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ំ័ត៌មនទទេេ 
 
េសចក� ីេផ��ម 

ច្អបស�ីំីប់អប់ រអរណសមន ពំប់ភំ(IDEA) ចា រ2004 ាដៀកបទឡនឹឡប់អប់ រសពសអមន ពំប់ភំ 

ត្មរីព្ាាផ�បប់ជទនដរណឹឡដបាក មអពសពសអ ពំប់ ឬសឡអ័លមន ពំប់ភំ េរលមន

ប់ំន្បេំៃេៃរំីសពទ�ព ាដមនស្មអបាកេ្បម IDEA នពឡអទអ្��ត�ពស�ីំីប់អប់ រ់ អសប

ាលករព នសប់ដពិេម់ ពក។ ប់ពក័ល្ណអប្ណឡេសចក�ីាណារាយ់ណធ (OSPI) មនី ពយន់ដព 

ាដ្ណអប្ណឡេប់ផ�បប់អប់ រំ ពេសស។ ី ពយនៀរឡេនេ ិចាសេឡ់ករនេតការឡជរ ទំក 392-172A 

នច្អប់ដពរ់អសបទី្ក�ឡវយសរីឡេន (WAC)។ ុកា់េនេនរេាមមេសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំី

កពច�ប់រ់មនីតពី ពះីណរ់ទ់ អសបាលករព នអប់ រសប់ដពិេម់ ពក ាដរនាកស្ម្េតាខមពៃរា ចា រ

2009។  
 

េតេសចក�ី្អបសេនេេះេេឡស្មអបាក  ់

េសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ េះេេឡស្មអបមអព មអពជរន�ស នពឡសពសអេំៃីល័។ រក្ “ាក” 

ឬ “មអព” នពឡ “កទនាក” ក៏ិចសេមម េេេមអពជរន�ស នពឡសពសអេំៃីល័ផឡាដ់។ េតការឡ

េសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ “ែស�ក់ដពរាា” ឬ “ែស�ក់ដពរ” ់�មមនាា់ដព ាដ្អតពអត�ពប់

េរលុកជ្ (Charter school) នពឡាា់ដពដទេទេតដទចជ៖ ែស�ក់ដពរាាាដផមបេសវ

អប់ រ នពឡទីភា កបប់ផ�បេសវអប់ រ។  
 
ស្មអបំ័ត៌មនអានបម 

ំ័ត៌មនអានបមរំីេសវអប់ រំ ពេសស នពឡកពច�ប់រ់មនីតពី ពះីៀរឡេនេ ិចទទ�រន ម់លធប់ 

ទរាកបទរនឡាលកាផាកអប់ រំ ពេសសនែស�ក់ដពរាា់អសបាក មណ� ំ័ត៌មន នពឡប់អណ�រ េ

អ �់ មអព់អសប់ដព ឡសប់ផមបជរន�លដប្ណ្ា់ាដមន ពំប់ភំ (Partnerships for 

Action Voices for Empowerment (Washington Pave)) ឬម់លធ OSPI។ OSPI មនេណបទរំ័់

ាដនពកលំីប់អប់ រំ ពេសសេត ៖ http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx។ OSPI មន

ាក្ណអប្ណឡកម�ី ពះី នពឡមន�ីេសរអេឡបតអណ�ឹ ឡតវយរំីប់អប់ រំ ពេសស េដម្ីជ�លាកជម�លនឹឡ

ចមបរំីកម�ី ពះីអប់ រំ ពេសស់អសបកទនាក។ ាកិចទរាកបទរនឡមកបនបប់ ពក័ល OSPI ាផាកអប់ រ

ពំេសសម់លធេខទទ់ស័ �ំ (360) 725-6075, TTY (360) 586-0126 ឬរីាមយ speced@k12.wa.us។  

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
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េសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំ ីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី 

34 CFR § 300.504; WAC 392-172A-05015 
 
េសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ ្តរី ាតផ�បជទនាកម�លច្អប (១) េតេ់េឡបម�លចា រសពកកម�ឡ នពឡ (២) េត 

េំមនប់អ��ទ នដរអទឡ ឬសរេណ សររវលតមវ់ អសបាក (៣) េតេំែស�ក់ដពរាាទទ�

រនអណ�ឹ ឡំ់ដពៀកបទឡនឹឡប់អប់ រំ ពេសសដរអទឡ់អសបាកេតការឡចា រសពកក (៤) េ្បលេំែស�ក

់ដពរាាទទ�រន សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមច្អបដរអទឡ់អសបាកការឡចា រសពកក (៥) េត

េំេសចក�ីសេ្មចម�ល្តរីរនេះេេឡេដម្ីិតបី ពយនប់ណ� ី ពន័ល ាដេះេព្មនប់�វ សបអ�ទ់ប់

ករណតបសពទ�ពទទ�រនេសវ នពឡ (៦) មប់េសាសររ់អសបាក។        

 
េសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះីេនេ ់�មអ��ទ នទីប់ំន្បេំៃេៃំីកពច�ប់រ់ម

នីតពី ពះីៀរឡឡាល់ាដៀកបទឡនឹឡប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រេរលុកេភណី ស្មអបកទន 

ាកេតាាុកជន ាដជអន�រកចរ់លាយ់ណធ នីតពី ពះីនអណមឹ ឡតវយំ់ដពៀកបទឡនឹឡប់

អប់ រំ ពេសស ប់លប្ំមាដរនជទនដរណឹឡ កពច�ប់រ់មនីតពី ពះីាដមនាចឡេតការឡ

អទអ្��ត�ព IDEA ការឡ Subpart E ន Part B នពឡអ��តមពសមីំីប់់កកប់សម តបនំ័ត៌មនាដមន

េតការឡអទអ្��ត�ព IDEA ការឡ Subpart ន Part B។ ែស�ក់ដពរាាិចេ្ជសេ្អ្រសបេសចក�ី

ជទនដរណឹឡេនេ ឬអេឡបតេសចក�ីជទនដរណឹឡសមីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី�� បខវ�នស្មអបមអព។  

 
េសចក�ីជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ជមរន 

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

ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរីាតផ�បំ័ត៌មនជទនាកជាលកលណ� កអ់ រំីេសចក�ីសេ្មច

សរៀនបយ ាដេះេព្អយេរបដបកម�ី ពះីអប់ រំ ពេសស់អសបកទនាក។ េនេ េហថ េសចកមីជទនដរណឹឡជ

ាលកលណ� កអ់ជមរន េបលវជុកា់ម�ល ាដេវរេអត� រឡំីេសចក�ីសេ្មច ាដេះេេឡ

េតកពច�្ អជររម�ល ឬេរលែស�ក់ដពរាាេដម្ីេេវលតអេេនឹឡសរេណ សររ់អសបាក។ ែស�ក

់ដពរាាត្មរី ព្េផជជទនាកនទីេសចក�ីជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ជមរនម�លច្អប 

េ្បលេំេះេេសចក�ីសេ្មច អយរាន�មរនេំនរីត�េសចក�ីសេ្មចេនេ។ ៀរឡេនេណជេសចក�ីសេ្មច 

ៀកបទឡនឹឡសរេណ សររ ឬប់អដពេសះផ�ទចេផ�ម ឬ�វ សបអ�ទ់ត�សត� ណកម� ប់វលតមវ ប់ករណតប

សពទ�ពទទ�េសវអប់ រ ឬប់ផ�បប់អប់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណពតៃវ (FAPE) ដបកទនាក។    
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េសចកមីជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ជមរន ់�មមន៖ 

• ចរណរ ចាដែស�ក់ដពរាាករ រំឡេកសរេណ  ឬអដពេសះមពនេះេ។ 

• ប់ំន្បំីមទេបតរ ាដែស�ក់ដពរាាករ រំឡេកសរេណ  ឬអដពេសះមពន្ំមិតប

ី ពយនប់ណ� ។ 

• ប់អ់ ពកលរំីជេ្មស់ម�លេផអឡេទេត ាដ ពំិ់់េរល្ក�មប់ប់នកម�ី ពះីអប់ រ 

ុកតបអរណស (IEP) នពឡមទេបតរនប់អដពេសះជេ្មសៀរឡេាេ។ 

• ប់អ់ ពកលរំីនីតពី ពះីវលតមវ ប់រយនប្អមណ ុកា់ ឬ់រលប់ណ� នីម�លយាដេ្អ 

្រសបជមទរព នស្មអបសកម�ភំ។ 

• ប់អ់ ពកលរំីក� ់ម�លេផអឡេទេត ាដៀកបទឡនឹឡសកម�ភំ។ 

• ប់អ់ ពកលរំីនីតពី ពះីវលតមវ់ ម�ល ាដែស�ក់ដពរាាេសាេឡេដម្ីេះេប់វល

តមវអយម នពឡប់ វលតមវេឡី ពៃ់ម�ល។ 

• េសចក�ីាៃវឡប់ណ� រំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះីស្មអបមអព ាដមនេ់េអអបេតការឡកទន 

េសេីេភេនេ។ 

• ី ពះីាដាកិចទទ�រនកទនេសេីេភនេសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះីេនេម�ល

ច្អប ឬ់�មៀរឡកទនេសេីេភនេសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះីេនេ ្អសពនេអាក

មពនៀនបទទ�រនម�លច្អបេទ នពឡ 

• ្អបំស្មអបព្ាកទរាកបទរនឡេដម្ទីទ�រនជរន�លេប់ាសេឡលបកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី

ៀរឡេនេ។ 
 
ឧៀប់ណ� រំីេំាដាកទទ�រនេសចក�ីជទនដរណឹឡជាលកលណ� ជមរនណ៖  

• ែស�ក់ដពរាាមនអរណឡចឡបវលតមវ ឬវលតមវេឡី ពៃេកទនាក ឬែស�ក់ដពរ

ាាករ រំឡអដពេសះការឡប់វលតមវ ឬវលតមវេឡី ពៃេកទនាក។ 

• កម�ី ពះី IEP ឬប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ់ អសបកទនាកករ រំឡមនប់ាកា្អ។  

• ាករនេសាព្មនប់ាកា្អ េបលែស�ក់ដពរាាករ រំឡអដពេសះេះេប់ាកា្អ។  

• ាករនផមបេសចកមីជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ដបែស�ក់ដពរាាថ ាកករ រំឡរអ

េិប់្ំមេ្ំរឡព្កទនាក ទទ�រនេសវអប់ រំ ពេសស។  
 
េសចកមីជទនដរណឹឡជាលកលណ� ជមរន្តរីស់េស់ជភា ាដាយ់ណធជនទទេេិចលប

រន នពឡផមបជទនជភាករេណ ត់អសបាក ឬមេះពរលទរាកបទរនឡដទេទេត ាដាកេ្អ្រសប 



 

 4 

រេ្ាតវមពនិចេះេេេរន។ ្អសពនេអភាករេណ ត ឬមេះពរលទរាកបទរនឡដទេទេត់អសប

ាកមពនាមនជភាស់េស់ ែស�ក់ដពរាា្តរីិតបី ពយនប់ណ� យាថ៖ (១) េសចកមីជទន

ដរណឹឡ្តរី រនអកា្អេរល�� បមតប ឬមមេះពរលេផអឡេទេត ជភាករេណ ត់អសបាក ឬ

មេះពរលទរាកបទរនឡេផអឡេទេត (២) ាកលបំីខវឹមា់េតការឡេសចកមីជទនដរណឹឡេាេ នពឡ (៣) មន

ប័ស�រឡអត� កបជាលកលណ� កអ់ថ រនអរេំៃមកលខណ� ត្មរីេ្បមចរណរ ច (១) នពឡ (២)។  

 

ភាករេណ ត 

34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
 
ភាករេណ ត េតេំេ្អ្រសបៀកបទឡនឹឡអរណស ាដមនចរេណេដឹឡាផាកភា ឡបេណវសេត

មនក្មពត មនន័លថ៖ 

1. ភា ាដេ្អ្រសបជះម�េរលអរណសេាេ ឬការឡក់ណីជករម់ណជ ភាាដេ្អ

្រសបជះម�េរលមអព់អសបករម់។ 

2. ្ណអបទរាកបទរនឡេរល�� បៀរឡសបជម�លករម់ (់�មៀរឡប់វលតមវករម់) ភាាដ

េ្អ្រសបជះម�េរលករម់េាេេតការឡផ�េ ឬអ់ ពាប នសពកក។  
 
ចរេរេអរណសៃវឡប ឬៀេ កប ឬស្មអបអរណសាដស� នភាស់េស់ មេះពរលទរាកបទរនឡណជេី 

ាដអរណសេាេេ្អ្រសបជះម� (ដទចជ ភាសត�  កអ់មនរសអៀេ កប ឬទរាកបទរនឡ�� ប មតប)។ 

 

ា់េពច្តរនពក 

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
 
្អសពនេអែស�ក់ដពរាា់អសបាកផ�បព្មអពនទីជេ្មសការឡប់ទទ�ុកា់ម់លធ 

រីាមយ ាកិចេ្ជសេ់ សទទ�ុកា់ដទចៀឡេ្បម ម់លធរីាមយ៖  

1. ប់ជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ជមរន 

2. េសចក�ីជទនដរណឹឡស�ីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី នពឡ 

3. េសចក�ីជទនដរណឹឡៀកបទឡនឹឡសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមច្អប 
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ប់លប្ំម់អសបមអព - នពលមន័ល 

34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
 
ប់លប្ំម មនន័លថ៖ 

1. ាក្តរីរនជទនដរណឹឡកយឡេំៃេៃជភាករេណ ត់អសបាក ឬមមេះពរលទរាកប

ទរនឡដទេទេត (ដទចជ ភាសត�  កអ់មនរសអៀេ កប ឬទរាកបទរនឡេរល�� បមតប) ំី

ំ័ត៌មនៀរឡឡាលាដៀកបទឡនឹឡសកម�ភំ ាដាកផ�បប់លប្ំម។ 

2. ាកលប នពឡុកភំជាលកលណ� កអ់ចរេរេសកម�ភំេាេ េបលប់លប្ំមេ់េអ

អបរំីសកម�ភំេាេ នពឡកតប្ជុកា់ (្អសពនេអមន) ាដនឹឡ្តរីផអំេផកល េបល

េេបនបាក់មា កប នពឡ 

3. ាកលបថ ប់លប្ំមេះេេឡេរលស�័្ណចពត�ំ ីាក េបលាកិចរអេិ (ដកបទត) 

ប់លប្ំម់អសបាកី ពៃេតេំ់ក៏រន។  

 
្អសពនេអាកមនអរណឡចឡបរអេិប់លប្ំមេ្បលំីកទនាករនិអប េផ�មទទ�េសវអប់ រ

ពំេសសេាេ ាក្តរីាតេះេេឡជាលកលណ� កអ់។ ប់ដកប់លប្ំម់អសបាកមពនរអេិ 

(អដពេសះ) នទីសកម�ភំម�លាដរនិអបេផ�ម អា� អបំីាករនផ�បប់លប្ំម នពឡមរនេំ

ាដាកដកប់លប្ំមេាេ។ េសំីេនេ ែស�ក់ដពរាាមពន្តរី រនត្មរីព្ាកា្អ (�វ សប

អ�ទ់) ុកា់អប់ រ់ អសបកទនាក េដម្ីរអេិុកា់េកឡ់ម�លៀកបទឡនឹឡប់ទទ�េសវអប់ រ

ពំេសស់អសបកទនាកេល។  
 

ប់លប្ំម់អសបមអព - កលខណ� ត្មរី  

34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 

 
ប់លប្ំមស្មអបប់វលតមវអយម 

ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពនិចេះេប់វលតមវអយមេកទនាក េដម្ីករណតបសពទ�ពទទ�រន

ប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�េាេេទ រេ្ាតែស�ក់ដពរាាផមបប់ជទនដរណឹឡជាល 

កលណ� កអ់ជមរន ាដេ់េអអបរំីសកម�ភំវលតមវាដរនេសាេឡ នពឡទទ�រនប់លប

្ំមជាលកលណ� កអ់ដបាក។ ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរី ាតខពតខរំពកមព្រនសម

ែសអេដម្ីទទ�រនប់លប្ំមាដរនជទនដរណឹឡ ស្មអបប់វលតមវអយមេដម្ីសេ្មចថ

េតកទនាកមនសពទ�ពទទ�ប់អប់ រំ ពេសសឬកយឡ់។  
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ាកលប្ំមេប់វលតមវអយមមពនាមនមនន័លថ ាករនផ�បប់លប្ំមដបែស�ក់ដពរ

ាា ព្ិអបេផ�មផ�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ដបកទន់អសបាកេល។ ែស�ក់ដពរ

ាាក៏្តរីទទ�ប់លប្ំមំីាកផឡាដ់ េដម្ផី�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ដបកទន

ាកស្មអបេំដរអទឡ។  
 
្អសពនេអកទនាកចរេេ� េចទេ់េនេតាា់ដព ឬាកករ រំឡំពកមចរេេ� េកទនេតការឡាា់ដព 

េបលាករនអដពេសះផ�បប់លប្ំម ឬាកខកៀនមពនរនេេវលតអេេនឹឡសរេណ សររផ�បប់

លប្ំមេប់វលតមវអយម ែស�ក់ដពរាា់អសបាកិច អយរានមមពនត្មរីព្ំពកមទទ�

ប់លប្ំមំីាក េរលេ្អ្រសបប់ស្ម�េស្ម្ ឬនីតពី ពះីសីាប់្តឹម្តរីមច្អប ដទចរន

េ់េអអបេតការឡាផាកអា� អបនេសចក�ីជទនដរណឹឡេនេ។ ែស�ក់ដពរាា់អសបាកនឹឡមពន់ រេាប

អររនេបតំេកពច�់អសបខវ�នការឡប់ករណតបទីរឡ ករណតបតមសត� ណ នពឡវលតមវកទនាកេាេេទ

្អសពនេអែស�ក់ដពរាាេ្ជសេ់ សមពនអនមប់វលតមវេកទនាកេតការឡាប នភំេនេ។ 
 
ច្អប ពំេសសស្មអបប់វលតមវអយមេាកសបពតេ្បមិ់ំ្រ់អសប់ដព 

្អសពនេអកទនាកសបពតេ្បមិ់ំពរ់អសប់ដព េបលមពនរន់សបេតជម�លាក ែស�ក់ដពរ

ាាមពន្តរីប់ប់លប្ំមំីាកស្មអបប់វលតមវអយម ការឡប់ករណតបថេតកទនាកមនសពទ�ព

ទទ�ប់អប់ រំ ពេសសឬកយឡ់េាេេទ ្អសពនេអ៖  

1. េៀេអីមនប់ំពកមសមេបតរផក៏េរល ក៏ែស�ក់ដពរាាមពនិចាសេឡ់កាក

រនេទ។ 

2. សពទ�ព់អសបាកជមអព្តរីរនអ�� អប េកឡមច្អប់ដព ឬ 

3. េច្កមម�ល់ទអរនេផ�់សពទ�ពការឡប់េះេេសចក�ីសេ្មចេប់អប់ រ េេព្អរណសមា កបេទេតេ្ក

ំីាក េបលអរណសេាេរនផ�បប់លប្ំមស្មអបប់វលតមវអយម។  
 
ាកសបពតេ្បមិ់ំពរ់អសប់ដព ដទចរនេ្អ្រសបការឡ IDEA មនន័លថ ជករម់ាដ ៖ 

1. ជកទនះម៌មា កប ាដមពន្តរីរនរកបព្េតជម�លោ រំកម� លះម៌។ 

2. ្តរីរនិតបទរកថជករម់សបពតេ្បមិ់ំពរ់អសប់ដព េ្បមច្អប  Washington 

State ឬ 

3. សបពតេតការឡប់្ណអប្ណឡ់អសប្កស�ឡេសវសឡសម នពឡសរខភំ ឬទីភា កបប់សរខមភំ 

ករម់ ាយ់ណធ់អសប់ដពម�លេផអឡេទេត។  

 
ាកសបពតេ្បមិ់ំពរ់ដព មពនអបអ��ទ កទនះម៌ ាដមនោ រំកម� លះម៌េទ។ 
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ប់លប្ំម់អសបមអពស្មអបេសវអយម នពឡប់រអេិប់លប្ំមអន�េសវ 

ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរីាតខពតខរ្អឹឡា្អឡព្រនសមែសអការឡប់ទទ�ប់លប្ំមជ

ាលកលណ� កអ់ ាដរនជទនដរណឹឡ់អសបាក េបល្តរីាតទទ�ប់លប្ំមជាលកលណ�

កអ់ាដរនជទនដរណឹឡ់អសបាកមរនេំផ�បប់អប់ រំ ពេសស 

នពឡេសវរកបំ័ន�ដបកទនាក ស្មអបេំដរអទឡ។  
 
្អសពនេអាកមពនេេវលតអេេនឹឡសរេណ សររព្ផ�បប់លប្ំម េដម្ីព្កទនាកទទ�ប់អប់ រ

ពំេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ស្មអបេំដរអទឡេទ ឬ្អសពនេអាកអដពេសះផ�បប់លប្ំមេនេ 

ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពនិចេ្អ្រសបនីតពី ពះីស្ម�េស្ម្ េដម្ីំ ពកមទទ�ប់្ំម

េ្ំរឡ់អសបាក ឬេ្អ្រសបនីតពី ពះីសីាប់្តឹម្តរី មច្អប េដម្ីទទ�រនប់សេ្មចម�លំី

មនមី់ដពរសីាប់ េដម្ផី�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ដបកទនាក។  
 
្អសពនេអាកអដពេសះ ឬមពនេេវលតអេេនឹឡសរេណ សររព្ផ�បប់លប្ំម េដម្ពី្កទនាកទទ� 

រនប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ស្មអបេំដរអទឡ ែស�ក់ដពរាាមពនិចផ�បប់អប់ រ

ពំេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ដបកទនាករនេទ។ េតការឡាប នភំេនេ ែស�ក់ដពរាា់អសបាក៖  

1. មពន់ រេាបេេេកលខណ� ត្មរីការឡប់ផ�បប់អប់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណពតៃវ 

(FAPE) ស្មអបកទនាក េរលា់ប់ខកៀនការឡប់ផ�បេសវៀរឡេាេដបកទនាក នពឡ 

2. មពនត្មរីព្មនប់្អជររ IEP ឬអេឡបតកម�ី ពះី IEP ស្មអបប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកប

ំ័ន�ស្មអបកទនាក ាដប់លប្ំម់អសបាក្តរីរនេសាសររ។ 

 
េតេំាកផ�បប់លប្ំមជាលកលណ� កអ់ព្កទនាកទទ�រនប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវ

រកបំ័ន� េបលែស�ក់ដពរាាិអបេផ�មផ�បេសវអប់ រំ ពេសស កទនាក នឹឡេតាតមនសពទ�ពទទ�

រនេសវអប់ រំ ពេសស ់បទតដប៖ 

1. �ំកេណ្តរីរនវលតមវេឡី ពៃ េបល់កេឃៃថ ាឡមនកលណធសម្ត�ព្ណអប្សនបការឡ

ប់ទទ�េសវអប់ រំ ពេសស។ 

2. �ំកេណអ�� អបប់សពកកេរលមនសត� អ្តមះ្មសពកកទរតពលបទមពជះម�។  

3. �ំកេណមនិលរ 21ចា រ (ឬ្អសពនេអកទនាកដបិលរ 21ចា រ េ្បលៃទី30 ាខសីច �ំកេណ

មនសពទ�ពទទ�រនេសវាា់បទតដបដរ់ចបចា រសពកក) ឬ 

4. ាកជទនដរណឹឡដបែស�ក់ដពរាារំីប់រអេិជាលកលណ� នទីប់លប្ំម

់អសបខវ�នស្មអបប់អនមផ�បេសវអប់ រំ ពេសស។   
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្អសពនេអាករអេិប់លប្ំម់អសបខវ�នជាលកលណ� កអ់ស្មអបប់អនមផ�បេសវ 

អា� អបំីែស�ក់ដពរាារនផ��ចេផ�មព្មនេសវអប់ រំ ពេសស់�ចមក ែស�ក់ដពរាា្តរីាត

ផមប ប់ជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ជមរន ដបាកមេំេីាសមែសអ មរនេំាដវ

ថអបផ�បេសវអប់ រំ ពេសសដបកទនាក។ េសចក�ីជទនដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ជមរននឹឡ់�ម

អ��ទ ៀរឡបអ់ ពេច�ទ ាដែស�ក់ដពរាាថអបផ�បេសវៀរឡេាេ ដបកទនាក េបលជទន

ដរណឹឡ ាកថ ែស�ក់ដពរាា៖ 

1. មពន់ រេាបអររនេកលខណ� នប់ផ�បប់អប់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណពតៃវ 

(FAPE) ដបកទនាក េរលា់ប់ខកៀនមពនរនផ�បេសវៀរឡេាេដបកទនាក ឬ 

2. មពនត្មរីព្មនប់្អជររ IEP ឬអេឡបតកម�ី ពះី IEP េដម្ផី�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�

អានបមស្មអបកទនាក។  

 
ែស�ក់ដពរាាមពនិចេ្អ្រសបកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អប េដម្ីអ�្ឈអបប់រអេិ

ជាលកលណ� កអ់់អសបាក ឬមពនិចេ្អ្រសបនីតពី ពះីស្ម�េស្ម្ េដម្ីទទ�រនប់្ំម

េ្ំរឡំីាកការឡប់អន�ផ�បេសវអប់ រំ ពេសសដបកទន់អសបាកេល។ អា� អបំីែស�ក់ដពរាា

ថអបផ�បេសវអប់ រំ ពេសសដបកទនាក កទនាកាឡ្តរីរនិតបទរកថ មនសពទ�ពទទ�រនប់អប់ រ

ពំេសសេទេតេបល នពឡ្តរីសបពតេតេ្បមកលខណ� ត្មរីាតម�ល ាដនរីត�ចរេរេសពសអៀរឡសប។ 

ាក ឬាកដទេទេត ាដាស បកទនាក ់�មៀរឡែស�ក់ដពរាាផឡេាេ ិចអ��ទ នករម់េេេះេ

ប់វលតមវអយមី ពៃ េតេំ់ម�ល អា� អបំីាករអេិប់លប្ំមព្កទនាកទទ�រន

ប់អប់ រំ ពេសស។  

ប់លប្ំម់អសបមអពស្មអបប់វលតមវេឡី ពៃ 

្អសពនេអប់េះេេតស�ៃ�ី្តរី េះេេឡជាផាកម�លនប់វលតមវកទនាកេឡី ពៃេាេ ែស�ក់ដពរ

ាា់អសបាក្តរី ាតទទ�រនប់លប្ំម ាដរនជទនដរណឹឡ មរនេំវលតមវកទនាកេឡ

ី ពៃ រេ្ាតែស�ក់ដពរាា់អសបាកិចអបង ៃព្េឃៃថ៖  

1. វិតបី ពយនប់ណ� សមែសអ េដម្ទីទ�រនប់លប្ំមំីាកការឡប់វលតមវកទនាកេឡ

ី ពៃ នពឡ 

2. ាកមពនរនេេវលតអ។  
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្អសពនេអាកអដពេសះមពនលប្ំមេះេេតស�ៃ�ី ាដជាផាកម�លនប់វលតមវេឡី ពៃេកទនាក 

ែស�ក់ដពរាាិច អយរានមមពនត្មរី ព្េះេប់វលតមវេឡី ពៃេកទនាក េរលេ្អ្រសបនីតពី ពះី

ស្ម�េស្ម្ េដម្ីាសេឡ់កប់្ំមេ្ំរឡំីាក ឬេ្អ្រសបនីតពី ពះីសីាប់្តឹម្តរីមច្អបការឡ

ប់អ�្ឈអបប់អដពេសះចរេរេប់លប្ំមេប់វលតមវេឡី ពៃេកទនាក។ ៀកបទឡនឹឡប់

វលតមវដរអទឡ ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពន់ រេាបអររនេបតំេកពច�់អសបខវ�ន េ្បម Part B 

នច្អប IDEA េទ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាអដពេសះេះេប់វលតមវេឡី ពៃ េរលេ្អ្រសប

នីតពី ពះីស្ម�េ ស្ម្ ឬនីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អបេាេ។  
 
ប់កតប្ទរកជុកា់នទីកពច�ខពតខរ្អឹឡា្អឡសមែសអការឡប់ទទ�រនប់លប្ំមំីមអព 

ាា់អសបាក្តរី ាត់កកទរកុកា់នប់ខពតខរ្អឹឡា្អឡសមែសអ េដម្ទីទ�រនប់លប្ំម

េប់វលតមវអយម់អសបាក េដម្ផី�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ស្មអបេំដរអទឡ េះេប់

វលតមវេឡី ពៃាដៀកបទឡនឹឡប់េះេេតស�ៃ�ី នពឡេដម្ីាសេឡ់កមអព់អសបកទនសបពតេ្បម

ិ់ំពរ់អសប់ដពស្មអបប់វលតមវអយម។ ប់កតប្េនេ ្តរី់�មមនករណតប្ប់ខពតខរ

្អឹឡា្អឡ់អសបែស�ក់ដពរាាេចរណរ ចៀឡេ្បមដទចជ ៖ 

1. ករណតបេបតរ ពំា� ់កតប្ប់េហទទ់ស័ំ� ឬប់ំពកមេហទទ់ស័ំ� នពឡទ�ផនប់េហ 

ទទ់ស័ំ�ៀរឡេាេ។ 

2. ពខពតេេវលេវឡៃតចមវឡាដរនេផជជទន្នក នពឡប់េេវលតអាដរនទទ�់ម�ល នពឡ 

3. ករណតប្ ពំា� ់នប់ចរេជ�អដបផ�េ ឬកានវឡប់ប់់អសបាក នពឡទ�ផំីជរន�អៀរឡេាេ។  

 
ំ័ត៌មនេផអឡេទេតៀកបទឡនឹឡប់លប្ំម 

 
ប់លប្ំម់អសបាកមពនត្មរីព្មន េតមរនេំែស�ក់ដពរាាិច៖ 

1. ពំនពត្េឡី ពៃនទីទពនាន័លមនែាអប ាដជាផាកម�លនប់វលតមវ ឬវលតមវេឡី ពៃ

េកទនាក ឬ 

2. ផ�បេតស�ាក្ឡដបកទនាក ឬប់វលតមវេផអឡេទេតាដផមបជទន្ណអបករម់ រេ្ាត

ត្មរីព្មនប់លប្ំមំីមអព់អសប្ណអបករម់ មរនេំេះេេតស� ឬប់វលតមវេាេ។  

 
ែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពនិចេ្អ្រសបប់អដពេសះចរេរេប់លប្ំម់អសបាកេេសវ 

ឬសកម�ភំម�ល េដម្អីដពេសះាក ឬកទនាកការឡប់ទទ�រនេសវ តប្អេកជន� ឬសកម�ភំ

់ម�លេផអឡេទេតេល។  
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្អសពនេអាកចរេេ� េកទនេតការឡាាុកជនេរលចរ់ល�� បខវ�ន ឬ្អសពនេអាកផ�បប់

សពកកព្កទនេតផ�េ េបលាកមពនផ�បប់លប្ំមព្វលតមវអយម ឬវលតមវេឡី ពៃេកទនាក 

ឬាកខកៀនមពនរនេេវលតអេេនឹឡសរេណ សររផ�បប់លប្ំម់អសបាក ែស�ក់ដពរាាមពន

ិចេ្អ្រសបនីតពី ពះីស្ម�េស្ម្ េដម្ទីទ�រនប់លប្ំមំីាក ឬេ្អ្រសបនីី ពតពះីសីាប់

្តឹម្តរី មច្អបការឡប់អ�្ឈអបប់អដពេសះ់អសបាកេល។ ែស�ក់ដពរាា ក៏មពន្តរីរន

ត្មរីព្ិតបទរកកទនាកថ មនសពទ�ពទទ�រនេសវេស�ភំំីាាុកជន ាដជេសវផ�ប

ស្មអបសពសអាាុកជនម�លចរន�ន ាដមនសពទ�ពទទ�ប់អប់ រំ ពេសសេាេេទ។  
 

ប់វលតមវប់អប់ រេរលុកជ្ 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
 
ាកមនសពទ�ពទទ�រនប់វលតមវប់អប់ រេរលុកជ្ (IEE) េកទនាក ្អសពនេអាកមពនលប

ែសអនឹឡប់វលតមវាដរនេះេេឡេរលែស�ក់ដពរាា់អសបាក។ ្អសពនេអាកេសាសររ 

IEE ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផមបជទនាកនទីំ័ត៌មនរំីទីកានវឡាដាកិចទទ�រន IEE នពឡំី

កលណធី ពនពច�័ល់អសបែស�ក់ដពរាាាដនរីតមចរេរេ IEE។ 

នពលមន័ល 

 
• ប់វលតមវប់អប់ រេរលុកជ្ (IEE) មនន័លថ ជប់វលតមវម�លាដេះេេឡេរល

នរ់កអមនកលណធសម្តមព្ណអប្សនប ាដមពនអេ្មប់ព្ែស�ក់ដពរាាាដទទ�ខរស

្តរីចរេរេប់អប់ រកទនាក។ 

• ចរ់លាយ់ណធ មនន័លថ ែស�ក់ដពរាាអឡបៃវស្មអបប់វលតមវេំៃេៃ ឬ

យាថ ប់វលតមវេនេ ផមបជទនាកេរលវតណពតៃវ។   
 
សពទ�ព់អសបមអពការឡប់ទទ�រន IEE េរលចរ់លាយ់ណធ 

 
ាកមនសពទ�ទទ�រន IEE េកទនាកេរលចរ់លាយ់ណធ ្អសពនេអាកមពនលបែសអនឹឡប់

វលតមវកទនាកាដេះេេឡេរលែស�ក់ដពរាា់អសបាក េរលាផាកេកលខណ� ៀឡេ្បម ៖ 

1. ្អសពនេអាកេសាសររេះេ IEE េកទនាកេរលចរ់លាយ់ណធេាេ ែស�ក់ដពរាា

់អសបាកេតការឡ់លធេំ 15ៃ្អតពទពននសរេណ សររ់អសបាក្តរីាត ៖ (ក) រកបសរេណ សររ
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សីាប់មផវទីច្អបេដម្អីបង ៃថ ប់វលតមវ់ អសប �ំកេណេកទនាកណ សមែសអ ឬប់

វលតមវេកទនាកាដាកទទ�រន មពនរនអរេំៃេេមកលណធី ពនពច�័ល់អសបែស�ក

់ដពរាា ឬក៏ (ខ) លបែសអផមប IEE េរលចរ់លាយ់ណធ។ 

2. ្អសពនេអែស�ក់ដពរាា់អសបាកេសាសររព្មនសីាប់មផវទីច្អប េបលេសចកមី

សេ្មចចរឡេ្បលណថ ប់វលតមវ់អសបែស�ក់ដពរាាេកទនាកណសមែសអេាេ

ាកេតាតមនសពទ�ពទទ�រន IEE  អយរានមមពនសបពតេតការឡចរ់លាយ់ណធេល។ 

3. ្អសពនេអាកេសាសររ IEE េកទនាក ែស�ក់ដពរាា់អសបាកិចនឹឡស�់ំីមទេបតរ

ាដ្នកជរៀសបនឹឡប់វលតមវាដេះេេឡេរលែស�ក់ដពរាា។ 

អយរានមែស�ក់ដពរាាមពនត្មរីព្មនប់ំន្ប 

នពឡមពនិចំនព់េំេរលមពនសមេបតរផការឡប់ផមប IEE ដបកទនាកេរលចរ់ល

ាយ់ណធ ឬរកបសរេណ សររសីាប់មផវទីច្អប េដម្ីប់រ់ប់វលតមវ់អសបែស�ក

់ដពរាាេកទនាកេល។ 

ាកមនសពទ�ពទទ�រន IEE ់អសបកទនាកមចរ់លាយ់ណធាតមមឡអយរេ �់ េ េតបេំាដ

ែស�ក់ដពរាា់អសបាកេះេប់វលតមវកទនាក ាដាកមពនលបែសអជម�ល។ 

 
ប់វលតមវផ��ចេផ�មេរលមអព 

 
្អសពនេអាកទទ�រន IEE េកទនាកមចរ់លាយ់ណធ ឬាកផមបជទនែស�ក់ដពរាា

នទី IEE ាដាករនទទ�េរលចរ់ល�� បខវ�នេាេ ៖ 

1. ែស�ក់ដពរាា់អសបាក្តរីាត ពំិ់់េទ�ផន IEE ការឡេសចកមីសេ្មច់

ម�លាដេះេេឡេរលេស់ំមអ��តមពនប់អប់ រាយ់ណធសម់ម្េរលវតណពតៃវ 

(FAPE) ស្មអបកទនាក្អសពនេអវអរេំៃេេមកលណធី ពនពច�័ល់អសបែស�ក់ដពរាា

ស្មអប IEE េបល 

2. ាក ឬែស�ក់ដពរាា់អសបាកិចនឹឡអបង ៃ IEE ជបសមរឡេតសីាប់មផវទី

ច្អបៀកបទពននឹឡកទនាក។ 

 
សរេណ សររប់វលតមវេរលមនមី់ដពរសីាប់ (ALJ) 
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្អសពនេអ ALJ េសាសររ IEE េកទនាកជាផាកម�លនសីាប់មផវទីច្អប ចរ់លនប់វលតមវ

េនេ្តរីាតជចរ់លាយ់ណធ។ 
 
កលណធី ពនពច�័ល់អសបែស�ក់ដពរាា  
 
្អសពនេអ IEE សបពតេតការឡចរ់លាយ់ណធ កលណធី ពនពច�័លាដប់វលតមវេាេទទ�រន់�ម

ៀរឡទីកានវឡនប់វលតមវ នពឡកលណធសម្តមព់អសបនរ់កអ ្តរី ាតដទចសា នឹឡកលណធី ពនពច�័លាដ

ែស�ក់ដពរាាេ្អ្រសបេតេំខវ�នផ��ចេផមមេះេប់វលតមវ (េេដបទរបរាដកលណធី ពនព

ច�័លៀរឡេាេ ែសអេេមសពទ�ព់អសបាកការឡប់ទទ�រន IEE)។ 
 
េកាឡាតចរេរេកលណធី ពនពច�័លាដរនេ់េអអបៀឡេ ែស�ក់ដពរាាមពនិចរកប

កលខណ�  ឬករណតបេំេីាៀកបទឡនឹឡប់េះេ IEE េរលចរ់លាយ់ណធេល។ 
 

ប់់កកប់សម តបនំ័ត៌មន 
 
IDEA ផមបជទនាកនទីសពទ�ពៀកបទឡនឹឡុកា់អប់ រំ ពេសស់អសបកទនាក។ សពទ�ពៀរឡេនេ ណអានបមេេ

េសពទ�ពាដាកមនេ្បមច្អបសមីំីសពទ�ពអប់ រ្ ណា្់ នពឡុកជនភំ (FERPA) ាដជច្អបម�ល 

ាដផមបប់ប់រ់ចរេរេុកា់អប់ រ ដបសពសអៀរឡសប។ 
 
នពលមន័ល  

34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180  
 
ដទចេ្អេតការឡជរ ទំកសមីំីប់់កកប់សម តបនំ័ត៌មន៖ 

• ប់អរ�វ ៃេិ មនន័លថ ប់អរ�វ ៃេិ ឬប់ដកេចៃជកបាសមឡនទីំ័ត៌មនសមស បខវ�ន

អរណសំីំ័ត៌មន េដម្ីព្ំ័ត៌មនេាេមពនិចសមស បតមសត� ណអរណសរនតេេេទេត។ 

• ុកា់អប់ រ មនន័លថ ្អេបទនុកា់ាដមនាចឡេតការឡនពលមន័លន “ុកា់អប់ រ” 

េតការឡ 34 CFR Part 99 (អទអ្��ត�ពនរីតមច្អបសមីំីសពទ�ពអប់ រ្ ណ្ា់ នពឡុកជនភំចា រ 1974, 

20 U.S.C. 1232g (FERPA))។ 

• ទីភា កបប់ចទ់�ម មនន័ល ែស�ក់ដពរាា ទីភា កបប់ ឬ្ណឹេាប នាដ្អមទ ់កកទរក ឬ

េ្អ្រសបំ័ត៌មនាដិចសមស បតមសត� ណអរណសរន ឬកានវឡាដិចលកំ័ត៌មនរន

េ្បម Part B ឬ IDEA។ 
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ំ័ត៌មនាដិចសមស បតមសត� ណអរណស 

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
 
ំ័ត៌មនាដិចសមស បតមសត� ណអរណស មនន័លថជំ័ត៌មនាដមន ៖ 

1. េ� េកទនាក េ� េាកជមអព ឬេ� េសមជពក្ណ្ា់់មា កបេផអឡេទេត 

2. ិសលរព នកទនាក 

3. ំ័ត៌មនាដិចសមស បតមសត� ណអរណសដទចជ េខសនមពសរខសឡសម ឬតមេខសពសអ

់អសបកទនាក ឬ 

4. អ�� ីលកលណធបពនភណ�� បខវ�នឬំ័ត៌មនេផអឡេទេតាដេះេព្ិចសមស បតមសត� ណ

កទនាក េរលមនភំច្សបាសបណ�់សម។ 
 

េសចកមីជទនដរណឹឡចរេរេមអព  

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
 
OSPI ផមបេសចកមីជទនដរណឹឡម់លធអទអ្��ត�ព់អសបខវ�ន េដម្ជី្មអជទនាកព្េំៃេៃរំីប់

់កកប់សម តបនំ័ត៌មនាដិចសមស បតមសត� ណអរណស់�មមន ៖  

1. ប់អ់ ពកលរំីី ពាភំាដេសចកមីជទនដរណឹឡេនេ ្តរី ផមបព្ជភាករេណ ត់អសប

្ក�មំ់ដពាាេតការឡ់ដព Washington។ 

2. ប់អ់ ពកលរំីករម់ាដំ័ត៌មនសមស បតមសត� ណអរណស់អសប �ំកេណ្តរីរន់កកទរក 

្អេបទនំ័ត៌មនាដចឡបរន ី ពះីា�សមាដ់ដព Washington ចឡបេ្អ្រសបការឡប់្អមទ

ំ័ត៌មន (់�មៀរឡ្អបំនប់្អមទំ័ត៌មនេនេ) នពឡប់េ្អ្រសបាានំ័ត៌មនេនេ។ 

3. ប់សេឡលអំីេសនេករល នពឡនីតពី ពះីាាាដែស�ក់ដពរាា្តរីាតនរីតមម 

ៀកបទឡនឹឡប់សមរកទរក ប់អបង ៃេេភណីទីអី ប់់កកទរក នពឡប់អរ�វ ៃេិំ័ត៌មន

ាដិចសមស បតមសត� ណអរណស នពឡ 

4. ប់អ់ ពកលរំីសពទ�ពៀរឡសប់អសបមអព នពឡសពសអៀកបទឡនឹឡំ័ត៌មនេនេ ់�មៀរឡសពទ�ព

ាាេ្បមច្អបសមីំីសពទ�ពអប់ រ្ ណា្់ នពឡុកជនភំ (FERPA) នពឡអទអ្��ត�ពនរីតម់អសបវ

េតការឡ 34 CFR Part 99។  
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មរនេំសកម�ភំចរអឡ់ម�លការឡប់ករណតបតមសត� ណ ទីរឡ ឬប់វលតមវេតទទៀរឡ់ដព 

(ាដ្តរី េណាស បផឡាដ់ថ “េសវ Child Find”) េសចកមីជទនដរណឹឡម�ល្តរីាតេរេ រំម�េតការឡ

បាសត ឬផអំេផកលេា់ំ័ត៌មនដទេទេត ឬៀរឡំី់ ាដរនាចកិល្ណអប្សនបេដម្ជីទន

ដរណឹឡដបមអពទទៀរឡ់ដពំីសកម�ភំស្មអបករណតបទីរឡ ករណតបតមសត� ណ នពឡវលតមវ

ករម់ាដ្តរីប់េសវអប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�។  
 

សពទ�ពការឡប់េ្អ្រសប 

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
 
ាកមនសពទ�ព្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្េឡី ពៃេុកា់អប់ រ់ អសបកទនាកាដរន្អមទ ់កកទរក ឬ

េ្អ្រសបេរលែស�ក់ដពរាា់អសបាកេ្បម Part B ន IDEA។ ែស�ក់ដពរាា្តរីាត

េស់ំមសរេណ សររ់ អសបាកការឡប់្ត្ត ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្េឡី ពៃេុកា់អប់ រ់ ម�លរំីកទន

ាកេរលស� នប់ំនព់េំមពន រិរចប នពឡមរនប់្អជររ់ម�លៀកបទឡនឹឡកម�ី ពះីអប់ រស្មអប

អរណស (IEP) ឬសីាប់មផវទីច្អបាដស� នរេេឡ់ម�ល (់�មមនប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េ

ែាល ឬសីាប់មផវទីច្អបនប់អប់ រំ ពេសសៀកបទពននឹឡី ពន័ល) េបលេៀេការឡក់ណី់ក៏

េរល មពន្តរី េសំី 45ៃ្អតពទពនេ្បលំីាករនេះេប់េសាសររ។ 

 

សពទ�ព់អសបាកការឡប់្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្េឡី ពៃេុកា់អប់ រ់ �មមន ៖ 

1. សពទ�ព់អសបាកការឡប់ទទ�រនប់េេវលតអំីែស�ក់ដពរាា ចរេរេសរេណ សមេបតរ

ផ់អសបាកស្មអបប់ំន្ប នពឡអកែាលុកា់ៀរឡេនេ។ 

2. សពទ�ព់អសបាកការឡប់េសាសររព្ែស�ក់ដពរាាផមបជទននទីុកា់ៃតចមវឡ ្អសពនេអ

ាកមពនិច្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្េឡី ពៃេុកា់ៀរឡេនេ ្អកអេរល្អសពទ�ភំ រេ

្ាតាកទទ�រនច្អបចមវឡៀរឡេាេ នពឡ 

3. សពទ�ព់អសបាកការឡប់ព្តរ់ឡ់អសបាក្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្េឡី ពៃេុកា់ៀរឡេនេ។ 
 
ែស�ក់ដពរាានឹឡសន�តបថ ាកមនរ់ច្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្េឡី ពៃេុកា់រកបំ័ន�

នឹឡកទនាក រេ្ាតេណព្ដរណឹឡថ ាកមពនមនរ់ចេតេ្បមច្អបនរីតមាដ្ណអប្ណឡអតង

ដទចជ ិ់ំពរភំ ប់់សបេតាអកសា  ឬប់ាឡេ។ 
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ករណតប្នប់េ្អ្រសប 

ែស�ក់ដពរាានីម�លយ ្តរីាត់កកទរកករណតប្់អសបណទភណី ាដិចេ្អ្រសបុកា់អប់ រ

ាដរន្អមទ ់កកទរក ឬេ្អ្រសបេ្បម Part B ន IDEA ់�មមនេ� េភណី បអ់ ពេច�ទព្ចទ

េ្អ្រសប នពឡេសអរណឡាដភណីេនេ ្តរីរននរត� តព្េ្អ្រសបុកា់។ ែស�ក់ដពរ

ាាមពន្តរីរនត្មរី ព្់កកទរកនទីករណតប្នប់េ្អ្រសបេនេ ស្មអបមអព ឬនពេកជពត

ែសអច្អបនែស�ក់ដពរាាេល។  
 
ុកា់រំីករម់េសំីមា កប 

្អសពនេអុកា់អប់ រ់ ម�លមនំ័ត៌មនសពសអេសំីមា កប ាកមនសពទ�ព្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្

េឡី ពៃាតេំ័ត៌មនាដៀកបទឡនឹឡកទនាក ឬ្តរីរនជទនដរណឹឡរំីំ័ត៌មនេាេ ការឡក់ណី

ាដែស�ក់ដពរាាមពនិចអបង ៃំ័ត៌មនេាេ ដបាកេរលស� នអេឡងអ្រអបំីំ័ត៌មនាដ

ិចសមស បតមសត� ណអរណស់អសបសពសអម�លេផអឡេទេត។ 
 
អ�� ីល្អេបទ នពឡទីរឡំ័ត៌មន 

្អសពនេអាកេសាសររវ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផមបជទនាកនទីអ�� ីល្អេបទ នពឡទីរឡុកា់

អប់ រាដរន្អមទ ់កកទរក ឬេ្អ្រសបេរលែស�ក់ដពរាា។ 
 
ប់អឡបៃវ 

ែស�ក់ដពរាាិចនឹឡណពតៃវៃតចមវឡុកា់ាដរនេះេេឡស្មអបាកេ្បម Part B ន 

IDEA ្អសពនេអៃវេសវេនេ មពនរឡាកំីប់េ្អ្រសបសពទ�ព់អសបាកការឡប់្តត្ ពំនពត្ នពឡ ពំនពត្

េឡី ពៃេុ កា់ៀរឡេនេ។ វមពនិចណពតៃវស្មអបប់់រក់ក ឬៀៃលកំ័ត៌មនេតេ្បម 

IDEA េល។ 
 
ប់ាកា្អុកា់មសរេណ ់អសបមអព  

34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05125 
 
្អសពនេអាកេជឿជកបថ ំ័ត៌មនេតការឡុកា់អប់ រៀកបទឡនឹឡកទនាក ាដ្តរីរន្អមទ ់កក

ទរក ឬេ្អ្រសបេ្បម IDEA មពន្តឹម្តរី  ារព្ភនប្ចរ ឬ់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទ�ពេផអឡេទេត

់អសបកទនាក ាកិចេសាសររព្ែស�ក់ដពរាាាកា្អំ័ត៌មនេាេ។ 
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ែស�ក់ដពរាា្តរីាតសេ្មចថេត្តរីាកា្អំ័ត៌មនេេមសរេណ ់អសបាកការឡ់លធេំម�ល

សម់ម្េ្បលេំទទ�រនសរេណ ់អសបាក។ 
 
ឱបសស្មអបសីាប់ នីតពី ពះីសីាប់ នពឡទ�ផនសីាប់ 

 
្អសពនេអែស�ក់ដពរាា់អសបាកអដពេសះមពន្ំមាកា្អំ័ត៌មន េេមប់េសាសររ់អសបាក 

�ំកេណ្តរីជទនដរណឹឡាកំីេសចកមីសេ្មចេាេ ់�ច្រអបាករំីសពទ�ពទទ�រនសីាប់់អសបាក 

េរលែស�ក់ដពរាា។ 

 
ាកមនសពទ�េសាសររសីាប់ ស្មអបស�់េដៃេរំ័ត៌មនេតការឡុកា់អប់អសបកទនាក េដម្ី

យាថ វ្តឹម្តរី  មពនេះេព្ភនប្ចរ ឬក៏់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទ�ពេផអឡេទេត់អសបកទនាក។ 

សីាប់ស្មអបតវយំ័ត៌មនេតការឡុកា់ ្តរីាតេះេេឡមនីតពី ពះីសីាប់់អសបែស�ក់ដពរ

ាាេ្បម FERPA។ េនេ មពនាមនជសីាប់មផវទីច្អបនប់អប់ រំ ពេសសេល។ 
 
ជទ�ផនសីាប់ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាសេ្មចថ ំ័ត៌មនេនេមពន្តឹម្តរី  េះេព្

ភនប្ចរ ឬក៏់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទ�ពេផអឡេទេត់អសបករម់ �ំកេណ្តរីាតាកា្អំ័ត៌មនព្រន

សមែសអ េបលជទនដរណឹឡាកំីប់ាកា្អៀរឡេនេ ជាលកលណ� កអ់។ 
 
ជទ�ផនសីាប់ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាសេ្មចថ ំ័ត៌មនេនេមពនាមនមពន្តឹម្តរី 

មពនេះេព្ភនប្ចរ ឬក៏មពន់ រេាបេុកជនភំ ឬសពទ�ពេផអឡេទេត់អសបករម់ �ំកេណ្តរីាតជទន

ដរណឹឡាកថ ាកមនសពទ�ពរកបេសចកមីេិឡេតការឡុកា់អប់ រ់ អសបកទនាក ផមបជមតពេកអប

េំ័ត៌មន ឬផមបមទេបតរ់ម�លាដាកមពនលបែសអនឹឡេសចកមីសេ្មច់អសបែស�ក់ដពរ

ាា។ 
 
្អសពនេអាកេ្ជសេ់ សចឡបរកបអ��ទ េសចកមីេិឡេតការឡុកា់់អសបកទនាកេាេ េសចកមីេ

ិឡេនេ្តរី ាត ៖ 

1. ់កកទរកេរលែស�ក់ដពរាា ជាផាកម�លនុកា់់អសបកទនាក ដអ់ុកា់ ឬ

ាផាកាដរនតវយ្តរីរន់កកទរក នពឡ 

2. ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាអបង ៃំីុកា់់អសបកទនាក ឬាផាកាដរនស�់េដៃេរ 

េេព្ភណី់ម�លេាេ េសចកមីេិឡេនេ ក៏្តរីាតអបង ៃេេភណីេាេាដ់។ 
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ប់លប្ំមព្អេ��ៃំ័ត៌មនាដិចសមស បតមសត� ណអរណស 

34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
 
េលឡខជររ្តរី ាតទទ�រនប់លប្ំមជាលកលណ� កអ់់អសបាក មរននឹឡអបង ៃំ័ត៌មនាដ

ិចសមស បតមសត� ណអរណស េេព្ាកដទ រេ្ាតប់អបង ៃំ័ត៌មនាដមនេតការឡុក

ា់អប់ រ់ អសបកទនាក្តរី រននរត� ត េរលស� នប់លប្ំមំីមអពេ្បម FERPA។ ជទទេេ 

ប់លប្ំម់អសបាកមពន រិរចបេល មរនេំាដំ័ត៌មនសមស បតមសត� ណអរណស្តរី រន

អេ��ៃជទនដបមនមី់អសបទីភា កបប់ចទ់�ម ស្មអបេសអរណឡអរេំៃេេមកលខណ� ត្មរី ន 

Part B ន IDEA។ អយរានមប់លប្ំម់អសបាក ឬប់លប្ំម់អសបកទនាក្អសពនេអ �ំកេណន

ដបិលរជនីតពជន ្តរី ាតរនទទ� មរនេំាដំ័ត៌មនសមស បតមសត� ណអរណស្តរី រន

អេ��ៃេេព្មនមី់អសបទីភា កបប់ចទ់�ម ាដរនផមប ឬអឡបេសវ�វ សបអមទ់។ េសំីេនេ ្អសពន

េអកទនាកេ់េនាាុកជន ប់លប្ំម់អសបាក្តរីាតរនទទ� មរនេំាដំ័ត៌មនសមស ប

តមសត� ណអរណស់ម�លរំីកទនាក្តរីរនអេ��ៃព្ ់វឡមនមីេតការឡែស�ក់ដពរាា 

ាដាាុកជនេាេសបពតេត នពឡមនមីេតការឡែស�ក់ដពរាាាដកទនាក់សបេត ្អសពនេអ

ាកមពនមនណេ្មឡចឡបចរេេ� េកទនាកេតការឡែស�ក់ដពរាាាដាក់សបេត។ 
 

កពច�ប់រ់ំ័ត៌មនត�សត� ណ�� បខវ�ន 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
 
ែស�ក់ដពរាា់អសបេាកាក រិរចប្តរីប់រ់ប់សម តបនំ័ត៌មនត�សត� ណ�� ប

ខវ�នេតការឡដរ់កបប្អមទ ់កកទរក អបង ៃ នពឡអរ�វ ៃ។ មន�ីមា កបេតែស�ក់ដពរាា

រិរចប្តរី ទទ�ខរស្តរី េប់យានទីប់សម តបនបំ័ត៌មនត�សត� ណ�� បខវ�ន។ អរណស

ៀរឡសបាដ្អមទ ឬេ្អំ័ត៌មនត�សត� ណ�� បខវ�ន រិរចប្តរីទទ�ប់អណ�រ េអ �់  ឬ 

ប់អបង តបអេ្ឡរន រកបំ័ន�នឹឡប់សម តបេ្បម Part B ន IDEA នពឡ FERPA ។ 
 
ែស�ក់ដពរាានីម�លយ រិរចប់កកទរក ស្មអបប់្ត្ត ពំនពត្ាយ់ណធ នទីអ�� ីអច�រអ្នាន 

េ� េ នពឡមរខតរាណឡ់អសបនពេកជពតៀរឡឡាល់ការឡទីភា កបប់ាដិចទទ�រនំ័ត៌មន 

ត�សត� ណ�� បខវ�ន។ 
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ប់អរ�វ ៃ ប់កតបទរក នពឡប់់កកទរកំ័ត៌មន  

34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
 
ែស�ក់ដពរាា់អសបាក រិរចប្តរីជទនដរណឹឡដបាក េតេំំ័ត៌មនត�សត� ណ�� បខវ�ន 

ាដ្តរីរន្អមទ ់កក ឬេ្អ ាឡមនភំ រិរចបស្មអបប់ផ�បេសវអប់ រដបកទន់អសប្នក។ 

េតេំាឡមនភំ រិរចប ំ័ត៌មន រិរចប្តរីអរ�វ ៃេិមប់េសាសររ់អសបាក។ ក៏អយរាន� 

ករណតប្ចពន�ល�នេ� េ ិសលរព ន នពឡេខទទ់ស័ំ�់អសបកទនាក នពេន�ស ករណតប្ីត�មន 

មរខី ពជ� ាដរនចទេ់េន ក្មពតថា កបាដរនអរេំៃ នពឡចា រាដរនេ់េនចអប់អសបសតប ិច្តរី 

រន់កកទរកេរលស� នេំករណតប។ 

ច្អប់ដពស�ីំីប់កតបទរកករណតប្មនាចឡការឡជរ ទំក 40.14 RCW ។ នីតពី ពះីស្មអបករណតប់លធ 

េំាដែស�ក់ដពរម�ល រិរចប្តរី កតបទរកករណតប្្តរីរនេរេផកលេរល ាលករព ន 

្ណអប្ណឡបអ្ីត�ព នពឡករណតប្ នេៀះពប់រព ន់ដពវយសរីនេន។ 
 

នីតពី ពះីេរេែាលី ពវទប់អប់ រំ ពេសស 
 
ាកណជាកចទ់�មដ៏សរៀនបមា កបការឡ្ណអបទពដពភំនកម�ី ពះីអប់ រំ ពេសស់អសបកទនាក។ ប់ចទ់�មេនេ 

ិអបេផ�មំីប់អ��ទ នកទនាកា្សដរអទឡ។ ាក នពឡែស�ក់ដពរ់អសបាក ្តរីរនេកទឹកចពត�ព្ 

េះេប់ជម�លសា េដម្ីំ ពកមេរេែាលបប់ាខេឡណរនពតសា ាដអយេរបដបកម�ី ពះីអប់ រំ ពេសស 

់អសបកទនាក។ េតេំាដាក នពឡែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពនិចេរេែាលប់ាខេឡណរនពត 

សា រន េលឡមនជេ្មសែាអបាដមនកលណធផវទីប់ជឡស្មអបេរេែាលី ពវទ។  ជេ្មស 

ៀរឡេនេមន ប់ស្ម�េស្ម្ អណ�ឹ ឡ់អសបំ់ដព នពឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អបាដមន 

មពនរេេឡ។ 

ប់ស្ម�េស្ម្  

34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
 
ទទេេ 
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េសវស្ម�េស្ម្មនផ�បជទនេរលវតណពតៃវដបាក ឬែស�ក់ដពរេដម្ជី�លេរេែាលអតង  

រកបំ័ន�នឹឡត�សត� ណកម� ប់វលតមវ ប់ករណតបទីកានវឡអប់ រ នពឡប់ផ�បជទន FAPE ដបកទន 

់អសបាក នពឡេតបេំាដសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប ្តរី រនសរណទ មំ់ព្េះេេឡ។ 

ប់ស្ម�េស្ម្មនកលណធស�័្ណចពត� នពឡមពនិចេ្អេដម្ី្ិនេិ ឬំនព់សពទ�ព់អសបាក ការឡ 

េសាសររព្មនសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អប ឬ្ិនេិនទីសពទ�ព់ម�លេផអឡេទេតាដផ�ប 

ជទនេ្បម Part B ន IDEA ។ ដរេណ ់ប់ស្ម�េស្ម្្តរី រនេ់េអចរកយឡេទេឡៀតបេតទីរឡម�ល 

ាដបលែស្ស្មអបាក នពឡែស�ក់ដពរ។ 

ែស�ក់ដពរាាិចអេឡបតនីតពី ពះីាដផ�បជទនោ រំកម� លាដេ្ជសេ់ សមពនេ្អដរេណ ់ប់ 

ស្ម�េស្ម្ នទីឱបសការឡប់ជ�អ េតការឡេំេីា នពឡេតទីរឡម�លាដបលែស្ស្មអប 

ាក ជម�លនឹឡភណីស� នភំរេេឡ ៖ 

1. ាដសបពតេ្បមកពច�សនពជម�លនឹឡសបអ័នេរេែាលី ពវទេផអឡេទេតាដសមែសអ ឬ 

មជ្ឈមណ� អណ�រ េអ �់  នពឡំ័ត៌មនោ រំកម� ល ឬមជ្ឈមណ� ះនយនោ រំកម� លការឡ

សបណមន� ការឡ់ដព នពឡ 

2. ាដនឹឡេះេប់់ំន្ប្រអបំីតប្ អេកជន� នពឡេកទឹកចពត�ាកព្េ្អដរេណ ់ប់ស្ម�េ

ស្ម្ ។ 
 
ភំមពនរេេឡនាកស្មអស្ម្ 

 
ប់ស្មអស្ម្្តរី រនេះេេឡេរលអរណសាដមនសមតបភំ មពនរេេឡ នពឡេវឡបតបប់ 

អណ�រ េអ �់ រំីអេច�កេទសស្ម�េស្ម្្អកអេរល្អសពទ�ភំ។ អរណសេាេ រិរចប្តរីមន 

ចរេណេដឹឡច្អប នពឡអទអត� រកបំ័ន�នឹឡប់ផ�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ផឡាដ់។ OSPI 

ចរេកពច�សនពជម�លនឹឡទីភា កបប់ៀឡេ្កេដម្ីេះេប់ស្ម�េស្ម្។ ទីភា កបប់េាេជាក់កក 

អ�� ីេ� េាកស្ម�េស្ម្។ ាកស្ម�េស្ម្្តរីរនាអឡាចកប់ប់ថ់េមទរព ន្រី 

ី ពជររ ឬមទរព នមពនរេេឡេផអឡេទេត។ ាកស្ម�េស្ម្ (១) ិចមពនាមនជនពេកជពតន OSPI 

ែស�ក់ដពរ ឬទីភា កបប់់ដពេផអឡេទេតាដករ រំឡផ�បេសវ�� បដបករម់ាដជកម�ីតបរនដរេណ ់ 

ប់ស្ម�េស្ម្ នពឡ (២) ិចស� នទរាសបផ្អេកជន��� បខវ�ន ឬី ពជ� ជីីធ។ ដរេណ ់ប់ស្ម�េ 

ស្ម្្តរីរនេ់េអចរកយឡេទេឡៀតបេតទីរឡាដបលែស្ស្មអបាក នពឡែស�ក់ដពរ។ 
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កពច�្ ំមេ្ំរឡេះេេឡការឡដរេណ ់ប់ស្ម�េស្ម្ 

 
្អសពនេអាក នពឡែស�ក់ដពរមនប់្ំមេ្ំរឡសា  ប់្ំមេ្ំរឡេាេ រិរចប្តរី េ់េអចរជកពច� 

្ំមេ្ំរឡស្ម�េស្ម្ជាលកលណ� កអ់ាដ្តរីចរេបតបេៀេរលាក នពឡតរ់ឡន 

ែស�ក់ដពរាដ្តរី រនផ�បសពទ�ពព្ចរេកពច�្ ំមេ្ំរឡភ� អបបតំេកពច�ផវទីច្អប។ កពច� ពំភកកការឡ 

ដរេណ ់ប់ស្ម�េស្ម្ ្តរី់កកប់សម តប នពឡមពនិច្តរី រនេ្អជប័ស�រឡការឡសីនប់ 

នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប់ម�ល ឬនីតពី ពះីសរីី ព់ម�លនតរាប់សបំ័ន� ឬតរាប់់ដព 

វយសរីនេនេល។ ្អប់េនេ រិរចប្តរីាចឡការឡកពច�្ំមេ្ំរឡាលកលណ� កអ់។ ក៏អយរាន� កពច�- 

្ំមេ្ំរឡស្ម�េស្ម្ មពនិចេ្អជប័ស�រឡេល។ កពច�្ំមេ្ំរឡស្ម�េស្ម្ភ� អប 

បតំេកពច�ផវទីច្អប នពឡិចនរីត�រនការឡាដនសមតបកពច�នតរាប់ដព់ ម�ល ឬេរលតរាប់ 

តរអនប នសប់ដពិេម់ ពក។ 
 

ភំខរសសា ់វឡប់េសរអេឡបត នពឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អបស�ីំ ីអណ�ឹ ឡ

ប់អប់ រំ ពេសស ់អសបំ់ដព  
 
អទអត� ន Part B ន IDEA មននីតពី ពះីខរសយសា ស្មអបអណ�ឹ ឡ់ដព (អណ�ឹ ឡំ់ដព) នពឡសីនប់ 

នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប។ អណ�ឹ ឡំ់ដពម�លិច្តរីរនរកបជទន OSPI េរលអរណស ឬាប អ័នម�ល 

ាដេះេប់េិទ្អបនបែស�ក់ដពរាា OSPI ឬទីភា កបប់ាយ់ណធ់ម�លេផអឡេទេត 

ាដរន់ រេាបេេេកលខណ� ត្មរីការឡ Part B ី ពយនសបំ័ន�ាដមនការឡ 34 CFR  Part 300 

ឬ អទអត� ់ដពស្មអបនរីត� Part B ន IDEA។ អណ�ឹ ឡំ់ដព្ តរី រនេសរអេឡបតេរល OSPI 

ាផាក មំ័ត៌មនរំីប់់ រេាបអររនាដផ�បជទនេរលអរណសរកបរក្អណ�ឹ ឡ នពឡែស�ក់ដពរ 

ាា ឬទីភា កបប់េផអឡេទេតាដេេវលតអេេនឹឡអណ�ឹ ឡ។ អណ�ឹ ឡំ់ដពិ ររចប្តរី រកបការឡ 

់លធេំម�លចា រេ្បលប់់ រេាបាដ្តរី រនេិទ្អបនបេាេ។ 

សរេណ សររសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អបិច្តរី រនរកបេរលាកឬែស�ក់ដពរាា់អសប 

ាកចរេរេអតង ់ម�លរកបំ័ន�នឹឡត�សត� ណកម� ប់វលតមវ ឬប់ករណតបទីរឡអប់ រកទន់អសប 

ាក ឬប់ផ�បប់អប់ រាយ់ណធសម់ម្េរលវតណពតៃវ (FAPE)ដបកទនាកាតអយរេ �់ េ។ 

សីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប្តរី េះេេឡេរលេច្កមច្អប់ដពរ(ALJ) ាដអេ្មប់ប់ 

ជទនប់ ពក័លសីនប់់ដពរ ាដជទីភា កបប់់ដពុ កជ្។ សីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អប 

ជទទេេ ់�មមនប់ផ�បសកលីភំេរលាកអ ីនពឡប់អបង ៃប័ស�រឡ។ សរេណ សររេះេសីនប់ 
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នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប រិរចប្តរី រកបការឡ់លធេំំី់ចា រេ្បលប់់ រេាបាដ្តរីរនេិទ 

្អបនប (ក់ណីេកាឡចរេរេប់អបង ៃំ័ត៌មនខរស ឬប់កតបទរកំ័ត៌មន។) 

េំេីា នពឡនីតពី ពះីស្មអបអណ�ឹ ឡំ់ដព នពឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប្តរី រនំន្ប 

េតៀឡេ្បម។ 
 

នីតពី ពះីស្មអបអណ�ឹ ឡំ់ដព  

34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
 
OSPI មននីតពី ពះីស្មអបេរេែាលអណ�ឹ ឡ់ដព។ នីតពី ពះីៀរឡេាេមនអត� កបការឡអទអត� ់ដព នពឡ 

ំ័ត៌មនស�ីំីអណ�ឹ ឡ់ដព្តរីរន់កកទរកេតេាីអាលតិ៍។ 

្អសពនេអាក អរណស ាប អ័ន់ម�ល េជឿជកបថែស�ក់ដពរម�ល OSPI ឬាប អ័នអប់ រ់ ម�ល 

េផអឡេទេតាដសបពតេ្បមប់្ណអប្ណឡ់អសប IDEA រន់ រេាបេេេ Part B ន IDEA អទអត�  

នរីត� Part B ឬអទអត� ់ដពរកបំ័ន� ាកិចរកបរក្អណ�ឹ ឡជាលកលណ� កអ់េត Office of 

Superintendent of Public Instruction (OSPI) , Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 

98504-7200។ ាក រិរចប្តរី ផ�បសរេណចមវឡម�លច្អបនរក្អណ�ឹ ឡេាេដបែស�ក់ដពរ 

ាា ឬទីភា កបប់េផអឡេទេតាដាករកបរក្អណ�ឹ ឡ្អចរឡ។ 
 
ប់រកបរក្អណ�ឹ ឡ 

 
រក្អណ�ឹ ឡ រិរចប្តរីចរេបតបេៀេរលាក ឬអរណស ឬាប អ័នាដជាករកបរក្អណ�ឹ ឡ 

េបល រិរចប្តរីមនំ័ត៌មនដទចៀឡេ្បម ៖ 

• ប់ាៃវឡថែស�ក់ដពរ ឬទីភា កបប់ដទេទេតរន់ រេាបេេេកលខណ� ត្មរីម�លន Part 

B ន IDEA អទអត� នរីត� Part B ច្អប់ដព ឬអទអត� រកបំ័ន� ឬប់ាៃវឡថែស�ក់ដពរ ឬ 

ទីភា កបប់ដទេទេត មពនរននរីត�ប់ស្ម�េស្ម្ ឬកពច�្ំមេ្ំរឡេរេែាល។ 

• េ� េ នពឡិសលរព ននែស�ក់ដពរ ឬទីភា បប់ដទេទេត។ 

• េ� េសពសអ ្អសពនេអរក្អណ�ឹ ឡមនភំជកបាកបចរេរេសពសអមា កប នពឡំ័ត៌មនទរាកប 

ទរនឡ ្អសពនេអសពសអេាេស� នទីជ្មក។ 

• ប់េ់េអអបរំីអតង េរលផ�បជទននទីប់ ពំតជកបាកប។ 
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• ប់េសាេឡនទីដរេ់េែាលអតង មំ័ត៌មនាកមន នពឡរនដឹឡ េតេំាដាករកប 

រក្អណ�ឹ ឡ នពឡ 

• េ� េ ិសលរព ន នពឡេខទទ់ស័ំ�់អសបាក។ 

ប់់ រេាបមពនិចេកតេឡការឡ់លធេំេ្ចនជឡ ម�លចា រ មរនបអ់ ពេច�ទាដរក្អណ�ឹ ឡ្តរី  

រនទទ�លកេល។ 

OSPI រនអេឡបតទ្មឡបជរន�សម�លាដាកិចេ្អេដម្ីរកបរក្អណ�ឹ ឡ។ ទ្មឡបេនេមនផ�បជទន 

េតេទរំ័់ាីអាលតិ៍ប់អប់ រំ ពេសស់អសប OSPI។ ាកមពន្តរីរនត្មរីព្េ្អទ្មឡបេនេេល។  
 
ប់េសរអេឡបតំីអណ�ឹ ឡ 

 
OSPI រិរចប្តរីេសរអេឡបត នពឡេចៃេសចក�ីសេ្មចជាលកលណ� កអ់ការឡ់លធេំ៦០ៃ 

នៃ្អ្កតពទពន េ្បលេំទទ�រនរក្អណ�ឹ ឡ េកាឡមនេបតរផសមែសអស្មអប 

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

អណ�ឹ ឡ (២) ផ�បជទនាក ឬេដមអណ�ឹ ឡនទីឱបសរកបជទននទីំ័ត៌មនអានបមរំីប់េិទ្អបនប ការឡ 

រក្អណ�ឹ ឡ (៣) ិចេះេប់េសរអេឡបតុកជ្េតនឹឡកានវឡ ្អសពនេអ OSPI លបេឃៃថវ 

មនភំ រិរចប នពឡ (៤) ពំនពត្េឡី ពៃនទីំ័ត៌មនរកបំ័ន�ៀរឡសប េបលេះេប់ករណតបុកជ្ 

ថេតែស�ក់ដពរ ឬទីភា កបប់ដទេទេតករ រំឡ់ រេាបេេេកលខណ� ត្មរីរកបំ័ន�េេនឹឡ Part B 

ន IDEA ឬកយឡ់។ 
 
ប់េសរអេឡបត ប់ំនព់េំ េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ� កអ់ 

 
់លធេំករណតប៦០ៃិច្តរីរនំនព់អន�ាតការឡក់ណី ៖ (១) បធេទសធេកាឡរកបំ័ន� 

នឹឡអណ�ឹ ឡជកបាកបម�ល ឬ (២) ាក នពឡែស�ក់ដពរ់អសបាកលប្ំមេរលស�័្ណចពត�ជាល

កលណ� កអ់េះេប់ំនព់េំេរេែាលអណ�ឹ ឡ ម់លធប់ស្ម�េស្ម្ ឬី ពះីេផអឡេទេត េដម្ី

េរេែាលី ពវទ។ 

េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ� កអ់្តរីេផជជទនាក ឬអរណសរកបរក្អណ�ឹ ឡ នពឡេេបនបែស�ក ់ដព

រាា។ េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ� កអ់នឹឡ្ណអដណ� អបេប់េិទ្អបនបនីម�លយ។ 

ចរេរេប់េិទ្អបនបនីម�លយ េសចក�ីសេ្មចជាលកលណ� កអ់នឹឡអត� កបំីទ�ផនប់

ាសេឡ់កប់ ពំត េសចក�ីសនាពរព ន មទេបតរនេសចក�ីសេ្មច នពឡី ពយនប់ាកត្មរី សមេបតរផ
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់ម�លាដ្តរីរនិតបទរកថ រិរចបេដម្ីេរេែាលរក្អណ�ឹ ឡ ្អសពនេអប់់ រេាបរនេកត

េឡ។  
 
ឧរែស័លអណ�ឹ ឡ 

 
េតេំ OSPI ់កេឃៃប់់ រេាប ឬប់ខកៀនមពនរនផ�បេសវសមែសអម់លធដរេណ ់ប់ 

អណ�ឹ ឡ់អសបខវ�ន េសចក�ីសេ្មចនឹឡ្ណអដណ� អបេ ៖ 

1. ់េអេអេរេែាលក់អដពេសទផ�បេសវៀរឡេាេ ់�មមន ប់ផ�បសរណឡបព់��ីតបរសម់ម្ 

ឬ ប់ ិតបី ពយនប់ាកត្មរីសមែសអេផអឡេទេតមត្មរីប់់អសបសពសអ នពឡ 

2. ់ផ�បកយឡសម់ម្នទីេសវអប់ រំ ពេសសដបសពសអៀរឡសបាេំាណត។ 
 
អណ�ឹ ឡអប់ រំ ពេសស់អសបំ ់ដព នពឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អប 

 
្អសពនេអអណ�ឹ ឡំ់ដពម�ល្តរីរនទទ�លក ាដជកម�ីតបរនសនីប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប 

ឬអណ�ឹ ឡេាេមនអតង េ្ចន េបលអតង ម�ល ឬេ្ចនជឡម�លនអតង ៀរឡេាេកជាផាកម�លន 

សីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប OSPI រិរចប្តរីាៃកេចៃ (មពនេសរអេឡបត) នទីាផាក់ម�ល ន 

អណ�ឹ ឡាដករ រំឡ្តរីរនេរេែាលការឡសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប ់បទតដបចអបសីនប់។ 

អតង ់ម�លការឡអណ�ឹ ឡាដមពនាមនជាផាកម�លនសកម�ភំនីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អប រិរចប្តរី 

េរេែាលការឡបករណតបនរក្អណ�ឹ ឡ។ 

្អសពនេអអតង ម�លាដ្តរីរនេកេឡការឡរក្អណ�ឹ ឡ្តរីរនសេ្មច់�ចការឡសីនប់ នីតពី ពះី 

្តឹម្តរី មច្អប ាដរកបំ័ន�នឹឡណទភណីដាដ េសចក�ីសេ្មចសីនប់េាេ្តរីមនិនរភំ 

ភ� អបបតំេកពច� េបល OSPI រិរចប្តរីជទនដរណឹឡដបេដមអណ�ឹ ឡថខវ�ននឹឡមពនេសរអេឡបតេ 

អតង េាេេទ។ 

OSPI រិរចប្តរីេរេែាលអណ�ឹ ឡាដេិទ្អបនបថែស�ក់ដពរម�លរនខកៀនមពនរន 

នរីត�មេសចក�ីសេ្មច់អសបសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរីមច្អប។ 
 
នីតពី ពះីនសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប  

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

ាក ឬែស�ក់ដពរាាិចរកបសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបេអតង ់ម�លាដ

រកបំ័ន�នឹឡតមសត� ណកម� ប់វលតមវ ឬប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ់ អសបកទនាក ឬប់ផមប

ប់អប់ រាយ់ណធសមែសអេរលវតណពតៃវ (FAPE) ដបកទនាក។ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតជទន

ដរណឹឡាកំីេសវាផាកច្អបេរលវតណពតៃវ ឬមនតមវៀអ់ម�ល នពឡេសវរកបំ័ន�េផអឡេទេត

ាដមនេតការឡតរអនប េតេំាដសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប្តរីរនរកបជទន ឬេត

េំាដាកេសាសររំ័ត៌មនេនេ។ ស្មអបនីតពី ពះីនសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប “ាក” ់�មមន

េមយី ី់ អសបាក ្អសពនេអាករនជ�េមយីមីា កប េបល “ែស�ក់ដពរាា” ់�មមនេមយីែីស�ក

់ដពរាា្អសពនេអវ្តរីរនតរ់ឡេរលេមយី។ី   
 

ប់រកបសរេណ សររ 

 
េដម្ីេសាសររសីាប់ម�ល ាក ឬែស�ក់ដពរាា្តរីាតរកបសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទី

ច្អប េេភណីមល ឡេទេត។ សរេណ សររេនេ ្តរី មនំ័ត៌មនៀរឡសបដទចៀឡេ្បម នពឡ្តរី់កកជប់

សម តប។  
 
ាក ឬែស�ក់ដពរាា មពនថន់់មា កបរកបសរេណ សររេាេេទ ក៏្តរីាតផមបជទន OSPI េសវ

ះនយន់ដពរនទីសរេណ សររសីាប់ម�លច្អបមិសលរព នដទចៀឡេ្បម ៖  
 
Office of Superintendent of Public Instruction 
Administrative Resource Services 
Old Capitol Building 
PO Box 47200 
Olympia, WA  98504-7200 
ទទ់ា់: 360-753-4201 

 
សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប្តរីមន ៖ 

1. េ� េសពសអ 

2. ិសលរព ននទីរេត់អសបសពសអ 

3. េ� េាា់អសបសពសអ 

4. ្អសពនេអសពសអជករម់ ឬលរីជនាដស� នផ�េសរាអឡ ្តរីផមបំ័ត៌មនទរាកបទរនឡ់អសប

សពសអេាេ 
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5. ប់អ់ ពកលំីសភំនអតង ់�មមន ឡសេបតរៀកបទពននឹឡអតង  នពឡ 

6. ដរេ់េែាលាដរនេសាេឡនអតង  ដបក្មពតាដរនដឹឡ នពឡមនស្មអបាក ឬ

ែស�ក់ដពរាាេតេំេាេ។ 
 

េសចកមីជទនដរណឹឡាដ រិរចបមរនសីាប់េសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប 

 
ាក ឬែស�ក់ដពរាាមពនិចមនសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប ់បទតៀបាតាក ឬែស�ក់ដព

រាារកបសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ជម�លនឹឡភណីមល ឡេទេត នពឡផមប OSPI 

នទីសរេណ សររម�លច្អបាដមនំ័ត៌មនដទចរនេ់េអអបៀឡេ។ 
 
ភំ្ណអប្សនបនសរេណ សររសីាប់ 

 
េដម្ីព្សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបមនដរេណ ់ប់េេមរខ សរេណ សររេនេ ្តរីរនិតប

ទរកថ្ណអប្សនប។ ្ណអប្សនប មនន័លថ សរេណ សររេនេ អរេំៃេេមកលខណ� ត្មរីាាាដ

អត� កបៀឡេេតការឡាផាក “ប់រកបសរេណ សររ”។ សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបនឹឡ្តរី

ិតបទរកថ ្ណអប្សនប រេ្ាតភណីាដទទ�រនសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបេាេ 

ជទនដរណឹឡេេមនមី់ដពរសីាប់ នពឡភណីមល ឡេទេតជាលកលណ� កអ់េតការឡ់លធេំ15ៃ

្អតពទពនថ ភណីទទ�េជឿជកបថ សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបណ មពន្ណអប្សនប។ 
 
េតការឡ់លធេំ្ររៃ្អតពទពនេ្បលេំទទ�រនប់ជទនដរណឹឡំីភំមពន្ណអប្សនបេបល មនមី

់ដពរសីាប់ (ALJ) ្តរី សេ្មចថេតសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបេនេ អរេំៃេេ

មកលខណ� ត្មរី ដទចមនេ់េអអបៀឡេឬេទ េបលជទនដរណឹឡដបាក នពឡែស�ក់ដពរាា

ជាលកលណ� កអ់ភវ មយ។ 
 
ប់ាកា្អសរេណ សររសីាប់ 

 
ាក ឬែស�ក់ដពរាាិចេះេប់ាកា្អសរេណ សររសីាប់រនាតការឡក់ណី ៖ 

1. ភណីមល ឡេទេតលបែសអចរេរេប់ាកា្អជាលកលណ� កអ់ េបលផមបឱបសព្េរេ

ែាលសរេណ សររសីាប់េនេ ម់លធប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល (្អសពនេអាកាដ

ជមអពរនេសាសររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប) ដទចមនាចឡៀឡេ្បម ឬ 
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2. មពនព្េសំី់លធេំ្ររៃមរនសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អបិអបេផមម មនមីសីាប់

ផមបប់នរត� តព្េះេប់ាកា្អ។ 
 

្អសពនេអាកជភណីេសាសររសីាប់ េបលាកេះេប់ាកា្អចរេរេសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីម

ផវទីច្អប េំេីាករណតបស្មអបប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល នពឡ់លធេំស្មអបដរេ់េ

ែាល (េម ៖ ដរេណ ់ប់នប់េរេែាល) ិអបេផមមមមឡេទេតេតបអ់ ពេច�ទរកបសរេណ សររាដ

រនាកា្អ ឬបអ់ ពេច�ទាដ ALJ ទទ�សរេណ សររ។ 

 
ប់េេវលតអ់អសបែស�ក់ដពរាាចរេរេសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប 

 
្អសពនេអែស�ក់ដពរាាមពនរនេផជេសចកមីជទនដរណឹឡជមរនជាលកលណ� កអ់ព្ាក ដទច

មនាចឡេតការឡាផាកសមីំី េសចកមីជទនដរណឹឡជមរនជាលកលណ� កអ់ ៀកបទឡនឹឡអតង ាដមន

េតការឡសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាកេទ ការឡ់លធេំ 10ៃ្អតពទពនេ្បលេំ

ទទ�រនសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ែស�ក់ដពរាា្តរី ាតេផជជទនាកនទីប់េេវល

តអម�លាដមន ៖ 

1. ប់ំន្បំីមទេបតរាដែស�ក់ដពរាារនេសា ឬអដពេសះមពនិតបី ពយនប់ាដ

រនេកេឡេតការឡសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប។ 

2. ប់អ់ ពកលំីជេ្មសេផអឡេទេតាដ្ក�ម IEP ់អសបកទនាករន ពំិ់់ នពឡំីមទេបតរ

ាដជេ្មសៀរឡេាេ្តរី រនអដពេសះ។ 

3. ប់អ់ ពកលំីនីតពី ពះីការឡប់វលតមវ រយនប្អមណ ុកា់ ឬ់រលប់ណ� នីម�លយ ាដ

ែស�ក់ដពរាាេ្អ្រសបជមទរព នស្មអបី ពយនប់ាដរនេសា ឬអដពេសះ នពឡ 

4. ប់អ់ ពកលំីកម េផអឡេទេតាដរកបំ័ន�នឹឡី ពយនប់ាដរនេសា ឬអដពេសះ់អសបែស�ក

់ដពរាា។ 
 

ែស�ក់ដពរាាេតាតិចេិឡថ សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាកមពន្ណអប

្សនប េៀេអីជវផមបព្ាកនទីំ័ត៌មនេតការឡចរណរ ចទី 1-4 ៀឡេក៏េរល។ 

 
ប់េេវលតអ់អសបភណីមល ឡេទេតចរេរេសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប 

 
េកាឡចរេរេសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបាដមនកលណធ្អញាអបស្មអបី ពន័ល ដទចមន

ពំភកកេតការឡាផាកៀឡេ្បមសមីំីនីតពី ពះីនសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អបស្មអបី ពន័ល ភណីទទ�
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សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប្តរីេផជព្ភណីមល ឡេទេត នទីប់េេវលតអាដអត� កបជកប

ាកបំីអតង េតការឡសរេណ សររ ការឡ់លធេំ10ៃ្អតពទពនេ្បលេំទទ�រនសរេណ សររេនេ។ 

សណីនីម�លយេតាតិចេិឡថ សរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបមពន្ណអប្សនបដាដ។ 
 

រក្សររណរ់ទ 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
 
OSPI រនអេឡបតរក្សររណរ់ទនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបម�ល េដម្ីជ�លាកការឡប់អរេំៃរក្

េសាសររស្មអបសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប។ រក្សររេនេ ិចាសេឡ់ករនេតេេណបទរំ័់ៀឡ

េ្បម ៖ 
 
http://www.k12.wa.us/ProfPractices/adminresources/forms.aspx  
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx  

 
ាកមពនត្មរីព្េ្អ្រសបរក្សររេនេេល។ អយរានមសពទ�ព់អសបាកការឡប់ទទ�រនសីាប់្តឹម្តរី

មផវទីច្អបិចអដពេសះ ឬំនព់េំរន ្អសពនេអសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបេនេ

មពនអ��ទ ំ័ត៌មនាដ្តរីប់ៀរឡសប។ ាកក៏ិចទទ�រនរក្េសាសររសីាប់ម�លច្អបំី

ាលករព នអប់ រំ ពេសស់អសបែស�ក់ដពរាាាកផឡាដ់។ 
 

ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ់ អសបសពសអការឡេំ់ឡប រិសីាប់្តឹម្តរី ម

ផវទីច្អប  

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
 
េកាឡាតមនប់ាចឡេតការឡាផាកសមីំី នីតពី ពះីេតេំរកបី ពន័លសពសអាដមន ពំប់ភំ េត

េំាដសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប្តរីរនអ��ទ នេេព្ភណីមល ឡេទេតការឡ់លធេំ

នដរេណ ់ប់េរេែាល នពឡររឡេំ់ឡប រិេសចកមីសេ្មច់អសបសីាប់មពនរេេឡ្តឹម្តរី

មផវទីច្អប ឬនីតពី ពះីតរាប់់ម�លាដរកបំ័ន�នឹឡអណមឹ ឡតវយេេសចកមីសេ្មច់អសប ALJ កទន

ាក្តរីាតសបពតេតការឡប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណ រេ្ាតាក ឬែស�ក

់ដពរាា្ំមេ្ំរឡស� នេផអឡំីេនេ។ 
 

http://www.k12.wa.us/ProfPractices/adminresources/forms.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
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េរលមនប់លបែសអំីាក កទនាក្តរី ាតរកបេតការឡកម�ី ពះីាា់ដពទទេេ ់បទតដបអ�� អបប់

ជរនររជ្មេៀរឡសបេនេ ្អសពនេអសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបមនរកបំ័ន�នឹឡរក្សររចរេ

េ� េដរអទឡេេការឡាា់ដព។ 
    
 ្អសពនេអសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបរកបំ័ន�នឹឡប់ផមបេសវដរអទឡេ្បម Part B ន 

IDEA ស្មអបកទនាកាដករ រំឡអ��ទ នំីេសវកម�េតេ្បម Part C ន IDEA េេ Part B ន IDEA 

នពឡាដាឡមនសពទ�ពទទ�រនេសវកម� Part C េរលា់ាតកទនាកមនិលរអីចា រេាេ ែស�ក

់ដពរាាមពនត្មរីព្ផមបេសវកម� Part C ាដកទនាកករ រំឡទទ�រនេាេេទ។ ្អសពនេអកទន

ាកមនសពទ�ពទទ�រនេសវកម�េ្បម Part B ន IDEA េបលាកលបែសអព្កទន់អសបាកទទ�

រនប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវកម�រកបំ័ន�ជេកដរអទឡ េរល់ឡប រិាម អបទ�ផជរនររជ្មេ េាេ

ែស�ក់ដពរាា្តរីាតផមបប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ៀរឡេាេ ាដមពនសបពតេតការឡី ពវទ

់វឡាក នពឡែស�ក់ដពរាា។ 
 
្អសពនេអ ALJ នដបប់សេ្មចថ ប់ាកា្អប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រមនកលណធ

សមែសអ េសចកមីសេ្មចៀកបទពននឹឡប់ករណតបសពទ�ពេាេ ្តរីាតិតបទរកជប់្ំមេ្ំរឡសា ់វឡាក 

នពឡែស�ក់ដពរាាស្មអបេសអរណឡករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ ការឡររឡេំនអណមឹ ឡ

តវយ់ម�លេេសចកមីសេ្មច្តឹម្តរី មផវទីច្អប។ 
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ដរេណ ់ប់េរេែាល 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

 
ប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល 

 
េតការឡ់លធេំ 15ៃេ្បលេំាដាករនរកបសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសប

ាកជម�លនឹឡែស�ក់ដពរាា នពឡ OSPI ែស�ក់ដពរាា្តរីាតេបេ្អជររជម�លាក នពឡ

សមជពករកបំ័ន� ឬសមជពកន្ក�ម IEP ាដមនចរេណេដឹឡជកបាកបំីឡសេបតរាដរនករណតប

េតការឡសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាក។ កពច�្អជររេនេ ្តរីាតេះេេឡមរនេំាដ

េំករណតបនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបិអបេផមម រេ្ាតាក នពឡែស�ក់ដពរាាុក

ភំេះេប់ស្ម�េស្ម្ ឬុកភំេរេអឡបប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល។ ប់្អជររេនេ ៖ 

1. ្តរីាតមនតរ់ឡែស�ក់ដពរាាមា កបាដមនរ់ចការឡប់េះេេសចកមីសេ្មច 

ជរន�សព្ែស�ក់ដ្យរាា នពឡ 

2. មពនិចមនេមយីែីស�ក់ដពរាា រេ្ាតាក្តរីរនមដរេណ ់េរលេមយី។ី 
 
េសអរណឡនប់្អជររណ ស្មអបព្ាក ពំភកកំីសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាក 

នពឡំីឡសេបតរាដអេឡបតជមទរព ននសរេណ សររ េដម្ពី្ែស�ក់ដពរាាមនឱបសេរេ

ែាលី ពវទ។ ាក នពឡែស�ក់ដពរាាករណតបំីសមជពករកបំ័ន�ន្ក�ម IEP ស្មអបចទ់�មេត

ការឡប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល។ 
 
ប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាលមពន រិរចបមនេាេេទ ្អសពនេអ ៖ 

1. ាក នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសា ជាលកលណ� កអ់ ការឡប់អេអឡបប់្អជររេនេ 

ឬ 

2. ាក នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសា េ្អ្រសបដរេណ ់ប់ស្ម�េស្ម្ ដទចមនាចឡ

េតការឡាផាក ប់ស្ម�េស្ម្។ 

 

់លធេំ់កេរេែាល 

្អសពនេអែស�ក់ដពរាាមពនរនេរេែាលសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប េេម

ប់ចឡបរន់អសបាក េតការឡ់លធេំ 30ៃ្ អតពទពនេ្បលេំាដាករនរកបសរេណ សររេនេ 

េេែស�ក់ដពរាា នពឡ OSPI សីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបិចនឹឡេកតេឡ។ 



 

 30 

 
់លធេំករណតប 45ៃ្អតពទពនស្មអបប់េចៃេសចកមីសេ្មចចរឡេ្បល ិអបេផមមេតេំអ�� អប

់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពន េរលមនប់េកាឡខវេស្មអបប់ាកស្ម្ាដ

េះេេឡចរេរេ់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពនេនេ ដទចមនាចឡៀឡេ្បម។ 
 
រេ្ាតាក នពឡែស�ក់ដពរាារន្ំមេ្ំរឡសា េរេអឡបដរេណ ់ប់េរេែាល ឬេ្អ្រសប

ប់ស្ម�េស្ម្ ប់ខកៀនមពនរនចទ់�មេតការឡប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល់អសបាក នឹឡ

ំនព់េំដប់លធេំករណតបនដរេណ ់ប់េរេែាល នពឡសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបៀប

ាតាក្ំមេ្ំរឡចទ់�មេតការឡប់្អជររ។ 

្អសពនេអែស�ក់ដពរាាមពនិចទទ�រនប់ចទ់�ម់អសបាកេតការឡប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េ

ែាលអា� អបំីរនខពតខរ្អឹឡា្អឡសមែសអ នពឡកតប្ប់្អឹឡា្អឡៀរឡេនេ ែស�ក់ដពរាា

ិចនឹឡេសាសររព្ ALJ ្ិនេិសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប់អសបាក េតេំអ�� អប

់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពន។ ែស�ក់ដពរាា្តរីាតកតប្ទរកនទីប់អយរនអយឡ

់អសបខវ�នការឡប់េ់េអចរេំ នពឡទីកានវឡាដរនុកភំសា េេី ពៃេេមកស្មអបប់្អជររាសេឡ់ក

ដរេ់េែាល។ ប់កតប្េនេ ់�មមនប់អយរនអយឡដទចជ ៖ 

1. ករណតប្ ពំាម ់នប់េហទទ់ស័ំ�ាដរនេះេេឡ ឬអយរនអយឡេះេ នពឡំីទ�ផនប់េហ

ៀរឡេនេ 

2. ច្អបៃតចមវឡនពខពតេេវលេវឡាដរនេផជមកបនបាក 

នពឡប់េេវលតអាដរនទទ� នពឡ 

3. ករណតប្ ពំាម ់នប់មកេឡផ�េឬកានវឡេះេប់ាកនពឡំីទ�ផាានប់មកេឡ

ៀរឡេនេ។ 
 

្អសពនេអែស�ក់ដពរាាខកៀនមពនរនេ់េអចរប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាលេតការឡ់លធ

េំ 15ៃ្អតពទពនេ្បលេំាដាករនផមបសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ដប

ែស�ក់ដពរាា នពឡ OSPI ់អសបាកេបល ឬែស�ក់ដពរាាខកៀនមពនរនចទ់�មេតការឡ

ប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល ាកិចេសាសររព្ ALJ េចៃដីបអបស អបព្ិអបេផមម់លធេំករណតប 

45ៃ្អតពទពននសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប។ 
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ប់ាកស្ម្ចរេរេ់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្ អតពទពន 

 
្អសពនេអាក នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសា ជាលកលណ� កអ់ការឡប់េរេអឡបប់្អជររ

ាសេឡ់កដរេ់េែាល េាេ់លធេំករណតប 45ៃ្អតពទពនស្មអបសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប

ិអបេផមមេតៃអា� អប។ 
 
េ្បលេំិអបេផមមេះេប់ស្ម�េស្ម្ ឬប់្អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល នពឡមរនេំអ�� អប់លធ

េំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពនេបល ្អសពនេអាក នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡសា ជ

ាលកលណ� កអ់ថ ស� នកពច�្ំមេ្ំរឡ់ម�ល្តរីេះេេឡ េាេ់លធេំករណតប 45ៃ្អតពទពន

ស្មអបសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបិអបេផមមេតៃអា� អប។ 
 
្អសពនេអាក នពឡែស�ក់ដពរាា្ំមេ្ំរឡេ្អ្រសបដរេណ ់ប់ស្ម�េស្ម្ អយរានមមពនៀនប

នដបប់្ំមេ្ំរឡសា  េតេំអ�� អប់លធេំ់កដរេ់េែាល 30ៃ្អតពទពន ភណីៀរឡំី់

ិច្ំមេ្ំរឡជាលកលណ� កអ់េដម្អីនមប់ស្ម�េស្ម្ ់បទតនេេដបប់្ំមេ្ំរឡ

ម�ល។ អយរានម្អសពនេអាក ឬែស�ក់ដពរាាដកខវ�នេចៃំីដរេណ ់ប់ស្ម�េស្ម្ េាេ់លធ

េំករណតប 45ៃ្ អតពទពនស្មអបសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបិអបេផមមេតៃអា� អប។ 
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កពច�្ ំមេ្ំរឡនដរេ់េែាលជាលកលណ� កអ់ 

 
្អសពនេអាក នពឡែស�ក់ដពរាាេរេែាលជេមវ េេតការឡកពច�្ អជររាសេឡ់កដរេ់េែាល 

េាេាក នពឡែស�ក់ដពរាា្តរី េះេកពច�្ំមេ្ំរឡមផវទីច្អបម�លាដ ៖  

1. ចរេបតបេៀេរលាក នពឡតរ់ឡែស�ក់ដពរាាមា កបាដមនសពទ�ពរ់ចចឡភ� អប

បតំេកពច�ចរេរេែស�ក់ដពរាា នពឡ 

2. ិចនរីតមរនេតការឡតរាប់ករ ទំ Washington State ់ម�លនលរប ះពប់មនសមតប

កពច� ឬេតការឡតរាប់ែស�កនសប់ដពិេម់ ពក។ 
 
់លធេំ្តត្ ពំនពត្កពច�្ ំមេ្ំរឡ 

 
្អសពនេអាក នពឡែស�ក់ដពរាាេះេកពច�្ ំមេ្ំរឡម�ល ជទ�ផនកពច�្អជររាសេឡ់កដរេ់េ

ែាល មពនថជាក ឬែស�ក់ដពរាាេាេេទ ិចទរកកពច�្ំមេ្ំរឡេាេជេមឃធេតការឡ់លធ

េំ 3ៃេះេប់ិអបំីេំាដភណីៀរឡសឡៀឡចរេបតបេៀេកពច�្ំមេ្ំរឡេនេ។ 
 
សីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អបវតរេេឡ 

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

 
េតេំាដសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបម�ល្តរី រនរកប ាក ឬែស�ក់ដពរាា

ាដរកបំ័ន�េតការឡជេមវ េ្តរីាតមនឱបសស្មអបសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អបេរលវត

រេេឡ។ 
 
មនមី់ដពរសីាប់ (ALJ) 

 
សីាប់នឹឡ្តរីេះេេឡេរល ALJ ុកជ្ាដមនកលណធសម្តមព្ណអប្សនប ាដអេ្មប់ព្

ប់ ពក័លសីាប់ាផាក់ដពរ (Office of Administrative Hearings (OAH))។ 
 
មនមី់ដពរសីាប់ កយឡេចច់សប៖ 

1. មពន្តរីជអរណសពក OSPI ឬែស�ក់ដពរាាាដរកបំ័ន�េតការឡប់អប់ រ ឬាៃៀរករម់។ 

អយរានមអរណសេនេ មពនាមនជនពេកជពត់អសបទីភា កបប់េរលា់ាត �ំកេណ្តរី រនជ�េរល

ទីភា កបប់ ព្េះេជ ALJ េាេេល។ 
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2. មពន្តរីមនផ្អេកជន��� បខវ�ន ឬិជីំាដមនជេមវ េជម�លនឹឡភំមពនរេេឡ

់អសប ALJ េតការឡសីាប់។ 

3. ្តរីាតមនចរេណេដឹឡេ្ជ្ជេ នពឡលបំីអ��តមពាា់អសប IDEA នពឡអទអ��តមពសបំ័ន� នពឡ

់ដពៀកបទពននឹឡ IDEA ក៏ដទចជប់អកែាលផវទីច្អបន IDEA េរលតរាប់សបំ័ន� នពឡ

់ដ្យនពឡ 

4. ្តរីមនចរេណេដឹឡេ្ជ្ជេ នពឡមនសមតបភំដឹការសីាប់ េះេ នពឡស់េស់េសចកមី

សេ្មចែសអេេមប់នរីតមច្អបសមែសអជអទរព ន។ 
 
ែស�ក់ដពរាានីម�លយ្តរី ាត់កកទរកនទីអ�� ីេ� េអរណសាដអេ្មជ ALJ េរលមនប់

េ់េអអបំីកលណធសម្តមព់អសប ALJ នីម�លយ។ អ�� ីេ� េ ALJ ក៏មនេតេេណបទរំ័់់អសប OSPI 

ផឡាដ់។ 
 
កម�ី តបរនសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប 

 
ភណីាដេសាសររសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អបមពនិចេកំីអតង ាាេតការឡសីាប់្តឹម្តរី

មផវទីច្អបាដមពន្តរី រនអបង ៃេតការឡសរេណ សររសីាប់េាេេល រេ្ាតភណីមល ឡេទេត

លប្ំម។ 

 

េំករណតបស្មអបប់េសាសររសីាប់ 

 
ាក ឬែស�ក់ដពរាា្តរីាតរកបរក្សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អបេតការឡ់លធេំំី់ចា រ

ណពតិអបំីបអ់ ពេច�ទាដាក ឬែស�ក់ដពរាារនដឹឡ ឬណ�់រនដឹឡរំីអតង ាដរនេក

េឡេតការឡសរេណ សររសីាប់។  

 

ក់ណីេកាឡស្មអបេំករណតប 

 
េំករណតបៀឡេមពនលកជប់្អសពនេអាកមពនិចរកបសរេណ សររសីាប់្តឹម្តរីមផវទី

ច្អបេរលា់ ៖  

1. ែស�ក់ដពរាារនាៃវឡមពន ពំតថ ខវ�នរនេរេែាលអតង  ឬេ់ឿឡយ ីាដាកេក

េឡេតការឡសរេណ សររសីាប់់អសបាក ឬ 

2. ែស�ក់ដពរាាអពទររឡំ័ត៌មនំីាក ាដខវ�ន្តរីផមបជទនាកេ្បម Part B ន IDEA។  
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សពទ�ពសីាប់ាា 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
 
ទទេេ 

 
ាកមនសពទ�ពតរ់ឡព្ខវ�នាកេតសីាប់្តឹម្តរី មផវទីច្អប (់�មៀរឡសីាប់ៀកបទឡនឹឡ

នីតពី ពះីរកបី ពន័ល)។ ាក នពឡែស�ក់ដពរាាាដជភណីសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប (់�មៀរឡ

សីាប់ៀកបទឡនឹឡនីតពី ពះីរកបី ពន័ល) មនសពទ�ព ៖ 

1. ការឡប់តរ់ឡេរលេមយី ី នពឡមដរេណ ់ នពឡផមប្អឹកកេកអបេរលអរណសាដមន

ចរេណេដឹឡ ឬប់អណមរ េអ ម់  ពំេសសៀកបទឡនឹឡអតង ាា់អសបសពសអមន ពំប់ភំ។ 

2. អបង ៃបសមរឡ នពឡ្អថមមរខ ស�់ចេមវល នពឡេសាសររីតមមនាកអ។ី 

3. ចមកតបប់អបង ៃំីបសមរឡ់ម�លេតសីាប់ាដមពន្តរី រនអបង ៃដបភណីមល ឡ

េទេត កយឡេចច់សបក៏្ររៃេះេប់មរនសីាប់។ 

4. លកុកា់សីាប់ាដរនកតប្្ណអបរក្ ជាលកលណ� កអ់ ឬជេពច្តរនពក

េេមជេ្មស់អសបាក។ នពឡ 

5. លកទ�ផនឡសេបតរ នពឡេសចកមីសេ្មចជាលកលណ� កអ់ ឬជេពច្តរនពកេេ

មជេ្មស់អសបាក។ 
 

ប់អបង ៃំ័ត៌មនអានបម 

 
កយឡេចច់សបក៏្ររៃេះេប់មរនសីាប់្តឹម្តរីមផវទីច្អប ាកនពឡែស�ក់ដពរាា្តរី

ាតអបង ៃព្សា េេី ពៃេេមក នទីប់វលតមវៀរឡសបាដរនេះេេឡេតបអ់ ពេច�ទេាេ នពឡ

នរាសន�ាាាផាកេប់វលតមវៀរឡឡាលាដាក ឬែស�ក់ដពរាាចឡបេ្អ្រសបេត

ការឡសីាប់។    
 
ALJ ិចនឹឡរឡភណី់ម�លាដខកៀនមពនរននរីតមមកលខណ� េនេ មពនព្អបង ៃប់វល

តមវ ឬនរាសន�រកបំ័ន�េតសីាប់ េរលស� នប់លប្ំមំីភណីមល ឡេទេត។ 
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សពទ�ព់អសបមអពេតការឡសីាប់ 

 
ាក្តរីរនផមបសពទ�ពព្ ៖  

1. មនីតមមនកទនាក 

2. េអកសីាប់ជាយ់ណធ នពឡ 

3. មនុកា់សីាប់ ទ�ផនឡសេបតរ នពឡេសចកមីសេ្មចាដរនផមបជទនាកេរល

វតណពតៃវ។ 
 

េំករណតប នពឡភំសម់ម្នសីាប់ 

34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
 
មពនព្េសំី 45ៃ្ អតពទពនេ្បលេំអ�� អប់លធេំករណតប 30ៃ្អតពទពនស្មអបកពច�្ អជររាសេឡ

់កដរេ់េែាល ឬ មពនព្េសំី 45ៃ្អតពទពនេ្បលេំអ�� អប់លធេំករណតបន់លធេំ

េរេែាលាដរនាកា្អ ៖  

1. េសចកមីសេ្មចចរឡេ្បល្តរីរនសេ្មចេតការឡសីាប់ េបល 

2. េសចកមីសេ្មចម�លច្អប្តរីរនេផជជទនភណីនីម�លយ។ 
 
ALJ ិចផមបប់ំនព់េំជកបាកបេសំី់លធេំករណតប 45ៃ្អតពទពន ដទចមនេ់េអអបៀឡ

េេេមប់េសាសររ់អសបភណី់ម�លយ។ 
 
សីាប់នីម�លយ្តរីាតេះេេឡេតេមយឡ នពឡទីកានវឡាដសម់ម្ស្មអបាក នពឡកទនាក។ 
 

េសចកមីសេ្មចនសីាប់ 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 

 
េសចកមីសេ្មច់អសបមនមី់ដពរសីាប់ (ALJ) 

 
េសចកមីសេ្មច់អសបមនមី់ដពរសីាប់ថេតកទនាកទទ�រនប់អប់ រាយ់ណធសមែសអ

េរលវតណពតៃវ (FAPE) ឬកយឡ់េាេ ្តរី ាតាផាកេមទរព នច្សបាសប។  
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េតការឡសីាប់ាដាកេិទ្អបនបថ ែស�ក់ដពរាារន់ រេាបនីតពី ពះី ALJ ិច់កេឃៃ

ថកទនាកមពនរនទទ� FAPE ការឡក់ណីាដភំមពន្ណអប្សនបននីតពី ពះី ៖ 

1. េ្ជរតា្ជកសពទ�ព់អសបកទនាកការឡប់ទទ�រន FAPE  

2. េ្ជរតា្ជកកយឡៀវ រឡេឱបសការឡប់ចទ់�មេតការឡដរេណ ់ប់េះេេសចកមីសេ្មចៀកប

ទឡនឹឡប់ផមប FAPE ដបកទនាក ឬ 

3. េះេព្មនប់ដកបទតតប្អេកជន�នប់អប់ រ។ 
 
ខមប់សន�តបនច្អប 

 
េៀេអីមនមី ALJ មពន់កេឃៃថ មនប់់ រេាបេ FAPE ក៏េរល ក៏មន�ី ALJ េតាតិចអបស អបព្

ែស�ក់ដពរាានរីត�មកលខណ� ត្មរីៀរឡឡាលការឡាផាកៀកបទឡនឹឡនីតពី ពះីទទ�រនកពច�

ប់រ់នអទអ្��ត�ព់ដពសបំ័ន� េ្បម Part B ន IDEA (34 CFR §§ 300.500 ់បទតដប 300.536)។ 

 
សរេណ េរលាកសររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប  

 
េាកាកិចរកបសរេណ េរលាកម�លសររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អបៀកប

ទឡនឹឡអតង ម�លរចបេរលាកំីសរេណ សររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ ់្តឹម្តរីមច្អប ាដរន

រកប់�ចេបល។ 

 
ទ�ផ នពឡេសចក�ីសេ្មច់អសប្ក�ម្អឹកកេកអប នពឡាយ់ណធជនទទេេ 

 
OSPI រអេិំ័ត៌មនត�សត� ណ�� បខវ�ន់ម�ល នពឡ៖ 

1. ផ�បទ�ផនពឡេសចក�ីសេ្មចេតការឡសីាប់រំីកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អបជទន

ដបណណធកម� ះពប់្អឹកកេកអបេប់អប់ រំ ពេសសន់ដពវយសរីនេន (SEAC) នពឡ 

2. ផអំេផកលទ�ផ នពឡេសចក�ីសេ្មចៀរឡេាេជទនាយ់ណធជន។  
 

េសចក�ីសេ្មចាប ំ់, អណ�ឹ ឡឧទ�់ ណ�  

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
 
េសចក�ីសេ្មចាដរនេះេេឡេតការឡសីាប់រំីកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អប (់�មៀរឡ

សីាប់ៀកបទឡនឹឡនីតពីះីីី ពន័ល) ណជេសចក�ីសេ្មចាប អ់ េីេ់ាឡាតភណី់ម�ល (េាកាក 
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ឬែស�ក់ដពរាា) មនប់រកបំ័ន�ការឡសីាប់ អ�ឹឡឧទ�់ ណ� េេសចក�ីសេ្មច ម់លធប់េះេ 

អណ�ឹ ឡ់ដពអ្េីណីេេតរាប់ ដទចរនេ់េអអបៀឡេ្បម។ 
 

អណ�ឹ ឡ់ដពអ្េីណី ់�មៀរឡ់លធេំនប់រកបអណ�ឹ ឡៀរឡេាេ  

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

 
ទទេេ 

 
្អសពនេអភណី់ម�លជរៀសបេេនឹឡទ�ផ នពឡេសចក�ីសេ្មច ាដេះេេឡេតការឡសីាប់

រំីកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អប (់�មៀរឡសីាប់ៀកបទឡនឹឡនីតពី ពះីី ពន័លផឡ) ភណីេាេមន

សពទ�ពេះេអណ�ឹ ឡ់ដពអ្េីណី ៀកបទឡនឹឡអតង ាដជកម�ី តបរនសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីម

ច្អប។ អណ�ឹ ឡេាេិចេះេេឡេតតរាប់់ដពាដមនលរ� ះពប់ (តរាប់់ដពាដមនសមតប

កពច�េះេសីាប់េេ់ឿឡក�ី្អេបទេនេ) ឬេតតរាប់ែស�កនសប់ដពិេម់ ពក។ តរាប់ែស�កសប

់ដពិេម់ ពក មនសពទ�ពរ់ចការឡប់សេ្មចេអណ�ឹ ឡៀរឡឡាលាដេះេេឡេ្បម Part B ន 

IDEA េរលមពនណពតរំីអ់ ពមណនី ពវទ។   

 
ិជជ លរប 
 
ភណីាដអ�ឹឡនឹឡមន់លធេំ 90ៃម្អតពទពន ិអបំីៃនប់េះេេសចក�ីសេ្មច់អសបមន�ី ALJ 

េដម្ីរកបអណ�ឹ ឡ់ដពអ្េីណី។  
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នីតពី ពះីអានបម  

 
េតការឡអណ�ឹ ឡ់ដពអ្េីណី តរាប់៖ 

1. ទទ�ករណតបេបតរនកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី់ដពរ។ 

2. សីាប់េប័ស�រឡអានបម មប់េសាសររ់អសបេាកាក ឬមប់េសាសររ់អសបែស�ក

់ដពរាា នពឡ 

3. សរិឡេេសចក�ីសេ្មច់អសបខវ�ន ស�ីរំីភំេសរអនប័ស�រឡ នពឡផ�បី ពយនប់ 

ដរេ់េែាលាដតរាប់លបេឃៃថសមែសអ។ 
 
ី ពយននប់អកែាល 

 
Part B ន IDEA មពនរកបក្មពត ឬករណតបសពទ�ព នីតពី ពះី នពឡដរេ់េែាល ាដមនេ្បម

់ដពះម�នរ��នសប់ដពិេម់ ពក ច្អបស�ីំីជនជតពិេម់ ពកមន ពំប់ភំចា រ 1990 ចរណឡេជឡ V ន

ច្អបស�ីំីប់ា� ់នីតពីះីីសម្ៀ ចា រ1973 (Part 504) ឬច្អបេផអឡេទេតន់ដពសបំ័ន� ាដប់រ់

សពទ�ពសពសអនពសអពតមន ពំប់ភំ។ េៀេកយឡ់ក៏េរល ្អសពនេអេាកាករកបអណ�ឹ ឡ់ដពអ្េីណី 

េ្បមច្អបៀរឡេនេ េបលេាកាកាសេឡ់កដរេ់េែាល ាដមនាចឡេ្បម Part B ន IDEA 

ផឡ ាដ់េាេ នីតពី ពះីស�ីរំីសីាប់េកពច�ដរេណ ់្តឹម្តរី មច្អប ាដរនេ់េអអបៀឡេ ្តរី

ាតថអបេ្អដទចសា នឹឡប់ត្មរីម�ល ្អសពនេអេាកាករកបអណ�ឹ ឡ េ្បម Part B ន IDEA។ 

េនេមនន័លថ េាកាកិចមនដរេ់េែាល េ្បមច្អបេផអឡេទេត ាដជនបសា ជម�លនឹឡ

ដរេ់េែាល ាដសបពតេ្បម IDEA អយរាន�ជទទេេ េដម្ទីទ�រនដរេ់េែាលេ្បមច្អបដទ

េទេតៀរឡេាេ េាកាក្តរីាតេ្អនីតពី ពះីសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់មផវទីច្អបវតរេេឡ េដម្ី

ទទ�រនដរេ់េែាល ាដមនេ្បម IDEA មរនអ�ឹឡេេតរាប់េរល�� ប។  
 

្រកបៃវថា�េមយី ី

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

 
្អសពនេអេាកាកថាេក�ីការឡេ់ឿឡ់ដពអ្េីណី េបលមនេមយីជីតរ់ឡេាេ មេា� នរសពទ�ព់អសប

ខវ�ន តរាប់ិចសេ្មចព្ភណីិៃបក�ីអឡប្រកបៃវថា�េមយីសីមែសអព្េាកាក។  
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េតការឡអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី់ម�ល ាដេះេេឡេ្បម Part B ន IDEA មេា� នរសពទ�ព

់អសបខវ�ន តរាប់ិចសេ្មចព្េមយី ី់ អសបេាកាកអឡប្រកបៃវថា�េមយីសីមែសអព្ែស�ក

់ដពរាា ឬ OSPI ាដថាេក�ី ្អសពនេអេមយី៖ី (ក) ាដរនអ�ឹឡ ឬេ់ឿឡក�ីាដតរាប់់ក

េឃៃេាេជេ់ឿឡក�ីស� នខវឹមា់ មពនសមេបតរផ ឬស� នមទរព នច្សបាសប ឬ (ខ) រនអន�អ�ឹឡ 

េ្បលេំាដអណ�ឹ ឡេាេរនអបង ៃបនបច្សបនទីភំស� នខវឹមា់ ស� នេបតរផ សមែសអ 

ឬស� នមទរព នច្សបាសប ឬ 

 

េតការឡអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី់ម�ល ាដេះេេឡេ្បម Part B ន IDEA មេា� នរសពទ�ព

់អសបខវ�ន តរាប់ិចសេ្មចព្េាកាក ឬេមយី ី់ អសបេាកាកអឡប្រកបៃវថា�េមយីសីម

ែសអព្ែស�ក់ដពរាា ឬ OSPI ាដថាេក�ី ្អសពនេអសរេណ ់អសបេាកាកសររេះេសីាប់ 

េកពច�ដរេណ ប់្តឹម្តរី មច្អបេាេ ឬេ់ឿឡក�ីេាេ្តរី រនអបង ៃព្េឃៃនទីអរណឡមពនសម

ែសអេ្បលមក ដទចជការឡអរណឡកលី អឡបប់លតកយឡមពន រិរចប ឬអេឡបនប់ចរ់លមពន រិរចប

េអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី។ 
 
ប់សេ្មចរំី្រកបៃវថា�េមយី ី

 
្រកបៃវថា�េមយី ី ្តរី ាតាផាកេៃវថា�ទទេេេតការឡសបណមន� ាដអណ�ឹ ឡ ឬសីាប់េាេ

េះេេឡៀកបទឡនឹឡ្អេបទ នពឡណរណភំេសវាដរនផ�ប។ ្រកបអានបម ឬេមណរណមពន ្តរី េ្អ

្រសបេតការឡប់ណណា្រកបៃវថា�េមយី ីាដរនសេ្មចេបលេាេេទ។  

 
្រកបៃវថា�េមយី ី មពនិច្តរី រនផ�ប េបលប់ចរ់លរកបំ័ន� មពនិច្តរី រនសឡី ពៃេទ 

េតការឡអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះីេ្បម Part B ន IDEA ៀកបទឡនឹឡេសវាដរនេ្អ្រសប

អា� អបំីផ�បដរេ់េែាលជាលកលណ� កអ់ជទនេាកាក ្អសពនេអ៖  

1. ប់ផ�បដរេ់េែាលេាេេះេេឡការឡ់លធេំ ាដមនាចឡការឡី ពយន 68 នី ពយននីតពី ពះី 

់ដពអ្េីណីន់ដពសបំ័ន� ឬ ការឡក់ណីសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប ឬប់ 

ពំនពត្េឡី ពៃក្មពត់ដព ការឡ់លធេំ់ម�លេ្ចនជឡ10ៃម្អតពទពន មរនកពច�ដរេណ ់

ប់នីតពី ពះីិអបេផ�ម។ 

2. ប់ផ�បដរេ់េែាលេាេមពន្តរីរនទទ�លកការឡ់លធេំ 10ៃម្អតពទពន នពឡ 
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3. តរាប់ ឬមន�ី ALJ ់កេឃៃថ សរណឡាដេាកាករនទទ�ជចរឡេ្បលេាេ 

មពនសមែសអស្មអបេាកាកជឡប់ផ�បដរេ់េែាល។  

ៃេីត្ពតាតមនប់ក្មពតៀរឡេនេ តរាប់ិចសេ្មចព្ផ�ប្ រកបៃវថា�េមយី ី នពឡប់ចរ់ល

រកបំ័ន�ដបេាកាករន ្អសពនេអេាកាកថាេក�ី េបលេាកាកមនេបតរផសមែសអការឡ

ប់្ិនេិប់ផ�បដរេ់េែាល។  

្រកបៃវថា�េមយីមីពនិចសេ្មចផ�បជទនរនេទ ៀកបទឡនឹឡប់្អជររ់ម�ល់អសប្ក�មប់ប់ 

IEP េីេ់ាឡាតប់្អជររេាេេះេេឡេរលា់កពច�ដរេណ ់ប់់ដពរ ឬចរ់តបប់់អសបតរាប់។  

ប់្អជររស�ីរំីដរេ់េែាលម�ល ាដត្មរី េ្បមនីតពី ពះីសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីម

ច្អប មពន្តរីិតបទរកជប់េបេ្អជររេរលា់សីាប់់ដពរ ឬចរ់តបប់តរាប់ េបលក៏

មពន្តរីិតបទរកជសីាប់់ដពរ ឬចរ់តបប់តរាប់ េដម្ផី�ប្រកបៃវថា�េមយីេីទ។  

តរាប់ិចបតបអនបលអ់ ពមណ្រកបៃវថា�េមយីសីមែសអាដរនសេ្មចផ�បព្ េ្បម 

Part B ន IDEA ្អសពនេអតរាប់់កេឃៃថ៖  

1. ការឡររឡេំអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី េាកាក ឬេមយី ី់ អសបេាកាករនេះេ 

ព្លតកយឡដបេសចក�ីសេ្មចចរឡេ្បលនី ពវទេរលមពនសមេបតរផ។ 

2. អ់ ពមណ្រកបៃវថា�េមយីាីដសេ្មចព្ផ�ប មនចរន�នេសមពនសមែសអនឹឡៃវ

ថា�ណពតជេមយឡ ាដណពតជទទេេេតការឡសបណមន� ស្មអបេសវែសេដេឡសា  នេមយី ី

ាដមនជរាៃ កពត�ពាម នពឡអទ ពំេាះន�សមែសអែសេដេឡសា ។ 

3. េំេីាាដរនចរ់ល នពឡេសវច្អបាដរនផ�ប មនក្មពតេ្ចនេសអប 

េអ ពំនពត្រំីកលណធនអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី ឬ 

4. េមយីាីដេះេជតរ់ឡព្េាកាក មពនរនផ�បព្ែស�ក់ដពរាានទីំ័ត៌មន

សមែសអេតការឡប់ជទនដរណឹឡរំីសរេណ សររកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប ដទចរន

េ់េអអបេ្បមចរនរច សរេណ សររសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប។ 

េៀេកយឡ់ក៏េរល តរាប់មពនិចបតបអនបល្រកបៃវថា�េមយីរីនេទ ្អសពនេអតរាប់

់កេឃៃថ ់ដព ឬ ែស�ក់ដពរាារនេះេព្លតកយ ីមពនសមេបតរផដបេសចក�ីសេ្មចចរឡ

េ្បលនអណ�ឹ ឡ ឬកពច�ដរេណ ់ប់នីតពី ពះី ឬមនប់់ រេាបអររនម�ល េ្បមខននីតពី ពះីទទ�រន 

កពច�ប់រ់ន Part B ន IDEA។ 
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នីតពី ពះីរកបី ពន័លស្មអបសពសអាដមនសពទ�ពទទ�រនប់អប់ រំ ពេសស 
 
កទន់អសបាក្តរី រនផ�បប់ប់រ់ស្មអបប់អប់ រំ ពេសស េតេំាដ �ំកសតប្តរីរនរកប

ី ពន័ល។ ប់ប់រ់ៀរឡេនេ ់�មអ��ទ ៀរឡនីតពី ពះីនប់រកបី ពន័ល ាដនរីត�ចរេរេសពសអៀរឡសប

ផឡាដ់។ ប់ប់រ់ៀរឡេនេ ក៏នរីត�ចរេរេសពសអាដមពនៀនប្តរី រន់កេឃៃថ មនសពទ�ពទទ�

រនប់អប់ រំ ពេសសផឡាដ់ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាារនដឹឡថ សពសអេាេនឹឡមនសពទ�ពទទ�

រន។  
 

សពទ�ពរ់ច់អសបអរណសពកាា 

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
 
ប់ករណតបក់ណីនីម�លយរចបេរលាក 

 
អរណសពកាាិច ពំិ់់ាប នភំ ពំេសស់ម�លមេសប់ណ� ម�លក់ណីម�ឡយ េតេំ

ករណតបថេតប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�រនេសវអប់ រ ាដេះេេឡែសអមកលខណ� ត្មរី

ៀឡេ្បមៀកបទឡនឹឡី ពន័ល មនកលណធសមែសអស្មអបកទនាក ាដ់ រេាបអររនេ្កម

្អតពអត�ព់អសបាា ឬកយឡ់។  

 
ទទេេ 

 
ដទចសា នឹឡក្មពតម�លាដ �ំកេណិតបី ពយនាអអេនេស្មអបសពសអស� ន ពំប់ភំ អរណសពកាាិច

ដកកទន់អសបាកេចៃំីប់ករណតបសពទ�ពទទ�រនេសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណមពនព្េសំី់លធ

េំ 10ៃសពកកជអន�អា� អប េេរកបការឡអ់ ពកបសអប់ រអេ �់ េិសនាសមែសអេផអឡេទេត ាដ

ជអ់ ពកបសម�លេផអឡេទេត ឬ�ា កកទន់អសបាកេតេំាដ �ំកេណ់ រេាបអររន្កមសីះម៌

សពសអ។ អរណសពកាា ក៏ិចដកកទនាកអានបមេទេតផឡាដ់ចរេរេប់្អ្ំឹត�ខរសេសឡរចបេរល

ាកេតការឡចា រសពកកដាដេនេ មពនព្េសំី់លធេំ 10ៃសពកកជអន�អា� អប ដអ់ប់ដក

ៀរឡេាេមពនេះេព្�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ (េមប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�

េសវអប់ រេរលា់ចរ់តបប់ី ពន័ល ស្មអបនពលមន័លៀឡេ្បម)។  
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េតេំកទនាក្តរី រនដកេចៃំីប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណ ស្មអប់លធ

េំស់រអ 10ៃសពកកេតការឡចា រសពកកដាដេនេ ែស�ក់ដពរាា្តរី ាតផ�បេសវការឡក្មពត

ម�លដទចរនត្មរីៀឡេ្បមការឡចរេណ ឡេជឡ់ឡសមីំីេសវកម�ាា ការឡររឡេំៃអន�អា� អបន

ប់ដកេចៃេតការឡចា រសពកកដាដេាេ។  
 

រ់ចអានបម 

 
្អសពនេអិកអ្កព់ ពកាដ់ រេាបអររនេ្កមសីះម៌សពសអមពនាមនជិប់ធន ពំប់ភំ

់អសបកទនាកេទ (េម ប់ករណតបំីិប់ធន ពំប់ភំ (Manifestation Determination) ៀឡេ្បម) 

េបលប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�រនេសវអប់ រេរលា់ី ពន័ល មន់លធេំេសំី 10ៃ

សពកកជអន�អា� អប អរណសពកាាិចនរីត�នីតពី ពះីរកបី ពន័លចរេរេកទនាកមី ពះីដទចសា  នពឡ

ស្មអប់លធេំដទចសា នឹឡប់នរីត�ចរេរេសពសអស� ន ពំប់ភំាដ់ េកាឡាតាា្តរីផ�ប

េសវព្កទនាកដទចរនេ់េអអបៀឡេ្បមាផាកសមីំីេសវកម�ាា។ ្ក�មប់ប់ IEP ់អសបកទនាក

ករណតបំីអ់ ពកបសអប់ រអេ �់ េិសនាេផអឡេទេតេដម្ីផ�បេសវជទនកទនាកេតការឡាប នភំេនេ។   

 
េសវកម�ាា 

 
េសវាដ្តរីផ�បព្កទនាកេតេំាដ �ំកេណ្តរីរនដកេចៃំីប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ

អច�រអ្នា់អសប �ំកេណ ិចផ�បព្េតការឡអ់ ពកបសអប់ រអេ �់ េិសនាម�លេផអឡេទេត។    
 
ែស�ក់ដពរាាមពនត្មរីព្ផ�បេសវាាដបកទនាកេទ ្អសពនេអ �ំកេណ្តរី រនដកេចៃំី

ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណស្មអប់លធេំ 10ៃសពកក ឬតពចជឡេនេ េត

ការឡចា រសពកកេាេ រេ្ាតវផ�បេសវដបសពសអស� ន ពំប់ភំ ាដ្តរីរនដកេចៃែសេដេឡសា

េនេ។ ្អសពនេអកទនាក្តរី រនដកេចៃំីប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណស្មអប

់លធេំេសំី 10ៃសពកក កទនាក្តរីាត៖  

1. អន�ទទ�េសវអប់ រ េដម្ពី្កទនាកិចអន�ចទ់�មការឡកម�ី ពះីអប់ រទទេេ េៀេអីសបពតេតការឡ

អ់ ពកបសម�លេផអឡេទេត នពឡេដម្ីព្់កីចេ្មននេេ់កប់សេ្មចេសេដាដរន

ករណតបេតការឡ IEP ់អសប �ំកេណ នពឡ 

2. ្អសពនេអិកអ្កព់ ពកកទនាកមពនាមនជិប់ធ ពំប់ភំ់អសប �ំកេណ េាេ �ំកេណ្តរីាត

ទទ�រនប់វលតមវំ ីិកអ្កព់ ពកមរខប់ នពឡេសវន�ណមន�ិកអ្កព់ ពក នពឡប់ាក



 

 43 

ស្ម្ាដរនអេឡបតេឡស្មអបេរេែាលប់់ រេាបអររនេិកអ្កព់ ពក

េដម្ីកររព្េកតេឡម�ឡេទេត មកលណធសមែសអ។ 

 

អា� អបំីកទនាក្តរីរនដកេចៃំីប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណ េតការឡចា រ

សពកកដាដស្មអប់លធេំ10ៃសពកក នពឡ្អសពនេអប់ដកេនេមន់លធេំ 10ៃសពកកជអន�

អា� អប ឬតពចជឡេនេ នពឡ្អសពនេអប់ដកេនេ មពន្តរីរនករណតបថជប់�វ សបអមទ់ប់ករណតបសពទ�ព

ទទ�េសវអប់ រ (េមនពលមន័លៀឡេ្បម) េាេ អរណសពកាា េរលមនប់្អឹកកេកអប

ជម�ល្ណរ់ អសបករម់កយឡតពចមា កប នឹឡករណតបំីទរបរនត្មរី ប់់អសបេសវេដម្ីព្កទនាកិចអន�

ចទ់�មការឡកម�ី ពះីសពកកអប់ រទទេេ េៀេអីសបពតេតការឡអ់ ពកបសម�លេផអឡេទេត នពឡេដម្ពី្់កី

ចេ្មននេេ់កប់សេ្មចេសេដ ាដរនករណតបេតការឡ IEP ់អសបកទនាក។  
 
្អសពនេអប់ដកេនេ ណជប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ (េមនពលមន័លៀឡេ្បម) 

្ក�មប់ប់ IEP ់អសបកទនាកករណតបលកេសវសមែសអេដម្ពី្កទនាកិចអន�ចទ់�មការឡកម�ី ពះី

សពកកអប់ រទទេេ េៀេអីសបពតការឡអ់ ពកបសម�លេផអឡេទេត នពឡេដម្ពី្់កីចេ្មននេេ់កប់

សេ្មចេសេដាដរនករណតបេតការឡ IEP ់អសប �ំកេណ។  
 

ប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រេរលា់ចរ់តបប់ី ពន័ល 

34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05155 
 
ប់ដកកទន់អសបាកេចៃំីប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសប �ំកេណ ណជប់�វ សបអ�ទ់ប់

ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ្ អសពនេអ៖ 

1. ប់ដកេាេមន់លធេំេសំី 10ៃសពកកជអន�អា� អប ឬ 

2. កទនាកសបពតេ្បមប់ដកេចៃជអន�អា� អប ាដអេឡបតជណរ់ទម�លេរលា់៖ 

a. ប់ដកជអន�អា� អបស់រអមន់លធេំេសំី 10ៃសពកកេតការឡចា រសពកកម�ល។  

b. ិកអ្កព់ ពក់អសបកទនាកមនកលណធែសេដេឡសា កយឡៀវ រឡេេនឹឡឧអ្ត�ពេបតរកនវឡ 

មក់អសប �ំកេណ ាដារព្មនប់ដកជអន�អា� អប នពឡ 

c. មនក� អានបមេទេតាដលកមក ពំិ់់ដទចជ ់លធេំនប់ដកម�លេកយ ់លធ

េំស់រអាដកទនាក្តរី រនដកេចៃ នពឡណមវ តនប់ដកំីម�លេេម�ល។  
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ែស�ក់ដពរាាករណតបថេតណរ់ទនប់ដកេាេេះេព្មនប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវ

អប់ រមេសប់ណ� ម�លក់ណីមមឡយ ឬកយឡ់ នពឡសបពតេ្បមប់្តត្ ពំនពត្េឡី ពៃមសីា

ប់្តឹម្តរីមច្អប នពឡនីតពី ពះីតរាប់្អសពនេអាកមពនលបែសអ។  

 
ប់ជទនដរណឹឡ 

 
េតៃាដែស�ក់ដពរាាេះេេសចក�ីសេ្មចដកេចៃាដជប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�

េសវអប់ រស្មអបកទនាក េរលា់ប់់ រេាបអររនេ្កមសីះម៌សពសអ ែស�ក់ដពរាា

្តរីាតជទនដរណឹឡាករំីេសចក�ីសេ្មចេាេ េបលផ�បេសចក�ីជទនដរណឹឡសមីំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី

ដបាក។  
 
ប់ករណតបំីិប់ធន ពំប់ភំ 

 
េតការឡ់លធេំ 10ៃសពកកនប់សេ្មច់ម�លចរេរេប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវ

អប់ រ (េមប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រេរលា់ចរ់តបប់ី ពន័ល) ់អសបកទនាក 

េរលា់ប់់ រេាប្កមសីះម៌សពសអ ែស�ក់ដពរាា នពឡសមជពករកបំ័ន�ន្ក�មប់ប់

កម�ី ពះី IEP ាដករណតបេរលាក នពឡែស�ក់ដពរាា្តរី ាត ពំនពត្េឡី ពៃេ្ណអបំ័ត៌មន

រកបំ័ន�ៀរឡសបេតការឡុកា់កទនាក ់�មៀរឡកម�ី ពះី IEP ់អសបំ �កេណ ប់េឡបត់អសប្ណរ់មា កប 

នពឡំ័ត៌មនរកបំ័ន�់ម�ល ាដរនផមបេរលាកស្មអបករណតប៖ 

1. ថេតប់្អ្ំឹត�េាេអឡបេឡេរល ឬមនទរាកបទរនឡេរល�� ប នពឡសរៀនបេេនឹឡ ពំប់ 

ភំ់អសបកទនាកឬកយឡ់ ឬ 

2. ថេតប់្អ្ំឹត�េាេណជទ�ផ�� បនប់ខកៀន់អសបែស�ក់ដពរាាការឡប់នរ

ីត�កម�ី ពះី IEP ់អសបកទនាកឬកយឡ់។  

 
្អសពនេអសមជពករកបំ័ន�ន្ក�មប់ប់កម�ី ពះី IEP នកទន់អសបេាកាក ់�មៀរឡេាកាកករណតប

ថ រនអរេំៃកលខណ� ៀរឡេាេេបល ប់្អ្ំឹត�េាេ្តរីាតករណតបថ ជសត� ណអ �់ មក

ំី ពំប់ភំ់អសបេាកាក។ 

 

្អសពនេអ្ក�មប់ប់ាដរនេ់េអអបៀឡេ សេ្មចចពត�ថ ប់្អ្ំឹត�េាេណជទ�ផេរល

�� បនប់ខកៀន់អសបែស�ក់ដពរាាការឡប់នរីត�កម�ី ពះី IEP ែស�ក់ដពរាា្តរីាត

ិតបី ពយនប់ណ� ជអា� នបេដម្ីេរេែាលភំចេាវ េ្អេចឡៀរឡេាេ។ 
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ប់ករណតបវ់ ពកអទាដជសត� ណអ �់ មកំី ពំប់ភំ់អសបសពសអ 

េតេំ្ក�មប់ប់េនេ ់�មៀរឡេាកាកផឡ សេ្មចថ ប់្អ្ំឹត�េាេណជសត� ណ អ �់ 

មកំី ពំប់ភំនកទន់អសបេាកាក ្ក�មប់ប់ IEP ្តរីាត៖  

1. េះេប់វលតមវមរខប់វ់ ពកអទ រេ្ាតែស�ក់ដពរាារនអ�� អបប់ប់វលតមវ

មរខប់វ់ ពកអទ មរនេំវ់ ពកអទាដារព្មនប់�វ សបអ�ទ់នទីប់ករណតបសពទ�ពទទ� 

េសវអប់ រេាេរនេកតេឡ នពឡនរីត�ាផនប់ន�ណមន�វ់ ពកអទស្មអបកទនេាកាក ឬ 

2. ្អសពនេអាផនប់ន�ណមន�វ់ ពកអទ ្តរី រនអេឡបត់�ចេបល ចទ់ ពំនពត្េឡី ពៃនទី ាផនប់

ន�ណមន�វ់ ពកអទ េបលាកស្ម្វមប់ រិរចប េដម្េីរេែាលវ់ ពកអទកទន់អសប

េាកាក។  

 
េកាឡាតរនេ់េអអបៀឡេ្បម េ្បមចរណឡេជឡ់ឡរំី ាប នភំ ពំេសស ែស�ក់ដពរ

ាា្តរី អ��ទ កទន់អសបេាកាក្តអបេេបនបប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ ាដសតប

្តរីរនដកេចៃកនវឡមក េីេ់ាឡាតេាកាក នពឡែស�ក់ដពរាាលប្ំមេេនឹឡប់

�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�ប់អប់ រថវជាផាកម�លនប់ាកា្អាផនប់ន�ណមន�វ់ ពកអទ។  
 

ាប នភំ ពំេសស 

 
អរណសពកាាិចដកកទន់អសបេាកាកេេរកបការឡអ់ ពកបសអប់ រជេ្មសអេ �់ េិសនាម�ល 

(ាដករណតបេរល្ក�មប់ប់កម�ី ពះី IEP ់អសបសពសអ) ស្មអប់លធេំ់បទតដប 45ៃនៃសពកក 

េរលមពនណពតរំីថ េតវ់ ពកអទកទន់អសបេាកាកាស�ឡេចៃំីសត� ណម�លន ពំប់ភំ់អសបខវ�ន 

ឬតប ្អសពនេអសតប៖ 

1. បនបិីរះ (ចទ់េមនពលមន័លៀឡេ្បម) ចទាា ឬមនិីរះេតាា េតការឡអ់ ពេីណ 

ាា ឬេតការឡ ពំះីផវទីប់់អសបាា េ្បមលរ� ះពប់់អសបែស�ក់ដពរាា។ 

2. មន ឬដឹឡំីប់េ្អ្រសបេ្ណ�ឡេៃរនខរសច្អប (ចទ់េមនពលមន័លៀឡេ្បម) ឬកប ឬ 

េសាព្កបា់យតរចមកតប (ចទ់េមនពលមន័លៀឡេ្បម) ខណធេំេតការឡាា េត

ការឡអ់ ពេីណាា ឬការឡំីះីផវទីប់់អសបាា េ្បមលរ� ះពប់់អសបែស�ក់ដពរាា ឬ 

3. រនអឡប់អ�សាា មឡបលះនបះ់ (ចទ់េមនពលមន័លៀឡេ្បម) េេេអរណសមា កបេផអឡ 

េទេត ខណធេំេតាា េតការឡអ់ ពេីណាា ឬការឡ ពំះីផវទីប់់អសបាា េ្បម 

លរ� ះពប់់អសបែស�ក់ដពរាា។  
 



 

 46 

នពលមន័ល 

 
• ា់យតរចមកតប មនន័លថ េ្ណ�ឡេៃរន ឬា់យតរេផអឡេទេត ាដករណតបេ្បមឡ I, 

II, III, IV ឬ V ការឡ Part 202 (c) នច្អបស�ីំីា់យតរចមកតប  (21 U.S.C. 812 (c))។  
 
• េ្ណ�ឡេៃរនខរសច្អប មនន័លថ ា់យតរចមកតប អយរាន�មពន់�មអ��ទ ា់យតរចមកតប 

់ ាដ្តរី រន្ណអប្ណឡែសអច្អប ឬរនេ្អ្រសបេ្បមប់្តត្ ពំនពត្ំីាកជរាៃាៃៀរ 

សរខភំមនិជជ អ័ណ� ឬ្តរីរន្ណអប្ណឡែសអច្អប ឬរនេ្អ្រសបេ្បមិជជ ះ់េផអឡេទេត 

េ្បមច្អបេាេ ឬេ្បមខអ្��ត�ពៀរឡឡាលេផអឡេទេតនច្អបសបំ័ន�េទ។  
 
• ប់អឡប់ អ�សាា មឡបលះនបះ់ មនន័លថ ់អ�សាា មឡបល ាដៀកបទឡនឹឡេ្សេថា កប 

ដបាវ អប ប់ថចរកិអបឡបលះនបះ់ ប់េះេព្ ពំប់ឡបលជកបាស�ឡលទ់ាឡេឡ ឬប់រតប 

អឡប ឬេះេព្ចរេេខកលមរខប់នីធលីធនឡបល ឡបល ឬសមតបភំសតពអត� ា� ់តី 

លទ់ាឡេឡ។  
 
• ិីរះ មនន័លថ ិីរះ ឧអក់ណ�  អ់ ពបល ់ សម� ់ធ ឬា់យតរ េីាដមនជីី ពត ឬស� នជីី ពត ាដ 

្តរីរនេ្អ្រសបស្មអប ឬិចអ �់ ព្ាវ អប ឬអឡប់អ�សាា មឡបលះនបះ់ េកាឡាត 

បរអពតរកបការឡេចេបយ មនាផវ្អាីឡខវីជឡំី់រីឡកនវេ។  
 

ប់ករណតបអ់ ពកបស 

34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05150 
 
្ក�មប់ប់ IEP ្តរី ាតករណតបអ់ ពកបសអប់ រជេ្មសអេ �់ េិសនា េដម្ីប់ដកសពសអេចៃ 

ាដជប់�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ នពឡប់ដកសពសអេ្បមាផាកនពកលរំី សពទ�ព

សេ្មចអានបម នពឡាប នភំ ពំេសស ៀឡេ។  

 
នីតពី ពះីសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អបស្មអបី ពន័ល 

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
 
េាកាកិចេសាសររសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អប ្អសពនេអេាកាកមពនលប្ំម

ជម�លនឹឡ៖  
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1. េសចក�ីសេ្មច់ម�លៀកបទឡនឹឡប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ ាដរនេះេេឡេ្បម 

ខអ្��ត�ពាានី ពន័ល ឬ 

2. កពច�ដរេណ ប់ករណតបវ់ ពកអទសពសអអ �់ មកំី ពំប់ភំាដរនេ់េអអបៀឡេ។  
 

ែស�ក់ដពរាា ិចេះេសរេណ សររសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប ្អសពនេអខវ�ន

េជឿជកបថ ប់់កកប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នា់អសបកទនេាកាក ទរនឡជអឡបព្មន

់អ�សាា មដបកទនេាកាក ឬាកដទ។  
 
សទមេមាផាក៖ នីតពី ពះីសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប ស្មអបំ័ត៌មនអានបមស�ីំីប់

រកបសរេណ សររេះេសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប។  

 

សពទ�ពរ់ច់អសបមនមី់ដពរសីាប់ (ALJ) 

ALJ ម�ល់ទអ ្តរីដរេណ ់ប់សីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អប នពឡេះេេសចក�ីសេ្មចចពត�។ 

មន�ី ALJ ិច៖  

1. អ��ទ នកទន់អសបេាកាក្តអបបនបប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រ ាដសតបឬាឡ្តរីរន

ដកកនវឡមក ្អសពនេអមន�ី ALJ ករណតបថ ប់ដកេាេ់ រេាបអររនដបកលខណ� ត្មរី 

ាដរនេ់េអអប េ្បមចរនរច សពទ�ពរ់ច់អសបអរណសពកាា ឬ្អសពនេអមន�ី ALJ ករណតប

ថវ់ ពកអទកទន់អសបេាកាក អបង ៃំីសត� ណម�លអ �់ មកំី ពំប់ភំ់អសបាឡ ឬ

់អសបសតប ឬ 

2. េចៃេសចក�ីអបស អបព្�វ សបអ�ទ់ប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រនកទន់អសបេាកាកេេរកប 

ការឡអ់ ពកបសអប់ រជេ្មសអេ �់ េិសនាសមែសអម�ល ស្មអប់លធេំជឡ 45ៃនៃ 

សពកក ្អសពនេអមន�ី ALJ េាេករណតបថ ប់់កកប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រអច�រអ្នាន 

់អសបកទនេាកាក ទរនឡជអឡបព្មន់អ�សាា មដបកទនេាកាក ឬាកដទ។ 

 
នីតពី ពះីសីាប់ៀរឡេនេ ិចេះេេឡដាដយ ្អសពនេអែស�ក់ដពរាាេជឿជកបថ ប់អ��ទ ន

កទនេាកាក្តអបេេបនបប់ករណតបសពទ�ពទទ�េសវអប់ រដរអទឡ ទរនឡជអឡបព្មន់អ�សាា មដប

កទនេាកាក ឬាកដទ។  
 
េតេំេាកាក ឬែស�ក់ដពរាា េសាសររសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប 

សរេណ េាេ ្តរីេស់ំមកលខណ� ត្មរី  ាដរនេ់េអអបេ្បមចរនរច នីតពី ពះីនសរេណ សររេះេ
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សីាប់េកពច� ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប នពឡសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី មច្អប 

េកាឡាត៖  

1. សីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អបេាេ ្តរីរនំេនវ�ន េបល្តរីេកតេឡការឡ 

់លធេំ 20ៃសពកកនៃេសាសររសីាប់។ មន�ី ALJ ្តរីេចៃេសចក�ីសេ្មចការឡ់លធ

េំ 10ៃនៃសពកក អា� អបំីសីាប់។  

2. រេ្ាតេាកាក ឬែស�ក់ដពរាា លប្ំមជាលកលណ� កអ់ការឡប់េរេអឡប

សពទ�ពចទ់�ម្អជររ ឬលប្ំមេ្អ្រសបប់ស្ម�េស្ម្ ប់្អជររ់កដរេ់េែាលម�ល្តរី

ាតេះេេឡការឡ់លធេំ្ររំ ី់ៃម្អតពទពន ណពតិអបំីៃាដេាកាករកបសរេណ សររ

សីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អបជម�ល OSPI នពឡែស�ក់ដពរាា។ 

សីាប់ិចដរេណ ់ប់េេរន រេ្អតង ្តរីរនេរេែាលេរលប់េំៃចពត�ំ ីភណី

ៀរឡំី់ ការឡ់លធេំ 15ៃិ អបំីៃទទ�រនសរេណ សររសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរី

មច្អប។ 

3. OSPI រនករណតបេំេីា 2ៃនៃេះេប់ ស្មអបប់អបង ៃប័ស�រឡអត� កប េតេំ 

េាកាក ឬែស�ក់ដពរាារកបសរេណ សររំេនវ�នសីាប់េកពច�ដរេណ ប់្តឹម្តរី

មច្អប (ស្មអបី ពន័ល)។  
 
េាកាក ឬ ែស�ក់ដពរាា ិចផ��ចេផ�មព្មនចរ់តបប់សរីី ពម�ល ជរៀសបេេនឹឡប់

សេ្មចេះេេឡេតការឡសីាប់េកពច�ដរេណ ប់្តឹម្តរីមច្អបាដរនំេនវ�ន ដទចសា នឹឡេី 

ាដ �ំកេណជរៀសបនឹឡប់សេ្មចេះេេឡេតការឡសីាប់េកពច�ដរេណ ់ប់្តឹម្តរីមច្អប ៀកប

ទឡនឹឡចរ់តបប់ី ពន័លនប់អប់ រំ ពេសស។ (ចទ់េម ប់តវយមពនសរខចពត� ៀឡេ)។  
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កានវឡអប់ រកទនាកការឡេំេះេសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អបចអប់ប័ស 

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
 
េតេំាក ឬែស�ក់ដពររនរកបសរេណ េះេសីនប់នីតពី ពះី្តឹម្តរី មច្អបរកបំ័ន�នឹឡអតង  

ី ពន័ល េកាឡក់ណីាក នពឡែស�ក់ដពរមនប់លប្ំមេផអឡំីេនេ កទនាក រិរចប្តរីអន� 

ទទ�ប់អប់ រជរន�សអេ �់ េិសនា េរល់ឡប រិេសចក�ីសេ្មច់អសបមន�ីសីនប់ ឬ់បទតដបេំ 

ផរតករណតប់លធេំដកេចៃំីាា ដទច្តរីរនេ់េអអបេ្បមា់រន សពទ�ពរ់ច់អសប 

អរណសពកាាេ់េន  េរល្តរីនរីត�មក់ណីម�ល់ាដេកតេឡមរន។ 

 

កពច�ប់រ់ស្មអបសពសអាដមពន្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�ប់អប់ រំ ពេសស 

នពឡេសវរកបំ័ន� េផអឡយ 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

  
ទទេេ 

 

្អសពនេអកទណាកមពនៀនប្តរីរនករណតបថ្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�ប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវ 

រកបំ័ន�េផអឡយ េបលរន់ រេាបេេេ្កមសីះម៌សពសអ ាកិចអត� កបំីកពច�ប់រ់មនីតពី ពះី 

ជទនកទនាក ្អសពនេអមនប់ករណតបថែស�ក់ដពររនដឹឡថកទនាកណអ្ី្តរីរនវលតមវ នពឡ 

ករណតបថ្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�េសវអប់ រំ ពេសស មរនេំប់្អ្ំឹត�ាដារដបប់ិតប 

ី ពយនប់ី ពន័ល។ 

 
មទរព ននប់ដឹឡឹស្មអបអតង ី ពន័ល 

 
ែស�ក់ដពរ រិរចប្តរីរនិតបទរកថរនដឹឡថកទនាក្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�ប់អប់ រំ ពេសស 

្អសពនេអមរនេំប់្អ្ំឹត�ាដារដបប់ិតបី ពយនប់ី ពន័ល ៖ 

1. ាករនអបង ៃំីក�ីរ់ម�ជាលកលណ� កអ់ថកទនាក្តរី ប់ប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវ

រកបំ័ន� េេបនបអរណសពក្តត្ ពំនពត្ ឬ់ដពរនែស�ក់ដពរាា ឬេេបនប្ណរអេ្ឡរន

់អសបកទនាក។ 
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2. ាករនេសាសររេះេប់វលតមវរកបំ័ន�នឹឡកលណធសម្ត�ពស្មអបប់អប់ រំ ពេសស 

នពឡេសវរកបំ័ន�េផអឡយ េ្បលម Part B ន IDEA ឬ 

3. ្ណរអេ្ឡរន់អសបកទនាក ឬអរណសពកែស�ក់ដពរេផអឡេទេត រនអបង ៃំីក�ីរ់ម�ំ ីទ្មឡប 

វ់ ពកអៃ់អសបកទនាក េរល�� បេេបនបាលកាផាកអប់ រំ ពេសសនែស�ក់ដពរ ឬេេ

បនប អរណសពក្តត្ ពំនពត្នែស�ក់ដពរ។  

 
ក់ណីេកាឡ 

 

ែស�ក់ដពរនឹឡមពន្តរីិតបទរកថរនដឹឡឹ្អសពនេអ៖ 

1. ាកមពនរននរត� តព្េះេប់វលតមវកទនាក ឬាករនអដពេសះមពនទទ�លកេសវអប់ រ

ពំេសស ឬ 

2. កទនាក្តរី រនវលតមវ េបលករណតបថមពន្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�េសវអប់ រំ ពេសស។  

 
កលខណ� ្តរី នរីត�ការឡក់ណីស� នមទរព ននប់ដឹឡឹ 

 
្អសពនេអែស�ក់ដពរមពនរនដឹឡថកទនាក្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�ប់អប់ រំ ពេសស មរនេំ

ិតបី ពយនប់ី ពន័លចរេរេកទនាក ដទច្តរី រនេ់េអអបៀឡេេ្បមនរា់រន មទរព ននប់ដឹឡ

ឹស្មអបអតង ី ពន័ល នពឡក់ណីេកាឡ េាេកទនាកិច្តរី ទទ�់ឡប់ិតបី ពយនប់ី ពន័លាដ

្តរីនរីត�ចរេរេសពសអស� ន ពំប់ភំាដរនចទ់�មការឡប់្អ្ំឹត�្អេបទដទចសា ។ 

ក៏អយរាន� ្អសពនេអាកឬែស�ក់ដពរេសាសររេះេប់វលតមវកទនាកការឡេំាដកទនាកទទ�់ឡប់

ិតបី ពយនប់ី ពន័លេាេប់វលតមវ រិរចប្តរីេះេេឡកយឡចអប់ប័ស។ 

់បទតដបេំប់វលតមវ្តរីរនអ�� អប កទនាក្តរីអន�ទទ�ប់អប់ រមប់ករណតបេរលថា កប

ដឹការាាេ់េន ាដិច់�មមនប់�ា ក ឬអេណ� ៃកទនាកេចៃំីាាេរលស� នប់ផ�ប

េសវអប់ រ។ 

្អសពនេអកទនាក្តរីរនករណតបថ្ណអបកលណធសម្ត�ពទទ�េសវអប់ រំ ពេសស េរល ពំិ់់

េេេំ័ត៌មនទទ�រនំីប់វលតមវាដេះេេឡេរលែស�ក់ដពរ នពឡំ័ត៌មនាដាករន

ផ�បជទន េាេែស�ក់ដពរ រិរចប្តរី ផ�បប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ដបកទនាក េបល្តរី 

នរីត�មកលខណ� ត្មរី ាផាកី ពន័លាដ្តរីរនេ់េអអបៀឡេ។  
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ប់អ��ទ នអន� នពឡី ពយនប់់អសបិ ជជ ះ់នរីត�ច្អប នពឡិជជ ះ់លរត�ពះម៌ 

34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
 
Part B ន IDEA មពនរន ៖ 

1. ចមកតបមពនេិលែស�ក់ដពរាាលប់ណ� រំីអទេ�ស្អ្ំឹត�េរលកទនាក 

ាដមនកលណធសម្ត�ព្ណអប្សនបេដម្ទីទ�ប់អប់ រំ ពេសស េេបនបិជជ ះ់រកបំ័ន�

សមែសអ ឬ 

2. ទអបាប តបិជជ ះ់នរីត�ច្អប នពឡិជជ ះ់លរត�ពះម៌់អសប់ដពំ ីប់នរីត�ប់ទទ�ខរស្តរី ់អសប

�ំក េណរកបំ័ន�ប់នរីត�ច្អបសបំ័ន� នពឡច្អប់ដពចរេរេអទេ�សាដ្អ្ំឹត�េរលកទន

ាក។. 

 

ប់អ��ទ នករណតប្ 

 
្អសពនេអែស�ក់ដពរលប់ណ� ំីអទេ�ស់ម�លាដ្អ្ំឹត�េរលកទនាក ែស�ក់ដពរ ៖ 

1. រិរចប្តរី យាថសរេណចមវឡនករណតប្នប់អប់ រំ ពេសស នពឡករណតប្ាផាកី ពន័ល

់អសប កទនាក្តរីរនអ��ទ នេចៃជមទរព ន ពំិ់់េរលិជជ ះ់ាដែស�ក់ដពរេះេ

ប់លប់ណ� ជទន នពឡ 

2. ិចអ��ទ នសរេណចមវឡនករណតប្នប់អប់ រំ ពេសស នពឡករណតប្ាផាកី ពន័ល់អសបកទន

ាក ការឡក្មពតម�លាដ្តរីរននរត� តេរល FERPA ាតអយរេ �់ េ។ 
 

កលខណ� ត្មរី នប់ាសេឡ់កទីកានវឡសពកកេរលោ រំកម� ល់អសបសពសអ 

ការឡាាុកជន េរល ប់ចរ់លាយ់ណធ 

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
 
្អសពនេអាកលបេឃៃថែស�ក់ដពរាា់អសបាកមពនិចផ�ប FAPE ដបកទនាក េបលាក  

េ្ជសេ់ សចរេេ� េេិលកទនាកចទេ់េនការឡាាុកជន េរលស� នប់លប្ំម់អសបែស�ក 

់ដពរ ាក រិរចប្តរីនរីត�មជរចនជកបាកបម�លចរន�នេដម្េីសាសររប់សឡ្រកបំីែស�ក 

់ដពរ ស្មអបប់ចរេេ� េចទេ់េនេតាាុកជនេាេ។ 
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ប់សឡ្រកបស្មអបប់ចរេេ� េចទេ់េនេតាាុកជន 

 
្អសពនេអបំី្សមរន កទនាករនទទ�ប់អប់ រំ ពេសស នពឡេសវរកបំ័ន�ាាំីែស�ក់ដពរ 

ាា េបលាកេ្ជសេ់ សចរេេ� េេិលកទនាកចទេ់េនការឡាាុកជន ក្មពតអយមសពកក ឬ 

មះ្មសពកក េរលស� នប់លប្ំម ឬអ��ទ នអន�់ អសបែស�ក់ដពរ តរាប់ ឬ ALJ ិចេសាសររ 

េិលែស�ក់ដពរសឡ្រកបជទនាកស្មអបប់ចរ់លេប់ចរេេ� េចទេ់េន់អសបកទនាក 

្អសពនេអតរាប់ ឬ ALJ ់កេឃៃថែស�ក់ដពរាាមពនរនផ�ប FAPE ដបកទនាកៀនប 

េំេីា មរនេំចរេេ� េចទេ់េនេនេ េបលប់ចរេេ� េចទេ់េនេតាាុកជនេនេមន 

កលណធសមែសអ។ តរាប់ ឬ ALJ ិចករណតបថប់ចរេេ� េចទេ់េនេតាាុកជន់អសប 

កទនាកមនកលណធសមែសអ េអេៀេអីជប់េះេាអអេនេមពនសមែសអមស�ឡបរ់់ដព ាដ្ណអ 

ដណ� អបេប់អប់ រាដផ�បជទនេរលែស�ក់ដពរក៏េរល។ 
 
ក្មពតនប់សឡ្រកប 

 
ចរន�ននប់សឡ្រកបដទចមនេ់េអអបការឡកថខ័ណ� ៀឡេ ិច្តរី រនបតបអនបល ឬអដពេសះ ៖ 

1. ្អសពនេអ ៖ (ក) េតការឡកពច�្អជររ IEP ចរឡេ្បលាដាករនចទ់�មមរនេំាកថអបេិល

កទនាកេេេ់េនេតាាា់ដព ាកមពនរន្រអប្ក�មប់ប់ IEP ថាករន្ិនេិ

ប់់កកានវឡសពកកជទនកទនាកាដ្តរីរនេសាេឡេរលែស�ក់ដពរេដម្ផី�ប FAPE 

ដបកទនាក ់�មមន ប់ាៃវឡ្រអបំីក�ីរ់ម�់អសបាក នពឡេសអរណឡ់អសបាកការឡប់ចរេ

េ� េេិលកទនាកចទេ់េន ការឡាាុកជន េ្បមអន�រកចរ់ល់អសប់ដព ឬ (ខ) កយឡ

េចច់សប់លធេំ១០ៃនៃេះេប់ (អបអ��ទ ៀរឡៃថអបស្មកចរៃេះេប់) មរន

េំាកថអបេិលកទនាកេេេ់េនេតាា់ដព ាកមពនរនផ�បប់ជទនដរណឹឡរំីំ័ត៌មន

េាេជាលកលណ� កអ់ដបែស�ក់ដពរ។ 

2. ្អសពនេអមរនេំាកថអបេិលកទនាកេេេ់េនេតាា់ដព ែស�ក់ដពររនផ�បជទន

ដរណឹឡជាលកលណ� កអ់ដបាក រំីេសអរណឡេះេប់វលតមវកទន់អសបាក (់�មមន

ប់ាៃវឡរំីេសអរណឡនប់វលតមវាដមនកលណធសមស្់អ នពឡសមេបតរផ) 

អយរាន�ាកមពនរនអ��ទ ន កទនាកេិលេណវលតមវ ឬ 

3. េតេំាដតរាប់់កេឃៃថសកម�ភំ់អសបាកមពនសមេបតរផ។   
 
ក៏អយរាន� ចរន�ននប់សឡ្រកប ៖ 



 

 53 

1. មពនិចបតបអនបល ឬអដពេសះរចបៀត េរលា់ប់ខកៀនមពនរនផ�បប់ជទនដរណឹឡ 

្អសពនេអ ៖ (ក) ាារនរឡស�េមពនេិលាកផ�បប់ជទនដរណឹឡ (ខ) ាកមពនរនទទ�

ប់ជទនដរណឹឡរំី ប់ទទ�ខរស្តរី់អសបាកការឡប់ផ�បប់ជទនដរណឹឡដទចមនេ់េអអបៀឡ

េ ឬ (ណ) នរេាមភំ ជម�លនឹឡកលខណ� ត្មរីៀឡេ ិចនឹឡអ �់ េិលមន

េ្សេថា កបដបឡបលកទនាក នពឡ 

2. មពនិច្តរីរនបតបអនបល ឬអដពេសះ មេា� នរសពទ�ពនតរាប់ ALJ េរលា់ប់

ខកៀន់អសបាកការឡប់ផ�បប់ជទនដរណឹឡមប់ត្មរី ្អសពនេអ ៖ (ក) ាកមពនេចេកអ់ 

ឬមពនិចស់េស់ភាឡបេណវស ឬ (ខ) នរេាមភំជម�លនឹឡកលខណ� ត្មរី ៀឡេ 

ិចអ �់ េិលមនផអយេរបផវទីចពត�ះនបះ់ ដបកទនាក។ 
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្អបំជរន�ល 
 
្អសពនេអេាកាកមនសរណ� ់រំីនីតពី ពះីទទ�រនកពច�ប់រ់ សទមេ�� ៃៀកបទឡែស�ក់ដពរ 

ាាឬ OSPI ស្មអបំ័ត៌មនអានបម 
OSPI 

P.O Box 47200 
Olympia, Washington 98504 

(360)725-6075 
speced@k12.wa.us 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx 
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx 

 
ឡសប់ទទ�មទនពះពំីាយ់ណធជនៀរឡេនេ ិចផ�បំ័ត៌មនអានបមរំីេសវអប់ រំ ពេសសេត់ដព 

វយសរីឡេន (Washington State)៖ 
• Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

6316 So. 12th St. 
Tacoma, WA 98465 
(800) 5-PARENT (v/tty) 
រីាមយ: pave@wapave.org 

ាីអាល: http://www.wapave.org/  
 

• The Office of the Education Ombuds 
155 N.E. 100th St. #210 
Seattle, WA 98125 
(866) 297-2597 
រីាមយ: OEOinfo@gov.wa.gov 

ាីអាល: http://www.governor.wa.gov/oeo/  

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
http://www.wapave.org/
http://www.governor.wa.gov/oeo/
mailto:OEOinfo@gov.wa.gov
http://www.governor.wa.gov/oeo/
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	OSPI បានបង្កើតទម្រង់ជំនួសមួយដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង។ ទម្រង់នេះមានផ្តល់ជូន នៅលើទំព័រវែបសាយតិ៍ការអប់រំពិសេសរបស់ OSPI។ អ្នកមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រើទម្រង់នេះឡើយ។
	Uការស៊ើបអង្កេតពីបណ្តឹង
	OSPI ចាំបាច់ត្រូវស៊ើបអង្កេត និងចេញសេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល៦០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃប្រក្រតិទិន ក្រោយពេលទទួលបានពាក្យបណ្តឹង លើកលែងមានហេតុផលសមស្របសម្រាប់ ការពន្យារពេល។ ក្នុងរយៈពេល៦០ថ្ងៃនេះ OSPI (១) តម្រូវឲ្យស្រុករដ្ឋបាលផ្តល់ការឆ្លើយតបចំពោះ បណ្តឹង (២)...
	Uការស៊ើបអង្កេត ការពន្យារពេល សេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
	Uឧបាស្រ័យបណ្តឹង
	នៅពេល OSPI រកឃើញការរំលោភ ឬការខកខានមិនបានផ្តល់សេវាសមស្របតាមរយៈដំណើរការ បណ្តឹងរបស់ខ្លួន សេចក្តីសម្រេចនឹងគ្របដណ្តប់លើ ៖
	1. របៀបដោះស្រាយករបដិសេទផ្តល់សេវាទាំងនោះ រួមមាន ការផ្តល់សំណងហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យ ឬ ការ ចាត់វិធានការកែតម្រូវសមស្របផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់សិស្ស Uនិង
	2. រផ្តល់យ៉ាងសមរម្យនូវសេវាអប់រំពិសេសដល់សិស្សទាំងអស់នាពេលអនាគត។
	Uបណ្តឹងអប់រំពិសេសរបស់ពលរដ្ឋ និងសវនការនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
	នីតិវិធីនៃសវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
	34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125


	Uទូទៅ
	Uការដាក់សំណើសុំ
	សំណើសុំសវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវមាន ៖
	Uសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលចាំបាច់មុនសវនាការលើសំណើសុំសវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
	Uភាពគ្រប់គ្រាន់នៃសំណើសុំសវនាការ
	Uការកែប្រែសំណើសុំសវនាការ
	Uការឆ្លើយតបរបស់ស្រុករដ្ឋបាលសាលាចំពោះសំណើសុំសវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
	Uការឆ្លើយតបរបស់ភាគីម្ខាងទៀតចំពោះសំណើសុំសវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
	ពាក្យសុំគំរូ
	34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085

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

	ដំណើរការដោះស្រាយ
	34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090


	Uការប្រជុំស្វែងរកដំណោះស្រាយ
	ការប្រជុំស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនចាំបាច់មាននោះទេ ប្រសិនបើ ៖
	Uរយៈពេលរកដោះស្រាយ
	Uការកែសម្រួលចំពោះរយៈពេលរកដំណោះស្រាយ 30ថ្ងៃប្រតិទិន
	Uកិច្ចព្រមព្រៀងនៃដំណោះស្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
	Uរយៈពេលត្រួតពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀង
	សវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ឥតលំអៀង
	34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095


	Uទូទៅ
	Uមន្រ្ដីរដ្ឋបាលសវនាការ (ALJ)
	Uកម្មវត្ថុនៃសវនាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
	Uពេលកំណត់សម្រាប់ការស្នើសុំសវនាការ
	Uករណីលើកលែងសម្រាប់ពេលកំណត់
	សិទ្ធិសវនាការនានា
	34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100


	Uទូទៅ
	Uការបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែម
	Uសិទ្ធិរបស់មាតាបិតានៅក្នុងសវនាការ
	អ្នកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យ ៖
	ពេលកំណត់ និងភាពសមរម្យនៃសវនាការ
	34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110

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


	Uសេចក្ដីសម្រេចរបស់មន្រ្ដីរដ្ឋបាលសវនាការ (ALJ)
	Uខតាមការសន្មត់នៃច្បាប់
	Uសំណើដោយឡែកសុំធ្វើសវនាការលើកិច្ចដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
	Uលទ្ធផល និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ និងសាធារណៈជនទូទៅ
	សេចក្តីសម្រេចស្ថាពរ, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
	34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115

	បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រួមទាំងរយៈពេលនៃការដាក់បណ្តឹងទាំងនោះ
	34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115


	Uទូទៅ
	Uអាជ្ញាយុកាល
	ភាគីដែលប្តឹងនឹងមានរយៈពេល 90ថ្ងៃតាមប្រតិទិន ចាប់ពីថ្ងៃនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្រ្តី ALJ ដើម្បីដាក់បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។
	Uនីតិវិធីបន្ថែម
	Uវិធាននៃការបកស្រាយ
	ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលមេធាវី
	34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120


	Uទូទៅ
	Uការសម្រេចអំពីប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលមេធាវី
	នីតិវិធីដាក់វិន័យសម្រាប់សិស្សដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំពិសេស
	សិទ្ធិអំណាចរបស់បុគ្គលិកសាលា

	Uការកំណត់ករណីនីមួយៗដាច់ដោយឡែក
	Uទូទៅ
	Uអំណាចបន្ថែម
	Uសេវាកម្មនានា
	ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់សិទ្ធិទទួលសេវាអប់រំដោយសារចំណាត់ការវិន័យ
	34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05155


	Uការជូនដំណឹង
	Uការកំណត់ពីអាការៈនៃពិការភាព
	Uការកំណត់ឥរិយាបទដែលជាសញ្ញាណបណ្តាលមកពីពិការភាពរបស់សិស្ស
	Uស្ថានភាពពិសេស
	Uនិយមន័យ
	ការកំណត់បរិយាកាស
	34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05150
	34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160


	Uសិទ្ធិអំណាចរបស់មន្រ្ដីរដ្ឋបាលសវនាការ (ALJ)
	កន្លែងអប់រំកូនអ្នកក្នុងពេលធ្វើសវនការនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឆាប់រហ័ស
	34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165

	កិច្ចការពារសម្រាប់សិស្សដែលមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទទួលការអប់រំពិសេស និងសេវាពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងៗ
	34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170


	Uទូទៅ
	Uមូលដ្ឋាននៃការដឹងឮសម្រាប់បញ្ហាវិន័យ
	Uករណីលើកលែង
	ស្រុករដ្ឋបាលនឹងមិនត្រូវចាត់ទុកថាបានដឹងឮ ប្រសិនបើ ៖
	Uលក្ខខណ្ឌត្រូវអនុវត្តក្នុងករណីគ្មានមូលដ្ឋាននៃការដឹងឮ
	ការបញ្ជូនបន្ត និងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និងអាជ្ញាធរយុត្តិធម៌
	34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175


	Uការបញ្ជូនកំណត់ត្រា
	លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការស្វែងរកទីកន្លែងសិក្សាដោយឳពុកម្តាយរបស់សិស្ស ក្នុងសាលាឯកជន ដោយ ការចំណាយសាធារណៈ
	CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115


	Uការសងប្រាក់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាឯកជន
	Uកម្រិតនៃការសងប្រាក់
	ប្រភពជំនួយ

	ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរអំពីនីតិវិធីទទួលបានកិច្ចការពារ សូមអញ្ជើញទាក់ទងស្រុករដ្ឋបាល សាលា ឬ OSPI សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
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