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ការទទួលបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA 

មមសា 2021 ឯកសារមបាោះពុ្យមពផ្សាយ #7167.06 - Cambodian 

I. ម ើអ្វីមៅជាការព្យាបាលតាមបែែ ABA? 

II. ការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈគមរោងធានារ៉ា ែរ់ងសុខភាព្យ 

III. ការព្យាបាលតាមបែែ ABA មៅតាមសាលារដ្ឋ 

IV. ការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លរែចាំ ាំែន ់

ម ើអ្វ ីមៅជាការព្យាបាលតាមបែែ ABA?  

ការវិ ភាគអាកប្បកប្ររ ភាាប្បប្រតឹ្ត រវជាការរាបាលផ្អែប្លលើភស្ត ុតាងជាប់្ផ្ស្តង។វ
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវការពារវឬវកាត់្បន្ថយនូ្ិអលប ៉ះពាល់លលើ
កប្បកប្ររ ភាាវផ្ែលរំខាន្ែល់ការស្រប្ាន្រងការប្បាប្ស័្យទាប់្ទងស្ងគម។វ 
 
លោលបំណងនន្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវកចរមួបញ្ច លូនូ្ិ៖ 

• អភរិឌ្ឍឲ្យមាន្នូ្ិកប្បកប្ររ ភាាថ្ម ី
• បលងកើន្វឬវបន្ថយកប្បកប្ររ ភាាមាន្ប្ាប់ 
• ផ្ស្តងល ើងនូ្ិកប្បកប្ររ ភាាលចញរលីទធអលនន្បរ ភាបទជាប់្លាប់្ 

• ល វ្ ើឲ្យប្បលស្ើរល ើងនូ្ិចលនាាច់ែ ំតួ្ចតាមនែវប្នែវន្រងប្មាមនែវការ
អនាម័យវការហ្វ ឹប្ហ្វ ឺន្វជំនាញការងារអទ៉ះវគរទាន់្លរលលិលាវន្រង
ស្មត្ថគរការងារ។វ 

• បលងកើន្ជំនាញផ្អែប្គាន្រងការទំនាប់្ទំន្ងវន្រង 
• បលងកើន្ការយប្ចរត្តទ ប្ដាប់្វការលតត ត្ករមមណ៍វជំនាញស្ងគមវការចងចំវ
ន្រងការស្រប្ា។ 

 
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវកចយប្មប្អន្ ិត្តបាន្បំលរញលៅតាមត្ប្មូិការ
ផ្អែងៗោែ ។វអែប្អតល់លស្វាជងឺំលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្ផ្ែលមាន្ស្មត្ថគរវកចលរៀប
ចំវអន្ ិត្តវន្រងវាយត្នមៃលលើការលរៀបចំត្ប្មូិលៅតាមប អាគលនី្មួយៗ។វការវវវរា
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បាលតាមផ្បបវABA ពាប់្រ័ន្ធែល់ការវាយត្នមៃវការរាបាលវន្រងការតាមដាន្។វ
លែើមកីបត រូកប្បកប្ររ ភាាតាមផ្បបវិ ភាជមាមាន្ន្រងមាន្ប្បលាជន៍្បាន្លនា៉ះវអែប្អតល់
លស្វាផ្ែលមាន្ការបណត ុ ៉ះបណ្តត លលប្បើយ ទធាស្រស្តជរំ ញតាមផ្បបិ ភាជមាមាន្វ
ន្រងការអលងកត្លែើមលហ្ត្ ផ្ែលនំាឲ្យកប្បកប្ររ ភាាផ្ស្តងល ើង។ 
 
អែប្អតល់លស្វាជំងឺលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្ផ្ែលមាន្ជនំាញប្តឹ្មប្តូ្ិវប្អាប់ប្អាងវឬអតល់
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវលដាយតទ ល់។វប អាគលលន្៉ះជា្មមតាជាអែប្វិ ភាគអា
កប្បកប្ររ ភាាផ្ែលមាន្ការទទួលាគ ល់របី្ប្មុប្បឹប្ាវ(BCBA)។វប្មមវិ ភ្ា ប៏ី្កចពាប់្
រ័ន្ធែល់អែប្អតល់ការរាបាលវឬវអែប្បលចេប្លទស្ផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាាផ្ែលវបាន្
ច ៉ះបញ្មា ីវ(RBTs)។វអែប្អតល់ការរាបាលទាងំលន្៉ះវប្តូ្ិបាន្បណត ុ ៉ះបណ្តត លន្រងប្អាប់
ប្អាងលដាយវBCBAវឬវលដាយអែប្ប្បឹប្ាផ្អែប្ប្អាប់ប្អាងកប្បកប្ររ ភាា។វលរលសៃ៉ះវ
ប អាគលមាន្កជាា ប័ណណ លអែងវនឹ្ងអតល់លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវថាជាអែប្អតល់
លស្វាផ្ែលមាន្ជំនាញជំងឺលសាយបញ្ញា រីបំ្លណើត្លៅវិ ភាញ។វវលន្៉ះរមួមាន្៖ 

• ប្អូាលរទយ 

• ប្អូាលរទយិ៉ះកាត់្ 
• អែប្រាបាលចលនាលដាយនែ 
• អែប្រាបាលលដាយស្ប្មមគរលអែងៗ 

• អែប្ចរត្តាស្រស្ត  
• អែប្ជំនាញស្ សគរអល ូិ ចរត្ត 
• អែប្ចរត្តាស្រស្តអប់រ ំ
• អែប្ស្ងគមប្រចេផ្អែប្អាៃ ីន្រប្ 

• អែប្អតល់ប្បឹប្ាមាន្ិ ភាជាមា ជីិ ៈផ្អែប្អាៃ ីន្រប្ 
• អែប្ជំនាញផ្អែប្ទំនាប់្ទំន្ង 
• អែប្ជំនាញជំនួ្យការាត ប់ 

លទា៉ះជាា ងណ្តវលស្វាប្មមផ្ែលបាន្អតល់ប្តូ្ិស្ថ រត្លៅប្ន ុងបទររលា្ន្រង
ស្មត្ថគរតាមកជាា ប័ណណ ។1 
 
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវកចល វ្ ើល ើងបាន្តាមទីតំាងលអែងៗោែ ។វការរាបាលវ
កចល វ្ ើល ើងលៅតាមអទ៉ះវលៅាលាលរៀន្វន្រងលៅប្ន ុងស្ហ្អាមន៍្។វចំនួ្ន្លមា ងប្បចំវ
ស្បាត ហ៍្វន្រងលមា ងរាបាលស ស្ៗោែ ។វជា្មមតាលយើងស្ប្មបស្ប្មួលន្រងទទួលលស្វា
រាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈមណឌលស្រប្ា រ្ការវធានារ៉ា ប់រងស្ សគរវឬតាម
មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្។វ 
 
មាន្មល្ាបាយលអែងៗោែ លែើមកីទទួលបាន្ន្រងអតល់មូលន្រ រ្ែល់លស្វារាបាលតាម
ផ្បបវABA។វការទទួលបាន្បាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវន្រងការអតល់មូលន្រ្ រ
កចមាន្បញ្ញា ប្បឈម។វជាទូលៅវធានារ៉ា ប់រងវមណឌ លស្រប្ា រ្ការវឬវមជឈមណឌ ល
ប្បចំតំ្បន់្វនឹ្ងអតល់មូលន្រ រ្ែល់ប្ មារទាងំឡាយណ្តផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួល
បាន្លដាយប្ស្បចាប់។វលែើមកីទទួលបាន្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈ
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អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរវមណឌ លស្រប្ា រ្ការវឬវមជឈមណឌ លប្បចំវតំ្បន់្លនា៉ះវ
អែប្ប្តូ្ិផ្ត្ែឹងរបី្បលភទនន្ធានារ៉ា ប់រងស្ សគរផ្ែលអែប្មាន្។វ 
 

ការទទួលបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈគមរោងធានា    
រ៉ា ែ់រងសុខភាព្យ 

អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរជាលប្ចើន្វធានាលៅលលើការរាបាលតាមផ្បបវABA។វ
ផ្អែប្លន្៉ះន្រាយរកីារទទួលបាន្មូលន្រ រ្ន្រងលស្វាប្មមតាមរយៈធានារ៉ា ប់រង។វរមួ
បញ្ច លូនូ្ិអាលប្មាងវMedi-Cal,វអាលប្មាងបាន្ទរញតាមវCovered Californior,វ
អាលប្មាងតទ ល់សល នួ្ទរញតាមប្ប្មុហ្  ន្ធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វន្រងអាលប្មាងស្ សគរ
អតល់លដាយន្រលាជប្។វ 

ការទទួលបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈ Medi-Cal 

ម ើគមរោង Medi-Cal ធានាមលើការព្យាបាលតាមបែែ ABA មទ? 

បាទ/ចស៎្វស្ប្មាប់ស្មាជរប្ទាងំឡាយផ្ែលមាន្កយ លប្កាមវ21វឆ្ែ ំ2វស្ថ រត្លប្កាម
អត្ថប្បលាជន៍្រវីMedicaidវផ្ែលលទើបទទួលបាន្ន្រងការទទួលបាន្ជាវ
លទៀងទាត់្នូ្ិការររន្រត្យស្ សគរ,វការល វ្ ើលរអាវិ ភាន្រច័័យ,វន្រងការរាបាលវ(EPSDT),3វ
អាលប្មាងវMedi-Calវធានាលៅលលើការរាបាលផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាាចំបាច់តាមលិជមា
ាស្រស្តទាងំអស់្វ(BHT)វស្ប្មាប់អែប្មាន្ស្រទធរទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្លដាយប្ស្ប
ចាប់។4វការរាបាលស្ សគរផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាាអឺាជាផ្អែប្មួយនន្លស្វាអាលប្មាងវ
Medi-Calវលដាយរមួបញ្ច លូទាងំការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។5វប្អូាលរទយវឬ
អែប្ចរត្តាស្រស្ត វប្តូ្ិផ្ត្ផ្ណនំាការរាបាលតាមផ្បបវABAវថាមាន្លប្ខណៈចំបាច់
ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត។វគរចំបាច់ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត វអឺាផ្អែប្លៅលលើថាលត្ើលស្វាប្មមនឹ្ងប្តឹ្ម
ប្តូ្ិវឬវល វ្ ើឲ្យប្បលស្ើរល ើងែល់ស្ពា៌ា ងគកាយវន្រង/ឬលប្ខសណឌកប្បកប្ររ ភាាផ្ែរឬលទ។6វ
អាលប្មាងវMedi-Calវមរន្ត្ប្មូិឲ្យមាន្ការល វ្ ើលរអាវិ ភាន្រច័័យជំងឺលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្វ
លែើមកីទទួលបាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវវABAវលទ។7វអាលប្មាងវMedi-Calវធានាលលើ
លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់លស្វាបង់នថ្ៃវន្រងការផ្ថ្ទាបំ្អាប់ប្អាងលដាយ
អាលប្មាងវMedi-Cal។8 

ប្ មារទទួលបាន្អាលប្មាងលស្វាវMedi-Calវបង់នថ្ៃវនឹ្ងទទួលបាន្លស្វារាបាលតាម
ផ្បបវABAវរមីជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្ប្ន ុងមូលដាា ន្របស់្លអា។9វប្បស្រន្លបើអែប្ទទួល
បាន្លស្វាវMedi-Calវបង់នថ្ៃវលហ្ើយចង់ាប្លកងលទធគររាបាលតាមផ្បបវABAវ
លនា៉ះវសូ្មទាប់្ទងមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្របស់្អែប្វលែើមកីររគប្ារលីស្វាប្មមន្រង
ការអតល់មូលន្រ រ្។វប្បស្រន្លបើអែប្ទទួលបាន្វMedi-Cal បង់នថ្ៃវលហ្ើយមរន្ផ្មន្ជា
អត្រថ្រជន្របស់្មជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្លទលនា៉ះវសូ្មទាប់្ទងលៅកាន់្មជឈមណឌល
ប្បចំតំ្បន់្លែើមកបំី្ណត់្លៅលលើស្រទធរកចទទួលបាន្លដាយប្ស្បចកប់។វប្បស្រន្លបើអែប្
មាន្អាលប្មាងវManaged Care Planវសូ្មទាប់្លៅកាន់្អាលប្មាងវវរបស់្អែប្លន្៉ះវលហ្ើយ
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សួ្រនំាអំរលីស្វារាបាលតាមផ្បបវABA។វអែប្ប៏្កចលៅលដាយតទ ល់លៅកាន់្អែប្
អតល់លស្វាផ្ថ្ទាបំឋមរបស់្អែប្វ(ឧទា.វប្អូាលរទយប្ មាររបស់្អែប្)វន្រងសួ្រអំរលីស្វារា
បាលតាមផ្បបវABAវបាន្អងផ្ែរ។ 

ម ើលកខខណ្ឌ  រមូវសរោែម់សវាព្យាបាលតាមបែែ ABA មរកាមគមរោង 
Medi-Cal ោនអ្វីខលោះ? 

• ប្តូ្ិមាន្កយ លប្កាមវ21ឆ្ែ ំ។ 
• មាន្ការផ្ណនំាលចញរបី្អូាលរទយវប្អូាលរទយិ៉ះកាត់្វឬអែប្ចរត្តាស្រស្ត ផ្ែលមាន្
កជាា ប័ណណ វលដាយបញ្ញមា ប់្ថាលស្វារាបាលស្ សគរផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាា
ផ្អែប្លលើភស្ត ុតាងមាន្លប្ខណៈចំបាច់តាមផ្បបលិជមាាស្រស្ត។ 

• មាន្ស្ថ ររគរផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត។ 

• មរន្ត្ប្មូិឲ្យមាន្ការតាមដាន្លមើលផ្ថ្/ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត វឬនី្ត្រិ ភ្ា ីប្តូ្ិអតល់
លៅប្ន ុងមន្ទីរលរទយវឬវលរងស្ប្មាប្រាបាលរយៈលរលផ្ិងស្ប្មាប់ប អាគលមាន្
ររការគរផ្អែប្បញ្ញា វ(ICF/ID)។10 

ម ើនរណាជាអ្នកទទួលខុសរ វូមលើមសវាព្យាបាលតាមបែែ ABA កន ុង
ករណី្បដ្លមកេងោនធានារ៉ា ែ់រងឯកជ្ន និង Medi-Cal? 

ជួន្កាលប្ មារមាន្ការការពារលដាយធានារ៉ា ប់រងទាងំររី។វលៅលរលផ្ែលប្ មារ
មាន្ការការពារលដាយធានារ៉ា ប់រងទាងំរីរវរួប្លអាមាន្ការធានាលដាយវMedi-Calវ
ន្រងការធានាស្ សគរលអែងលទៀត្។វការការពារស្ សគរលដាយធានារ៉ា ប់រងបផ្ន្ថម
លទៀត្វកចរមួបញ្ច លូនូ្ិអាលប្មាងឯប្ជន្ជាលប្ខណៈប អាគលវឬវអាលប្មាងឯប្ជន្វ
ជាប្ប្មុ។វប្បស្រន្លបើប្ មារមាន្ការការពារលដាយធានារ៉ា ប់រងទាងំររីវរួប្លអានឹ្ង
ទទួលបាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវន្រងទទួលបាន្មូលន្រ រ្លចញរធីានាវរ៉ា ប់
រងឯប្ជន្របស់្លអា។11វអាលប្មាងវMedi-Calវនឹ្ងលកាត បលៅលលើលស្វាប្មមទាងំឡាយ
ផ្ែលមរន្ស្ថ រត្លប្កាមការការពារលដាយធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្លនា៉ះលទ។12វឧទាហ្រណ៍វ
អែប្កចនឹ្ងលប្បើអាលប្មាងវMedi-Calវជាលស្វាគមា ប់លៅនឹ្ងធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្
របស់្អែប្វលែើមកីទូទាត់្នថ្ៃនន្ស្ហ្បង់នថ្ៃវន្រង/ឬស្ហ្បង់នថ្ៃធានារ៉ា ប់រងពាប់្រន័្ធ
លៅនឹ្ងភស្ត ុតាងនន្ការការពារលដាយធានារ៉ា ប់រង។វប្បស្រន្លបើអែប្មាន្
ធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វន្រងមាន្អាលប្មាងលស្វាវMedi-Calវបង់នថ្ៃវលរលលនា៉ះអែប្អតល់
លស្វាវABAវរបស់្អែប្អួារផ្ត្ជាអែប្អតល់លស្វាអាលប្មាងវMedi-Calវបង់នថ្ៃវលដាយនថ្ៃ
ចំណ្តយជាស្ហ្បង់នថ្ៃ។វប្បស្រន្លបើអែប្អតល់លស្វាវABAវរបស់្អែប្មរន្ផ្មន្ជាអែប្
អតល់លស្វាអាលប្មាងវMedi-Calវបង់នថ្ៃលទលនា៉ះវសូ្មទាប់្ទងលៅកាន់្មជឈមណឌលវប្ប
ចំតំ្បន់្ស្ប្មាប់ជំនួ្យស្ហ្បង់នថ្ៃ។ 



ទំរ័រវ5វនន្វ21 

ម ើសិទធរិែស់ខុ្ាំោនអ្វីខលោះ កន ុងករណី្បដ្លខុ្ាំមិនឯកភាព្យជាមួយនឹងការ
ែដិ្មសធ ឬ ការែត រូមសវារែសខុ្់ាំមទមនាោះ? 

ប្បស្រន្លបើអែប្មាន្លស្វាអាលប្មាងវMedi-Calវបង់នថ្ៃវអែប្កចលស្ែ ើស្ ឲំ្យមាន្
ស្ិនាការថាែ ប់្រែាមួយ។ 
 
ប្បស្រន្លបើអែប្មាន្អាលប្មាងវManaged Care Planវអែប្កចលស្ែ ើស្ សំ្ិនាការថាែ ប់្វ
រែាលប្កាយរ៖ីវ 

• អែប្បាន្បញ្េប់ែំលណើរការបត ឹងជទំាស់្នអទប្ន ុងរបស់្អាលប្មាងវManaged Careវ
Planវរបស់្អែប្វលហ្ើយបាន្ទទួលលរសរត្មួយចាប់ប្បាប់ែល់អែប្ថាវអាលប្មាងវ
ស្ សគររបស់្អែប្នឹ្ងមរន្អតល់លស្វាប្មមលនា៉ះលទវឬវវ 

• អែប្មរន្ទទួលបាន្លរសរត្មួយចាប់ផ្ែលប្បាប់អែប្អំរលីស្ចប្តសី្លប្មចលទវ
លហ្ើយវាមាន្រយៈលរលលលើស្វ30វនថ្ៃលហ្ើយ។13 

អែប្កចផ្ស្វងរប្រ័ត្៌ាមាន្បផ្ន្ថមលទៀត្អំរែីំលណើរការបត ឹងជំទាស់្នអទប្ន ុងរបស់្
អាលប្មាងវmanaged care planវលដាយទាប់្ទងលៅកាន់្លស្វាស្មាជរប្។វតំ្ណគមា ប់
ខាងលប្កាមវជាបញ្មា នីន្រត័្៌ាមាន្ទំនាប់្ទំន្ងស្ប្មាប់អាលប្មាងប្អាប់ប្អាងការ
ផ្ថ្ទាងំអស់្របស់្វMedi-Cal។វ 
 
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx។ 
 
ការលស្ែ ើស្ ំស្ិនាការថាែ ប់្រែា 

អែប្ប្តូ្ិផ្ត្បញ្ជ នូ្សំ្លណើស្ប្មាប់ស្ិការថាែ ប់្រែាប្ន ុងរយៈលរលវ90វនថ្ៃនន្
កាលបរ ភាលច័ទលៅលលើលរសរត្បែរលស្ រ្បស់្អែប្។14វលែើមកីលស្ែ ើស្ ំស្ិនាការថាែ ប់្រែាវ
អែប្កចបំលរញទប្មង់ "សំ្លណើស្ ំស្ិនាការថាែ ប់្រែា"វតាម 
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx 
លហ្ើយបញ្ជ នូ្វាលៅកាន់្៖វ 

នាយប្ដាា ន្លស្វាប្មមស្ងគមរែាកាលីហ្វ ័រញ វ(California Department of Social 
Services)វ 
អងគគរស្ិនាការរែាវ 
P.O. Box 944243, MS 19-37  
Sacramento, CA 94244-2430  
 
អែប្ប៏្កចនឹ្ងទូរស្រទលែើមកីស្ ំឲ្យមាន្ស្ិនាការថាែ ប់្រែាបាន្អងផ្ែរ។វលលសវទូរស្រទ
កចជាប់រិល់។វអែប្កចនឹ្ងទទួលបាន្ារប្បាប់ថានឹ្ងទូរស្រទមប្ិ ភាញលរល
លប្កាយ។វ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
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ផ្សែទូរស្រទឥត្អារត្នថ្ៃ៖វ1-800-952-5253  
TTY៖ 1-800-952-8349 
 
អែប្ប៏្កចដាប់្សំ្លណើស្ ំស្ិនាការថាែ ប់្រែាតាមអន្ឡាញបាន្អងផ្ែរ៖វ
https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm. 
 
លត្ើសំុ្លៅផ្ត្កចទទួលបាន្ការរាបាលប្ន ុងសណៈផ្ែលសំ្លណើស្ ំស្ិនាការថាែ ប់្រែា
របស់្សំុ្បំ្រ ងស្ថ រត្ប្ន ុងការរង់ចំលទ?វ 

បាទ/ចស៎្វប្បស្រន្លបើការជូន្ែំណងឹឈប់មាន្វឬវមាន្ការកាត់្បន្ថយលស្វាប្មមវ
លនា៉ះ។វលប្ខណស្មកត្ត រផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្វ“ជំនួ្យបង់ប្បាប់្បំ្រង់ស្ថ រត្ប្ន ុងការ
រង់ចំ”វត្ប្មូិឲ្យអែប្៖ 
 

• លស្ែ ើស្ ំឲ្យមាន្ស្ិន្ការថាែ ប់្រែាប្ន ុងរយៈលរលែប់នថ្ៃវចប់រី៖ 
o កាលបរ ភាលច័ទជូន្ែំណងឹប្តូ្ិបាន្បញ្ញមា ប់្លដាយនប្បស្ណយី៍វឬ 
o កាលបរ ភាលច័ទជូន្ែំណងឹប្តូ្ិបាន្អតល់លៅែល់អែប្វឬ 
o ម ន្កាលបរ ភាលច័ទវលរសរត្ជូន្ែំណឹងន្រាយថាវការរាបាលរបស់្អែប្
នឹ្ងប្តូ្ិឈប់វឬវបត រូ។ 

• ន្រាយថាអែប្ចង់រប្ាការទទួលបាន្ការរាបាលប្ន ុងអំ ុងែំលណើរការ
ស្ិនាការ។ 

 
វាកចប្តូ្ិលប្បើលរលរហូ្ត្ែល់លៅវ90វនថ្ៃវលែើមកីឲ្យប្រណបីណត ងឹរបស់្អែប្ប្តូ្ិ
លបើប្ស្ិន្ការវន្រងការស្លប្មចប្តូ្ិបញ្ជ នូ្មប្អែប្វិ ភាញលនា៉ះ។ 
 

ការទទួលបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈធានារ៉ា ែ់រង     
សុខភាព្យឯកជ្ន  

ម ើខុ្ាំអាចទទួលការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈគមរោងបដ្ល
បានទិញតាមរយៈ Covered California បានមទ?  

បាទ/ចស៎្។វចាប់ទទួលបាន្ការផ្ថ្ទាមួំយស្មប្ស្បវ(ACA)វឆ្ែ ំវ2010វត្ប្មូិឲ្យ
អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរលប់្តាមរយៈវCovered Californiaវបញ្ច លូនូ្ិ
អត្ថប្បលាជន៍្ស្ សគរចំបាច់មួយចលងាក ម។15វអត្ថប្បលាជន៍្ចំបាច់ទាងំលន្៉ះ
កចរមួបញ្ច លូទាងំការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។16វស្ថ រត្លប្កាមចាប់វACAវ
លស្វារាបាលស្ សគរអល ូិចរត្តអាលប្មាងរបស់្អែប្ប្តូ្ិផ្ត្ែូចោែ លៅនឹ្ងអវីផ្ែល
អាលប្មាងរបស់្អែប្អតល់ឲ្យស្ប្មាប់លស្វាលិជមាាស្រស្ត ប្បហាប់្ប្បផ្ហ្ល។វអាលប្មាងវ
Covered Californiaវប្តូ្ិធានាលៅលលើការរាបាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់ប អាគល
ផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់។ 

https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm
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លត្ើសំុ្កចទទួលការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈអាលប្មាងជាលប្ខណៈប អាគលវ
ផ្ែលសំុ្បាន្ទរញលដាយតទ ល់តាមរយៈប្ប្មុហ្  ន្ធានារ៉ា ប់រងស្ សគរឯប្ជន្បាន្
លទ? 

បាទ/ចស៎្វប្បស្រន្លបើបូ្ន្របស់្អែប្មាន្ជំងឺលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្វឬលរអាវិ ភាន្រច័័យ
មាន្ការលូត្លាស់្មរន្ប្បប្ប្តី្ ៃ្ន់្ ៃ្រលអែងលទៀត្។វចាប់រែាបញ្ាត្ត រលៅលលើអាលប្មាង
ឯប្ជន្នានា។វចាប់វSB 946វចូលជា្រមាន្នថ្ៃ1វប្ប្កដាវឆ្ែ ំ2012វត្ប្មូិជាទូលៅ
ែល់ប្រចេស្ន្ាអាលប្មាងផ្ថ្ទាសំ្ សគរវន្រងលោលន្លាបាយធានារ៉ា ប់រងស្ សគរវ
លែើមកីអតល់ការធានាស្ប្មាប់ការរាបាលស្ សគរផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាាចំបាច់តាម
លិជមាាស្រស្ត។វវលន្៉ះរមួបញ្ច លូទាងំការរាបាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់ជន្ទាងំឡាយ
ណ្តផ្ែលមាន្ជំងឺលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្វឬគរមរន្ប្បប្ប្តី្លលើការលូត្លាស់្ ៃ្ន់្ ៃ្រ
លអែងលទៀត្។វចាប់វSB 946វអន្ ិត្តចំលពា៉ះអាលប្មាងស្ សគរទាងំអស់្វផ្ែលអតល់ការ
រាបាលការស្ប្មាប្លរទយវការរាបាលតាមលិជមាាស្រស្ត វឬវការវរាបាលការិ៉ះកាត់្វ
ស្ថ រត្លប្កាមផ្ែន្យ តាថ ត្រការបស់្នាយប្ដាា ន្ប្អាប់ប្អាងលស្វាផ្ថ្ទាសំ្ សគរវ(DMHC)វ
ឬវនាយប្ដាា ន្ធានារ៉ា ប់រងវ(DI)។17វប្បស្រន្លបើបូ្ន្របស់្អែប្មរន្មាន្ជងឺំលសាយ
បញ្ញា របំី្លណើត្វឬលរអាវិ ភាន្រច័័យរគីរមរន្ប្បប្ប្តី្ផ្អែប្ការវលូត្លាស់្ ៃ្ន់្ ៃ្រ
លអែងលទៀត្លទលនា៉ះវធានារ៉ា ប់រងរបស់្អែប្កចនឹ្ងធានាលៅលលើវការរាបាលតាម
ផ្បបវABAវបាន្។វសូ្មទាប់្ទងលៅកាន់្នាយប្ដាា ន្លស្វាវស្មាជរប្របស់្អាលប្មាង
ស ស្គររបស់្អែប្វលែើមកីផ្ស្វងយល់ផ្ប្ប្ងអាលប្មាងរបស់្អែប្ប៏្ធានាែល់ការរា
បាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់ប អាគលោម ន្ជំងឺលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្វឬលរអា
វិ ភាន្រច័័យគរមរន្ប្បប្ប្តី្ផ្អែប្ការលូត្លាស់្ ៃ្ន់្ ៃ្រអែងលទៀត្។ 

លត្ើសំុ្កចទទួលការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈធានារ៉ា ប់រងស្ សគរតាម
ន្រលាជប្របស់្សំុ្បាន្លទ? 

ចាប់រែាបំ្ណត់្ឲ្យអាលប្មាងស្ សគរអតល់លដាយន្រលាជប្ជាអាលប្មាងផ្ែលធានាវ
លរញលលញ/អតល់មូលន្រ រ្លរញលលញ។វចាប់រែាផ្ែលបំ្ណត់្អាលប្មាងអតល់លដាយវ
ន្រលាជប្ប្តូ្ិផ្ត្ធានាលរញលលញ/អតល់មូន្រ្ រលរញលលញលនា៉ះអឺាវចាប់វSB 946។វ
ចាប់វ946វត្ប្មូិឲ្យប្រចេស្ន្ាអាលប្មាងលស្វាផ្ថ្ទាសំ្ សគរវន្រងលោលន្លាបាយ
ធានារ៉ា ប់រងស្ សគរវអតល់នូ្ិការការពារែូចផ្ែលបាន្ល វ្ ើការប្ត់្ស្មាគ ល់ខាងលលើ។វ
ចាប់វSB 946វអន្ ិត្តចំលពា៉ះអាលប្មាងស្ សគរទាងំអស់្វផ្ែលអតល់ការរាបាលការ
ស្ប្មាប្លរទយវការរាបាលផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត វឬការរាបាលការិ ៉ះកាត់្វស្ថ រត្លប្កាម
យ តាត រ្ការរបស់្នាយប្ដាា ន្ប្អាប់ប្អាងលស្វាផ្ថ្ទាសំ្ សគរវ (DMHC)វឬវ
នាយប្ដាា ន្ធានារ៉ា ប់រងវ(DI)។ 

អទ ុយលៅវិ ភាញវលៅលរលអាលប្មាងមួយជាអាលប្មាងធានាលដាយសល នួ្ឯង/អតល់មូលន្រ រ្វ
លដាយសល នួ្ឯងលនា៉ះវវាប្តូ្ិបាន្បំ្ណត់្លដាយចាប់ស្ហ្រន័្ធ។វប្ន ុងសណៈផ្ែលអាលប្មាង
ប្តូ្ិបាន្ធានាលដាយសល នួ្ឯង/អតល់មូលន្រ រ្លដាយសល នួ្ឯងទាងំអស់្វប្តូ្ិបាន្
អន្ លលាមលៅតាមចាប់ស្ហ្រ័ន្ធលនា៉ះវន្រលាជប្បលងកើត្ល ើងនូ្ិការលរៀបចំ
អត្ថប្បលាជន៍្របស់្អាលប្មាង។វអាលប្មាងមួយចំនួ្ន្ធានាលៅលលើការរាបាលតាម
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ផ្បបវABAវន្រងអាលប្មាងលអែងលទៀត្នឹ្ងមរន្ធានាលទ។វសូ្មទាប់្ទងនាយប្ដាា ន្
លស្វាស្មាជរប្របស់្អាលប្មាងស្ សគរអែប្វឬវនាយប្ដាា ន្្ន្ធាន្មន្ ស្ែរបស់្
ន្រលាជប្អែប្វលែើមកីឲ្យែឹងថាអាលប្មាងរបស់្អែប្ធានារ៉ា ប់រងសល នួ្អែប្/អតល់មូលន្រ រ្
សល នួ្អែប្វន្រងថាលត្ើការរាបាលតាមផ្បបវABAវជាអត្ថប្បលាជន៍្ផ្ែលប្តូ្ិបាន្
ធានាផ្ែរឬលទ។វប្បស្រន្លបើអាលប្មាងរបស់្អែប្មរន្ធានាលលើលស្វារាបាលតាមផ្បបវ
ABAវលនា៉ះលទវលស្ែ ើស្ ំលរសរត្បញ្ញមា ប់្រកីារធានាវន្រងទាប់្ទងលៅកាន់្មជឍមណឌលប្ប
ចំតំ្បន់្។18វមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្កចនឹ្ងអតល់មូលន្រ្ រស្ប្មាប់ការរាបាលវ
តាមផ្បបវABAវប្បស្រន្លបើអែប្មាន្អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរផ្ែលធានាតទ ល់វ
សល នួ្/អតល់មូលន្រ្ រតទ ល់សល នួ្វផ្ែលមរន្ធានាលៅលលើលស្វាទាងំលន្៉ះលនា៉ះ។វអែប្ប៏្កច
ស្ ឲំ្យន្រលាជប្របស់្អែប្ររចរណ្តធានាលៅលលើលស្វាទាងំលន្៉ះលៅប្ន ុងអាលប្មាងរបស់្
លអា។ 

លត្ើន្រណ្តកចទាប់្ទងបាន្វប្បស្រន្លបើធានារ៉ា ប់រងស្ សគរឯប្ជន្របស់្អែប្
បែរលស្្ការទាមទារវឬការលស្ែ ើស្ ំរបស់្អែប្?វ 

ធានារ៉ា ប់រងស្ សគរឯប្ជន្វប្តូ្ិែំលណើរការការទាមទាររបស់្អែប្វឬល ៃ្ ើយត្បលៅ
នឹ្ងសំ្លណើជាលាយលប្ខណអ៍ប្ែររបស់្អែប្ប្ន ុងរយៈលរលវ30វនថ្ៃ។វ19វលប្កាយទទួលបាន្
ការបែរលស្្វឬលស្វាប្មមប្តូ្ិបាន្បញ្ឈប់លនា៉ះវអែប្កចដាប់្ពាប្យបណត ងឹជទំាស់្
លដាយតទ ល់តាមរយៈនាយប្ដាា ន្លស្វាស្មាជរប្ធានារ៉ា ប់រងរបស់្អែប្។វអែប្កច
ផ្ស្វងរប្រ័ត្៌ាមាន្ទំនាប់្ទំន្ងលន្៉ះបាន្លៅលលើប័ណណធានារ៉ា ប់រងរបស់្អែប្វឬលៅលលើ
លស្ៀិលៅផ្ណនំារអីត្ថប្បលាជន៍្។វលៅលរលអែប្ទូរស្រទវស្ ំន្រាយជាមួយន្រណ្ត
មាែ ប់្អំរកីារបត ឹងជទំាស់្លៅនឹ្ងលស្វាទាប់្ទងនឹ្ងជងឺំលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្វឬលស្វា
ស្ សគរផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាា។វអាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងវរបស់្អែប្កចលស្ែ ើឲ្យអែប្ដាប់្
បណត ឹងជំទាស់្ជាលាយលប្ខណអ៍ប្ែរ។វអាលប្មាងលអែងលទៀត្កចមាន្
ែំលណើរការបត ឹងជទំាស់្តាមអន្ឡាញ។វលទា៉ះា ងណ្តប៏្វលដាយវប្ប្មុហ្  ន្ធានារ៉ា ប់
រងប្តូ្ិល ៃ្ ើយត្បលៅនឹ្ងពាប្យលស្ែ ើស្ ំរបស់្អែប្លៅប្ន ុងរយៈលរលវ30វនថ្ៃ។20 

លៅលរលប្ប្មុហ្  ន្ធានារ៉ា ប់រងបែរលស្្សំ្លណើរបស់្អែប្វរួប្លអាប្តូ្ិបញ្ញមា ប់្រលីហ្ត្ 
អលស្ប្មាប់ការបែរលស្្។វរួប្លអាប៏្ប្តូ្ិអតល់ែល់អែប្នូ្ិឯប្ារផ្ែលពាប់្រន័្ធអង
ផ្ែរ។វលស្ែ ើស្ ំឯប្ារទាងំលន្៉ះប្បស្រន្លបើអែប្មរន្ទាន់្មាន្ឯប្ារទាងំលន្៉ះលៅល ើយ។វ
លៅលរលអែប្បត ឹងជំទាស់្វរមួបញ្ច លូនូ្ិការវាយត្នមៃទាងំឡាយរមី ន្មប្វអាលប្មាង
រាបាលនានាវលោលបំណងវន្រងលរសរត្ទាងំឡាយរបី្អូាលរទយប្ មារបូ្ន្របស់្អែប្វ
មណឌ លស្រប្ា រ្ការវឬវមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្។វឯប្ារអស់្ទាងំលន្៉ះអួារជួយែល់
គរចំបាច់ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត នន្ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វរប្ាទ ប្ឲ្យមាន្
នូ្ិឯប្ារទាងំលន្៉ះបផ្ន្ថមលទៀត្ប្ន ុងអំ ុងែំលណើរការបត ឹងជទំាស់្។វ21 

្ន្ធាន្ទាងំលន្៉ះអតល់នូ្ិរត័្៌ាមាន្បផ្ន្ថមអំរែីំលណើរការបត ឹងជទំាស់្ធានារ៉ា ប់រង
ឯប្ជន្វន្រងចាប់វSB 946៖ 



ទំរ័រវ9វនន្វ21 

• សូ្មច ចទីលន្៉ះវស្ប្មាប់ឯប្ារលបា៉ះរ មពលដាយវDRCវស្ត ីរីការបត ឹងជំទាស់្វ
ការបែរលស្្លដាយអាលប្មាងស្ សគរឯប្ជន្។ 

• សូ្មច ចទីលន្៉ះស្ប្មាប់ឯប្ារលបា៉ះរ មពលដាយវDRCស្ត ីរីចាប់វSB 946។ 

• សូ្មច ចទីលន្៉ះ ស្ត ីរបីញ្មា ីរយល ម្ ៉ះអាលប្មាងទាងំអស់្ស្ថ រត្លប្កាមនាយប្ដាា ន្វ
ប្អាប់ប្អាងលស្វាផ្ថ្ទាសំ្ សគរ (DMHC)។ 

• សូ្មច ចទីលន្៉ះវស្ប្មាប់បញ្មា ីរយល ម្ ៉ះអាលប្មាងទាងំអស់្ស្ថ រត្លប្កាមវ
នាយប្ដាា ន្ធានារ៉ា ប់រងវ(DI)។ 

ការព្យាបាលតាមបែែ ABA មៅតាមសាលារដ្ឋ 

បូ្ន្របស់្អែប្កចទទួលបាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈអាលប្មាងធានាវ
រ៉ា ប់រងស្ សគរបូ្ន្របស់្អែប្។វលទា៉ះបីា ងណ្តវប្បស្រន្លបើបូ្ន្របស់្អែប្ប្តូ្ិការការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវលែើមកីទទួលបាន្លស្វាការអប់ររំរលស្ស្លនា៉ះវវាររត្ជាកច
ទទួលបាន្នូ្ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវផ្ែលពាប់្រ័ន្ធនឹ្ងការអប់រតំាមរយៈ
មណឌ លស្រប្ា រ្ការបូ្ន្របស់្អែប្។វមាន្ការបំ្ណត់្លៅលលើការទទួលបាន្វន្រងការ
អតល់មូលន្រ រ្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈមណឌ លស្រប្ា រ្ការ។វផ្អែប្លន្៉ះ
រន្យល់រចីាប់ស្ហ្រន័្ធស្ត រីបី្មមវិ ភ្ា អីប់រំររលស្ស្វររីលបៀបលស្ែ ើស្ ំប្មមវិ ភ្ា អីប់រំជាវ
លប្ខណៈប អាគលស្ប្មាប់បូ្ន្របស់្អែប្វន្រងរីាថ ន្គរផ្ែលមណឌលស្រប្ានឹ្ងអតល់
មូលន្រ រ្ស្ប្មាប់ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វលៅប្ន ុងរែាកាលីហ្វ ័រញ វចាប់ប អាគលវ
មាន្ររការគរប្អាប់ប្អាងលៅលលើប្មមវិ ភ្ា ីអប់រំររលស្ស្។ 

លត្ើអវ ីលៅជាចាប់ប អាគលមាន្ររការគរន្រងស្តង់ដាវFAPE?វ 

លៅប្ន ុងរែាកាលីហ្វ ័រញ វចាប់ស្ហ្រន័្ធន្រងចាប់រែាប្អាប់ប្អាងលលើប្មមវិ ភ្ា ីអប់រំ
ររលស្ស្។វចាប់ទាងំលន្៉ះរប់បញ្ច លូទាងំចាប់ប អាគលមាន្ររការគរវ(IDEA)វន្រង
ប្ប្មអប់រំរែាកាលីហ្វ ័រញ ។វចាប់វIDEAវបំ្ណត់្លោលការណផ៍្ណនំាស្ប្មាប់ស្តង់ដា
ប្មមវិ ភ្ា ីអប់រំររលស្ស្។វ 

ស្រស្ែផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់នូ្ិការអប់ររំរលស្ស្វមាន្ស្រទធរទទួល
បាន្ការអប់រំជាាធារណៈស្មប្ស្បលដាយឥត្អារត្នថ្ៃវ(FAPE)។22វ“ឥត្អារត្នថ្ៃ”វ
មាន្ន័្យថាាលារែាបង់នថ្ៃស្ប្មាប់ការអប់រំររលស្ស្វន្រងលស្វាពាប់្រន័្ធនានា—
មរន្ផ្មន្ប្អួាារលទ។វ“ស្មប្ស្ប”វមាន្ន័្យថាការអប់ររំរលស្ស្ល ៃ្ ើយត្បលៅនឹ្ង
ត្ប្មូិដាច់លដាយផ្ ប្របស់្ស្រស្ែ។វលហ្ើយការអប់ររំរលស្ស្អតល់ជូន្វស្រស្ែនូ្ិ
អត្ថប្បលាជន៍្ផ្អែប្អប់រំ។វែូលចែ៉ះវប្បស្រន្លបើស្រស្ែប្តូ្ិការការរាបាលតាមផ្បបវ
ABAវលែើមកីបាន្អត្ថប្បលាជន៍្រាីលាលនា៉ះវមណឌ លស្រប្ា រ្ការអួារបង់នថ្ៃការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវជាលស្វាពាប់្រន័្ធ។23វលហ្ើយវFAPEវត្ប្មូិឲ្យលស្វាលនា៉ះល ៃ្ ើយ
ត្បលៅតាមស្តង់ដាស្មប្ស្បរាីលាមលត្តយយែល់ាលាម្យមស្រប្ាវ(កយ វ3វែល់វ
21វឆ្ែ ំ)វន្រងអន្ ិត្តលៅតាមប្មមវិ ភ្ា ីអប់រំជាលប្ខណៈប អាគលវ(IEP)។24 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/F07201.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/F07101.pdf
https://wpso.dmhc.ca.gov/hpsearch/viewLicensedHealthPlan.aspx
https://interactive.web.insurance.ca.gov/webuser/ncdw_alpha_co_line$.startup
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លត្ើប្មមវិ ភ្ា ីអប់រជំាលប្ខណៈប អាគលវ(IEP)វជាអវីវន្រងលត្ើសំុ្លស្ែ ើស្ ំប្មមវិ ភ្ា លីន្៉ះស្ប្មាប់វ
បូ្ន្សំុ្លដាយរលបៀបណ្ត?វ 

ប្មមវិ ភ្ា ីអប់រំជាលប្ខណៈប អាគលវ(IEP)វអឺាជាអាលប្មាងជាលាយលប្ខណ៍អប្ែរវផ្ែលអែប្
ន្រងប្ប្មុការងារវIEPវស្រស្ែរបស់្អែប្បលងក ើត្ល ើងលៅលរលបូ្ន្របស់្អែប្មាន្ស្រទធរ
ទទួលបាន្ការអប់រំររលស្ស្។វប្ប្មុការងារវIEPវផ្ប្ស្ប្មួលល ើងវិ ភាញនូ្ិវIEPវប្បចំឆ្ែ ំវ
ា ងត្រចបំអ ត្។វIEPវលរៀបរប់របី្ប្មរត្ការស្រប្ាបចច ុបកន្ែរបស់្បូ្ន្អែប្វលោលលៅ
ស្រប្ាវលស្វាប្មមវទីាែ ប់្កប្ស័្យវការផ្ប្ស្ប្មួលវន្រងការដាប់្លៅតាមាលា។25 

ជំហាន្ែំបូងលែើមកទីទួលបាន្ប្មមិ ភ្ា ីវIEPវអឺាប្តូ្ិលស្ែ ើស្ ំឲ្យមណឌ លស្រប្ា រ្ការវាយ
ត្នមៃបូ្ន្របស់្អែប្ស្ប្មាប់ការអប់រំររលស្ស្។វអែប្វឬន្រណ្តមាែ ប់្លៅប្ន ុងប្ប្មុាលាវ
របស់្ស្រស្ែអែប្កចផ្ណនំាស្រស្ែរបស់្អែប្ស្ប្មាប់ការវាយត្នមៃលៅលរលណ្តមួយប៏្
បាន្។វប្បស្រន្លបើអែប្ចង់ផ្ណនំាស្រស្ែរបស់្អែប្ស្ប្មាប់ការអប់ររំរលស្ស្វលនា៉ះវសូ្ម
លអាើសំ្លណើជាលាយលប្ខណអ៍ប្ែរន្រងច ៉ះកាលបរ ភាលច័ទលៅកាន់្នាយប្ាលាស្រស្ែរបស់្
អែប្។26វាលាប្តូ្ិផ្ត្លអាើឲ្យអែប្នូ្ិអាលប្មាងវាយត្នមៃប្ន ុងរយៈលរលវ15វនថ្ៃវលប្កាយ
ទទួលបាន្សំ្លណើផ្ណនំាជាលាយលប្ខណអ៍ប្ែរស្ប្មាប់ការអប់រំររលស្ស្។វលរលលិលា
បំ្ណត់្លន្៉ះវប្តូ្ិតែ ប្ប្ន ុងអំ ុងវិ ភាស្មកាលលលើស្របី្បំានថ្ៃវ(ឧទា.វិ ភាស្ែមកាលរែូិ
ស្ៃ ឹប្លឈើប្ជ៉ុះវន្រងរែូិលតត )។វ 

មណឌ លស្រប្ា រ្ការមរន្កចវាយត្នមៃស្រស្ែរបស់្អែប្បាន្រហូ្ត្ទាល់ផ្ត្សល នួ្ទទួលវ
បាន្នូ្ិការឯប្គរយល់ប្រមស្ប្មាប់ការវាយត្នមៃជាលាយលប្ខណអ៍ប្ែររបស់្អែប្។វ
ប្តូ្ិប្បាប្ែថាាលាមាន្អាលប្មាងវាយត្នមៃស្រស្ែរបស់្អែប្លៅប្អាប់ផ្អែប្វទាងំអស់្
នន្ររការគរផ្ែលប្តូ្ិបាន្ស្ងែ័យ។វអែប្កចស្រលស្រលៅលលើអាលប្មាងថាវអែប្ចង់
ែឹងផ្ប្ប្ងស្រស្ែរបស់្អែប្មាន្ត្ប្មូិការការរាបាលតាមផ្បបវABAវលៅាលា។វ
បនាទ ប់មប្វសូ្មច ៉ះហ្ត្ថលលខាយល់ប្រមលៅលលើអាលប្មាងវាយត្នមៃវលស្ែ ើស្ កំារវាយ
ត្នមៃបផ្ន្ថមប្បស្រន្លបើចំបាច់វន្រងសូ្មលអាើប្ត្ ប់មប្វិ ភាញឲ្យបាន្ទាន់្លរលនូ្ិ
អាលប្មាងផ្ែលច ៉ះហ្ត្ថលលខារចួរល់លៅកាន់្ាលាលរៀន្។វ 

លៅលរលមណឌលស្រប្ា រ្ការទទួលបាន្ការយល់ប្រមជាលាយលប្ខណ៍អប្ែរស្ប្មាប់
ការវាយត្នមៃគៃ មវមណឌ លស្រប្ា រ្ការប្តូ្ិលរៀបចំការប្បជ សំ្ត ីរបី្មមិ ភ្ា ីវIEPវលែើមកី
ររគប្ារសី្រទធរប្ស្បចាប់ប្តូ្ិទទួលបាន្ការអប់ររំរលស្ស្របស់្ស្រស្ែអែប្ប្ន ុងរយៈ
លរលវ60វនថ្ៃតាមប្បត្រទរន្។27វលហ្ើយប្បស្រន្លបើស្រស្ែរបស់្អែប្ប្តូ្ិបាន្រប្ល ើញថា
មាន្ស្រទធរប្ស្បចាប់ទទួលបាន្ការអប់ររំរលស្ស្លនា៉ះវប្ប្មុការងារវIEPវប៏្ប្តូ្ិបលងក ើត្
ការអប់រំររលស្ស្ល ើងស្ប្មាប់ស្រស្ែរបស់្អែប្ប្ន ុងរយៈលរលបំ្ណត់្ែូចោែ លន្៉ះផ្ែរ។វ
ជាថ្មីមតងលទៀត្វលរលលិលាបំ្ណត់្លន្៉ះតែ ប្ស្ប្មាប់វិ ភាស្ែមកាលាលារយៈលរលផ្ិង
ជាងប្បំានថ្ៃ។វមណឌ លស្រប្ា រ្ការអួារររគប្ារតី្ប្មូិការស្រស្ែរបស់្អែប្វបលងក ើត្លោល
បំណងជាប់្លាប់្លែើមកលី ៃ្ ើយត្បចំលពា៉ះត្ប្មូិការទាងំលនា៉ះវន្រងបងាា ញរអីវ ីផ្ែលជា
លស្វាពាប់្រ័ន្ធន្រងទីាែ ប់្កប្ស័្យផ្ែលស្រស្ែរបស់្អែប្ប្តូ្ិការលែើមកបីលងក ើត្ឲ្យមាន្
ិឌ្ឍន្គរែល់លោលបំណងរបស់្រួប្លអា។វ 
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ប្ប្មុការងារវIEPវកចយល់ប្រមថាវស្រស្ែរបស់្អែប្មាន្ត្ប្មូិការលស្វារាបាលតាម
ផ្បបវABAវលៅាលាវលែើមកីទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្រកីារអប់ររំរលស្ស្។វលបើែូលចែ៉ះ
ផ្មន្វប្មមវិ ភ្ា សី្រប្ាវIEPវបូ្ន្របស់្អែប្នឹ្ងរមួបញ្ច លូនូ្ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវ
ថាជាវ“លស្វាប្មមពាប់្រ័ន្ធ។”វលស្វាប្មមពាប់្រ័ន្ធវជាលស្វាចំបាច់ទាងំឡាយវណ្តលែើមកី
ជួយែល់ស្រស្ែឲ្យទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្របី្មមវិ ភ្ា ីអប់ររំរលស្ស្របស់្វលអា។វ28វលែើមកីវ
“ទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្រកីារអប់ររំរលស្ស្”វជាទូលៅមាន្ន័្យថាវការបលងក ើត្ឲ្យ
មាន្នូ្ិិឌ្ឍន្គរែម៏ាន្ប្បលាជន៍្លឆ្ព ៉ះលៅល ៃ្ ើយត្បលោលបំណងវន្រងិត្ថ ុបំណង
ទាងំឡាយរបស់្ប្មមវិ ភ្ា ីវIEP។29វលៅឯប្រចេប្បជ វំIEPវឪរ ប្មាត យស្រស្ែអួារលប្ត្ៀមលែើមកី
បញ្ច ុ ៉ះបញ្ច លូែល់ប្ប្មុការងារវIEPវថាបូ្ន្របស់្រួប្លអាប្តូ្ិការការរាបាលតាមផ្បបវ
ABAវជាចំបាច់វលែើមកីឲ្យទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្រកីារអប់រំររលស្ស្។វស្ប្មាប់
រ័ត្៌ាមាន្បផ្ន្ថមអំរកីារវាយត្នមៃន្រងែំលណើរការប្មមវិ ភ្ា ីវ IEPវរមួទាងំអែប្ផ្ែល
ប្តូ្ិចូលរមួប្បជ វំIEPវន្រងអវ ីផ្ែលអែប្កចល វ្ ើល ើងប្ន ុងប្រណីផ្ែលអែប្មរន្យល់
ប្ស្បតាមការវាយត្នមៃរបស់្មណឌ លស្រប្ា រ្ការវ ឬការស្លប្មចរបស់្ប្ប្មុការងារវ
IEPលទលនា៉ះ។សូ្មចូលលៅកាន់្។ 

ម ើកមេ វ ធធី IEP កូនរែស់ខុ្ាំអាចរ វូព្យនារមព្យល 
មទ? 

លទ។វលប្កាយរបីលងក ើត្ប្មមវិ ភ្ា ីវIEPវល ើងវការអប់រំររលស្ស្ន្រងលស្វាពាប់្រន័្ធទាងំ
ឡាយប្តូ្ិបាន្អតល់ែល់បូ្ន្របស់្អែប្លៅតាមប្មមវិ ភ្ា ីវIEP។វទីគែ ប់្ងារអប់របំ្ន ុង
មូលដាា ន្វប្តូ្ិផ្ត្ប្បាប្ែថាវរ មំាន្ការរន្ារលរលប្ន ុងការអន្ ិត្តប្មមវិ ភ្ា ីវIEPវរបស់្
ស្រស្ែលទវរមួបញ្ច លូទាងំប្រណណី្តមួយពាប់្រន័្ធែល់សំ្ណួរអំរកីារបង់ប្បាប់្ស្ប្មាប់
ការអប់ររំរលស្ស្វន្រងលស្វាពាប់្រន័្ធទាងំឡាយ។30 

លត្ើមណឌ លស្រប្ា រ្ការវឬធានារ៉ា ប់រងរបស់្សំុ្បង់ចំណ្តយស្ប្មាប់ការរាបាលវតាម
ផ្បបវABAវលទ? 

ការរាបាលតាមផ្បបវABAវប្តូ្ិអតល់លៅប្ន ុងប្មមវិ ភ្ា ីវIEPវបូ្ន្របស់្អែប្វមរន្ផ្មន្
មាន្ន័្យថាវអាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងវឬគអីាទីបីប្ស្លែៀងោែ លន្៉ះផ្លងប្តូ្ិអតល់ឲ្យលទៀត្វ
ឬវបង់នថ្ៃស្ប្មាប់លស្វាទាងំឡាយែល់ប្ មារមាន្ររការគរលនា៉ះលទ។31វអាលប្មាងវ
Medi-Calវន្រងធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្ប្តូ្ិអតល់នូ្ិលស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវ
លៅែល់ប្ មារទាងំឡាយផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់។វប្ មារទទួល
បាន្ការរាបាលលៅប្ន ុងបរ ភាបទអប់រវំឬវស្ប្មាប់លោលបំណងអប់រំវមរន្កចលដា៉ះ
ផ្លងអែប្ធានាលចញរកីារធានាលៅលលើលស្វាប្មមទាងំឡាយផ្ែលប្តូ្ិការលប្តបរ ភាបទ
អប់រំលនា៉ះលទ។32 

លត្ើមណឌ លស្រប្ា រ្ការកចលស្ែ ើស្ ំសំុ្ឲ្យលប្បើអាលប្មាងវMedi-Cal ឬអាលប្មាងធានាវវរ៉ា ប់
រងលដាយរែាលអែងលទៀត្លែើមកីបង់នថ្ៃលស្វាបាន្លទ? 

https://serr.disabilityrightsca.org/#:~:text=Special%20Education%20Rights%20and%20Responsibilities%20%28SERR%29%20The%20Federal,education%20%28FAPE%29%20in%20the%20least%20restrictive%20environment%20%28LRE%29.
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មណឌ លស្រប្ា រ្ការកចស្ កំារយល់ប្រមរអីែប្លែើមកីលប្បើអាលប្មាងវMedi-Calវលែើមកី
បង់នថ្ៃលស្វាពាប់្រន័្ធទាងំឡាយរបស់្ស្រស្ែអែប្វប  ផ្ន្តអែប្មរន្ត្ប្មូិឲ្យអតល់ការយល់
ប្រមលនា៉ះលទ។វមណឌ លស្រប្ា រ្ការរែាកចនឹ្ងលប្បើប្បាស់្អាលប្មាងវMedi-Calវប្ មារវឬវ
អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងលដាយរែាលអែងលទៀត្វលែើមកីអតល់វឬបង់នថ្ៃលស្វាទាងំឡាយែូច
ផ្ែលប្តូ្ិបាន្អន្ ញ្ញា ត្ស្ថ រត្លប្កាមប្មមវិ ភ្ា ធីានារ៉ា ប់រង។វ 

លទា៉ះជាា ងណ្តវប្បស្រន្លបើបំណងនន្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវអឺាលែើមកីអតល់វ
FAPEវលៅែល់ប្ មារផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់លនា៉ះវមណឌ លស្រប្ាវ
រ្ការមរន្កចត្ប្មូិឲ្យឪរ ប្មាត យប្ មារច ៉ះហ្ត្ថលលខាស្ប្មាប់ច ៉ះល ម្ ៉ះប្ន ុងអាលប្មាងវ

Medi-Calវលែើមកីធានាលលើលស្វាលនា៉ះលទ។33វមណឌ លស្រប្ា រ្ការកចនឹ្ងមរន្ត្ប្មូិឲ្យ
ឪរ ប្មាត យប្ មារទទួលស ស្ប្តូ្ិចំណ្តយប្បាប់្លហាល  ស្ប្មាប់លស្វាប្មមទាងំឡាយ
ែូចជាការបង់ប្បាប់្នន្ចំនួ្ន្ទឹប្ប្បាប់្ប្តូ្ិបង់តទ ល់សល នួ្វឬវស្ហ្បង់ប្បាប់្លទ។វប្ប
ស្រន្លបើការបង់ប្បាប់្ចំនួ្ន្ទឹប្ប្បាប់្តទ ល់សល នួ្វឬវស្ហ្បង់ប្បាប់្លប្ើត្ល ើងលដាយវ
ារផ្ត្ការដាប់្ពាប្យទាមទារស្ប្មាប់លស្វាប្មមលនា៉ះវលរលលនា៉ះមណឌលស្រប្ា រ្ការ
កចនឹ្ងលចញនថ្ៃវលបើមរន្អ ីចឹងលទឪរ ប្មាត យប្តូ្ិលចញលនា៉ះលហ្ើយ។34 

លហ្ើយមណឌ លស្រប្ា រ្ការកចនឹ្ងមរន្លប្បើអត្ថប្បលាជន៍្របស់្បូ្ន្លៅលប្កាម
អាលប្មាងវMedi-Cal លទវប្បស្រន្លបើលប្បើវានឹ្ង៖ 

• បន្ថយនូ្ិរយៈលរលប្តូ្ិធានាផ្ែលមាន្វឬអត្ថប្បលាជន្ផ្ែលប្តូ្ិបាន្ធានា
ណ្តមួយលអែងលទៀត្ 

• នំាឲ្យប្ប្មុប្អួាារលចញចំណ្តយលស្វាវលបើមរន្អ ីចឹងលទប្តូ្ិធានាលដាយវវវវវអត្ថ
ប្បលាជន៍្ជាាធារណៈវឬប្មមវិ ភ្ា ីធានារ៉ា ប់រងវលហ្ើយផ្ែលប្ មារប្តូ្ិការលៅ
ខាងលប្តលរលប្ មារលៅប្ន ុងាលា។ 

• បលងកើន្ប រវលាភវឬវនំាលៅែល់ការបញ្ឈប់អត្ថប្បលាជន៍្វឬវធានារ៉ា ប់រងវឬ 
• ប្បឈមនឹ្ងការបាត់្បង់ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់ការលលើប្
ផ្លងស្ប្មាប់ការស្ថ រត្លៅអទ៉ះវន្រងតាមស្ហ្អាមន៍្វផ្អែប្លៅលលើត្នមៃស្រ បពាប់្
រ័ន្ធនឹ្ងស្ សគរ។35 
 

មណឌ លស្រប្ា រ្ការប្តូ្ិទទួលបាន្នូ្ិការយល់ប្រមរឪីរ ប្មាត យជាលាយលប្ខណវ៍
អប្ែរម ន្ការទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្ជាធាស្រណៈឬធានារ៉ា ប់រងរបស់្ប្ មារវឬ
ឪរ ប្មាត យ។36វប្បស្រន្លបើឪរ ប្មាត យមរន្អតល់ការយល់ប្រមឲ្យលប្បើអត្ថប្បលាជន៍្វ
ឬធានារ៉ា ប់រងរបស់្រួប្លអាវលប្ពា៉ះផ្ត្រួប្លអានឹ្ងទទួលស ស្ប្តូ្ិលលើចំណ្តយស្ប្មាប់
លស្វាប្មមលនា៉ះវលែើមកីឲ្យប្តូ្ិលៅតាមស្តង់ដាវFAPEវមណឌ លស្រប្ា រ្ការកចនឹ្ងលប្បើ
មូលន្រ រ្អប់រំររលស្ស្លែើមកបីង់នថ្ៃលស្វាប្មម។37 

លត្ើប្តូ្ិល វ្ ើា ងណ្តវប្បស្រន្លបើអត្ថប្បលាជន៍្ជាាធារណៈវឬវធានារ៉ា ប់រងស្ សគរ
ាធារណៈបែរលស្្មរន្បង់ប្បាប់្ស្ប្មាប់ការរាបាលតាមផ្បបវABAវលនា៉ះ?វ 
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ប្បស្រន្លបើទីគែ ប់្ងារាធារណៈវលប្តរីមណឌ លស្រប្ា រ្ការវបរជ័យប្ន ុងការអតល់វឬវ
បង់ប្បាប់្ស្ប្មាប់ការអប់ររំរលស្ស្វន្រងលស្វាពាប់្រន័្ធលនា៉ះវទីគែ ប់្ងារអប់រំ
ាធារណៈប្ន ុងមូលដាា ន្ប្តូ្ិអតល់វឬបង់ប្បាប់្ស្ប្មាប់លស្វាប្មមទាងំឡាយឲ្យបាន្រសួ្
រន់្។38វទីគែ ប់្ងារអប់រំប្ន ុងមូលដាា ន្វជា្មមតាមណឌលស្រប្ា រ្ការទទួលស ស្ប្តូ្ិ
ស្ប្មាប់ការបលងក ើត្ប្មមវិ ភ្ា ីវIEPវរបស់្ស្រស្ែ។វសូ្មលមើលខាងលលើស្ប្មាប់រ័ត្៌ាមាន្វ
បផ្ន្ថមស្ត ីរកីារធានារបស់្ធានារ៉ា ប់រងលលើការចំណ្តយស្ប្មាប់ការរាបាលតាម
ផ្បបវABA។វ 

លត្ើមណឌ លស្រប្ា រ្ការកចលប្បើធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្របស់្សំុ្បង់ចំណ្តយស្ប្មាប់ការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវបាន្លទ?វ 

បាទ/ចស៎្វប្បស្រន្លបើអែប្អតល់ការយល់ប្រមវលហ្ើយធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្របស់្
អែប្មាន្ធានាលៅលលើលស្វាប្មមលនា៉ះ។វលៅលរលលស្វាប្មមអតល់វFAPEវលៅែល់ប្ មារ
ផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់លនា៉ះវទីគែ ប់្ងារាធារណៈកច
នឹ្ងទទួលបាន្ផ្ត្ការអតល់ឲ្យែលំណើរការលៅលលើធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្របស់្ឪរ ប្មាត យ
ប្ន ុងប្រណីឪរ ប្មាត យអតល់ការយល់ប្រមផ្ត្ប  លណ្តណ ៉ះ។វឪរ ប្ប្តូ្ិផ្ត្អតល់ការយល់ប្រម
ប្អាប់លរលផ្ែលមណឌលស្រប្ា រ្ការលស្ែ ើស្ លំប្បើអត្ថប្បលាជន៍្ធានាវវរ៉ា ប់រងឯប្ជន្
របស់្ឪរ ប្មាត យ។វការបែរលស្ រ្បស់្ឪរ ប្មាត យលែើមកអីន្ ញ្ញា ត្ឲ្យមណឌលស្រប្ា
រ្ការចូលលៅកាន់្ធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្របស់្លអាវមរន្ផ្មន្ផ្លងឲ្យមណឌលស្រប្ា
រ្ការឈប់លលើការទទួលស ស្ប្តូ្ រិបស់្សល នួ្វលែើមកីអតល់លស្វាទាងំឡាយលដាយមរន្អារត្

នថ្ៃចំលពា៉ះឪរ ប្មាត យលនា៉ះលទ។39 

ធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្ជួន្កាលត្ប្មូិឲ្យមាន្ការបង់ប្បាប់្លចញរលីហាល  តទ ល់សល នួ្
ម ន្វឬវស្ហ្បង់ប្បាប់្ស្ប្មាប់លស្វាប្មម។វលៅប្ន ុងប្រណទីាងំលន្៉ះវមណឌ លស្រប្ា រ្ការ
កចនឹ្ងលចញចំណ្តយផ្ែលឪរ ប្មាត យនឹ្ងត្ប្មូិឲ្យបង់។40វល វ្ ើផ្បបលន្៉ះវមណឌ ល
ស្រប្ា រ្ការកចចូលលៅកាន់្ធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វលហ្ើយឪរ ប្មាត យនឹ្ងមរន្ត្ប្មូិ
ឲ្យបង់នថ្ៃចំណ្តយលនា៉ះលទ។វឪរ ប្មាត យលៅផ្ត្ប្តូ្ិអតល់ការយល់ប្រមលៅែល់មណឌ ល
ស្រប្ា រ្ការស្ប្មាប់ការលប្បើធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វឬវអត្ថប្បលាជន៍្វទាងំ
ឡាយែផ្ែល។វប្បស្រន្លបើឪរ ប្មាត យមរន្អតល់ការយល់ប្រមឲ្យលប្បើធានាវវវរ៉ា ប់រងឯប្
ជន្របស់្សល នួ្វរលីប្ពា៉ះរួប្លអានឹ្ងទទួលស ស្ប្តូ្ិលលើចំណ្តយស្ប្មាប់លស្វាប្មមលនា៉ះវ
លែើមកីឲ្យប្តូ្ិតាមស្តង់ដាវFAPEវមណឌ លស្រប្ា រ្ការកចនឹ្ងលប្បើនូ្ិមូលន្រ្ រអប់រំ
ររលស្ស្របស់្សល នួ្លែើមកីបង់នថ្ៃលស្វាប្មម។41 

ការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លរែចាំ ាំែន់ 

ជា្មមតាវអាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរន្រងមណឌលស្រប្ា រ្ការវអតល់លស្វាន្រង
មូលន្រ រ្រាបាលតាមផ្បបវABA។វមតងមាក លវមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្ប៏្អតល់វ
មូលន្រ រ្ន្រងលស្វាការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។វមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្
កចអតល់មូលន្រ រ្ន្រងលស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវលៅលប្កាមប្មមវិ ភ្ា រីរីវ-វប្មមវិ ភ្ា ី
ឆ្ប់ចូលលរៀន្វន្រងចាប់វLanterman។វលៅប្ន ុងផ្អែប្លន្៉ះអតល់លស្ចប្ត លីអតើមជាលោលរី
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មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្រែាកាលីហ្វ ័រញ វប្មមវិ ភ្ា ីឆ្ប់ចូលលរៀន្វចាប់វLantermanវ
លហ្ើយមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្អតល់មូលន្រ្ រស្ប្មាប់ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វ
មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្ប៏្កចអតល់អងផ្ែរនូ្ិការលរៀបចំឯប្ាររគីរចំបាច់
ផ្អែប្លិជមាាស្រស្តបផ្ន្ថមលទៀត្ចំលពា៉ះអាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរ។វលបើលទា៉ះបីជាអែប្
មរន្មាន្អាលប្មាងទទួលយប្លស្វាវABAវតាមរយៈមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្ប៏្លដាយវ
ប៏្វាមាន្ប្បលាជន៍្លែើមករីរគប្ារជីលប្មើស្នានាជាមួយរួប្លអាផ្ែរ។វ 

លត្ើមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្រែាកាលីហ្វ ័រញ ជាអវី? 

មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្រែាកាលីហ្វ ័រញ វស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាប្មមែល់ប្ មារន្រងមន្ ស្ែ
លរញិយ័ផ្ែលមាន្ររការគរផ្អែប្ការលូត្លាស់្។វមាន្មជឈមណឌលប្បចំវតំ្បន់្
ឯប្ជន្មរន្រប្ប្នប្មចំនួ្ន្វ21វលៅប្ន ុងរែាកាលីហ្វ ័រញ ។វមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្
ស្ថ រត្លប្កាមប្ប្សួ្ងលស្វាការរបី្លូត្លាស់្វ(DDS)វន្រងប្តូ្ិអន្ ិត្តលៅតាម
ចាប់ចំណងលជើងវ17វន្រងចាប់វLanterman។វចាប់ចំណងលជើងវ17វប្អាប់ប្អាង
លលើប្មមវិ ភ្ា ីឆ្ប់ចប់លអតើមរបស់្រែាកាលីហ្វ ័រញ ស្ប្មាប់ទារប្ន្រងប្ មារកយ រវី0វែល់វ
36វផ្ស។42វចាប់វLantermanវប្អាប់ប្អាងលលើលស្វាប្មមមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្ស្ប្មាប់
លប្មងកយ រីវ3ឆ្ែ ំល ើងលៅ។វមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្វាយត្នមៃរតី្ប្មូិការរបស់្
មន្ ស្ែវន្រងបំ្ណត់្រីស្រទធរប្ស្បចាប់ផ្ែលកចទទួលបាន្លស្វាប្មមវរមួទាងំ
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។វវ 

លត្ើប្មមវិ ភ្ា ីឆ្ប់ចប់លអតើមវ(0វែល់វ36ផ្ស)វជាអវី? 

ប្មមិ ភ្ា ឆី្ប់ចប់លអតើមរបស់្មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្វអតល់នូ្ិលស្វាប្មមស្ប្មាប់ប្ មារ
រកីយ វ0វែល់វ36វផ្ស។វប្តូ្ិបាន្បលងក ើត្ល ើងលែើមកលី ៃ្ ើយត្បលៅនឹ្ងចាប់ស្ត ីរី
ប អាគលមាន្ររការគរអប់រំវ(IDEA)វផ្អែប្វC43វប្មមវិ ភ្ា ឆី្ប់ចប់លអតើមធានាែល់លស្វា
អន្តរអាមន៍្ស្ប្មាប់ទារប្វឬប្ មារតូ្ចផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់។វ
ប្បរ័ន្ធនន្លស្វាប្មមលន្៉ះវអន្ ិត្តតាមវិ ភាធាន្ស្ប្មបស្ប្មួលន្រងលតត ត្លៅលលើប្អួាារជា
ចមកងវលែើមកីអន្តរអាមន៍្ទាន់្លរល។44វការវាយត្នមៃឯប្ាររបស់្មជឈមណឌលប្បចំ
តំ្បន់្បំ្ណត់្លៅលលើលប្ខណស្មកត្ត រផ្ែលកចទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់របស់្ទារប្វ
ឬប្ មារតូ្ចស្ប្មាប់ការអន្តរអាមន៍្ទាន់្លរលតាមរយៈប្មមវិ ភ្ា ឆី្ប់ចប់លអតើម 

ទារប្ន្រងប្ មារតូ្ចកយ រវី0 ែល់វ36ផ្សវកចនឹ្ងមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្ប
ចាប់ស្ប្មាប់ប្មមវិ ភ្ា ចីប់លអតើមទាន់្លរលវប្បស្រន្លបើរួប្លអាបំលរញបាន្លៅតាម
មួយប្ន ុងចំលណ្តមលប្ខសណឌត្ប្មូិទាងំឡាយ៖ 

• មាន្ការយឺត្ា ិផ្អែប្ការលូត្លាស់្ា ងលហាចណ្តស់្វ33%វលៅប្ន ុងផ្អែប្
មួយវឬវលប្ចើន្នន្ការលូត្លាស់្នន្ការយល់ែងឹវការទំនាប់្ទំន្ងវស្ងគមវឬវ
ករមមណ៍វការស្ប្មបសល នួ្វឬវការលូត្លាស់្ផ្អែប្រងកាយទាងំមូលរមួទាងំការ
លមើលន្រងការាត ប់អងផ្ែរវឬ 
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• មាន្មូលលហ្ត្ ែឹងចាប់រលីប្ខសណឌ លដាយមាន្ឱកាស្នន្លទធអលលូត្លាស់្
យឺត្វឬ 

• ប្តូ្ិររចរណ្តលៅលលើហាន្រភ័យសពស់្នន្ការមាន្ររការគរការលូត្លាស់្ ៃ្ន់្ ៃ្រវ
លដាយារផ្ត្ការរមួបញ្ច លូោែ នន្ប្តាត ហាន្រភ័យផ្អែប្ជីិលិជមាាស្រស្ត វផ្ែលប្តូ្ិ
បាន្ល វ្ ើលរអាវិ ភាន្រច័័យលដាយប អាគលផ្ែលមាន្ជនំាញចាស់្លាស់្។45 

លស្វាអន្តរអាមន៍្ទាន់្លរលលអែងៗោែ ។វការររចរណ្តរមួបញ្ច លូនូ្ិត្ប្មូិការ
វាយត្នមៃការលូត្លាស់្របស់្ប អាគលវន្រងកទរគររបស់្ប្អួាារវន្រងការប្រួយ
បារមភទាងំឡាយផ្ែលប្តូ្ិបាន្ផ្ចប្រំផ្លប្ជាមួយនឹ្ងប្ប្មុការងារអាលប្មាងលស្វាវ
ប្អួាារជាលប្ខណៈប អាគលវ(IFSP)។វលស្វាអន្តរអាមន៍្ទាន់្លរលវកចរប់បញ្ច លូទាងំ
ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វIFSPវរបស់្ប្ មារតូ្ចកចបងាា ញរលីស្វាប្មមវរមួ
បញ្ច លូទាងំការរាបាលតាមផ្បបវABAវលែើមកីល ៃ្ ើយត្បលៅនឹ្ងត្ប្មូិការជាវ
លប្ខណៈប អាគលរបស់្លអា។វវ 

ប្បស្រន្លបើអែប្អារត្ថាវបូ្ន្តូ្ចរបស់្អែប្កចនឹ្ងទទួលបាន្អត្ថប្បលាជន៍្រកីារ
រាបាលតាមផ្បបវABAវសូ្មទាប់្ទងមជឍមណឌលប្បចំតំ្បន់្វឬវមណឌ លស្រប្ាវ
រ្ការរបស់្អែប្។វមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្វឬវមណឌ លស្រប្ា រ្ការវនឹ្ងចត់្តំាងអែប្

ស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាប្មមមាែ ប់្។វអែប្ស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាប្មមនឹ្ងជួយអែប្តាមរយៈ
ការបំ្ណត់្រីលប្ខណស្មកត្ត រផ្ែលកចទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់វន្រងល វ្ ើវ
ការស្ប្មបស្ប្មួលលស្វារាបាលតាមផ្បបវABA។46 

បូ្ន្សំុ្មាន្កយ លប្កាមវ3ឆ្ែ ំវមាន្លប្ខណស្មកត្ត រមួយចំនួ្ន្ែូចជងឺំលសាយបញ្ញា
រីបំ្លណើត្វប  ផ្ន្តមរន្ទាន់្ទទួលបាន្ការល វ្ ើលរអាវិ ភាន្រច័័យលៅល ើយលទ។វលត្ើរួប្លអាវ
កចទទួលការរាបាលតាមផ្បបវABAវរមីជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្បាន្ផ្ែរឬលទ? 

ប្បស្រន្លបើបូ្ន្របស់្អែប្មរន្មាន្លរអាវិ ភាន្រច័័យថាមាន្ជំងឺលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្លទ
លនា៉ះវរួប្លអាកចទទួលបាន្លស្វាប្មមវABAវរមីជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្វប្បស្រន្លបើ
រួប្លអាបំលរញបាន្លៅតាមលប្ខសណឌត្ប្មូិលែើមកទីទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់តាម
រយៈប្មម ិ ភ្ា ឆី្ប់ចប់លអតើម។47 

 

លត្ើចាប់វLantermanវ(កយ វ3ឆ្ែ ំល ើងលៅ)វជាអវី? 

ចាប់វLantermanវជាចាប់រែាកាលីហ្វ ័រញ វត្ប្មូិឲ្យមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្អតល់លស្វា
ែល់មន្ ស្ែចប់រកីយ វ3ឆ្ែ ំល ើងលៅ។វចាប់ធានាចំលពា៉ះអែប្ផ្ែលមាន្ររការគរ
ផ្អែប្ការលូត្លាស់្វឲ្យទទួលបាន្លស្វាប្មមវន្រងជំនួ្យទាងំឡាយផ្ែលលអាប្តូ្ិការ
លែើមកីល វ្ ើស្មាហ្រណ័ប្មមចូលលៅប្ន ុងជីិ ភាត្ស្ហ្អាមន៍្ន្រងបទររលា្ន៍្រស់្លៅប្បចំ
នថ្ៃែូចអែប្ទាងំលនា៉ះផ្ែលមរន្មាន្ររការគរផ្ែរ។48 
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លែើមកីមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់លស្វាប្មមមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្វ
ស្ថ រត្លប្កាមចាប់វLantermanវលនា៉ះវប អាគលប្តូ្ិផ្ត្មាន្ររការគរផ្ែល៖ 

• លប្ើត្មាន្ល ើងម ន្កយ វ18វឆ្ែ ំ 
• រំរឹងថានឹ្ងបន្តជាលរៀងរហូ្ត្វន្រង 

• បងាា ញររីរការគរ ៃ្ន់្ ៃ្រ។ 
 

លប្ខសណឌ ស្មប្ស្បកចទទូលបាន្រមួបញ្ច លូនូ្ិវិ ភាបត្ត រសួរប្ាលលដាយការប ៉ះទងគ រច
ៃ្ន់្ ៃ្រវវជំងឺស្ក ន់្វលសាយបញ្ញា របំី្លណើត្វលដាន្ស្ ីន្ប្ែូមវររការបញ្ញា វន្រងលប្ខសណឌ

ររការគរលអែងលទៀត្ប្ស្លែៀងោែ លៅនឹ្ងររការបញ្ញា វឬវមាន្ត្ប្មូិការរាបាលប្ស្
លែៀងោែ ។49វចាប់វLantermanវន្រាយថាមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្ប្តូ្ិអតល់ការវាយ
ត្នមៃវន្រងលស្វាស្ប្មបស្ប្មួល។រួប្លអាប៏្ប្តូ្ិអភរិឌ្ឍអងផ្ែរនូ្ិអាលប្មាងប្មមិ ភ្ា តីទ ល់
សល នួ្វ(IPP)។វប្មម ិ ភ្ា ីវIPPវកចបងាា ញរតី្ប្មូិការផ្អែប្លិជមាាស្រស្តស្ប្មាប់ការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវឬការរាបាលស្ សគរផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាាលអែងលទៀត្។វ
មណឌ លស្រប្ា រ្ការរបស់្ប្ មារវឬវមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្មាន្ការទទួលស ស្ប្តូ្ិ
ចំលពា៉ះការស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាមាន្ត្ប្មូិការនានាវន្រងជំនួ្យអប់រំ
លៅលរលប្ មារមាន្កយ ប្អាប់វ3ឆ្ែ ំ។វប្បស្រន្លបើប្ មារមាន្កយ វ3ឆ្ែ ំល ើងវ
សូ្មទាប់្ទងមប្កាន់្មណឌលស្រប្ា រ្ការប្ន ុងមូលដាា ន្វន្រង/ឬវមជឈមណឌលប្បចំ
តំ្បន់្លែើមកីចត់្ផ្ចងការវាយត្នមៃ។វវ 

លត្ើមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្អតល់ការរាបាលតាមផ្បបវABAវឬលទវលហ្ើយមាន្ត្នមៃ
ប  នាម ន្? 

មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្អតល់លស្វាវាយត្នមៃន្រងលស្វាស្ប្មបស្ប្មួលលដាយមរន្អារត្នថ្ៃ
លៅែល់អែប្ផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់។វលទា៉ះជាា ងវណ្តវ
មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្ប្តូ្ិបំ្ណត់្ន្រងបន្តអតល់ប្បភរមូលន្រ្ រស្ប្មាប់អត្រថ្រជន្
ទាងំឡាយណ្តផ្ែលទទួលលស្វាប្មមរមីជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្។50វធានារ៉ា ប់រងរែាវឬវ
ឯប្ជន្អួារផ្ត្ប្តូ្ិលប្បើម ន្លអាស្ប្មាប់លស្វាប្មមចំបាច់នានាផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត វែូចជា
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវជាលែើម។វលៅប្ន ុងរែាកាលីហ្វ ័រញ វអាលប្មាងវMedi-Cal,វ
អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្លប្ចើន្លលើស្លប់វន្រងមណឌ លវស្រប្ា រ្ការវប្តូ្ិអតល់
មូលន្រ រ្ស្ប្មាប់លស្វាវABAវលៅែល់ប្ មារផ្ែលមាន្ស្រទធរវទទួលបាន្លដាយប្ស្ប
ចាប់។វប្បស្រន្លបើធានារ៉ា ប់រងមរន្ធានាលៅលលើលស្វាលន្៉ះវលទវទីគែ ប់្ងារអប់រំប្ន ុង
មូលដាា ន្ទាងំឡាយវ(មណឌ លស្រប្ា រ្ការ)វឬវមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្វនឹ្ងទរញវឬ
អតល់វា។51 

ប្បស្រន្លបើវMedi-Calវឬធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្បែរលស្្សំ្លណើរបស់្អែប្ស្ប្មាប់ការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវលនា៉ះវមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្កចនឹ្ងលចញនថ្ៃចំណ្តយ
លនា៉ះ។វមជឈមណឌ លប្ន ុងតំ្បន់្នឹ្ងលចញផ្ត្នថ្ៃចំណ្តយស្ប្មាប់អែប្ទាងំឡាយណ្ត
ផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់ផ្ត្ប  លណ្តណ ៉ះស្ប្មាប់លស្វាប្មមមជឈមណឌ
លប្បចំតំ្បន់្។វមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្មរន្កចអតល់មូលន្រ្ រការរាបាលតាមវ
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ABAវែល់អែប្ផ្ែលមាន្កយ ចប់រវី3ឆ្ែ ំល ើងលៅវលដាយរ ទំទួលបាន្នូ្ិការ
ការបែរលស្្រធីានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វន្រង/ឬវអាលប្មាងវMedi-Calវជាម ន្លនា៉ះលទ។វ
មជឈមណឌ លប្ន ុងតំ្បន់្ប៏្ប្តូ្ិបំ្ណត់្ផ្ែរថាវការបត ឹងជំទាស់្នឹ្ងមរន្ទទួលបាន្លជាអា
ជ័យលនា៉ះលទ។52វប្បស្រន្លបើអែប្ទទួលបាន្ការបែរលស្្រធីានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វ
ន្រង/ឬវMedi-Calវសូ្មទាប់្ទងលៅកាន់្មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្លែើមកីបំ្ណត់្ថាលត្ើ
ការបត ឹងជំទាស់្កចនឹ្ងទទួលបាន្លជាអាជយ័ឬអត់្។វប្បស្រន្លបើអែប្មរន្ទាន់្មាន្
ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់លស្វាមជឈមណឌលប្ន ុងតំ្បន់្លទលនា៉ះវអែប្
នឹ្ងចំបាច់ប្តូ្ិដាប់្ពាប្យស្ ំ។ 

មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្កចនឹ្ងអតល់មូលន្រ្ រលស្វាវABAវប្បស្រន្លបើប អាគលមាន្
អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរបង់នថ្ៃសល នួ្ឯង/ធានាសល នួ្ឯងលនា៉ះ។វមជឈមណឌលវ
ប្ន ុងតំ្បន់្កចនឹ្ងអតល់មូលន្រ្ រអងផ្ែរនូ្ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវែល់
អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគរផ្ែលមាន្លៅលប្តរែាកាលីហ្វ ័រញ ។វមជឈមណឌ លវ
ប្ន ុងតំ្បន់្នឹ្ងមរន្ទរញលស្វាប្មមណ្តផ្ែលកចនឹ្ងទទួលបាន្រអីាលប្មាងវMedi-Cal,វ
Medicareវឬធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វលៅលរលផ្ែលអែប្លប្បើប្បាស់្វឬប្អួាារផ្ែល
បំលរញលៅតាមលប្ខសណឌ បំ្ណត់្ស្ប្មាប់ការធានាវប  ផ្ន្តលប្ជើស្លរសី្មរន្បន្តវា។វវ 

លត្ើមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្កចបង់នថ្ៃស្ហ្បង់នថ្ៃ,វស្ហ្ធានារ៉ា ប់រងវន្រង/ឬការវ
បង់នថ្ៃរីលហាល  តទ ល់សល នួ្បាន្លទ? 

បាទ/ចស៎្។វមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្កចបង់នថ្ៃឲ្យស្ហ្បង់នថ្ៃវន្រងការបង់នថ្ៃ
លចញរលីហាល  តទ ល់សល នួ្វប្បស្រន្លបើប្បាប់្ចំណូលប្អួាារត្រចជាងវ400%វនន្លោល
ការណ៍ប្ប្មរត្គរប្បី្ប្ប្ស្ហ្រន័្ធលនា៉ះ។53 សួ្រលៅកាន់្អែប្ស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាប្មមវ
មជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្អែប្ស្ប្មាប់ការអតល់មូលន្រ រ្ស្ហ្បង់នថ្ៃ។វ 

សំុ្មរន្មាន្ការបែរលស្្រធីានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វឬវMedi-Calវលទ។វលត្ើមាន្ការលលើប្
ផ្លងលទ? 

បាទ/ចស៎្។វមជឈមណឌ លប្បចំតំ្បន់្កចនឹ្ងបង់នថ្ៃស្ប្មាប់លស្វាប្មមផ្អែប្
កប្បកប្ររ ភាាប្ន ុងអំ ុងរយៈលរលទាងំលន្៉ះ៖ 

• ប្ន ុងលរលផ្ែលអែប្បំ្រ ងផ្ត្មរន្ឯប្គរវប  ផ្ន្តម ន្លរលផ្ែលអែប្ទទួលបាន្
នូ្ិការបែរលស្្។ 

• បំ្រ ងស្ថ រត្ប្ន ុងការរង់ចំការស្លប្មចចរត្តផ្អែប្រែាបាលរីបណត ឹងជទំាស់្វប្បស្រន្វ
លបើអែប្អតល់ែល់មជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្នូ្ិភស្ត ុតាងផ្ែលអែប្បាន្បត ឹងជំទាស់្។ 

• រហូ្ត្ែល់វMedi-Cal,វធានារ៉ា ប់រងឯប្ជន្វឬវអាលប្មាងលស្វាផ្ថ្ទាសំ្ សគរ
ចប់លអតើមលស្វាប្មមវABA។54 

រ័ត្៌ាមាន្ទំនាប់្ទំន្ងស្ប្មាប់មជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្រែាកាលីហ័្វ រញ ៖ 
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លែើមកីរប្លមើលន្រងទាប់្ទងមជឈមណឌលប្បចំតំ្បន់្ប្ន ុងមូលដាា ន្របស់្អែប្វសូ្ម
អន្ ិត្តលៅតាមតំ្ណគមា ប់លន្៉ះវផ្ែលផ្ថ្ទាលំដាយនាយប្ដាា ន្លស្វាប្មមការលូត្លាស់្
រែាកាលីហ្វ ័រញ ៖វhttps://www.dds.ca.gov/rc/listings/។វ 

គនលឹោះខល ីៗជាទូមៅ៖ 

• ប្បស្រន្លបើអែប្ប្តូ្ិបាន្បែរលស្្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈ
អាលប្មាងធានារ៉ា ប់រងស្ សគររបស់្អែប្លនា៉ះវសូ្មលស្ែ ើស្ ំមូលលហ្ត្ ជាលាយ
លប្ខណអ៍ប្ែរ។ 

• ថ្ត្ចមៃងការវាយត្នមៃវអាលប្មាងរាបាលវលោលបំណងវន្រងលរសរត្ទាងំអស់្
លចញរបី្អូាលរទយប្ មារបូ្ន្របស់្អែប្វលនា៉ះមណឌលស្រប្ា រ្ការវឬមជឈមណឌលប្ប
ចំតំ្បន់្ជួយែល់គរចំបាច់ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត នន្ការរាបាលតាមផ្បបវ
ABA។ 

• ប្ត់្ប្តាទ ប្។វស្រលស្រច ៉ះនូ្ិកាលបរ ភាលច័ទនន្ការលៅទូរស្រទរបស់្អែប្វល ម្ ៉ះ
ប អាគលផ្ែលអែប្ន្រាយជាមួយវន្រងអវ ីៗផ្ែលប អាគលលនា៉ះបាន្ន្រាយ។វ 

• រប្ាទ ប្ឯប្ារោំប្ទទាងំអស់្លៅប្ន ុងហ្វ លូឌ្មួឺយផ្ែលប្តូ្ិបាន្បលងក ើត្ល ើង
ស្ប្មាប់ប្បធាន្បទមួយលន្៉ះ។វ 

                                     

 

1
វប្ប្មស្ សគរវ&ស្ ិត្ថ រគរវវាប្យសណឌ វ1374.73(c)(3) 

2https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-
18.pdf.  
3https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/Medi-Cal-
Coverage-for-EPSDT.pdf 
4Id. 
5https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx.វការរាបាលស្ សគរផ្អែប្
កប្បកប្ររ ភាាវអឺាជាផ្អែប្ែទូ៏លំទូលាយនន្លស្វាប្មម។វវការរាបាលស្ សគរផ្អែប្
កប្បកប្ររ ភាារមួបញ្ច លូនូ្ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវន្រងវិ ភ្ា ីាស្រស្តអន្តរអាមន៍្វ
ផ្អែប្លលើភស្ត ុតាងកប្បកប្ររ ភាាលអែងលទៀត្។វវ 
6Id. 
7Id. 
8Id. 
9https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx. 

https://www.dds.ca.gov/rc/listings/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-18.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-18.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx
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10 
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
etters/APL2018/APL18-006.pdf. 
11Id.  
12Id. 
13Id. 
14Id. 
15https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/18022, 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/156.20.វអត្ថប្បលាជន៍្ស្ សគរែវ៏
ចំបាច់ទាងំលន្៉ះរមួបញ្ច លូនូ្ិលស្វាស្ សគរអល ូិ ចរត្តន្រងការលញៀន្ថាែ នំ្រងវ
លស្វាអភរិឌ្ឍន្រងាត រនី្ត្រស្មកទារ។ 
 
 
16https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-02-27/pdf/2015-03751.pdf.វ
HHSវបំ្ណត់្លស្វាប្តូ្ិទទួលបាន្វលដាយារលស្វាទាងំលនា៉ះប្តូ្ិអតល់ែល់ប អាគលវលែើមកី
ទទួលបាន្វការផ្ថ្ទាវំឬវគអារយការបាត់្បង់ជំនាញវឬវម សងារមរន្ផ្ែលបាន្លរៀន្វ
ឬវមរន្ផ្ែលបាន្ទទួលវលដាយារផ្ត្លប្ខសណឌររការគរ។វឧទាហ្រណរ៍មួមាន្វ
ការរាបាលែល់លប្មងផ្ែលមរន្លច៉ះលែើរវឬវន្រាយលៅតាមិយ័បំ្ណត់្។វលស្វាទាងំ
លន្៉ះវកចរមួបញ្ច លូនូ្ិការរាបាលចលនាស្ពា៌ា ងគកាយន្រងស្មត្ថគរការងារវ
លរអាាស្រស្តគាន្រាយវន្រងលស្វាលអែងៗលទៀត្វស្ប្មាប់មន្ ស្ែមាន្
ររការគរលអែងៗោែ នន្បរ ភាបទអែប្ជំងឺស្ប្មាប្លរទយន្រង/ឬមរន្ស្ប្មាប្លរទយ។វ 
17http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-
0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf 
18http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-
autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.វ 
19ប្ប្មធានារ៉ា ប់រងវវាប្យសណឌ វ10169វន្រងវ10123.13. 
20លៅប្ន ុងាថ ន្គរមួយចំនួ្ន្វអែប្កចទទួលបាន្បណត ងឹជទំាស់្រលន្ៃឿន្។វលៅ
លរលជីិ ភាត្វឬស្ សគររយៈលរលផ្ិងរបស់្ប អាគលបំ្រ ងផ្ត្មាន្ហាន្រភ័យ។វសួ្រ
នាយប្ដាា ន្ាមាជរប្ធានារ៉ា ប់រងរបស់្អែប្វថាលត្ើបណត ងឹលន្៉ះអន្ ិត្តចំលពា៉ះអែប្
បាន្លទ។វ 
21https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-
autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.  
2234 C.F.R. Sec. 300.17វការអប់រំជាាធារណៈស្មប្ស្បលដាយឥត្អារត្នថ្ៃវ
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.17.វ 
2320 U.S.C. Sec. 1401(29); 34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code Sec. 
56031. 

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2018/APL18-006.pdf.
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2018/APL18-006.pdf.
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/18022
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-02-27/pdf/2015-03751.pdf
http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf
http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf
https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf
https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.17
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24ចំណងលជើងវ20វវាប្យសណឌ វ(Sec.) ប្ប្មស្ហ្រែាកលមរ ភាប្វ(U.S.C.) 1401(9);វ
ចំណងលជើងវ34,វវាប្យសណឌ ប្ប្មបទបកញ្ាត្ត រស្ហ្រន័្ធវ(C.F.R.)  300.17. 
25https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-
iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-
do-i-request-one-for-my-child/.  
26https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-
iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-
do-i-request-one-for-my-child/.  
 

2734 C.F.R. Sec. 300.320; Cal. Ed. Code Sec. 56344 (a).វការឈប់ស្ប្មាប្
លៅប្ន ុងាលាមាន្រយៈលរលយូរជាងប្បំានថ្ៃវមរន្ប្តូ្ិបាន្រប់ចូលលៅប្ន ុង
កាលបរ ភាលច័ទអ ត្បំ្ណត់្វ60វនថ្ៃលនា៉ះលទ។វឧទាហ្រណ៍វប្បស្រន្លបើការផ្ណនំាអត ចួលអតើម
ែំបូងរបស់្ស្រស្ែស្ប្មាប់ការអប់រំររលស្ស្ប្តូ្ិបាន្ល វ្ ើល ើងវ30នថ្ៃវឬត្រចជាងលន្៉ះ
ម ន្ការបរទបញ្េប់ឆ្ែ ំស្រប្ាជាទូលៅរបស់្ាលាលនា៉ះវប្មមវិ ភ្ា ីវIEPវនឹ្ងប្តូ្ិបលងក ើត្
ល ើងប្ន ុងរយៈលរលវ30វនថ្ៃបនាទ ប់រកីារចប់លអតើមនន្ឆ្ែ ំស្រប្ាបនាទ ប់។ 
2834 C.F.R. Sec. 300.34(a). 
29លខាន្្ីផ្ស្ន្ផ្ឌ្លហាគ វការ ភាាល័យស្ិនាការការអប់ររំរលស្ស្រែាកាលីហ្វ ័រញ ,វ93 
F.3d 1458, 1467 (9th Cir. 1996)។ 
3034 C.F.R. Sec. 300.103 FAPE. 
3134 C.F.R. Sec. 300.103(b) https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.103.  
3234 C.F.R. Sec. 300.154 (b)(1)(i). https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.154. 
3334 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(i).  
3434 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(ii). 
3534 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(iii). 
3634 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(iv) and (v).  
3734 C.F.R. Sec. 300.154 (f)(1). 
3834 C.F.R. Sec. 300.154 (B)(2). LEAវកចទាមទារឲ្យបង់ស្ងវិ ភាញស្ប្មាប់
លស្វាប្មមទាងំឡាយលចញរទីីគែ ប់្ងារមរន្ផ្មន្អប់រាំធារណៈវឬបង់ស្ប្មាប់លស្វា
ប្មម។វ 
3934 C.F.R. Sec. 300. 154(e).វសូ្មលមើលអងផ្ែរចំណ ចវ(f).វ 
4034 C.F.R. Sec. 300.154 (f)(2). 
4134 C.F.R. Sec. 300.154 (f)(1). 
42ការចប់លអតើមលៅវ17 C.C.R. § 52000វរហូ្ត្ែល់វ52175. 
43https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr303_main_02.tpl.  
44IDEA; 20; U.S.C.,វវាប្យសណឌ វ1431 et seq. 
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https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-do-i-request-one-for-my-child/
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.103
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.154
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr303_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr303_main_02.tpl


ទំរ័រវ21វនន្វ21 

                                                                                                                      

 

45ប្ប្មរដាា ភរបាលរែាកាលីហ្វ ័រញ ៖វវាប្យសណឌ វ95014(a).វប្ប្មបទបញ្ាត្ត ររែា
កាលីហ្វ ័រញ ៖វចំណងលជើងវ17,វជំរូប្វ2,វវាប្យសណឌ វ52022 
4617 C.C.R. § 52120. 
4717 C.C.R. § 52022. 
48https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/LA_Guide-1.pdf. 
49http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCod
e=WIC&sectionNum=4512វ 
(ន្រយមន័្យស្ប្មាប់លប្ខសណឌ ររការគរលអែងលទៀត្)។វ 
50W.I.C. 4659(a). 
5134 C.F.R. Sec. 300.154 (B)(2). LEAវកចទាមទារឲ្យបង់ស្ងវិ ភាញស្ប្មាប់
លស្វាប្មមទាងំឡាយលចញរទីីគែ ប់្ងារមរន្ផ្មន្អប់រាំធារណៈវឬបង់ស្ប្មាប់លស្វា
ប្មម។ 
52https://www.altaregional.org/sites/main/files/file 
attachments/a_family_guide_to_childrens_services.final1_.word_doc.pdf 
(W&I Code 4648, 4659, 4685-4689.8). 
53W.I.C. 4659.1 Sec 7. 
54W.I.C. Sec. 4659. 
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