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េតើ��េរៀន �នេធ� ��រតបត ែដរឬេទ ?
មគ��េទសក៍ ស� ីពីសិទ�ិ របស់េ�កអ� ក
ែខេម� ��ំ 2015, ឯក�រផ្សព� ផ�យ #5408.06 - Cambodian
េសចក� ីេផ�ើម
�រតបតវ �ញ គឺ� អំេពើ ៃន�រេរ �សេអើង, �របង� ត
ិ បង� ំ, �របំភិតបំភយ
័ ឬ
1
�រគ្រ�មកំែហង ចំេ�ះបុគ�ល��ក់ េដើម្បីរ��ន ដល់�រអនុវត� សិទ�ិ
ែដលទទួ ល�ន �រ�ំ�រ សិទ�ិ �រតបតវ �ញ គឺ� អំេពើខុសច�ប់ � ំងេ្រ�ម
ច�ប់រដ� និងច�ប់សហព័ន� ។
0

ែផ� ក 504 ៃន ច�ប់��រលទ� �ពេឡើង វ �ញ ��ំ 1973 និង ច�ប់ជនពិ�រ�េមរ �ក
គឺ� ច�ប់សហព័ន� ែដល�ម�ត់ មិនឱ្យ�ន �រេរ �សេអើង
េ�យ�រពិ�រ�ព របស់បុគ�ល���ក់ េ�ះេទ2 ពិ�រ�ព ។ ច�ប់នម
ី ួ យៗ ៃន
ច�ប់សហព័ន�្រប�ំង�រេរ �សេអើង � ំងេនះ ក៏�ម�ត់ មិនឱ្យ�ន
�រតបតវ �ញ ចំេ�ះ�រអនុវត� សិទ�ិ ែដលច�ប់��
ំ រេ�ះេទ �ំ�រ ។ 3
2

1

34 C.F.R. ែផ�កទី 100 ។ 100.7 (e) ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"

2

29 USC. ែផ� ក។ 701; 42 USC. ជំពូក 126. "្រតលប់េ�ឯក�រេម"

ក។ ខ។ ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រស �ក Shelby, 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (ៃថ�ទី 6
ែខធ� � 2013); Andrews ខ។ អូ ៃហអូ 104 F.3d 803 807 (ៃថ� ទី 6 ែខកក� ���ំ
1997) ។ Burns v ។ ទី្រក �ង Columbus, 91 F.3d 836, 842 (ៃថ�ទី 6 ែខកក� ���ំ
1996) ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
3

ទំព័រ ទី 2 ៃន 10
េលើសពីេនះេ�េទៀត, ្រកមអប់រ� �លីហ�រ� �៉ ែផ�ក 56046 ផ� ល�
់ រ�ំ�រ
ដល់និេ�ជិត ឬ អ� កចុះកិច�សន� របស់មណ�ល�� ឬ ទី��ក់�រអប់រ�
េ�មូ ល��ន េផ្សងេទៀត ែដលេធ� �
� រ តស៊ូ មតិ, ឬជួ យ ឪពុក��យ
ក��ង�រតស៊ូ មតិ, ស្រ�ប់សិស្ស ែដល�នេសចក� ី្រត�វ�រពិេសស េដើម្បីទទួ ល�ន
េស� ឬ�រស្រមបស្រម� ល ស្រ�ប់សិស្សេ�ះ ។ ទី��ក់�រអប់រ� ្រត�វ�ន�ម�ត់
មិនឱ្យតបតវ �ញ ្រប�ំងនឹង បុគ�លិក ឬ អ� កចុះកិច�សន� ែដលផ� ល់ជន
ំ ួយ
េដើម្បីរ��នដល់ សកម� �ព របស់បគ
ុ � លេ�ះេទ ។

� ��ំ 1973 និង
ែផ�ក 504 ៃន ច�ប់��រលទ� �ពេឡើង វញ
ច�ប់ជនពិ�រ�េមរ �ក
ែផ� ក 504 ៃន ច�ប់��រលទ� �ពេឡើង វ �ញ ��ំ 1973 គឺ� ច�ប់សហព័ន�
ែដល�ំ�រ បុគ�ល��ក់ៗ ពី�រេរ �សេអើង េ�យ�រពិ�រ�ព របស់ពួកេគ។
ែផ� ក 504 �ម�ត់ ��ប័ន និងនិេ�ជក ែដលទទួ ល�ន មូ លនិធិ
ពីរ��ភិ�ល មិនឱ្យេធ� � �រមិន�ប់ប��ល
� ឬ បដិេសធ ជនពិ�រ
ែដលេធ� �ឱ្យពួ កេគ មិន�ចទទួ ល�ន ឱ�សេស� ើៗ �� េដើម្បីទទួ ល�ន
អត�្របេ�ជន៍ ពីកម� វ �ធី និងេស���។ េ្រ�ម ែផ�ក 504, ��េរៀន ្រត�វផ� ល់
�រស្រមបស្រម� ល សមេហតុផល ឱ្យដល់ សិស្ស ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍ ។ ែផ�ក 504
�ម�ត់ មិនឱ្យ�ន �រតបតវ �ញ ចំេ�ះ�រ�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ ,
�រផ� ល់សក� ក
ី ម� , �រជួ យ ឬ �រេសុើបអេង� ត េដើម្បីេធ� �
� រតស៊ូ មតិ ស្រ�ប់សិទ�ិ
4
ែដល�ន�រ�ំ�រ េ�យែផ�ក េ�ះ ។
3

ច�ប់ជនពិ�រ�េមរ �ក (ADA) �ម�ត់ ��េរៀន មិនឱ្យេធ� ��រេរ �សេអើង
េ�យ�រពិ�រ�ព េ�ះេទ ។ ច�ប់េនះ ក៏�ម�ត់ មិនឱ្យ�ន �រតបតវ �ញ,
�របង� ត
ិ បង� ំ ឬ �រគ្រ�មកំែហង ចំេ�ះអ� ក ែដល�ក់�ក្យបណ�ឹង េ្រ�ម ។ 5
4

ក��ងករណីខ�ះ, �ច�ន ភស���ង �ក់ច�ស់ ចំេ�ះ�រតបតវ �ញ ។ ឧ�ហរណ៍,
ខ� ឹម�រ កត់ចូល េ�ក��ង កំណត់េហតុ របស់មណ�ល�� ែដលប��ញ�
ម�ន� ីមណ�ល �នពិ�ក� េ�យមិន�ក់ឱ្យ សិស្សេ�ះ ចូ លេរៀន

29 C.F.R. ែផ�ក។ 33.13; 34 C.F.R. ែផ�ក។ 100.7 (e); 34 C.F.R. ែផ�ក។ 104.61
។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
4

5

42 USC. ែផ� ក។ 12203; 28 C.F.R. ែផ�ក។ 35.134 ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"

ទំព័រ ទី 3 ៃន 10
ក��ង��ក់��បរេទសេ�ះេទ េ�យ�រ�ន �ក្យបណ�ឹង
របស់� រ ��ល័យសិទ�ស
ិ ុី វ �ល (OCR) ្រត�វ�ន�ក់រ ួច �ង�មឱ្យសិស្សេ�ះ
្រត�វ�នរកេឃើញ� �ភស���ង ្រគប់្រ�ន់ ៃន�រតបតវ �ញ �រតបតវ �ញ ។
េ�ះ��៉ងេនះក� ី 6 ក��ងករណី�គេ្រចើន �រតបតវ �ញ ្រត�វ�នរ��ន
េ�យ��ន�ពេ�ជុំ វ �ញ, ែដលត្រម�វឱ្យ�ន �រវ ��គ ែដល�នបួ នជំ�៊ន ។ 7
5

6

េតើអ�ក�ក់�ក្យបណ�ឹង �ន�ក់ព័ន� នឹងសកម� �ព
ែដល�ន�ំ�រ េ�យច�ប់ ែដរឬេទ ?
�គី�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ �ច�ន�ក់ �ក្យបណ�ង
ឹ �ង�មឱ្យ សិស្ស, ឬ
�នចូ លរ ួម ក��ងលក� ណៈមួ យចំនួន េផ្សងេទៀត ក��ង�រតស៊ូ មតិ េដើម្បីសិស្សេ�ះ,
រ ួម�ន �រេធ� �សក� ក
ី ម� , �រេសុើបអេង� ត, ឬ �រជួ យអ� កេផ្សងេទៀត
េ�ក��ងសកម� �ព � ំងេនះ ។

� ែដរឬេទ
េតើអ�ក�ក់�ក្យបណ�ឹង គឺ� េ�លេ� ៃនអំេពើ្រ�ស់មកវញ
?
េស� ើរ្រគប់អេំ ពើ ែដល�នផលជះ មិនល� ចំេ�ះអ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹង
�ច�ត់�� អំេពើ្រ�ស់មកវ �ញ ។ ឧ�ហរណ៍, ឪពុក��យ ្រត�វ�នរកេឃើញ�
�ន�ក់បណ�ង
ឹ �ម�រ ឱ្យ�ន�រតបតវ �ញ េ�េពលមណ�ល��
�នបដិេសធ សំេណើ របស់ពួកេគ សុំឱ្យផ�ល់ ច�ប់ចម� ង ៃនកំណត់្រ���
េហើយប��ប់មក �នផ� ល់ ច�ប់ចម� ង ៃនកំណត់្រ��� េ�យ�នគិតៃថ�
ចំនួន $2,600 ។ េ�ះ��៉ងេនះក� ,ី មុនេពលឪពុក��យ �ក់�ក្យបណ�ង
ឹ
េស� ើឱ្យេបើកសវ��រេ�ះ, មណ�លេ�ះ �នផ� ល់ ឯក�រច�ប់ចម� ង ជូ នដល់
ឪពុក��យ រ ួចេហើយ ។ 8
7

6

�� Pinellas េ�នធី (Fl ។ ), 52 IDELR 23 (OCR 2009) ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"

Wilbourne v ។ Forsyth County Sch.Dist ។ , 38 NDLR 89, 36 F.App'x 473 (ៃថ� ទី 11
ែខកក� ���ំ 2009); Edwards v ។ Gwinnet Co. Sch ។ Dist ។ , 62 IDELR 3, 977
F.Supp.2d 1322 (N.D. មក� 2013); Nguyen v ។ ទី្រក �ង Cleveland, 229 F.3d 559,
563 (ៃថ� ទី 6 ែខកក� ���ំ 2000) ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
7

Pollack v ។ ��ក��ងតំបន់។ េលខ 75, េលខ 63 IDELR 72 (ឧស� 2014) ។
"្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
8

ទំព័រ ទី 4 ៃន 10
ក��ងេសចក� ស
ី េ្រមច មួ យេទៀត, �ន�រកំណត់� េដើម្បី�ត់� អំេពើមួយ
�នលក� ណៈតបតវ �ញ អំេពើេ�ះ ្រត�វ�នផលជះ េ�យ��ល់ េ�េលើសិស្ស ។
េ�េពល�យក�� េ្រ�ម�រេ�ទ្រប�ន់ �ន្រ�ប់សស
ិ ្ស� �ត់កំពង
ុ
“រង់�ំ” ឱ្យសិស្ស បេង� ន
ើ ករណីេល� ើស វ �ន័យ ្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីឱ្យ�ត់ �ច “�ត់”
សិស្សេ�ះ េចញពី���ន, េ�ះ OCR �នកំណត់�, េ�ះបី� �ក្យសំដី
របស់�យក�� �ចខ� ះលក� ណៈ�រទូ តក� ,ី �រសេង� ត ែដល� សិស្ស
�ច្រត�វបេណ�ញេចញ ្របសិនេបើអកប្បកិ រ ��បច��ប្បន� �បន� របស់សិស្ស
មិនែមន, ក��ងលក� ណៈ��ល់ និងេ�យ្របេ�ល, �អំេពើតបតវ �ញ េ�ះេទ
េ�យ�រ���នផលជះ េ�យ��ល់ េ�េលើ សិស្ស ។ 9
8

េ� មណ�ល���មគ� ី San Ramon Valley (Cal.), 38 IDELR 73 (OCR
2002), OCR �នបដិេសធ �រេ�ទ្រប�ន់ លក� ណៈតបតវ �ញ របស់ឪពុក��យ
េ�យ�រក��ទីពីរ, ដូ ច� “អំេពើតបតវ �ញ” ��នវត� �ន ។
េ�ក��ងករណី�ក់�ក់េនះ, OCR �នរកេឃើញ� ��នអំេពើតបតវ �ញ
េកើត�នេឡើង េ�េពល្រគ�បង� �ក េ្រ�ម�រេ�ទ្រប�ន់ �នបន��ចប��ក់
សិស្សអត� ពលិក មិនឱ្យចូ ល�ក់ពន
័ � នឹងសិស្ស េ�យ�រកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង
ក��ង�រតស៊ូ មតិ របស់ឪពុក��យ ។ OCR �ន�ញេហតុផល� មណ�លមិន�ន
តបតវ �ញ ចំេ�ះឪពុក��យ ឬសិស្សេ�ះ េ�យ�រសិស្ស ��ន គុណ វ �បត� ិ
��រវ �ន� ��ប់���ន�ព របស៉េគ ក��ង�ម �សិស្សេ�ះេទ េហើយសំដី
របស់្រគ�បង� ក
� មិន�នលក� ណៈធ� ន់ធ�រ ��ំងេពក ែដល�ត់� ��រប��ក់
ដល់កច
ិ � ខិតខំេធ� �
� រតស៊ូ មតិ របស់ឪពុក��យ ែដរ ។

ត�ន ទំ�ក់ទំនង រ�ង សកម� �ព ែដល�ន�រ�ំ�រ និង
� ែដល�ំ្រទ ដល់�ររ��ន ដល់�រតបតវញ
�
អំេពើ្រ�ស់មកវញ,
ែដរឬេទ?
េដើម្បីប��ក់ ពីអំេពើតបតវ �ញមួយ, អ� ក�ក់�ក្យបណ�ឹង ្រត�វប��ញ�
អំេពើតបតវ �ញ ្រត�វ�នេធ� �េឡើង េ�យ�រវត� �ន សកម� �ព
ែដល�ន�រ�ំ�រ ។ ក��មួ យ ែដលយកមកពិ�រ�� នឹង�

Fontana (Cal ។ ) មណ�លសិក�ធម� នុ�� 36 IDELR 187 (OCR 2001) ។
"្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
9
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អំេពើ្រ�ស់មកវ �ញ ែដល�នេធ� េ� ឡើង ឬអត់េ�ះ គឺ្រត�វេមើល�
��នេកើត�នេឡើង េ្រ�យេពល�ន សកម� �ព ែដល�ន�រ�ំ�រ ��មៗ
ឬ�៉ង�េ�ះ ។ 10
9

�រប��ញទំ�ក់ទន
ំ ង លក� ណៈេហតុផល ែដល�ំ�ច់ �ចត្រម�វឱ្យ�ន
�រប��ញ� នីតិបគ
ុ � លេធ� ��រតបតវ �ញ េ្រ�ម�រេ�ទ្រប�ន់េ�ះ
ឹ អំពីសកម� �ព ែដល�ន�រ�ំ�រ ។ េនះ មិនែមន
�ន�រយល់ដង
ែតងែត� ប��េ�ះេទ ប៉ែុ ន� �ច�ន�រៈសំ�ន់ ្របសិនេបើ នីតិបុគ�ល
ែដលេធ� ��រតបតវ �ញ អះ�ង� �នេធ� អ
� ំេពើេនះ េ�យ�រមូ លេហតុ
ែដលមិន�ក់ពន
័ � នឹង សកម� �ព ែដល�ន�រ�ំ�រ េ�ះេទ ។ 11
10

េតើ��េរៀន �នកំណត់រក មូ លេហតុ ែដលសមេហតុផល
� ស្រ�ប់ អំេពើ្រ�ស់មកវញ
� ែដរឬេទ ?
និង��នលក� ណៈតបតវញ
េ្រ�យ�ន�រប��ក់ អំពក
ី �� � ំងបី �ងេលើរ ួច, OCR ឬ
អ� កេធ� េ� សចក� ស
ី េ្រមច េផ្សងេទៀត ចំេ�ះអង� េហតុ េធ� ��រពិនត
ិ ្យេមើល�េតើ
មណ�ល�� �នប��ក់ពី មូ លេហតុ ែដលសមេហតុផល
និង��នលក� ណៈតបតវ �ញ ស្រ�ប់ អំេពើ្រ�ស់មកវ �ញ ឬអត់េ�ះ ។
្របសិនេបើ�ន�រប��ក់ ពីមូលេហតុ ែដលសមេហតុផល �ចទទួ លយក�ន,
េ�ះអ� ក�ក់�ក្យបណ�ង
ឹ ្រត�វប��ញ ពីភស���ង ្របកបេ�យឧត� �នុ�ព
ែដលប��ក់េហតុផលឱ្យ�ន � អំេពើេ�ះ មិនែមន� មូ លេហតុពត
ិ េ�ះេទ
12
ែត្រ�ន់� េលស ប៉េុ �
� ះ។
11

Cherokee County (GA) Sch ។ ខណ�ទី 54 IDELR 301 (OCR 2009); �វ �សគ។
��កេ�ន។ Dist ។ , 60 IDELR 152 (ឃវ �ច� ិ� 2013) ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
10

Edwards v ។ Gwinnet Co. Sch ។ Dist ។ , 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D.
Ga.2013); Cherokee County (GA) Sch ។ ខណ�ទី 54 IDELR 301 (OCR 2009);
�វ �សគ។ ��កេ�ន។ Dist ។ , 60 IDELR 152 (ឃវ �ច� ិ� 2013); Weber v ។ Cranston
Sch ។ សហ។ , 32 IDELR 141 (ៃថ� ទី 1 ែខកក� ���ំ 2000) ។ "្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
11

ក។ ខ។ ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល្រស �ក Shelby, 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (ៃថ� ទី 6 ែខធ� �
2013); Stengle v ។ �រ ��ល័យេ�ះ្រ�យវ ��ទ, 109 LRP 24455 (M.P. 2009) ។
"្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
12
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ឧ�ហរណ៍, េ�ក��ង មណ�ល���មគ� ី Elk Grove, 36 IDELR 160 (2001),
្រគ�បេ្រង�ន �នេ�ទ្រប�ន់� មណ�ល �នតបតវ �ញ ចំេ�ះ�ត់
េ�េពលមណ�ល �ន��ស់ទក
ី ែន� ង ��ក់បេ្រង�ន RSP របស់�ត់ េ�កែន� ង
ែដល�នទំហំ មិន្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់បេ្រង�នសិស្ស ។ មណ�ល�នបដិេសធ�
�រសេ្រមចរបស់ខ� �ន មិនែមន� �រតបតវ �ញចំេ�ះ�រតស៊ូ មតិ កន� ងមក
របស់្រគ�បេ្រង�នេ�ះេទ ។ មូ លេហតុ ែដលមណ�ល �នផ� ល់
ចំេ�ះ�រ��ស់ទក
ី ែន� ង្រគ�បេ្រង�នេ�ះ គឺ� ���នបង់ អនុេ�ម�ព
េ�េហើយ េ�យ�រប��កង� ះទំហ�
ំ � ក់ ឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ ស្រ�ប់�របេ្រង�ន ។
មណ�ល ក៏�ននិ�យ� �រកំណត់ ទី�ំងបេ្រង�ន RSP េ�កែន� ងទំហត
ំ ូច
េ�ះ �ន�រែណ�ំ ពី្រកសួ ងអប់រ� �លីហ��រ�៉រ ��វ ��ន�រែកែ្រប ។ OCR
មិន�ចរក�ន ភស���្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីប��ក់� មូ លេហតុ របស់មណ�ល
ក��ង�រ��ស់ទក
ី ែន� ង ��ក់បេ្រង�ន របស់្រគ�បេ្រង�នេ�ះ គឺ�េលស
ស្រ�ប់អំេពើតបតវ �ញ ចំេ�ះ្រគ�បេ្រង�នេ�ះ ។
ក��ងេសចក� ស
ី េ្រមច មួ យេផ្សងេទៀត OCR ប�� ប់ ករណីបណ�ង
ឹ អំពី�រតបតវ �ញ,
េ�យ�នរកេឃើញ� មណ�ល�នផ�ល់ មូ លេហតុ ែដលសមេហតុផល
និង��នលក� ណៈតបតវ �ញ ស្រ�ប់អំេពើ របស់ខ� �ន រ ួច ។ ��យ របស់សិស្ស
�នប� ង
ឹ � មណ�ល �នេធ� ��រតបតវ �ញ ចំេ�ះកូ ន្រប �ស�ត់
េ�យ�រកិច�ខិតខំតស៊ូ មតិ របស់�ត់ ។ េ�ក��ងឧបទ� វេហតុមួយ, សិស្ស
្រត�វ�ន�ក់ ឱ្យឈរ េ��ងេ្រ���ក់េរៀន �ពិន័យ ចំេ�ះអកប្បកិ រ �� មិនល�
។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី, OCR �នរកេឃើញ� ភស���ង �នប��ញ� សិស្ស
បី�ក់ េផ្សងេទៀត ក៏្រត�វ�ន�ក់ ឱ្យឈរ េ��ងេ្រ���ក់េរៀន ក��ងឧបទ� វេហតុ
ដូ ច�� ចំេ�ះ�កប្បកិ រ �� មិនល� ផងែដរ ។ សិស្សេ�ះ ក៏្រត�វ�ន��ស់េចញ
ពីកម� វ �ធី�� េ�រដូ វេ�� ផងែដរ េ�យ�រមណ�ល�នរកេឃើញ� សិស្សេ�ះ
�ន�ក់ពន
័ � នឹង �របំ�ន ផ� វ� េភទ ។ OCR �នរកេឃើញ�
ដំេណើរ�រថ�ង
ឹ ែថ�ងព័ត៌�ន របស់មណ�ល �ក់ពន
័ � នឹង �រេ�ទ្រប�ន់�
សិស្សរ ូបេ�ះ �នេធ� �
� របំ�ន ផ� វ� េភទ េលើសិស្ស��ក់េទៀតេ�ះ
�នក្រមិត្រគប់្រ�ន់ េដើម្បី�ត់េ�ល �រេ�ទ្រប�ន់ ែដល�
�រ��ស់សិស្សេចញ គឺ� អំេពើតបតវ �ញ �មទំេនើងចិត�េ�ះ �ន ។ 13
12

Fontana (Cal ។ ) មណ�លសិក�ធម� នុ�� 36 IDELR 187 (OCR 2001) ។
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ែផ�ក 56046 ៃន្រកមអប់រ� �លីហ��រ�៉
ែផ� ក 56046 ៃន្រកមអប់រ� �លីហ�រ� �៉ �រ�រ បុគ�ល្រគប់រ ូប, រ ួម� ំង ្រគ�បេ្រង�ន,
បុគ�លិកេផ្សងៗ េទៀត, ឬ អ� កចុះកិច�សន� �មួ យ ទី��ក់�រអប់រ� េ�មូ ល��ន
ឱ្យរ ួចផុត ពី�រតបតវ �ញ េ�យទី��ក់�រអប់រ� ចំេ�ះ �រតស៊ូ មតិ , ឬ �រជួ យ
ដល់�រតស៊ូ មតិ, េដើម្បីទទួ ល�ន េស� ឬ �រស្រមបស្រម� ល ស្រ�ប់�រអប់រ�
ពិេសស សិស្ស ។ 14
13

្រកមអប់រ��លីហ�រ� �៉ េ�ែផ� ក 56046 ែចង� នេ�ជិត របស់មណ�ល��,
�រ ��ល័យអប់រត
� ំបន់, ឬ SELPA មិន�ចេ្របើ្រ�ស់ សិទ�អ
ិ �
ំ ច ឬ ឥទ� ិពល
ផ� វ� �រ របស់ពួកេគ េ�េធ� ��របំភត
ិ បំភយ
័ , គ្រ�មកំែហង ឬ បង� ត
ិ បង� ំ
បុគ�ល���ក់ ក��ងេចត� រ��ន ដល់បគ
ុ � លេ�ះ ចំេ�ះ�រជួ យ ឪពុក��យ ឬ
��ព��ល របស់សិស្ស ែដល�ន េសចក� ្រី ត�វ�រ ពិេសស ឱ្យទទួ ល�នេស� ឬ
�រស្រមបស្រម� ល�� ស្រ�ប់សស
ិ ្សេ�ះ �នេឡើយ ។

14

ឹ �ំឬ�ក់ពន
ម�ន� ី����រណៈ��ក់េ�ែត�ចដក
ិ ័យនិេ�ជិក រ �អ� កេ�៉�រ។
េលើសពីេនះេទៀតទី��ក់�រអប់រ�ក��ង្រស �កេ�ែត�ចអនុវត� ច�ប់ឬបទប���ក់
ទងនឹងទំ�ស់ផល្របេ�ជន៍សកម� �ពមិនសម្រសបឬ�ររក��រស��ត់ៃនកំ
ណត់្រ�សិស្ស។ រដ� California ។ េលខ 56046
មិន��ស់ប�រសិ
� ទ�ឬអភ័យឯកសិទ�ិែដល�ន្រ�ប់របស់និេ�ជិត��េរៀន��រ
ណៈេ្រ�មច�ប់សហព័ន�ឬរដ� �មួ យឬេ្រ�មកិច�សន��រ�រឬកិច�្រពមេ្រព�ងអ
នុស��រ ួម។
សូ មកត់ស��ល់ផងែដរ���ក់�រអប់រក
� � � ងតំបន់�ន�រកិច�េសុើបអេង� ត�ល់�
រេ�ទ្រប�ន់អំព�
ី រេរ �សេអើងនិងអនុវត� សកម� �ពែកត្រម�វ្របកបេ�យ្របសិទ�
�ពេ�េពល�ំ�ច់នង
ិ សម្រសប។
រក�ឯក�រៃន�ក្យបណ�ឹងនិងដំេ�ះ្រ�យរបស់ពួកេគស្រ�ប់អប្បរ�ៃន�រ�
យតៃម� មួយ។
និង���អ� កប� ង
ឹ ត��្រត�វ�ន�រ�រពី�រសងសឹកេហើយ�រកំណត់អត� ស��
ណេ�ែតរក���រស��ត់។ រដ� California ។ ្រកមច�ប់។ 234.1 [b] [e] [f], 260; 5
ែផ� ក CCR ។ 4621 និង 4962. "្រតឡប់េ�ឯក�រេដើម"
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េតើសកម� �ពអ� �ខ�ះ ែដ្រត�វ�ន�ម�ត់ ?
�រេ្របើ្រ�ស់ សិទ�អ
ិ �
ំ ច ឬ ឥទ� ិពល ផ� វ� �រ េ�យម�ន� �
ី ���រណៈ
ែដល�ន�រ�ម�ត់ រ ួម�ន ៖
A. �រសន�ផ� ល់ អត�្របេ�ជន៍ �មួ យ; ឬ
B. �រ�ត់ វ ��ន�រ ឬ�រគ្រ�មកំែហង នឹង�ត់ វ ��ន�រ
លក� ណៈអវ �ជ� �ន េ�េលើបុគ�លិក ។
ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើ្រគ�បេ្រង�ន��ក់ ជួ យឱពុក��យសិស្ស ឱ្យទទួ ល�ន
េស��� ស្រ�ប់សស
ិ ្ស ែដល�ន េសចក� ្រី ត�វ�រ ពិេសស, េ�ះមណ�ល��
មិន�ចេធ� �
� រ គ្រ�មកំែហង ឬ�ក់ទណ�កម� ចំេ�ះ្រគ�បេ្រង�ន
ែដលជួ យឪពុក��យ េ�ះ�នេទ ។

េតើសកម� �ពអ� �ខ�ះ ែដល្រត�វ�ន�ំ�រ ?
A. �រតស៊ូ មតិ ្របកបេ�យសុឆន� ះ;
B. �រផ� ល់ពត
័ ៌�ន ឬជំនួយ ែដលជួ យ ឪពុក��យ ឬ��ព��ល
ឱ្យទទួ ល�ន �រអប់រ�សម្រសប េ�យឥតគិតៃថ� ស្រ�ប់កូនៗ
របស់ពួកេគ ដូ ច�ន��រ ួច េ្រ�ម IDEA; ឬ
C. េស� ឬ �រស្រមបស្រម� ល េផ្សងៗ េទៀត ែដល�ន��រ ួច េ្រ�ម
ែផ� ក 504 និង ADA ។

េតើនរ�ខ� ះ ្រត�វ�ន�ំ�រ េ�យ ែផ�ក 56046
ៃន្រកមអប់រ��លីហ��រ�៉ េ�ះ ?
និេ�ជិត របស់មណ�ល��, �រ ��ល័យអប់រត
� ំបន់ ឬ SELPA ្រត�វ�ន�ំ�រ
េ�យ ែផ�ក 56046 ៃន្រកមអប់រ�
� លីហ�រ� �៉ ។ 56046. េនះ �ចរ ួម�ន, ប៉ែុ ន�
មិនកំណត់្រតឹម, តួ អង� ដូ ចតេ�េនះ ៖ ្រគ�បេ្រង�ន, អ� កផ�ល់េសចក� ែី ណ�ំ
និងេស� �ម�រកំណត់រ ួច (ដូ ច� �រព��ល ែផ�កសមត� �ពនិ�យ,
�រព��ល ែផ�ក�ង�យ, និង �រព��ល ែផ�ក�រ�រ), ជំនួយ ែផ� ក�រ�រ,
ជំនួយ ែផ� កសិក�, ជំនួយ ែផ�ក�កប្បកិ រ ��, ជំនួយ ែផ�កសុខ�ព, និង
អ� កអប់រ� េផ្សងៗ េទៀត ឬ បុគ�លិក របស់មណ�ល��, ្រពម� ំង រ ូបវ �ន� បុគ�ល ឬ
នីតិបគ
ុ � ល ែដលចុះកិច�សន� �មួ យ មណ�ល�� ។
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េហតុអ��ន� ែផ�ក 56046 ៃន្រកមអប់រ��លីហ��រ�៉ �ន�រៈសំ�ន់ ?
A. ទីមួយ ឪពុក��យ និង��ព��ល �ចទទួ ល�ន
អត�្របេ�ជន៍ �៉ងេ្រចើន្រ�ស់ែ្រកល ពីជំនួយ ែដល�នផ� លឱ
់ ្យ
បុគ�ល��ក់ៗ ែដល�ន�រយល់ដឹង អំពីេសចក� ី្រត�វ�រ
និង�ព��ង
ំ របស់សិស្ស�ក់�ក់ ���ក់ និងអំពីដំេណើរ�រ
ៃន�រទទួ ល�នេស� ។
B. ទីពីរ និេ�ជិត របស់មណ�ល��, �រ ��ល័យអប់រត
� ំបន់ និង
SELPAs �នសិទ�ិផ�ល់ ព័ត�
៌ ន និងមតិេ�បល់
្របកបេ�យសុឆន� ះ ជូ នដល់ ឪពុក��យ អំពីសិទ�រិ បស់ពួកេគ េ្រ�ម
IDEA, ែផ�ក 504 ៃនច�ប់��រលទ� �ព េឡើង វ �ញ ��ំ 1973, ADA
ក្រមិតសហព័ន�, និង ច�ប់�� របស់ក្រមិតរដ� �ក់ពន
័ � នឹង បុគ�ល
ែដល�នេសចក� ី្រត�វ�រ ពិេសស ។

េតើេ�កអ� ក�ចេធ� �អ��ន ្របសិនេបើេ�កអ� កគិត� សិទ�ិ
របស់េ�កអ� ក េ្រ�ម ែផ�ក 56046 ៃន្រកមអប់រ��លីហ��រ�៉
្រត�វ�នរ�េ�ភបំ�ន េ�ះ ?
្របសិនេបើនិេ�ជិត ឬអ� កចុះកិច�សន� គិត� �ន�ររ�េ�ភបំ�ន េលើ ែផ�ក
56046 ៃន្រកមអប់រ�, បុគ�លេ�ះ �ច�ក់�ក្យបណ�ឹង េ�្រកសួ ងអប់រ�
�លីហ��រ�៉ �មនីតិ វ �ធី�ក្យបណ�ឹង លក� ណៈឯកស�
� ន ដូ ច�នកំណត់ េ�ក��ង
15
� លីហ��រ�៉
ចំណងេជើង 5 ៃន្រកម�លីហ�រ� �៉ បទ�� ត� ិ�� ្រកសួ ងអប់រ�
្រត�វេធ� អ
� ន� �គមន៍ េ�យ��ល់ េ�យចុះេសុើបអេង� ត េលើករណីបណ�ឹងេ�ះ ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម អំពី�ក្យបណ�ង
ឹ ករណីអនុេ�ម�ព, សូ មេមើល ជំពូក 6
ៃនេសៀវេ�ែណ�ំ ស� ព
ី ីសិទ�ិទទួ ល�ន �រអប់រ� និង�រទទួ លខុស្រត�វ ៃន ច�ប់
14

ែផ�កទី 56046
មិនកំណត់សិទ�រិ បស់បុគ�ល��ក់េដើម្បី�ក់�ក្យបណ�ឹងេ�យេ�ងេ��ម្រក �ម
្របឹក�ភិ�ល នីតិ វ �ធីបណ�ង
ឹ �រទុក�ែដល្រត�វ�នអនុម័តឬដំេណើរ�រៃន�រប� ឹងត���រ ួមេទ។
"្រតឡប់េ�ឯក�រេម"
15
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ស� ីពីសិទ�ិជនពិ�រ �លីហ��រ�៉, ឯក�រផ្សព� ផ�យ េលខ 5046.01 េ�
www.disabilityrightsca.org ឬ ទូ រសព� េ�េលខ (800) 776-5746 ។

ឹ ពីេ�បល់េ�កអ� ក ! សូ មបំេពញ ក្រមងសំណួរអេង� ត
េយើងខ��ំចង់ដង
អំពី�រផ្សព� ផ�យ របស់េយើងខ��ំ េហើយ្រ�ប់េយើងខ��ំ ពីេ�បល់េ�កអ� កផង !
[សូ មបំេពញ ក្រមងសំណួរអេង� ត]
ស្រ�ប់ជំនួយែផ� កច�ប់ សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 800-776-5746 ឬ បំេពញ
ទ្រមង់ែបបបទសំេណើ សុំជំនួយ។ ស្រ�ប់េ�លបំណងេផ្សងៗ េទៀត
សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 916-504-5800 (�លីហ��រ�៉�ងេជើង); 213-213-8000
(�លីហ��រ�៉�ងត្ប
� ង) ។

ែផ� កសិទ�ិជនពិ�រ �លីហ��រ�៉ ទទួ ល�នមូ លនិធិ ពី្របភព �៉ងេ្រចើន,
ស្រ�ប់ប�� ីអ�កផ� លម
់ ូ លនិធិ េពញេលញ, សូ មចូ លេ�
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

