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ពិេសសសិទធិអប់រំរបស់ឪពុកមាតយនិងកុមារ
េនៅេរកាមបុគលគ ែដលមានពិការភាពអប់រចំ បាប់, ែផនកបុី Part B, និងរកមអប់រកាំ លីហញា
វ ៉
ចំណាំ: េនះរសុកសាលារយៈេពលគឺរតូវបានេរបើេនៅទូទាំងឯកសារេនះេដើមបីពណ៌នាទីភានក់ងារការអប់រំជាសាធារណៈណាមួយែដលទទួលខុសរតូវសរមាប់ការផតលន់ ូវកមមវិធអី ប់រំពិេសសរបស់កូនអនក។ ការវាយតមលពាកយេនះរតូវបានេរបើេដើមបីមានន័យថាការវាយតៃមលឬការេធវើេតសត។ ចបាប់សហព័ននធ ិងរដឋែដលរតូវបានេលើកេឡើង
េនៅទូទាំងេសចកតជី ូនដំណឹងេនះេដាយេរបើអកសរកាត់ជាភាសាអង់េគលសែដលរតូវបានេគពនយល់េនៅកនុងសទាទនុរកមមួយេនៅេលើទំព័រចុងេរកាយៃនការជូនដំណឹងេនះ។
ការជូនដំណងឹ អំពកាី រការពារសុវតថភាិ ពនីតវិ ធិ គី ជាឺ អវ?ី
ព័ត៌មានេនះបានផតលន់ ូវអនកែដលជាឪពុកមាតយអាណាពយាបាលរសបចបាប់និងឪពុកមាតយពេពាះឱយេគៃនកុមារែដលមានភាពពិការពីអាយុបី (3) ឆានំតាមរយៈអាយុៃមភមួយ (21) និងនិសសិតែដលបានឈានដល់អាយុដប់របាំបី (18), អាយុភាគេរចើនែដលមាន ទិដឋភាពទូេទៅៃនសិទធិអប់រំរបស់អនកឬការការពារសុវតថិភាព
នីតិវិធ។ី
េសចកតជី ូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធីេនះរតូវបានតរមូវឱយមានេរកាមបុគគលែដលមានពិការភាពអប់រំចបាប់ (ជាភាសាអង់េគលស, សំេដៅដល់ថាជា IDEA) និងរតូវែតរតូវបានផតលេ់ ទៅឱយអនក:



េនៅេពលែដលអនកសុំចបាប់ចមលង



េនះជាេលើកដំបូងែដលកូនរបស់អនករតូវបានបញជូនសរមាប់ការវាយតៃមលការអប់រពំ ិេសស





រាល់េពលែដលអនករតូវបានរបទានឱយជាែផនការពារឪពុកមារមលេដើមបីវាយតៃមលកូនរបស់អនក
េលើបងាកន់ៃដៃនរដឋជាេលើកដំបូងឬពាកយបណត ងឹ cess គាំរទេដាយសារែតេនៅកនុងឆានំសិកសាមួយនិង
េនៅេពលែដលការសេរមចចិតតេនះរតូវបានេធវើេឡើងេដើមបីេធវើឱយការដកយកេចញថា◌់ stitutes ការផាលស់បតូរៃនការដាក់មួយ

(20 USC 1415 [ឃ] 34 CFR 300,504; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56301 [ឃ] [2], សហគមន៍អឺរ៉ុប 56321, និង 56341,1 [រកាម] [1])
បុគលគ ែដលមានពិការភាពអប់រំ (IDEA) គឺជាអវ?ី
គំនិតគឺជាចបាប់សហព័នែធ ដលទាមទាររសុកសាលាេដើមបីផតល់នូវការ "ការអប់រំសាធារណៈសមរមយេដាយឥតគិតៃថល" (ជាភាសាអង់េគលស, សំេដៅដល់ថាជា FAPE) េដើមបីកុមារមានសិទទធិ ទួលបានពិការ។ ការអប់រជាំ សាធារណៈែដលសមរមយេដាយឥតគិតៃថលមានន័យថាការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័ននធ ឹងរតូវ
បានផតលជា់ បានពិពណ៌នាេនៅកនុងកមមវិធីអប់រឯំ កជន (េនៅកនុងភាសាអង់េគលសេគសាគ ល់ថាជាកមមវិធី IEP) និងេរកាមការរតួតពិនិតយជាសាធារណៈេដើមបីឱយកូនរបស់អនកេនៅកនុងការចំណាយដល់អនកបានេទ។
េតើខអាញុំ ចចូលរួមេនៅកនងុ ការសេរមចចិតអត ពំ កាី រអប់ររំ បស់កនូ ខញ?ុំ
អនករតូវែតរតូវបានផតល់ឱយនូវឱកាសេដើមបីចូលរួមកនុងកិចចរបជុេំ ធវើេសចកតសី េរមចណាមួយែដលទាក់ទងនឹងកមមវិធអី ប់រំពិេសសរបស់កូនអនក។ អនកមានសិទកធិ នុងការចូលរួមកនុងកិចចរបជុរំ បស់រកុមកមមវិធី IEP អំពអី តតសញាញ ណេនះ (សិទធិ), វាយតៃមលឬការរកទីកែនលងអប់រំកុមាររបស់អនកនិងបញាហ េផសងេទៀតែដលទាក់ទងេទៅនឹង
កមមវិធី FAPE របស់កូនរបស់អនក។ (20 USC 1414 [ឃ] [1] B- [ឃ] [1] [គ] 34 CFR 300,321; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56341 [ខ] 56343 [គ]) ឪពុកមាតយឬអាណាពយាបាលឬទីភានក់ងារអប់រមំ ូលដាឋន (LEA) មានសិទធិកនុងការចូលរួមកនុងការ
អភិវឌឍកមមវិធី IEP េនះនិងេដើមបីផតួចេផតមើ បំណងរបស់ពួកេគេដើមបី audiotape េអឡិចរតូនិកចិ ចដំេណើរការនីតិវិធៃី នកិចរច បជុំរបស់រកុមកមមវិធី IEP េនះ។ យា៉ ងេហាចណាស់ 24 េមា៉ងមុនេពលកិចចរបជុេំ នះឪពុកមាតយអាណាពយាបាលឬនឹងជូនដំណឹងដល់សមាជិករបស់រកុម IEP អំពីបំណងរបស់ខលួន
េដើមបីកត់រតាការជួបរបជុមំ ួយ។ េបើសិនជាឪពុកមាតយអាណាពយាបាលឬការមិនយល់រពមេទៅនឹង audiotape LEA ែដលបានថតជាមួយកិចចរបជុកំ មមវិធី IEP, កិចចរបជុេំ នះនឹងមិនរតូវបានកត់រតាទុកេនៅេលើថត audiotape មួយ។ សិទិ◌ធរបស់អនករួមបញចូលទាំងព័ត៌មានអំពីភាពអាចរកបានៃនកមមវធិ ី
FAPE រួមបញចូលទាំងជេរមើសកមមវិធទាី ំងអស់, និងកមមវិធីជេរមើសែដលអាចេរបើបានទាំងអស់ទាំងសាធារណៈនិង nonpublic ។ (20 USC 1401 [3], 1412 [មួយ] [3] 34 CFR 300,111; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56301, 56341,1 [រកាម] [1
] និង 56506)
ខញអាុំ ចទទួលបានជំនយួ បែនថមេទៀតេនៅកែនលងណា?
េនៅេពលែដលអនកមានការរពួយបារមភអំពីការអប់ររំ បស់កូនអនកេនាះវាជាការសំខាន់ណាស់ែដលអនកទាក់ទងេទៅរគូរបស់កូនរបស់អនកឬអនករគប់រគងេដើមបីនិយាយអំពកី ុមារនិងបញាហ ណាមួយែដលអនកេមើលេឃើញរបស់អនក។ បុគគលិកេនៅកនុងវិស័យអប់រពំ ិេសសតំបន់ែផនការមូលដាឋន (SELPA) សាលារបស់អនករសុកឬអាច
េឆលើយសំណួរអំពកាី រអប់ររំ បស់កូនអនក, សិទរធិ បស់អនកនិងការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធ។ី ដូចគានេនះផងែដរេនៅេពលែដលអនកមានការរពួយបារមភមួយសនទនាេរកៅផលូវការេនះជាញឹកញាប់េដាះរសាយបញាហ េនះនិងជួយរកសាការរបារស័យទាក់ទងេបើកចំហ។ ធនធានបែនថមេទៀតរតូវបានរាយេនៅចុងបញចបៃ់ នឯកសារេនះេដើមបីជួយឱយ
អនកយល់ពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវធិ ីេនះ។
េតើអេវី ទៅេបើកនូ របស់ខគញុំ ជាឺ មនុសសថលង,់ ពិបាកសាដ ប់េទើបពិការែភនកអន់ែភនកឬថលង-់ ពិការែភនក?
េនះជាសាលារដឋផតលេ់ សវាកមមពិេសសដល់សិសសនិសសិតែដលមានថលងព់ ិបាកសាដ ប់េទើបពិការែភនកអន់ែភនកឬថលង់-ពិការែភនកេនៅកនុងគានៃនកែនលងទាំងបីរបស់របេទស: េនៅសាលារដឋ California សរមាប់មនុសសថលង់េនៅ Fremont និងមាត់ទេនលនិងេនៅសាលារដឋ California សរមាប់ការពិការែភនកេនះ
ី លាលំេនៅដាឋននិងៃថងរតូវបានផដលេ់ ទៅឱយនិសសិតមកពីទារកេទៅ 21 អាយុទាំងេនៅសាលារដឋសរមាប់មនុសសថលងបា់ ន។ កមមវិធែី បបេនះរតូវបានផតលជ់ ូនដល់សិសសែដលមានអាយុរបាំតាមរយៈទី 21 េនៅសាលារដឋ California សរមាប់ពិការែភនកបាន។ េនះសាលាពិេសស
កនុង Fremont ។ កមមវិធសា
របស់រដឋក៏បានផតល់ជូននូវេសវាកមមការវាយតៃមលនិងជំនួយបេចចកេទស។ សរមាប់ព័ត៌មានបែនថមអំពសា
ី លាេរៀនពិេសសរបស់រដឋសូមទសសនានាយកដាឋនអប់រំកាលីហវញា៉ (CDE) េគហទំព័រេនៅ http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ ឬសួរសរមាប់ព័ត៌មានបែនថមពីសមាជិកៃនកមមវិធី IEP
របស់កូនរបស់អនក រកុមការងារ។
មុនេពលនិពនធេដាយេសចកតជី នូ ដំណងឹ , ការរពមេរពៀង, ការបា៉ន់របមាណ, ណាត់មាតាបិតាអកសរជំនសួ និងការទទួលកំណត់
រតូវបានជូនដំណងឹ មួយែដលរតូវការេនៅេពលណា?
ការជូនដំណឹងេនះរតូវែតរតូវបានផតល់ឱយេនៅេពលែដលសាលាេរៀនេសនើរសុំឬបដិេសធកនុងការផតួចេផតើមការផាលស់បតូរេនៅកនុងការកំណត់អតតសញាញ ណការវាយតៃមលឬការរកទីកែនលងអប់រកំ ុមាររបស់អនកជាមួយនឹងតរមូវការពិេសសឬការផតលកា់ រអប់រសា
ំ ធារណៈសមរមយេដាយឥតគិតៃថលមួយ។ (20 USC 1415 [ខ] [3
] និង (4) 1415 [គ] [1], 1414 [ខ] [1] 34 CFR 300,503; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56329 និង 56506 [មួយ]) សាលាេរៀនថានក់រសុករតូវជូនដំណឹងដល់អនកអំពី បានេសនើការវាយតៃមលរបស់កូនអនកកនុងការជូនដំណឹងសរេសរជាលាយលកខណ៍អកសរឬែផនការវាយតៃមលមួយ
ែដលកនុងរយៈេពលដប់របាំ

(15)

ៃថងៃនការេសនរើ សុំបានសរេសររបស់អនកសរមាប់ការវាយតៃមល។

ការជូនដំណឹងេនះរតូវែតអាចយល់បានេហើយេនៅកនុងភាសាកំេណើតរបស់អនកឬរេបៀបៃនការរបារស័យទាក់ទងេផសងេទៀតលុះរតាែតវាគឺជាការបញាជ ក់យា៉ងចបាស់ជាមិនអាចេធវើេទៅបានកនុងការេធវដើ ូេចនះ

។ (34 CFR300,304; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56321)
េតើអេវី ទៅជាេសចកតជី នូ ដំណងឹ នឹងរបាប់ខបាញុំ នេទ?
េនះជាេសចកតជី ូនដំណឹងសរេសរមុនរតូវែតរួមបញចូលទាំងការដូចខាងេរកាម:
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េសចកតីជូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធី
នាយកដាឋនអប់រំកាលីហវញា៉, 2009 ភាសាែខមរ

1.
2.
3.
4.
5.

ការពិពណ៌នាមួយៃនសកមមភាពែដលបានេសនេើ ឡើងឬែដលបានបដិេសធេដាយសាលាេរៀន

5.
6.

ការពិពណ៌នាអំពជី េរមើសេផសងេទៀតែដលរកុម IEP បានចាត់ទុកថានិងេហតុផលជេរមើសទាំងេនាះបានរតូវបដិេសធ; និង

ការពនយល់ៃនេហតុអវីបានជាសកមមភាពមួយែដលរតូវបានេសនើេឡើងឬែដលបានបដិេសធ
ការពិពណ៌នាអំពនី ីតិវិធវាី យតៃមលរាល់កំណត់រតាឬរាយការណ៍របស់ទីភានក់ងាររតូវបានេគេរបើជាមូលដាឋនសរមាប់សកមមភាពែដលបានេសនេើ ឡើងឬមួយបដិេសធមួយ
េសចកតែី ថលងការណ៍ែដលថាឪពុកមាតយរបស់កូនែដលមានភាពពិការមួយែដលមានការការពារេនៅេរកាមការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធមី ួយ
របភពសរមាប់ឪពុកមាតយេដើមបីទាក់ទងេដើមបីទទួលបានជំនួយេនៅកនុងការយល់ដឹងអំពីទិសបទបបញញតៃតិ នែផនកេនះ

ការពិពណ៌នាអំពកី តាតេផសងេទៀតណាមួយែដលពាក់ព័នេធ ទៅនឹងសកមមភាពមួយែដលបានេសនើេឡើងឬែដលបានបដិេសធ។ (20 USC 1415 [ខ] [3] និង [4], 1415 [គ] [1], 1414 [ខ] [1] 34 CFR 300.503)

េនៅេពលែដលរតូវបានការអនុមត័ របស់ខសញុំ រមាប់ការវាយតៃមលបានទាមទារ?
អនកមានសិទធិបញជូនកូនរបស់អនកសរមាប់េសវាអប់រពំ ិេសសេនះ។ អនករតូវែតផតលន់ ូវព័ត៌មាន, ការយល់រពមែដលបានសរេសរមុនេពលការវាយតៃមលការអប់រំពិេសសជាេលើកដំបូងរបស់កូនអនកអាចបនត។ េមេនះមានយា៉ ងេហាចណាស់ដប់របាំ (15) ៃថងពីទទួលែផនការវាយតៃមលែដលបានេសនេើ ឡើងនឹងមកដល់េនៅកនុងការសេរមច
ចិតតមួយ។ ការវាយតៃមលេនះអាចនឹងចាប់េផតមើ ភាលមេលើការទទួលការយល់រពមនិងរតូវែតរតូវបានបញចបន់ ិងកមមវធិ ី IEP មួយែដលបានបេងកើតេឡើងកនុងរយៈេពលហុកសិប (60) ៃថងៃនការយល់រពមរបស់អនក។
េនៅេពលែដលរតូវបានការអនុមត័ របស់ខសញុំ រមាប់េសវារតូវបានទាមទារ?
អនករតូវែតផតលន់ ូវព័ត៌មាន, ការយល់រពមែដលបានសរេសរមុនេពលែដលសាលារបស់អនកអាចផតលន់ ូវកូនរបស់អនកេដាយមានការអប់រំពិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័ន។ធ
េតើអជាវី នីតវិ ធិ េី នៅេពលែដលឪពុកមាតយមិនបានផតលកា់ រយល់រពមជាអវ?ី
របសិនេបើអនកមិនផតល់ការយល់រពមសរមាប់ការវាយតៃមលដំបូងឬបរាជ័យកនុងការេឆលើយតបេទៅនឹងសំេណើរមួយេដើមបីផតលកា់ រយល់រពមេនះសាលាេរៀនអាចបនតការវាយតៃមលដំបូងេដាយេរបើរបាស់នីតិវិធនី ីតិវិធីរតឹមរតូវ។

របសិនេបើអនកបដិេសធមិនយល់រពមផតួចេផតមើ េសវាេនះសាលាេរៀនមិនរតូវផតលកា់ រអប់រំពិេសសនិងេសវាកមម

ពាក់ព័ននធ ិងមិនរតូវែសវងរកេដើមបីផតលេ់ សវាតាមរយៈការនីតិវិធីនីតិវិធរី តឹមរតូវ។ របសិនេបើអនកបានយល់រពមកនុងការសរេសរេទៅជាការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នសធ រមាប់កូនរបស់អនកប៉ុែនតមិនយល់រពមេទៅនឹងការទាំងអស់ៃនសមាសភាគរបស់កមមវិធី IEP ែដលជាសមាសភាគៃនកមមវិធែី ដលអនកបានយល់រពមការទាំង
េនាះរតូវែតរតូវបានអនុវតតេដាយគាមនការពនយាេពល។ របសិនេបើមានសាលាេរៀនកំណត់ថាសមាសភាគពិេសសែដលបានេសនកើ មមវិធីអប់រែំ ដលអនកមិនយល់រពមគឺជាការចាំបាច់កនុងការផតល់ការអប់រសា
ំ ធារណៈសមរមយេដាយឥតគិតៃថលេដើមបីឱយកូនរបស់អនក, សវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយែដលរតូវែតរតូវបានផតួចេផតើម។ របសិនេបើ
ការសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយែដលរតូវបានរបារពធេឡើង, ការសេរមចចិតសត វនាការនឹងរតូវរបកួតវគគផាតច់រព័រតនិងការចង។ េនៅកនុងករណីៃនការវាយតៃមលេឡើងវិញេនះសាលាេរៀនរតូវចងរកងឯកសារវិធានការសមេហតុផលេដើមបីទទួលការរពមេរពៀងរបស់អនក។ របសិនេបើអនកបរាជ័យកនុងការេឆលើយតប, សាលាេរៀនអាចបនត
ការវាយតៃមលេឡើងវិញេដាយគាមនការយល់រពមរបស់អនក។ (20 USC 1414 [មួយ] [1] [គ] និង 1414 [គ] 34 CFR 300,300; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56506 [អុី] 56321 [គ] និង [ឃ] និង 56346) ។
េនៅេពលែដលខញអាុំ ចនឹងបដិេសធការយល់រពម?
របសិនេបើេនៅេពលេវលាជាបនតបនាទប់ដល់ការផតល់ជូនដំបូងៃនការសិកសាពិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នណា
ធ មួយែដលមាតាឬបិតារបស់កូនបដិេសធឬលុបេចាលការរពមេរពៀងជាលាយលកខណ៍អកសរសរមាប់ការផតលកា់ របនតៃនការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នទធ ីភានក់ងារសាធារណៈេនះ:

1.
2.

អាចនឹងមិនបនតផតល់ការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមែដលទាក់ទងេទៅនឹងកុមារេទប៉ុែនតរតូវែតផតល់េសចកតជី ូនដំណឹងសរេសរជាលាយលកខណអ៍ កសរជាមុនកនុងវា៉រសបតាម 34 CFR ែផនក 300.503 េលើកទីមុនេពលការបញឈប់ការផតល់េសវាែបបេនះ
អាចមិនេរបើនីតិវិធកី នុងែផនករង E ៃន P បានសិលបៈ 300 34 CFR (រួមទាំងនីតិវិធសី តីពីការសរមុះសរមួលេរកាម 34 ែផនកទី CFR 300.506 ឬនីតិវិធីការិយាល័យទទួលជំនួយផាទល់េដាយសារែត ocess េនៅេរកាម

34 CFR ections របស់ S 300.507 ដល់ 300.516) កនុងេគាលបំណងេដើមបីទទួលបានកិចចរពមេរពៀងឬការរគប់រគងែដលេសវាកមម អាចរតូវបានផតលេ់ ទៅឱយកូន

3.
4.

នឹងមិនរតូវបានចាត់ទុកថាជាការរំេលាភេលើតរមូវការអុីទីេដើមបីេធវើឱយការអប់រំសាធារណៈសមរមយឥតគិតៃថល (FAPE) ែដលអាចរកបានេដើមបីកុមារបានេដាយសារែតការបរាជ័យកនុងការ rovide ទំកូនែដលមានការអប់របំ ែនថមេទៀតពិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នេធ នះ
មិនរតូវបានតរមូវឱយេកាះេហៅ កិចចរបជុំរបស់រកុមកមមវិធី IEP ឬអភិវឌឍ IEP េនៅេរកាម 34 CFR ections របស់ S 300,320 និង 300.324 សរមាប់កុមារសរមាប់ការផតលប់ ែនថមេទៀតៃនការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នធ

សូមចំណាថាំ េនៅកនុងការអនុេលាមតាម 34 CFR ែផនក 300.9 (គ) (3) ថារបសិនេបើឪពុកមាតយបដិេសធការយល់រពមកនុងការសរេសរសរមាប់ការទទួលកូនរបស់ពួកេគៃនេសវាអប់រំពិេសសបនាទប់ពីកុមាររតូវបានផតល់ជូនដំបូងការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នទធ ីភានក់ងារសាធារណៈគឺមិន តរមូវឱយែកែរប
កំណត់រតាការអប់រំរបស់កុមារេដើមបីយកេសចកតេី យាងណាមួយេដើមបីការទទួលកុមារៃនការអប់រំពិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នេធ ដាយសារែតការដកហូតៃនការយល់រពមេនាះ។
េតើមានអវរី បសិនេបើឪពុកមាតយមិនអាចរតូវបានកំណត់អតតសញាញ ណឬែដលមានទីតាំងសថតិ េនៅ?
សាលារសុករតូវែតធានាថាបុគគលែដលរតូវបានចាត់ឱយេទៅេធវជាើ េចៅរកមែផនកអាណាពយាបាលសរមាប់ឪពុកមាតយរបស់កូនែដលមានភាពពិការមួយេនៅេពលែដលឪពុកមាតយមិនអាចរតូវបានកំណត់អតតសញាញ ណនិងសាលាេរៀនមួយែដលមិនអាចរកេឃើញកែនលងលាក់ខលួនរបស់ឪពុកមាតយ។
បានែតងតាំងបានរបសិនេបើកុមារជាយុវជនគាមនផទះសែមបងែដលពុមាំ នសាច់ញាតិែដលជាពឹងែផអកវិនិចឆ័យេសចកតឬី វួដរបស់តុលាការេរកាមសុខមាុ លភាពនិងសាថ ប័នរកមរដឋនិងរតូវបានបញជូនេទៅការអប់រំពិេសសឬរួចេទៅេហើយមានកមមវិធី IEP មួយ។

មួយឪពុកមាតយពេពាះឱយេគក៏អាចរតូវ

(20 USC 1415 [ខ] [2]

34 CFR300,519; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56050; GC 7579,5 និង 7579.6)
រតូវកូនរបស់ខបាញុំ នវាយតៃមលសរមាប់េសវាអប់រពំ េិ សសដូចេមតច?
អនកមានសិទធិេដើមបីមានកូនរបស់អនកបានវាយតៃមលេនៅកនុងតំបន់ទាំងអស់ៃនការសងស័យថាជនពិការ។ សំភារៈនិងនីតិវិធែី ដលបានេរបើសរមាប់ការវាយតៃមលនិងការដាក់មិនរតូវេរីសេអើងជាតិសាសន៍, វបបធម៌, ឬេរីសេអើងេភទ។ សមា◌ភ◌ារៈវាយតៃមលរតូវែតរតូវបានផតល់និងការេធវើេតសតេនះបានរគប់រគងេនៅកនុងភាសាកំេណើតឬរេបៀប
ៃនការទំនាក់ទំនងរបស់កូនអនកនិងេនៅកនុងសំណុំែបបបទែដលភាគេរចើនទំនងជាេធវើឱយទទួលបានព័ត៌មានរតឹមរតូវេនៅេលើអវីែដលកូនបានដឹងេហើយអាចេធវបាើ នអប់រអំ ភិវឌឍនិងមុខងារលុះរតាែតវាគឺជាការបញាជ ក់យា៉ងចបាស់ជាមិនអាចេធវើេទៅនឹង ដូេចនះការផតល់ឬការរគប់រគង។ គាមននីតិវិធែី តមួយអាចជាលកខណៈវិនិចឆ័យមួយគត់
សរមាប់ការកំណត់សិទទធិ ទួលបាននិងការអភិវឌឍកមមវិធី FAPE ចំេពាះកូនរបស់អនក។ (20 USC 1414 [ខ] [1] - [3], 1412 [មួយ] [6] [ខ] 34 CFR 300,304; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56001 [J] និង 56320)
សូមេអាយកូនរបស់ខរញុំ តូវបានសាកលបងេដាយឯករាជយេនៅកនងុ ការចំណាយរសុកេនះ?
របសិនេបើអនកមិនយល់រសបជាមួយនឹងលទធផលៃនការវាយតៃមលេធវើេឡើងេដាយសាលាេនាះអនកមានសិទេធិ សនើសុំនិងទទួលបានការវាយតៃមលអប់រំែដលឯករាជយសរមាប់កូនរបស់អនកពីមនុសសមានក់ែដលមានលកខណៈសមបតតរិ គប់រគាន់េដើមបីេធវើការវាយតៃមលេនះេនៅកនុងការចំណាយសាធារណៈ។

េមមានសិទធិទទួលបានែតមួយ

ការវាយតៃមលអប់រែំ ដលឯករាជយេលើការចំណាយសាធារណៈេនៅរាល់េពលែដលទីភានក់ងារសាធារណៈបានេធវើការវាយតៃមលែដលឪពុកមាតយែដលមិនយល់រពមមួយ។ សាលាេរៀនថានក់រសុករតូវែតេឆលើយតបេទៅនឹងសំេណើរបស់អនកសរមាប់ការវាយតៃមលអប់រំែដលឯករាជយនិងផដលឱ់ យអនកនូវពត៌មានអំពីកែនលងែដលរតូវទទួលបានជាមួយ
ការវាយតៃមលអប់រែំ ដលឯករាជយ។ របសិនេបើមានសាលាេរៀនេជឿជាក់ថាការវាយតៃមលរបស់រសុកេនះគឺសមរសបនិងមិនយល់រពមថាជាការវាយតៃមលឯករាជយគឺជាការចាំបាច់សាលាេរៀនរតូវេសនើសុំសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវេដើមបីបញាជ ក់ថាការវាយតៃមលរបស់ខលួនគឺជាការសមរសប។ របសិនរសុកេរៀល, អនកេនៅែតមានសិទធិេទៅការវាយ
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េសចកតីជូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធី
នាយកដាឋនអប់រំកាលីហវញា៉, 2009 ភាសាែខមរ

តៃមលឯករាជយប៉ុែនតមិនេនៅកនុងការចំណាយសាធារណៈ។ រកុម IEP រតូវពិចារណាេលើការវាយតៃមលឯករាជយ។ នីតិវិធីវាយតៃមលរសុកអនុញាញតឱយសេងកតេនៅកនុងថានក់របស់សសិ ស។ របសិនេបើមានសាលាេរៀនសេងកតកូនរបស់អនកេនៅកនុងថានក់េរៀនរបស់គាត់កនុងអំឡុងេពលការវាយតៃមលមួយឬរបសិនេបើសាលាេរៀន នឹងរតូវបាន
អនុញាញតឱយសេងកតកូនរបស់អនក, បុគគលេធវើការជាមួយការវាយតៃមលអប់រែំ ដលឯករាជយមួយក៏រតូវបានអនុញាញតឱយសេងកតកូនរបស់អនកេនៅកនុងថានក់េរៀន។ របសិនេបើមានសាលាេរៀនេសនើសាលាេរៀនថមីមួយការកំណត់សរមាប់កូនរបស់អនកនិងជាការវាយតៃមលអប់រំែដលឯករាជយរតូវបានេធវើេឡើង, យៃតមលឯករាជយេនះរតូវែតរតូវបាន
អនុញាញតេដើមបីសេងកតេមើលការកំណត់ថមីែដលបានេសនេើ ឡើងជាេលើកដំបូង។ (20 USC 1415 [ខ] [1] និង [ឃ] [2] [មួយ] 34 CFR 300,502; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56329 [ខ] និង [គ])
េតើខអាញុំ ចពិនតិ យេមើលកំណត់រតាអប់ររំ បស់កនូ ខញ?ុំ
អនកមានសិទធិកនុងការពិនិតយពិចយ័ និងពិនិតយេឡើងវិញទាំងអស់ៃនកំណត់រតាការអប់រំរបស់កូនអនកបានេដាយគាមនការពនយាេពលែដលមិនចាំបាច់េនាះរួមទាំងមុនេពលកិចរច បជុំអំពកី មមវិធី IEP របស់កូនរបស់អនកឬមុនេពលសវនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវមួយ។ សាលាេរៀនថានក់រសុករតូវែតផតល់នវូ ការចូលដំេណើរការអនកេទៅកំណត់រតា
និងចមលងរបសិនេបើមានការេសនើសកុំ នុងរយៈេពលរបាំៃថង (5) ជំនញួ បនាទប់ពសី េំ ណើេនះរតូវបានេធវេើ ឡើងផាទល់មាត់ឬកនងុ ការសរេសរ។ (EC េនះ 49060, 56043 [n] 56501 [ខ] [3] និង 56504)
េតើេធវដើ ចូ េមតចវិវាទរតូវបានេដាះរសាយ
េនៅេពលេនះគឺសវនាការនីតវិ ធិ រី តឹមរតូវមួយែដលអាចេរបើបាន?
អនកមានសិទធិេដើមបីេសនើសសុំ វនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវមិនលំេអៀងទាក់ទិននឹងការកំណត់អតតសញាញ ណការវាយតៃមលនិងការរកទីកែនលងអប់រំសរមាប់កូនរបស់អនកឬការផតលក់ មមវិធី FAPE េនះ។ សំេណើសឱុំ យមានសវនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវមួយែដលរតូវែតបានដាក់កនុងរយៈេពលពីរឆានចាំ ប់ពីៃថងែដលអនកបានដឹងឬគួរែតបានដឹងអំពី
សកមមភាពេចាទរបកាន់ែដលបេងកើតជាមូលដាឋនៃនពាកយបណត ងឹ េនះ។ (20 USC 1415 [ខ] [6] 34 CFR 300,507; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56501 និង 56505 [លីរត])
េតើខអាញុំ ចេសនសើ កាុំ រសរមបសរមួលឬវិធជី នំ សួ េដើមបីេដាះរសាយជេមាលះេនះ?
ការេសនរើ សុំសំរាប់ការរសមុះរសមួលអាចរតូវបានេធវេើ ឡើងទាំងមុនឬបនាទប់ពីការេសនើរសុំឱយមានសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយែដលរតូវបានេធវើេឡើង។
អនកអាចសួរសាលាេរៀនេដើមបីេដាះរសាយជេមាលះតាមរយៈការរសមុះរសមួលឬការេដាះរសាយវិវាទេរកៅរបព័នធតុលាការ (ADR) ែដលជាតទល់តិចជាងសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយ។ ADR និងការរសមុះរសមួលគឺជាវិធីសារសតការសម័រគចិតៃត នការេដាះរសាយជេមាលះជាមួយនិងមិនអាចរតូវបានេរបើេដើមបីពនយាេពល
សិទធិរបស់អនកេដើមបីសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយ។
សននសិ ទី រសមុះរសមួលសវនាការមុនគឺជាអវ?ី
អនកអាចែសវងរកដំេណាះរសាយតាមរយៈការរសមុះរសមួលមុនេពលការដាក់សំេណើសឱុំ យមានសវនាការនីតិវធិ ីរតឹមរតូវមួយ។ សននិសទិ េនះគឺជានីតិវិធផី លូវការបានេធវើេឡើងកនុងលកខណៈ nonadversarial មួយេដើមបីេដាះរសាយបញាហ ែដលទាក់ទងេទៅនឹងការកំណត់អតតសញាញ ណែដលបានវាយតៃមលឬការរកទីកែនលង
អប់រំកុមារឬកមមវិធី FAPE មួយ។ េនៅឯសននិសិទសតីពីការសរមុះសរមួល prehearing, ឪពុកមាតយឬសាលាេរៀនអាចរតូវបានអមនិងការែណនាំេដាយតំណាង nonattorney និងអាចពិេរគាះេយាបល់ជាមួយេមធាវីមុនេពលឬបនាទប់ពីមានសននិសីទេនះ។ េទាះយា៉ ងណាេសនើសុំឬការចូលរួមកនុងសននិ
សិទសតពី ីការសរមុះសរមួលមួយែដល prehearing មិនែមនជាតរមូវការេដើមបីេសនើសុំសវនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវមួយ។ សំេណើទាំងអស់សរមាប់សននិសទិ សតីពីការសរមុះសរមួលមួយែដល prehearing នឹងរតូវបានដាក់ជាមួយអគគនាយក។ គណបកសេនះបានផតួចេផតមើ សននិសិទសតពី ីការសរមុះសរមួលមួយែដល
prehearing េដាយការដាក់ពាកយសំេណើរែដលបានសរេសរមួយជាមួយអគគនាយកនឹងផតល់នូវគណបកសេផសងេទៀតេដើមបីសរមុះសរមួលជាមួយនឹងចបាប់ចមលងៃនសំេណើកនុងេពលែតមួយសំេណើរេនះរតូវបានបតឹងេនះ។
សននិសទិ សតីពីការសរមុះសរមួល prehearing នឹងរតូវបានេរគាងកនុងរយៈេពលដប់របាំ (15) ៃថងៃនការទទួលេដាយអគគនាយកៃនសំេណើសរមាប់ការសរមបសរមួលេហើយនឹងរតូវបញចបក់ នុងរយៈេពលសាមសិប (30) ៃថងបនាទប់ពីការទទួលសំេណើសុំការសរមុះសរមួលេនះេទលុះរតាែតភាគីទាំងពីរបានយល់រពម
េដើមបីពរងីកេពលេវលា។ របសិនេបើមានដំេណាះរសាយមួយែដលរតូវបានឈានដល់ភាគីរតូវរបតិបតតមិ ួយែដលបានសរេសរេដាយរសបចបាប់ការចងកិចរច ពមេរពៀងែដលបានកំណត់េចញេសចកតសី េរមចេនះ។ ការពិភាកសាទាំងអស់កនុងអំឡុងេពលដំេណើរការរសមុះរសមួលនឹងសមាងត់។ ទាំងអស់ prehearing
សននិសីទសតីពីការសរមុះសរមួលេនាះនឹងរតូវបានកំណត់េពលេវលាេនៅកនុងលកខណៈទាន់េពលេវលាមួយនិងបានរបារពធេធវើេឡើងេនៅកនុងេពលជាមួយនិងការដាក់ភាពងាយរសួលសមេហតុផលេដើមបីឱយភាគី។ របសិនេបើមានបញាហ បរាជ័យរតូវបានេដាះរសាយកនុងការេពញចិតៃត នការ
ភាគីទាំងអស់គណបកសែដលបានេសនើសុំសននិសីទសតពី ីការសរមុះសរមួលេនះមានជេរមើសៃនការដាក់ពាកយសរមាប់សវនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវមួយ។ (EC 56500,3 និង 56503)
េតើអេវី ទៅជាសិទដធិ េំ ណើរការេដាយសារែតខញមាុំ ន?
អនកមានសិទធិមួយ:

1.

មានសវនាការយុតតិធម៌និងមិនលំេអៀងរដឋបាលេនៅថានក់រដឋមុនេពលែដលមនុសសមានក់ែដលមានចំេណះដឹងចបាប់រគប់រគងការអប់រពំ ិេសសនិងសវនាការរដឋបាល (20 USC មួយ 1415 [ច] [1] [មួយ] 1415 [ច] [3] [មួយ] - [គ]

34 CFR 300,511; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56501 [ខ] [4])

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

រតូវបានអមដំេណើរនិងការែណនាំេដាយេមធាវីនិង / ឬបុគគលែដលមានចំេណះដឹងអំពីកុមារពិការមួយ (EC េនះ 56505 [អុី] [1])
អាគុយម៉ងភ់ សតុតាងបចចុបបននេនះអាគុយម៉ងែ់ ដលបានសរេសរ, និងមាត់ (EC េនះ 56505 [អុ]ី [2])
បញាហ របឈមឆលងពិនិតយនិងការតរមូវឱយមានសាកសីេដើមបីឱយមានវតតមាន (EC េនះ 56505 [អុី] [3])
ទទួលបានសរេសរឬេនៅជេរមើសរបស់ឪពុកមាតយែដលជាកំណត់រតា verbatim េអឡិចរតូនិសវនាការកនុងេនាះរួមមានការរកេឃើញការពិតនិងការសេរមចចិតត (EC េនះ 56505 [អុ]ី [4])
មានកូនរបស់អនកបងាហញ t សវនាការមួយ (EC េនះ 56501 [គ] [1])
មានសវនាការរតូវបានេបើកឬបិទជាសាធារណៈ (EC េនះ 56501 [គ] [2])
ទទួលបានចបាប់ចមលងៃនឯកសារទាំងអស់រួមបញចូលទាំងការវាយតៃមលបញចប់េដាយកាលបរិេចឆទនិងអនុសាសន៍និងបញជសា
ី កសីនិងជាតំបន់ទូេទៅៃនទីបនាទល់របស់េគកនុងរយៈេពលរបាំ (5) ៃថងៃនៃថងេធវើការមុនេពល hearin រកាមមួយ (EC េនះ 56505 [អុ]ី [7]

និង 56043 [ v])

9.
10.
11.
12.

នឹងរតូវបានជូនដំណឹងេដាយភាគីដៃទេទៀតៃនបញាហ េនះនិងបានេសនកាើ រេដាះរសាយបញាហ របស់ពួកេគយា៉ ងេហាចណាស់ក៏ដប់ (10) cale ៃថង ndar មុនេពលសវនាការ (EC េនះ 56505 [អុី] [6])
មានការបកែរបបានផតលជា់ (CCR 3082 [ឃ])
េសនើសែុំ ផនកបែនថមៃនការកំណត់េពលេវលាចិេញចៀន hea (EC េនះ 56505 [ច] [3])
មានសននិសិទសតពី ីការសរមុះសរមួលមួយេនៅចំណុចណាមួយកនុងអំឡុងេពលសវនាការ rocess ទំេដាយសារែត (EC េនះ 56501 [ខ] [2]) និង
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េសចកតីជូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធី
នាយកដាឋនអប់រំកាលីហវញា៉, 2009 ភាសាែខមរ

13.

ទទួលបានការជូនដំណឹងពីគណបកសេផសងេទៀតយា៉ ងេហាចណាស់ដប់ៃថងមុនេពលសវនាការថាគណបកសេផសងេទៀតមានបំណងនឹងរតូវបានតំណាងេដាយេមធាវីមួយ

(EC

េនះ

56507

[មួយ])

(20

USC

1415

[អុី

] ។ 34 CFR 300,506, 300,508, 300,512 និង 300,515 )
េតើខេញុំ សនសើ សុំ វនាការនីតវិ ធិ រី តឹមរតូវេដាយរេបៀបណា?
អនករតូវការេដើមបីដាក់សំេណើរែដលបានសរេសរសរមាប់សវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយ។ អនកឬតំណាងរបស់អនករតូវការេដើមបីដាក់ជូននូវពត៌មានដូចខាងេរកាមេនៅកនុងការេសនរើ សុំរបស់អនក:

1.
2.
3.
4.
5.

េឈាម ះរបស់កុមារ
Addres ៃនលំេនៅដាឋនរបស់កុមារ
េឈាម ះៃនសាលាអុីទីែដលកុមារេទៅេរៀន
េនៅកនុងករណីៃនកុមារគាមនផទះសែមបងេនះព័ត៌មានទំនាក់ទំនងែដលអាចរកបានសរមាប់កុមារនិងេឈាម ះសាលាអុទី ីែដលកុមារេទៅេរៀនបាន,
ការពិពណ៌នាអំពធី មមជាតិៃនបញាហ េនះរួមបញចូលទាំងការពិតែដលទាក់ទងេទៅនឹងែម៉រត proble េនះ (s) បាននិងបានេសនើដំេណាះរសាយៃនបញាហ (s) បាន

ចបាប់រដឋសហព័ននធ ិងតរមូវឱយថាគណបកសដាក់សរមាប់សវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវទាំងរតូវផតលច់ បាប់ចមលងៃនសំេណើបានសរេសរមួយេទៅគណបកសេផសងេទៀត។ (20 USC 1415 [ខ] [7], 1415 [គ] [2] 34 CFR 300,508; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56502 [គ] [1]) មុន
េពលដាក់សរមាប់សវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយសាលាេរៀននឹងរតូវបានផតល់ឱកាសឱយបាន េដាះរសាយបញាហ េនះបានេដាយ convening សម័យដំេណាះរសាយមួយែដលជាការជួបរបជុគាំ ន រវាងឪពុកមាតយនិងសមាជិកពាក់ព័នរធ បស់រកុម IEP ែដលមានចំេនះដឹងជាក់លាក់ៃនអងគេហតុែដលបានកំណត់កនុងសំេណើ
សវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវមួយ។ (20 USC 1415 [ច] [1] [ខ] 34 CFR 300.510)
េតើសម័យដំេណាះរសាយមួយែដលរួមបញចលូ ទាំងអវ?ី
វគគគុណភាពបងាហញនឹងរតូវេកាះរបជុំេនៅកនុងដប់របាំ (15) ៃថងៃនការទទួលបានការជូនដំណឹងៃនសំេណើសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវឪពុកមាតយ។ វគគេនះនឹងរួមបញចូលទាំងអនកតំណាងរបស់សាលាែដលមានសិទធិអណា
ំ ចេធវេើ សចកតីសេរមចនិងការមិនរួមបញចូលេមធាវីៃនសាលាេរៀនមួយលុះរតាែតេមរតូវបានអមេដាយេមធាវីមួយ
។ មាតាឬបិតារបស់កុមារអាចពិភាកសាអំពបី ញាហ សវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវនិងអងគេហតុែដលបេងកើតបានជាមូលដាឋនៃនសំេណើសវនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវ។
សម័យដំេណាះរសាយេនះមិនរតូវបានទាមទាររបសិនេបើឪពុកមាតយនិងសាលាេរៀនយល់រពមជាលាយលកខណ៍អកសរេដើមបីបដិេសធកិចចរបជុេំ នះ។ របសិនេបើមានសាលាេរៀនមិនបានេដាះរសាយបញាហ សវនាការដំេណើរការេដាយសារែតកនុងរយៈេពលសាមសិប (30) ៃថងសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវែដលអាចេកើតមានេឡើង
។របសិនេបើមានដំេណាះរសាយមួយែដលរតូវបានឈានដល់ភាគីរតូវរបតិបតតិកិចរច ពមេរពៀងរសបចបាប់ចង។ (20 USC 1415 [ច] [1] [ខ] 34 CFR 300.510)
េតើការផាលស់បរតូ ការដាក់កនូ ខញេុំ នៅកនងុ អំឡងុ េពលកិចដច េំ ណើរការនីតវិ ធិ េី នះ?
កុមារចូលរួមេនៅកនុងដំេណើរការេទៅតាមនីតិវិធរី ដឋបាលឬតុលាការណាមួយរតូវែតសថិតេនៅកនុងការដាក់ការអប់របំ ចចុបបននេលើកែលងែតអនកនិងសាលាេរៀនយល់រពមេលើការេរៀបចំេផសងេទៀត។ របសិនេបើអនករតូវការដាក់ពាកយសុំចូលេរៀនដំបូងៃនកូនរបស់អនកេទៅសាលាេរៀនសាធារណៈ, កូនរបស់អនកនឹងរតូវបានដាក់េនៅកនុងកមមវិធី
សាលាេរៀនសាធារណៈេដាយមានការយល់រពមរបស់អនករហូតដល់កិចចដំេណើរការនីតិវិធទាី ំងអស់រតូវបានបញចប់។ (20 USC 1415 [J] 34 CFR 300,518; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56505 [ឃ])
អាចនឹងេសចកតសី េរមចេនះរតូវបានបតងឹ សាទុក?ខ
ចុងេរកាយនិងការចងេនៅេលើភាគីទាងំ ពីរបានសេរមចចិតតសវនាការគឺ។ ភាគីណាមួយអាចបតឹងឧទធរណ៍ការសេរមចចិតសត វនាការេដាយការដាក់ពាកយបណត ងឹ រដឋបបេវណីេនៅកនុងតុលាការសហព័នរធ ដឋឬកនុងរយៈេពល 90 ៃថងៃនការសេរមចចិតតចុងេរកាយ។ (20 USC 1415 [ខញុំ] [2] និង [3] [មួយ]
1415 [លីរត] 34 CFR 300.516; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56505 [ជ] និង [K], សហគមន៍អឺរ៉ុប 56043 [សរេសរ])
េតើនរណាជាអនកចំណាយសរមាប់ៃថលេមធាវីរបស់ខ?ញុំ
េនៅកនុងសកមមភាពឬនីតិវិធណា
ី មួយែដលទាក់ទងនឹងសវនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវេនះតុលាការេនៅកនុងការសំេរចចិតតរបស់ខលួន,

អាចៃថលេមធាវីពានរងាវន់សមេហតុផល

"ជាែផនកមួយៃនការចំណាយេទៅឱយអនកែដលជាឪពុកមាតយរបស់កូនែដលមានភាពពិការបានរបសិនេបើអនកគឺជាអនកែដលមានគណបកសទូេទៅកនុងសវនាការេនះ

។ ៃថលឈនួលេមធាវីសមេហតុផល "ក៏អាចរតូវបានេធវេើ ឡើងបនាទប់ពីមានេសចកតសី ននិដាឋនៃនសវនាការរដឋបាលេដាយមានកិចរច ពមេរពៀងរបស់ភាគីេនះ។ (20 USC 1415 [ខញុំ] [3] [ខ] - [G] 34 CFR 300,517; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56507 [ខ])
ៃថលេសវាអាចនឹងរតូវបានកាត់បនថយរបសិនេបើមានលកខខណឌ ដូចខាងេរកាមេរគាះ:

1.
2.
3.
4.

តុលាការបានរកេឃើញថាអនកបានពនយាេពលេដាយគាមនេហតុផលសមរមយលីរតដំេណាះរសាយ fina ៃនការចរមូងចរមាស
ៃថលឈនួលេមា៉ងេមធាវីែដលបានេលើសពីអរតាទូេទៅេនៅកនុងសហគមន៍សរមាប់េសវារសេដៀងគានេនះេដាយេមធាវីៃនការេរបៀបេធៀបសមរមយ SK ជំងឺេករតេិ៍ ឈាម ះបទពិធន៍និង
េពលេវលាែដលបានចំណាយេពលនិងការរបស់ែផនកចបាប់ ervices បានផតល់ឱយមានចំនួនេលើសឬ
េមធាវីរបស់អនកែដលមិនបានផតលេ់ ទៅឱយរសុក chool របស់ពត៌មានែដលសមរមយេនៅកនុងការជូនដំណឹងការេសនើសនុំ ីតិវិធរី តឹមរតូវ។

ៃថលេមធាវីនឹងមិនរតូវបានកាត់បនថយេទាះជាយា៉ ងណារបសិនេបើតុលាការរកេឃើញថារដឋឬសាលាេរៀនគាមនេហតុផលសមរមយបានពនយាេពលការដំេណាះរសាយចុងេរកាយៃនសកមមភាពឬនីតិវិធឬី ថាមានការរំេលាភែផនកៃនចបាប់េនះ។

(20 USC 1415 [ខញុំ] [3] [ខ] - [G]

34 CFR 300.517) ៃថលេមធាវីទាក់ទងេទៅនឹងកិចចរបជុរំ បស់រកុម IEP ណាមួយែដលអាចនឹងមិនរតូវបានទទួលបានលុះរតាែតកិចរច បជុំរកុមការងារមួយែដលកមមវធិ ី IEP រតូវបានេកាះរបជុំជាលទធផលៃនការេដាយសារែតមួយ ដំេណើរការសវនាការឬសកមមភាពតុលាការ។ ៃថលេមធាវីក៏អាចរតូវបានបដិេសធ
របសិនេបើអនកបានបដិេសធការផតលជ់ ូនការទូទាត់មួយែដលសមេហតុផលែដលេធវេើ ឡើងេដាយទីភានក់ងាររសុក / សាធារណៈដប់ (10) ៃថងមុនេពលសវនាការចាប់េផតើមនិងការសេរមចចិតសត វនាការគឺមិនេរចើនជាងអំេណាយផលជាងការផតលជ់ ូនៃនការតាំងទីលំេនៅេនាះ។ (20 USC 1415 [ខញុំ] [3] [ខ]
- [G] 34 CFR300.517)
េដើមបីទទួលបានពត៌មានបែនថមឬេដើមបីដាក់ពាកយសំរាប់ការរសមុះរសមួលឬេដាយសារែតសវនាការដំេណើរការទំនាក់ទនំ ង:
ការិយាល័យៃនសវនាការរដឋបាល
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េសចកតីជូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធី
នាយកដាឋនអប់រំកាលីហវញា៉, 2009 ភាសាែខមរ

យកចិតទត ុកដាក់: នាយកដាឋនអប់រំពិេសស
2349 Gateway េអកអូកបានរដាយវ៍, Suite 200
សារកាម៉ង់, CA បាន 95833-4231
(916) 263-0880
ទូរសារ (916) 263-0890
សាលាវិនយ័ និងការរកនីតវិ ធិ សី រមាប់សសិ សពិការ
សូមេអាយកូនរបស់ខរញុំ តូវបានផាអកឬការបេណត ញេចញ?
បុគគលិករបស់សាលាពិចារណាកាលៈេទសៈណាមួយែដលមានែតមួយគត់េនៅេលើមូលដាឋនករណីេដាយករណីេនៅេពលែដលកំណត់ថាេតើការផាលស់បតូរកនុងការដាក់គឺជាការសមរសបសរមាប់កុមារែដលមានភាពពិការែដលបានរំេលាភរកមរបតិបតតសិ ិសសពីការកំណត់របស់ខលួនេទៅជាមួយ:



ការកំណត់មួយសមរសបបេណាតះអាសននការអប់រំជេរមើសការកំណត់េផសងេទៀត, ឬការផាអកមិនេរចើនជាង t en (10) ៃថងៃនៃថងេរៀនេនៅសាលាជាប់គាននិងការ



ការដកេចញបែនថមមិនេលើសពី 10 (ដប់) ៃថងៃនៃថងេរៀនេនៅសាលាជាប់គានេនៅកនុងការដូចគានកាលពីឆានសា
ំ លាសរមាប់ឧបបតតិេហតុដាច់េដាយែឡកពីគានៃនកំហុសវិជាជជីវៈ

េតើមានអវបាី នេកើតេឡើងបនាទប់ពកាី រយកេចញៃនជាងដប់ (10) ៃថងមយួ ?
បនាទប់ពីកូនែដលមានភាពពិការរតូវបានយកេចញពីការដាក់នាេពលបចចបុ បននរបស់ខលួនសរមាប់ដប់ (10) ៃថងៃនៃថងេរៀនេនៅសាលាដូចគានកាលពីឆានំសាលាេនះកនុងអំឡុងេពលៃថងជាបនតបនាទប់ណាមួយៃនការដកយកេចញទីភានក់ងារសាធារណៈរតូវផតលេ់ សវាកមមេដើមបីអាចឱយកុមារេដើមបីបនតេដើមបីចូលរួមកនុងការ កមមវិធសី ិកសាការអប់រំ
ទូេទៅនិងការរីកចេរមើនេឆាពះេទៅរកជួបេគាលេដៅែដលបានកំណត់កនុងកមមវធិ ី IEP របស់កុមារ។ ដូចគានេនះផងែដរ, កុមារនឹងទទួលបានដូចែដលសមរមយមួយេសវាមុខងារវាយតៃមលអាកបបកិរយា
ិ និងការអនតរាគមន៏អាកបបកិរិយានិងការែកែរបែដលរតូវបានរចនាេឡើងេដើមបីេដាះរសាយការរំេលាភឥរិយាបថដូេចនះវាមិនបានេកើត
េឡើងបនត។ របសិនេបើកូនេលើសពី 10 (ដប់) ៃថងេនៅកនុងការដាក់មួយកនុងកិចចរបជុរំ កុមការងារមួយែដលកមមវិធី IEP រតូវែតរតូវបានរបារពធេឡើងេដើមបីកំណត់ថាេតើកំហុសវិជាជជីវៈរបស់កុមាររតូវបានបងកេឡើងេដាយជនពិការេនះ។ កិចចរបជុរំ បស់រកុមកមមវិធី IEP េនះរតូវែតេធវើេឡើងភាលមរបសិនេបើអាចេធវើេទៅបាន, ឬកនុង
រយៈេពលដប់ (10) ៃថងៃនការសេរមចចិតតរបស់សាលាខណឌ េដើមបីទទួលយករបេភទៃនសកមមភាពវិន័យេនះ។ កនុងនាមជាឪពុកមាតយមួយែដលអនកនឹងរតូវបានអេញជើញឱយចូលរួមជាសមាជិករបស់រកុមកមមវិធី IEP េនះ។ សាលាេរៀនអាចរតូវបានទាមទារេដើមបីបេងកើតែផនការវាយតៃមលមួយេដើមបីេដាះរសាយកំហុសវិជាជជីវៈឬ
េបើសិនជាកូនរបស់អនកមានែផនការអនតរាគមន៍ឥរិយាបទមួយែដលពិនិតយនិងែកែរបែផនការេនះថាជាការចាំបាច់។
េតើមានអវេី កើតេឡើងរបសិនេបើរកុម IEP កំណត់ថាកិរយា
ិ មិនរតឹមរតូវមិនរតូវបានបងកេឡើងេដាយជនពិការបានែដរឬេទ?
េបើសិនជារកុម IEP បានសននិដាឋនថាកិរិយាមិនរតឹមរតូវេនាះគឺមិនែមនជាការបងាហញឱយេឃើញពីភាពពិការរបស់កុមារេនាះសាលាេរៀនអាចនឹងចាត់វិធានការវិន័យដូចជាការបេណត ញេចញេនៅកនុងលកខណៈដូចគានដូចែដលវានឹងសរមាប់កុមារេដាយគាមនភាពពិការមួយ។ (20 USC 1415 [K] [1] និង [7
] 34 CFR 300.530)
របសិនេបើអនកមិនយល់រសបនឹងេសចកតីសេរមចរបស់រកុមកមមវិធី IEP របស់អនកអនកអាចេសនើសសុំ វនាការនីតិវិធីរតឹមរតូវមួយែដលឆាប់រហ័សែដលរតូវេកើតេឡើងកនុងរយៈេពលៃមភៃថង (20) សាលាៃនកាលបរិេចឆទែដលអនកបានេសនើសវនាការ។

(20 USC 1415 [K] [2]

34 CFR 300,531 [គ]) េដាយមិនគិតពីការកំណត់សាលាេរៀនរតូវែតបនតផតលក់ មមវិធី FAPE ចំេពាះកូនរបស់អនក។ ការកំណត់សិកសាែដលមានជេរមើសរតូវែតអនុញាញតឱយកុមារេដើមបីបនតេដើមបីចូលរួមកនុងកមមវិធសី ិកសាទូេទៅនិងធានាឱយបាននូវការបនតៃនការផតល់េសវានិងការែកែរបលំអិតកនុងកមមវិធី IEP
េនះ។ (34 CFR300,530; សហគមន៍អឺរ៉ុប 48915,5 [ខ])

កុមារចូលេរៀនឯកជន

សូមេអាយសិសសែដលរតូវបានដាក់ឪពុកមាតយេនៅតាមសាលាឯកជនចូលរួមកនងុ កមមវធិ អី ប់រពំ េិ សសែដលបានផតលម់ លូ និធជាិ សាធារណៈ?
កុមារែដលរតូវបានចុះេឈាម ះចូលេរៀនេដាយឪពុកមាតយរបស់ពួកេគេនៅសាលាឯកជនអាចចូលរួមកនុងកមមវិធអី ប់រំែដលផតលម់ ូលនិធិជាសាធារណៈពិេសស។ សាលាេរៀនថានក់រសុករតូវពិេរគាះេយាបល់ជាមួយសាលាឯកជននិងជាមួយឪពុកមាតយេដើមបីកំណត់េសវាែដលនឹងរតូវបានផតល់ជូនដល់សិសសសាលាឯកជន។ េបើេទាះបីជា
រសុកសាលាមានការទទួលខុសរតូវចបាស់លាស់េដើមបីផតល់កមមវិធី

FAPE

ដល់សិសសពិការកុមារទាំងេនាះេនៅេពលែដលបានដាក់េដាយឪពុកមាតយរបស់ពួកេគេនៅតាមសាលាឯកជនមិនមានសិទធិកនុងការទទួលបានមួយចំនួនឬទាំងអស់ៃនការសិកសាពិេសសនិងេសវាកមមែដលទាក់ទងនឹងចាំបាច់កនុងការផតលក់ មមវិធី

FAPE េនះ។ (20 USC 1415 [មួយ] [10] [មួយ] 34 CFR 300,137 និង 300,138; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56173)
េបើមាតាឬបិតារបស់បុគគលែដលមានតរមូវការពិេសសែដលបានទទួលកាលពីមុនការអប់រពំ ិេសសនិងេសវាកមមពាក់ព័នេធ នៅេរកាមអំណាចរបស់រសុកសាលាមួយចុះេឈាម ះចូលជាសមាជិករបស់កុមារេនៅកនុងសាលាបឋមសិកសាមួយឯកជនឬសាលាអនុវិទយាល័យេដាយគាមនការយល់រពមរបស់ឬការបញជូនេដាយទីភានក់ងារអប់រកំ នុង
តំបន់សាលាេរៀន មិនរតូវបានទាមទារេដើមបីផតល់នូវការអប់រពំ ិេសសរបសិនេបើរសុកបានេធវើែដលអាចរកកមមវធិ ី FAPE ។ តុលាការឬមរនតសី វនាការនីតិវិធរី តឹមរតូវអាចតរមូវឱយសាលាេរៀនេដើមបីសងឪពុកមាតយអាណាពយាបាលឬសរមាប់ការចំណាយៃនការអប់រំពិេសសនិងសាលាឯកជនែតប៉ុេណាណះរបសិនេបើតុលាការឬមរនតី
សវនាការដំេណើរការេដាយសារែតបានរកេឃើញថាការសាលាមិនបានេធវឱើ យ FAPE របរពឹតតេទៅបានចំេពាះការ កុមារេនៅកនុងលកខណៈទាន់េពលេវលាមួយមុនេពលការចុះេឈាម ះចូលេរៀនេនៅសាលាបឋមសិកសាឯកជនឬសាលាអនុវិទយាល័យនិងថាការដាក់ឯកជនគឺជាការសមរសប។ (20 USC1412 [មួយ]
[10] [គ] 34 CFR 300,148; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56175)
េនៅេពលែដលអាច reimbursement រតូវបានកាត់បនថយឬបដិេសធ?
មរនតីតុលាការឬសវនាការអាចកាត់បនថយឬបដិេសធសំណងរបសិនេបើអនកមិនបានេធវើឱយកូនរបស់អនកអាចរកបានសរមាប់ការវាយតៃមលេលើការជូនដំណឹងពីសាលាមុនេពលយកកូនរបស់អនកពីសាលាសាធារណៈ។
អប់រំពិេសសែដលេសនើេឡើងេដាយសាលាេរៀនរួមទាំងការបញាជ ក់ពីការរពួយបារមភនិងបំណងរបស់អនកេដើមបីចុះេឈាម ះកូនរបស់អនកេនៅសាលាឯកជនមួយេនៅកនុងការចំណាយសាធារណៈរសុកសាលា។

អនកក៏អាចនឹងរតូវបានបដិេសធមិនទូទាត់សងរបសិនេបើអនកមិនបានជូនដំណឹងថាអនករតូវបានបដិេសធការដាក់ការ

េសចកតជី ូនដំណឹងរបស់អនកេទៅសាលាេរៀនរតូវែតរតូវបានផតលឱ់ យទាំង:



េនៅកនុងកិចចរបជុរំ បស់រកុមកមមវិធី IEP ថមបី ំផុតែដលអនកបានចូលរួមមុនេពលយកអនក r កូនពីសាលាេរៀនសាធារណៈឬ



េនៅកនុងការសរេសរេទៅរសុក chool បានយា៉ ងេហាចណាស់ក៏ដប់ (10) ៃថងៃនៃថងេធវើការ (រួមទាំងៃថងឈប់សរមាក) មុនេពលយកកូនរបស់អនកពីសាលាសាធារណៈ។ (20 USC 1412 [មួយ] [10] [គ] 34 CFR 300,148

; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56176)
េនៅេពលែដលអាច reimbursement មិនរតូវបានកាត់បនថយឬបដិេសធ?
មរនតីតុលាការឬការសាត ប់មួយមិនរតូវការកាត់បនថយឬបដិេសធការទូទាត់សងេទៅឱយអនកេបើអនកបរាជ័យកនុងការផតល់នូវេសចកតជី ូនដំណឹងបានសរេសរេទៅកាន់សាលារសុកសរមាប់េហតុផលដូចខាងេរកាម:
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េសចកតីជូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថិភាពនីតិវិធី
នាយកដាឋនអប់រំកាលីហវញា៉, 2009 ភាសាែខមរ




មុនសាលា ented អនកពីការផតល់នូវេសចកតីជូនដំណឹង
អនកមិនបានទទួលបានចបាប់ចមលងៃនេសចកតជី ូនដំណឹងអំពីការការពារសុវតថភាិ ពនីតិវិធឬី េបើមិនដូេចនះេទេនះរតូវបានេគជូនដំណឹងអំពី uirement req េដើមបីជូនដំណឹងដល់រសុក



ការផតលន់ ូវេសចកតជី ូនដំណឹងនឹងទំនងជាបានបណាតលឱយមាន◌ះថាក់រាងកាយេដើមបីឱយកូនរបស់អនក



អនកខរកមមនិងការអសមតថភាពកនុងការសរេសរេនៅកនុងការ preve អង់េគលស nted អនកពីការផតល់នូវេសចកតជី ូនដំណឹងឬ



ការផតលន់ ូវេសចកតជី ូនដំណឹងនឹងទំនងជាបានបណាតលឱយ serio ពួកេយើងមាន◌ះថាក់អារមមណេ៍ ដើមបីឱយកូនរបស់អនក (20 USC 1412 [មួយ] [10] [គ] 34 CFR 300,148; សហគមន៍អឺរ៉ុប 56177)
ពាកយបណត ងឹ នីតវិ ធិ រី ដឋ

េនៅេពលែដលខញអាុំ ចដាក់ពាកយបណត ងឹ អនុេលាមតាមចបាប់រដឋេទ?
អនកអាចដាក់ពាកយបណត ងឹ អនុេលាមតាមចបាប់រដឋមួយេនៅេពលែដលអនកេជឿថាសាលាេរៀនថានក់រសុកមួយបានរំេលាភេលើចបាប់ការអប់រំឬសហព័នរធ បស់រដឋពិេសសឬបទបបញញតតិ។ ពាកយបណត ឹងសរេសរជាលាយលកខណអ៍ កសររបស់អនករតូវែតបញាជ ក់េលមើសយា៉ ងេហាចណាស់មួយៃនចបាប់អប់រពំ ិេសសរបស់សហព័ននធ ិងរដឋ។ ការរំេលាភ
េនះរតូវបានេកើតេឡើងមិនេលើសពីមួយឆានមំ ុនេពលកាលបរិេចឆទពាកយបណត ឹងេនះរតូវបានទទួលេដាយរកសួងអប់រកាំ លីហញា
វ ៉ (CDE) បាន។ េនៅេពលែដលការដាក់ពាកយបណត ងឹ មួយែដលអនករតូវែតបញជូនចបាប់ចមលងៃនពាកយបណត ឹងេទៅកាន់សាលាេរៀនេនៅេពលដូចគានែដលអនកបានដាក់ពាកយបណត ងឹ អនុេលាមតាមចបាប់រដឋ
ជាមួយនឹង CDE បាន។ (34 CFR 300.151-153 5 CCR 4600)
ពាកយបណត ឹងេចាទរបកាន់ការរំេលាភចបាប់អប់រំនិងសហព័នរធ ដឋពិេសសឬបទបបញញតតិអាចនឹងរតូវបានេផញើេទៅកាន់:
នាយកដាឋនអប់រកាំ លីហញា
វ ៉
ែផនកអប់រពំ ិេសស
ការពារសុវតថិភាពនីតិវិធេី សវាបែងអក
1430 N ផលូវឈុត 2401
សារកាម៉ង់, CA 95814
ចំេពាះពាកយបណត ងឹ ែដលពាក់ពន័ នធ ងឹ បញាហ មិនបានរគបដណត ប់េដាយចបាប់ការអប់រឬំ សហព័នរធ បស់រដឋពេិ សសឬបទបបញញត,តិ ពិេរគាះពីនីតិវិធបី ណត ឹងឯកសណាឋនរសុករបស់អនក។ េដើមបីទទួលបានព័ត៌មានបែនថមអំពីការេដាះរសាយជេមាលះ, រួមទាំងរេបៀបកនុងការដាក់ពាកយបណត ឹងមួយទាក់ទង CDE ែផនកអប់រំពិេសសេសវា
នីតិវិធកាី រពារសុវតថិភាពបែងអកតាមទូរស័ពទេនៅ (800) 926-0648; េដាយការទូរសារេនៅ 916-327-3704; ឬេដាយការមកទសសនាតំបន់បណាដញេនៅ CDE http: // www.cde.ca.gov/sp/se ។
សទាទនុរកមអកសរកាត់រតូវបានេរបើេនៅកនងុ ការជូនដំណងឹ េនះ
េដាះរសាយវិវាទ ADR ជេមមើសជំនួស
CFR: រកមបទបញាជ របស់សហព័នធ

សហគមន៍អឺរ៉ុបរកមអប់រកាំ លីហញា
វ ៉

កមមវិធី FAPE ការអប់រសា
ំ ធារណៈសមរមយឥតគិតៃថល
បុគគលគំនិតពិការអប់រំចបាប់
កមមវិធអី ប់រំឯកជនកមមវិធី IEP
OAH: ការិយាល័យៃនសវនាការរដឋបាល
SELPA: តំបន់ពិេសសកនុងរសុកែផនការអប់រំ
USC : សហរដឋរកមអាេមរិក
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