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ឯក�រេនះ នឹងផ� លន
់ ូ វគន� ឹះស្រ�ប់អ�ក េ�មុនេពល អំឡ
� ងេពល និងេ្រ�យេព
i
លកិច�្របជុំ IEP េដើម្បីជួយដល់អ�កក��ង�រតស៊ូ មតិស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក។
េ�មុនកិច�្របជុំ IEP
1. េរៀបចំកំណត់្រ� IEP របស់កូនអ� ក
េ�មុនេពលកិច�្របជុំ IEP របស់កូនអ� ក ្រត�វេរៀបចំកំណត់្រ� IEP របស់កូនអ� ក។
េ្រជើសេរ �ស វ �ធីេរៀបចំមួយែដលអ� ក�ចេធ� ើ�ន។ េនះនឹងជួ យអ� កក��ង�រេ្រត�ម
េរៀបចំស្រ�ប់កិច�្របជុំេ�ះ។ ្រត�វ្រ�ក� អ� ក�នកំណត់្រ�ថ�ីបំផុតអំពី�រ
ទំ�ក់ទន
ំ ង� ំងអស់អំពក
ី ូ នរបស់អ�ក ដូ ច� អុីែម៉ល�មួ យបុគ�លិក��េរៀន
អំពីកូនរបស់អ�ក ្រគប់សំេណើសុំ�រ�យតៃម� �ង
ំ អស់ ែផន�រ�យតៃម� និង
រ�យ�រណ៍�យតៃម� សំេ�ថតចម� ងៃន IEP របស់កូនអ� ក និងេសចក� ីជូន
ដំណង
ឹ ��យលក� ណ៍អក្សរពីមុន ii ែដលអ� ក�ចទទួ ល�ន សំេ�ថតចម� ងៃន
�រ�រ�រ�មនីតិ វ �ធី ��ង�យ�រណ៍ និងរ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ព គំរ ូកិច��រ
េហើយ្របសិនេបើ�ច ែផន�រអន� �គមន៍ែផ� ក�កប្បកិ រ �� និងរ�យ�រណ៍អំពី
េ្រ�ះ��ក់�ង�កប្បកិ រ ��។
2. េស�ស
ើ �
ុំ រ�យតៃម�
មណ�លសិក�ធិ�រ ្រត�វេធ� �
ើ រ�យតៃម� សិស្ស��ក់េលើ្រគប់ទិដ��ព� ំងអស់ែដល
សង្ស័យ��នពិ�រ�ព។ អ� កក៏�ចេស� ស
ើ ុំមណ�លសិក�ធិ�ររបស់កូនអ� កឲ្យេធ� ើ
�រ�យតៃម� េលើកូនអ� កេ�ែផ� ក�មួ យែដលសង្ស័យ��នពិ�រ�ពផងែដរ។
អ� កក៏�ចេស� ើសម
ុំ ណ�លសិក�ធិ�ររបស់កូនអ� កឲ្យេធ� �
ើ រ�យតៃម� េលើកូនរបស់
អ� កស្រ�ប់េស�កម� �មួ យែដលេគ�ច្រត�វ�រ ដូ ច��រព��ល សម� ី�េដើម។
អ� កគួ រេធ� �
ើ រេស� ើស�
ុំ រ�យតៃម� � ំងអស់��យលក� ណ៍អក្សរេ��ន់មណ�ល
សិក�ធិ�រ។
េ�េពលែដលអ� កេធ� �
ើ រេស� ើសរុំ ួច មណ�លសិក�ធិ�រ គប្បីផ�លជ
់ ូ នអ� កនូ វែផន�រ
�យតៃម� មួយក��ងរយៈេពល 15 ៃថ� ។ េ�េពលែដលអ� កចុះហត� េល� និង្របគល់
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ែផន�រេនះ្រតលប់េ�មណ�លសិក�ធិ�រ វ �ញ េ�ះមណ�លសិក�ធិ�រ �នេពល
60 ៃថ� េដើម្បីប�� ប់�រ�យតៃម� និងេដើម្បីេបើកកិច�្របជុំ IEP។
្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រសបចំេ�ះ�រ�យតៃម� របស់មណ�លសិក�ធិ�រ អ� ក�ច
េស� ឲ
ើ ្យមណ�លសិក�ធិ�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រ�យតៃម� ឯក�ជ្យ ឬ IEE �ន។
មណ�លសិក�ធិ�រ ្រត�វេធ� �
ើ របង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រ�យតៃម� ឯក�ជ្យ ឬ�ក់�ក្យ
បណ�ឹងស្រ�ប់សវ��រ្រតឹម្រត�វ�មផ� វ� ច�ប់ (មណ�លសិក�ធិ�រនឹង្រត�វប��ញ
� �រ�យតៃម� របស់ខ� �នគឺសម្រសប)។
3. េស�ស
ើ រុំ �យ�រណ៍�យតៃម� �ង
ំ អស់ក��ងេពលមួ យស��ហ៍មុនកិច�្របជុំ IEP
មណ�លសិក�ធិ�រ ្រត�វ�នត្រម�វេ�យច�ប់សហព័ន� និងរដ� េដើម្បីផ�ល់េសចក� ី
ចម� ងៃនរ�យ�រណ៍រ��យតៃម� េ�មុនកិច�្របជុក
ំ ម� វ �ធី IEP។ ប៉ែុ ន� ��នេពលេវ�
កំណត់ែដលែចង� មណ�លសិក�ធិ�រ ្រត�វផ� ល់សំេ�ថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍
រ��យតៃម� េ�ះចំនួនប៉ុ��នៃថ� មុនកិច�្របជុេំ ឡើយ។ េស� ើសុំឲ្យមណ�លសិក�ធិ�រឲ្យ
ផ� ល់សំេ�ថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍រ��យតៃម� េ�ះមួ យស��ហ៍ មុនកិច�្របជុំ IEP។
េនះគឺ��រសំ�ន់��ំង�ស់ េដើម្បីឲ្យអ� ក�ច�នរ�យ�រណ៍េ�ះ�ន
សរេសរសំណួរែដលអ� ក�នចម� លអ
់ ំពរី �យ�រណ៍េ�ះ និងេធ� ែើ ផន�រស្រ�ប់
កិច�្របជុំ IEP។
4. េធ� ើែផន�រស្រ�ប់កច
ិ � ្របជុំ IEP �មួ យមិត�ភក� ិ និងអ� កតស៊ូមតិ
�រេធ� ែើ ផន�រស្រ�ប់កិច�្របជុំ IEP �មួ យមិត�ភក� ិ និងអ� កតស៊ូ មតិ �ចជួ យ
អ� កេ្រត�មខ� �ន�នល� េ�ក��ងកិច�្របជុំ IEP។
្រក �មឪពុក��យ ដូ ច�មណ�លធន�ន្រគ� �រ និងមណ�លព័ត�
៌ ននិងបណ��ះ
ប�
� លឪពុក��យ �ច�នអ� កតស៊ូ មតិែដល�ចជួ យអ� កេធ� ែើ ផន�រស្រ�ប់
កិច�្របជុំ IEP ឬេ�ចូ លរ ួមកិច�្របជុំ IEP �មួ យអ� ក�ន។ ឬអ� កសហ�រ�មួ យ
្រគ� �រដៃទ និងជួ យ��េ� វ �ញេ�មក។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក គឺ�អ� កេ្របើេស�
មជ្ឈមណ�លក��ងតំបន់ េ�ះអ� កស្រមបស្រម� លេស�មជ្ឈមណ�លក��ងតំបន់របស់កូន
អ� ក គប្បីជួយអ� កក��ង�រេធ� ែើ ផន�រកិច�្របជុំ IEP េនះ។
�មួ យមិត�ភក� ិ ឬអ� កតស៊ូ មតិ
• �នរ�យ�រណ៍�យតៃម� � ំងអស់
• កំណត់េ�លេ�របស់អ�កស្រ�ប់កិច�្របជុំ IEP
• ្រត� តពិនិត្យេ�លេ� IEP បច��ប្បន� របស់កូនអ� ក និងរ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ព
� ំងអស់ែដល�ក់ពន
័ � នឹងេ�លេ� IEP
• កំណត់ពច
ី ណ
ំ ុ ច្រត�វ�រែដលកូ នរបស់អ�ក�ន រ ួម� ំងប���ពិេសសែដល
កូ នរបស់អ�ក�ន និងែដលអ� កចង់ឲ្យមណ�លសិក�ធិ�រយកចិត�ទក
ុ �ក់
និង
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• កំណត់ពអ
ី � ែី ដលកូ នរបស់អ�ក�ចសេ្រមចេ��ន �ប់�ង
ំ ពីកិច�្របជុំ
IEP ចុងេ្រ�យ និងអ� ែី ដលអ� កចង់ឲ្យពួ កេគេរៀនសូ ្រត។
ពិ�ក�អំពីេ�លេ� IEP �មួ យែដលអ� កចង់េស� េើ ��ន់្រក �ម�រ�រ IEP �
មួ យមិត�ភក� ិ ឬអ� កតស៊ូ មតិ។
បែន� មេលើេនះ ្រត�វនិ�យអំពីជេ្រមើសបរ ��បន� េពញេលញ ឬ�ររ ួមប��ល
�
បែន� ម។ ច�ប់ែចង� ក��ង វ ��ល�ពអតិបរ�សម្រសប ដូ ច�នសេ្រមចេ�យ
្រក �ម�រ IEP កុ�រែដល�នពិ�រ�ព ្រត�វែតទទួ ល�ន�រអប់រ�េ�ក��ង��
េរៀនក��ងស��ត់របស់ពួកេគ និងចូ លេរៀនក��ង��ក់េរៀនធម� � (ែដល�នជំនួយ
និងេស�កម� បែន� ម �មត្រម�វ�រ)។ ្របសិនេបើអ�កកំពង
ុ ែស� ងរកបរ ��បន� េពញ
េលញ ឬ�ររ ួមប��ល
� បែន� ម ដូ ច��រចូ លរ ួមេ�ក��ងដំេណើរទស្សនកិច�សិក� ឬ
សកម� �ពេ្រ�េ�៉ងសិក� ដូ ច�ក� ឹបសិក� និងកី��េដើម ្រត�វកំណត់�េតើកូន
របស់អ�ក្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យកុ�រែដល��នពិ�រ�ពេ���េរៀនេ�យ
រេបៀប� និងកំណត់ពអ
ី � ែី ដលេធ� ឲ
ើ ្យកូ នរបស់អ�កទទួ ល�នេ�គជ័យ។
5. េធ� ើប��ីអំពច
ី ណ
ំ ុ ចែដលអ� កចង់ព�
ិ ក�េ�ក��ងកិច�្របជុំ IEP
មិន�អ� ក�នេ្រត�មខ� �នល� ប៉ន
ុ �ស្រ�ប់កច
ិ � ្របជុំ IEP េ�ះេទ អ� ក�ច
�ន�រភ័យ��ច ឬរ��នេ�ក��ងអំឡ
� ងេពលៃនកិច�្របជុំេ�ះ។ �រេ្រត�មប�� ី
ចំណុចែដលអ� កចង់ពិ�ក���យលក� ណ៍អក្សរ និងកត់សណ
ំ ួ រែដលអ� ក�ន
នឹងជួ យឲ្យអ� កមិនេភ� ចេ�ក��ងអំឡ
� ងកិច�្របជុំ IEP។ ក��ងអំឡ
� ងកិច�្របជុំ IEP
អ� ក�ច្រត� តពិនិត្យេមើលចំណុចពិ�ក� និងកត់្រ�ចេម� យ
ើ ស្រ�ប់សណ
ំ ួ ររបស់
អ� ក។
6. ្របគល់�រជូនដំណង
ឹ ��យលក� ណអ
៍ ក្សរេដើម្បីថតែខ្ស�ត់សេំ ឡង
កិច�្របជុំ IEP
្របសិនេបើអ�កចង់ថតែខ្ស�ត់សំេឡងៃនកិច�្របជុំ IEP អ� ក�ចេ្របើ្រ�ស់�៉សុន
ី
ថតសំេឡង ឬកម� វ �ធីថតសំេឡងេ�េលើទូរសព� ៃដរបស់អ�ក�ន េដើម្បីថតែខ្ស�ត់
សំេឡងៃនកិច�្របជុំ IEP។ ប៉ុែន� អ� ក�ចថតែខ្ស�ត់សំេឡងកិច�្របជុំេនះ�ន ែត
ក��ងករណីែដលអ� ក�នជូ នដំណង
ឹ ��យលក� ណ៍អក្សរដល់មណ�លសិក�ធិ�រ
ចំនួន 24 េ�៉ង េ�យប��ក់�អ� កចង់ថតែខ្ស�ត់សេំ ឡងកិច�្របជុំេនះប៉ុេ�
� ះ
។ ្របសិនេបើអ�កថតែខ្ស�ត់សំេឡងកិច�្របជុំ IEP េ�ះមណ�លសិក�ធិ�រក៏េធ� �
ើ រ
ថតែដរ។
អំឡ
� ងេពលៃនកិច�្របជុំ IEP
7. �ំមិត�ភក� ិ អ� កតស៊ូមតិ និង/ឬបុគ�លែដល��ល់កូនរបស់អ�កេ��មួ យ
អ� ក�ចអេ�� ើញនរ���ក់ែដលអ� កចង់ឲ្យចូ លរ ួមក��ងកិច�្របជុំ IEP របស់កូនអ� ក
�ន។ �រែដល�ននរ���ក់េ��មួ យ គឺ�េរឿងល� ។ គិត�ំយកនរ���ក់េ�
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�មួ យ ដូ ច� អ� កផ�ល់េស�ែថ� ំេពលៃថ� ជីដូនជី� ្រគ�បេ្រង�ន ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត
ែដល��ល់កូនរបស់អ�ក និងរេបៀបេរៀនសូ ្រតរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើអ�ក�ន
គេ្រ�ង�ំយកអ� កតស៊ូ មតិ រ ួម� ំងអ� កស្រមបស្រម� លក��ងេស�មជ្ឈមណ�លក��ង
តំបន់ អ� ក�ច្រត�វ�រកំណត់�លបរ �េច� ទ�មុន�មួ យពួ កេគ។
ឹ ពី “�ក្យពិ�កយល់”
8. កុំ��ចនឹងសួរសំណួរ និង្រត�វ្រ�កដ� អ� កយល់ដង
�មួ យ
កិច�្របជុំ IEP �ច�នលក� ណៈេ្រចើន��ង
ំ និងេពលខ� ះ�ច�ន�រ�ន់្រចឡំ
េបើេ�ះបី�អ� ក��ប់�នចូ លរ ួមក��ងកិច�្របជុំ IEP �លពីមន
ុ ក៏េ�យ។ �រសួ រ
�ធី
សំណួរ គឺ វ ល�បំផត
ុ េដើម្បីឲ្យអ� កទទួ ល�នព័ត�
៌ ន និង�នេ្រត�មខ� �នេដើម្បីឲ្យ
អ� ក�ចេធ� �
ើ រតស៊ូ មតិស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក�ន។
មណ�លសិក�ធិ�រ ក៏្រត�វត្រម�វឲ្យពន្យល់ពីលទ� ផលរកេឃើញ�ំងអស់ និង
អនុ�សន៍�����ែដល�យ្រស� លយល់ផងែដរ។ បុគ�លិកមណ�លសិក�
ធិ�រ េ្របើ�ក្យដូ ច���េរៀង�ល់ៃថ� និង�ចេភ� ចគិត� អ� កដៃទពុយ
ំ ល់�
ពួ កេគចង់�នន័យដូ ចេម� ចេឡើយ។ ្របសិនេបើអ�កមិនយល់អ�ែី ដល�ននិ�យេ�
ក��ងកិច�្របជុំ IEP សូ មកុ�
ំ � ចនឹងសួ រសំណួរ និង�កសួ រព័ត៌�នបែន� ម។
9. ពិ�ក�អំពក
ី ្រមិតបច��ប្បន� ៃន�រសិក�របស់កូនអ� ក
្រក �ម�រ�រ IEP នឹងពិ�ក�អំពីសកម� �ពសិក�បច��ប្បន� របស់កូនអ� កេ�ក��ង
ែផ� កខុសៗ��។ េនះក៏នឹងរ ួមប��ល
� នូ វ�រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�ល់រ�យ�រណ៍ និង�រ
�យតៃម� � ំងអស់ផងែដរ។ ្រគ�បេ្រង�ន និងអ� កផ� ល់េស�របស់កូនអ� ក នឹងពិ�ក�
េលើ�រអេង� តរបស់ពួកេគអំពីសកម� �ពសិក�របស់កូនអ� កផងែដរ។ ្រត�វ្រ�កដ
� អ� ក�នពិ�ក�អំពី�រអេង� តរបស់អ�កេលើសកម� �ពសិក�របស់កូនអ� ក រ ួម
ប��ល
� � ំងចំណុច��ង
ំ របស់កូនអ� ក និង/ឬ ក� ក
ី ង� ល�
់ មួ យែដលអ� ក�នអំពី
កូ នអ� ក។
10. បេង� ើតេ�លេ� IEP ្រប�ំ��ំ និង្រត�វ្រ�កដ��នកំណត់�រ�ម�ន
វឌ្ឍន�ពសម្រសបៃនេ�លេ� IEP
្រក �ម�រ�រ IEP នឹងេធ� �
ើ រ្រត� តពិនត
ិ ្យវឌ្ឍន�ពកូ នរបស់អ�កេ�ក��ងេ�លេ�
្រប�ំ��ំពីមន
ុ ប��ប់មកបេង� ត
ើ េ�លេ�្រប�ំ��ថ
ំ � ។ី ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក
មិនបំេពញ�មេ�លេ�្រប�ំ��ំេ�ះេទ េ�ះ្រក �ម�រ�រ IEP គប្បីេធ� �
ើ រ្រត� ត
ពិនិត្យេ�លេ�េនះ។ ្រក �ម�រ�រ IEP គប្បីេធ� ើ�រ��ស់ប� �រេ�លេ�េនះ េដើម្បី
ឲ្យ�សម្រសបេ�នឹងកូ នរបស់អ�ក និង/ឬផ� ល់េស�កម� នង
ិ �រ�ំ្រទបែន� ម េដើម្បី
ជួ យកូ នរបស់អ�កឲ្យ�ន�រ រ �កចេ្រមើនេ��មេ�លេ�េនះ។ ្រក �ម�រ�រ IEP
គប្បីបេង� ត
ើ េ�លេ�ែដលធំ និងលំ�កេ�យែផ�កេលើ�លៈេទសៈរបស់កូនអ� ក។
េ�េពលែដល្រក �ម IEP បេង� ត
ើ េ�លេ�្រប�ំថ�ស
ី ្រ�ប់កូនរបស់អ�ក ្រក �ម�រ�រ
ឹ �េតើខ� �នផ�លេ់ ស�កម� ដល់អ�កញឹក�ប់ប៉ុន�
IEP ្រត�វ្រ�ប់ឲ្យអ� ក�នដង
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�មួ យនឹងរ�យ�រណ៍ស�ីពវី ឌ្ឍន�ពរបស់កូនអ� ក�មួ យនឹងេ�លេ�របស់
ពួ កេគ។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក្រត�វ�ន�យតៃម� េ�យេ្របើស�ង់�លទ�ផលសិក�
ជំនួស ��ងស� ង់��រអប់រ�ចំេណះទូ េ�របស់មណ�លសិក�ធិ�រ (ដូ ច� �រ�យ
តៃម� របស់រដ� �លីហ�័រ�៉េលើសកម� �ពសិក� និងវឌ្ឍន�ព ឬេ��ត់�
CAASPP) េ�ះ្រក �ម�រ�រ IEP ្រត�វបំែបកេ�លេ�្រប�ំ��ំេ�ះ�កម� វត��រយៈ
េពលខ� ី ែដល្រត�វេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យេលើចំណុច�ក់�ក់មួយចំនួនក��ងអំឡ
� ង��ំ
េ�ះ េដើម្បី្រ�កដ� កុ�រេ�ះកំពង
ុ រ �កចេ្រមើនេ��មេ�លេ�្រប�ំ��ំ។ ្រត�វ
្រ�កដ� កម� វត��រយៈេពលខ� ី �នលក� ណៈច�ស់�ស់ និង�ន�លបរ �េច� ទ
ែដល�នចុះហត� េល�ស្រ�ប់ឲ្យពួ កេគ្រត� តពិនត
ិ ្យវឌ្ឍន�ពេ�ះែដរ។ ្របសិនេបើ
កូ នរបស់អ�កនឹង្រត�វ�នេគ�យតៃម� �មេតស� ស� ង់��រអប់រ�ចំេណះទូ េ� េ�ះ
្រក �ម IEP នឹងមិនរ ួមប��ល
� នូ វកម� វត��រយៈេពលខ� ីេ�ះេទ។
11. កំណត់ពីឱ�សបរ ��បន� េពញេលញ និង�ររ ួមប���ល�� និង�ំ្រទែដល
្រត�វ�រ�ំ�ច់ស្រ�ប់េ�គជ័យ
មណ�លសិក�ធិ�រ ្រត�វែតផ� លន
់ ូ វជំនួយ និងេស�កម� បំេពញបែន� មេដើម្បីបំេពញ
នូ វត្រម�វ�ររបស់សស
ិ ្សែដល�នពិ�រ�ពេ�ក��ងមជ្ឈ��នរ ួមប��ល
� ��។ េនះ
�ចរ ួមប��ល
� នូ វជំនួយបណ��ះប�
� ល េ្របើ�៉សុីនថតសំេឡង ឬែផន�រ
អន� �គមន៍ែផ�ក�កប្បកិ រ �� េដើម្បីេ�ះ្រ�យប���កប្បកិ រ ��។
12. េរៀប�ប់អំព�
ី រ�ក់កូនរបស់អ�កេ�ក��ងកម� វ �ធីសិក� និងកំណត់ពេី ស�
�ក់ពន
័ � និង�រ�ំ្រទ�ក់�ក់�មួ យ
េ�េពលែដល្រក �ម�រ�រ IEP �នបេង� ើតេ�លេ�្រប�ំ��ំស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក
េ�ះ្រក �ម�រ�រ IEP គប្បីជែជកអំពីេស�កម� �រ�ំ្រទ និង�រ�ក់ប��ល
� ែដល
នឹង�ំ្រទដល់វឌ្ឍន�ពរបស់កូនអ� កេ��មេ�លេ�្រប�ំ��ំ។ �ល់េស�កម�
ែដល�ក់ព័ន��ង
ំ អស់ ដូ ច��រព��លសម� ី�េដើម គប្បីកំណត់េ�យរ ួម
ប��ល
� �េតើ្រត�វ�រេពលប៉ុ��ន�ទី និង�េតើញឹក�ប់បុ៉ន� (ក��ងមួ យៃថ�
មួ យស��ហ៍ មួ យែខ មួ យ��ំ) ែដលកូ នរបស់អ�កនឹងទទួ ល�នេស�កម� � ំងអស់
េនះ។
េ�ក��ង IEP របស់កូនអ� ក �រ�ក់ប��ល
� ក��ងកម� វ �ធីសិក� ្រត�វកំណត់ឲ្យ�ន
ច�ស់។ ឧ�ហរណ៍ “Natasha នឹង្រត�វ�ក់ប��ល
� េ�យេពញេលញេ�ក��ង��ក់
ទីពីរេ�យ�នជំនួយេពញេ�៉ង េហើយអ� កជំ�ញបរ ��បន� នឹង�ំ្រទដល់
Natasha ចំនួន្រ�ំេ�៉ងក��ងមួ យស��ហ៍។” អ� កពុ�
ំ នសិទ�ិឲ្យមណ�លសិក�ធិ�រ
ផ� ល់េស�កម� ពប
ី គ
ុ � ល�ក់�ក់�មួ យេ�ក��ងបន� ប់េរៀនេឡើយ ប៉ុែន� ជេ្រមើសៃន
�រ�ក់ប��ល
� �ក់�ក់�មួ យ គប្បីេធ� �
ើ រពិ�ក��មួ យ្រក �ម�រ�រ IEP។
13. ចុះហត� េល�េលើ IEP ែតក��ងករណីែដលអ� កេពញចិត�ែតប៉ុេ�
� ះ
អ� កមិន�ំ�ច់ចុះហត� េល�េ�ក��ងកិច�្របជុំ IEP េ�ះេទ - អ� ក�ចយក�មក
ផ� ះ និងគិតអំពី� និងពិ�ក��មួ យអ� កដៃទ។ អ� ក�ចយល់្រសបេលើែផ�ក
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�មួ យៃនែផន�រ IEP េដើម្បីឲ្យេស�កម� � ំងអស់ែដលអ� កឯក�ព�ម �ច
�ប់េផ� ើម�ន។ ្របសិនេបើអ�កចុះហត� េល�េលើ IEP េហើយ�ន�រ��ស់ប� �រគំនិត
េ�េពលេ្រ�យ អ� ក�ច�កល្បងដក�រយល់្រពមរបស់អ�ក េ�យសរេសរលិខត
ិ
េ��ន់ម�ន� រី ដ� �ល�រអប់រ�ពិេសស�ន។ ក៏ប៉ុែន� �រ�ក់�រយល់្រពមរបស់
អ� ក នឹងមិនប��ក់�រអប់រ� និងេស�កម� ែដលេកើត�នេ្រ�យេពលអ� ក�ន
ផ� ល់�រយល់្រពមេ�ះ ប៉ុែន� នង
ឹ ្រត�វ��កេ�េ្រ�យេពលអ� កដក�រយល់្រពមរបស់
អ� ក។ ្របសិនេបើអ�ក និងមណ�លសិក�ធិ�រ ពុឯ
ំ ក�ព��េលើសេំ ណើ IEP េ�ះ IEP
ចុងេ្រ�យបង� ស់ែដលអ� កឯក�ព េ�បន� �នសុពល�ពដែដល ចំែណក
ឯវ ��ទរបស់អ�ក ្រត�វេធ� �
ើ រេ�ះ្រ�យេ�ក��ងកិច�្របជុំ�េពល�ងមុខ �ម�រ
ស្រមបស្រម� ល ឬសវ��រ្រសប�មច�ប់។
េ្រ�យកិច�្របជុំ IEP
14. ្របសិនេបើ�ច ្រត�វចូ លរ ួម�ក់ព័ន�នឹង��ក់េរៀន/��េរៀនរបស់កូនអ� ក
ឪពុក��យ�នេពលេវ� និងចំនួនថវ ��ខុសៗ��។ អ� ក�ច�ក់ទង្រគ�បេ្រង�ន
ឬ��េរៀនរបស់កូនអ� កេដើម្បី�កសួ រ�េតើអ�ក�ចជួ យដល់��ក់េរៀន ឬ
��េរៀនរបស់កូនអ� កេ�យរេបៀប�។ អ� ក�ចស� ័្រគចិត�េ�ក��ងបន� ប់េរៀន
ក��ងអំឡ
� ងៃថ� សក
ិ � ស� ័្រគចិត�ចូលរ ួមក��ងសកម� �ព��េរៀន ឬ្របសិនេបើអ�កេធ� ើ
�រក��ងអំឡ
� ងេពលៃថ� អ� ក�ចេរៀបចំស��រៈេ�ក��ងេពល��ចេ�ផ� ះរបស់អ�ក
�ន។ �រសកម� េ�ក��ងបន� ប់េរៀន/��េរៀនរបស់កូនអ� ក �ចជួ យឲ្យអ� ក�ន
�ព�ុំ�នេ្រចើន�មួ យនឹង��េរៀន និងបុគ�លិក��េរៀន និងជួ យឲ្យកូ ន
អ� ក�ន�រម� ណព
៍ ិេសស។
15. �ំ្រទកូ នរបស់អ�កេ�ក��ង�របេង� ើតមិត��ព�មួ យមិត�រ ួម��ក់
ជួ យកូ នរបស់អ�កឲ្យបេង� ត
ើ មិត��ព�មួ យមិត�រ ួម��ក់ �មរយៈ�រស្រមបស្រម� ល
ៃថ� េលងកម�ន� េ�េ្រ���េរៀន។ �របេង� ត
ើ មិត��ព�មួ យមិត�រ ួម��ក់ នឹង
ជួ យកូ នរបស់អ�កឲ្យ��យ�ែផ�កមួ យរបស់សហគមន៍ពួកេគ។
16. ្រគប់្រគង�ម�នវឌ្ឍន�ពរបស់កូនអ� ក
អ� ក�ចចង់បេង� ើត្របព័ន�ទំ�ក់ទំនង�្រប�ំមួយ�មួ យ្រគ�បេ្រង�នកូ នរបស់
អ� ក ដូ ច�កូ នេសៀវេ�កត់្រ�ែដលេផ�េើ �មក�មួ យ��េរៀន។ កូ នេសៀវេ�កត់
្រ� �ចជួ យអ� ក�ម�ន�េតើកូនរបស់អ�កទទួ លេស�កម� និង�រ�ំ្រទែដរឬ
េទ។ អ� កក៏�ចចង់បេង� ត
ើ ្របព័ន�ទំ�ក់ទំនងមួ យ�មួ យអ� កផ� ល់េស��ក់ពន
័ �
របស់កូនអ� កផងែដរ ដូ ច�្រគ�េពទ្យព��លសម� ី េដើម្បីេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យេលើ
វឌ្ឍន�ពៃនកូ នរបស់អ�ក។
អ� កគប្បីសរេសរចូ លនូ វ�លបរ �េច� ទេ�លេ�ែដល�នកំណត់ស្រ�ប់កូនរបស់
អ� កេដើម្បីេរៀនសូ ្រតជំ�ញ�មួ យ ដូ ច��លបរ �េច� ទៃនកម� វត��រយៈេពលខ� េី �
ក��ងេ�លេ� IEP របស់កូនអ� ក។
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17. ជេ្រមើស្របសិនេបើអ�ៗ
ី មិនដូ ច�រគិត
្របសិនេបើអ�កេជឿ�មណ�លសិក�មិន�នអនុវត� �មច�ប់ស�ីព�
ី រអប់រព
� ិេសស
ឬនីតិ វ �ធី និង/ឬមិន�នផ� ល់េស�ែដលត្រម�វឲ្យផ� ល់ជូន េ�ក��ង IEP ែដល�ន
ចុះហត� េល� អ� ក�ច�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ �រអនុវត� �មច�ប់េ��ន់�យក��ន
អប់រ�រដ� �លីហ�័រ�៉ (“CDE”)។ �ក្យបណ�ឹងេនះ ្រត�វេធ� ើ�រេសុើបអេង� តេ�យ
មណ�លសិក�ធិ�រ ឬ CDE េហើយ្រត�វេធ� �
ើ រកំណត់��យលក� ណ៍អក្សរមួ យ�េតើ
មណ�ល�ន “្រប្រពឹត�ខុសពី�រអនុវត� �មច�ប់” ែដរឬអត់។ សូ មេមើលសិទ�ិ និង
ទំនួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអប់រ�ពិេសស ជំពូក 6 ស្រ�ប់េសចក� ល
ី ម� ត
ិ ។
្របសិនេបើអ�ក និងមណ�លសិក�ធិ�រ ពុឯ
ំ ក�ព��េលើសទ
ិ � ិទទួ ល�នរបស់កូន
អ� ក �រ�ក់ប��ល
� ក��ងកម� វ �ធីសក
ិ � ត្រម�វ�រកម� វ �ធី �ររ ួមប��ល
� �� ឬេស�កម�
ែដល�ក់ពន
័ � �មួ យ អ� ក�ចនឹងេស� ើសដ
ុំ ំេណើរ�រសវ��រ្រតឹម្រត�វ�មច�ប់
�ន។ ្របសិន េបើអ�កសេ្រមច�ក់�រេស� ើសុំដំេណើរ�រសវ��រ្រតឹម ្រត�វ�ម
ច�ប់ អ� ក្រត�វ�ក់សំេណើសុំក��ងរយៈេពលពីរ��ំ គិត�ប់ពីៃថ� ែដលអ� ក�នដឹង
ឹ ) អំពីអង� េហតុៃន�ក្យបណ�ង
(ឬមូ លេហតុែដលអ� ក�នដង
ឹ របស់អ�ក។ េ�ក��ង
សវ��រ គូ �គី្រត�វប��ញភស���ងដល់ម�ន� ីសវ��រឯក�ជ្យ ែដលរដ�
�លីហ�័រ�៉�នជួ ល។ ម�ន� ីសវ��រ នឹងេធ� ើ�រសេ្រមចេលើអង� េហតុ និង
អង� ច�ប់ រ ួចេចញេសចក� ស
ី េ្រមច��យលក� ណ៍អក្សរ។ សូ មេមើលសិទ�ិ និងទំនួល
ខុស្រត�វចំេ�ះ�រអប់រ�ពិេសស ជំពូក 6 ស្រ�ប់េសចក� ីលម� ត
ិ ។
កម� វ �ធីអប់រស
� ្រ�ប់បុគ�ល។ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�ក��ងកិច�្របជុំមួយែដលចូ ល
រ ួម�៉ងេ�ច�ស់ពឪ
ី ពុក��យ ្រគ�បេ្រង�នរបស់កុ�រ និងម�ន� រី ដ� �លរបស់
មណ�លសិក�ធិ�រ។
ii
មណ�លសិក�ធិ�រ ត្រម�វឲ្យផ� ល់ជូនអ� កនូ វ�រជូ នដំណង
ឹ ��យលក� ណ៍ អក្សរ�
មុន “ក��ងេពលេវ�មួ យសម្រសបមុនេពល” មណ�លបដិេសធ�រផ�ច
� េផ�ម
ើ ឬ�រ
��ស់ប�រ�រកំ
�
ណត់អត� ស��ណ �រ�យតៃម� �រ�ក់ប��ល
� ក��ង�រសិក� ឬ�រ
ផ� ល់�រអប់រ���រណៈសម្រសបេ�យឥតគិតៃថ� (FAPE)។ �ក្យ�
“េពលេវ�សម្រសប” ្រត�វ�នកំណត់និយមន័យេ�ក��ងច�ប់លក� ន� ក
ិ ។ �រ
ជូ នដំណង
ឹ ្រត�វ�នប��ក់អំពីេស�កម� ឬ�រ�ក់ប��ល
� េ�ក��ង�រសិក�
ែដល�នបដិេសធេ�យមណ�លសិក�ធិ�រ �របក្រ�យពន្យល់ស្រ�ប់
�របដិេសធ និង�រពិពណ៌�អំពន
ី ីតិ វ �ធីៃន�រ�យតៃម� នម
ី ួ យៗ រ��យតៃម�
កំណត់្រ� រ�យ�រណ៍ែដល�នេ្របើ្រ�ស់េ�យមណ�លសិក�ធិ�រេដើម្បី
េធ� �
ើ រសេ្រមចចិត�េនះ។ �រជូ នដំណឹងេនះ ្រត�វែតផ� ល់ដណ
ំ ង
ឹ ដល់អ�កផងែដរអំពី
សិទ�ិរបស់អ�កក��ង�រត��ជំ�ស់េ�នឹង�រសេ្រមចចិត�េ�ះ។ 34 C.F.R. Sec.
300.503; Cal. Ed. Code Sec. 56500.4.
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