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ឯកសារបបាោះពុលពផ្សាយបនោះ ផ្សតលព
់ ័ត៌មានស្ត ីពរី បបៀបទទួ លបានការវាយតម្លៃ
អប់រំឯករាជ្យបរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈពីលណឌលស្ិកាធិការ។ លបធោបាយ
លួ យបទៀតដែលអន កអាចទទួ លបានការវាយតម្លៃអប់រំឯករាជ្យ គឺរតូវបង់របាក់បោយ
ខ្ល ួនឯងស្រមាប់ការវាយតម្លៃ ។ អន កអាចនឹងឲ្យមានការវាយតម្លៃ អប់រំឯករាជ្យ
បៅបលើកូនរបស្់អនក របស្ិនបបើ៖
(1) អន កលិនយល់រស្បជាលួ យនឹងរង្វាយតម្លៃ បលើការអប់រព
ំ ិបស្ស្ថ្មៗ
ី បំផ្សុត
បៅបលើកូនរបស្់អនក
(2) របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការបានចុោះបធា ើការវាយតម្លៃ ែប
ំ ូ ង ឬវាយតម្លៃ សា
ិ បុដនត លិនបានកំណត់បញ្ជាក់បពញបលញរគប់ដផ្សនកទ ំងអស្់ដែល
ប ើង វញ
រតូវចំបាច់រតូវបធា ើការវាយតម្លៃ និងរបស្ិនបបើអនកលិនយល់រស្បជាលួ យ
ការវាយតម្លៃ ឬ
(3) របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការបានបែិបស្ធស្ិទធិទទួ លបានការអប់រំពិបស្ស្
របស្់ កូ នអន ក ឬបស្វាកលម ឬការគំរទចំបាច់ណាលួ យ ដផ្សែ កបលើ អនុសាស្ន៍
ម្នការវាយតម្លៃ របស្់លណឌលស្ិកាធិការដែលបធា ើប ើងលិនបានស្លរស្ប។

ច្បាប់
បរកាលលកខ ខ្ណឌជាក់លាក់លួយចំនួន បទបញ្ញ តត ស្
ិ ហព័នច
ធ ំប ោះចាប់ស្តីពកា
ី រអប់រំ
បុគគលដែលមានពិការភាព (Individuals with Disabilities Education Act)
ដចងថា៖
“ឪពុកម្តាយម្តនសិទ្ទ្
ធ ិ ទ្ួ ល នការវាយតម្ម្ៃ អប់រំឯករាជ្យបរកាម្បនទុកច្បាំណាយ
សាធារណៈ របសិនបបើឪពុកម្តាយម្ិនយល់រសបជាម្ួ យនឹងការវាយតម្ម្ៃ
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ខែលទ្ទ្ួ ល នបោយទ្ីភ្ននក់ងារសាធារណៈ [ែូ ច្បជាម្ណឌលសិកាធិការជាបែើម្]
…” 1
ការវាយតម្លៃ អប់រំឯករាជ្យ (“IEE”) មានន័យថា ការវាយតម្លៃ ប ោះរតូវបានបធាបើ ើង
បោយបុគគលដែលមានលកខ ណស្លបតត ិរគប់រគន់ ដែលពួ កបគរតូវបានទទួ លលក
បបរលើការង្វរបោយលណឌលស្ិកាធិការដែលផ្សតល់បស្វាែល់ស្ិស្សប ោះ។2
ឪពុកមាតយ/អាណាពោបាល អាចបស្ន ើស្កា
ុំ រវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុក ចំណាយ
សាធារណៈ។ បៅបពលលណឌលស្ិកាធិការទទួ លបានការបស្ន ើស្ុំបនោះ លណឌលស្ិកា
ធិការមានជ្បរលើស្ដតពីរបុបណា
ណ ោះ៖
(1) បង់របាក់ស្រមាប់ការវាយតម្លៃ IEE ឬ
(2) ោក់ កយស្ុំកិចចែបំ ណើរការរតឹលរតូវតាលផ្សល វូ ចាប់ បែើលបីបញ្ជាក់ភស្តុតាង
ឲ្យបានចាស្់ថា រង្វាយតម្លៃ ផ្ទាល់របស្់ខ្ល ួនមានភាពស្លរស្ប។ 3
ជាបរឿយៗ លណឌលស្ិកាធិការនឹងរតូវបង់របាក់ស្រមាប់ការវាយតម្លៃ IEE។
វាលិនស្ូ វម្ថ្ៃបុ ម នបទកនុងការបង់របាក់ស្រមាប់ការវាយតម្លៃ IEE។ វាចំណាយរបាក់
បរចើនជាងបនោះស្រមាប់លណឌលស្ិកាធិការកនុងការោក់ កយស្ុក
ំ ច
ិ ច ែំបណើរការ
រតឹលរតូវតាលផ្សល ូវចាប់របឆំងជ្ំទស្់បៅនឹងអនកបែើលបីបញ្ជាក់ឲ្យបានចាស្់ថា
ការវាយតម្លៃ របស្់ខ្លនមានភាពស្លរស្ប។
ួ
ម្ណឌលសិកាធិការ
ម្ិនអាច្បរាន់ខតម្ិនបអើបពើតាម្ផ្សល វូ ច្បាប់ច្បបាំ ោះអនក ឬរាន់ខតបធវកា
ើ រ “បែិបសធ”
ច្បាំប ោះអនកប ោះបទ្។

របបៀបបសនើសុាំការវាយតម្ម្ៃ IEE
បនោះជាជ្ំហានដែលអន កចំបាច់រតូវអនុវតត បែើលបីបស្ន ើស្ុំការវាយតម្លៃ IEE បរកាល
បនទុកចំណាយសាធារណៈស្រមាប់កូនអន ក៖
ជ្ាំហានទ្ី1៖ បផ្សញើសាំបណើជាលាយលកខ ណអ
៍ កសរសរម្តប់ការវាយតម្ម្ៃ IEE បរកាម្
បនទុកច្បាំណាយសាធារណៈ។
របស្ិនបបើអនកលិនយល់រស្បជាលួ យនឹងរង្វាយតម្លៃ របស្់លណឌលស្ិកាធិការរបស្់
កូ នអន កបទ អន កគួ រដតស្របស្រលិខ្ិត/អុីដលលបៅកាន់អនករគប់រគងករណីរបស្់
កូ នអន ក ឬ របធានដផ្សនកអប់រំពបិ ស្ស្របស្់លណឌលស្ិកាធិការ។ បៅកនុងលិខ្ិត/
អុីដលលប ោះ អន កគួ រដតបញ្ជាក់ថា អន កលិនយល់រស្បជាលួ យនឹងរង្វាយតម្លៃ
របស្់លណឌលស្ិកាធិការបទ។ អន កក៏គួរដតបញ្ជាក់ផ្សងដែរថា អន កកំពុងបស្ន ើស្កា
ុំ រវាយ
តម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈ។
34 C.F.R. § 300.502(b); see also Cal Educ. Code § 56329(b).
“រត ប់បៅឯកសារបែើល”
1

2

34 C.F.R. § 300.502(a)(3)(i). “រត ប់បៅឯកសារបែើល”

3

34 C.F.R. § 300.502(b)(2). “រត ប់បៅឯកសារបែើល”
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ពិតដលនដតចាប់លន
ិ បានដចងថា ស្ំបណើស្ុំការវាយតម្លៃ IEE ចំបាច់រតូវបធា ើប ើង
ជាលាយលកខ ណ៍អកសរកត ី បុដនត ការស្របស្រលិខ្ិត/អុីដលលបៅកាន់លណឌលស្ិកា ធិការ
គឺជាការស្ំខាន់។ លណឌលស្ិកាធិការលិនតរលូវឲ្យផ្សតល់លូលនិធវា
ិ យតម្លៃ IEE ប ោះ
បទ របស្ិនបបើអនកលិនផ្សតលឲ្
់ យលណឌលស្ិកាធិការនូ វការជ្ូនែំណឹងថា អន កលិន
យល់រស្បជាលួ យនឹងរង្វាយតម្លៃ និងបានបស្ន ើស្ុំការវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុក
ចំណាយសាធារណៈ។ ការស្របស្រលិខ្ិត/អុដី លលអាចបង្វាញថា អន កបាន ផ្សតលកា
់ រជ្ូ ន
ិ
ែំណឹងែល់លណឌលស្ិកាធិការ របស្ិនបបើមានវវាទបៅបពលបរកាយ។ រកាទុកចាប់
ថ្តចលៃ ងម្នលិខ្ិត/អុីដលលស្រមាប់ជាកំណត់រតារបស្់អនក។
ប ា ប់ពីទទួ លបានលិខ្ិតរបស្់អនក លណឌលស្ិកាធិការអាចនឹងស្ុំ
ឲ្យអន កបធា ើការពនយល់ថា បហតុអាីបានជាអន កលិនយល់រស្បជាលួ យនឹងការវាយតម្លៃ
របស្់អនក។ អន កលិនចំបាច់រតូវផ្សតលប់ ហតុផ្សលណាលួ យស្រមាប់ការលិនយល់រស្ប
របស្់អនកបៅែល់លណឌលស្ិកាធិការបទ។ លោងបទៀត លណឌលស្ិកាធិការ
លិនអាចបរបើរបាស្់ការបែិបស្ធរបស្់អនក លកបធា ើជាបហតុផ្សលស្រមាប់ពនោរការ
ប្ៃ ើយតបរបស្់ខ្ល ួនចំប ោះការបស្ន ើស្បុំ ោះបទ។ 4
ជ្ាំហានទ្ី2៖ រង់ចាំការប្ៃ ើយតប
បរកាយបពលអន កបផ្សញើលិខ្ត
ិ /អុីដលលរបស្់អនកបៅកាន់លណឌលស្ិកាធិការ លណឌល
ស្ិកាធិការរតូវដតប្ៃយ
ើ តបបៅកាន់ស្ំបណើរបស្់អនក “បោយគមនការពនោរបពល
លិនស្លរស្ប” ប ើយ។ 5 ចាប់លិនដចងពីរយៈបពលដែលលណឌល
ស្ិកាធិការរតូវបានអនុញ្ជញតឲ្យបរបើរបាស្់បែើលបីបធា ើការប្ៃ ើយតបប ើយ។
ចាប់អនុញ្ជញតឲ្យមានរយៈបពលស្លរស្បឬរយៈបពលខ្ៃ ីណាលួ យ បែើ លបី អនុញ្ជញតឲ្យ
ឪពុ ក មាតយ/ អាណាពោបាល និងលណឌលស្ិកាធិការបធាកា
ើ រពិភាកា និងចរច
6
អំពស្
ី ំបណើស្ុំវាយតម្លៃ IEE បនោះ។ ការពនោរបពលមានភាពស្លរស្បឬអត់ គឺ
អារស្័យបលើសាានភាពជាក់លាក់។ ឧទហរណ៍៖
• បៅកនុងស្ំណុំបរឿង J.P. v. Ripon Unified School District លណឌលស្ិកាធិការ
បានោក់ស្ំបណើស្ុំកិចចែបំ ណើរការរតឹលរតូវតាលផ្សល ូវចាប់រយៈបពលបរចើនជាង
ពីរដខ្ ប ា ប់ពឪ
ី ពុកមាតយបានបស្ន ើស្កា
ុំ រវាយតម្លៃ IEE។ តុលាការបាន
រកប ើញថា លណឌលស្ិកាធិការបានោក់ កយស្ុក
ំ ច
ិ ច ែំបណើរការរតឹលរតូវ
តាលផ្សល ូវចាប់បានទន់បពលបវលា។ ឪពុកមាតយនិងលណឌលស្ិកាធិការ
បានរបារស្័យទក់ទងរបាប់គនអំពស្
ី ំបណើស្ុំវាយតម្លៃ IEE បៅអំ ុ ងបពល
4

34 C.F.R. § 300.502(b)(4). “រត ប់បៅឯកសារបែើល”

5

34 C.F.R. § 300.502(b)(2). “រត ប់បៅឯកសារបែើល”

Letter to Anonymous, 56 IDELR 175 (OSEP 2010), available at:
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/20103/redacteda081310iee3q2010.pdf. “រត ប់បៅឯកសារបែើល”
6

ទំព័រ 4 ម្ន 8
ពីរដខ្ លុនបពលលណឌលស្ិកាធិការបានោក់
រតឹលរតូវតាលផ្សល ូវចាប់។ 7

កយស្ុក
ំ ិចចែបំ ណើរការ

• បៅកនុងស្ំណុំបរឿង Pajaro Valley Unified School District v. J.S.
លណឌលស្ិកាធិការលិនបានផ្សតល់ការពនយល់អំពល
ី ូ លបហតុដែលខ្ល ួនបាន
ពនោរបពល ោក់ កយស្ុក
ំ ិចចែបំ ណើរការរតឹលរតូវតាលផ្សល ូវចាប់រយៈបពល
11ស្បាតហ៍ប ោះ បទ។ តុលាការបានរកប ើញថា លណឌលស្ិកាធិការបានបំ
ចាប់។ 8

ន

ជាទូ បៅ រយៈបពលស្លរស្បកនុងការរង់ចំ អាចមានរយៈបពល 15ម្ថ្ៃស្ិកា គិតចប់
ពីលណឌលស្ិកាធិការរតូវបានតរលូវឲ្យផ្សតល់ដផ្សនការរង្វាយតម្លៃជ្ូនែល់ឪពុកមាតយ/
អាណាពោបាលកនុងរយៈបពល 15ម្ថ្ៃ បរកាយការបស្ន ើស្ុំការវាយតម្លៃ របស្់ឪពុកមាតយ
/អាណាពោបាល។
បៅបពលណាអន ករបគល់លិខ្ិត/អុីដលលរបស្់អនក ករណីែូចខាងបរកាលបនោះអាចនឹង
បកើតប ើង៖
• របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការលិនប្ៃ ើយតបទល់ដតបសាោះ ប ោះលណឌលស្ិកា
ធិការលិនបានបគរពតាលចាប់បទ។ របស្ិនបបើអនកលិន
ទទួ លបានការប្ៃ ើយតបណាលួ យពីលណឌលស្ិកាធិការ ស្ូ លចូ លផ្ទាល់បៅកាន់
ជ្ំហានទី4 កនុងឯកសារបបាោះពុលពបនោះ។
• របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការយល់រស្បកនុងការផ្សតល់លូលនិធែ
ិ ល់ការវាយតម្លៃ
IEE ប ោះអន កអាចបធាកា
ើ រង្វរជាលួ យលណឌលស្ិកាធិការបែើលបីបរជ្ើស្បរ ើស្
អន កវាយតម្លៃ ឯករាជ្យរបស្់អនក។
• របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការោក់ កយស្ុក
ំ ិចចែបំ ណើរការរតឹលរតូវ
តាលផ្សល ូវចាប់ ស្ូ លបរតៀលខ្លនឲ្យបានរ
ួ
ួចរាល់បែើលបីប ើងស្វ ការ។ អន កនឹង
ចំបាច់រតូវពនយល់ែល់បៅរកលថាបហតុអាីបានជាអនកគិតថា ការវាយតម្លៃ
របស្់លណឌលស្ិកាធិការលិនមានភាពស្លរស្ប។ អន កក៏នឹងចំបាច់រតូវ
ពនយល់ផ្សងដែរថាបហតុអបា
ា ី នជាអន ករតូវការការវាយតម្លៃ IEE។ ស្ូ លបោង
ិ ស្វ ការរតឹលរតូវតាលចាប់
បៅបលើជ្ំពូក 6 ព័ត៌មានស្ត ីពីនីតិ វធី
/ការអនុវតត តាលចាប់ ម្នបស្ៀវបៅដណ ំអំពស្
ី ិទន
ធិ ិងការទទួ លខ្ុស្រតូវបលើ
ការអប់រំពិបស្ស្ ស្រមាប់ព័ត៌មានបដនា លស្ត ីពរី បបៀបបរតៀលខ្ល ួនស្រមាប់
ស្វ ការ។

2009 WL 1034993, at *7-8 (E.D. Cal. Apr. 15, 2009).
“រត ប់បៅឯកសារបែើល”
7

2006 WL 3734289, at *5 (N.D. Cal. Dec. 15, 2006).
“រត ប់បៅឯកសារបែើល”
8
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ជ្ាំហានទ្ី3៖ ម្ិនទ្ទ្ួ លយកច្បបម្ៃយ
ើ “បែិបសធ”
របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការលិនបានប្ៃ ើយតបបៅនឹងស្ំបណើស្ុំ ឬបានបែិបស្ធ
ស្ំបណើស្ុំរបស្់អនកបោយលិនបានោក់ កយស្ុំកិចចែបំ ណើរការរតឹលរតូវតាលចាប់បទ
អន កគួ រដតស្របស្រលិខ្ិតលួ យចាប់បទៀតបៅកាន់លណឌលស្ិកាធិការ។ កនុងលិខ្ិត បនោះ
អន កគួ រដតរបាប់ែល់លណឌលស្ិកាធិការថា លណឌលស្ិកាធិការបាន
រំបលាភស្ិទធិរបស្់អនក បរកាលបទបញ្ញ តតស្
ិ ត ីពីការអប់រំពបិ ស្ស្របស្់ស្ហព័នធ៖ ចាប់ 34
C.F.R. ដផ្សនក 300.502(b)។
របស្ិនបបើអនកលិនទទួលបានការប្ៃ ើយតបពីលណឌលស្ិកាធិការបទ អន កគួ រដតរបាប់
ែល់លណឌលស្ិកាធិការផ្សងដែរថា អន កកំពុងមានចំណាត់ការបលើភាពអស្កលម
របស្់ពួកបគ កនុងបគលបំណងឲ្យលណឌលស្ិកាធិការយល់រស្បផ្សតល់លូលនិធែ
ិ ល់ ការ
វាយតម្លៃ IEE។ លោងបទៀត អន កអាចរបាប់លណឌលស្ិកាធិការផ្សងដែរថា៖
(1) អន កនឹងជ្ូ នែំណឹងែល់លណឌលស្ិកាឲ្យបានរជាបថា អន ក នឹងបង់របាក់
ិ យបរតទូទត់ការវាយតម្លៃ
ស្រមាប់ការវាយតម្លៃ IEE បហើយប ា ប់លកបផ្សញើវកយ
IEE បៅែល់លណឌលស្ិកាធិការស្រមាប់ការទូ ទត់ស្ំណង ឬ
(2) អន កនឹងស្ុឲ្
ំ យលណឌលស្ិកាធិការបធាកា
ើ របង់របាក់បោយផ្ទាល់បៅែល់
អន កផ្សតល់បស្វាដែលអន កបានបរជ្ើស្បរ ើស្បែើលបីបធា ើការវាយតម្លៃ IEE របស្់អនក។
របស្ិនបបើអនកស្បរលចចិតប
ត នត ការវាយតម្លៃ IEE បោយគមនការប្ៃយ
ើ តបរបស្់
លណឌលស្ិកាធិការបទ ស្ូ លរបាកែថាអន កវាយតម្លៃឯករាជ្យប ោះបំបពញតាលរាល់
បគលការណ៍ដណ ំទ ំងអស្់ស្តីពី IEE របស្់លណឌលស្ិកាធិការ រ ួលទ ំងលកខ ណៈ
ិ ច័យបលើស្ិទធិទទួ លបាន និងម្ថ្ៃចំណាយផ្សងដែរ។ អន កអាចបរជ្ើស្បរ ើស្លិនស្របស្រ
វនិ
អា ីលួយបៅកាន់លណឌលស្ិកាធិការក៏បានដែរ រ ួចចូ លបៅកាន់ជ្ហា
ំ នទី4
បោយផ្ទាល់បៅកនុងឯកសារបបាោះពុលពបនោះ។
ជ្ាំហានទ្ី4៖ របសិនបបើររប់យ៉ាងម្ិនសបរម្ច្បបជារជ្័យបទ្ សូម្ោក់ កយ
បណាឹងសា ីពីការអនុវតាតាម្ច្បាប់បៅកាន់ យកោានអប់រំរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
(California Department of Education)។
របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការបៅដតលិនឯកភាពបលើការវាយតម្លៃ IEE បទ ឬបាន
ោក់ កយស្ុំកិចចែបំ ណើរការរតឹលរតូវតាលចាប់របឆំងជ្ំទស្់នង
ឹ អន ក ប ោះអន កអាច
ោក់ កយបណតឹងស្ត ីពីការអនុវតត តាលចាប់បៅកាន់ យកោានអប់ររំ ែា កាលីហារ័ ញ
(“CDE”)។ កនុង កយបណតឹងបនោះ អន កគួ រដតបរៀបរាប់ថា លណឌលស្ិកាធិការបាន
ិ របស្់អនក បៅបរកាលចាប់ 34 C.F.R. ដផ្សនក 300.502(b)
រំបលាភស្ិទតា
ធិ លនីតិ វធី
បហើយបស្ន ើស្ុំ យកោាន CDE ឲ្យបចញបស្ចកត ប
ី ង្វគប់បៅកាន់លណឌលស្ិកាធិការ
បែើលបីផ្សតល់ឲ្យអន កនូ វការវាយតម្លៃ IEE ជាប ា ន់។
ិ ស្វ ការរតឹលរតូវតាលចាប់
ស្ូ លបោងបៅបលើជ្ំពូក 6 ព័ត៌មានស្ត ីពន
ី ីតិវធី
/ការអនុវតត តាលចាប់ ម្នបស្ៀវបៅដណ អ
ំ ំពស្
ី ិទន
ធិ ិងការទទួលខ្ុស្រតូវបលើការអប់
រំពិបស្ស្ ស្រមាប់ព័ត៌មានបដនា លស្ត ីពរី បបៀបោក់ កយបណតង
ឹ ស្ត ីពកា
ី រអនុវតត តាល
ចាប់។
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សាំណួរខែលបចទ្សួរជាញឹកញប់
1. បតើែ្ុាំអាច្បបរជ្ើសបរ ើសនរណាម្តនក់ឲ្យម្កបធវកា
ើ រវាយតម្ម្ៃ IEE កូ នរបស់ែ្ុាំ ន
ខែរឬបទ្?
លណឌ លស្ិ កាធិ ការ រតូ វ ដតផ្សត ល់ឲ្យអន កនូ វព័ ត៌មា នអំ ពកា
ី រវាយតម្លៃ IEE។ បនោះ
រ ួលមានបញ្ា ីរាយ លអនកផ្សតល់បស្វាែ៏មា នស្កាតនុពល បគលការណ៍ដណ ំ
អំពកា
ី រកំណត់តម្លៃ និងលកខ ខ្ណឌតរលូវរបស្់លណឌលស្ិកាធិការស្រមាប់ការវាយ
តម្លៃ IEE។ 9 អន កលិនតរលូវឲ្យបរបើរបាស្់អនកវាយតម្លៃបៅកនុងបញ្ា ីរបស្់លណឌលស្ិកា
ធិការបទ។ 10 របស្ិនបបើអនកបរជ្ើស្បរ ើស្អន កផ្សតល់បស្វាមានក់ដែលលិនស្ា ិតបៅ កនុងប
ញ្ា រី បស្់លណឌលស្ិកាធិការ ស្ូ លរបាកែថា អន កវាយតម្លៃ ដែលអន កបរជ្ើស្បរ ើស្ប ោះ
បំបពញតាលលកខ ខ្ណឌតរលូវរបស្់លណឌលស្ិកាធិការស្រមាប់ការវាយតម្លៃ IEE។
របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការកំណត់ជ្បរលើស្អន កផ្សតលប់ ស្វារបស្់អនកខាៃង
ំ បពក
រហូ តែល់ការវាយតម្លៃ លិនអាចមានឯករាជ្យភាព ឬមានភាពោច់បោយដ កពី
លណឌលស្ិកាធិការ បពលប ោះអន កអាចោក់ កយបណតឹងស្ត ីពកា
ី រអនុវតត ចាប់បៅ
កាន់ យកោាន CDE។
2. បតើម្តនអវីបកើតប ង
ើ បបើសន
ិ ែ្ុាំម្ន
ិ ម្តនលុយររប់រាន់បែើម្បីបង់រ ក់
សរម្តប់ការវាយតម្ម្ៃ IEE ជាម្ុន បហ្ើយម្ណឌលសិកាធិការទ្ទ្ូ ច្បសុថា
ាំ
ការទ្ូ ទាត់សាំណងរឺជាជ្បរម្ើសខែលម្តនខតម្ួ យរត់?
ចាប់និងបទបញ្ញ តត ស្
ិ ត ីពកា
ី រអប់រំពបិ ស្ស្ លិនមានដចងបញ្ជាក់
អំពីលកខ ណៈដែលលណឌលស្ិកាធិការរតូវផ្សតល់ការវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយ
សាធារណៈបទ។ បុដនត របស្ិនបបើអនកលិនអាចមានលទធភាពបង់របាក់ស្រមាប់កា
់ រ
ិ
វាយតម្លៃ IEE ជាលុន និងទូ ទត់ស្ងវញបៅបពលបរកាយបទ បពលប ោះ
លណឌលស្ិកាធិការគួ រដតបធា ើការបរៀបចំបផ្សសងបទៀត។ បនោះអាចរ ួលមានការបង់របាក់
ែល់អនកវាយតម្លៃ ឯករាជ្យបោយផ្ទាល់។ របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការបែិបស្ធលិន
បធា ើការចត់ដចងបរៀបចំស្លរស្បប ោះបទ បពលប ោះអន កគួ រដតោក់ កយបណតង
ឹ
ស្ត ីពីការអនុវតត តាលចាប់បៅកាន់ យកោាន CDE។ បៅកនុង កយបណតឹងបនោះ
អន កអាចបរៀបរាប់របាប់ថា លកខ ខ្ណឌតរលូវរបស្់លណឌលស្ិកាធិការដែល
កំណត់ឲ្យអន កបង់របាក់លុនស្រមាប់ការវាយតម្លៃ IEE រារាំងអន កលិនពីការទទួ ល
បានការវាយតម្លៃ IEE។
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34 C.F.R. § 300.502(a)(2). “រត ប់បៅឯកសារបែើល”

Letter to Anonymous, 56 IDELR 175 (OSEP 2010), មានបៅ៖
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/20103/redacteda081310iee3q2010.pdf. “រត ប់បៅឯកសារបែើល”
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3. របសិនបបើែ្ុាំអាច្បបង់រ ក់សរម្តប់ការវាយតម្ម្ៃ បនោះ បតើែ្ុាំរួរខត
បង់រ ក់បៅបពលបនោះ បហ្ើយប ា ប់ម្កខសវ ងរកការទ្ូ ទាត់សណ
ាំ ង
ពីម្ណឌលសិកា នខែរឬបទ្?
កនុង លជាឪពុកមាតយ/អាណាពោបាល អន កមានស្ិទជា
ធិ និចចកនុងការទទួ លបានការ
វាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយផ្ទាល់ខ្ល ួន បហើយលណឌលស្ិកាធិការចត់ទុក
ិ IEP របស្់កូនអន ក។ 11
ការវាយតម្លៃ ប ោះជាការអភិវឌ្ឈកលម វធី
លុនបពលបង់របាក់ផ្ទាល់ខ្ល ួនស្រមាប់ការវាយតម្លៃ ឯករាជ្យ អន កគួ រដតបស្ន ើស្ុំជាលុន
ែល់លណឌលស្ិកាធិការឲ្យផ្សតលកា
់ រវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈ។
របស្ិនបបើអនកបង់របាក់ស្រមាប់ការវាយតម្លៃ ឯករាជ្យ លុនបពលបស្ន ើស្ុំ
លណឌលស្ិកាធិការឲ្យផ្សតល់របាក់ែល់ការវាយតម្លៃ បនោះ លណឌលស្ិកាធិការលិន
ិ
មានកាតពា កិចចបធា ើការទូ ទត់ស្ងអន ក វញប
ោះបទ។
4. បតើការវាយតម្ម្ៃ របបេទ្ណាខែលែ្អា
ុ ាំ ច្បបសន ើសុាំការវាយតម្ម្ៃ IEE
បរកាម្បនទុកច្បាំណាយសាធារណៈ?
អន កអាចបស្ន ើស្ុំការវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈស្រមាប់រង្វាយ
តម្លៃ ណាលួ យដែលលណឌលស្ិកាធិការបានបធា ើរ ួចបហើយ របស្ិនបបើអនកយល់រស្ប
ជាលួ យនឹងរង្វាយតម្លៃ ប ោះ។ ស្ំបណើស្ុំការវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយ
សាធារណៈ អាចបធា ើប ើងបានស្រមាប់រង្វាយតម្លៃ របបភទណាលួ យដែល
លណឌលស្ិកាធិការបានបធា ើ បែើលបីវាយតម្លៃ បៅបលើស្ិទទ
ធិ ទួ លបានការអប់រព
ំ បិ ស្ស្ ឬ
តរលូវការអប់ររំ បស្់កូនអន កបៅកនុងដផ្សនកម្នពិការភាពណាលួ យដែលមានការស្ងស័
ិ
យ។ បនោះរ ួលមានរង្វាយតម្លៃ ដផ្សនកចិតសា
ត ស្តស្ត អប់រំ រង្វាយតម្លៃបលើបបចច កវទោជ្ំ
នួយរង្វា
យតម្លៃ បលើភាសានិងស្លត ី ឬរង្វាយតម្លៃ បលើការបផ្សារការស្ិកា។
របស្ិនបបើឪពុកមាតយ/អាណាពោបាលទទួ លបានការវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុក
ចំណាយសាធារណៈ ឬដចករំ ដលកការវាយតម្លៃ ដែលពួ កបគបានបង់របាក់ជា
លកខ ណៈឯកជ្ន បពលប ោះលណឌលស្ិកាធិការរតូវដតពិចរណាបលើការវាយតម្លៃ ប ោះ
បៅបពលបធា ើការស្បរលចចិតត ក់ពន
័ ធ នឹងស្ិស្ស។ 12
5. បតើម្ណឌលសិកាអាច្បរ តតបនាង
ឹ ច្បាំប ោះអនកវាយតម្ម្ៃ ឯករាជ្យ
ម្ិនឲ្យបធវ ើការវាយតម្ម្ៃ បលើកូនរបស់ែ្ខុ ាំ ផ្សែកបលើម្ូលោានសាលាបរៀន រ ួម្ទាាំង
ម្ជ្ឈោានថានក់បរៀនផ្សងខែរ នខែរឬបទ្?
បទ។ របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការបានស្បងយ តតាលោនកូ នរបស្់អនក
ិ រង្វាយតម្លៃ
បៅកនុងថានក់ស្រមាប់ជាដផ្សនកលួ យម្នរង្វាយតម្លៃ បនោះ ឬរបស្ិនបបើនីតិ វធី
របស្់លណឌលស្ិកាអនុញ្ជញតឲ្យមានការស្បងយ តតាលោនកនុងថានក់បរៀន បពលប ោះ
លណឌលស្ិកាធិការរតូវដតផ្សតល់ឲ្យអន កវាយតម្លៃ ឯករាជ្យនូ វឱកាស្ែូ ចគនបនោះ។
11

34 C.F.R. §§ 300.502(a), (c)(1). “រត ប់បៅឯកសារបែើល”
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34 C.F.R. § 300.502(c)(1). "រត ប់បៅឯកសារបែើល "
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របស្ិនបបើលណឌលស្ិកាធិការបែិបស្ធលិនអនុញ្ជញតឲ្យអន កវាយតម្លៃ ឯករាជ្យចុោះ
ស្បងយ តតាលោនកនុងថានក់បរៀនបទ ប ោះអន កអាចោក់ កយបណតង
ឹ បលើការអនុវតត
តាលចាប់បៅកាន់ យកោាន CDE។ បៅកនុង កយបណតង
ឹ បនោះ អន កអាចបរៀបរាប់
ថា អន កវាយតម្លៃ ឯករាជ្យប ោះលិនអាចបំបពញការវាយតម្លៃ របស្់ពួកបគបានបទ
បោយសារដតលណឌលស្ិកាធិការនឹងលិនផ្សតល់ឱកាស្ែូ ចគនបនោះបែើលបី
ស្បងយ តតាលោនកូ នរបស្់អនក ែូ ចដែលពួ កបគបានបធាជា
ើ លួ យ
បុគគលិកសាលាបរៀនប ោះបទ។
ិ ស្វ ការរតឹលរតូវតាលចាប់
ស្ូ លបោងបៅបលើជ្ំពូក 6 ព័ត៌មានស្ត ីពន
ី ីតិ វធី
/ការអនុវតត តាលចាប់ បៅកនុងបស្ៀវបៅដណ ំអព
ំ ស្
ី ិទន
ធិ ិងការទទួ លខ្ុស្រតូវបលើការ
អប់រំពិបស្ស្ ស្រមាប់ព័ត៌មានបដនាលស្ត ីពរី បបៀបោក់ កយបណតង
ឹ ស្ត ីពកា
ី រអនុវតត
តាលចាប់បៅកាន់ យកោាន CDE។
6. បតើែ្ុាំអាច្បបសន ើសកា
ុាំ រវាយតម្ម្ៃ IEE បរកាម្បនទុកច្បាំណាយសាធារណៈ ន
ប៉ាុ ា នែង?
អន កអាចបស្ន ើស្ុំការវាយតម្លៃ IEE បរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈបានដតលត ងគត់
ស្រមាប់ការវាយតម្លៃ របស្់លណឌលស្ិកាធិការនីលួយៗដែលអន កលិនយល់រស្បជា
លួ យ។ 13 ប ោះមានន័យថា របស្ិនបបើអនកលិន រ ើករាយជាលួ យនឹងការវាយតម្លៃ IEE
ដែលទទួ លបានបរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈ អន កនឹងចំបាច់រតូវរង់ចឲ្
ំ យលណឌល
ិ លុនបពលអនកអាចបស្ន ើស្ុំការវាយតម្លៃ
ស្ិកាបធា ើការវាយតម្លៃ កូនរបស្់អនកប ើង វញ
IEE បផ្សសងបទៀតបរកាលបនទុកចំណាយសាធារណៈ។
ស្ូ លបោងបៅបលើជ្ំពូក 2 ព័ត៌មានស្ត ីពកា
ី រវាយតម្លៃ/រង្វាយតម្លៃ ម្នបស្ៀវបៅ
ដណ ំស្តីពីស្ិទធិនិងការទទួលខ្ុស្រតូវបលើការអប់រំពបិ ស្ស្ ស្រមាប់ពត
័ ៌មានបដនា ល។

34 C.F.R. § 300.502(b)(5); Cal. Ed. Code § 56329(b).
"រត ប់បៅឯកសារបែើល "
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