការម្របជុំមេវងរកដំសណាេះម្រសាយ 
	...................................................................................................................................
	26 

	រយៈសពលរកសោេះម្រសាយ 
	រយៈសពលរកសោេះម្រសាយ 
	............................................................................................................................................
	26 

	ការមកេម្រមួលចំសពាេះរយៈសពលរកដំសណាេះម្រសាយ 30 នលៃម្របតិទិន
	ការមកេម្រមួលចំសពាេះរយៈសពលរកដំសណាេះម្រសាយ 30 នលៃម្របតិទិន
	.......................................................................................
	27 

	កិចចម្រពមសម្រពៀងននដំសណាេះម្រសាយជាលាយលកខណ៍អក្សរ 
	កិចចម្រពមសម្រពៀងននដំសណាេះម្រសាយជាលាយលកខណ៍អក្សរ 
	...................................................................................................
	27 

	រយៈសពលម្រតួតពិនិត្យកិចចម្រពមសម្រពៀង 
	រយៈសពលម្រតួតពិនិត្យកិចចម្រពមសម្រពៀង 
	..............................................................................................................................
	28 

	េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ឥតលំសអៀង
	េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ឥតលំសអៀង
	............................................................................................................................
	28 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	.......................................................................................................................................................................
	28 

	មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ)
	មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ)
	.......................................................................................................................................
	28 

	កមមវតែុននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់
	កមមវតែុននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់
	.........................................................................................................................
	28 

	សពលកំណត់េម្រាប់ការសេនើេុំេវនាការ 
	សពលកំណត់េម្រាប់ការសេនើេុំេវនាការ 
	.......................................................................................................................
	29 

	ករណីសលើកមលងេម្រាប់សពលកំណត់
	ករណីសលើកមលងេម្រាប់សពលកំណត់
	...........................................................................................................................
	29 

	េិទធិេវនាការនានា 
	េិទធិេវនាការនានា 
	..........................................................................................................................................................
	29 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	.......................................................................................................................................................................
	29 

	ការបង្ហ្ញព័ត៌ានបមនែម
	ការបង្ហ្ញព័ត៌ានបមនែម
	............................................................................................................................................
	29 

	េិទធិរបេ់ាតាបិតាសៅកនុងេវនាការ
	េិទធិរបេ់ាតាបិតាសៅកនុងេវនាការ
	............................................................................................................................
	30 

	សពលកំណត់ និងភាពេមរម្យននេវនាការ 
	សពលកំណត់ និងភាពេមរម្យននេវនាការ 
	............................................................................................................................
	30 

	សេចកដីេសម្រមចននេវនាការ 
	សេចកដីេសម្រមចននេវនាការ 
	...............................................................................................................................................
	30 

	សេចកដីេសម្រមចរបេ់មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ)
	សេចកដីេសម្រមចរបេ់មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ)
	...........................................................................................................
	30 

	ខតាមការេនមត់ននច្ាប់ 
	ខតាមការេនមត់ននច្ាប់ 
	............................................................................................................................................. 
	31 

	េំសណើសោយម កេុំសធវើេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ 
	េំសណើសោយម កេុំសធវើេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ 
	............................................................................... 
	31 

	លទធ្ល និងសេចកតីេសម្រមចរបេ់ម្រកុមម្របឹក្ាសោបល់ និងសាធារណៈជនទូសៅ 
	លទធ្ល និងសេចកតីេសម្រមចរបេ់ម្រកុមម្របឹក្ាសោបល់ និងសាធារណៈជនទូសៅ 
	................................................................... 
	31 

	សេចកតីេសម្រមចសាថ្ពរ, បណតឹងឧទធរណ៍ 
	សេចកតីេសម្រមចសាថ្ពរ, បណតឹងឧទធរណ៍ 
	................................................................................................................................. 
	31 

	េិទធិពលរដឋ រួមទាំងរយៈសពលននការោក់បណតឹងទាំងសនាេះ 
	េិទធិពលរដឋ រួមទាំងរយៈសពលននការោក់បណតឹងទាំងសនាេះ 
	........................................................................................................ 
	31 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	....................................................................................................................................................................... 
	31 

	អាជាញ្យុកាល 
	អាជាញ្យុកាល 
	...........................................................................................................................................................
	32 

	នីតិវិធីបមនែម 
	នីតិវិធីបមនែម 
	.............................................................................................................................................................
	32 

	វិធានននការបកម្រសាយ
	វិធានននការបកម្រសាយ
	................................................................................................................................................
	32 

	នលែសេវាសមធាវី
	នលែសេវាសមធាវី
	..................................................................................................................................................................
	32 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	.......................................................................................................................................................................
	32 

	ការេសម្រមចអំពីម្របាក់នលែឈ្នួលសមធាវី 
	ការេសម្រមចអំពីម្របាក់នលែឈ្នួលសមធាវី 
	.............................................................................................................................
	33 

	នីតិវិធីោក់វិន័យេម្រាប់េិេ្សមដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ
	នីតិវិធីោក់វិន័យេម្រាប់េិេ្សមដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ
	....................................................................................
	34 

	េិទធិអំណាចរបេ់បុរគលិកសាលា
	េិទធិអំណាចរបេ់បុរគលិកសាលា
	........................................................................................................................................
	34 

	ការកំណត់ករណីនីមួយៗោច់សោយម ក 
	ការកំណត់ករណីនីមួយៗោច់សោយម ក 
	......................................................................................................................
	34 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	.......................................................................................................................................................................
	34 

	អំណាចបមនែម 
	អំណាចបមនែម 
	..........................................................................................................................................................
	35 

	សេវាកមមនានា 
	សេវាកមមនានា 
	..........................................................................................................................................................
	35 

	ការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារចំណាត់ការវិន័យ
	ការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារចំណាត់ការវិន័យ
	.....................................................................................
	36 

	ការជូនដំណឹង 
	ការជូនដំណឹង 
	..........................................................................................................................................................
	36 

	ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព 
	ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព 
	..................................................................................................................................
	36 

	ការកំណត់ឥរិោបទមដលជាេញ្ញ្ណបណាត្លមកពីពិការភាពរបេ់េិេ្ស 
	ការកំណត់ឥរិោបទមដលជាេញ្ញ្ណបណាត្លមកពីពិការភាពរបេ់េិេ្ស 
	.........................................................................
	37 

	សាថ្នភាពពិសេេ 
	សាថ្នភាពពិសេេ 
	.....................................................................................................................................................
	37 

	និយមន័យ 
	និយមន័យ 
	...............................................................................................................................................................
	38 

	ការកំណត់បរិោកាេ
	ការកំណត់បរិោកាេ
	.......................................................................................................................................................
	38 

	នីតិវិធីេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េម្រាប់វិន័យ 
	នីតិវិធីេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េម្រាប់វិន័យ 
	............................................................................................
	38 

	េិទធិអំណាចរបេ់មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	េិទធិអំណាចរបេ់មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	..............................................................................................................
	39 

	កមនែងអប់រំកូនអនកកនុងសពលសធវើេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ឆប់រហ័េ 
	កមនែងអប់រំកូនអនកកនុងសពលសធវើេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ឆប់រហ័េ 
	.................................................................................
	39 

	កិចចការពារេម្រាប់េិេ្សមដលមិនម្ររប់លកខណៈេម្បតតិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ ស្្សងៗ 
	កិចចការពារេម្រាប់េិេ្សមដលមិនម្ររប់លកខណៈេម្បតតិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ ស្្សងៗ 
	.........................................
	40 

	ទូសៅ
	ទូសៅ
	.......................................................................................................................................................................
	40 

	មូលោឋ្នននការដឹងឮេម្រាប់បញ្ហ្វិន័យ 
	មូលោឋ្នននការដឹងឮេម្រាប់បញ្ហ្វិន័យ 
	........................................................................................................................
	40 

	ករណីសលើកមលង
	ករណីសលើកមលង
	.......................................................................................................................................................
	40 

	លកខខណឌម្រតូវអនុវតតកនុងករណីគ្ម្នមូលោឋ្នននការដឹងឮ
	លកខខណឌម្រតូវអនុវតតកនុងករណីគ្ម្នមូលោឋ្នននការដឹងឮ
	....................................................................................................
	40 

	ការបញ្ជូនបនត និងវិធានការរបេ់អាជាញ្ធរអនុវតតច្ាប់ និងអាជាញ្ធរយុតតិធម៌
	ការបញ្ជូនបនត និងវិធានការរបេ់អាជាញ្ធរអនុវតតច្ាប់ និងអាជាញ្ធរយុតតិធម៌
	................................................................................... 
	41 

	ការបញ្ជូនកំណត់ម្រតា
	ការបញ្ជូនកំណត់ម្រតា
	.................................................................................................................................................. 
	41 

	លកខខណឌតម្រមូវននការមេវងរកទីកមនែងេិក្ាសោយឪពុកាត្យរបេ់េិេ្ស កនុងសាលាឯកជន សោយការចំណាយសាធារណៈ 
	លកខខណឌតម្រមូវននការមេវងរកទីកមនែងេិក្ាសោយឪពុកាត្យរបេ់េិេ្ស កនុងសាលាឯកជន សោយការចំណាយសាធារណៈ 
	............... 
	41 

	ការេងម្របាក់េម្រាប់ការចុេះស ម្េះចូលសរៀនសៅសាលាឯកជន 
	ការេងម្របាក់េម្រាប់ការចុេះស ម្េះចូលសរៀនសៅសាលាឯកជន 
	..........................................................................................
	42 

	កម្រមិតននការេងម្របាក់
	កម្រមិតននការេងម្របាក់
	................................................................................................................................................
	42 

	ធនធាន 
	ធនធាន 
	..........................................................................................................................................................................
	43 


	ព័ត៌ានទូសៅ 
	សេចកតីស្តើម 
	ច្បាប់េតីពីការអប់រំបុគ្គលមានពិ ំ 
	ការភាព (The Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ឆ្បាំ 2004 ដែលទាក់ទងនឹងការអប់រ េិេបសមានពិការភាព តម្រូវឲបយសាលាផ្តល់ការជូនែាំណឹងែល់អនក មាតាបិតាេិេបសពិការ ឬេងបស័យមានពិការភាព សោយមាន ការពនបយល់សពញសលញអាំពីេិទធិ ដែលមានេម្មាប់អនកសម្ការ IDEA និងបទបបបញ្ញតតិេតីពីការអប់រំរបេ់នាយកោឋបនេហរែឋអាសររិ ក។ ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ម្គ្ប់ម្គ្ងសលើវិធានរែឋ ដែលម្គ្បែណតប់សលើការផ្តល់ការអប់រំពិសេេ។ វិធានទាាំង សនេះ អាច្ដេែងរកបានសៅកនុងជាំពូក 392-172A ននច្បាប់រែឋបាលរ
	សតើសេចកតីម្របកាេសនេះសធវើស ើ
	ងេម្រាប់អនកណា 
	សេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ សធែើស ើងេម្មាប់មាតាបិតា មាតាបិតាជាំនួេ និងេិេបសសពញវ័យ។ ពាកបយ “អនក” ឬ “មាតាបិតា” និង “កូនអនក” ក៏អាច្េស្ដបសៅសលើមាតាបិតាជាំនួេ និងេិេបសសពញវ័យផ្ងដែរ។ សៅកនុងសេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ “រណឌល េិកបាធិការ” ឬ “រណឌលេិកបាធិការ” រួរមានសាលារែឋ ដែលម្បតិបតតិការសោយឯករាជបយ (Charter school) និងសាលារែឋែនទ សទៀតែូច្ជា៖ រណឌលេិកបាធិការដែលផ្ដល់សេវាអប់រំ និងទីភា្បក់ងារផ្តល់សេវាអប់រំ។ 
	េម្រាប់ព័ត៌ានបមនែម 
	ព័ត៌មានបដនែរអាំពីសេវាអប់រំពិសេេ និងកិច្ចការពារតារនីតិវិធីទាាំងសនេះ អាច្ទទួលបាន តាររយៈការ ទាំនាក់ទាំនងនាយកដផ្នក អប់រំពិសេេននរណឌលេិកបាធិ ឌលព័ត៌មាន និងការបណតតេះបណ្តបលមាតាបិតារបេ់រែឋ អងគការផ្ដល់ជាំនួយ 
	ការរបេ់អនក រណ ែល់ម្គ្ួសារដែលមានពិការភាព (Partnerships for Action Voices for Empowerment (Washington Pave)) ឬតាររយៈ OSPI។ OSPI រកបានូវសគ្ ហទាំព័ររួយដែលសោេះម្សាយបញ្ហបការអប់រំពិសេេសៅ ។ OSPI មានអនកម្គ្ប់ម្គ្ងករមវិធី និងដផ្នកទាំនាក់ទាំនងឪពុកមាតបយនិងេហគ្រន៍េតីពីការអប់រំ ពិសេេ សែើរបបីជួយែល់អនកកនុងការស្លើយេាំណួរនានាអាំពីករមវិធីអប់រំពិសេេេម្មាប់កូនរបេ់អនក។ អនកអាច្ទាំនាក់ទាំនងរក កាន់ការិយាល័យ OSPI ដផ្នកសេវាអប់រំពិសេេ តាររយៈសលែទូរេពទ  360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631, ឬ 
	ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public 
	ការិយាល័យេនងការអប់រំសាធារណៈ (Office of Superintendent of Public 
	Instruction) -សេវាអប់រំពិសេេ


	។ 
	។ 
	speced@k12.wa.us


	សេចកតីជូនដំណឹងេតី
	ពីកិចចការពារតាមនីតិវិធី 34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
	សេច្កតីច្រលងននការជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវដតម្បគ្ល់ជូនអនក (1) រតងសៅសរៀងរាល់ឆ្បាំេិកបា សហើយ៖ 
	(2)សៅសពលមានការបញ្ជូនបនតែាំបូង ឬេាំសណើេុាំវាយតនរលរបេ់អនក (3) សៅសពលរណឌលេិកបាធិការ ទទួលបានបណតឹង 
	(2)សៅសពលមានការបញ្ជូនបនតែាំបូង ឬេាំសណើេុាំវាយតនរលរបេ់អនក (3) សៅសពលរណឌលេិកបាធិការ ទទួលបានបណតឹង 
	ពលរែឋទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេែាំបូងរបេ់អនកសៅកនុងឆ្បាំេិកបា 

	(4)
	(4)
	(4)
	សៅសពលរណឌលេិកបាធិការទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ែាំបូងរបេ់អនកកនុងឆ្បាំេិកបា 

	(5)
	(5)
	សៅសពលសេច្កតីេសម្រច្រួយម្តូវបានសធែើស ើងសែើរបបីចាត់វិធានការណ៍វិន័យ ដែលសធែើឲបយមានការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិ ទទួលបានសេវា និង (6) តារការសេនើេុាំរបេ់អនក។ 


	សេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីសនេះ រួរបញ្ជូលនូវការពនបយល់សពញសលញពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីទាាំងឡា យណ្ដែលទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយឯកសតាភាគ្ី េម្មាប់កូន អនកសៅសាលាឯកជន ដែលជាបនទុក ច្ាំណ្យសាធារណៈ នីតិវិធីននបណតឹងតវា បពលរែឋទាក់ទងនឹងការអប់រំពិសេេ ការយល់ម្ពរដែលបានជូនែាំណឹង កិច្ចការពារ តារនីតិវិធីដែលមានដច្ងសៅកនុងបទបបបញ្ញតតិ IDEA កនុង Subpart E នន Part B និងបញ្ញតដិេដីពីការរកបាការេមាងបត់ននព័ត៌មានដែលមាន សៅកនុងបទបបបញ្ញតតិ IDEA កនុង Subpart F នន Part B។ រណឌលេិកបាធិការអាច្សម្ជើេសម្បើម្បាេ់សេច្កតីជូនែ
	សេចកតីជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អក្សរជាមុន 34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	រណឌលេិកបាធិការអនក ម្តូវដតផ្តល់ឲបយអនកនូវព័ត៌មានជាលាយលកខណ៍អកបសរអាំពីការេសម្រច្ច្ិតតេាំខាន់ៗដែលប េះពាល់ែល់ករម វិធីអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ សនេះ សៅថា សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន សហើយវាជាឯកសាររួយ ដែល្លុេះ បញ្្បាំងពីសេច្កតីេសម្រច្ ដែលសធែើស ើងសៅកិច្ចម្បជុាំរួយ ឬសោយរណឌលេិកបាធិការសែើរបបីស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំរបេ់អនក។ 
	មណឌលេិក្ាធិការតម្រមូវឲ្យស្ញើជូនអនកនូវសេចកតីជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អក្សរជាមុនមួយច្ាប់ សម្រកាយសពលសធវើសេចកតី េសម្រមច ប ុមនតមុនសពលអនុវតតសេចកតីេសម្រមចសនេះ។ ទាាំងសនេះគ្ឺជាសេច្កតីេសម្រច្ ទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំ ឬការបែិសេធផ្តូច្សផ្តើរ ឬផ្លបេ់បតូរអតតេញ្ញបណករម ការវាយតនរល ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥត គ្ិតនថល (FAPE) ែល់កូនអនក។ 
	សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន រួរមាន៖ 
	• 
	• 
	• 
	ច្ាំណុច្ដែលរណឌលេិកបាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនសធែើ។ 

	• 
	• 
	ការពនបយល់ពីរូលសហតុ ដែលរណឌលេិកបាធិការកាំពុងសលើកេាំសណើ ឬបែិសេធរិនម្ពរចាត់វិធានការណ៍។ 

	• 
	• 
	• 
	ការបរិយាយអាំពីជសម្រើេណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលពិចារណ្សោយម្កុរការងារននករម ់រំ ឯកតបុគ្គល (IEP) និងរូលសហតុនន 

	វិធីអប ក ការបែិសេធជសម្រើេទាាំងសនាេះ។ 

	• 
	• 
	ការបរិយាយអាំពីនីតិវិធីវាយតនរល ការបា បន់ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗដែលសម្បើ ម្បាេ់ជារូលោឋបនេម្មាប់េករមភា ព។ 

	• 
	• 
	ការបរិយាយអាំពីកតាតបណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលទាក់ទងនឹងេករមភាព។ 

	• 
	• 
	ការបរិយាយអាំពីនីតិវិធីវាយតនរលណ្រួយ ដែលរណឌលេិកបាធិការសេនើស ើងសែើរបបីសធែើការវាយតនរលបឋរ និងការ វាយតនរលស ើងវិញ ណ្រួយ។ 

	• 
	• 
	• 
	សេច្កតីដថលងការណ៍អាំពីកិ

	ច្ចការពារតារនីតិវិធីេម្មាប់មាតាបិតា ដែលមានសរៀបរាប់សៅកនុងកូន សេៀវសៅសនេះ។ 

	• 
	• 
	វិធីដែលអនកអាច្ទទួលបានកូនសេៀវសៅននសេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធី ាំនួនរួយច្បាប់ 


	សនេះច្ ឬរួរទាាំងកូនសេៀវសៅ 
	ននសេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីសនេះ ម្បេិនសបើអនករិនទាន់ទទួលបានរួយច្បាប់សទ។ និង 
	• ម្បភពេម្មាប់ឲបយអនកទាំនាក់ទាំនងសែើរបបីទទួលបានជាំនួយសលើការដេែងយល់កិច្ចការពារតារនីតវិធីទាាំងសនេះ។ិ 
	ឧទាហរណ៍អាំពីសពលដែលអនកទទួលបានសេច្កតីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ជារុនគ្ឺ៖ 
	• 
	• 
	• 
	រណឌលេិកបាធិការមានបាំណងច្ង់វាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក ឬរណឌលេិកបាធិការកាំពុងបែិសេធកនុងការវាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក។ 

	• 
	• 
	ករមវិធី IEP ឬការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់កូនអនកកាំពុងមានការដកដម្ប។ 

	• 
	• 
	អនកបានសេនើឲបយមានការដកដម្ប សហើយរណឌលេិកបាធិការកាំពុងបែិសេធសធែើការដកដម្ប។ 

	• 
	• 
	អនកបានផ្ដល់សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់រណឌលេិកបាធិការថា អកកាំពុ បយកូនអនក 


	ន ងលុបសចាលការម្ពរសម្ពៀងឲ ទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ។ 
	សេច្កដីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ជារុនម្តូវេរសេរជាភាសា ដែលសាធារណៈជនទូសៅអាច្យល់បាន និងផ្ដល់ជូនជា ភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត ដែលអនកសម្បើម្បាេ់ លុេះម្តាដតវារិនអាច្សធែើសៅបាន។ ម្បេិនសបើ ភាសាកាំសណើត ឬរសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀតរបេ់អនករិនដរនជាភាសាេរសេរ រណឌលេិកបាធិការម្តូវចាត់វិធានការណ៍ ធានាថា៖ (1) សេច្កដីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវបានបកដម្បសោយផ្ទបល់មាត់ ឬតាររសធបោបាយសផ្បសងសទៀតជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬរសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងសផ្បសងសទៀត (2) អនកយល់ពីែលឹរសារសៅកនុងសេច្កដីជូនែាំណឹងសនាេះ និង (3) មានភេតុតាងបញ្ជបក់ជា លាយលកខណ
	ភាសាកំ
	សណើត 34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
	ភាសាកាំសណើត សៅសពលសម្បើម្បាេ់ទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលមានច្ាំសណេះែឹងដផ្នកភាសាអង់សគ្លេសៅមានកម្រិត មានន័យថា៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ភាសា ដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយបុគ្គលសនាេះ ឬកនុងករណីជាកុមារគ្ឺជា ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយមាតាបិតារបេ់ កុមារ។ 

	2. 
	2. 
	ម្គ្ប់ទាំនាក់ទាំនងសោយផ្ទបល់ទាាំងអេ់ជារួយកុមារ (រួរទាាំងការវាយតនរលកុមារ) ភាសាដែលសម្បើម្បាេ់ជាធរមតាសោយកុមារសនាេះ សៅកនុងផ្ទេះ ឬបរិសាថបនេិកបា។ 


	ច្ាំសពាេះបុគ្គលថលង់ ឬខាវបក់ ឬេម្មាប់បុ ែី
	គ្គលដែលគ្មបនភាសាេរសេរ រសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងគ្ឺជាអ ដែលបុគ្គលសនាេះសម្បើម្បាេ់ជា ធរមតា (ែូច្ជា ភាសាេញ្ញប អកបសររនុេបសខាវបក់ ឬទាំនាក់ទាំនងផ្ទបល់ មាត់)។ 
	សារសអ ិចម្រតូនិក 34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកផ្តល់ឲបយមាតាបិតានូវជសម្រើេកនុងការទទួលឯកសារតាររយៈ អ ៊ីដរ ល អនកអាច្សម្ជើេសរើេ ទទួលឯកសារែូច្ខាងសម្ការ តាររយៈអ ៊ីដរ ល៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ការជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន 

	2. 
	2. 
	សេច្កតីជូនែាំណឹងេតីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធី និង 

	3. 
	3. 
	សេច្កតីជូនែាំណឹងទាក់ទងនឹងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 


	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា -និយមន័យ 
	34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
	ការយល់ម្ពរ មានន័យថា៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	អនកម្តូវបានជូនែាំណឹងយា បងសពញសលញជាភាសាកាំសណើតរបេ់អនក ឬតាររសធបោបាយទាំនាក់ទាំនងែនទសទៀត (ែូច្ជា ភាសាេញ្ញប អកបសររនុេបសខាវបក់ ឬទាំនាក់ទាំនងសោយផ្ទបល់មាត់) ពីព័ត៌មានទាាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងេករមភាព ដែលអនកផ្តល់ការយល់ម្ព រ។ 

	2. 
	2. 
	អនកយល់ និងឯកភាពជាលាយលកខណ៍អកបសរច្ាំសពាេះេករមភាពសនាេះ សហើយការយល់ម្ពរសរៀបរាប់អាំពីេករមភាពសនាេះ និងកត់ម្តាជា ឯកសារ (ម្បេិនសបើមាន) ដែលនឹងម្តូវផ្បសពែផ្បាយ សហើយសៅកាន់អនកណ្មា្បក់។ និង 

	3. 
	3. 
	អនកយល់ថា ការយល់ម្ពរសធែើស ើងសោយេម័ម្គ្ច្ិតតពីអនក សហើយអនកអាច្លុបសចាល (ែកហូត) ការយល់ម្ពររបេ់អនកវិញសៅសពល ណ្ក៏បាន។ 


	ម្បេិនសបើអនកមានបាំណងច្ង់លុបសចាលការយល់ម្ពរសម្កាយពីកូនអនកបានចាប់ សផ្តើរទទួលសេវាអប់រំពិសេេសនាេះ អនកម្តូវដត សធែើស ើងជាលាយលកខណ៍អកបសរ។ ការែកការយល់ម្ពររបេ់អនករិនលុបសចាល (បែិសេធ) នូវេករមភាពរួយដែលបានចាប់ សផ្តើរ បនាទបប់ពីអនកបានផ្តល់ការយល់ម្ពរ និងរុនសពលដែលអនកែកការយល់ម្ពរសនាេះ។ សលើេពីសនេះ រណឌលេិកបាធិការរិន ម្តូវបានតម្រូវឲបយដកដម្ប (ផ្លបេ់បតូរ) ឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនក សែើរប
	បីលុបសចាលឯកសារសយាងណ្រួយទាក់ទងនឹងការទទួលសេ វាអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនកស ើយ។ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតា -លកខខណឌតម្រមូវ 34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 
	ការយល់ម្រពមេម្រាប់ការវាយតនមែបឋម 
	រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនករិនអាច្សធែើការវាយតនរលបឋរសលើកូនអនក សែើរបបីកាំណត់េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវា ពាក់ព័នធសនាេះសទ លុេះម្តាដតរណឌលេិកបាធិការផ្ដល់ការជូនែាំណឹងជាលាយ លកខណ៍អកបសរជារុន ដែលសរៀបរាប់អាំពីេករមភាព វាយតនរលដែលបានសេនើស ើង នងទទួលបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់អនក។ រណិ ឌលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដត ែិតែាំពបោយារឲបយបានេរម្េបសែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរដែលបានជូនែាំណឹង េម្មាប់ការវាយតនរលបឋរសែើរបបីេសម្រច្ថា សតើកូនអនកមានេិទធិទទួលការអប់
	រំពិសេេឬយា បងណ្។ 
	អនកយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋររិនដរនមានន័យថា អនកបានផ្តល់ការយល់ម្ពរែល់រណឌលេិកបាធិការ ឲបយចាប់សផ្តើរផ្តល់ ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនរបេ់អនកស ើយ។ រណឌលេិកបាធិការក៏ម្តូវទទួលការយល់ម្ពរពីអនកផ្ងដែរ សែើរប
	បីផ្ត ល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកេម្មាប់សពលែាំបូង។ 
	ម្បេិនសបើកូនអនកច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលារែឋ ឬអនកកាំពុងពបោយារច្ុេះស មបេះកូនសៅកនុងសាលារែឋ សហើយអនកបានបែិសេធ ផ្តល់ការយល់ម្ពរ ឬអនកែកខានរិនបានស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋរ រណឌលេិកបាធិ ការរបេ់អនកអាច (ប ុដនដរិនដរនជាការតម្រូវ) ពបោយារទទួលការយល់ម្ពរពីអនក សោយសម្បើម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ឬនីតិវិធី េវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ែូច្បានសរៀបរាប់សៅកនុងដផ្នកបនាទបប់ននសេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ។ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកនឹងរិន 
	ម្បេិនសបើកូនអនកច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលារែឋ ឬអនកកាំពុងពបោយារច្ុេះស មបេះកូនសៅកនុងសាលារែឋ សហើយអនកបានបែិសេធ ផ្តល់ការយល់ម្ពរ ឬអនកែកខានរិនបានស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្តល់ការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋរ រណឌលេិកបាធិ ការរបេ់អនកអាច (ប ុដនដរិនដរនជាការតម្រូវ) ពបោយារទទួលការយល់ម្ពរពីអនក សោយសម្បើម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ឬនីតិវិធី េវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ែូច្បានសរៀបរាប់សៅកនុងដផ្នកបនាទបប់ននសេច្កតីជូនែាំណឹងសនេះ។ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកនឹងរិន 
	រំសលាភបាំពានសលើកាតពែកិច្ចរបេ់ែលួនកនុងការកាំណត់ទីតាាំង កាំណត់អតដេញ្ញបណ និងវាយតនរលកូនអនកសនាេះសទម្បេិនសបើរណឌល េិកបាធិការសម្ជើេសរើេរិនបនដការវាយតនរលសលើកូនអនកសៅកនុងសាថបនភាពសនេះ។ 

	ច្ាប់ពិសេេេម្រាប់ការវាយតនមែបឋមសលើ
	អនកេែិតសម្រកាមអាណាព្យបាលរបេ់រដឋ 
	ម្បេិនសបើកូនអនកេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋ សហើយរិនបានរេ់សៅជារួយអនក រណឌលេិកបាធិការរិនម្តូវការការយល់ ម្ពរពីអនកេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ កនុងការកាំណត់ថាសតើកូនអនកមានេិទធិទទួលការអប់រំពិសេេឬយា បងណ្សនាេះសទ ម្បេិនសបើ ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	សទាេះបីមានការពបោយារេរសហតុផ្លក៏សោយ ក៏រណឌលេិកបាធិការរិនអាច្ដេែងរកអនកបានសទ។ 

	2. 
	2. 
	េិទធិរបេ់អនកជាមាតាបិតាម្តូវបានបញ្ចប់ សយាងតារច្បាប់រែឋ។ ឬ 

	3. 
	3. 
	សៅម្កររួយរូបបានសផ្ទរេិទធិកនុងការសធែើសេច្កតីេសម្រច្សលើការអប់


	រំ សៅឲបយបុគ្គលមា្បក់សទៀតសម្ៅពីអនក សហើយបុគ្គលសនាេះបានផ្តល់ការ យល់ម្ពរេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ។ 
	អនកេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋ ែូច្បានសម្បើម្បាេ់កនុង IDEA មានន័យថាជាកុមារដែល៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ជាកូនធរ៌មា្បក់ ដែលរិនម្តូវបានោក់ឲបយសៅជារួយឪពុកមាតបយធរ៌។ 

	2. 
	2. 
	ម្តូវបានចាត់ទុកថាជាកុមារេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋ សម្ការច្បាប់រែឋ Washington State។ ឬ 

	3. 
	3. 
	េែិតសៅកនុងការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ម្កេួងសេវាេងគរ និងេុែភាព ឬទីភា្បក់ងារេុែមាលភាពកុមារសាធារណៈរបេ់រែឋរួយសផ្បសងសទៀ ត។ 


	អនកេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរែឋ រិនរាប់បញ្ចូលកូនធរ៌ ដែលមានឪពុកមាតបយធរ៌សនាេះសទ។ 
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់សេវាបឋម និងការលុបសោលការយល់
	ម្រពមបនតសេវា 

	រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដតែិតែាំម្បឹងដម្បងឲបយបានេរម្េបកនុងការទទួលការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរ ដែល បានជូនែាំណឹងរបេ់អនក សហើយម្តូវដតទទួលការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរដែលបានជូនែាំណឹងរបេ់អនករុនសពលផ្តល់ ការអប់រំ
	ពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនក។ 
	េម្មាប់សពលែាំបូង

	ម្បេិនសបើអនករិនស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲបយផ្តល់ការយល់ម្ពរ សែើរបបីឲបយកូនអនកទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ េម្មាប់សពលែាំបូងសទ ឬម្បេិនសបើអនកបែិសេធផ្តល់ការយល់ម្ពរសនេះ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកសម្បើម្បាេ់នីតិវិធី េម្រុេះេម្រួល សែើរបបីពបោយារទទួលការម្ពរសម្ពៀងរបេ់អនក ឬសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សែើរបបីទទួលបានការ េសម្រច្រួយពីរន្រនដីរែឋបាលេវនាការ សែើរបបីផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនក។ 
	អាច្រិន

	ម្បេិនសបើអនកបែិសេធ ឬរិនស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំឲបយផ្តល់ការយល់ម្ពរ សែើរបបីឲបយកូនអនកទទួល បានការអប់រំពិសេេ និង សេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង រណឌ តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធែល់កូនអនកបានសទ។ សៅ 
	លេិកបាធិការរិនអាច្ផ្ កនុងសាថបនភាពសនេះ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	រិនរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវកនុងការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (free appropriate public education, FAPE) េម្មាប់កូនអនក សោយសារការែកខានកនុងការផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះែល់កូនអនក។ និង 

	2. 
	2. 
	រិនតម្រូវឲបយមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងកើតករមវិធី IEP េម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់កូនអនក ដែលការយល់ម្ពរ របេ់អនកម្តូវបានសេនើេុាំ។ 


	សៅសពលអនកផ្តល់ការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរឲបយកូនអនកទទួលបានការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ សហើយរណឌល េិកបាធិការចាប់សផ្តើរផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេ កូនអនក នឹងសៅដតមានេិទធិទទួលបានសេវាអប់រំពិសេេ រហូតែល់៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ពួកសគ្ម្តូវបានវាយតនរលស ើងវិញ សហើយរកស ើញថា ដលងមានលកខណៈេរបបតតិម្គ្បម្គ្ន់កនុងការទទួលសេវាអប់រំពិសេេ។់ 

	2. 
	2. 
	ពួកសគ្បញ្ចប់ការេិកបាសោយមានេញ្ញបបម្តរធបយរេិកបាទុតិយភូរិជាធរមតា។ 

	3. 
	3. 
	ពួកសគ្មានអាយុ 21 ឆ្បាំ (ឬម្បេិនសបើកូនអនកែល់អាយុ 21 ឆ្បាំ សម្កាយនថៃទី31 ដែេីហា ពួកសគ្មានេិទធិទទួលបានសេវានានា រហូតែល់ែាំណ្ច្់ឆ្បាំេិកបា)។ ឬ 

	4. 
	4. 
	អនកជូនែាំណឹងែល់រណឌ ខណ៍នូវការយល់ម្ពររបេ់ែលួនេម្មាប់ការបនដផ្តល់សេវា 


	លេិកបាធិការអាំពីការលុបសចាលជាលាយលក អប់រំពិសេេ។ 
	ម្បេិនសបើអនកលុបសចាលការយល់ម្ពររបេ់ែលួនជាលាយលកខណ៍ ឌលេិកបាធិការ 
	អកបសរេម្មាប់ការបនដផ្តល់សេវា បនាទបប់ពីរណ បានផ្តួច្សផ្តើរឲបយមានសេវាអប់រំពិសេេរួច្រក រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្ដល់ការជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរជារុន ែល់ អនកតារសពលសវលាេរម្េប រុនសពលដែលវាឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអនក។ សេច្កតីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍ អកបសរជារុននឹងរួរបញ្ចូលទាាំងកាលបរិសច្េទ ដែលរណឌលេិកបាធិការឈប់ផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះ ែល់កូនអនក សហើយជូនែាំណឹង អនកថា រណឌលេិកបាធិការ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	រិនរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវកនុងការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (free appropriate public education, FAPE) េម្មាប់កូនអនក សោយសារការែកខានកនុងការផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះែល់កូនអនក។ និង 

	2. 
	2. 
	រិនតម្រូវឲបយមានការម្បជុាំ IEP ឬបសងកើតករមវិធី IEP សែើរបបីផ្តល់ការអបរំព់ ិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធបដនែរេម្មាប់កូនអនក។ 


	រណឌលេិកបាធិការរិនអាច្សម្បើម្បាេ់កិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សែើរបបីបញ្បឈប់ការលុបសចាលជាលាយលកខណ៍អកបសររបេ់ អនក ឬរិនអាច្សម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះេម្រួល សែើរបបីទទួលបានការម្ពរសម្ពៀងពីអនកកនុងការបនតផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូន របេ់អនកស ើយ។ បនាទបប់ពីរណឌលេិកបាធិការឈប់ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេែល់កូនអនក កូនអនកដលងម្តូវបានចាត់ទុកថា មាន េិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេសទៀតសហើយ និងម្តូវេែិតសៅសម្ការលកខែណឌតម្រូវដតរួយ ដែលអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសទាាំងអេ់។ អនក ឬអនកែនទសទៀត ដែលសាគបល់កូនអនក រួរទាាំងរណឌលេិកបាធិការផ្ងសនាេះ អាច្បញ្ចូនកុមារសៅសធែើ
	ការយល់ម្រពមរបេ់ាតាបិតាេម្រាប់ការវាយតនមែស ើងវិ
	ញ 
	ម្បេិនសបើការសធែើសតេតថមីម្តូវសធែើស ើ ើងវិញសនាេះ រណលេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដតទទួល 
	ងជាដផ្នករួយននការវាយតនរលកូនអនកស ឌ បានការយល់ម្ពរ ដែលបានជូនែាំណឹង រុនសពលវាយតនរលកូនអនកស ើងវិញ លុេះម្តាដតរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកអាច្ បងាហបញឲបយស ើញថា៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	វាចាត់វិធានការណ៍េរម្េប សែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរពីអនកកនុងការវាយតនរលកូនអនកស ើងវិញ។ នងិ 

	2. 
	2. 
	អនករិនបានស្លើយតប។ 


	ម្បេិនសបើអន ើងវិញសលើកូនអនក រណឌលេិកបាធិការអាច្ 
	កបែិសេធរិនយល់ម្ពរសធែើសតេតថមី ដែលជាដផ្នករួយននការវាយតនរលស ប ុដនដរិនតម្រូវឲបយសធែើការវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក សោយសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះេម្រួល សែើរបបីដេែងរកការម្ពរសម្ពៀងពីអនក ឬ 
	សម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់កនុងការបញ្បឈប់ការបែិសេធច្ាំសពាេះការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអន ក។ ទាក់ទងនឹងការវាយតនរលែាំបូង រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនករិនរំសលាភបាំពានសលើកាតពែកិច្ចរបេ់ែលួន សម្ការ Part B ននច្បាប់ IDEA សទ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការបែិសេធសធែើការវាយតនរលស ើងវិញ សោយសម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះ េម្រួល ឬនីតិវិធីម្តឹរ ម្តូវតារច្បាប់សនាេះ។ 
	ការកត់ម្រតាទុកជាឯកសារនូវកិចចខិតខំម្របឹងមម្របងេមម្រេបកនុងការទទួលបានការយល់ម្រពមពីាតាបិតា 
	សាលារបេ់អនកម្តូវដតរកបាទុកឯកសារននការែិតែាំម្បឹងដម្បងេរម្េប សែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរសលើការវាយតនរលបឋរ របេ់អនក សែើរបបីផ្តល់ការអប់ ើងវិញដែលទាក់ទងនឹងការសធែើសត 
	រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធេម្មាប់សពលែាំបូង សធែើការវាយតនរលស េតថមី និងសែើរបបីដេែងរកមាតាបិតារបេ់កូនេែិតសម្ការអាណ្ពបោបាលរបេ់រែឋេម្មាប់ការវាយតនរលបឋរ។ ការកត់ម្តាសនេះ ម្តូវ រួរមានកាំណត់ម្តាការែិតែាំម្បឹងដម្បងរបេ់រណឌលេិកបាធិការសលើច្ាំណុច្ខាងសម្ការែូច្ជា៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	កាំណត់សហតុពិសាតបរកត់ម្តាការសៅទូរេពទ ឬការពបោយារសៅទូរេពទ និងលទធផ្លននការសៅ ទូរេពទទាាំងសនាេះ។ 

	2. 
	2. 
	លិែិតស្លើយ្លងថតច្រលងដែលបានសផ្ញើជូនអនក និងការស្លើយតបដែលបានទទួលណ្រួយ។ និង 

	3. 
	3. 
	កាំណត់ម្តាពិសាតបរននការច្ុេះជួបែល់ផ្ទេះ ឬកដនលងការងាររបេ់អនក និងលទធផ្លពីជាំនួបទាាំងសនាេះ។ 


	ព័ត៌ានស្្សងសទៀតទាក់ទងនឹងការយល់ម្រពម 
	ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនតម្រូវឲបយមាន សៅរុនសពលរណឌលេិកបាធិការអាច្៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ពិនិតបយស ើងវិញនូវទិននន័យមានម្សាប់ ដែលជាដផ្នករួយននការវាយតនរល ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក។ ឬ 

	2. 
	2. 
	ផ្តល់សតេតសាកលបបងែល់កូនអនក ឬការវាយតនរលសផ្បសងសទៀតដែលផ្ដល់ជូនែល់េិេបសម្គ្ប់រូប លុេះម្តាដតតម្រូវឲបយមានការយល់ម្ពរពី មាតាបិតារបេ់េិេបស រុនសពលសធែើសតេត ឬការវាយតនរលសនាេះ។ 


	ម្បេិនសបើអនកច្ុេះស មបេះកូនសៅកនុងសាលាឯកជនសោយច្ាំណ្យផ្ទបល់ែលួន ឬម្បេិនសបើអនកផ្តល់ការេិកបាឲបយកូនសៅផ្ទេះ សហើយ អនករិនផ្តល់ការយល់ម្ពរឲបយវាយតនរលបឋរ ឬវាយតនរលស ើងវិញសលើកូនអនក ឬអនកែកខានរិនបានស្លើយតបសៅនឹងេាំសណើេុាំផ្ត ល់ការយល់ម្ពររបេ់អនក រណឌលេិកបាធិការ សម្បើម្បាេ់នីតិវិធីេម្រុេះេម្រួល សែើរបបីទទួលបានការយល់ម្ពរពីអនក ឬ សម្បើម្បាេ់នីវិតិធីេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់កនុងការបញ្បឈប់ការបែិសេធរបេ់អនកស ើយ។ រណឌលេិកបាធិការ ក៏រិនម្តូវបាន តម្រូវឲបយចាត់ទុកកូនអនកថា មានេិទធិទទួលបានសេវាសេមើភាពពីសាលាឯកជន ដែលជាសេវាផ្តល់េម្មាប់េិេបសសាលាឯកជ
	អាច្រិន

	ការវាយតនមែការអប់រំ
	សោយឯករាជ្យ 34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
	អនកមានេិទធិទទួលបានការវាយតនរលការអប់រំសោយឯករាជបយ (independent educational evaluation, IEE) សលើកូនអនក ម្បេិនសបើអនករិន យល់ម្េបនឹងការវាយតនរលដែលបានសធែើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក។ ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំ IEE រណឌលេិកបាធិ ការម្តូវដតផ្ដល់ជូនអនកនូវព័ត៌មានអាំពីទីកដនលងដែលអនកអាច្ទទួលបាន IEE និងពីលកខណៈវិនិច្េ័យរបេ់រណឌលេិកបាធិការដែល អនុវតដច្ាំសពាេះ IEE។ 
	និយមន័យ 
	• 
	• 
	• 
	ការវាយតនរលការអប់រំសោយឯករាជបយ (IEE) មានន័យថា ជាការវាយតនរលរួយដែលសធែើស ើងសោយអនុរកបសមានលកខណៈេរបប តដិម្គ្ប់ម្គ្ន់ ដែលរិនបសម្រើការឲបយរណឌលេិកបាធិការដែលទទួលែុេម្តូវច្ាំសពាេះការអប់រំកូនអនក។ 

	• 
	• 
	ច្ាំណ្យសាធារណៈ មានន័យថា រណឌលេិកបាធិការបង់នថលេម្មាប់ការវាយតនរលសពញសលញ ឬធានាថាការវាយតនរលសនេះ ផ្ដល់ជូនអនកសោយឥតគ្ិតនថល។ 


	េិទធិរបេ់ាតាបិតាកនុងការទទួលបាន IEE សោយចំណាយសាធារណៈ 
	អនកមានេិទធទទួលបាន IEE សលើកូនអនកសោយច្ាំណ្យសាធារណៈ ម្បេិនសបើអនករិនយល់ម្េបនឹងការវាយតនរលកូនអនកដែល សធែើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក សោយដផ្ែកសលើលកខែណឌខាងសម្ការ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំសធែើ IEE សលើកូនអនកសោយការច្ាំណ្យសាធារណៈសនាេះ រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកសៅកនុងរយៈសពល 15 នថៃ ម្បតិទិនននេាំសណើេុាំរបេ់អនក៖ អាចជា (ក) ោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្លូវច្បាប់សែើរបបីបងាហបញថា ការវាយតនរលរបេ់ពួកសគ្សលើ កូនអនកគ្ឺ េរម្េប ឬការវាយតនរលសលើកូនអនកដែលអនកទទួលបាន រិនបានបាំសពញសៅតារលកខណៈវិនិច្េ័យរបេ់រណឌលេិកបាធិ ការ ឬក៏ (ែ) យល់ម្េបផ្ដល់ IEE សោយច្ាំណ្យសាធារណៈ។ 

	2. 
	2. 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកសេនើេុាំឲបយមានេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ សហើយសេច្កដីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយគ្ឺថា ការវាយតនរល របេ់រណឌលេិកបាធិការសលើកូនអនកគ្ឺេរម្េបសនាេះអនកសៅដតមានេិទធិទទួលបាន IEE ប ុដនដរិនេែិតសៅកនុងច្ាំណ្យសាធារណៈ ស ើយ។ 

	3. 
	3. 
	ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំ IEE សលើកូនអនក រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកអាច្នឹងេួរពីរូលសហតុដែលអនកជាំទាេ់នឹងការវាយតនរលដែលសធែើ ស ើងសោយរណឌលេិកបាធិការ។ ប ុដនដរណឌលេិ


	កបាធិការរិនតម្រូវឲបយមានការពនបយល់ និងរិនអាច្ពនបោរសពលសោយរិនេរ សហតុផ្លកនុងការផ្ដល់ IEE ែល់កូនអនកសោយច្ាំណ្យសាធារណៈ ឬោក់េាំសណើេុាំេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ សែើរបបីការពារការវាយ តនរលរបេ់រណឌលេិកបាធិការសលើកូនអនកស ើយ។ 
	អនកមានេិទធិទទួលបាន IEE របេ់កូនអនកតារច្ាំណ្យសាធារណៈដតរដងប ុសណ្្បេះ សៅរាល់សពលដែលរណឌលេិកបាធិការរបេ់ អនកសធែើការវាយតនរលកូនអនក ដែលអនករិនយល់ម្េបជារួយ។ 
	ការវាយតនមែ្តួចស្តើមសោយាតាបិតា 
	ម្បេិនសបើអនកទទួលបាន IEE សលើកូនអនកតារច្ាំណ្យសាធារណៈ ឬអនកផ្ដល់ជូនរណឌលេិកបាធិការនូវ IEE ដែលអនកបាន ទទួលសោយច្ាំណ្យផ្ទបល់ែលួនសនាេះ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	រណឌ

	លេិកបាធិការរបេ់អនកម្តូវដតពិចារណ្សលើលទធផ្លនន IEE កនុងសេច្កដីេសម្រច្ណ្រួយដែលសធែើស ើងសោយសគ្រពតារបញ្ញ តដិននការអប់រំសាធារណៈេរររបយសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) េម្មាប់កូនអនកម្បេិនសបើវាបាំសពញសៅតារលកខណៈវិនិច្េ័យរបេ់ រណឌលេិកបាធិការេម្មាប់ IEE សហើយ 

	2. 
	2. 
	អនក ឬរណឌលេិកបាធិការរបេ់អន ឹងកូនអនក។ 


	កអាច្នឹងបងាហបញ IEE ជាភេដុតាងសៅេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិនន 
	េំសណើេុំការវាយតនមែសោយមស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (Administrative Law Judges, ALJ) 
	ម្បេិនសបើ ALJ សេនើេុាំ IEE សលើកូនអនកជាដផ្នករួយននេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ ច្ាំណ្យននការវាយតនរលសនេះម្តូវដតជាច្ាំណ្យសា ធារណៈ។ 
	លកខណៈវិនិចឆ័យរបេ់មណឌលេិក្ាធិការ 
	ម្បេិនសបើ IEE េែិតសៅកនុងច្ាំណ្យសាធារណៈ លកខណៈវិនិច្េ័យដែលការវាយតនរលសនាេះទទួលបានរួរទាាំងទីកដនលងននការវាយ តនរល និងលកខណៈេរបបតដិរបេ់អនុរកបស ម្តូវដតែូច្គ្្បនឹងលកខណៈវិនិច្េ័យដែលរណឌលេិកបាធិការសម្បើម្បាេ់សៅសពលែលួនផ្តួច្ សផ្ដើរសធែើការវាយតនរល (សៅែល់ទាំហាំដែលលកខណៈវិនិច្េ័យទាាំងសនាេះ ម្េបសៅតារេិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួលបាន IEE)។ 
	សលើកដលងដតច្ាំសពាេះលកខណៈវិនិច្េ័យដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ រណឌលេិកបាធិការរិនអាច្ោក់លកខែណឌ ឬកាំណត់សពល សវលាទាក់ទងនឹងការសធែើ IEE សោយច្ាំណ្យសាធារណៈស ើយ។ 
	និយមន័យននការរក្ាការេាង្
	ត់ននព័ត៌ាន 34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
	IDEA ផ្ដល់ជូនអនកនូវេិទធិទាក់ទងនឹងឯកសារអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ េិទធិទាាំងសនេះ គ្ឺបដនែរសៅសលើេិទធិដែលអនកមានសម្ការ ច្បាប់េដីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួសារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA, FERPA) ដែលជាច្បាប់រួយ ដែលផ្ដល់ ការការពារច្ាំសពាេះឯកសារអប់រំ ែល់េិេបសទាាំងអេ់។ 
	ែូច្សម្បើសៅម្ករច្ាំណងសជើងការរកបាការេមាងបត់ននព័ត៌មាន៖ 
	• 
	• 
	• 
	ការបាំផ្លបញសចាល មានន័យថា ការបាំផ្លបញសចាល ឬការែកសច្ញជាក់ដេដងនូវព័ត៌មានេមាគបល់ែលួនបុគ្គលពីព័ត៌មាន សែើរបបី ឲបយព័ត៌មានសនាេះរិនអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលបានតសៅសទៀត។ 

	• 
	• 
	ឯកសារអប់រំ មានន័យថា ម្បសភទននឯកសារដែលមានដច្ងសៅកនុងនិយរន័យនន “ឯកសារអប់រំ” សៅកនុង 34 CFR Part 99 (បទបបបញ្ញតតិអនុវតដច្បាប់េដីពីេិទធិអប់រំម្គ្ួសារ និងឯកជនភាពឆ្បាំ 1974, 20 U.S.C. 1232g (FERPA)). 

	• 
	• 
	ទីភា្បក់ងារច្ូលរួរ មានន័យថា រណឌលេិកបាធិការ ទីភា្បក់ងារ ឬម្គ្ឹេះសាថបនដែលម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់ព័ត៌មានដែល អាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលបាន ឬកដនលងដែលអាច្យកព័ត៌មានបានសម្ការ Part B ឬ IDEA។ 


	ព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល 34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
	ព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ណបុគ្គល ញប មានន័យថាជាព័ត៌មានដែលមាន៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ស មបេះកូនអនក ស មបេះអនកជាមាតាបិតា ឬស មបេះេមាជិកម្គ្ួសារណ្មា្បក់សផ្បសងសទៀត 

	2. 
	2. 
	អាេយោឋបនកូនអនក 

	3. 
	3. 
	ព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលែូច្ជា សលែេនដិេុែេងគរ ឬអតដសលែេិេបសរបេ់កូនអនក ឬ 

	4. 
	4. 
	បញ្ជីរាយលកខណៈភិនភាគ្ផ្ទបល់ែលួនឬព័ត៌មានសផ្បសងសទៀតដែលសធែើឲប


	យអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណកូនអនក សោយមានភាព ច្បាេ់លាេ់គ្ួរេរ។ 
	សេចកដីជូនដំណឹងចំសពាេះាតាបិតា 34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
	OSPI ផ្ដល់សេច្កដីជូនែាំណឹងតាររយៈបទបបបញ្ញតតិរបេ់ែលួន សែើរបបីជម្មាបជូនអនកឲបយសពញសលញអាំពីការរកបាការេមាងបត់ននព័ត៌មាន ដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលរួរមាន៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ការបរិយាយអាំពីវិសាលភាពដែលសេច្កដីជូនែាំណឹងសនេះ ម្តូវផ្ដល់ឲបយជាភាសាកាំសណើតរបេ់ម្កុរពលរែឋនានាសៅកនុងរែឋ Washington។ 

	2. 
	2. 
	ការបរិយាយអាំពីកុមារដែលព័ត៌មានេមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលរបេ់ពួកសគ្ម្តូវបានរកបាទុក ម្បសភទននព័ត៌មានដែលច្ង់បាន វិធី សាន្រេដដែលរែឋ Washington ច្ង់សម្បើម្បាេ់កនុងការម្បរូលព័ត៌មាន (រួរទាាំងម្បភពននការម្បរូលព័ត៌មានសនេះ) និងការសម្បើម្បាេ់នានា ននព័ត៌មានសនេះ។ 

	3. 
	3. 
	ការេសងខបពីសគ្លនសយាបាយ និងនីតិវិធីនានាដែលរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតអនុវតដតារ ទាក់ទងនឹងការេដុកទុក ការបងាហបញសៅ ភាគ្ីទីបី ការរកបាទុក និងការបាំផ្លបញសចាលព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គល។ និង 

	4. 
	4. 
	ការបរិយាយអាំពីេិទធិទាាំងអេ់របេ់មាតាបិតា និងេិេបសទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសនេះ រួរទាាំងេិទធិនានាសម្ការច្បាប់េដីពីេិទធិអប់រំ ម្គ្ួសារ និងឯកជនភាព (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) និងបទបបបញ្ញតតិអនុវតរបេ់វាសៅកនុង 34 ដ CFR Part 99។ 


	រុនសពលេករមភាពច្ាំបងណ្រួយកនុងការកាំណត់អតដ ញបណ ទីតាាំង ឬការវាយតនរលសៅទូទាាំងរែឋ (ដែលម្តូវសគ្សាគបល់ផ្ងដែរ
	េញ្ ថា “សេវា Child Find”) សេច្កដីជូនែាំណឹងរួយម្តូវដតសបាេះពុរពសៅកនុងកាដេត ឬផ្បសពែផ្បាយសលើសារព័ត៌មានែនទសទៀត ឬទាាំងពីរ ដែលបានដច្កចាយម្គ្ប់ម្គ្ន់សែើរបបីជូនែាំណឹងែល់មាតាបិតាទូទាាំងរែឋពីេករមភាពេម្មាប់កាំណត់ទីតាាំង កាំណត់អ តដេញ្ញបណ និងវាយតនរលកុមារដែលម្តូវការសេវាអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ។ 
	េិទធិកនុងការសម្របើម្របាេ់ 34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
	អនកមានេិទធិម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនកដែលបានម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌល េិកបាធិការរបេ់អនកសម្ការ Part B នន IDEA។ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតសគ្រពតារេាំសណើេុាំរបេ់អនកកនុងការម្តួតពិនិតបយ និងពិនិ តបយស ើងវិញសលើឯកសារអប់រំណ្រួយអាំពីកូនអនកសោយគ្មបនការពនបោរសពលរិនចាាំបាច្់ និងរុនការម្បជុាំណ្រួយទាក់ទងនឹងករម វិធីអប់រំេម្មាប់បុគ្គល (IEP) ឬេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ដែលគ្មបនលាំសអៀងណ្រួយ (រួរមានការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ ឬ េវនាការតារផ្លូវច្បាប់ននការអប់រំពិសេេទាក់ទិននឹងវិន័យ) សហើយសទាេះកនុងករណីណ្ក៏សោយ
	េិទធិរបេ់អនកកនុងការម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារអប់រំរួរមាន៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	េិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួលបានការស្លើយតបពីរណឌលេិកបាធិការ ច្ាំសពាេះេាំសណើេរសហតុផ្លរបេ់អនកេម្មាប់ការពនបយល់ និង បកម្សាយឯកសារទាាំងសនេះ។ 

	2. 
	2. 
	2. 
	េិទធិរបេ់អនកកនុងការសេនើេុាំឲបយរណឌលេិកបាធិការផ្ដល់ជូននូវឯកសារថតច្រលង ម្បេិនសបើអនករិនអាច្ម្តួតពិ ិនិតបយស ើង 

	និតបយ និងព វិញសលើឯកសារទាាំងសនេះ ម្បកបសោយម្បេិទធភាព លុេះម្តាដតអនកទទួលបានច្បាប់ច្រលងទាាំងសនាេះ និង 

	3. 
	3. 
	េិទធិរបេ់អនកកនុងការឲបយតាំណ្ងរបេ់អនកម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារទាាំងសនេះ។ 


	រណឌលេិកបាធិការនឹងេនមត់ថា អនកមានអាំណ្ច្ម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារពាក់ព័នធនឹងកូនអនក លុេះម្តាដតសគ្ ឲបយែាំណឹងថា អនករិនមានអាំណ្ច្សៅសម្ការច្បាប់អនុវតដដែលម្គ្បម្គ្ងបញ្ហបែូច្ជា អាណ្ពបោបាលភាព ការរេ់សៅដបកគ្្ប ឬ
	់ ការដលងលេះ។ 
	កំណត់ម្រតាននការសម្របើម្របាេ់ 
	រណឌលេិកបាធិការនីរួយៗ ម្តូវដតរកបាទុកកាំណត់ម្តារបេ់គ្ូភាគ្ី ដែលអាច្សម្បើម្បាេ់ឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ Part B នន IDEA រួរមានស មបេះភាគ្ី កាលបរិសច្េទឲបយច្ូលសម្បើម្បាេ់ និងសគ្លបាំណងដែលភាគ្ីសនេះ ម្តូវបាន អនុញ្ញបតឲបយសម្បើម្បាេ់ឯកសារ។ រណឌលេិកបាធិការរិនម្តូវបានតម្រូវឲបយរកបាទុកនូវកាំណត់ម្តាននការសម្បើម្បាេ់សនេះ េម្មាប់ មាតាបិតា ឬនិសយាជិតម្េបច្បាប់ននរណឌលេិកបាធិការស ើយ។ 
	ឯកសារអំពីកុារសលើេពីា្្ក់ 
	ម្បេិនសបើឯកសារអប់រំណ្រួយមានព័ត៌មានេិេបសសលើេពីមា្បក់ អនកមានេិទធិម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញដតសលើព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹងកូនអនក ឬម្តូវបានជូនែាំណឹងអាំពីព័ត៌មានសនាេះ កនុងករណីដែលរណឌលេិកបាធិការរិនអាច្បងាហបញព័ត៌មាន សនាេះ ែល់អនកសោយគ្មបនបសងហើបម្បាប់ពីព័ត៌មានដែលអាច្េមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលរបេ់េិេបសរួយសផ្បសងសទៀត។ 
	បញ្ជីរាយម្របសេទ និងទីតាំងព័ត៌ាន 
	ម្បេិនសបើអនកសេនើេុាំវា រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្ដល់ជូនអនកនូវបញ្ជីរាយម្បសភទ និងទីតាាំងឯកសារអប់រំដែលបានម្បរូល រកបា ទុក ឬសម្បើម្បាេ់សោយរណឌលេិកបាធិការ។ 
	ការបង់នលែ 
	រណឌលេិកបាធិការអាច្នឹងគ្ិតនថលថតច្រលងឯកសារដែលបានសធែើស ើងេម្មាប់អនកសម្ការ Part B នន IDEA ម្បេិនសបើនថលសេវាសនេះ រិនរារាាំងអនកពីការសម្បើម្បាេ់េិទធិរបេ់អនកកនុងការម្តួតពិនិតបយ និងពិនិតបយស ើងវិញសលើឯកសារទាាំងសនេះ។ វារិនអាច្គ្ិតនថលេម្មាប់ ការរុករក ឬទាញយកព័ត៌មានសៅសម្ការ IDEA ស ើយ។ 
	ការមកមម្របឯកសារតាមេំសណើរបេ់ាតាបិតា 34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05215 
	ម្បេិនសបើអនកសជឿជាក់ថា ព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់រំទាក់ទងនឹងកូនអនក ដែលម្តូវបានម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ IDEA រិនម្តឹរម្តូវ នាាំឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កូនអនក អនកអាច្សេនើេុាំឲបយរណឌលេិកបាធិការដក ដម្បព័ត៌មានសនាេះ។ 
	ម្បេិនសបើអនកសជឿជាក់ថា ព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់រំទាក់ទងនឹងកូនអនក ដែលម្តូវបានម្បរូល រកបាទុក ឬសម្បើម្បាេ់សម្ការ IDEA រិនម្តឹរម្តូវ នាាំឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬរំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កូនអនក អនកអាច្សេនើេុាំឲបយរណឌលេិកបាធិការដក ដម្បព័ត៌មានសនាេះ។ 
	រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតេសម្រច្ថាសតើម្តូវដកដម្បព័ត៌មានសៅតារេាំសណើរបេ់អនកកនុងរយៈសពលរួយេរររបយសម្កាយសពល ទទួលបានេាំសណើរបេ់អនក។ 

	ឱកាេេម្រាប់េវនាការ នីតិវិធីេវនាការ និងលទធ្លននេវនាការ 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកបែិសេធរិនម្ពរដកដម្បពត៌មាន សៅតារការសេនើេុាំរបេ់អនក ពួកសគ្ម្តូវជូនែាំណឹងអនកពី 
	័ សេច្កដីេសម្រច្សនាេះ រួច្ម្បាប់អនកអាំពីេិទធិទទួលបានេវនាការរបេ់អនក សោយរណឌលេិកបាធិការ។ 
	អនកមានេិទធសេនើេុាំេវនាការ េម្មាប់េួរសែញសោលព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារអប់របេ់កូនអនក សែើរបបីធានាថា វាម្តឹរម្តូវ រិនសធែើ ឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬក៏រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កូនអនក។ េវនាការេម្មាប់តវា បព័ត៌មានសៅកនុងឯកសារ ម្តូវដត សធែើស ើងតារនីតិវិធីេវនាការរបេ់រណឌលេិកបាធិការសម្ការ FERPA។ សនេះ រិនដរនជាេវនាការតារផ្លូវច្បាប់ននការអប់រំពិសេេ ស ើយ។ 
	ជាលទធផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការេសម្រច្ថាព័ត៌មានសនេះ រិនម្តឹរម្តូវ សធែើឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬក៏រំសលាភសលើ ឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កុមារ ពួកសគ្ម្តូវដតដកដម្បព័ត៌មានឲបយបានេរម្េប សហើយជូនែាំណឹងអនកពីការដកដម្បទាាំង សនេះ ជាលាយលកខណ៍អកបសរ។ 
	គ្ឺ

	ជាលទធផ្លននេវនាការ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការេសម្រច្ថាព័ត៌មានសនេះ រិនម្តឹរម្តូវ រិនសធែើឲបយភាន់ម្ច្ ាំ ឬក៏រិន រំសលាភសលើឯកជនភាព ឬេិទធិសផ្បសងសទៀតរបេ់កុមារ ពួកសគ្ម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកថា អនកមានេិទធិោក់សេច្កដីអេះអាងសៅកនុងឯក សារអប់រំរបេ់កូនអនក ផ្ដល់ជារតិសយាបល់សលើព័ត៌មាន ឬផ្ដល់រូលសហតុណ្រួយដែលអនករិនយល់ម្េបនឹងសេច្កដីេសម្រច្ របេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 
	រិនដរន

	ម្បេិនសបើអនកសម្ជើេសរើេច្ង់ោក់បញ្ចូលសេច្កដីអេះអាងសៅកនុងឯកសាររបេ់កូនអនកសនាេះ សេច្កដីអេះអាងសនេះម្តូវដត៖ 
	1. រកបាទុកសោយរណឌលេិកបាធិការ ជាដផ្នករួយននឯកសាររបេ់កូនអនក ែរាបណ្ឯកសារ ឬដផ្នកដែលបានតវា បម្តូវបានរកបាទុក 
	និង 
	2. ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការបងាហបញពីឯកសាររបេ់កូនអនក ឬដផ្នកដែលបានេួរសែញសោល សៅឲបយភាគ្ីណ្រួយសនាេះ សេច្កដី អេះអាងសនេះ ក៏ម្តូវដតបងាហបញសៅភាគ្ីសនាេះដែរ។ 
	ការយល់ម្រពមឲ្យបសញ្ចញព័ត៌ានមដលអាចេាគ្ល់អតដេញ្ញ្ណបុរគល 34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
	សយើងែញុាំម្តូវដតទទួលបានការយល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសររបេ់អនក រុននឹងបងាហបញព័ត៌ ដេញ្ 
	មានដែលអាច្េមាគបល់អត ញបណ បុគ្គល សៅឲបយអនកែនទ លុេះម្តាដតការបងាហបញព័ត៌មានដែលមានសៅកនុងឯកសារអប់រំរបេ់កូនអនកម្តូវបានអនុញ្ញបត សោយគ្មបន ការយល់ម្ពរពីមាតាបិតាសម្ការ FERPA។ ជាទូសៅ ការយល់ម្ពររបេ់អនករិនចាាំបាច្់ស យ រុនសពលដែលព័ត៌មានេមាគបល់អត ើ ដ េញ្ញបណបុគ្គលម្តូវបានបសញ្ចញជូនែល់រន្រនដីរបេ់ទីភា្បក់ងារច្ូលរួរ េម្មាប់សគ្លបាំណងបាំសពញសៅតារលកខែណឌតម្រូវនន Part B នន IDEA។ ប ុដនដការយល់ម្ពររបេ់អនក ឬការយល់ម្ពររបេ់កូនអនកម្បេិនសបើពួកសគ្ នែល់អាយុជានីតិជន ម្តូវដតបាន 
	ត៌មានេមាគបល់អតដេញ្ គ 
	ទទួល រុនសពលដែលព័ ញបណបុគ្លម្តូវបានបសញ្ចញសៅឲបយរន្រនដីរបេ់ទីភា្បក់ងារច្ូលរួរ ដែលបានផ្ដល់ ឬ 
	បង់នថលសេវាផ្លបេ់បដូរ។ សលើេពីសនេះ ម្បេិនសបើកូនអនកសរៀនសាលាឯកជន ការយល់ម្ពររបេ់អនកម្តូវដតបានទទួល រុនសពល ដែលព័ត៌មានេមាគបល់អតដេញ្ញបណបុគ្គលណ្រួយអាំពីកូនអនកម្តូវបានបសញ្ចញឲបយ រវាងរន្រនដីសៅកនុងរណឌលេិកបាធិការ ដែល សាលាឯកជនសនាេះេែិតសៅ និងរន្រនដីសៅកនុងរណឌលេិកបាធិការដែលកូនអនករេ់សៅ ម្បេិនសបើអនករិនមានគ្សម្មាងច្ង់ច្ុេះ ស មបេះកូនអនកសៅកនុងរណឌលេិកបាធិការដែលអនករេ់សៅ។ 
	កិចចការពារព័ត៌ានអតតេញ្ញ្ណផ្ទ្ល់ខែួន 34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	រណឌលេិកបាធិការរបេ់សលាកអនក ចាាំបាច្់ម្តូវការពារការេមាងបត់ននព័ត៌មានអតតេញ្ញប
	ណផ្ទបល់ែលួនសៅកនុងែាំណ្ក់កាល ម្បរូល រកបាទុក បងាហបញ និងបាំផ្លបញ។ រន្រនតីមា្បក់សៅរណឌលេិកបាធិការចាាំបាច្់ម្តូវទទួលែុេម្តូវសលើការធានានូវការេមាងបត់នន រាល់ព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួន។ បុគ្គលទាាំងអេ់ដែលម្បរូល ឬសម្បើព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួនចាាំបាច្់ម្តូវទទួលការ បណតតេះបណ្តបល ឬ ការបងាហបត់បសម្ងៀន ពាក់ព័នធនឹងការេមាងបត់សម្ការ Part B នន IDEA និង FERPA។ 
	រណឌលេិកបាធិការនីរួយៗចាាំបាច្់រកបាទុក េម្មាប់ការម្តួតពិនិតបយសាធារណៈ នូវបញ្ជីបច្ចុបបបនននន ស មបេះ និងរុែតាំដណង របេ់និសយាជិតទាាំងឡាយណ្កនុ ញប 
	ងទីភា្បក់ងារដែលអាច្ទទួលបានព័ត៌មាន អតតេញ្ណផ្ទបល់ែលួន។ 
	ការបំផ្ល្ញ ការឃាត់ទុក និងការរក្ាទុកព័ត៌ាន 34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	រណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកចាាំបាច្់ម្តូវជូនែាំណឹងែល់អនក សៅសពលព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួន ដែលម្តូវបានម្បរូល រកបា ឬសម្បើ ដលងមានភាពចាាំបាច្់េម្មាប់ការផ្តល់សេវាអប់រំែល់កូនរបេ់អនក។ 
	សៅសពលដលងមានភាពចាាំបាច្់ ព័ត៌មានចាាំបាច្់ម្តូវបាំផ្លបញសចាលតារការសេនើេុាំរបេ់អនក។ ក៏ប ុដនត កាំណត់ម្តាអច្ិនន្រនតយ៍នន ស មបេះ អាេយោឋបន និងសលែទូរេពទរបេ់កូនអនក និសនទេ កាំណត់ម្តាវតតមាន រុែវិជាជបដែលបានច្ូលសរៀន កម្រិតថា្បក់ដែលបាន បាំសពញ និងឆ្បាំដែលបានសរៀនច្ប់របេ់គ្ត់ អាច្ម្តូវ បានរកបាទុកសោយគ្មបនសពលកាំណត់។ 
	ច្បាប់រែឋេតីពីការឃាត់ទុកកាំ ឌ ិ 
	ណត់ម្តាមានដច្ងកនុងជាំពូក 40.14 RCW។ នីតិវិធីេម្មាប់កាំណត់រយៈ សពលដែលរណលេិកបាធ ការរួយចាាំបាច្់ម្តូវឃាត់ទុកកាំណត់ម្តាម្តូវបានសបាេះផ្បាយសោយ នាយកោឋបន ម្គ្ប់ម្គ្ងកាលបបបវតតិ និងកាំណត់ម្តា នន សលខាធិការោឋបនរែឋវា បេុីនសតាន។ 
	នីតិវិ ិ
	នីតិវិ ិ

	ធីសោេះម្រសាយវវាទការអប់រំពិសេេ 
	ធីសោេះម្រសាយវវាទការអប់រំពិសេេ 

	អនកគ្ឺជាអនកច្ូលរួរែ៏េាំខាន់មា្បក់កនុងម្គ្ប់ទិែឋភាពននករមវិធីអប់រំពិសេេរបេ់កូនអនក។ ការច្ូលរួរសនេះ ចាប់សផ្តើរពីការបញ្ជូនកូន អនកនាម្គ្ែាំបូង។ អនក និងរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក ម្តូវបានសលើកទឹកច្ិតតឲបយ សធែើការជារួយគ្្បសែើរបបីពបោយារសោេះម្សាយ រាល់ការដែែងគ្ាំនិតគ្្បដែលប េះពាល់ែល់ករមវិធីអប់រំពិសេេ របេ់កូនអនក។ សៅសពលដែលអនក និងរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនក រិនអាច្សោេះម្សាយការដែែងគ្ាំនិត គ្្បបាន សយើងមានជសម្រើេម្សាប់ដែលមានលកខណៈផ្លូវការជាងេម្មាប់សោេះម្សាយវិវាទ។ ជសម្រើេ ទាាំងសនេះមាន ការេម្រុេះេម្រួល បណតឹងរបេ់ពលរែឋ និងេវនការនីតិវិធីម្តឹរ
	ការេម្រមុេះេម្រមួល 34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
	ទូសៅ 
	សេវាេម្រុេះេម្រួលមានផ្តល់ជូនសោយឥតគ្ិតនថលែល់អនក ឬរណឌលេិកបាធិការសែើរបបីជួយសោេះម្សាយបញ្ហប ពាក់ព័នធនឹងអតត េញ្ញបណករម ការវាយតនរល ការកាំណត់ទីកដនលងអប់រំ និងការផ្តល់ជូន FAPE ែល់កូន របេ់អនក និងសៅរាល់សពលដែលេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្តូវបានេាំណូរពរឲបយសធែើស ើង។ ការេម្រុេះេម្រួលមានលកខណៈេម័ម្គ្ច្ិតត និងរិនអាច្សម្បើសែើរបបម្ចាន
	ី សចាល ឬពនបោរេិទធិរបេ់អនក កនុង សេនើេុាំឲបយមានេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬម្ចានសចាលនូវេិទធិណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលផ្តល់ ជូនសម្ការ Part B នន IDEA។ ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួលម្តូវបានសរៀបច្ាំយា បងសទៀងទាត់សៅទីតាាំងរួយ ដែលងាយម្េួល េម្មាប់អនក និ ឌលេិកបាធ
	ងរណ ិការ។ 
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	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ដែលេែិតសម្ការកិច្ចេនបោជារួយនឹងេែប័នសោេះម្សាយវិវាទសផ្បសងសទៀតដែលេរម្េប ឬ រជបឈរណឌលបណតតេះបណ្តបល និង ព័ត៌មានឪពុកមាតបយ ឬរជបឈរណឌលធនធានឪពុកមាតបយកនុងេហគ្រន៍

	កនុងរែឋ។ និង 

	2. 
	2. 
	ដែលនឹងសធែើការរពនបយល់ម្បាប់ពីអតែម្បសយាជន៍ និងសលើកទឹកច្ិតតអនកឲបយសម្បើែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល។ 


	ភាពមិនលំសអៀងននអនកេម្រមបេម្រមួល 
	ការេម្របេម្រួលម្តូវបានសធែើស ើងសោយបុគ្គលដែលមានេរតែភាព រិនលាំសអៀង និង្លងកាត់ការ បណតតេះបណ្តបលអាំពី បសច្ចកសទេេម្រុេះេម្រួលម្បកបសោយម្បេិទធភាព។ បុគ្គលសនាេះចាាំបាច្់ម្តូវមាន ច្ាំសណេះែឹងច្បាប់ និងបទបញ្ជបពាក់ព័នធនឹងការ ផ្តល់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធផ្ងដែរ។ OSPI ច្ុេះកិច្ចេនបោជារួយនឹងទីភា្បក់ងារខាងសម្ៅសែើរបបីសធែើការេម្រុេះេម្រួល។ ទីភា្បក់ងារសនាេះជាអនករកបា បញ្ជីស មបេះអនកេម្រុេះេម្រួល។ អនកេម្រុេះេម្រួលម្តូវបានដបងដច្កការងារឈរសលើរូលោឋបនម្ពាវ វិល ជុាំ ឬរូលោឋបនរិនលាំសអៀងសផ្បសងសទៀត។ អនកេម្រុេះេម្រួល (1) អាច្រិនដរនជានិសយ
	កិចចម្រពមសម្រពៀងសធវើស ើងកនុងដំសណើរការេម្រមុេះេម្រមួល 
	ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការមានការម្ពរសម្ពៀងគ្្ប ការម្ពរសម្ពៀងសនាេះចាាំបាច្់ម្តូវសរៀបច្ាំ
	ជាកិច្ច ម្ពរសម្ពៀង េម្រុេះេម្រួលជាលាយលកខណ៍អកបសរដែលម្តូវច្ុេះហតែសលខាសោយអនក និងតាំណ្ងនន រណឌលេិកបាធិការដែលម្តូវបានផ្តល់ េិទធិឲបយច្ុេះកិច្ចម្ពរសម្ពៀងភាជបប់
	កាតពែកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ កិច្ចពិភាកបាកនុង ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ម្តូវរកបាការេមាងបត់ និងរិនអាច្ ម្តូវបានសម្បើជាភ័េតុតាងកនុងេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ណ្រួយ ឬនីតិវិធីេុីវិលណ្រួយននតុលាការេហព័នធ ឬ តុលាការរែឋ វា បេុីនសតានស ើយ។ ម្បការសនេះចាាំបាច្់ម្តូវដច្ងកនុងកិច្ចម្ពរសម្ពៀងលាយលកខណ៍អកបសរ។ ក៏ប ុដនត កិច្ច-ម្ពរសម្ពៀង 
	កាតពែកិច្ចផ្លូវច្បាប់។ កិច្ចពិភាកបាកនុង ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ម្តូវរកបាការេមាងបត់ និងរិនអាច្ ម្តូវបានសម្បើជាភ័េតុតាងកនុងេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ណ្រួយ ឬនីតិវិធីេុីវិលណ្រួយននតុលាការេហព័នធ ឬ តុលាការរែឋ វា បេុីនសតានស ើយ។ ម្បការសនេះចាាំបាច្់ម្តូវដច្ងកនុងកិច្ចម្ពរសម្ពៀងលាយលកខណ៍អកបសរ។ ក៏ប ុដនត កិច្ច-ម្ពរសម្ពៀង 
	េម្រុេះេម្រួល រិនអាច្សម្បើជាភ័េតុតាងស ើយ។ កិច្ចម្ពរសម្ពៀងេម្រុេះេម្រួលភាជបប់ កាតពែកិច្ចផ្លូវច្បាប់ និងអាច្អនុវតតបានកនុង ដែនេរតែកិច្ចននតុលាការែឋណ្រួយ ឬសោយតុលាការ តាំបន់ ននេហរែឋអាសររិក។ 

	ភាពខុេគ្្្រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េតីពីបណតឹ ំ 
	ភាពខុេគ្្្រវាងការសេុើបអសងេត និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េតីពីបណតឹ ំ 
	ងការអប់រពិសេេ របេ់ពលរដឋ 

	បទបញ្ជបនន Part B នន IDEA មាននីតិវិធីែុេៗគ្្បេម្មាប់បណតឹងរែឋ (បណតឹងពលរែឋ) និងេវនការ នីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ ប ណតឹងពលរែឋរួយអាច្ម្តូវបានោក់ជូន OSPI សោយបុគ្គល ឬសាថបប័នរួយ ដែលសធែើការសចាទម្បកាន់រណឌលេិកបាធិការ OSPI ឬទី ភា្បក់ងារសាធារណៈណ្រួយសផ្បសងសទៀត ដែលបានរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវកនុង Part B វិធានេហព័នធដែលមានកនុង 34 CFR Part 300 ឬ បទបញ្ជបរែឋេម្មាប់អនុវតត Part B នន IDEA។ បណតឹងពលរែឋម្តូវបានសេុើបអសងកតសោយ OSPI ដផ្ែក តារព័
	ត៌មាន អាំពីការរំសលាភបាំពានដែលផ្តល់ជូនសោយបុគ្គលោក់ពាកបយបណតឹង និងរណឌលេិកបាធិការ សាលា ឬទីភា្បក់ងារសផ្បសងសទៀតដែល ស្លើយតបសៅនឹងបណតឹង។ បណតឹងពលរែឋចាាំបាច្់ម្តូវោក់កនុង រយៈសពលរួយឆ្បាំសម្កាយការរំសលាភដែលម្តូវបានសចាទម្បកាន់ សនាេះ។ 
	េាំសណើេុាំេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់អាច្ម្តូវបានោក់សោយអនកឬរណឌលេិកបាធិការរបេ់ អនកច្ាំសពាេះបញ្ហបណ្រួយ ពាក់ព័នធនឹងអតតេញ្ញបណករម ការវាយតនរល ឬការកាំណត់ទីតាាំងអប់រំកូនរបេ់ អនក ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈេរររបយសោយ ឥតគ្ិតនថល (free appropriate public education, FAPE)ែល់កូនអនកដតប ុសណ្្បេះ។ េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តូវសធែើស ើងសោយ សៅម្ករច្បាប់រែឋបាល (Administrative Law Judge, ALJ) ដែលបសម្រើការងារ ជូនការិយាល័យេវនការរែឋបាល ដែលជាទីភា្បក់ងាររែឋ ឯករាជបយ។ េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ជាទូសៅ រួរមានការផ្តល់េក
	សពលសវលា និងនីតិវិធីេម្មាប់បណតឹងពលរែឋ និងេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ម្តូវបានពនបយល់ សៅខាងសម្ការ។ 
	នីតិវិ តឹ
	ធីេម្រាប់បណងពលរដឋ 34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
	OSPI មាននីតិវិធីេម្មាប់សោេះម្សាយបណតឹងរែឋ។ នីតិវិធីទាាំងសនាេះ មានបញ្ជបក់កនុងបទបញ្ជបរែឋ និងព័ត៌មានេតីពីបណតឹងរែឋ ម្តូវបានរកបាទុកសៅសលើដវបសាយតិ៍សនេះ។ 
	ម្បេិនសបើអនក បុគ្គ
	ល សាថបប័នណ្រួយ សជឿជាក់ថារណឌលេិកបាធិការរួយ OSPI ឬសាថបប័នអប់រំណ្រួយ សផ្បសងសទៀតដែល េែិតសម្ការការម្គ្ប់ម្គ្ងរបេ់ IDEA បានរំសលាភសៅសលើ Part B នន IDEA បទបញ្ជប អនុវតត Part B ឬបទបញ្ជបរែឋពាក់ព័នធ អនក អាច្ោក់ពាកបយបណតឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរសៅ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) , Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200។ អនកចាាំបាច្់ម្តូវផ្តល់េាំសៅច្រលងរួយច្បាប់ននពាកបយបណតឹងសនាេះែល់រណឌលេិកបាធិ ការ សាលា ឬទីភា្បក់ងារសផ្បសងសទៀតដែលអនកោក់ពាកបយបណតឹងម្បឆាំង។ 
	ការោក់ពាក្យបណតឹង 
	ពាកបយបណតឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរ ចាាំបាច្់ម្តូវច្ុេះហតែសលខាសោយអនក ឬបុគ្គល ឬសាថបប័នដែលជាអនកោក់ពាកបយបណតឹង សហើយ ចាាំបាច្់ម្តូវមានព័ត៌មានែូច្ខាងសម្ការ៖ 
	• 
	• 
	• 
	ការដថលងថារណឌលេិកបាធិការ ឬទីភា្បក់ងារែនទសទៀតបានរំសលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវរួយនន Part B នន IDEA បទបញ្ជបអនុវតត Part B ច្បាប់រែឋ ឬបទបញ្ជបពាក់ព័នធ ឬការដថលងថារណឌលេិកបាធិការ ឬ ទីភា្បក់ងារែនទសទៀត រិនបានអនុវតតការេម្រុេះេម្រួល ឬកិច្ច ម្ពរសម្ពៀងសោេះម្សាយ។ 

	• 
	• 
	ស មបេះ និងអាេយោឋបនននរណឌលេិកបាធិការ ឬទីភា្បល់ងារែនទសទៀត។ 

	• 
	• 
	• 
	ស មបេះេិេបស ម្បេិនសបើពាកបយបណតឹងមានភាពជាក់លាក់ច្ាំសពាេះេិេបសមា្បក់ និងព័ត៌មានទាំនាក់ ទាំនង ម្បេិនសបើ

	េិេបសសនាេះគ្មបនទីជ ម្រក។ 

	• 
	• 
	ស មបេះសាលាដែលេិេបសច្ូលសរៀន។ 

	• 
	• 
	ការសរៀបរាប់អាំពីបញ្ហបសោយផ្តល់ជូននូវការពិតជាក់លាក់។ 

	• 
	• 
	ការសេនើស ើងនូវែាំសណ្េះម្សាយបញ្ហបតារព័ត៌មានអនកមាន និងបានែឹង សៅសពលដែលអនកោក់ពាកបយបណតឹង។ និង 

	• 
	• 
	ស មបេះ អាេយោឋបន និងសលែទូរេពទរបេ់អនក។ 


	ការរំសលាភរិនអាច្សកើតស ើងកនុងរយៈសពលសម្ច្ើនជាងរុនកាលបរិសច្េទដែលពាកបយបណតឹង ម្តូវបានទទួលយកសោយ OSPI ស ើយ សោយការបាំសពញតារលកខែណឌសនេះ។ 
	រួយឆ្បាំ

	OSPI បានបសងកើតទម្រង់គ្ាំរូរួយដែលអនកអាច្សម្បើសែើរបបីោក់ពាកបយបណតឹង។ ទម្រង់សនេះអាច្ទទួលបានសៅសលើ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ អនករិនម្តូវបាន តម្រូវឲបយសម្បើទម្រង់សនេះស ើយ។ 
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកបយបណតឹងពលរែឋ – េាំណួរទូសៅដែលបានេួរញឹកញាប់ 

	ការសេុើបអសងេតពីបណងតឹ 
	OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវសេុើបអសងកត និងសច្ញសេច្កតីេសម្រច្ជាលាយលកខណ៍អកបសរកនុងរយៈសពល៦០នថៃ នននថៃម្បម្កតិទិន សម្កាយសពល ទទួលបានពាកបយបណតឹង សលើកដលងមានសហតុផ្លេរម្េបេម្មាប់ ការពនបោរសពល។ កនុងរយៈសពល 60 នថៃសនេះ OSPI (1) តម្រូវឲបយរណឌលេិកបាធិការផ្តល់ការស្លើយតបច្ាំសពាេះ បណតឹង (2) ផ្តល់ជូនអនក ឬសែើរបណតឹងនូវឱកាេោក់ជូននូវព័ត៌មាន បដនែរអាំពីការសចាទម្បកាន់ កនុង ពាកបយបណតឹង (3) អាច្សធែើការសេុើបអសងកតឯករាជបយសៅនឹងកដនលង ម្បេិនសបើ OSPI យល់ស ើញថា វា មានភាពចាាំបាច្់ និង (4) ពិនិតបយស ើងវិញនូវព័ត៌មានពាក់ព័នធទាាំងអេ់ សហើយសធែើការកាំណត់ឯករាជបយ ថាសត
	សលាភសៅសលើលកខែណឌតម្រូវពាក់ព័នធសៅនឹង Part B នន IDEA ឬយា បងណ្។ 
	ការសេុើបអសងេត ការពន្ារសពល សេចកតីេសម្រមចជាលាយលកខណ៍អក្សរ 
	ការកាំណត់សពល 60 នថៃតារម្បតិទិន អាច្ម្តូវបានពនបោរសពលបនតដតកនុងករណី៖ (1) កាលៈសទេៈសលើកដលងពាក់ព័នធ នឹងប ណតឹងជាក់លាក់រួយ ឬ (2) អនក និងរណឌលេិកបាធិការរបេ់អនកយល់ម្ពរសោយេម័ម្គ្ច្ិតតជាលាយលកខណ៍អកបសរសធែើការ ពនបោរសពលសោេះម្សាយបណតឹង តាររយៈការេម្រុេះេម្រួល ឬវិធីសាន្រេតសោេះម្សាយវិវាទណ្រួយសផ្បសងសទៀត សែើរបបី
	សធែើការសោេះ ម្សាយវិវាទសនេះ។ 
	សេច្កតីេសម្រច្ជាលាយលកខណ៍ តី 
	អកបសរម្តូវសផ្ញើជូនអនក ឬបុគ្គលោក់ពាកបយបណតឹង និងសៅកាន់ម្េុក រែឋបាលសាលា។ សេច្ក េសម្រច្ជាលាយលកខណ៍អកបសរនឹងម្គ្បែណតប់សលើការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ។ ច្ាំសពាេះការសចាទម្បកាន់នីរួយៗ សេច្កតីេសម្រច្ ជាលាយលកខណ៍អកបសរនឹងបញ្ជបក់ពីលទធផ្លននការដេែងរកការពិត សេច្កតីេននិោឋបន រូលសហតុននសេច្កតីេសម្រច្ និងវិធានការ ដកតម្រូវ េរសហតុផ្លណ្រួយដែលម្តូវបានចាត់ទុកថាចាាំបាច្់សែើរបបីសោេះម្សាយពាកបយបណតឹង ម្បេិនសបើការរំសលាភបានសកើត ស ើង។ 
	ឧបាម្រេ័យបណតឹង 
	សៅសពល OSPI រកស ើញការរំសលាភ ឬការែកខានរិនបានផ្តល់សេវាេរម្េបតាររយៈែាំសណើរការ បណតឹងរបេ់ែលួន សេច្កតី េសម្រច្នឹងម្គ្បែណតប់សលើ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	រសបៀបសោេះម្សាយករបែិសេទផ្តល់សេវាទាាំងសនាេះ រួរមាន ការផ្តល់េាំណងហិរញ្ញវតែុេរររបយ ឬការ ចាត់វិធានការដកតម្រូវេរម្េប សផ្បសងសទៀតតារតម្រូវការរបេ់េិេបស។ និង 

	2. 
	2. 
	ផ្តល់សេវាអប់រំពិសេេយា បងេរររបយែល់េិេបសទាាំងអេ់នាសពលអនាគ្ត។ 


	បណតឹងអប់រំពិសេេរបេ់ពលរដឋ និងេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ 
	ម្បេិនសបើបណតឹងពលរែឋរួយម្តូវបានទទួលយក ដែលជាករមវតែុននេនវការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬបណតឹងសនាេះមានបញ្ហប សម្ច្ើន សហើយបញ្ហបរួយ ឬសម្ច្ើនជាងរួយននបញ្ហបទាាំងសនាេះកឺជាដផ្នករួយនន េវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវ ដញកសច្ញ (រិនសេុើបអសងកត) នូវដផ្នកណ្រួយ នន បណតឹងដែលកាំពុងម្តូវបានសោេះម្សាយកនុងេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ រហូតែល់ច្ប់េវនការ។ បញ្ហបណ្រួយកនុងបណតឹងដែលរិនដរនជាដផ្នករួយននេវនាការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ចាាំបាច្់ម្តូវ សោេះម្សាយកនុងកាលកាំណត់ននពាកបយបណតឹងសនេះ។ 
	ម្បេិនសបើបញ្ហបរួយដែលម្តូវបានសលើកស ើងកនុងពាកបយបណតឹងម្តូវបានេសម្រច្រួច្កនុងេវនការ នីតិវិ
	ធី ម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែល ពាក់ព័នធនឹងគ្ូភាគ្ីែដែល សេច្កតីេសម្រច្េវនការសនាេះម្តូវមានអានុភាព ភាជបប់កាតពែកិច្ច សហើយ OSPI ចាាំបាច្់ម្តូវជូនែាំណឹង ែល់សែើរបណតឹងថាែលួននឹងរិនសេុើបអសងកតសលើ បញ្ហបសនាេះសទ។ 
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	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានសផ្ញើសេច្កដីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខណ៍អកបសរឲបយអនក ែូច្មានដច្ងសៅកនុងដផ្នកេដីពី សេច្កដីជូនែាំណឹងជារុនជាលាយលកខណ៍អកបសរ ទាក់ទងនឹងបញ្ហបដែលមានសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ របេ់អនកសទ កនុងរយៈសពល 10 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ រណឌលេិកបាធិការ ម្តូវដតសផ្ញើជូនអនកនូវការស្លើយតបរួយដែលមាន៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ការពនបយល់ពីរូលសហតុដែលរណឌលេិកបាធិការបានសេនើ ឬបែិសេធរិនចាត់វិធានការដែលបានសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនា ការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ 

	2. 
	2. 
	ការបរិយាយពីជសម្រើេសផ្បសងសទៀតដែលម្កុរ IEP របេ់កូនអនកបានពិចារណ្ និងពីរូលសហតុដែលជសម្រើេទាាំងសនាេះម្តូវបានបែិសេ ធ។ 

	3. 
	3. 
	3. 
	ការបរិយាយពីនីតិវិធកនុងការវាយតនរល បា បន់ 

	ី ម្បមាណ ឯកសារ ឬរបាយការណ៍នីរួយៗ ដែលរណឌលេិកបាធិការសម្បើម្បាេ់ជារូល ោឋបនេម្មាប់វិធានការដែលបានសេនើ ឬបែិសេធ។ និង 

	4. 
	4. 
	ការបរិយាយពីកតាដបសផ្បសងសទៀតដែលពាក់ព័នធនឹងវិធានការដែលបានសេនើ ឬបែិសេធរបេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 


	រណឌលេិកបាធិការសៅដតអាច្អេះអាងថា េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនករិនម្គ្ប់ម្គ្ន់ សទាេះបីជាវាផ្ដល់ឲបយ អនកនូវព័ត៌មានសៅកនុងច្ាំណុច្ទី 1–4 ខាងសលើក៏សោយ។ 
	ការស្ែើយតបរបេ់ភារីាខ្ងសទៀតចំសពាេះេំសណើេុំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 
	សលើកដលងច្ាំសពាេះេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ដែលមានលកខណៈម្បញាប់េម្មាប់វិន័យ ែូច្មានពិភាកបាសៅកនុងដផ្នកខាង សម្ការេដីពី ប 
	នីតិវិធីននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់េម្មាប់វិន័យ ភាគ្ីទទួលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ម្តូវសផ្ញើឲយ ភាគ្ីមាខបងសទៀត នូវការស្លើយតបដែលបញ្ជបក់ជាក់លាក់ពីបញ្ហបសៅកនុងេាំសណើេុាំកនុងរយៈសពល 10 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលទទួល បានេាំសណើេុាំសនេះ។ គ្គ្ីនីរួយៗសៅដតអាច្អេះអាងថា េាំសណេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រិនម្គ្ប់ម្គ្ន់ែដែល។ើ 
	ពាក្យេុំរំរូ 34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
	OSPI បានបសងកើតពាកបយេុាំគ្ាំរូននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រួយ សែើរបបីជួយអនកកនុងការបាំសពញពាកបយសេនើេុាំេម្មាប់េវនាការ ម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ ទម្រង់
	សនេះអាច្ទទួលបានសៅសលើ ទាំព័រដវបសាយតិ៍។ អនករិនម្តូវបានតម្រូវឲបយសម្បើទម្រង់ ើ 
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកបយសេនើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារ 
	OSPI – ការអប់រំពិសេេ – ោក់ពាកបយសេនើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារ 
	ច្បាប់ – េាំណួរទូសៅដែលបានេួរញឹកញាប់ និងដបបបទសេនើេុាំ 


	សនេះស យ។ ប ុដនដេិទធិរបេ់អនកកនុងការទទួលបាន េវនាការម្តឹរម្តូវតារ ផ្លូវច្បាប់អាច្បែិសេធ ឬពនបោរសពលបានម្បេិនសបើេាំសណើេុាំ េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សនេះរិនបញ្ចូលព័ត៌មានដែលម្តូវការ ទាាំងអេ់។ អនកក៏អាច្ទទួលបានពាកបយសេនើេុាំេវនាការរួយ ច្បាប់ពីនាយកោឋបនអប់រំពិសេេរបេ់រណឌលេិកបាធិការអនកផ្ង ដែរ។ 
	ការកំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំរបេ់េិេ្សកនុងសពលរង់ោំេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	សលើកដលងដតមានការដច្ងសៅកនុងដផ្នកេដីពី នីតិវិធីសៅសពលោក់វិន័យេិេបសដែលមានពិការភាព សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនា ការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ម្តូវបានបញ្ជូនសៅឲបយភាគ្ីមាខបងសទៀតកនុងរយៈសពលននែាំសណើរការសោេះម្សាយ និងអាំ ុងសពលរង់ចាាំ សេច្កដីេសម្រច្របេ់េវនាការរិនលាំសអៀងម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ ឬនីតិវិធីតុលាការណ្រួយដែលពាក់ព័នធនឹងបណតឹងតវា បសលើ សេច្កដីេសម្រច្របេ់ ALJ កូនអនកម្តូវដតេែិតសៅកនុងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួ
	កសគ្ លុេះម្តាដតអនក ឬ រណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្មបនសផ្បសងពីសនេះ។ 
	សោយមានការយល់ម្េបពីអនក កូនអនកម្តូវដតោក់សៅកនុងករមវិធីសាលារែឋទូសៅ រហូតែល់បញ្ចប់ការជាំនុាំជម្រេះទាាំងអេ់សនេះ ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់មានពាក់ព័នធនឹងពាកបយេុាំច្ុេះស មបេះែាំបូងសៅកនុងសាលារែឋ។ 
	ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងការផ្ដល់សេវាែាំបូងសម្ការ Part B នន IDEA េម្មាប់កូនអនកដែល កាំពុងបញ្ជូនពីសេវាករមសៅសម្ការ Part C នន IDEA សៅ Part B នន IDEA និងដែលដលងមានេិទធិទទួលបានសេវាករម Part C សោយសារដតកូនអនកមានអាយុបីឆ្បាំសនាេះ រណឌលេិកបាធិការរិនតម្រូវឲបយផ្ដល់សេវាករម Part C ដែលកូនអនកកាំពុងទទួលបាន សនាេះសទ។ ម្បេិនសបើកូនអនកមានេិទធិទទួលបានសេវាករមសម្ការ Part B នន IDEA សហើយអនកយល់ម្េបឲបយកូនរបេ់អនកទទួលបាន ការអប់រំពិសេេ និងសេវាករមពាក់ព័នធជាសលើកែាំបូង សោយរង់ចាាំសាដបប់លទធផ្លជាំនុាំជម្រេះ សនាេះ
	ម្បេិនសបើេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងការផ្ដល់សេវាែាំបូងសម្ការ Part B នន IDEA េម្មាប់កូនអនកដែល កាំពុងបញ្ជូនពីសេវាករមសៅសម្ការ Part C នន IDEA សៅ Part B នន IDEA និងដែលដលងមានេិទធិទទួលបានសេវាករម Part C សោយសារដតកូនអនកមានអាយុបីឆ្បាំសនាេះ រណឌលេិកបាធិការរិនតម្រូវឲបយផ្ដល់សេវាករម Part C ដែលកូនអនកកាំពុងទទួលបាន សនាេះសទ។ ម្បេិនសបើកូនអនកមានេិទធិទទួលបានសេវាករមសម្ការ Part B នន IDEA សហើយអនកយល់ម្េបឲបយកូនរបេ់អនកទទួលបាន ការអប់រំពិសេេ និងសេវាករមពាក់ព័នធជាសលើកែាំបូង សោយរង់ចាាំសាដបប់លទធផ្លជាំនុាំជម្រេះ សនាេះ
	ម្បេិនសបើ ALJ នែល់ការេសម្រច្ថា ការដកដម្បការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំមានលកខណៈេរម្េប សេច្កដីេសម្រច្ ទាក់ទិននឹងការកាំណត់េិទធិសនាេះ ម្តូវដតចាត់ទុកជាការម្ពរសម្ពៀងគ្្បរវាងអនក និងរណឌលេិកបាធិការេម្មាប់សគ្លបាំណង កាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ កនុងអាំ ុងសពលននបណតឹងតវា បណ្រួយសលើសេច្កដីេសម្រច្ម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ 

	ដំសណើរការសោេះម្រសាយ 34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 
	ការម្របជុំមេវងរកដំសណាេះម្រសាយ 
	សៅកនុងរយៈសពល 15នថៃសម្កាយសពលដែលអនកបានោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនកជារួយនឹងរណឌល េិកបាធិការ និង OSPI រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតសកាេះម្បជុាំជារួយអនក និងេមាជិកពាក់ព័នធ ឬេមាជិកននម្កុរ IEP ដែលមាន ច្ាំសណេះែឹងជាក់លាក់ពីអងគសហតុដែលបានកាំណត់សៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនក។ កិច្ចម្បជុាំសនេះ ម្តូវ ដតសធែើស ើងរុនសពលដែលសពលកណត់ននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរ លុេះម្តាដតអនក និ 
	ាំ ងរណឌលេិកបាធិការឯក ភាពសធែើការេម្រុេះេម្រួល ឬឯកភាពសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ។ ការម្បជុាំសនេះ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ម្តូវដតមានតាំណ្ងរណឌលេិកបាធិការមា្បក់ដែលមានអាំណ្ច្កនុងការសធែើ

	សេច្កដីេសម្រច្ ជាំនួេឲបយរណឌលេិកបាធិការ និង 

	2. 
	2. 
	រិនអាច្មានសរធាវើរណឌលេិកបាធិការ លុេះម្តាដតអនកម្តូវបានអរែាំសណើរសោយសរធាវើ។ 


	សគ្លបាំណងននការម្បជុាំគ្ឺ េម្មាប់ឲបយអនកពិភាកបាពីេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនក និងពីអងគសហតុដែល បសងកើតជារូលោឋបនននេាំសណើេុាំ សែើរបបីឲបយរណឌលេិកបាធិការមានឱកាេសោេះម្សាយវិវាទ។ អនក និងរណឌលេិកបាធិការកាំណត់ ពីេមាជិកពាក់ព័នធននម្កុរ IEP េម្មាប់ច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ។ 
	ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយរិនចាាំបាច្់មានសនាេះសទ ម្បេិនសបើ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	អនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បជាលាយលកខណ៍អកបសរ កនុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំសនេះ ឬ 

	2. 
	2. 
	អនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ែូច្មានដច្ងសៅកនុងដផ្នកការេម្រុេះេម្រួល។ 


	រយៈសពលរកសោេះម្រសាយ 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានសោេះម្សាយេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ សៅតារការច្ង់បានរបេ់អនក សៅ កនុងរយៈសពល 30 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលដែលអនកបានោក់េាំសណើេុាំសនេះ សៅរណឌលេិកបាធិការ និង OSPI េវនាការម្តឹរម្តូវ តារផ្លូវច្បាប់អាច្នឹងសកើតស ើង។ 
	រយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់ការសច្ញសេច្កដីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយ ចាប់សផ្ដើរសៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះ ម្សាយ 30 នថៃម្បតិទិន សោយមានការសលើកដលងែលេះេម្មាប់ការដកេម្រួលដែលសធែើស ើងច្ាំសពាេះរយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30 នថៃម្បតិទិនសនេះ ែូច្មានដច្ងខាងសម្ការ។ 
	រយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់ការសច្ញសេច្កដីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយ ចាប់សផ្ដើរសៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះ ម្សាយ 30 នថៃម្បតិទិន សោយមានការសលើកដលងែលេះេម្មាប់ការដកេម្រួលដែលសធែើស ើងច្ាំសពាេះរយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30 នថៃម្បតិទិនសនេះ ែូច្មានដច្ងខាងសម្ការ។ 
	លុេះម្តាដតអនក និងរណឌលេិកបាធិការបានម្ពរសម្ពៀងគ្្បសបាេះបង់ែាំសណើរការសោេះម្សាយ ឬសម្បើម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ការែក ខានរិនបានច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយរបេ់អនក នឹងពនបោរសពលែល់រយៈសពលកាំណត់ននែាំសណើរការសោេះ ម្សាយ និងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ទាល់ដតអនកម្ពរសម្ពៀងច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំ។ 

	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនអាច្ទទួលបានការច្ូលរួររបេ់អនកសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយបនាទបប់ពីបានែិតែាំ ម្បឹងដម្បងេរម្េប និងកត់ម្តាការម្បឹងដម្បងទាាំងសនេះ រណឌលេិកបាធិការអាច្នឹងសេនើេុាំឲបយ ALJ ម្ចានសចាលេាំសណើេុាំេវនា ការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់របេ់អនក សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30នថៃម្បតិទិន។ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតកត់ ម្តាទុកនូវការប ុនប ងរបេ់ែលួនកនុ ាំ 
	ងការសរៀបច្សពល និងទីកដនលងដែលបានឯកភាពគ្្បសៅវិញសៅរកេម្មាប់ការម្បជុាំដេែងរក ែាំសណ្េះម្សាយ។ ការកត់ម្តាសនេះ រួរមានការប ុនប ងែូច្ជា៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	កាំណត់សហតុពិសាតបរកត់ម្តាការសៅទូរេពទ ឬការពបោយារសៅទូរេពទ និងលទធផ្លននការសៅ ទូរេពទទាាំងសនាេះ។ 

	2. 
	2. 
	លិែិតស្លើយ្លងថតច្រលងដែលបានសផ្ញើជូនអនក និងការស្លើយតបដែលបានទទួលណ្រួយ។ និង 

	3. 
	3. 
	កាំណត់ម្តាពិសាតបរននការច្ុេះជួបែល់ផ្ទេះ ឬកដនលងការងាររបេ់អនក និងលទធផ្លពីជាំនួបទាាំងសនាេះ។ 


	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការែកខានរិនបានសរៀបច្ាំការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយសៅកនុងរយៈសពល 15នថៃម្បតិទិនសម្កាយ សពលដែលអនកបានផ្ដល់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ ែល់រណឌលេិកបាធិ
	ការ និង OSPI របេ់អនកសហើយ ឬរណឌល េិកបាធិការែកខានរិនបានច្ូលរួរសៅកនុងការម្បជុាំដេែងរកែាំ
	សណ្េះម្សាយ អនកអាច្សេនើេុាំឲបយ ALJ សច្ញែីកាបងាគបប់ឲបយចាប់សផ្ដើររ យៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនននេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់។ 
	ការមកេម្រមួលចំសពាេះរយៈសពលរកដំសណាេះម្រសាយ 30 នលៃម្របតិទិន 
	ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បជាលាយលកខណ៍អកបសរកនុងការសបាេះបង់ការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរសៅនថៃបនាទបប់។ 
	សម្កាយសពលចាប់សផ្ដើរសធែើការេម្រុេះេម្រួល ឬការម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ និងរុនសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30នថៃម្បតិទិនសហើយ ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងគ្្បជាលាយលកខណ៍អកបសរថា គ្មបនកិច្ចម្ពរសម្ពៀងណ្រួយ ម្តូវសធែើស ើង សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរសៅនថៃបនាទបប់។ 
	ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្ពរសម្ពៀងសម្បើម្បាេ់ែាំសណើរការេម្រុេះេម្រួល ប ុដនដរិនទាន់ នែល់ការម្ពរសម្ពៀងគ្្ប សៅសពលបញ្ចប់រយៈសពលរកែាំសណ្េះម្សាយ 30នថៃម្បតិទិន ភាគ្ីទាាំងពីរអាច្ម្ពរសម្ពៀងជាលាយលកខណ៍អកបសរសែើរបបីបនដការ េម្រុេះេម្រួល រហូត នសៅែល់ការម្ពរសម្ពៀងរួយ។ ប ុដនដម្បេិនសបើអនក ឬរណឌលេិកបាធិការែកែលួនសច្ញពីែាំសណើរការ េម្រុេះេម្រួល សនាេះរយៈសពលកាំណត់ 45នថៃម្បតិទិនេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ចាប់សផ្ដើរសៅនថៃបនាទបប់។ 
	កិចចម្រពមសម្រពៀងននដំសណាេះម្រសាយជាលាយលកខណ៍អក្សរ 
	ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការសោេះម្សាយជសមាលបេះសៅកនុងកិច្ចម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ សនាេះអនក និងរណឌលេិកបាធិ ការម្តូវសធែើកិច្ចម្ពរសម្ពៀងតារផ្លូវច្បាប់រួយដែល៖ 
	1. ច្ុេះហតែសលខាសោយអនក និងតាំណ្ងរណឌលេិកបាធិការមា្បក់ដែលមានេិទធិអាំណ្ច្ច្ងភាជបប់កាតពែកិច្ចច្ាំសពាេះរណឌលេិកបាធិការ 
	និង 
	2. អាច្អនុវតដបានសៅកនុងតុលាការកាំពូល Washington State ណ្រួយននយុតាថបធិការមានេរតែកិច្ច ឬសៅកនុងតុលាការម្េុកននេហរែឋអា សររិក។ 
	រយៈសពលម្រតួតពិនិត្យកិចចម្រពមសម្រពៀង 
	ម្បេិនសបើអនក និងរណឌលេិកបាធិការសធែើកិច្ចម្ពរសម្ពៀងរួយ ជាលទធផ្លននកិច្ចម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ រិនថាជាអនក ឬ រណឌលេិកបាធិការសនាេះសទ អាច្ទុកកិច្ចម្ពរសម្ពៀងសនាេះជាសមា ៈសៅកនុងរយៈសពល 3 នថៃសធែើការចាប់ពីសពលដែលភាគ្ីទាាំង េងខាងច្ុេះហតែសលខាសលើកិច្ចម្ពរសម្ពៀងសនេះ។ 
	េវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ឥតលំសអៀង 34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095 
	ទូសៅ 
	សៅសពលដែលេាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រួយម្តូវបានោក់ អនក ឬរណឌលេិកបាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកនុងជសមាលបេះ ម្តូវដតមានឱកាេេម្មាប់េវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សោយឥតលាំសអៀង។ 
	មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	េវនាការនឹងម្តូវសធែើស ើងសោយ ALJ ឯករាជបយដែលមានលកខណៈេរបបតដិម្គ្ប់ម្គ្ន់ ដែលបសម្រើការឲបយការិយាល័យេវនាការដផ្នក រែឋបាល (Administrative Hearings, OAH)។ 
	រន្រនដីរែឋបាលេវនាការ (ALJ) យា បងសហាច្ណ្េ់៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	រិនម្តូវជាបុគ្គលិក OSPI ឬរណឌលេិកបាធិការដែលពាក់ព័នធសៅកនុងការអប់រំ ឬដថទាាំកុមារ។ ប ុដនដបុគ្គលសនេះ រិនដរនជានិសយាជិត របេ់ទីភា្បក់ងារសោយសារដតពួកសគ្ម្តូវបានជួលសោយទីភា្បក់ងារ ឲបយសធែើជា ALJ សនាេះស ើយ។ 

	2. 
	2. 
	រិនម្តូវមានផ្លម្បសយាជន៍ផ្ទបល់ែលួន ឬអាជីពដែលមានជសមាលបេះជារួយនឹងភាពរិនលាំសអៀងរបេ់ ALJ សៅកនុងេវនាការ។ 

	3. 
	3. 
	ម្តូវដតមានច្ាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងយល់ពីបញ្ញតដិនានារបេ់ IDEA និងបទបញ្ញតដិេហព័នធ និងរែឋទាក់ទិននឹង IDEA ក៏ែូច្ជាការបក ម្សាយផ្លូវច្បាប់នន IDEA សោយតុលាការេហព័នធ និងរែឋ និង 

	4. 
	4. 
	ម្តូវមានច្ាំសណេះែឹងសម្ៅម្ជេះ និងមានេរតែភាពែឹកនាាំេវនាការ សធែើ និងេរសេរសេច្កដីេសម្រច្ម្េបសៅតារការអនុវតដច្បាប់េរ ម្េបជាបទោឋបន។ 


	រណឌលេិកបាធិការនីរួយៗម្តូវដតរកបាទុកនូវបញ្ជីស មបេះបុគ្គលដែលបសម្រើជា ALJ សោយមានការសរៀបរាប់ពីលកខណៈេរបបតដិរបេ់ ALJ នីរួយៗ។ បញ្ជីស មបេះ ALJ ក៏មានសៅសលើសគ្ហទាំព័ររបេ់ OSPI ផ្ងដែរ។ 
	កមមវតែុននេវនាការម្រតឹមម្រតូវតាម្ែូវច្ាប់ 
	ភាគ្ីដែលសេនើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់រិនអាច្សលើកពីបញ្ហបនានាសៅកនុងេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ដែលរិនម្តូវ បានបងាហបញសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការសនាេះស យ លុេះម្តាដតភាគ្ ើ ីមាខបងសទៀតយល់ម្ពរ។ 
	សពលកំណត់េម្រាប់ការសេនើ
	េុំេវនាការ 
	អនក ឬរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតោក់ពាកបយេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សៅកនុងរយៈសពលពីរឆ្បាំគ្ិតចាប់ពីកាលបរិសច្េទដែល អនក ឬរណឌលេិកបាធិការបានែឹង ឬគ្ួរបានែឹងអាំពីបញ្ហបដែលបានសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការ។ 
	ករណីសលើកមលងេម្រាប់សពលកំណត់ 
	សពលកាំណត់ខាងសលើរិនយកជាការម្បេិនសបើអនករិនអាច្ោក់េាំសណើេុាំេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់សោយសារ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	រណឌលេិកបាធិការបានដថលងរិនពិតថា ែលួនបានសោេះម្សាយបញ្ហប ឬសរឿងរា បវដែលអនកសលើកស ើងសៅកនុងេាំសណើេុាំេវនាការរបេ់ អនក ឬ 

	2. 
	2. 
	រណឌលេិកបាធិការបិទបាាំងព័ត៌មានពីអនក ដែលែលួនម្តូវផ្ដល់ជូនអនកសម្ការ Part B នន IDEA។ 


	េិទធិេវនាការនានា 34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	ទូសៅ 
	អនកមានេិទធិតាំណ្ងឲបយែលួនអនកសៅេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវិធីោក់វិន័យ)។ អនក និង រណឌលេិកបាធិការដែលជាភាគ្ីេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវិធីោក់វិន័យ) មានេិទធិ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	កនុងការតាំណ្ងសោយសរធាវើ និងអរែាំសណើរ និងផ្ដល់ម្បឹកបាសយាបល់សោយបុគ្គលដែលមានច្ាំសណេះែឹង ឬការបណតតេះបណ្តបល ពិសេេទាក់ទងនឹងបញ្ហបនានារបេ់េិេបសមានពិការភាព។ 

	2. 
	2. 
	បងាហបញភេដុតាង និងម្បឈររុែ េួរច្សរលើយ និងសេនើេុាំវតដមានសាកបសី។ 

	3. 
	3. 
	ហារឃាត់ការបងាហបញពីភេដុតាងណ្រួយសៅេវនាការដែលរិនម្តូវបានបងាហបញែល់ភាគ្ីមាខបងសទៀត យា បងសហាច្ណ្េ់ក៏ម្បាាំនថៃ សធែើការរុនេវនាការ។ 

	4. 
	4. 
	យកឯកសារេវនាការដែលបានកត់ម្តាម្គ្ប់ពាកបយ ជាលាយលកខណ៍អកបសរ ឬជាសអ ិច្ម្តូនិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។ និង 

	5. 
	5. 
	យកលទធផ្លននអងគសហតុ និងសេច្កដីេសម្រច្ជាលាយលកខណ៍អកបសរ ឬជាសអ ិច្ម្តូនិកសៅតារជសម្រើេរបេ់អនក។ 


	ការបង្ហ្ញព័ត៌ានបមនែម 
	យា បងសហាច្ណ្េ់ក៏ម្បាាំនថៃសធែើការរុនេវនាការម្តឹរម្តូវតារផ្លូវច្បាប់ អនកនិងរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតបងាហបញឲបយគ្្បសៅវិញសៅ រក នូវការវាយតនរលទាាំងអេ់ដែលបានសធែើស ើងសៅកាលបរិសច្េទសនាេះ និងអនុសាេន៍នានាដផ្ែកសលើការវាយតនរលទាាំងឡាយ ដែលអនក ឬរណឌលេិកបាធិការច្ង់សម្បើម្បាេ់សៅកនុងេវនាការ។ 
	ALJ អាច្នឹងរារាាំងភាគ្ីណ្រួយដែលែកខានរិនបានអនុវតដតារលកខែណឌសនេះ រិនឲបយបងាហបញការវាយតនរល ឬអនុសាេន៍ពាក់ ព័នធសៅេវនាការ សោយគ្មបនការយល់ម្ពរពីភាគ្ីមាខបងសទៀត។ 
	េិទធិរបេ់ាតាបិតាសៅកនុងេវនាការ 
	អនកម្តូវបានផ្ដល់េិទធិឲបយ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	មានវតដមានកូនអនក 

	2. 
	2. 
	សបើកេវនាការជាសាធារណៈ និង 

	3. 
	3. 
	មានឯកសារេវនាការ លទធផ្លននអងគសហតុ និងសេច្កដីេសម្រច្ដែលបានផ្ដល់ជូនអនកសោយឥតគ្ិតនថល។ 


	សពលកំណត់ និងភាពេមរម្យននេវនាការ 34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
	រិនឲបយសលើេពី 45 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ចប់រយៈសពលកាំណត់ 30 នថៃម្បតិទិនេម្មាប់កិច្ចម្បជុាំដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ ឬ រិនឲបយសលើេពី 45 នថៃម្បតិទិនសម្កាយសពលបញ្ចប់រយៈសពលកាំណត់ននរយៈសពលសោេះម្សាយដែលបានដកដម្ប៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	សេច្កដីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយម្តូវបានេសម្រច្សៅកនុងេវនាការ សហើយ 

	2. 
	2. 
	សេច្កដីេសម្រច្រួយច្បាប់ម្តូវបានសផ្ញើជូនភាគ្ីនីរួយៗ។ 


	ALJ អាច្ផ្ដល់ការពនបោរសពលជាក់លាក់សលើេពីរយៈសពលកាំណត់ 45នថៃម្បតិទិន ែូច្មានសរៀបរាប់ខាងសលើសៅតារការសេនើេុាំរបេ់ ភាគ្ីណ្រួយៗ។ េវនាការនីរួយៗម្តូវដតសធែើស ើងសៅសមា បង និងទីកដនលងដែលេរររបយេម្មាប់អនក និងកូនអនក។ 
	សេចកដីេសម្រមចននេវនាការ 34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 
	សេចកដីេសម្រមចរបេ់មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	សេច្កដីេសម្រច្របេ់រន្រនដីរែឋបាលេវនាការថាសតើកូនអនកទទួលបានការអប់រំសាធារណៈេរម្េបសោយឥតគ្ិតនថល (FAPE) ឬ យា បងណ្សនាេះ ម្តូវដតដផ្ែកសលើរូលោឋបនច្បាេ់លាេ់។ 
	សៅកនុងេវនាការដែលអន ើញថាកូនអនករិនបានទទួល 
	កសចាទម្បកាន់ថា រណឌលេិកបាធិការបានរំសលាភនីតិវិធី ALJ អាច្រកស FAPE កនុងករណីដែលភាពរិនម្គ្ប់ម្គ្ន់នននីតិវិធី៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	សម្ជៀតដម្ជកេិទធិរបេ់កូនអនកកនុងការទទួលបាន FAPE 

	2. 
	2. 
	សម្ជៀតដម្ជកយា បងខាលបាំងសលើឱកាេកនុងការច្ូលរួរសៅកនុងែាំសណើរការសធែើសេច្កដីេសម្រច្ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ FAPE ែល់កូនអនក ឬ 

	3. 
	3. 
	សធែើឲបយមានការែកហូតអតែម្បសយាជន៍ននការអប់រំ។ 


	ខតាមការេនមត់ននច្ាប់ 
	សទាេះបីរន្រនដី ALJ រិនរកស ើញថា មានការរំសលាភសលើ FAPE ក៏សោយ ក៏រន្រនតី ALJ សៅដតអាច្បងាគបប់ឲបយរណឌលេិកបាធិការអនុវតត តារលកខែណឌតម្រូវទាាំងឡាយកនុងដផ្នកទាក់ទងនឹងនីតិវិធីទទួលបានកិច្ចការពារននបទបបបញ្ញតតិរែឋេហព័នធ សម្ការ Part B នន IDEA (34 CFR §§ 300.500 រហូតែល់ 300.536)។ 
	េំសណើសោយម កេុំសធវើេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ 
	សលាកអនកអាច្ោក់េាំសណើសោយដ ករួយេុាំសធែើេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហបរួយោច្់ សោយដ កពីេាំសណើេុាំសធែើេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្ាប់ ដែលបានោក់រួច្សហើយ។
	ប 
	លទធ្ល និងសេចកតីេសម្រមចរបេ់ម្រកុមម្របឹក្ាសោបល់ និងសាធារណៈជនទូសៅ 
	OSPI លុបសចាលព័ត៌មានអតតេញ្ញបណផ្ទបល់ែលួនណ្រួយ និង៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ផ្តល់លទធផ្លនិងសេច្កតីេសម្រច្សៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ជនែល់គ្ណៈកមាមបធិការម្បឹកបាសយាបល់សលើូ ការអប់រំពិសេេននរែឋវា បេុីនសតាន (SEAC) និង 

	2. 
	2. 
	ផ្បសពែផ្បាយលទធផ្ល និងសេច្កតីេសម្រច្ទាាំងសនាេះជូនសាធារណៈជន។ 


	សេចកតីេសម្រមចសាថ្ពរ, បណតឹងឧទធរណ៍ 34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	សេច្កតីេសម្រច្ដែលបានសធែើស ើងសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវើធីវិ ន័យ) គ្ឺជាសេច្កតីេសម្រច្សាថបបរ សវៀរដលងដតភាគ្ីណ្រួយ (សលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការ) មានការពាក់ព័នធកនុងេវនាការ បតឹងឧទធរណ៍សលើសេច្កតីេសម្រច្ តាររយៈការសធែើ បណតឹងរែឋបបបសវណីសៅតុលាការ ែូច្បានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ។ 
	បណតឹងរដឋប្បសវណី រួមទាំងរយៈសពលននការោក់បណតឹងទាំ
	ងសនាេះ 34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	ទូសៅ 
	ម្បេិនសបើភាគ្ីណ្រួយជាំទាេ់សៅនឹងលទធផ្ល និងសេច្កតីេសម្រច្ ដែលសធែើស ើងសៅកនុងេវនាការអាំពីកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវ តារច្បាប់ (រួរទាាំងេវនាការទាក់ទងនឹងនីតិវិធីវិន័យផ្ង) ភាគ្ីសនាេះមានេិទធិសធែើបណតឹងរែឋបបបសវណី ទាក់ទងនឹងបញ្ហបដែលជា ករមវតែុននេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ បណតឹងសនាេះអាច្សធែើស ើងសៅតុលាការរែឋដែលមានយុតាតបធិការ (តុលាការរែឋដែលមានេរតែកិច្ចសធែើេវនាការសលើសរឿងកតីម្បសភទសនេះ) ឬសៅតុលាការម្េុកននេហរែឋអាសររិក។ តុលាការម្េុក េហរែឋអាសររិក មានេិទធិអាំណ្ច្កនុងការេសម្រច្សលើបណតឹងទាាំងឡាយដែលសធែើស ើងសម្ការ Part
	អាជាញ្យុកាល 
	ភាគ្ីដែលបតឹងនឹងមានរយៈសពល 90 នថៃតារម្បតិទិន ចាប់ពីនថៃននការសធែើសេច្កតីេសម្រច្របេ់រន្រនតី ALJ សែើរបបីោក់បណតឹងរែឋបបបសវ ណី។ 
	នីតិវធីិ បមនែម 
	សៅកនុងបណតឹងរែឋបបបសវណី តុលាការ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ទទួលកាំណត់សហតុននកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីរែឋបាល។ 

	2. 
	2. 
	េវនាការសលើភ័េតុតាងបដនែរ តារការសេនើេុាំរបេ់សលាកអនក ឬតារការសេនើេុាំរបេ់រណឌលេិកបាធិការ និង 

	3. 
	3. 
	េាំអាងសលើសេច្កតីេសម្រច្របេ់ែលួន េតីអាំពីភាពសលើេលុបននភ័េតុតាង និងផ្តល់វិធានការ ែាំសណ្េះម្សាយដែលតុលាការយល់ ស ើញថាេរម្េប។ 


	វិធានននការបកម្រសាយ 
	Part B នន IDEA រិនោក់កម្រិត ឬកាំណត់េិទធិ នីតិវិធី និងែាំសណ្េះម្សាយ ដែលមានសម្ការរែឋធរមនុញ្ញននេហរែឋអាសររិក ច្បាប់េតី ពីជនជាតិអាសររិកមានពិការភាពឆ្បាំ 1990 ច្ាំណងសជើង V ននច្បាប់េតីពីការសាតបរនីតិវើធីេរបបទា ឆ្បាំ1973 (Part 504) ឬច្បាប់ សផ្បសងសទៀតននរែឋេហព័នធ ដែលការពារេិទធិេិេបសនិេបសិតមានពិការភាព។ សទាេះយា បងណ្ក៏សោយ ម្បេិនសបើសលាកអនកោក់ប ណតឹងរែឋបបបសវណី សម្ការច្បាប់ទាាំងសនេះ សហើយសលាកអនកដេែងរកែាំសណ្េះម្សាយ ដែលមានដច្ងសម្ការ Part B នន IDEA ផ្ង ដែរសនាេះ នីតិវិធីេតីអាំពីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ដែលបានសរៀបរ
	ម្របាក់នលែឈ្នួលសមធាវី 34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	ទូសៅ 
	ម្បេិនសបើសលាកអនកឈនេះកតីកនុងសរឿងរែឋបបបសវណី សហើយមានសរធាវើជាតាំណ្ងសនាេះ តារ្នាទបនុេិទធិរបេ់ែលួន តុលាការអាច្េសម្រច្ ឲបយភាគ្ីចាញ់កតីបង់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបឲបយសលាកអនក។ 
	សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីណ្រួយ ដែលសធែើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទបនុេិទធិរបេ់ែលួន តុលាការអាច្ េសម្រច្ឲបយសរធាវើ នេះកតី ម្បេិនសបើសរធាវ 
	របេ់សលាកអនកបង់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបឲបយរណឌលេិកបាធិការ ឬ OSPI ដែលឈ ើ ៖ (ក) ដែលបានបតឹង ឬសរឿងកតីដែលតុលាការរកស ើញសនាេះជាសរឿងកតីគ្មបនែលឹរសារ រិនេរសហតុផ្ល ឬគ្មបនរូលោឋបន 
	ច្បាេ់លាេ់ ឬ (ែ) បានបនតបតឹង សម្កាយសពលដែលបណតឹងសនាេះបានបងាហបញកាន់ច្បាេ់នូវភាពគ្មបនែលឹរសារ គ្មបនសហតុផ្ល េរម្េប ឬគ្មបនរូលោឋបនច្បាេ់លាេ់ ឬ 
	សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីណ្រួយ ដែលសធែើស ើងសម្ការ Part B នន IDEA តារ្នាទបនុេិទធិរបេ់ែលួន តុលាការអាច្ េសម្រច្ឲបយសលាកអនក ឬសរធាវើរបេ់សលាកអនកបង់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបឲបយរណឌលេិកបាធិការ ឬ OSPI ដែលឈនេះកតី ម្បេិនសបើេាំសណើរបេ់សលាកអនកេុាំសធែើេវនាការ សលើកិច្ចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ ឬសរឿងកសនាេះម្តូវបានបងាហបញឲបយស
	តី ើញ នូវបាំណងរិនេរម្េបសម្កាយរក ែូច្ជាកនុងបាំណងយាយី បងកការយឺតយា បងរិនចាាំបាច្់ ឬបសងកើនការច្ាំណ្យរិនចាាំបាច្់សលើ បណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើ
	រការនីតិវិធី។ 
	ការេសម្រមចអំពីម្របាក់នលែឈ្នួលសមធាវី 
	ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ ម្តូវដតដផ្ែកសលើនថលឈនួលទូសៅសៅកនុងេហគ្រន៍ ដែលបណតឹង ឬេវនាការសនាេះសធែើស ើងទាក់ទងនឹងម្បសភទ និងគ្ុណភាពសេវាដែលបានផ្តល់។ ម្បាក់បដនែរ ឬសរគ្ុណរិន ម្តូវសម្បើម្បាេ់សៅកនុងការគ្ណនាម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ ដែល បានេសម្រច្សហើយសនាេះសទ។ 
	ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ រិនអាច្ម្តូវបានផ្តល់ សហើយការច្ាំណ្យពាក់ព័នធ រិនអាច្ម្តូវបានេងវិញសទ សៅកនុងបណតឹង ឬកិច្ច ែាំសណើរការនីតិវិធីសម្ការ Part B នន IDEA ទាក់ទងនឹងសេវាដែលបានសម្បើម្បាេ់បនាទបប់ពីផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយជាលាយលកខណ៍អកបសរ ជូនសលាកអនក ម្បេិនសបើ៖ 
	1. ការផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយសនាេះសធែើស ើងកនុងរយៈសពល ដែលមានដច្ងកនុងវិធាន 68 ននវិធាននីតិវិធី រែឋបបបសវណីននរែឋេហព័នធ ឬ កនុង ករណីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ឬការ ពិនិតបយស ើងវិញកម្រិតរែឋ កនុងរយៈសពលណ្រួយសម្ច្ើនជាង10នថៃតារ ម្បតិទិន រុនកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធីចាប់សផ្តើ
	រ។ 2. ការផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយសនាេះរនម្តូវបានទទួលយកកនុងរយៈសពល 10នថៃតារម្បតិទិ 
	ិ ន និង 
	3. តុលាការ ឬរន្រនតី ALJ រកស ើញថា េាំណងដែលសលាកអនកបានទទួលជាច្ុងសម្កាយសនាេះ រិនេរម្េបេម្មាប់សលាកអនកជាងការផ្ត ល់ែាំសណ្េះម្សាយ។ 
	ថែីតបបិតដតមានការកម្រិតទាាំងសនេះ តុលាការអាច្េសម្រច្ឲបយផ្តល់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើ និងការច្ាំណ្យពាក់ព័នធែល់សលាកអនក បាន ម្បេិនសបើសលាកអនកឈនេះកតី សហើយសលាកអនកមានសហតុផ្លេរម្េបកនុងការម្ចានសចាលការផ្តល់ែាំសណ្េះម្សាយ។ 
	ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើរិនអាច្េសម្រច្ផ្តល់ជូនបានសទ ទាក់ទងនឹងការម្បជុាំណ្រួយរបេ់ម្កុរការងារ IEP សវៀរដលងដតការម្បជុាំ សនាេះសធែើស ើងសោយសារកិច្ចែាំសណើរការរែឋបាល ឬច្ាំណ្ត់ការរបេ់តុលាការ។ 
	ការម្បជុាំេតីអាំពីែាំសណ្េះម្សាយរួយ ដែលតម្រូវសម្ការនីតិវិធីេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ រិនម្តូវចាត់ទុកជាការ សកាេះម្បជុាំសោយសារេវនាការរែឋបាល ឬច្ាំណ្ត់ការតុលាការ សហើយក៏រិនម្តូវចាត់ទុកជាេវនាការរែឋបាល ឬច្ាំណ្ត់ការ តុលាការ សែើរបបីផ្តល់ម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើសទ។ 
	តុលាការអាច្កាត់បនែយបរិមាណម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើេរម្េបដែលបានេសម្រច្ផ្តល់ឲបយ សម្ការ Part B នន IDEA ម្បេិនសបើ តុលាការរកស ើញថា៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	កនុងអាំ ុងសពលបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធី សលាកអនក ឬសរធាវើរបេ់សលាកអនកបានសធែើ ឲបយយឺតយា បងែល់សេច្កតីេសម្រច្ច្ុង សម្កាយននវិវាទសោយរិនេរសហតុផ្ល។ 

	2. 
	2. 
	បរិមាណម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើដែលេសម្រច្ឲបយផ្តល់ មានច្ាំនួនសលើេរិនេរម្េបនឹងនថលឈនួលគ្ិតជាសមា បង ដែលគ្ិតជាទូសៅសៅ កនុងេហគ្រន៍ េម្មាប់សេវាម្េសែៀងគ្្ប ននសរធាវើ ដែលមានជាំនាញ កិតតិនារ និងបទពិសសាធន៍េរម្េបម្េសែៀងគ្្ប។ 

	3. 
	3. 
	សពលសវលាដែលបានច្ាំណ្យ និងសេវាច្បាប់ដែលបានផ្តល់ មានកម្រិតសម្ច្ើនសលើេលប់ សបើពិនិតបយអាំពីលកខណៈននបណតឹង ឬកិច្ច ែាំសណើរការនីតិវិធី ឬ 

	4. 
	4. 
	សរធាវើដែលសធែើជាតាំណ្ងឲបយសលាកអនក រិនបានផ្តល់ឲបយរណឌលេិកបាធិការនូវព័ត៌មានេរម្េបសៅកនុងការជូនែាំណឹងអាំពីេាំសណើ េុាំកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ែូច្បានសរៀបរាប់សម្ការច្ាំណុច្ េាំសណើ ឹរម្តូវតារច្បាប់។


	េុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្ត 
	សទាេះយា បងណ្ក៏សោយ តុលាការរិនអាច្កាត់បនែយម្បាក់នថលឈនួលសរធាវើបានសទ ម្បេិនសបើតុលាការរកស ើញថា រែឋ ឬ រណឌល េិកបាធិការ បានសធែើឲបយយឺតយា បវរិនេរសហតុផ្លែល់សេច្កតីេសម្រច្ច្ុងសម្កាយននបណតឹង ឬកិច្ចែាំសណើរការនីតិវិធី ឬមានការ រំសលាភបាំ
	ពានរួយ សម្ការែនននីតិវិធីទទួលបាន កិច្ចការពារនន Part B នន IDEA។ 
	នីតិវិ ិ
	ធីោក់វន័យេម្រាប់េិេ្សមដលានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេ 
	កូនរបេ់អនកម្តូវបានផ្តល់ការការពារេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ សៅសពលដែលពួកគ្ត់ម្តូវបានោក់វិន័យ។ ការការពារទាាំងសនេះ រួរបញ្ចូលទាាំងនីតិវិធីននការោក់វិន័យ ដែលអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសទាាំងអេ់ផ្ងដែរ។ ការការពារទាាំងសនេះ ក៏អនុវតតច្ាំសពាេះេិេបស ដែលរិនទាន់ម្តូវបានរកស ើញថា មានេិទធិទទួលបានការអប់រំពិសេេផ្ងដែរ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការបានែឹងថា េិេបស សនាេះនឹងមានេិទធិទទួលបាន។ 
	េិទធិអំណាចរបេ់បុរគលិកសាលា 34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
	ការកំណត់ករណីនីមួយៗោច់សោយម ក 
	បុគ្គលិកសាលាអាច្ពិចារណ្សាថបនភាពពិសេេណ្រួយតារសគ្លការណ៍រួយករណីរតងៗ សៅសពលកាំណត់ថាសតើការផ្លបេ់បតូ រការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំ ដែលសធែើស ើងម្េបតារលកខែណឌតម្រូវខាងសម្ការទាក់ទងនឹងវិន័យ មានលកខណៈេរ ម្េបេម្មាប់កូនអនក ដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករម្បតិបតតិរបេ់សាលា ឬយា បងណ្។ 
	ទូសៅ 
	ែូច្គ្្បនឹងកម្រិតរួយដែលពួកសគ្ចាត់វិធានដបបសនេះេម្មាប់េិេបសគ្មបនពិការភាព បុគ្គលិកសាលាអាច្ែកកូនរបេ់អនកសច្ញពី ការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្រិនឲបយសលើេពីរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ សៅោក់កនុង បរិយាកាេអប់រំបសណ្តបេះអាេននេរម្េបសផ្បសងសទៀត ដែលជាបរិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត ឬផ្អបកកូនរបេ់អនកសៅសពលដែលពួក សគ្រំសលាភបាំពានម្ករេីលធរ៌េិេបស។ បុគ្គលិកសាលា ក៏អាច្ែកកូនអនកបដនែរសទៀតផ្ងដែរច្ាំសពាេះការម្បម្ពឹតតែុេ្គងោច្់ 
	ែូច្គ្្បនឹងកម្រិតរួយដែលពួកសគ្ចាត់វិធានដបបសនេះេម្មាប់េិេបសគ្មបនពិការភាព បុគ្គលិកសាលាអាច្ែកកូនរបេ់អនកសច្ញពី ការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្រិនឲបយសលើេពីរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ សៅោក់កនុង បរិយាកាេអប់រំបសណ្តបេះអាេននេរម្េបសផ្បសងសទៀត ដែលជាបរិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត ឬផ្អបកកូនរបេ់អនកសៅសពលដែលពួក សគ្រំសលាភបាំពានម្ករេីលធរ៌េិេបស។ បុគ្គលិកសាលា ក៏អាច្ែកកូនអនកបដនែរសទៀតផ្ងដែរច្ាំសពាេះការម្បម្ពឹតតែុេ្គងោច្់ 
	សោយដ កសៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលសនេះ រិនឲបយសលើេពីរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ ែរាបណ្ការែកទាាំងសនាេះរិនសធែើ ឲបយផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារច្ាំណ្ត់ការវិន័យ េម្មាប់និយរន័យខាងសម្ការ)។ 

	សៅសពលកូនអនកម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ េម្មាប់រយៈសពលេរុប 10 នលៃេិក្ា សៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលសនេះ រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតផ្តល់សេវាកនុងកម្រិតរួយែូច្បានតម្រូវខាងសម្ការកនុងច្ាំសណើងសជើងរងេដីពី សេវាករមនានា កនុងអាំ ុងសពលនថៃបនតបនាទបប់ននការែកសច្ញសៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលសនាេះ។ 
	អំណាចបមនែម 
	ម្បេិនសបើអាកបបបកិរិយាដែលរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេបសរិនដរនជាអាការៈននពិការភាពរបេ់កូនអនកសទ (សរើល ការ កាំណត់ពីអាការៈននពិការភាព (Manifestation Determination) ខាងសម្ការ) សហើយការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលបានសេវាអប់រំ សោយសារវិន័យ មានរយៈសពលសលើេពី 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ បុគ្គលិកសាលាអាច្អនុវតតនីតិវិធីោក់វិន័យច្ាំសពាេះកូនអនកតា រវិធីែូច្គ្្ប និងេម្មាប់រយៈសពលែូច្គ្្បនឹងការអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសគ្មបនពិការភាពដែរ សលើកដលងដតសាលាម្តូវផ្តល់សេវាឲបយកូន អនកែូច្បានសរៀបរាប់ខាងសម្ការដផ្នកេដីពីសេវាករមនានា។ ម្កុរការងារ IEP របេ់កូនអ
	បីផ្តល់សេវាជូនកូនអនកសៅកនុងសាថបនភាពសនេះ។ 
	សេវាកមមនានា 
	សេវាដែលម្តូវផ្តល់ឲបយកូនអនកសៅសពលដែលពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ អាច្ ផ្តល់ឲបយសៅកនុងបរិយាកាេអប់រំបសណ្តបេះអាេននរួយសផ្បសងសទៀត។ 
	រណឌលេិកបាធិការរិនតម្រូវឲបយផ្តល់សេវានានាែល់កូនអនកសទ ម្បេិនសបើពួកសគ្ម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវា អប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្េម្មាប់រយៈសពល 10 នលៃេិក្ា ឬតិចជាងសនេះ សៅកនុងឆ្្ំេិក្ាសនាេះ លុេះម្តាដតវាផ្តល់សេវាែល់េិេបស គ្មបនពិការភាព ដែលម្តូវបានែកសច្ញម្េសែៀងគ្្បសនេះ។ 
	ម្បេិនសបើកូនអនកម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្េម្មាប់រយៈសពលសលើេពី 10 នលៃ េិក្ា កូនអនកម្តូវដត៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	បនតទទួលសេវាអប់រំ សែើរបបីឲបយកូនអនកអាច្បនតច្ូលរួរកនុងករមវិធីអប់រំទូសៅ សទាេះបីេែិតសៅកនុងបរិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត និងសែើរបបីឲបយ រើកច្សម្រើន នសៅរកការេសម្រច្សគ្លសៅដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់ពួកសគ្ និង 

	2. 
	2. 
	ម្បេិនសបើអាកបបបកិរិយាកូនអនកជាអាការៈពិការភាពរបេ់ពួកសគ្ សនាេះពួកសគ្ម្តូវដតទទួលបានការវាយតនរលពីអាកបបបកិរិយារុែងារ និងសេវាអនតរាគ្រន៍អាកបបបកិរិយា និងការដកេម្រួលដែលបានបសងកើតស ើងេម្មាប់សោេះម្សាយការរំសលាភបាំពានសលើអាកបបបកិរិយា សែើរបបីកុាំឲបយសកើតស ើងរតងសទៀត តារលកខណៈេរម្េប។ 


	បនាទបប់ពីកូនអនកម្តូវបានែកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ សៅកនុងឆ្បាំេិកបាែដែលេម្មាប់រយៈ សពល 10 នលៃេិក្ា និងម្របេិនសបើការែកសនេះមានរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាជាបនតបនាទបប់ ឬតិច្ជាងសនេះ សហើយម្បេិនសបើការែក សនេះ រិនម្តូវបានកាំណត់ថាជាការផ្លបេ់បដូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័
	យខាងសម្ការ) សនាេះ បុគ្គលិកសាលា សោយមានការម្បឹកបាសយាបល់ជារួយម្គ្ូរបេ់កុមារយា បងតិច្មា្បក់ នឹងកាំណត់ពីទាំហាំននតម្រូវការរបេ់សេវាសែើរបបីឲបយកូនអនកអាច្ 
	បនតច្ូលរួរកនុងករមវិធីេិកបាអប់រំ ិយាកាេរួយសផ្បសងសទៀត និងសែើរបបីឲបយរើកច្សម្រើន នសៅរកការ 
	ទូសៅ សទាេះបីេែិតសៅកនុងបរ េសម្រច្សគ្លសៅ ដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់កូនអនក។ 
	ម្បេិនសបើការែកសនេះ គ្ឺជាការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ម្កុរការងារ IEP របេ់កូន អនកកាំណត់យកសេវាេរម្េបសែើរបបីឲបយកូនអនកអាច្បនតច្ូលរួរកនុ
	ងករមវិធីេិកបាអប់រំទូសៅ សទាេះបីេែិតកនុងបរិយាកាេរួយសផ្បសង សទៀត និងសែើរប នសៅរកការេសម្រច្សគ្លសៅដែលបានកាំណត់សៅកនុង IEP របេ់ពួកសគ្។ 
	បីឲបយរើកច្សម្រើន 
	ការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់េិ ំ 
	ទធិទទួលសេវាអប់រសោយសារចំណាត់ការវិន័យ 34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155 
	ការែកកូនរបេ់អនកសច្ញពីការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់ពួកសគ្ គ្ឺជាការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់េិទធិទទួលសេវា អប់រំ ម្បេិនសបើ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ការែកសនាេះមានរយៈសពលសលើេពី 10 នថៃេិកបាជាបនតបនាទបប់ ឬ 

	2. 
	2. 
	2. 
	កូនអនកេែិតសម្ការការែកសច្ញជាបនតបនាទបប់ ដែលបសងកើតជាគ្ាំរូរួយសោយសារ៖ a. ការែកជាបនតបនាទបប់េរុបមានរយៈសពលសលើេពី 10នថៃេិកបាសៅកនុងឆ្បាំេិកបារួយ។ 

	b. 
	b. 
	b. 
	អាកបបបកិរិយារបេ់កូនអនកមានលកខណៈម្េសែៀងគ្្បយា បងខាលបាំងសៅនឹងឧបបបតតិសហតុកនលង រករបេ់ពួកសគ្ ដែលនាាំឲបយមានការ ែកជាបនតបនាទបប់ និង 

	c. 
	c. 
	មានកតាតបបដនែរសទៀតដែលយករកពិចារណ្ែូច្ជា រយៈសពលននការែករួយសលើកៗ រយៈសពលេរុបដែលកូនអនកម្តូវបានែក សច្ញ និងគ្មាលបតននការែកពីរួយសៅរួយ។ 




	រណឌលេិកបាធិការកាំណត់ថាសតើគ្ាំរូននការែកសនាេះសធែើឲបយមានការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំតារសគ្លការណ៍រួយ ករណីរដងៗ ឬយា បងណ្ និងេែិតសម្ការការម្តួតពិនិតបយស ើងវិញតារេវនាការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងនីតិវិធីតុលាការម្បេិនសបើ អនករិនយល់ម្េប។ 
	ការជូនដំណឹង 
	សៅនថៃដែលរណឌលេិកបាធិការសធែើសេច្កតីេសម្រច្ែកសច្ញដែលជាការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំេម្មាប់កូនអនក សោយសារការរំសលាភបាំពានសលើម្ករេីលធរ៌េិេបស រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតជូនែាំណឹងអនកអាំពីសេច្កតីេសម្រច្សនាេះ សហើយផ្ត ល់សេច្កតីជូនែាំណឹងេដីពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធីែល់អនក។ 
	ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព 
	សៅកនុងរយៈសពល 10 នលៃេិក្ាននការេសម្រច្ណ្រួយច្ាំសពាេះការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ (សរើលការផ្លបេ់បតូរកា រកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំសោយសារច្ាំណ្ត់ការវិន័យ) របេ់កូនអនក សោយសារការរំសលាភម្ករេីលធរ៌េិេបស រណឌល េិកបាធិការ និងេមាជិកពាក់ព័នធននម្កុរការងារករមវិធី IEP ដែលកាំណត់សោយអនក និងរណឌលេិកបាធិការម្តូវដតពិនិតយសប ើង វិញសលើម្គ្ប់ព័ត៌មានពាក់ព័នធទាាំងអេ់សៅកនុងឯកសារកូនអនក រួរទាាំងករមវិធី IEP របេ់ពួកសគ្ ការអសងកតរបេ់ម្គ្ូណ្មា្បក់ និង ព័ត៌មានពាក់ព័នធណ្រួយ ដែលបានផ្ដល់សោយអនកេម្មាប់កាំណត់៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះបងកស ើងសោយ ឬមានទាំនាក់ទាំនងសោយផ្ទបល់ និងេាំខាន់សៅនឹងពិការ ភាពរបេ់កូនអនកឬយា បងណ្ ឬ 

	2. 
	2. 
	ថាសតើការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាលទធផ្លផ្ទបល់ននការែកខានរបេ់រណឌលេិកបាធិការកនុងការអនុវតត ី IEP របេ់កូនអនកឬយា បង 


	ករមវិធ 
	ណ្។ 
	ម្បេិនសបើេមាជិកពាក់ព័នធននម្កុរការងារករមវិធី IEP ននកូនរបេ់សលាកអនក រួរទាាំងសលាកអនក កាំ ឌ
	ណត់ ថា បានបាំសពញលកខែណ ទាាំងសនាេះសហើយ ការម្បម្ពឹតតសនាេះម្តូវដតកាំណត់ថា ជាេញ្ញបណបណ្តបលរក ពីពិការភាពរបេ់សលាកអនក។ 
	ម្បេិនសបើម្កុរការងារដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ េសម្រច្ច្ិតតថា ការម្បម្ពឹតត
	សនាេះគ្ឺជាលទធផ្លសោយ ផ្ទបល់ននការែកខានរបេ់ រណឌលេិកបាធិការកនុងការអនុវតតករមវិធី IEP រណឌលេិកបាធិការម្តូវដតចាត់វិធានការណ៍ជាបនាទបន់ សែើរបបីសោេះម្សាយភាពច្សនាលបេះ ម្បសហាងទាាំងសនាេះ។ 
	ការកំណត់ឥរិោបទមដលជាេញ្ញ្ណបណាត្លមកពីពិការភាពរបេ់េិេ្ស 
	សៅសពលម្កុរការងារសនេះ រួរទាាំងសលាកអនកផ្ង េសម្រច្ថា ការម្បម្ពឹតតសនាេះគ្ឺជាេញ្ញបណ បណ្តបលរកពីពិការភាពននកូនរបេ់ សលាកអនក ម្កុរការងារ IEP ម្តូវដត៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	សធែើការវាយតនរលរុែងារឥរិយាបទ លុេះម្តាដតរណឌលេិកបាធិការបានបញ្ចប់ការងារវាយតនរលរុែងារឥរិយាបទ រុនសពលឥរិយាបទ ដែលនាាំឲបយមានការផ្លបេ់បតូរនូវការកាំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំសនាេះបានសកើតស ើង និងអនុវតតដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរិយាបទេម្មាប់ កូនសលាកអនក ឬ 

	2. 
	2. 
	ម្បេិនសបើដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរិយាបទ ម្តូវបានបសងកើតរួច្សហើយ ច្ូរពិនិតយសប ើងវិញនូវ ដផ្នការអនតរាគ្រន៍ឥរិយាបទ សហើយដក េម្រួលវាតារការចាាំបាច្់ សែើរបបីសោេះម្សាយឥរិយាបទកូនរបេ់សលាកអនក។ 


	សលើកដលងដតបានសរៀបរាប់ខាងសម្ការ សម្ការច្ាំណងសជើងរងអាំពី សាថបនភាពពិសេេ រណឌលេិកបាធិការម្តូវបញ្ចូលកូនរបេ់ សលាកអនកម្ត ប់សៅកាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលគ្ត់ម្តូវបានែកសច្ញកនលងរក សវៀរដលងដតសលាកអនក និង រណឌលេិកបាធិការយល់ម្ពរសៅនឹងការផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលការអប់រំថាវាជាដផ្នករួយននការដកដម្បដផ្នការអនតរាគ្រន៍ ឥរិយាបទ។ 
	សាថ្នភាពពិសេេ 
	បុគ្គលិកសាលាអាច្ែកកូនរបេ់សលាកអនកសៅោក់កនុងបរិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តបេះអាេននរួយ (ដែលកាំណត់សោយម្កុរ ការងារករមវិធី IEP របេ់េិេបស) េម្មាប់រយៈសពលរហូតែល់ 45 នថៃនននថៃេិកបា សោយរិនគ្ិតអាំពីថា សតើឥរិយាបទកូនរបេ់ សលាកអនកដេតងសច្ញពីេញ្ញបណរួយននពិការភាពរបេ់ែលួន ឬអត់ ម្បេិនសបើគ្ត់៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	កាន់អាវុធ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ច្ូលសាលា ឬមានអាវុធសៅសាលា សៅកនុងបរិសវណ សាលា ឬសៅកនុងពិធីផ្លូវការ របេ់សាលា សម្ការយុតាតបធិការរបេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 

	2. 
	2. 
	មាន ឬែឹងពីការសម្បើម្បាេ់សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ឬលក់ ឬ សេនើឲបយលក់សារធាតុហារឃាត់ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) ែណៈសពលសៅកនុងសាលា សៅកនុងបរិសវណសាលា ឬកនុងពីធីផ្លូវការរបេ់សាលា សម្ការយុតាតបធិ ការរបេ់រណឌលេិកបាធិការ ឬ 

	3. 
	3. 
	បានបងករបួេសា្បររាងកាយធៃន់ធៃរ (េូរសរើលនិយរន័យខាងសម្ការ) សៅសលើបុគ្គលមា្បក់សផ្បសង សទៀត ែណៈសពលសៅសាលា សៅ កនុងបរិសវណសាលា ឬកនុងពិធីផ្លូវការរបេ់សាលា សម្ការ យុតាតបធិការរបេ់រណឌលេិកបាធិការ។ 


	និយមន័យ 
	• 
	• 
	• 
	សារធាតុហារឃាត់ មានន័យថា សម្គ្ឿងសញៀន ឬសារធាតុសផ្បសងសទៀត ដែលកាំណត់សម្ការតារាង I, II, III, IV ឬ V កនុង Part 202 (c) ននច្បាប់េតីពីសារធាតុហារឃាត់ (21 U.S.C.  812 (c))។ 

	• 
	• 
	សម្គ្ឿងសញៀនែុេច្បាប់ មានន័យថា សារធាតុហារឃាត់ ប ុដនតរិនរួរបញ្ចូលសារធាតុហារឃាត់ណ្ ដែលម្តូវបាន ម្គ្ប់ម្គ្ងម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការការម្តួតពិនិតបយពីអនកជាំនាញដថទាាំ េុែភាពមានអាជាញបប័ណណ ឬម្តូវបានម្គ្ប់ម្គ្ង ម្េបច្បាប់ ឬបានសម្បើម្បាេ់សម្ការអាជាញបធរសផ្បសងសទៀត សម្ការច្បាប់សនាេះ ឬសម្ការបទបបបញ្ញតតិទាាំងឡាយសផ្បសងសទៀតននច្បាប់ េហព័នធសទ។ 

	• 
	• 
	ការបងករបួេសា្បររាងកាយធៃន់ធៃរ មានន័យថា របួេសា្បររាងកាយ ដែលទាក់ទងនឹងសម្គ្េះថា្បក់ ែល់សាលបប់ ការឈឺច្ុក ចាប់រាងកាយធៃន់ធៃរ ការសធែើឲបយពិការរាងកាយជាក់ដេតងយូរអដងែង ឬការបាត់ បង់ ឬសធែើឲបយច្ុេះសែបាយរុែងារននអវៈយវៈននរាង កាយ រាងកាយ ឬេរតែភាពេតិបញ្ញបសាមបរតី យូរអដងែង។ 

	• 
	• 
	អាវុធ មានន័យថា អាវុធ ឧបករណ៍ បរិកាខបរ េមាភបរៈ ឬសារធាតុ អែីដែលមានជីវិត ឬគ្មបនជីវិត ដែល ម្តូវបានសម្បើម្បាេ់ េម្មាប់ ឬអាច្បណ្តបលឲបយសាលបប់ ឬបងករបួេសា្បររាងកាយធៃន់ធៃរ សលើកដលងដត កាាំបិតោក់កនុងសហាស  ប មានដផ្លម្បដវងែលី ជាងពីរអ ៊ីងកនលេះ។ 


	ការកំណត់បរិោកាេ 34 CFR §300.531; WAC 392-172A-05145 – WAC 392-172A-05149 
	ម្កុរការងារ IEP ម្តូវដតកាំណត់បរិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តបេះអាេនន សែើរបបីការែកេិេបសសច្ញ ដែលជាការផ្ល្េ់បតូរការកំណត់ េិទធិទទួលសេវាអប់រំ និងការែកេិេបសសម្ការដផ្នកនិយាយអាំពី េិទធិេសម្រមចបមនែម និងសាថ្នភាពពិសេេ ខាងសលើ។ 
	ការបតឹងឧទធរណ៍សលើសេចកតីចិតតសលើការកំណត់េិទធិទទួលបានការអប់រំ ការកំណត់ពីអាការៈននពិការភាព (នីតិវិធីេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់េម្រាប់វិ
	ន័យ) 34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	សលាកអនកអាច្សេនើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើសលាកអនករិនយល់ម្ពរជារួយនឹង៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	សេច្កតីេសម្រច្ណ្រួយទាក់ទងនឹងការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលបានសធែើស ើងសម្ការ បទបបបញ្ញតតិនានាននវិន័យ ឬ 

	2. 
	2. 
	កិច្ចែាំសណើការកាំណត់ឥរិយាបទេិេបសបណ្តបលរកពីពិការភាពដែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 


	រណឌលេិកបាធិការ អាច្សធែើេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ម្បេិនសបើែលួនសជឿជាក់ថា ការរកបាការ កាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំបច្ចុបបបននរបេ់កូនសលាកអនក ទាំនងជាបងកឲបយមានរបួេសា្បរែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 
	េូរសរើលដផ្នក៖ នីតិវិធីេវនាការសលើកិចចដំសណើរការម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ េម្មាប់ព័ត៌មានបដនែរេតីពីការោក់េាំសណើេុាំសធែើេវនា ការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 
	េិទធិអំណាចរបេ់មស្រនដីរដឋបាលេវនាការ (ALJ) 
	ALJ រួយរូប ម្តូវែាំសណើរការេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងសធែើសេច្កតីេសម្រច្ច្ិតត។ រន្រនតី ALJ អាច្៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	បញ្ជូនកូនរបេ់សលាកអនកម្ត ប់កាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំ ដែលគ្ត់ឬនាងម្តូវបានែកកនលងរក ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ កាំណត់ថា ការែកសនាេះរំសលាភបាំពានែល់លកខែណឌតម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់ សម្ការច្ាំណុច្ េិទធិអាំណ្ច្របេ់បុគ្គលិកសាលា ឬ ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ កាំណត់ថាឥរិយាបទកូនរបេ់សលាកអនក បងាហបញពីេញ្ញបណរួយបណ្តបលរកពីពិការភាពរបេ់នាង ឬរបេ់ គ្ត់ ឬ 

	2. 
	2. 
	សច្ញសេច្កតីបងាគបប់ឲបយផ្លបេ់បតូរការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំននកូនរបេ់សលាកអនកសៅោក់ កនុងបរិយាកាេអប់រំជសម្រើេបសណ្តបេះ អាេននេរម្េបរួយ េម្មាប់រយៈសពលជាង 45នថៃនននថៃ េិកបា ម្បេិនសបើរន្រនតី ALJ សនាេះកាំណត់ថា ការរកបាការកាំណត់េិទធិទទួល សេវាអប់រំបច្ចុបបបនននន របេ់កូនសលាកអនក ទាំនងជាបងកឲបយមានរបួេសា្បរែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 


	នីតិវិធីេវនាការទាាំងសនេះ អាច្សធែើស ើងែដែលៗ ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការសជឿជាក់ថា ការបញ្ជូនកូនសលាកអនកម្ត ប់សៅ កាន់ការកាំណត់េិទធិទទួលសេវាអប់រំែាំបូង ទាំនងជាបងកឲបយមានរបួេសា្បរែល់កូនសលាកអនក ឬអនកែនទ។ 
	សៅសពលសលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការ សេនើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ េាំសណើសនាេះ ម្តូវសគ្រពតារ លកខែណឌតម្រូវ ដែលបានសរៀបរាប់សម្ការច្ាំណុច្ នីតិវិធីននេាំសណើេុាំសធែើេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ និងេវនា ការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ សលើកដលងដតច្ាំណុច្ែូច្ខាងសម្ការ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	េវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់សនាេះ ម្តូវបានពសនលឿន សហើយម្តូវសកើតស ើងកនុង រយៈសពល 20 នថៃេិកបានននថៃសេនើេុាំេវ នាការ។ រន្រនតី ALJ ម្តូវសច្ញសេច្កតីេសម្រច្កនុងរយៈសពល 10 នថៃេិកបា បនាទបប់ពីេវនាការ។ 

	2. 
	2. 
	លុេះម្តាដតសលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការ យល់ម្ពរជាលាយលកខណ៍អកបសរកនុងការសបាេះបង់េិទធិច្ូលរួរម្បជុាំ ឬយល់ម្ពរសម្បើ ម្បាេ់ការេម្រុេះេម្រួល ការម្បជុាំរកែាំសណ្េះម្សាយរួយម្តូវដតសធែើស ើងកនុងរយៈសពលម្របាំពីរនថៃតារម្បតិទិន គ្ិតចាប់ពីនថៃដែល សលាកអនកោក់េាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ជារួយ OSPI និងរណឌលេិកបាធិការ។ េវនាការអាច្ ែាំសណើរការសៅបាន លុេះម្តាបញ្ហបម្តូវបានសោេះម្សាយសោយការសពញច្ិតតពីភាគ្ីទាាំងពីរ កនុងរយៈសពល 15 នថៃម្បតិទិនចាប់ពីនថៃ ទទួលបានេាំសណើេុាំេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់។ 

	3. 
	3. 
	OSPI បានកាំណត់សពលសវលាពីរ (2) នថៃសធែើការ េម្មាប់ការបងាហបញភ័េតុតាងបញ្ជបក់សៅសពលសលាកអនក ឬរណឌលេិកបាធិការោក់ េាំសណើេុាំពសនលឿនេវនាការសលើកិច្ចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ (េម្មាប់វិន័យ)។ 


	សលាកអនក ឬ រណឌលេិកបាធិការ អាច្ផ្តួច្សផ្តើរឲបយមានច្ាំណ្ត់ការេុីវិលរួយ ជាំទាេ់សៅនឹងការេសម្រច្សធែើស ើងសៅកនុងេវនា ការសលើកិច្ចែាំសណើការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ដែលបានពសនលឿន ែូច្គ្្បនឹងអែី ដែលពួកសគ្ជាំទាេ់នឹងការេសម្រច្សធែើស ើងសៅកនុងេវនា ការសលើកិច្ចែាំសណើរការម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ ទាក់ទងនឹងច្ាំណ្ត់ការវិន័យននការអប់រំពិសេេ (េូរសរើល ការតវា បរិនេុែច្ិតត ខាង សលើ)។ 
	កមនែងអប់រំ
	កូនអនកកនុងសពលសធវើេវនការនីតិវិធីម្រតឹមម្រតូវតាមច្ាប់ឆប់រហ័េ 34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
	សៅសពលអនក ឬរណឌលេិកបាធិការបានោក់េាំសណើសធែើេវនការនីតិវិធីម្តឹរម្តូវតារច្បាប់ពាក់ព័នធនឹងបញ្ហប វិន័យ សលើកដលង ករណីអនក និងរណឌលេិកបាធិការមានការយល់ម្ពរសផ្បសងពីសនេះ កូនអនកចាាំបាច្់ម្តូវបនត ទទួលការអប់រំជាំនួេបសណ្តបេះអាេនន សោយរង់ចាាំសេច្កតីេសម្រច្របេ់រន្រនតីេវនការ ឬរហូតែល់សពល ផ្ុតកាំណត់រយៈសពលែកសច្ញពីសាលា ែូច្ម្តូវបានសរៀបរាប់ សម្ការសារបាន េិទធិអាំណ្ច្របេ់បុគ្គលិកសាលាសរៀន សោយម្តូវអនុវតតតារករណីរួយណ្ដែលសកើតស ើងរុន។ 
	កិចចការពារេម្រាប់េិេ្សមដលមិនម្ររប់លកខណៈេម្បតតិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ ស្្សងៗ 34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	ទូសៅ 
	ម្បេិនសបើកូណអនករិនទាន់ម្តូវបានកាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវា ពាក់ព័នធសផ្បសងៗ សហើយ បានរំសលាភសៅសលើម្ករេីលធរ៌
	េិេបស អនកអាច្បញ្ជបក់ពីកិច្ចការពារតារនីតិវិធី ជូនកូនអនក ម្បេិនសបើមានការកាំណត់ថា រណឌលេិកបាធិការបានែឹងថាកូនអនកគ្បបបីម្តូវបានវាយតនរល និង កាំណត់ថាម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលសេវាអប់រំពិសេេ រុន សពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់ វិធានការវិន័យ។ 
	មូលោឋ្នននការដឹងឮេម្រាប់បញ្ហ្
	មូលោឋ្នននការដឹងឮេម្រាប់បញ្ហ្
	វិន័យ 

	រណឌលេិកបាធិការចាាំបាច្់ម្តូវបានចាត់ទុកថាបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ ម្បេិនសបើរុន សពលការម្បម្ពឹតតដែលនាាំែល់ការចាត់វិធានការវិន័យ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	អនកបានបងាហបញពីកតីបាររភជាលាយលកខណ៍អកបសរថាកូនអនកម្តូវការការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធ សៅកាន់បុគ្គលិកម្តួតពិនិតបយ ឬ រែឋបាលននរណឌលេិកបាធិការ ឬសៅកាន់ម្គ្ូបសម្ងៀនរបេ់កូនអនក។ 

	2. 
	2. 
	អនកបានសេនើេុាំសធែើការវាយតនរលពាក់ព័នធនឹងលកខណៈេរបបតតិេម្មាប់ការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធសផ្បសងៗ សម្កាយរ Part B នន IDEA ឬ 

	3. 
	3. 
	ម្គ្ូបសម្ងៀនរបេ់កូនអនក ឬបុគ្គលិករណឌលេិកបាធិការសផ្បសងសទៀត បានបងាហបញពីកតីបាររភពីទម្រង់ ឥរិយាបថរបេ់កូនអនក សោយ ផ្ទបល់សៅកាន់នាយកដផ្នកអប់រំពិសេេននរណឌលេិកបាធិការ ឬសៅកាន់ បុគ្គលិកម្តួតពិនិតបយននរណឌលេិកបាធិការ។ 


	ករណីសលើកមលង 
	រណឌលេិកបាធិការនឹងរិនម្តូវចាត់ទុកថាបានែឹងឮ ម្បេិនសបើ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	អនករិនបានអនុញ្ញបតឲបយសធើែការវាយតនរលកូនអនក ឬអនកបានបែិសេធរិនទទួលយកសេវាអប់រំពិសេេ ឬ 

	2. 
	2. 
	កូនអនកម្តូវបានវាយតនរល សហើយកាំណត់ថារិនម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទលសេវាអប់រំពិសេេ។ួ 


	លកខខណឌ ឋ្ 
	ម្រតូវអនុវតតកនុងករណីគ្ម្នមូលោនននការដឹងឮ 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ រុនសពល ចាត់វិធានការវិន័យ ច្ាំសពាេះកូនអនក ែូច្ម្តូវបានសរៀបរាប់ខាងសលើសម្ការអនុសារបាន រូលោឋបនននច្ាំសណេះែឹងេម្មាប់បញ្ហបវិន័យ និង ករណីសលើកដលង សនាេះកូនអនកអាច្ម្តូវទទួលរងការចាត់វិធានការវិន័យដែល ម្តូវអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសគ្មបនពិការភាព ដែលបានច្ូលរួរកនុងការ ម្បម្ពឹតតម្បសភទែូច្គ្្ប។ 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរិនបានែឹងថាកូនអនកម្គ្ប់លកខណៈេរបបតតិទទួលការអប់រំពិសេេ រុនសពល ចាត់វិធានការវិន័យ ច្ាំសពាេះកូនអនក ែូច្ម្តូវបានសរៀបរាប់ខាងសលើសម្ការអនុសារបាន រូលោឋបនននច្ាំសណេះែឹងេម្មាប់បញ្ហបវិន័យ និង ករណីសលើកដលង សនាេះកូនអនកអាច្ម្តូវទទួលរងការចាត់វិធានការវិន័យដែល ម្តូវអនុវតតច្ាំសពាេះេិេបសគ្មបនពិការភាព ដែលបានច្ូលរួរកនុងការ ម្បម្ពឹតតម្បសភទែូច្គ្្ប។ 
	ក៏ប ុដនត ម្បេិនសបើអនក ឬរណឌលេិកបាធិការសេនើេុាំសធែើការវាយតនរលកូនអនកកនុងសពលដែលកូនអនកទទួលរង ការ ចាត់វិធានការវិ ន័យ សនាេះការវាយតនរលចាាំបាច្់ម្តូវសធែើស ើងយា បងឆប់រហ័េ។ 

	រហូតែល់សពលការវាយតនរលម្តូវបានបញ្ចប់ កូនអនកម្តូវបនតទទួលការអប់រំតារការកាំណត់សោយថា្បក់ ែឹកនាាំសាលាសរៀន ដែល អាច្រួរមានការផ្អបក ឬបសណតញកូនអនកសច្ញពីសាលាសោយគ្មបនការផ្តល់ សេវាអប់រំ។ 
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	ការបញ្ជូនបនត និងវិធានការរបេ់អាជាញ្ធរអនុវតតច្ាប់ និងអាជាញ្ធរយុតតិធម៌ 34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	Part B នន IDEA រិនបាន៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ហារឃាត់រិនឲបយរណឌលេិកបាធិការរាយការណ៍អាំពីបទសលមើេម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក ដែលមានលកខណៈេរបបតតិម្គ្ប់ម្គ្ន់សែើរបបី ទទួលការអប់រំពិសេេ សៅកាន់អាជាញបធរពាក់ព័នធេរម្េប ឬ 

	2. 
	2. 
	ទប់សាកបត់អាជាញបធរអនុវតតច្បាប់ និងអាជាញបធរយុតតិធរ៌របេ់រែឋពីការអនុវតតការទទួលែុេម្តូវរបេ់ពួក សគ្ពាក់ព័នធការអនុវតតច្បាប់ េហព័នធ និងច្បាប់រែឋច្ាំសពាេះបទសលមើេដែលម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក។ 


	ការបញ្ជូនកំណត់ម្រតា 
	ម្បេិនសបើរណឌលេិកបាធិការរាយការណ៍ពីបទសលមើេណ្រួយដែលម្បម្ពឹតតសោយកូនអនក រណឌលេិកបាធិការ៖ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ចាាំបាច្់ម្តូវធានាថាេាំសៅច្រលងននកាំណត់ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្នកវិន័យរបេ់ កូនអនកម្តូវបានបញ្ជូនសច្ញជា រូលោឋបនពិចារណ្សោយអាជាញបធរដែលរណឌលេិកបាធិការសធែើការរាយការណ៍ជូន និង 

	2. 
	2. 
	អាច្បញ្ជូនេាំសៅច្រលងននកាំណត់ នក កនុងកម្រិតរួយដែលម្តូវបាន 


	ម្តាននការអប់រំពិសេេ និងកាំណត់ម្តាដផ្នកវិន័យរបេ់កូនអ អនុញ្ញបតសោយ FERPA ដតប ុសណ្្បេះ។ 
	លកខខណឌ
	តម្រមូវននការមេវងរកទីកមនែងេិក្ាសោយឪពុកាត្យរបេ់េិេ្ស កនុងសាលាឯកជន សោយការចំណាយ សាធារណៈ សៅសពល FAPE ានបញ្ហ្។ CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	ម្បេិនសបើអនកយល់ស ើញថារណឌលេិកបាធិការរបេ់អនករិនអាច្ផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនក សហើយអនក សម្ជើេសរើេច្ុេះស មបេះឲបយកូន អនកច្ូលសរៀនកនុងសាលាឯកជន សោយគ្មបនការយល់ម្ពររបេ់ម្េុក រែឋបាល អនកចាាំបាច្់ម្តូវអនុវតតតារជាំហានជាក់លាក់រួយ ច្ាំនួនសែើរបបីសេនើេុាំការេងម្បាក់ពីម្េុក រែឋបាល េម្មាប់ការច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលាឯកជនសនាេះ។ 
	ការេងម្របាក់េម្រាប់ការចុេះស ម្េះចូលសរៀនសៅសាលាឯកជន 
	ម្បេិនសបើកាលពីម្គ្រុន កូនអនកបានទទួលការអប់រំពិសេេ និងសេវាពាក់ព័នធនានាពីរណឌលេិកបាធិការ សាលា សហើយអនក សម្ជើេសរើេច្ុេះស មបេះឲបយកូនអនកច្ូលសរៀនកនុងសាលាឯកជន កម្រិតបឋរេិកបា ឬ រធបយរេិកបា សោយគ្មបនការយល់ម្ពរ ឬបញ្ជូន បនតរបេ់រណឌលេិកបាធិការ តុលាការ ឬ ALJ អាច្សេនើេុាំ ឲបយរណឌលេិកបាធិការេងម្បាក់ជូនអនកេម្មាប់ការច្ាំណ្យសលើការ ច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនរបេ់កូនអនក ម្បេិនសបើតុលាការ ឬ ALJ រកស ើញថារណឌលេិកបាធិការរិនបានផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនកទាន់ សពលសវលា រុនសពលច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសនេះ សហើយការច្ុេះស មបេះច្ូលសរៀនសៅសាលាឯកជនសនេះមាន លកខណៈេរម្េប។ តុល
	កម្រមិតននការេងម្របាក់ 
	ច្ាំនួនននការេងម្បាក់ែូច្មានសរៀបរាប់កនុងកថាែ័ណឌ
	ច្ាំនួនននការេងម្បាក់ែូច្មានសរៀបរាប់កនុងកថាែ័ណឌ
	ខាងសលើ អាច្ម្តូវបានកាត់បនែយ ឬបែិសេធ៖ 

	1. 
	1. 
	1. 
	ម្បេិនសបើ៖ (ក) សៅកនុងកិច្ចម្បជុាំ IEP ច្ុងសម្កាយដែលអនកបានច្ូលរួររុនសពលអនកឈប់ឲបយកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលាសារែឋ អនក រិនបានម្បាប់ម្កុរការងារ IEP ថាអនកបានម្ចានសចាលការរកកដនលងេិកបាជូនកូនអនកដែលម្តូវបានសេនើស ើងសោយរណឌលេិកបាធិ ការសែើរបបីផ្តល់ FAPE ែល់កូនអនក រួរមាន ការដថលងម្បាប់ពីកតីបាររភរបេ់អនក និងសគ្លបាំណងរបេ់អនកកនុងការច្ុេះស មបេះឲបយកូនអនក ច្ូលសរៀន កនុងសាលាឯកជន សម្ការបនទុកច្ាំណ្យរបេ់រែឋ ឬ (ែ) យា បងសហាច្ណ្េ់រយៈសពល១០នថៃនននថៃសធែើការ (រាប់បញ្ចូល ទាាំងនថៃឈប់េម្មាកច្ាំនថៃសធែើការ) រុនសពលអនកឈប់ឲបយកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលារែឋ អនករិនបានផ្ត

	2. 
	2. 
	ម្បេិនសបើរុនសពលអនកឈប់ឲបយកូនអនកសៅសរៀនសៅសាលារែឋ រណឌលេិកបាធិការបានផ្តល់ជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកបសរែល់ អនក អាំពីសគ្លបាំណងសធែើការវាយតនរលកូនរបេ់អនក (រួរមានការដថលងអាំពីសគ្លបាំណងននការវាយតនរលដែលមានលកខណៈេរម្េប និងេរសហតុផ្ល) ប ុដនតអនករិនបានបញ្ជូន កូនអនកឲបយសគ្វាយតនរល ឬ 

	3. 
	3. 
	សៅសពលដែលតុលាការរកស ើញថាេករមភាពរបេ់អនករិនេរសហតុផ្ល។ 


	ក៏ប ុដនត ច្ាំនួនននការេងម្បាក់៖ 
	1. រិនអាច្កាត់បនែ ់ខាត សោយសារការែកខានរិនបានផ្តល់ការជូនែាំណឹង ម្បេិនសបើ៖ (ក) សាលាបានរាាំងេទេះ 
	1. រិនអាច្កាត់បនែ ់ខាត សោយសារការែកខានរិនបានផ្តល់ការជូនែាំណឹង ម្បេិនសបើ៖ (ក) សាលាបានរាាំងេទេះ 
	យ ឬបែិសេធោច្ 

	រិនឲបយអនកផ្តល់ការជូនែាំណឹង (ែ) អនករិនបានទទួលការជូនែាំណឹងអាំពី ការទទួលែុេម្តូវរបេ់អនកកនុងការផ្តល់ការជូនែាំណឹង 
	ែូច្មានសរៀបរាប់ខាងសលើ ឬ (គ្) អនុសលារភាព ជារួយនឹងលកខែណឌតម្រូវខាងសលើ អាច្នឹងបណ្តបលឲបយមានសម្គ្េះថា្បក់ែល់រាង 
	កាយកូនអនក និង 
	2. រិនអាច្ម្តូវបានកាត់បនែយ ឬបែិសេធ តារ្នាទបនុេិទធិននតុលាការ ALJ សោយសារការែកខានរបេ់អនកកនុងការផ្តល់ការជូន ែាំណឹងតារការតម្រូវ ម្បេិនសបើ៖ (ក) អនករិនសច្េះអកបសរ ឬរិនអាច្េរសេរភាសាអង់សគ្លេ ឬ (ែ) អនុសលារភាពជារួយនឹង លកខែណឌតម្រូវខាងសលើ អាច្បណ្តបលឲបយមានផ្លប េះពាល់ផ្លូវច្ិតតធៃន់ធៃរែល់កូនអនក។ 
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