
សូមប្រើ្ាស់ឧរករណ៍ប េះប ើមបីជួយកន ុងការប្រៀមបរៀរចំការ្រជ  ំIEP 

ររសកូ់ អ្នក។ ការប្រៀមបរៀរចំស្ារ់ការ្រជ ំប េះ អាចជួយអ្នក ិង

មណឌ លសិកាធិការឲ្យបធវ ើការរមួគ្នន  ប ើមបីទទួលា លទធផល ៏លអ រំផ រស្ារ់

កូ ររសអ់្នក។  

 

សំណួរ ៏ា ្របោជ ៍ដ ល្រវូសាកសួរ ម  បេលការ្រជ ំ IEP ររស់កូ អ្នក៖  

សំណួរ ចបមល ើយ/សាា ល ់
បរើកូ ររសអ់្នកបេញចិរតអ្វ ីខ្ល េះអ្ំេី
សាលាបរៀ ? 

 

បរើកូ ររសអ់្នកម ិបេញចរិតអ្វ ីខ្លេះអ្ំេី
សាលាបរៀ ? 

 

បរើកូ អ្នកា ភាេងាយ្សួលអ្វ ីខ្ល េះ
បៅសាលាបរៀ ? បរើេួកបេបធវ ើា លអ
បៅដផនកណាខ្លេះ? េិចារណាបៅបលើ
រ្មូវការសកិាបរៀ សូ្រ  ិងរ្មូវការ
ចិរត/សងាម។ 

 

បរើកូ អ្នកា ភាេលំាកអ្វ ីខ្ល េះ
បៅសាលាបរៀ ? បរើេួកបេអាច ងឹ្រវូ
ការជ ួំយរដ ែមបៅកន ុងដផនកអ្វ ីខ្ល េះ?  
 

 

បរើរ េាលិកសាលាា ទនំាកទ់ ំង
្ារ់អ្ំេកីត ីារមភអ្ំេលីទធផលសកិា
ររស់កូ អ្នកបៅសាលាបរៀ ដ រឬបទ?  

 

បរើកូ ររសអ់្នកទទួលា បសវាកមម
បៅប្ៅសាលាបរៀ ដ រឬបទ? (ឧ.ទា. 
អ្នកេបិ្គ្នេះបោរល់ 
អ្នកឯកបទសេាាលដផនកការ ិោយសដ ី
។ល។) 

 



បរើ ូបចនេះ បរើា េរ័ា៌ ទំនាកទ់ំ ងអ្វ ី
ខ្ល េះស្ារ់អ្នកដ លផតលប់សវាទាងំបនាេះ? 

 

បរើអ្នកផតលប់សវាខាងប្ៅទាងំបនាេះ
ា មរចូិលរមួប ើមបីផតលជូ់ ស្ារ់
កមម វធិ ីIEP ររសកូ់ អ្នកដ លឬបទ? 
សូមចាំថា អ្នកា សិទធិអ្ប ជ្ ើញ រណាក៏ា  ឲ្យចូលរមួ

កមម វធីិ IEP ដ លេួកបេា ចំបណេះ ងឹ
អំ្េីកូ ររស់អ្នក។   

 

បរើថាន ក់បរៀ អ្វ ីខ្ល េះ
ដ លកូ ររសអ់្នកកេំ ងបរៀ 
នាបេលរចច ុរប ន ?  

 

្រសិ បរើកូ ររស់អ្នកបរៀ បៅវទិាល័យ 
បរើេួកបេកំេ ងឈា ប ព្ េះបៅរក
ការរ ច្ រ់ការសិកាដ រឬបទ? បរើេួកបេ
 ឹងទទួលា សញ្ញា រ្រ ឬ
 វញិ្ញា រ រ្ររ ច្ រ់ការសកិាដ រឬបទ? 

 

្រសិ បរើកូ ររសអ់្នកបរៀ បៅវទិាល័យ 
បរើេួកបេា ដផ ការបផេរការសកិា
ប ើមបបី្រៀមបរៀរចំ
េួកបេស្ារ់ជីវរិរស់បៅ ប្កាយបេល
រ ច្ រ់ការសកិាដ រឬបទ? 

 

បរើអ្នកា ករ់សាា ល់ប ើញេាល រ
លទធផលសកិារវាងសមរែភាេ
ររស់កូ អ្នក  ងិ 
សមរែភាេន មិរតរមួថាន ក់ររស់េួកបេ
ដ លា ការលូរលាស់ 
ធមមតាដ រឬបទ?  

 



បរើបរឿង ៏សំខា ់រំផ រច ួំ រីដ លអ្នក
ចងស់ប្មចា បៅអ្ំឡុងកចិច្រជ ំ IEP 
ា អ្វ ីខ្លេះ?  

1.   
 

2.    
 

3.    
 

 

រដ ែមេីបលើការប ល្ ើយសំណួរខាងបលើ អ្នកអាច ឹងចង់្រមូល  ិងេិ ិរយបមើល

កណំរ់្តា ូចខាងប្កាម ម  បេលកិចច្រជ ំ IEP នាបេលខាងម ខ្ររសកូ់ អ្នក។ 

្រសិ បរើអ្នកមិ ា សំបៅចមលងន កំណរ់្តាទាងំប េះ អ្នកអាច ឹងបសន ើស ំ

សំបៅចមលងមួយចារ់េីសាលាបរៀ ររសកូ់ អ្នក។ សាលាបរៀ ្រូវដរផតលឲ់្យអ្នក ូវ

កណំរ់្តាមួយចារ់កន ុងរយៈបេល 5នងៃ។ ្រសិ បរើអ្នក្រវូការការរកដ្រ

ន កំណរ់្តាណាមួយកន ុងចំបណាមកំណរ់្តាទាងំប េះបៅជាភាសាកំបណើរររស់អ្នក 

អ្នក្រវូដរបធវ ើការបសន ើស ំជាលាយលកខណអ៍្កសរបៅកា ់មណឌ លសកិាធិការ ឲ្យ

ផតលជូ់ អ្នក ូវសបំៅចមលងដ ល្រវូា រកដ្រមួយចារ់។  

1. កមម វធិី IEP េមី   (កមម វធិី IEP ងមីៗ រំផ រ អាចជាឯកសារសំខា ់រំផ រ

ដ ល្រូវ្រួរេិ រិយ)។  

2. IFSPs ឬ IPPs ្រសិ បរើកូ ររសអ់្នកេជឺា ឬធ្លល រ់ជាអ្នកប្រើ្ាស់

បសវាររសម់ជឈមណឌ លរំរ ។់  

3. ការវាយរនមលដផនកអ្រ់រំេិបសស  

4. រាយការណវ៍ឌ្ឍ ភាេពាក់េ ័ធ ឹងបគ្នលបៅកមម វធិី IEP រចច ុរប ន

ររស់កូ អ្នក។  

5. លទធផលបរសតសត ងដ់ារចច ុរប ន។  

6. រ័ណណ េ័រា៌ សិកា  

7. េំរកូចិចការណាមួយររស់កូ អ្នក ដ លអ្នកេរិថាា ជារ់ពាក់េ័ ធ ងឹការ

្រជ  ំIEP នាបេលខាងម ខ្។  

8. ទិ ន យ័អាករបកិរោិដ លសាលាបរៀ ា ្រមូល។ ប េះអាចរមួរ ច្ លូ ូវ

សំណ ឯំកសារសត ីេបីេរ ការណន៍ អាករបកិរោិ កណំរ់្តាន បេលបវលាដ ល

សាលាបរៀ ា ទាកទ់ងបៅអ្នកពាក់េ ័ធ ឹងរញ្ញា អាករបកិរោិ  ងិ

កណំរ់្តាអ្ំេកីារេយួ រ/ការរបណត ញបចញេកីារសកិា។ េ័រ៌ា ប េះេឺ

ា សារៈសំខា ់ ្រសិ បរើកូ ររស់អ្នកា  ឬ្រូវការដផ ការអ្ តរាេម ៍

ដផនកអាករបកិរោិ។  

9. កណំរ់្តាវរតា ។ 


