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ម ើអ្វីមៅជាការព្យាបាលតាមបែែ ABA?
ភា
ការវិគអាកប្បកប្រ
រ ភាាប្បប្រឹត្វត រ ជាការរាបាលផ្អែប្លលើភស្តុតាងជាប្់ផ្ស្ត ង។វ
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវការពារវឬវកាត្់បន្ថ យន្ូ ិអលប៉ះពាល់លលើ
កប្បកប្រ រ ភាាវផ្ែលរំខាន្ែល់ការស្រប្ាន្រងការប្បាប្ស្័យទាប្់ទងស្ងគ ម។វ
លោលបំណងនន្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវកចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិ៖
• អភរិឌ្ឍឲ្យមាន្ន្ូ ិកប្បកប្រ រ ភាាថ្មី
• បលងក ើន្វឬវបន្ថ យកប្បកប្រ រ ភាាមាន្ប្ាប់
• ផ្ស្ត ងល ើងន្ូ ិកប្បកប្រ រ ភាាលចញរីលទធអលនន្បរ ភាបទជាប្់លាប្់
• ល្វ ើឲ្យប្បលស្ើរល ើងន្ូ ិចលនាាច់ែំត្ួចតាមនែវប្នែវន្រងប្មាមនែវការ
អនាម័យវការហ្វ ឹប្ហ្វ ឺន្វជំនាញការងារអទ៉ះវគរទាន្់លរលលិលាវន្រង
ស្មត្ថ គរការងារ។វ
• បលងក ើន្ជំនាញផ្អែប្គាន្រងការទំនាប្់ទំន្ងវន្រង
• បលងក ើន្ការយប្ចរត្ទ
ត ប្ដាប្់វការលតតត្ករមមណ៍វជំនាញស្ងគ មវការចងចំវ
ន្រងការស្រប្ា។
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវកចយប្មប្អន្ិត្ត បាន្បំលរញលៅតាមត្ប្មូិការ
ផ្អែងៗោែ។វអែ ប្អតលល់ ស្វាជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្ំលណើត្ផ្ែលមាន្ស្មត្ថ គរវកចលរៀប
ចំវអន្ិត្ត វន្រងវាយត្នមៃ លលើការលរៀបចំត្ប្មូិលៅតាមបអាគលន្ីមួយៗ។វការវវវរា
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ទំរ័រវ2វនន្វ21
បាលតាមផ្បបវABA ពាប្់រ័ន្ធែល់ការវាយត្នមៃវការរាបាលវន្រងការតាមដាន្។វ
ភា មាន្ន្រងមាន្ប្បលាជន្៍បាន្លនា៉ះវអែ ប្អតល់
លែើមកីបតរកប្បកប្រ
ូ
រ ភាាតាមផ្បបវិជមា
ភា មាន្វ
លស្វាផ្ែលមាន្ការបណតុ៉ះបណ្ត
ត លលប្បយ
ើ ទធាស្រស្ត ជំរញតាមផ្បបិជមា
ន្រងការអលងក ត្លែើមលហ្ត្ផ្ែលនាំឲ្យកប្បកប្រ រ ភាាផ្ស្ត ងល ើង។
អែ ប្អតលល់ ស្វាជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្ំលណើត្ផ្ែលមាន្ជំនាញប្ត្ឹមប្ត្ូិវប្អាប់ប្អាងវឬអតល់
ភា
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវលដាយតទល់។វបអាគ លលន្៉ះជា្មម តាជាអែ ប្វិគអា
ភា ប្ក
កប្បកប្រ រ ភាាផ្ែលមាន្ការទទួលាគល់រប្ី ប្មប្បឹ
ុ
ប្ាវ(BCBA)។វប្មម វិ្ី
៏ ចពាប្់
រ័ន្ធែល់អែប្អតលកា
់ ររាបាលវឬវអែ ប្បលចេ ប្លទស្ផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាាផ្ែលវបាន្
ច៉ះបញ្មា ីវ(RBTs)។វអែ ប្អតល់ការរាបាលទា ំងលន្៉ះវប្ត្ូិបាន្បណតុ៉ះបណ្ត
ត លន្រងប្អាប់
ប្អាងលដាយវBCBAវឬវលដាយអែ ប្ប្បឹប្ាផ្អែប្ប្អាប់ប្អាងកប្បកប្ររ ភាា។វលរលសៃ ៉ះវ
បអាគ លមាន្កជាាប័ណណលអែងវន្ឹងអតល់លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវថាជាអែ ប្អតល់
ភា
លស្វាផ្ែលមាន្ជំនាញជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្លំ ណើត្លៅវិញ។វវលន្៉ះរ
ួមមាន្៖
• ប្អាូលរទយ
• ប្អាូលរទយិ៉ះកាត្់
• អែ ប្រាបាលចលនាលដាយនែ
• អែ ប្រាបាលលដាយស្ប្មម គរលអែងៗ
• អែ ប្ចរត្តាស្រស្ត
• អែ ប្ជំនាញស្សគរអល ិូ ចរត្ត
• អែ ប្ចរត្តាស្រស្ត អប់រំ
• អែ ប្ស្ងគ មប្រចេផ្អែប្អាៃ ីន្រប្
ភា មា ជិី ៈផ្អែប្អាៃ ីន្រប្
• អែ ប្អតលប្់ បឹប្ាមាន្ិជា
• អែ ប្ជំនាញផ្អែប្ទំនាប្់ទំន្ង
• អែ ប្ជំនាញជំន្ួយការាតប់
លទា៉ះជាាងណ្តវលស្វាប្មម ផ្ែលបាន្អតល់ប្ត្ូិស្ថ រត្លៅប្នុងបទររលា្ន្រង
ស្មត្ថ គរតាមកជាាប័ណណ។1
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវកចល្វ ើល ើងបាន្តាមទីតាង
ំ លអែងៗោែ។វការរាបាលវ
កចល្វ ើល ើងលៅតាមអទ៉ះវលៅាលាលរៀន្វន្រងលៅប្នុងស្ហ្អាមន្៍។វចំន្ួន្លមាងប្បចំវ
ស្បាតហ្៍វន្រងលមាងរាបាលសស្ៗោែ។វជា្មម តាលយើងស្ប្មបស្ប្មួលន្រងទទួ លលស្វា
រាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈមណឌលស្រប្ា្រការវធានារ៉ាប់រងស្សគរវឬតាម
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់។វ
មាន្មល្ាបាយលអែងៗោែលែើមកីទទួលបាន្ន្រងអតលម
់ ូ លន្រ្ែ
រ ល់លស្វារាបាលតាម
ផ្បបវABA។វការទទួ លបាន្បាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវន្រងការអតល់មូលន្រ្រ
កចមាន្បញ្ញាប្បឈម។វជាទូ លៅវធានារ៉ាប់រងវមណឌលស្រប្ា្រការវឬវមជឈមណឌល
ប្បចំត្ំបន្់វន្ឹងអតលម
់ ូ លន្រ្ែ
រ ល់ប្មារទា ំងឡាយណ្តផ្ែលមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ ល
បាន្លដាយប្ស្បចាប់។វលែើមកីទទួ លបាន្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈ

ទំរ័រវ3វនន្វ21
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរវមណឌលស្រប្ា្រការវឬវមជឈមណឌលប្បចំវត្ំបន្់លនា៉ះវ
អែ ប្ប្ត្ូិផ្ត្ែឹងរីប្បលភទនន្ធានារ៉ាប់រងស្សគរផ្ែលអែ ប្មាន្។វ

ការទទួ លបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈគមរោងធានា
រ៉ាែ់រងសុខភាព្យ
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរជាលប្ចើន្វធានាលៅលលើការរាបាលតាមផ្បបវABA។វ
ផ្អែប្លន្៉ះន្រាយរីការទទួលបាន្មូ លន្រ្ន្
រ រងលស្វាប្មម តាមរយៈធានារ៉ាប់រង។វរ ួម
បញ្ចល
ូ ន្ូ ិអាលប្មាងវMedi-Cal,វអាលប្មាងបាន្ទរញតាមវCovered Californior,វ
អាលប្មាងតទល់សល ួន្ទរញតាមប្ប្ ុមហ្ន្ធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វន្រងអាលប្មាងស្សគរ
អតលល់ ដាយន្រលាជប្។វ

ការទទួ លបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈ Medi-Cal
ម គ
ើ មរោង Medi-Cal ធានាមលើការព្យាបាលតាមបែែ ABA មទ?
បាទ/ចស្៎វស្ប្មាប់ស្មាជរប្ទា ំងឡាយផ្ែលមាន្កយលប្កាមវ21វឆ្ែំ2វស្ថ រត្លប្កាម
អត្ថ ប្បលាជន្៍រវី Medicaidវផ្ែលលទើបទទួ លបាន្ន្រងការទទួ លបាន្ជាវ
ភា ច័យ,វន្រងការរាបាលវ(EPSDT),3វ
លទៀងទាត្់ន្ូិការររន្រត្យស្សគរ,វការល្វលើ រអាវិន្រ
អាលប្មាងវMedi-Calវធានាលៅលលើការរាបាលផ្អែប្កប្បកប្រ រ ភាាចំបាច់តាមលិជមា
ាស្រស្ត ទា ំងអស្់វ(BHT)វស្ប្មាប់អែប្មាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្អត្ថប្បលាជន្៍លដាយប្ស្ប
4
ចាប់។ វការរាបាលស្សគរផ្អែប្កប្បកប្រ រ ភាាអាឺជាផ្អែប្មួ យនន្លស្វាអាលប្មាងវ
Medi-Calវលដាយរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។5វប្អាូលរទយវឬ
អែ ប្ចរត្តាស្រស្ត វប្ត្ូិផ្ត្ផ្ណនាំការរាបាលតាមផ្បបវABAវថាមាន្លប្ខ ណៈចំបាច់
ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត ។វគរចំបាច់ផ្អែប្លិជមាាស្រស្តវអាឺផ្អែប្លៅលលើថាលត្ើលស្វាប្មម ន្ឹងប្ត្ឹម
ប្ត្ូិវឬវល្វ ើឲ្យប្បលស្ើរល ើងែល់ស្ពា៌ាងគ កាយវន្រង/ឬលប្ខ សណឌកប្បកប្រ រ ភាាផ្ែរឬលទ។6វ
ភា ច័យជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្ំលណើត្វ
អាលប្មាងវMedi-Calវមរន្ត្ប្មូិឲ្យមាន្ការល្វ ើលរអាវិន្រ
លែើមកីទទួ លបាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវវABAវលទ។7វអាលប្មាងវMedi-Calវធានាលលើ
លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់លស្វាបង់នថ្ៃវន្រងការផ្ថ្ទា ំប្អាប់ប្អាងលដាយ
អាលប្មាងវMedi-Cal។8
ប្មារទទួ លបាន្អាលប្មាងលស្វាវMedi-Calវបង់នថ្ៃវន្ឹងទទួ លបាន្លស្វារាបាលតាម
ផ្បបវABAវរីមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់ប្នុងមូ លដាាន្របស្់លអា។9វប្បស្រន្លបើអែប្ទទួល
បាន្លស្វាវMedi-Calវបង់នថ្ៃវលហ្ើយចង់ាប្លកងលទធគររាបាលតាមផ្បបវABAវ
លនា៉ះវស្ូ មទាប្់ទងមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់របស្់អែប្វលែើមកីរគ
រ ប្ារីលស្វាប្មមន្រង
ការអតលម
់ ូ លន្រ្រ។វប្បស្រន្លបើអែប្ទទួលបាន្វMedi-Cal បង់នថ្ៃវលហ្ើយមរន្ផ្មន្ជា
អត្រថ្រជន្របស្់មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់លទលនា៉ះវស្ូ មទាប្់ទងលៅកាន្់មជឈមណឌល
ប្បចំត្ំបន្់លែើមកីប្ំណត្់លៅលលើស្រទធរកចទទួ លបាន្លដាយប្ស្បចកប់។វប្បស្រន្លបើអែប្
មាន្អាលប្មាងវManaged Care Planវស្ូ មទាប្់លៅកាន្់អាលប្មាងវវរបស្់អែប្លន្៉ះវលហ្ើយ
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ស្ួ រនាំអំរលី ស្វារាបាលតាមផ្បបវABA។វអែ ប្ប្៏កចលៅលដាយតទល់លៅកាន្់អែប្
អតលល់ ស្វាផ្ថ្ទា ំបឋមរបស្់អែប្វ(ឧទា.វប្អាូលរទយប្មាររបស្់អែប្)វន្រងស្ួ រអំរលី ស្វារា
បាលតាមផ្បបវABAវបាន្អងផ្ែរ។

ម ល
ើ កខ ខណ្ឌ រមូវសរោែ់មសវាព្យាបាលតាមបែែ ABA មរកាមគមរោង
Medi-Cal ោនអ្វ ីខលោះ?
• ប្ត្ូិមាន្កយលប្កាមវ21ឆ្ែំ។
• មាន្ការផ្ណនាំលចញរីប្អាូលរទយវប្អាូលរទយិ៉ះកាត្់វឬអែ ប្ចរត្តាស្រស្តផ្ែលមាន្
កជាាប័ណណវលដាយបញ្ញមាប្់ថាលស្វារាបាលស្សគរផ្អែប្កប្បកប្រ រ ភាា
ផ្អែប្លលើភស្តុតាងមាន្លប្ខ ណៈចំបាច់តាមផ្បបលិជមាាស្រស្ត ។
• មាន្ស្ថ ររគរផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត។
ភា ប្ត្ូិអតល់
• មរន្ត្ប្មូិឲ្យមាន្ការតាមដាន្លមើលផ្ថ្/ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត វឬន្ីត្រ ិ្ី
លៅប្នុងមន្ទ ីរលរទយវឬវលរងស្ប្មាប្រាបាលរយៈលរលផ្ិងស្ប្មាប់បអាគ លមាន្
ររការគរផ្អែប្បញ្ញាវ(ICF/ID)។10

ម ន
ើ រណាជាអ្ន កទទួ លខុសរ វូ មលើមសវាព្យាបាលតាមបែែ ABA កនុង
ករណ្ីបដ្លមកេ ងោនធានារ៉ាែ់រងឯកជ្ន និង Medi-Cal?
ជួ ន្កាលប្មារមាន្ការការពារលដាយធានារ៉ាប់រងទា ំងរីរ។វលៅលរលផ្ែលប្មារ
មាន្ការការពារលដាយធានារ៉ាប់រងទា ំងរីរវរួ ប្លអាមាន្ការធានាលដាយវMedi-Calវ
ន្រងការធានាស្សគរលអែងលទៀត្។វការការពារស្សគរលដាយធានារ៉ាប់រងបផ្ន្ថម
លទៀត្វកចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិអាលប្មាងឯប្ជន្ជាលប្ខ ណៈបអាគ លវឬវអាលប្មាងឯប្ជន្វ
ជាប្ប្ ុម។វប្បស្រន្លបើប្មារមាន្ការការពារលដាយធានារ៉ាប់រងទា ំងរីរវរួ ប្លអាន្ឹង
ទទួ លបាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវន្រងទទួ លបាន្មូ លន្រ្លរ ចញរីធានាវរ៉ាប់
រងឯប្ជន្របស្់លអា។11វអាលប្មាងវMedi-Calវន្ឹងលកាតបលៅលលើលស្វាប្មមទា ំងឡាយ
ផ្ែលមរន្ស្ថ រត្លប្កាមការការពារលដាយធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្លនា៉ះលទ។12វឧទាហ្រណ៍វ
អែ ប្កចន្ឹងលប្បើអាលប្មាងវMedi-Calវជាលស្វាគមាប់លៅន្ឹងធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្
របស្់អែប្វលែើមកីទូទាត្់នថ្ៃនន្ស្ហ្បង់នថ្ៃវន្រង/ឬស្ហ្បង់នថ្ៃធានារ៉ាប់រងពាប្់រន្
័ ធ
លៅន្ឹងភស្តុតាងនន្ការការពារលដាយធានារ៉ាប់រង។វប្បស្រន្លបើអែប្មាន្
ធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វន្រងមាន្អាលប្មាងលស្វាវMedi-Calវបង់នថ្ៃវលរលលនា៉ះអែប្អតល់
លស្វាវABAវរបស្់អែប្អាួ រផ្ត្ជាអែ ប្អតលល់ ស្វាអាលប្មាងវMedi-Calវបង់នថ្ៃវលដាយនថ្ៃ
ចំណ្តយជាស្ហ្បង់នថ្ៃ។វប្បស្រន្លបើអែប្អតល់លស្វាវABAវរបស្់អែប្មរន្ផ្មន្ជាអែ ប្
អតលល់ ស្វាអាលប្មាងវMedi-Calវបង់នថ្ៃលទលនា៉ះវស្ូ មទាប្់ទងលៅកាន្់មជឈមណឌលវប្ប
ចំត្ំបន្់ស្ប្មាប់ជំន្ួយស្ហ្បង់នថ្ៃ។
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ម ស
ើ ិទធរិ ែស់ខ្ុាំោនអ្វ ីខលោះ កនុងករណ្ីបដ្លខ្ុាំមិនឯកភាព្យជាមួ យនឹងការ
ែដ្ិមសធ ឬ ការែតរមសវារែស់
ូ
ខ្ុាំមទមនាោះ?
ប្បស្រន្លបើអែប្មាន្លស្វាអាលប្មាងវMedi-Calវបង់នថ្ៃវអែ ប្កចលស្ែ ើស្ឲ្
ំ យមាន្
ស្ិនាការថាែប្់រែា មួយ។
ប្បស្រន្លបើអែប្មាន្អាលប្មាងវManaged Care Planវអែ ប្កចលស្ែ ើស្ស្
ំ ិនាការថាែប្់វ
រែា លប្កាយរី៖វ
• អែ ប្បាន្បញ្េ ប់ែំលណើរការបត ឹងជំទាស្់នអទប្នុងរបស្់អាលប្មាងវManaged Careវ
Planវរបស្់អែប្វលហ្ើយបាន្ទទួ លលរសត្
រ មួ យចាប់ប្បាប់ែល់អែប្ថាវអាលប្មាងវ
ស្សគររបស្់អែប្ន្ឹងមរន្អតលល់ ស្វាប្មម លនា៉ះលទវឬវវ
• អែ ប្មរន្ទទួ លបាន្លរសរត្មួ យចាប់ផ្ែលប្បាប់អែប្អំរលី ស្ចប្ត ស្
ី លប្មចលទវ
13
លហ្ើយវាមាន្រយៈលរលលលើស្វ30វនថ្ៃលហ្ើយ។
អែ ប្កចផ្ស្វ ងរប្រ័ត្មា
៌ា ន្បផ្ន្ថ មលទៀត្អំរែ
ី ំលណើរការបត ឹងជំទាស្់នអទប្នុងរបស្់
អាលប្មាងវmanaged care planវលដាយទាប្់ទងលៅកាន្់លស្វាស្មាជរប្។វត្ំណគមាប់
ខាងលប្កាមវជាបញ្មា នី ន្រ័ត្មា
៌ា ន្ទំនាប្់ទំន្ងស្ប្មាប់អាលប្មាងប្អាប់ប្អាងការ
ផ្ថ្ទា ំងអស្់របស្់វMedi-Cal។វ
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx។
ការលស្ែ ើស្ំស្ិនាការថាែប្់រែា
អែ ប្ប្ត្ូិផ្ត្បញ្ជ ូន្ស្ំលណើស្ប្មាប់ស្ិការថាែប្់រែា ប្នុងរយៈលរលវ90វនថ្ៃនន្
កាលបរ ភាលច័ ទលៅលលើលរសត្
រ បែរលស្្របស្់អែប្។14វលែើមកីលស្ែ ើស្ំស្ិនាការថាែប្់រែា វ
អែ ប្កចបំលរញទប្មង់ "ស្ំលណើស្ំស្ិនាការថាែប្់រែា"វតាម
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
លហ្ើយបញ្ជ ូន្វាលៅកាន្់៖វ
នាយប្ដាាន្លស្វាប្មម ស្ងគ មរែា កាលីហ្វ័រញវ(California Department of Social
Services)វ
អងគ គរស្ិនាការរែា វ
P.O. Box 944243, MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430
អែ ប្ប្៏កចន្ឹងទូ រស្រទ លែើមកីស្ំឲ្យមាន្ស្ិនាការថាែប្់រែាបាន្អងផ្ែរ។វលលសវទូ រស្រទ
ភា
កចជាប់រិល់។វអែ ប្កចន្ឹងទទួ លបាន្ារប្បាប់ថាន្ឹងទូ រស្រទមប្ិញលរល
លប្កាយ។វ
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ផ្សែទូ រស្រទ ឥត្អារត្នថ្ៃ៖វ1-800-952-5253
TTY៖ 1-800-952-8349
អែ ប្ប្៏កចដាប្់ស្ំលណើស្ំស្ិនាការថាែប្់រែា តាមអន្ឡាញបាន្អងផ្ែរ៖វ
https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm.
លត្ើស្ុំលៅផ្ត្កចទទួ លបាន្ការរាបាលប្នុងសណៈផ្ែលស្ំលណើស្ំស្ិនាការថាែប្់រែា
របស្់ស្ុំប្ំរងស្ថ រត្ប្នុងការរង់ចលំ ទ?វ
បាទ/ចស្៎វប្បស្រន្លបើការជូ ន្ែំណង
ឹ ឈប់មាន្វឬវមាន្ការកាត្់បន្ថ យលស្វាប្មម វ
លនា៉ះ។វលប្ខ ណស្មកត្ត រផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួ លបាន្វ“ជំន្ួយបង់ប្បាប្់ប្រ
ំ ង់ស្ថរត្ប្នុងការ
រង់ចំ”វត្ប្មូិឲ្យអែ ប្៖
• លស្ែ ើស្ំឲ្យមាន្ស្ិន្ការថាែប្់រែាប្នុងរយៈលរលែប់នថ្ៃវចប់រី៖
o កាលបរ ភាលច័ ទជូ ន្ែំណង
ឹ ប្ត្ូិបាន្បញ្ញមាប្់លដាយនប្បស្ណីយ៍វឬ
o កាលបរ ភាលច័ ទជូ ន្ែំណង
ឹ ប្ត្ូិបាន្អតលល់ ៅែល់អែប្វឬ
o មន្កាលបរ ភាលច័ ទវលរសរត្ជូ ន្ែំណឹងន្រាយថាវការរាបាលរបស្់អែប្
ន្ឹងប្ត្ូិឈប់វឬវបតរ។
ូ
• ន្រាយថាអែ ប្ចង់រប្ាការទទួ លបាន្ការរាបាលប្នុងអំ ុ ងែំលណើរការ
ស្ិនាការ។
វាកចប្ត្ូិលប្បើលរលរហ្ូ ត្ែល់លៅវ90វនថ្ៃវលែើមកីឲ្យប្រណីបណតង
ឹ របស្់អែប្ប្ត្ូិ
ភា
លបើប្ស្ិន្ការវន្រងការស្លប្មចប្ត្ូិបញ្ជ ូន្មប្អែប្វិញលនា៉ះ។

ការទទួ លបានការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈធានារ៉ាែ់រង
សុខភាព្យឯកជ្ន
ម ខ
ើ ្ ុ ាំអាចទទួ លការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈគមរោងបដ្ល
បានទិញតាមរយៈ Covered California បានមទ?
បាទ/ចស្៎។វចាប់ទទួ លបាន្ការផ្ថ្ទា ំមួ យស្មប្ស្បវ(ACA)វឆ្ែំវ2010វត្ប្មូិឲ្យ
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរលប្់តាមរយៈវCovered Californiaវបញ្ចល
ូ ន្ូ ិ
15
អត្ថ ប្បលាជន្៍ស្សគរចំបាច់មួយចលងាកម។ វអត្ថ ប្បលាជន្៍ចំបាច់ទា ំងលន្៉ះ
កចរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។ 16វស្ថ រត្លប្កាមចាប់វACAវ
លស្វារាបាលស្សគរអល ូិចរត្អា
ត លប្មាងរបស្់អែប្ប្ត្ូិផ្ត្ែូ ចោែលៅន្ឹងអវ ីផ្ែល
អាលប្មាងរបស្់អែប្អតលឲ្
់ យស្ប្មាប់លស្វាលិជមាាស្រស្តប្បហាប្់ប្បផ្ហ្ល។វអាលប្មាងវ
Covered Californiaវប្ត្ូិធានាលៅលលើការរាបាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់បអាគ ល
ផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់។
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លត្ើស្ុំកចទទួ លការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈអាលប្មាងជាលប្ខ ណៈបអាគ លវ
ផ្ែលស្ុំបាន្ទរញលដាយតទល់តាមរយៈប្ប្ ុមហ្ន្ធានារ៉ាប់រងស្សគរឯប្ជន្បាន្
លទ?
ភា ច័យ
បាទ/ចស្៎វប្បស្រន្លបើប្ូន្របស្់អែប្មាន្ជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្ំលណើត្វឬលរអាវិន្រ
មាន្ការលូ ត្លាស្់មរន្ប្បប្ប្ត្ី្ៃន្្
់ ៃ រលអែងលទៀត្។វចាប់រែា បញ្ា ត្តលរ ៅលលើអាលប្មាង
ឯប្ជន្នានា។វចាប់វSB 946វចូ លជា្រមាន្នថ្ៃ1វប្ប្ក ដាវឆ្ែំ2012វត្ប្មូិជាទូ លៅ
ែល់ប្រចេស្ន្ាអាលប្មាងផ្ថ្ទា ំស្សគរវន្រងលោលន្លាបាយធានារ៉ាប់រងស្សគរវ
លែើមកីអតល់ការធានាស្ប្មាប់ការរាបាលស្សគរផ្អែប្កប្បកប្រ រ ភាាចំបាច់តាម
លិជមាាស្រស្ត ។វវលន្៉ះរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងការរាបាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់ជន្ទា ំងឡាយ
ឺ
ណ្តផ្ែលមាន្ជំងលសាយបញ្ញារីប្លំ ណើត្វឬគរមរន្ប្បប្ប្ត្ីលលើការលូ ត្លាស្់្ៃន្្
់ ៃរ
លអែងលទៀត្។វចាប់វSB 946វអន្ិត្ត ចលំ ពា៉ះអាលប្មាងស្សគរទា ំងអស្់វផ្ែលអតល់ការ
រាបាលការស្ប្មាប្លរទយវការរាបាលតាមលិជមាាស្រស្ត វឬវការវរាបាលការិ៉ះកាត្់វ
ស្ថ រត្លប្កាមផ្ែន្យតាថត្រការបស្់នាយប្ដាាន្ប្អាប់ប្អាងលស្វាផ្ថ្ទា ំស្សគរវ(DMHC)វ
ឬវនាយប្ដាាន្ធានារ៉ាប់រងវ(DI)។17វប្បស្រន្លបើប្ូន្របស្់អែប្មរន្មាន្ជំងលឺ សាយ
ភា ច័យរីគរមរន្ប្បប្ប្ត្ីផ្អែប្ការវលូ ត្លាស្់្ៃន្្
បញ្ញារីប្ំលណើត្វឬលរអាវិន្រ
់ ៃរ
លអែងលទៀត្លទលនា៉ះវធានារ៉ាប់រងរបស្់អែប្កចន្ឹងធានាលៅលលើវការរាបាលតាម
ផ្បបវABAវបាន្។វស្ូ មទាប្់ទងលៅកាន្់នាយប្ដាាន្លស្វាវស្មាជរប្របស្់អាលប្មាង
សស្គររបស្់អែប្វលែើមកីផ្ស្វ ងយល់ផ្ប្ប្ងអាលប្មាងរបស្់អែប្ប្៏ធានាែល់ការរា
បាលតាមផ្បបវABAវស្ប្មាប់បអាគ លោមន្ជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្ំលណើត្វឬលរអា
ភា ច័យគរមរន្ប្បប្ប្ត្ីផ្អែប្ការលូ ត្លាស្់្ៃន្្
វិន្រ
់ ៃ រអែងលទៀត្។
លត្ើស្ុំកចទទួ លការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈធានារ៉ាប់រងស្សគរតាម
ន្រលាជប្របស្់ស្ុំបាន្លទ?
ចាប់រែា ប្ំណត្់ឲ្យអាលប្មាងស្សគរអតលល់ ដាយន្រលាជប្ជាអាលប្មាងផ្ែលធានាវ
លរញលលញ/អតល់មូលន្រ្លរ រញលលញ។វចាប់រែា ផ្ែលប្ំណត្់អាលប្មាងអតលល់ ដាយវ
ន្រលាជប្ប្ត្ូិផ្ត្ធានាលរញលលញ/អតល់មូន្រ្លរ រញលលញលនា៉ះអាឺវចាប់វSB 946។វ
ចាប់វ946វត្ប្មូិឲ្យប្រចេស្ន្ាអាលប្មាងលស្វាផ្ថ្ទា ំស្សគរវន្រងលោលន្លាបាយ
ធានារ៉ាប់រងស្សគរវអតលន្
់ ូ ិការការពារែូ ចផ្ែលបាន្ល្វ កា
ើ រប្ត្់ស្មាគល់ខាងលលើ។វ
ចាប់វSB 946វអន្ិត្ត ចំលពា៉ះអាលប្មាងស្សគរទា ំងអស្់វផ្ែលអតលកា
់ ររាបាលការ
ស្ប្មាប្លរទយវការរាបាលផ្អែប្លិជមាាស្រស្តវឬការរាបាលការិ៉ះកាត្់វស្ថ រត្លប្កាម
យតាត្រការរបស្់នាយប្ដាាន្ប្អាប់ប្អាងលស្វាផ្ថ្ទា ំស្សគរវ (DMHC)វឬវ
នាយប្ដាាន្ធានារ៉ាប់រងវ(DI)។
ភា
អទុយលៅវិញវលៅលរលអាលប្មាងមួ
យជាអាលប្មាងធានាលដាយសល ួន្ឯង/អតល់មូលន្រ្វរ
លដាយសល ួន្ឯងលនា៉ះវវាប្ត្ូិបាន្ប្ំណត្់លដាយចាប់ស្ហ្រ័ន្ធ។វប្នុងសណៈផ្ែលអាលប្មាង
ប្ត្ូិបាន្ធានាលដាយសល ួន្ឯង/អតល់មូលន្រ្លរ ដាយសលន្ឯងទា
ួ
ំងអស្់វប្ត្ូិបាន្
អន្លលាមលៅតាមចាប់ស្ហ្រ័ន្ធលនា៉ះវន្រលាជប្បលងក ើត្ល ើងន្ូ ិការលរៀបចំ
អត្ថ ប្បលាជន្៍របស្់អាលប្មាង។វអាលប្មាងមួ យចំន្ួន្ធានាលៅលលើការរាបាលតាម
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ផ្បបវABAវន្រងអាលប្មាងលអែងលទៀត្ន្ឹងមរន្ធានាលទ។វស្ូ មទាប្់ទងនាយប្ដាាន្
លស្វាស្មាជរប្របស្់អាលប្មាងស្សគរអែ ប្វឬវនាយប្ដាាន្្ន្ធាន្មន្ស្ែរបស្់
ន្រលាជប្អែ ប្វលែើមកីឲ្យែឹងថាអាលប្មាងរបស្់អែប្ធានារ៉ាប់រងសល ួន្អែប្/អតលម
់ ូ លន្រ្រ
សល ួន្អែ ប្វន្រងថាលត្ើការរាបាលតាមផ្បបវABAវជាអត្ថ ប្បលាជន្៍ផ្ែលប្ត្ូិបាន្
ធានាផ្ែរឬលទ។វប្បស្រន្លបើអាលប្មាងរបស្់អែប្មរន្ធានាលលើលស្វារាបាលតាមផ្បបវ
ABAវលនា៉ះលទវលស្ែ ើស្ំលរសរត្បញ្ញមាប្់រកា
ី រធានាវន្រងទាប្់ទងលៅកាន្់មជឍមណឌលប្ប
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ចំត្ំបន្់។ វមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់កចន្ឹងអតលម
់ ូ លន្រ្ស្
រ ប្មាប់ការរាបាលវ
តាមផ្បបវABAវប្បស្រន្លបើអែប្មាន្អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរផ្ែលធានាតទល់វ
សល ួន្/អតល់មូលន្រ្រតទល់សល ួន្វផ្ែលមរន្ធានាលៅលលើលស្វាទា ំងលន្៉ះលនា៉ះ។វអែ ប្ប្៏កច
ស្ឲ្
ំ យន្រលាជប្របស្់អែប្ររចរណ្តធានាលៅលលើលស្វាទា ំងលន្៉ះលៅប្នុងអាលប្មាងរបស្់
លអា។
លត្ើន្រណ្តកចទាប្់ទងបាន្វប្បស្រន្លបើធានារ៉ាប់រងស្សគរឯប្ជន្របស្់អែប្
បែរលស្្ការទាមទារវឬការលស្ែ ើស្ំរបស្់អែប្?វ
ធានារ៉ាប់រងស្សគរឯប្ជន្វប្ត្ូិែំលណើរការការទាមទាររបស្់អែប្វឬល្ៃ ើយត្បលៅ
ន្ឹងស្ំលណើជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែររបស្់អែប្ប្នុងរយៈលរលវ30វនថ្ៃ។វ19វលប្កាយទទួ លបាន្
ការបែរលស្្វឬលស្វាប្មម ប្ត្ូិបាន្បញ្ឈប់លនា៉ះវអែ ប្កចដាប្់ពាប្យបណតង
ឹ ជំទាស្់
លដាយតទល់តាមរយៈនាយប្ដាាន្លស្វាស្មាជរប្ធានារ៉ាប់រងរបស្់អែប្។វអែ ប្កច
ផ្ស្វ ងរប្រ័ត្មា
៌ា ន្ទំនាប្់ទំន្ងលន្៉ះបាន្លៅលលើប័ណណធានារ៉ាប់រងរបស្់អែប្វឬលៅលលើ
លស្ៀិលៅផ្ណនាំរអ
ី ត្ថ ប្បលាជន្៍។វលៅលរលអែ ប្ទូ រស្រទ វស្ំន្រាយជាមួ យន្រណ្ត
មាែប្់អំរកា
ី របត ឹងជំទាស្់លៅន្ឹងលស្វាទាប្់ទងន្ឹងជំងលឺ សាយបញ្ញារីប្ំលណើត្វឬលស្វា
ស្សគរផ្អែប្កប្បកប្ររ ភាា។វអាលប្មាងធានារ៉ាប់រងវរបស្់អែប្កចលស្ែ ើឲ្យអែប្ដាប្់
បណតឹងជំទាស្់ជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែរ។វអាលប្មាងលអែងលទៀត្កចមាន្
ែំលណើរការបត ឹងជំទាស្់តាមអន្ឡាញ។វលទា៉ះាងណ្តប្៏វលដាយវប្ប្ ុមហ្ន្ធានារ៉ាប់
រងប្ត្ូិល្ៃ ើយត្បលៅន្ឹងពាប្យលស្ែ ើស្ំរបស្់អែប្លៅប្នុងរយៈលរលវ30វនថ្ៃ។20
លៅលរលប្ប្ ុមហ្ន្ធានារ៉ាប់រងបែរលស្្ស្ំលណើរបស្់អែប្វរួ ប្លអាប្ត្ូិបញ្ញមាប្់រលី ហ្ត្
អលស្ប្មាប់ការបែរលស្្។វរួ ប្លអាប្៏ប្ត្ូិអតលែ
់ ល់អែប្ន្ូ ិឯប្ារផ្ែលពាប្់រន្
័ ធ អង
ផ្ែរ។វលស្ែ ើស្ំឯប្ារទា ំងលន្៉ះប្បស្រន្លបើអែប្មរន្ទាន្់មាន្ឯប្ារទា ំងលន្៉ះលៅល ើយ។វ
លៅលរលអែ ប្បត ឹងជំទាស្់វរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិការវាយត្នមៃ ទា ំងឡាយរីមន្មប្វអាលប្មាង
រាបាលនានាវលោលបំណងវន្រងលរសរត្ទា ំងឡាយរីប្អាូលរទយប្មារប្ូ ន្របស្់អែប្វ
មណឌលស្រប្ា្រការវឬវមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់។វឯប្ារអស្់ទា ំងលន្៉ះអាួ រជួយែល់
គរចំបាច់ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត នន្ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វរប្ាទប្ឲ្យមាន្
ន្ូ ិឯប្ារទា ំងលន្៉ះបផ្ន្ថមលទៀត្ប្នុងអំ ុ ងែំលណើរការបត ឹងជំទាស្់។វ21
្ន្ធាន្ទា ំងលន្៉ះអតលន្
់ ូ ិរ័ត្មា
៌ា ន្បផ្ន្ថ មអំរែ
ី ំលណើរការបត ឹងជំទាស្់ធានារ៉ាប់រង
ឯប្ជន្វន្រងចាប់វSB 946៖

ទំរ័រវ9វនន្វ21
• ស្ូ មចចទីលន្៉ះវស្ប្មាប់ឯប្ារលបា៉ះរមព លដាយវDRCវស្ត ីរីការបត ឹងជំទាស្់វ
ការបែរលស្្លដាយអាលប្មាងស្សគរឯប្ជន្។
• ស្ូ មចចទីលន្៉ះស្ប្មាប់ឯប្ារលបា៉ះរមព លដាយវ DRCស្ត ីរីចាប់វ SB 946។
• ស្ូ មចចទីលន្៉ះ ស្ត ីរប
ី ញ្មា ីរយល្ម៉ះអាលប្មាងទា ំងអស្់ស្ថរត្លប្កាមនាយប្ដាាន្វ
ប្អាប់ប្អាងលស្វាផ្ថ្ទា ំស្សគរ (DMHC)។
• ស្ូ មចចទីលន្៉ះវស្ប្មាប់បញ្មា ីរយល្ម៉ះអាលប្មាងទា ំងអស្់ស្ថរត្លប្កាមវ
នាយប្ដាាន្ធានារ៉ាប់រងវ(DI)។

ការព្យាបាលតាមបែែ ABA មៅតាមសាលារដ្ឋ
ប្ូ ន្របស្់អែប្កចទទួ លបាន្លស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈអាលប្មាងធានាវ
រ៉ាប់រងស្សគរប្ូ ន្របស្់អែប្។វលទា៉ះបីាងណ្តវប្បស្រន្លបើប្ូន្របស្់អែប្ប្ត្ូិការការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវលែើមកីទទួ លបាន្លស្វាការអប់ររ
ំ លរ ស្ស្លនា៉ះវវាររត្ជាកច
ទទួ លបាន្ន្ូ ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវផ្ែលពាប្់រ័ន្ធន្ឹងការអប់រតា
ំ មរយៈ
មណឌលស្រប្ា្រការប្ូ ន្របស្់អែប្។វមាន្ការប្ំណត្់លៅលលើការទទួ លបាន្វន្រងការ
អតលម
់ ូ លន្រ្កា
រ ររាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈមណឌលស្រប្ា្រការ។វផ្អែប្លន្៉ះ
ភា អប់រំរលរ ស្ស្វរីរលបៀបលស្ែ ើស្ំប្មម វិ្ី
ភា អប់រំជាវ
រន្យល់រច
ី ាប់ស្ហ្រ័ន្ធស្តរ
ី ប្
ី មម វិ្ី
លប្ខ ណៈបអាគ លស្ប្មាប់ប្ូន្របស្់អែប្វន្រងរីាថន្គរផ្ែលមណឌលស្រប្ាន្ឹងអតល់
មូ លន្រ្ស្
រ ប្មាប់ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វលៅប្នុងរែា កាលីហ្វ័រញវចាប់បអាគ លវ
ភា អប់រំរលរ ស្ស្។
មាន្ររការគរប្អាប់ប្អាងលៅលលើប្មម វិ្ី
លត្ើអវីលៅជាចាប់បអាគលមាន្ររការគរន្រងស្ត ង់ដាវFAPE?វ
ភា អប់រំ
លៅប្នុងរែា កាលីហ្វ័រញវចាប់ស្ហ្រ័ន្ធន្រងចាប់រែា ប្អាប់ប្អាងលលើប្មមវិ្ី
ររលស្ស្។វចាប់ទា ំងលន្៉ះរប់បញ្ចល
ូ ទា ំងចាប់បអាគ លមាន្ររការគរវ(IDEA)វន្រង
ប្ប្មអប់រំរែា កាលីហ្វ័រញ។វចាប់វIDEAវប្ំណត្់លោលការណ៍ផ្ណនាំស្ប្មាប់ស្តង់ដា
ភា អប់រំររលស្ស្។វ
ប្មម វិ្ី
ស្រស្ែផ្ែលមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់ន្ូិការអប់ររ
ំ លរ ស្ស្វមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ ល
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បាន្ការអប់រំជាាធារណៈស្មប្ស្បលដាយឥត្អារត្នថ្ៃវ(FAPE)។ វ“ឥត្អារត្នថ្ៃ”វ
មាន្ន្័យថាាលារែាបង់នថ្ៃស្ប្មាប់ការអប់រំរលរ ស្ស្វន្រងលស្វាពាប្់រន្
័ ធ នានា—
មរន្ផ្មន្ប្អាួ ារលទ។វ“ស្មប្ស្ប”វមាន្ន្័យថាការអប់ររ
ំ រលស្ស្ល្ៃ ើយត្បលៅន្ឹង
ត្ប្មូិដាច់លដាយផ្ ប្របស្់ស្រស្ែ។វលហ្ើយការអប់ររ
ំ លរ ស្ស្អតលជ
់ ូ ន្វស្រស្ែន្ូ ិ
អត្ថ ប្បលាជន្៍ផ្អែប្អប់រំ។វែូ លចែ ៉ះវប្បស្រន្លបើស្រស្ែប្ត្ូិការការរាបាលតាមផ្បបវ
ABAវលែើមកីបាន្អត្ថ ប្បលាជន្៍រា
ី លាលនា៉ះវមណឌលស្រប្ា្រការអាួ របង់នថ្ៃការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវជាលស្វាពាប្់រន្
័ ធ ។23វលហ្ើយវFAPEវត្ប្មូិឲ្យលស្វាលនា៉ះល្ៃ ើយ
ត្បលៅតាមស្ត ង់ដាស្មប្ស្បរីាលាមលត្ត យយែល់ាលាម្យមស្រប្ាវ(កយវ3វែល់វ
ភា អប់រំជាលប្ខ ណៈបអាគលវ(IEP)។24
21វឆ្ែំ)វន្រងអន្ិត្ត លៅតាមប្មម វិ្ី
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ភា អប់រជា
ភា លន្៉ះស្ប្មាប់វ
លត្ើប្មម វិ្ី
ំ លប្ខ ណៈបអាគ លវ(IEP)វជាអវ ីវន្រងលត្ើស្ុំលស្ែ ើស្ំប្មម វិ្ី
ប្ូ ន្ស្ុំលដាយរលបៀបណ្ត?វ
ភា អប់រំជាលប្ខ ណៈបអាគ លវ(IEP)វអាឺជាអាលប្មាងជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែរវផ្ែលអែ ប្
ប្មម វិ្ី
ន្រងប្ប្ ុមការងារវIEPវស្រស្ែរបស្់អែប្បលងក ើត្ល ើងលៅលរលប្ូ ន្របស្់អែប្មាន្ស្រទធរ
ភា
ទទួ លបាន្ការអប់រំររលស្ស្។វប្ប្ ុមការងារវIEPវផ្ប្ស្ប្មួ លល ើងវិញន្ូ
ិវIEPវប្បចំឆ្ែំវ
ាងត្រចបំអត្។វIEPវលរៀបរប់រប្
ី ប្មរត្ការស្រប្ាបចចុបកន្ែ របស្់ប្ូន្អែ ប្វលោលលៅ
ស្រប្ាវលស្វាប្មម វទីាែប្់កប្ស្័យវការផ្ប្ស្ប្មួ លវន្រងការដាប្់លៅតាមាលា។25
ភា វIEPវអាឺប្ត្ូិលស្ែ ើស្ំឲ្យមណឌលស្រប្ា្រការវាយ
ជំហាន្ែំបូងលែើមកីទទួ លបាន្ប្មម ិ្ី
ត្នមៃ ប្ូន្របស្់អែប្ស្ប្មាប់ការអប់រំរលរ ស្ស្។វអែ ប្វឬន្រណ្តមាែប្់លៅប្នុងប្ប្ ុមាលាវ
របស្់ស្រស្ែអែ ប្កចផ្ណនាំស្រស្ែរបស្់អែប្ស្ប្មាប់ការវាយត្នមៃ លៅលរលណ្តមួ យប្៏
បាន្។វប្បស្រន្លបើអែប្ចង់ផ្ណនាំស្រស្ែរបស្់អែប្ស្ប្មាប់ការអប់ររ
ំ លរ ស្ស្វលនា៉ះវស្ូ ម
លអាើស្ំលណើជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែរន្រងច៉ះកាលបរ ភាលច័ ទលៅកាន្់នាយប្ាលាស្រស្ែរបស្់
អែ ប្។26វាលាប្ត្ូិផ្ត្លអាឲ្
ើ យអែប្ន្ូ ិអាលប្មាងវាយត្នមៃ ប្នុងរយៈលរលវ15វនថ្ៃវលប្កាយ
ទទួ លបាន្ស្ំលណើផ្ណនាំជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែរស្ប្មាប់ការអប់រំរលរ ស្ស្។វលរលលិលា
ភា
ភា
ប្ំណត្់លន្៉ះវប្ត្ូិតែប្ប្នុងអំ ុ ងវិស្មកាលលលើ
ស្រីប្បាំនថ្ៃវ(ឧទា.វិស្ែមកាលរែូ
ិ
ស្ៃ ឹប្លឈើប្ជ ុ៉ះវន្រងរែូ ិលតត)។វ
មណឌលស្រប្ា្រការមរន្កចវាយត្នមៃស្រស្ែរបស្់អែប្បាន្រហ្ូ ត្ទាល់ផ្ត្សលន្ទទួ
ួ
លវ
បាន្ន្ូ ិការឯប្គរយល់ប្រមស្ប្មាប់ការវាយត្នមៃ ជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែររបស្់អែប្។វ
ប្ត្ូិប្បាប្ែថាាលាមាន្អាលប្មាងវាយត្នមៃ ស្រស្ែរបស្់អែប្លៅប្អាប់ផ្អែប្វទា ំងអស្់
នន្ររការគរផ្ែលប្ត្ូិបាន្ស្ងែ័យ។វអែ ប្កចស្រលស្រលៅលលើអាលប្មាងថាវអែ ប្ចង់
ែឹងផ្ប្ប្ងស្រស្ែរបស្់អែប្មាន្ត្ប្មូិការការរាបាលតាមផ្បបវABAវលៅាលា។វ
បនាទប់មប្វស្ូ មច៉ះហ្ត្ថ លលខាយល់ប្រមលៅលលើអាលប្មាងវាយត្នមៃ វលស្ែ ើស្កា
ំ រវាយ
ភា
ត្នមៃ បផ្ន្ថ មប្បស្រន្លបើចបា
ំ ច់វន្រងស្ូ មលអាើប្ត្ ប់មប្វិញឲ្យបាន្ទាន្់
លរលន្ូ ិ
អាលប្មាងផ្ែលច៉ះហ្ត្ថ លលខារ ួចរល់លៅកាន្់ាលាលរៀន្។វ
លៅលរលមណឌលស្រប្ា្រការទទួ លបាន្ការយល់ប្រមជាលាយលប្ខ ណ៍អប្ែរស្ប្មាប់
ភា វIEPវលែើមកី
ការវាយត្នមៃ គៃមវមណឌលស្រប្ា្រការប្ត្ូិលរៀបចំការប្បជស្
ំ ត ីរប្
ី មម ិ្ី
ររគប្ារីស្រទប្ធរ ស្បចាប់ប្ត្ូិទទួ លបាន្ការអប់ររ
ំ លរ ស្ស្របស្់ស្រស្ែអែ ប្ប្នុងរយៈ
27
លរលវ60វនថ្ៃតាមប្បត្រទន្
រ ។ វលហ្ើយប្បស្រន្លបើស្រស្ែរបស្់អែប្ប្ត្ូិបាន្រប្ល ើញថា
មាន្ស្រទធរប្ស្បចាប់ទទួ លបាន្ការអប់ររ
ំ រលស្ស្លនា៉ះវប្ប្ ុមការងារវIEPវប្៏ប្ត្ូិបលងក ើត្
ការអប់រំររលស្ស្ល ើងស្ប្មាប់ស្រស្ែរបស្់អែប្ប្នុងរយៈលរលប្ំណត្់ែូចោែលន្៉ះផ្ែរ។វ
ភា
ជាថ្មីមតងលទៀត្វលរលលិលាប្ំណត្់លន្៉ះតែប្ស្ប្មាប់វិស្ែមកាលាលារយៈលរលផ្ិង
ជាងប្បាំនថ្ៃ។វមណឌលស្រប្ា្រការអាួ រររគប្ារីត្ប្មូិការស្រស្ែរបស្់អែប្វបលងក ើត្លោល
បំណងជាប្់លាប្់លែើមកីល្ៃយ
ើ ត្បចំលពា៉ះត្ប្មូិការទា ំងលនា៉ះវន្រងបងាាញរីអវីផ្ែលជា
លស្វាពាប្់រ័ន្ធន្រងទីាែប្់កប្ស្័យផ្ែលស្រស្ែរបស្់អែប្ប្ត្ូិការលែើមកីបលងក ើត្ឲ្យមាន្
ិឌ្ឍន្គរែល់លោលបំណងរបស្់រួប្លអា។វ
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ប្ប្ ុមការងារវIEPវកចយល់ប្រមថាវស្រស្ែរបស្់អែប្មាន្ត្ប្មូិការលស្វារាបាលតាម
ផ្បបវABAវលៅាលាវលែើមកីទទួ លបាន្អត្ថ ប្បលាជន្៍រកា
ី រអប់ររ
ំ លរ ស្ស្។វលបើែូលចែ ៉ះ
ភា ស្រប្ាវIEPវប្ូ ន្របស្់អែប្ន្ឹងរ ួមបញ្ចល
ផ្មន្វប្មម វិ្ី
ូ ន្ូ ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវ
ថាជាវ“លស្វាប្មម ពាប្់រ័ន្ធ។”វលស្វាប្មម ពាប្់រ័ន្ធវជាលស្វាចំបាច់ទា ំងឡាយវណ្តលែើមកី
ភា អប់ររ
ជួ យែល់ស្រស្ែឲ្យទទួ លបាន្អត្ថប្បលាជន្៍រប្
ី មមវិ្ី
ំ លរ ស្ស្របស្់វលអា។វ28វលែើមកីវ
“ទទួ លបាន្អត្ថ ប្បលាជន្៍រកា
ី រអប់ររ
ំ រលស្ស្”វជាទូ លៅមាន្ន្័យថាវការបលងក ើត្ឲ្យ
មាន្ន្ូ ិិឌ្ឍន្គរែ៏មាន្ប្បលាជន្៍លឆ្ព៉ះលៅល្ៃ ើយត្បលោលបំណងវន្រងិត្ថុបំណង
ភា វIEP។29វលៅឯប្រចេប្បជវំ IEPវឪរប្មាតយស្រស្ែអាួ រលប្ត្ៀមលែើមកី
ទា ំងឡាយរបស្់ប្មម វិ្ី
បញ្ចុ៉ះបញ្ចល
ូ ែល់ប្ប្ ុមការងារវIEPវថាប្ូ ន្របស្់រួប្លអាប្ត្ូិការការរាបាលតាមផ្បបវ
ABAវជាចំបាច់វលែើមកីឲ្យទទួ លបាន្អត្ថប្បលាជន្៍រកា
ី រអប់រំរលរ ស្ស្។វស្ប្មាប់
ភា វ IEPវរ ួមទា ំងអែ ប្ផ្ែល
រ័ត្មា
៌ា ន្បផ្ន្ថ មអំរកា
ី រវាយត្នមៃ ន្រងែំលណើរការប្មម វិ្ី
ប្ត្ូិចូ លរ ួមប្បជវំ IEPវន្រងអវ ីផ្ែលអែ ប្កចល្វ ើល ើងប្នុងប្រណីផ្ែលអែ ប្មរន្យល់
ប្ស្បតាមការវាយត្នមៃ របស្់មណឌលស្រប្ា្រការវ ឬការស្លប្មចរបស្់ប្ប្ ុមការងារវ
IEPលទលនា៉ះ។ស្ូ មចូ លលៅកាន្់។

ធ IEP កូ នរែស់ខ្ុាំអាចរ វូ ព្យនារមព្យល
ម ើកមេ វធី
មទ?
ភា វIEPវល ើងវការអប់រំររលស្ស្ន្រងលស្វាពាប្់រន្
លទ។វលប្កាយរីបលងក ើត្ប្មម វិ្ី
័ ធ ទា ំង
ភា វIEP។វទីគែប្់ងារអប់រប្
ឡាយប្ត្ូិបាន្អតលែ
់ ល់ប្ូន្របស្់អែប្លៅតាមប្មម វិ្ី
ំ ន ុង
ភា វIEPវរបស្់
មូ លដាាន្វប្ត្ូិផ្ត្ប្បាប្ែថាវរមា
ំ ន្ការរន្ារលរលប្នុងការអន្ិត្ត ប្មម វិ្ី
ស្រស្ែលទវរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងប្រណីណ្តមួ យពាប្់រន្
័ ែ
ធ ល់ស្ំណួរអំរកា
ី របង់ប្បាប្់ស្ប្មាប់
30
ការអប់ររ
ំ រលស្ស្វន្រងលស្វាពាប្់រន្
័ ធ ទា ំងឡាយ។
លត្ើមណឌលស្រប្ា្រការវឬធានារ៉ាប់រងរបស្់ស្ុំបង់ចណ្ត
ំ យស្ប្មាប់ការរាបាលវតាម
ផ្បបវABAវលទ?
ភា វIEPវប្ូ ន្របស្់អែប្វមរន្ផ្មន្
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវប្ត្ូិអតល់លៅប្នុងប្មម វិ្ី
មាន្ន្័យថាវអាលប្មាងធានារ៉ាប់រងវឬគអាីទីបប្ី ស្លែៀងោែលន្៉ះផ្លងប្ត្ូិអតល់ឲ្យលទៀត្វ
ឬវបង់នថ្ៃស្ប្មាប់លស្វាទា ំងឡាយែល់ប្មារមាន្ររការគរលនា៉ះលទ។31វអាលប្មាងវ
Medi-Calវន្រងធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្ប្ត្ូិអតល់ន្ូិលស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវ
លៅែល់ប្មារទា ំងឡាយផ្ែលមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់។វប្មារទទួ ល
បាន្ការរាបាលលៅប្នុងបរ ភាបទអប់រវំ ឬវស្ប្មាប់លោលបំណងអប់រំវមរន្កចលដា៉ះ
ផ្លងអែ ប្ធានាលចញរីការធានាលៅលលើលស្វាប្មម ទា ំងឡាយផ្ែលប្ត្ូិការលប្តបរ ភាបទ
អប់រំលនា៉ះលទ។32
លត្ើមណឌលស្រប្ា្រការកចលស្ែ ើស្ំស្ុំឲ្យលប្បើអាលប្មាងវMedi-Cal ឬអាលប្មាងធានាវវរ៉ាប់
រងលដាយរែា លអែងលទៀត្លែើមកីបង់នថ្ៃលស្វាបាន្លទ?
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មណឌលស្រប្ា្រការកចស្កា
ំ រយល់ប្រមរីអែប្លែើមកីលប្បើអាលប្មាងវMedi-Calវលែើមកី
បង់នថ្ៃលស្វាពាប្់រន្
័ ធ ទា ំងឡាយរបស្់ស្រស្ែអែប្វបផ្ន្ត អែប្មរន្ត្ប្មូិឲ្យអតលកា
់ រយល់
ប្រមលនា៉ះលទ។វមណឌលស្រប្ា្រការរែាកចន្ឹងលប្បើប្បាស្់អាលប្មាងវMedi-Calវប្មារវឬវ
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងលដាយរែា លអែងលទៀត្វលែើមកីអល
ត ់វឬបង់នថ្ៃលស្វាទា ំងឡាយែូ ច
ភា ធានារ៉ាប់រង។វ
ផ្ែលប្ត្ូិបាន្អន្ញ្ញាត្ស្ថ រត្លប្កាមប្មម វិ្ី
លទា៉ះជាាងណ្តវប្បស្រន្លបើបំណងនន្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវអាឺលែើមកីអតល់វ
FAPEវលៅែល់ប្មារផ្ែលមាន្ស្រទទ
ធរ ទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់លនា៉ះវមណឌលស្រប្ាវ
្រការមរន្កចត្ប្មូិឲ្យឪរប្មាតយប្មារច៉ះហ្ត្ថ លលខាស្ប្មាប់ច៉ះល្ម៉ះប្នុងអាលប្មាងវ
Medi-Calវលែើមកីធានាលលើលស្វាលនា៉ះលទ។33វមណឌលស្រប្ា្រការកចន្ឹងមរន្ត្ប្មូិឲ្យ
ឪរប្មាតយប្មារទទួ លសស្ប្ត្ូិចំណ្តយប្បាប្់លហាល ស្ប្មាប់លស្វាប្មម ទា ំងឡាយ
ែូ ចជាការបង់ប្បាប្់នន្ចំន្ួន្ទឹប្ប្បាប្់ប្ត្ូិបង់តទល់សល ួន្វឬវស្ហ្បង់ប្បាប្់លទ។វប្ប
ស្រន្លបើការបង់ប្បាប្់ចំន្ួន្ទឹប្ប្បាប្់តទល់សល ួន្វឬវស្ហ្បង់ប្បាប្់លប្ើត្ល ើងលដាយវ
ារផ្ត្ការដាប្់ពាប្យទាមទារស្ប្មាប់លស្វាប្មម លនា៉ះវលរលលនា៉ះមណឌលស្រប្ា្រការ
កចន្ឹងលចញនថ្ៃវលបើមរន្អីចឹងលទឪរប្មាតយប្ត្ូិលចញលនា៉ះលហ្ើយ។34
លហ្ើយមណឌលស្រប្ា្រការកចន្ឹងមរន្លប្បើអត្ថ ប្បលាជន្៍របស្់ប្ូន្លៅលប្កាម
អាលប្មាងវMedi-Cal លទវប្បស្រន្លបើលប្បើវាន្ឹង៖
• បន្ថ យន្ូ ិរយៈលរលប្ត្ូិធានាផ្ែលមាន្វឬអត្ថ ប្បលាជន្ផ្ែលប្ត្ូិបាន្ធានា
ណ្តមួ យលអែងលទៀត្
• នាំឲ្យប្ប្ ុមប្អាួ ារលចញចំណ្តយលស្វាវលបើមរន្អីចឹងលទប្ត្ូិធានាលដាយវវវវវអត្ថ
ភា ធានារ៉ាប់រងវលហ្ើយផ្ែលប្មារប្ត្ូិការលៅ
ប្បលាជន្៍ជាាធារណៈវឬប្មម វិ្ី
ខាងលប្តលរលប្មារលៅប្នុងាលា។
• បលងក ើន្បរវ លាភវឬវនាំលៅែល់ការបញ្ឈប់អត្ថប្បលាជន្៍វឬវធានារ៉ាប់រងវឬ
• ប្បឈមន្ឹងការបាត្់បង់ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់ការលលើប្
ផ្លងស្ប្មាប់ការស្ថ រត្លៅអទ៉ះវន្រងតាមស្ហ្អាមន្៍វផ្អែប្លៅលលើត្នមៃស្របពាប្់
រ័ន្ធន្ឹងស្សគរ។35
មណឌលស្រប្ា្រការប្ត្ូិទទួ លបាន្ន្ូ ិការយល់ប្រមរីឪរប្មាតយជាលាយលប្ខ ណ៍វ
អប្ែរមន្ការទទួ លបាន្អត្ថ ប្បលាជន្៍ជាធាស្រណៈឬធានារ៉ាប់រងរបស្់ប្មារវឬ
ឪរប្មាតយ។36វប្បស្រន្លបើឪរប្មាតយមរន្អតល់ការយល់ប្រមឲ្យលប្បើអត្ថ ប្បលាជន្៍វ
ឬធានារ៉ាប់រងរបស្់រួប្លអាវលប្ពា៉ះផ្ត្រួ ប្លអាន្ឹងទទួ លសស្ប្ត្ូិលលើចំណ្តយស្ប្មាប់
លស្វាប្មម លនា៉ះវលែើមកីឲ្យប្ត្ូិលៅតាមស្ត ង់ដាវFAPEវមណឌលស្រប្ា្រការកចន្ឹងលប្បើ
មូ លន្រ្អ
រ ប់រំររលស្ស្លែើមកីបង់នថ្ៃលស្វាប្មម ។37
លត្ើប្ត្ូិល្វ ើាងណ្តវប្បស្រន្លបើអត្ថប្បលាជន្៍ជាាធារណៈវឬវធានារ៉ាប់រងស្សគរ
ាធារណៈបែរលស្្មរន្បង់ប្បាប្់ស្ប្មាប់ការរាបាលតាមផ្បបវABAវលនា៉ះ?វ
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ប្បស្រន្លបើទគ
ី ែ ប្់ងារាធារណៈវលប្តរីមណឌលស្រប្ា្រការវបរជ័យប្នុងការអតល់វឬវ
បង់ប្បាប្់ស្ប្មាប់ការអប់ររ
ំ រលស្ស្វន្រងលស្វាពាប្់រន្
័ ធ លនា៉ះវទីគែប្់ងារអប់រំ
ាធារណៈប្នុងមូ លដាាន្ប្ត្ូិអតល់វឬបង់ប្បាប្់ស្ប្មាប់លស្វាប្មម ទា ំងឡាយឲ្យបាន្រ ួស្
រន្់។38វទីគែប្់ងារអប់រំប្នុងមូ លដាាន្វជា្មម តាមណឌលស្រប្ា្រការទទួ លសស្ប្ត្ូិ
ភា វIEPវរបស្់ស្រស្ែ។វស្ូ មលមើលខាងលលើស្ប្មាប់រ័ត្មា
ស្ប្មាប់ការបលងក ើត្ប្មម វិ្ី
៌ា ន្វ
បផ្ន្ថ មស្ត ីរកា
ី រធានារបស្់ធានារ៉ាប់រងលលើការចំណ្តយស្ប្មាប់ការរាបាលតាម
ផ្បបវABA។វ
លត្ើមណឌលស្រប្ា្រការកចលប្បើធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្របស្់ស្ុំបង់ចំណ្តយស្ប្មាប់ការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវបាន្លទ?វ
បាទ/ចស្៎វប្បស្រន្លបើអែប្អតល់ការយល់ប្រមវលហ្ើយធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្របស្់
អែ ប្មាន្ធានាលៅលលើលស្វាប្មម លនា៉ះ។វលៅលរលលស្វាប្មម អតល់វFAPEវលៅែល់ប្មារ
ផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់លនា៉ះវទីគែប្់ងារាធារណៈកច
ន្ឹងទទួ លបាន្ផ្ត្ការអតលឲ្
់ យែំលណើរការលៅលលើធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្របស្់ឪរប្មាតយ
ប្នុងប្រណីឪរប្មាតយអតល់ការយល់ប្រមផ្ត្បលណ្ត
ណ ៉ះ។វឪរប្ប្ត្ូិផ្ត្អតល់ការយល់ប្រម
ប្អាប់លរលផ្ែលមណឌលស្រប្ា្រការលស្ែ ើស្លំ ប្បើអត្ថ ប្បលាជន្៍ធានាវវរ៉ាប់រងឯប្ជន្
របស្់ឪរប្មាតយ។វការបែរលស្្របស្់ឪរប្មាតយលែើមកីអន្ញ្ញាត្ឲ្យមណឌលស្រប្ា
្រការចូ លលៅកាន្់ធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្របស្់លអាវមរន្ផ្មន្ផ្លងឲ្យមណឌលស្រប្ា
្រការឈប់លលើការទទួ លសស្ប្ត្ូិរបស្់សល ួន្វលែើមកីអតលល់ ស្វាទា ំងឡាយលដាយមរន្អារត្
នថ្ៃចំលពា៉ះឪរប្មាតយលនា៉ះលទ។39
ធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្ជួ ន្កាលត្ប្មូិឲ្យមាន្ការបង់ប្បាប្់លចញរីលហាល តទល់សលន្
ួ
មន្វឬវស្ហ្បង់ប្បាប្់ស្ប្មាប់លស្វាប្មម ។វលៅប្នុងប្រណីទា ំងលន្៉ះវមណឌលស្រប្ា្រការ
កចន្ឹងលចញចំណ្តយផ្ែលឪរប្មាតយន្ឹងត្ប្មូិឲ្យបង់។40វល្វ ើផ្បបលន្៉ះវមណឌល
ស្រប្ា្រការកចចូ លលៅកាន្់ធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វលហ្ើយឪរប្មាតយន្ឹងមរន្ត្ប្មូិ
ឲ្យបង់នថ្ៃចំណ្តយលនា៉ះលទ។វឪរប្មាតយលៅផ្ត្ប្ត្ូិអតលកា
់ រយល់ប្រមលៅែល់មណឌល
ស្រប្ា្រការស្ប្មាប់ការលប្បើធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វឬវអត្ថ ប្បលាជន្៍វទា ំង
ឡាយែផ្ែល។វប្បស្រន្លបើឪរប្មាតយមរន្អតលកា
់ រយល់ប្រមឲ្យលប្បើធានាវវវរ៉ាប់រងឯប្
ជន្របស្់សល ួន្វរីលប្ពា៉ះរួ ប្លអាន្ឹងទទួលសស្ប្ត្ូិលលើចណ្ត
ំ យស្ប្មាប់លស្វាប្មម លនា៉ះវ
លែើមកីឲ្យប្ត្ូិតាមស្ត ង់ដាវFAPEវមណឌលស្រប្ា្រការកចន្ឹងលប្បើន្ូិមូ លន្រ្រអប់រំ
ររលស្ស្របស្់សល ួន្លែើមកីបង់នថ្ៃលស្វាប្មម។41

ការព្យាបាលតាមបែែ ABA តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលរែចាំ ែ
ាំ ន់
ជា្មម តាវអាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរន្រងមណឌលស្រប្ា្រការវអតលល់ ស្វាន្រង
មូ លន្រ្រ
រ ាបាលតាមផ្បបវABA។វមត ងមាកលវមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់ប្អ
៏ តលវ់
មូ លន្រ្ន្
រ រងលស្វាការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។វមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់
ភា ររី វ-វប្មម វិ្ី
ភា
កចអតល់មូលន្រ្ន្
រ រងលស្វារាបាលតាមផ្បបវABAវលៅលប្កាមប្មម វិ្ី
ឆ្ប់ចូលលរៀន្វន្រងចាប់វLanterman។វលៅប្នុងផ្អែប្លន្៉ះអតលល់ ស្ចប្ត លី អតម
ើ ជាលោលរី
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ភា ឆ្ប់ចូលលរៀន្វចាប់វLantermanវ
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់រែា កាលីហ្វ័រញវប្មម វិ្ី
លហ្ើយមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់អតល់មូលន្រ្ស្
រ ប្មាប់ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វ
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់ប្ក
៏ ចអតលអ
់ ងផ្ែរន្ូ ិការលរៀបចំឯប្ាររីគរចំបាច់
ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត បផ្ន្ថមលទៀត្ចំលពា៉ះអាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរ។វលបើលទា៉ះបីជាអែប្
មរន្មាន្អាលប្មាងទទួ លយប្លស្វាវABAវតាមរយៈមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់ប្ល៏ ដាយវ
ប្៏វាមាន្ប្បលាជន្៍លែើមកីររគប្ារីជលប្មើស្នានាជាមួ យរួ ប្លអាផ្ែរ។វ
លត្ើមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់រែាកាលីហ្វ័រញជាអវ ី?
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់រែា កាលីហ្វ័រញវស្ប្មបស្ប្មួ លលស្វាប្មមែល់ប្មារន្រងមន្ស្ែ
័
លរញិយផ្ែលមាន្ររ
ការគរផ្អែប្ការលូ ត្លាស្់។វមាន្មជឈមណឌលប្បចំវត្ំបន្់
ឯប្ជន្មរន្រប្ប្នប្មចំន្ួន្វ21វលៅប្នុងរែា កាលីហ្វ័រញ។វមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់
ស្ថ រត្លប្កាមប្ប្ស្ួ ងលស្វាការរ ីប្លូ ត្លាស្់វ(DDS)វន្រងប្ត្ូិអន្ិត្ត លៅតាម
ចាប់ចំណងលជើងវ17វន្រងចាប់វLanterman។វចាប់ចំណងលជើងវ17វប្អាប់ប្អាង
ភា ឆ្ប់ចប់លអតម
លលើប្មម វិ្ី
ើ របស្់រែា កាលីហ្វ័រញស្ប្មាប់ទារប្ន្រងប្មារកយរីវ0វែល់វ
42
36វផ្ស។ វចាប់វLantermanវប្អាប់ប្អាងលលើលស្វាប្មមមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់ស្ប្មាប់
លប្ម ងកយរីវ3ឆ្ែំល ើងលៅ។វមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់វាយត្នមៃរត្
ី ប្មូិការរបស្់
មន្ស្ែវន្រងប្ំណត្់រីស្រទប្ធរ ស្បចាប់ផ្ែលកចទទួ លបាន្លស្វាប្មមវរ ួមទា ំង
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវអងផ្ែរ។វវ
ភា ឆ្ប់ចប់លអតើមវ(0វែល់វ36ផ្ស)វជាអវ ី?
លត្ើប្មម វិ្ី
ភា ឆ្ប់ចប់លអតើមរបស្់មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់វអតលន្
ប្មម ិ្ី
់ ូ ិលស្វាប្មម ស្ប្មាប់ប្មារ
រីកយវ0វែល់វ36វផ្ស។វប្ត្ូិបាន្បលងក ើត្ល ើងលែើមកីល្ៃយ
ើ ត្បលៅន្ឹងចាប់ស្តីរី
43
ភា ឆ្ប់ចប់លអតម
បអាគ លមាន្ររការគរអប់រំវ(IDEA)វផ្អែប្វC វប្មម វិ្ី
ើ ធានាែល់លស្វា
អន្ត រអាមន្៍ស្ប្មាប់ទារប្វឬប្មារត្ូ ចផ្ែលមាន្ស្រទធរទទួលបាន្លដាយប្ស្បចាប់។វ
ភា
ប្បរ័ន្ធនន្លស្វាប្មម លន្៉ះវអន្ិត្ត តាមវិធាន្ស្ប្
មបស្ប្មួលន្រងលតតត្លៅលលើប្អាួារជា
44
ចមកងវលែើមកីអន្ត រអាមន្៍ទាន្់លរល។ វការវាយត្នមៃ ឯប្ាររបស្់មជឈមណឌលប្បចំ
ត្ំបន្់ប្ំណត្់លៅលលើលប្ខ ណស្មកត្តផ្រ ែលកចទទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់របស្់ទារប្វ
ភា ឆ្ប់ចប់លអតម
ឬប្មារត្ូ ចស្ប្មាប់ការអន្ត រអាមន្៍ទាន្់លរលតាមរយៈប្មមវិ្ី
ើ
ទារប្ន្រងប្មារត្ូ ចកយរីវ0 ែល់វ36ផ្សវកចន្ឹងមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្ប
ភា
ចាប់ស្ប្មាប់ប្មម វិ្ីចប់លអតើមទាន្់លរលវប្បស្រន្លបើរួប្លអាបំលរញបាន្លៅតាម
មួ យប្នុងចំលណ្តមលប្ខ សណឌត្ប្មូិទា ំងឡាយ៖
• មាន្ការយឺត្ាិផ្អែប្ការលូ ត្លាស្់ាងលហាចណ្តស្់វ33%វលៅប្នុងផ្អែប្
ឹ វការទំនាប្់ទំន្ងវស្ងគ មវឬវ
មួ យវឬវលប្ចើន្នន្ការលូ ត្លាស្់នន្ការយល់ែង
ករមម ណ៍វការស្ប្មបសល ួន្វឬវការលូ ត្លាស្់ផ្អែប្រងកាយទា ំងមូ លរ ួមទា ំងការ
លមើលន្រងការាតប់អងផ្ែរវឬ
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• មាន្មូ លលហ្ត្ែឹងចាប់រល
ី ប្ខ សណឌលដាយមាន្ឱកាស្នន្លទធអលលូ ត្លាស្់
យឺត្វឬ
• ប្ត្ូិររចរណ្តលៅលលើហាន្រភ័យសព ស្់នន្ការមាន្ររការគរការលូ ត្លាស្់្ៃន្្
់ ៃរវ
លដាយារផ្ត្ការរ ួមបញ្ចល
ូ ោែនន្ប្តាតហាន្រភយ
័ ផ្អែប្ជីិលិជមាាស្រស្តវផ្ែលប្ត្ូិ
ភា ច័យលដាយបអាគ លផ្ែលមាន្ជំនាញចាស្់លាស្់។45
បាន្ល្វ ើលរអាវិន្រ
លស្វាអន្ត រអាមន្៍ទាន្់លរលលអែងៗោែ។វការររចរណ្តរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិត្ប្មូិការ
វាយត្នមៃ ការលូ ត្លាស្់របស្់បអាគ លវន្រងកទរគររបស្់ប្អាួ ារវន្រងការប្រួយ
បារមភ ទា ំងឡាយផ្ែលប្ត្ូិបាន្ផ្ចប្រំ ផ្លប្ជាមួ យន្ឹងប្ប្ ុមការងារអាលប្មាងលស្វាវ
ប្អាួ ារជាលប្ខ ណៈបអាគ លវ(IFSP)។វលស្វាអន្ត រអាមន្៍ទាន្់លរលវកចរប់បញ្ចល
ូ ទា ំង
ការរាបាលតាមផ្បបវABA។វIFSPវរបស្់ប្មារត្ូ ចកចបងាាញរីលស្វាប្មម វរ ួម
បញ្ចល
ូ ទា ំងការរាបាលតាមផ្បបវABAវលែើមកីល្ៃ ើយត្បលៅន្ឹងត្ប្មូិការជាវ
លប្ខ ណៈបអាគ លរបស្់លអា។វវ
ប្បស្រន្លបើអែប្អារត្ថាវប្ូ ន្ត្ូ ចរបស្់អែប្កចន្ឹងទទួលបាន្អត្ថ ប្បលាជន្៍រកា
ី រ
រាបាលតាមផ្បបវABAវស្ូ មទាប្់ទងមជឍមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់វឬវមណឌលស្រប្ាវ
្រការរបស្់អែប្។វមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់វឬវមណឌលស្រប្ា្រការវន្ឹងចត្់តាំងអែ ប្
ស្ប្មបស្ប្មួ លលស្វាប្មម មាែប្់។វអែ ប្ស្ប្មបស្ប្មួ លលស្វាប្មម ន្ឹងជួយអែ ប្តាមរយៈ
ការប្ំណត្់រីលប្ខ ណស្មកត្ត ផ្រ ែលកចទទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់វន្រងល្វ ើវ
ការស្ប្មបស្ប្មួ លលស្វារាបាលតាមផ្បបវABA។46
ប្ូ ន្ស្ុំមាន្កយលប្កាមវ3ឆ្ែំវមាន្លប្ខ ណស្មកត្ត រមួយចំន្ួន្ែូ ចជំងលឺ សាយបញ្ញា
ភា ច័យលៅល ើយលទ។វលត្ើរួប្លអាវ
រីប្ំលណើត្វបផ្ន្ត មរន្ទាន្់ទទួលបាន្ការល្វ ើលរអាវិន្រ
កចទទួ លការរាបាលតាមផ្បបវABAវរីមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់បាន្ផ្ែរឬលទ?
ភា ច័យថាមាន្ជំងឺលសាយបញ្ញារីប្ំលណើត្លទ
ប្បស្រន្លបើប្ូន្របស្់អែប្មរន្មាន្លរអាវិន្រ
លនា៉ះវរួ ប្លអាកចទទួ លបាន្លស្វាប្មម វABAវរីមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់វប្បស្រន្លបើ
រួ ប្លអាបំលរញបាន្លៅតាមលប្ខ សណឌត្ប្មូិលែើមកីទទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់តាម
ភា ឆ្ប់ចប់លអតម
រយៈប្មម ិ្ី
ើ ។47

លត្ើចាប់វLantermanវ(កយវ3ឆ្ែំល ើងលៅ)វជាអវ ី?
ចាប់វLantermanវជាចាប់រែា កាលីហ្វ័រញវត្ប្មូិឲ្យមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់អល
ត ល់ ស្វា
ែល់មន្ស្ែចប់រក
ី យវ3ឆ្ែំល ើងលៅ។វចាប់ធានាចំលពា៉ះអែ ប្ផ្ែលមាន្ររការគរ
ផ្អែប្ការលូ ត្លាស្់វឲ្យទទួ លបាន្លស្វាប្មម វន្រងជំន្ួយទា ំងឡាយផ្ែលលអាប្ត្ូិការ
ភា
លែើមកីល្វ ើស្មាហ្រ ័ណប្មមចូលលៅប្នុងជីិត្ស្ហ្អាមន្៍
ន្រងបទររលា្ន្៍រស្់លៅប្បចំ
48
នថ្ៃែូចអែ ប្ទា ំងលនា៉ះផ្ែលមរន្មាន្ររការគរផ្ែរ។
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លែើមកីមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់លស្វាប្មម មជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់វ
ស្ថ រត្លប្កាមចាប់វLantermanវលនា៉ះវបអាគ លប្ត្ូិផ្ត្មាន្ររការគរផ្ែល៖
• លប្ើត្មាន្ល ើងមន្កយវ18វឆ្ែំ
• រំរឹងថាន្ឹងបន្ត ជាលរៀងរហ្ូ ត្វន្រង
• បងាាញរីរកា
រ រគរ្ៃ ន្្
់ ៃ រ។
ភា ស
លប្ខ សណឌស្មប្ស្បកចទទូ លបាន្រ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិវិបត្ត
រ ួ រប្ាលលដាយការប៉ះទងគ រច
្ៃ ន្់្ៃរវវជំងឺស្កន្់វលសាយបញ្ញារីប្លំ ណើត្វលដាន្ស្ីន្ប្ែូមវររការបញ្ញាវន្រងលប្ខ សណឌ
ររការគរលអែងលទៀត្ប្ស្លែៀងោែលៅន្ឹងររការបញ្ញាវឬវមាន្ត្ប្មូិការរាបាលប្ស្
លែៀងោែ។49វចាប់វLantermanវន្រាយថាមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់ប្ត្ូិអតល់ការវាយ
ភា តទល់
ត្នមៃ វន្រងលស្វាស្ប្មបស្ប្មួល។រួ ប្លអាប្៏ប្ត្ូិអភរិឌ្ឍអងផ្ែរន្ូ ិអាលប្មាងប្មម ិ្ី
ភា វIPPវកចបងាាញរីត្ប្មូិការផ្អែប្លិជមាាស្រស្តស្ប្មាប់ការ
សល ួន្វ(IPP)។វប្មម ិ្ី
រាបាលតាមផ្បបវABAវឬការរាបាលស្សគរផ្អែប្កប្បកប្រ រ ភាាលអែងលទៀត្។វ
មណឌលស្រប្ា្រការរបស្់ប្មារវឬវមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់មាន្ការទទួ លសស្ប្ត្ូិ
ចំលពា៉ះការស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាមាន្ត្ប្មូិការនានាវន្រងជំន្ួយអប់រំ
លៅលរលប្មារមាន្កយប្អាប់វ3ឆ្ែំ។វប្បស្រន្លបើប្មារមាន្កយវ3ឆ្ែំល ើងវ
ស្ូ មទាប្់ទងមប្កាន្់មណឌលស្រប្ា្រការប្នុងមូ លដាាន្វន្រង/ឬវមជឈមណឌលប្បចំ
ត្ំបន្់លែើមកីចត្់ផ្ចងការវាយត្នមៃ។វវ
លត្ើមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់អល
ត កា
់ ររាបាលតាមផ្បបវABAវឬលទវលហ្ើយមាន្ត្នមៃ
បនាមន្?
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់អល
ត ល់ ស្វាវាយត្នមៃ ន្រងលស្វាស្ប្មបស្ប្មួលលដាយមរន្អារត្នថ្ៃ
លៅែល់អែប្ផ្ែលមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់។វលទា៉ះជាាងវណ្តវ
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់ប្ត្ូិប្ំណត្់ន្រងបន្ត អតល់ប្បភរមូ លន្រ្ស្
រ ប្មាប់អត្រថ្រជន្
50
ទា ំងឡាយណ្តផ្ែលទទួ លលស្វាប្មម រម
ី ជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់។ វធានារ៉ាប់រងរែា វឬវ
ឯប្ជន្អាួ រផ្ត្ប្ត្ូិលប្បើមន្លអាស្ប្មាប់លស្វាប្មម ចបា
ំ ច់នានាផ្អែប្លិជមាាស្រស្តវែូ ចជា
ការរាបាលតាមផ្បបវABAវជាលែើម។វលៅប្នុងរែាកាលីហ្វ័រញវអាលប្មាងវMedi-Cal,វ
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្លប្ចើន្លលើស្លប់វន្រងមណឌលវស្រប្ា្រការវប្ត្ូិអតល់
មូ លន្រ្ស្
រ ប្មាប់លស្វាវABAវលៅែល់ប្មារផ្ែលមាន្ស្រទវធរ ទទួ លបាន្លដាយប្ស្ប
ចាប់។វប្បស្រន្លបើធានារ៉ាប់រងមរន្ធានាលៅលលើលស្វាលន្៉ះវលទវទីគែប្់ងារអប់រំប្នុង
មូ លដាាន្ទា ំងឡាយវ(មណឌលស្រប្ា្រការ)វឬវមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់វន្ឹងទរញវឬ
អតលវា
់ ។51
ប្បស្រន្លបើវMedi-Calវឬធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្បែរលស្្ស្ំលណើរបស្់អែប្ស្ប្មាប់ការ
រាបាលតាមផ្បបវABAវលនា៉ះវមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់កចន្ឹងលចញនថ្ៃចំណ្តយ
លនា៉ះ។វមជឈមណឌលប្នុងត្ំបន្់ន្ឹងលចញផ្ត្នថ្ៃចណ្ត
ំ យស្ប្មាប់អែប្ទា ំងឡាយណ្ត
ផ្ែលមាន្ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់ផ្ត្បលណ្ត
ណ ៉ះស្ប្មាប់លស្វាប្មម មជឈមណឌ
លប្បចំត្ំបន្់។វមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់មន្
រ កចអតល់មូលន្រ្កា
រ ររាបាលតាមវ
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ABAវែល់អែប្ផ្ែលមាន្កយចប់រវី 3ឆ្ែំល ើងលៅវលដាយរទ
ំ ទួ លបាន្ន្ូ ិការ
ការបែរលស្្រីធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វន្រង/ឬវអាលប្មាងវMedi-Calវជាមន្លនា៉ះលទ។វ
មជឈមណឌលប្នុងត្ំបន្់ប្៏ប្ត្ូិប្ំណត្់ផ្ែរថាវការបត ឹងជំទាស្់ន្ឹងមរន្ទទួ លបាន្លជាអា
ជ័យលនា៉ះលទ។52វប្បស្រន្លបើអែប្ទទួ លបាន្ការបែរលស្្រីធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វ
ន្រង/ឬវMedi-Calវស្ូ មទាប្់ទងលៅកាន្់មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់លែើមកីប្ណ
ំ ត្់ថាលត្ើ
័ ឬអត្់។វប្បស្រន្លបើអែប្មរន្ទាន្់មាន្
ការបត ឹងជំទាស្់កចន្ឹងទទួ លបាន្លជាអាជយ
ស្រទទ
ធរ ទួ លបាន្លដាយប្ស្បចាប់ស្ប្មាប់លស្វាមជឈមណឌលប្នុងត្ំបន្់លទលនា៉ះវអែ ប្
ន្ឹងចំបាច់ប្ត្ូិដាប្់ពាប្យស្ំ។
មជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់កចន្ឹងអតលម
់ ូ លន្រ្លរ ស្វាវABAវប្បស្រន្លបើបអាគ លមាន្
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរបង់នថ្ៃសល ួន្ឯង/ធានាសល ួន្ឯងលនា៉ះ។វមជឈមណឌលវ
ប្នុងត្ំបន្់កចន្ឹងអតលម
់ ូ លន្រ្អ
រ ងផ្ែរន្ូ ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវែល់
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគរផ្ែលមាន្លៅលប្តរែា កាលីហ្វ័រញ។វមជឈមណឌលវ
ប្នុងត្ំបន្់ន្ឹងមរន្ទរញលស្វាប្មម ណ្តផ្ែលកចន្ឹងទទួ លបាន្រីអាលប្មាងវMedi-Cal,វ
Medicareវឬធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វលៅលរលផ្ែលអែ ប្លប្បើប្បាស្់វឬប្អាួ ារផ្ែល
បំលរញលៅតាមលប្ខ សណឌប្ំណត្់ស្ប្មាប់ការធានាវបផ្ន្ត លប្ជើស្លរ ីស្មរន្បន្តវា។វវ
លត្ើមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់កចបង់នថ្ៃស្ហ្បង់នថ្ៃ,វស្ហ្ធានារ៉ាប់រងវន្រង/ឬការវ
បង់នថ្ៃរីលហាល តទល់សល ួន្បាន្លទ?
បាទ/ចស្៎។វមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់កចបង់នថ្ៃឲ្យស្ហ្បង់នថ្ៃវន្រងការបង់នថ្ៃ
លចញរីលហាល តទល់សលន្វប្បស្រ
ួ
ន្លបើប្បាប្់ចណ
ំ ូ លប្អាួារត្រចជាងវ400%វនន្លោល
53
ការណ៍ប្ប្មរត្គរប្ប្ីប្ប្ស្ហ្រ័ន្ធលនា៉ះ។ ស្ួ រលៅកាន្់អែប្ស្ប្មបស្ប្មួលលស្វាប្មម វ
មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់អែប្ស្ប្មាប់ការអតល់មូលន្រ្ស្
រ ហ្បង់នថ្ៃ។វ
ស្ុំមរន្មាន្ការបែរលស្្រីធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វឬវMedi-Calវលទ។វលត្ើមាន្ការលលើប្
ផ្លងលទ?
បាទ/ចស្៎។វមជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់កចន្ឹងបង់នថ្ៃស្ប្មាប់លស្វាប្មម ផ្អែប្
កប្បកប្រ រ ភាាប្នុងអំ ុ ងរយៈលរលទា ំងលន្៉ះ៖
• ប្នុងលរលផ្ែលអែ ប្ប្ំរងផ្ត្មរន្ឯប្គរវបផ្ន្ត មន្លរលផ្ែលអែ ប្ទទួលបាន្
ន្ូ ិការបែរលស្្។
• ប្ំរងស្ថ រត្ប្នុងការរង់ចកា
ំ រស្លប្មចចរត្តផ្អែប្រែា បាលរីបណតឹងជំទាស្់វប្បស្រន្វ
លបើអែប្អតលែ
់ ល់មជឈមណឌលប្បចំត្ំបន្់ន្ូិភស្តុតាងផ្ែលអែ ប្បាន្បត ឹងជំទាស្់។
• រហ្ូ ត្ែល់វMedi-Cal,វធានារ៉ាប់រងឯប្ជន្វឬវអាលប្មាងលស្វាផ្ថ្ទា ំស្សគរ
ចប់លអតើមលស្វាប្មមវABA។54
រ័ត្មា
៌ា ន្ទំនាប្់ទំន្ងស្ប្មាប់មជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់រែាកាលីហ្រញ
័វ
៖
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លែើមកីរប្លមើលន្រងទាប្់ទងមជឈមណឌលប្បចំត្ប
ំ ន្់ប្នុងមូ លដាាន្របស្់អែប្វស្ូ ម
អន្ិត្ត លៅតាមត្ំណគមាប់លន្៉ះវផ្ែលផ្ថ្ទា ំលដាយនាយប្ដាាន្លស្វាប្មម ការលូ ត្លាស្់
រែា កាលីហ្វ័រញ៖វhttps://www.dds.ca.gov/rc/listings/។វ
គនល ឹោះខល ីៗជាទូ មៅ៖
• ប្បស្រន្លបើអែប្ប្ត្ូិបាន្បែរលស្្ការរាបាលតាមផ្បបវABAវតាមរយៈ
អាលប្មាងធានារ៉ាប់រងស្សគររបស្់អែប្លនា៉ះវស្ូ មលស្ែ ើស្ំមូលលហ្ត្ជាលាយ
លប្ខ ណ៍អប្ែរ។
• ថ្ត្ចមៃ ងការវាយត្នមៃវអាលប្មាងរាបាលវលោលបំណងវន្រងលរសរត្ទា ំងអស្់
លចញរីប្អាូលរទយប្មារប្ូ ន្របស្់អែប្វលនា៉ះមណឌលស្រប្ា្រការវឬមជឈមណឌលប្ប
ចំត្ំបន្់ជួយែល់គរចំបាច់ផ្អែប្លិជមាាស្រស្ត នន្ការរាបាលតាមផ្បបវ
ABA។
• ប្ត្់ប្តាទប្។វស្រលស្រច៉ះន្ូ ិកាលបរ ភាលច័ទនន្ការលៅទូ រស្រទ របស្់អែប្វល្ម៉ះ
បអាគ លផ្ែលអែ ប្ន្រាយជាមួ យវន្រងអវ ីៗផ្ែលបអាគលលនា៉ះបាន្ន្រាយ។វ
• រប្ាទប្ឯប្ារោំប្ទទា ំងអស្់លៅប្នុងហ្វ ូលឌ្ឺមួយផ្ែលប្ត្ូិបាន្បលងក ើត្ល ើង
ស្ប្មាប់ប្បធាន្បទមួ យលន្៉ះ។វ

វប្ប្មស្សគរ វ&ស្ិត្ថ រគរវវាប្យសណឌវ1374.73(c)(3)

1

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-1818.pdf.
3
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/Medi-CalCoverage-for-EPSDT.pdf
4
Id.
5
https://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx.វការរាបាលស្សគរផ្អែប្
កប្បកប្រ រ ភាាវអាឺជាផ្អែប្ែ៏ទូលំទូលាយនន្លស្វាប្មម។វវការរាបាលស្សគរផ្អែប្
ភា ាស្រស្ត អន្ត រអាមន្៍វ
កប្បកប្រ រ ភាារ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិការរាបាលតាមផ្បបវABAវន្រងវិ្ី
ផ្អែប្លលើភស្តុតាងកប្បកប្ររ ភាាលអែងលទៀត្។វវ
6
Id.
7
Id.
8
Id.
9
https://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx.
2
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10

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
etters/APL2018/APL18-006.pdf.
11
Id.
12
Id.
13
Id.
14
Id.
15
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/18022,
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/156.20.វអត្ថ ប្បលាជន្៍ស្សគរែ៏វ
ចំបាច់ទា ំងលន្៉ះរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិលស្វាស្សគរអល ិូ ចរត្តន្រងការលញៀន្ថាែ ំន្រងវ
លស្វាអភរិឌ្ឍន្រងាតរន្ីត្រស្មកទារ។
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-02-27/pdf/2015-03751.pdf.វ
HHSវប្ំណត្់លស្វាប្ត្ូិទទួ លបាន្វលដាយារលស្វាទា ំងលនា៉ះប្ត្ូិអតលែ
់ ល់បអាគ លវលែើមកី
ទទួ លបាន្វការផ្ថ្ទា ំវឬវគអារយការបាត្់បង់ជំនាញវឬវមសងារមរន្ផ្ែលបាន្លរៀន្វ
ឬវមរន្ផ្ែលបាន្ទទួ លវលដាយារផ្ត្លប្ខ សណឌររការគរ។វឧទាហ្រណ៍រ ួមមាន្វ
័
ការរាបាលែល់លប្ម ងផ្ែលមរន្លច៉ះលែើរវឬវន្រាយលៅតាមិយប្ំ
ណត្់។វលស្វាទា ំង
លន្៉ះវកចរ ួមបញ្ចល
ូ ន្ូ ិការរាបាលចលនាស្ពា៌ាងគ កាយន្រងស្មត្ថគរការងារវ
លរអាាស្រស្ត គាន្រាយវន្រងលស្វាលអែងៗលទៀត្វស្ប្មាប់មន្ស្ែមាន្
ឺ ប្មាប្លរទយន្រង/ឬមរន្ស្ប្មាប្លរទយ។វ
ររការគរលអែងៗោែនន្បរ ភាបទអែ ប្ជំងស្
17
http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_09010950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf
18
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.វ
19
ប្ប្មធានារ៉ាប់រងវវាប្យសណឌវ10169វន្រងវ10123.13.
20
លៅប្នុងាថន្គរមួ យចំន្ួន្វអែ ប្កចទទួ លបាន្បណតង
ឹ ជំទាស្់រលន្ៃ ឿន្។វលៅ
ភា
លរលជី ិត្វឬស្
សគររយៈលរលផ្ិងរបស្់បអាគលប្ំរងផ្ត្មាន្ហាន្រភ័យ។វស្ួ រ
នាយប្ដាាន្ាមាជរប្ធានារ៉ាប់រងរបស្់អែប្វថាលត្ើបណតង
ឹ លន្៉ះអន្ិត្តចំលពា៉ះអែ ប្
បាន្លទ។វ
21
https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.
22
34 C.F.R. Sec. 300.17វការអប់រំជាាធារណៈស្មប្ស្បលដាយឥត្អារត្នថ្ៃវ
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.17.វ
23
20 U.S.C. Sec. 1401(29); 34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code Sec.
56031.
16
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ចំណងលជើងវ20វវាប្យសណឌវ(Sec.) ប្ប្មស្ហ្រែា កលមរ ភាប្វ(U.S.C.) 1401(9);វ
ចំណងលជើងវ34,វវាប្យសណឌប្ប្មបទបកញ្ា ត្តស្
រ ហ្រ័ន្ធវ(C.F.R.) 300.17.
25
https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-oniep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-howdo-i-request-one-for-my-child/.
26
https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-oniep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-howdo-i-request-one-for-my-child/.
27
34 C.F.R. Sec. 300.320; Cal. Ed. Code Sec. 56344 (a).វការឈប់ស្ប្មាប្
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