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ធេចកតីធែតើល
ចាប្់រដ្ឋ និងេហព័នធ

នដាក់ធចញនូវេកខែណ្ឌតម្លូវេម្មាប្់ការែតេ់ជ្ូនធេវាកលម និងការវាយតម្លៃ

អាកប្បកិរ ិយា។ តារាងព័ត៌មានធនោះ ែតេ់ជ្ូនធលាកអ្នកនូវព័ត៌មានលូេដាឋនលួយចាំនួនទាក់ទងនឹងចាប្់
ទាាំងធនោះ និងែតេ់ជ្ូនអ្នកនូវព័ត៌មានអ្ាំពីេិទិធរប្េ់កូនអ្នកកនុងការទទួេ
ជាវ ិជ្ជមាន អ្នតរាគលន៍ និងធេវានានា។ តារាងព័ត៌មានធនោះ ក៏ម្
ផដ្េអ្នកអាចទទួេ

នការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយា

ប្់អ្នកឲ្យ

នដ្ឹងែងផដ្រអ្ាំពីកផនៃង

នជ្ាំនួយផែនកែៃូវចាប្់ ម្ប្េិនធប្ើអ្នកម្តូវការវា ឬម្ប្េិនធប្ើ អ្នកមានេាំណ្ួរនានា

េតីពីការផ្លៃេ់ប្ូរចាប្់
ត
ធនោះ។1

1

ធៅផែកកកដា ឆ្នាំ2013 ជាផែនកលួយម្នដ្ាំធណ្ើរកញ្ចប្់ថវ ិកា រដ្ឋេភាម្នរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា

Hughes Bill គឺជាចធកកលចាប្់

នេប្់ធោេនូវកលមវ ិ្ី Hughes Bill។

និងប្ញ្ញ តិនា
ត នាផដ្េតម្លូវឲ្យលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ្ិការទាាំងឡាយោត់វ ិធានការជាក់

លាក់លួយចាំនួនធដ្ើលបីធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា តម្លូវការរប្េ់េិេសផដ្េមានប្ញ្ហ
ា អាកប្បកិរ ិយាផដ្េម្តូវការការអ្ប្់រ ាំពិធេេ។
ចាប្់ Hughes Bill តម្លូវឲ្យលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការនានាែតេ់ការវាយតម្លៃវ ិភាគលុែករធដាយេវ័យម្ប្វតតិធៅកនុងសាានភាព
ជាក់លាក់លួយចាំនួន។ ធទាោះប្ីការវាយតម្លៃទាាំងធនោះពុាំតម្លូវឲ្យធ្វើធ

ើងជាេវ័យម្ប្វតតិដ្ូចផដ្េមានផចងធៅកនុងចាប្់ពីលុនលក

ក៏ធដាយ ការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយា និងអ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមាន គឺធៅផតតម្លូវឲ្យធ្វើធ
និងម្តូវយកលកធ្វើការពិភាកាគ្ននធៅកនុងឯកសារធ

ោះពុលពធនោះ។

ើងជាផែនកលួយម្នកលមវ ិ្ី IEP

ធៅធម្កាលចាប្់រប្េ់រដ្ឋនិងេហព័នធនាធពេប្ចចុប្បននធនោះ លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ ម្តូវ ែតេ់ធេវានិ
ងការ គ្នាំម្ទនានាទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរ ិយា រួលមាន ការវាយតម្លៃលុែករអាកប្បកិរ ិយាេលអិត និង
ផែនការអ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមានធៅធពេម្តូវការោាំ

ច់ ធៅម្គប្់ធពេផដ្េេិេសណាមានក់

មានអាកប្បកិរ ិយាផដ្េប្៉ាោះពាេ់ដ្េ់ការេិការប្េ់េិេសធនាោះ ឬដ្េ់េិេសដ្ម្ទធទៀត។

1.

ត ើមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាធិការអាចបដិតសធមិនផ្តល់តសវាអាក្សបបក្សិរ ិយា

ដដលក្សូនរបស់ខញុំ្ការបានតេ?
ម្ប្េិនធប្ើកូនរប្េ់អ្នកមានអាកប្បកិរ ិយាផដ្េប្៉ាោះពាេ់ដ្េ់ការេិការប្េ់កូនអ្នក ឬដ្េ់កុមារដ្ម្ទ
ចាប្់េហព័នត
ធ ម្លូវឲ្យម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP ម្តូវធ្វើការពិោរណាថាធតើការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរ ិយា
និងយុទធសាស្រេតលួយណា និងធេវាផប្ប្ណាផដ្េម្តូវការែតេ់ជ្ូន ធដ្ើលបីឲ្យកូនរប្េ់អ្នកអាចទទួេ
នអ្តាម្ប្ធយាជ្ន៍ពីការអ្ប្់រ ាំធៅកនុងលជ្ឈដាឋនផដ្េមានការរ ឹតប្ណ្ឹត ងតិចតួច។ [34 C.F.R. Sec.

300.324(a)(2),(b)(2).] លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការម្តូវែតេ់ម្ប្ធេទម្នការវាយតម្លៃ ផែនការ ធេវាកលម
ឬការគ្នាំម្ទនានា ផដ្េម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP រប្េ់កូនអ្នក កាំណ្ត់ថាមានសារៈេាំខាន់កុងការជ្ួ
ន
យ
ដ្េ់ផែនកអាកប្បកិរ ិយាកូនរប្េ់អ្នកធៅសាលាធរៀន ធដ្ើលបីឲ្យកូនរប្េ់អ្នកអាចទទួេ

នអ្តាម្ប្ធយាជ្ន៍

ពីការអ្ប្់រ ាំ និងលិនម្តូវ

នធគប្ញ្ូជ នធៅកនុងលជ្ឈដាឋនអ្ប្់រ ាំផដ្េមានការរ ឹតប្ណ្ឹត ងខាៃាំង ដ្ូចជាថានក់ ធរៀន
ម្ថៃពិធេេ ឬកលមវ ិ្ីប្ាំប្៉ានធៅធពេម្ថៃ ធដាយសារប្ញ្ហ
ា អាកប្បកិរ ិយារប្េ់កូនអ្នក។
ម្ប្េិនធប្ើកូនរប្េ់អ្នកមានប្ញ្ហ
ា អាកប្បកិរ ិយា្ៃន់្ៃរ ដ្ូចមានភាពធេវឆ្វ ឬអាកប្បកិរ ិយាប្ងកធម្គ្នោះ
ថានក់ដ្េ់ែួៃនឯង លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការលិនោាំ

ច់ម្តូវែតេ់ “ការវាយតម្លៃវ ិភាគលុែករ” ឬ “ផែន

ការអ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមាន” ធដាយេវ័យម្ប្វតតិធនាោះធទ ប្៉ាុផនតម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP គប្បីពិោរ
ណាថាធតើ កូនរប្េ់អ្នកម្តូវការការវាយតម្លៃវ ិភាគលុែករ ឬផែនការអ្នតរាគលន៍ អាកប្បកិរ ិយា រួលជា
លួយនឹងធេវាឬយុទធសាស្រេតដ្ម្ទធែសងធទៀតផដ្រឬយា៉ា ងណា ធដ្ើលបីធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា តម្លូវការអាកប្ប
កិរ ិយានានារប្េ់គ្នត់។ ម្ប្េិនធប្ើកូនរប្េ់អ្នកមានផែនការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរ ិយា ផដ្េលិនទាន់
មានម្ប្េិទិភា
ធ ពធៅកនុងការធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា ម្ប្ឈលផែនកអាកប្បកិរ ិយារប្េ់កូនអ្នក

ន អ្នកគួរ

ចងអុេប្កាញអ្ាំពីប្ញ្ហ
ា ធនោះធៅម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP និងធេនើេុាំធ្វើការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ
េលអិតធេើកូនរប្េ់អ្នក ដ្ូចជាការវាយតម្លៃវ ិភាគលុែករ ធដ្ើលបីឲ្យម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP មាន
ព័ត៌មានម្គប្់ម្គ្នន់ធដ្ើលបីធ្វើការអ្េិវឌ្ឈផែនការអ្នតរាគលន៍ អាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមាន

ទាំព័រ 2 ម្ន 13

នេលអិតជាងលុន។

ម្ប្េិនធប្ើកូនរប្េ់អ្នកមានអាកប្បកិរ ិយាផដ្េប្៉ាោះពាេ់ដ្េ់ការេិការប្េ់ែួន
ៃ ឬដ្េ់កុមារដ្ម្ទ
កលមវ ិ្ី IEP គប្បីដាក់ប្ញ្ូច េរ

យការណ្៍េតីពីការអ្ប្់រ ាំពិធេេ និងធេវានិងជ្ាំនួយនានាប្ផនាលពាក់

ព័នធនឹងអាកប្បកិរ ិយា ម្ពលទាាំងធេវាលួយនានាធែសងធទៀត ធដ្ើលបីែតេ់ជ្ូនធៅកូនរប្េ់អ្នក ធហើយ
រ

យការណ្៍ម្នធគ្នេធៅអាកប្បកិរ ិយាម្ប្ោាំឆ្នាំផដ្េអាចវាេ់ផវង

ន ម្តូវប្ធងកើតធ

ើងធដ្ើលបីធដាោះ

ស្រសាយប្ញ្ហ
ា តម្លូវការផែនកអាកប្បកិរ ិយារប្េ់កូនអ្នក។ [34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(2),(4).] ម្ប្េិន
ធប្ើកលមវ ិ្ី IEP រប្េ់កូនអ្នក ពុាំមានធេវាកលម ការគ្នាំម្ទ ឬយុទធសាស្រេតនានាធដ្ើលបីធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា
អាកប្បកិរ ិយា ឬពុាំមានធគ្នេធៅផដ្េពាក់ព័នធនឹងតម្លូវការផែនកអាកប្បកិ រ យា
ិ រប្េ់ កូ ន អ្នក អ្ន ក គួ រ
ពិ ោ រណាដាក់ ពា កយប្ណ្ឹដ ងស្រេប្ចាប្់ លួ យ ធៅនាយកដាឋ នអ្ប្់ រ ម្ាំ នរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា ។ ម្ប្េិនធប្ើ
កលមវ ិ្ី IEP រប្េ់កូនអ្នក មានធេវាកលម ការគ្នាំម្ទ ឬយុទធសាស្រេតនានាផដ្េគ្នមនម្ប្េិទិភា
ធ ពកនុងការ

ធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា តម្លូវការផែនកអាកប្បកិរ ិយាធនាោះធទ អ្នកអាចពិោរណាដាក់ពាកយធេនើេុាំធប្ើកេវនា
ការម្តឹលម្តូវស្រេប្តាលចាប្់។ [េូលអានជ្ាំពូក 6 ព័ត៌មានេតីពីនីតិវ ិ្ី និ ងពាកយប្ណ្ឹដ ងស្រេប្តាលចាប្់
េិទិន
ធ ិងទាំនួេែុេម្តូវកលមវ ិ្ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.]

2. ត ើខញុំគ
្ ួរតធវើដូចតមតចតដើមបីធានាថាក្សូនរបស់ខញុំេ
្ េួលបានតសវា និងការវាយ
ម្មៃអាក្សបបក្សិរ ិយាតាម ម្មូវការ?
ម្ប្េិនធប្ើកូនរប្េ់អ្នកមានអាកប្បកិរ ិយាផដ្េប្៉ាោះពាេ់ដ្េ់ការេិការប្េ់ែួន
ៃ និងេលតាភាពធរៀន
េូម្តរប្េ់កុមារដ្ម្ទ អ្នកគួរធ្វើការធេនើេុាំជាលាយេកខណ្៍អ្កសរឲ្យមានកិចចម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP លួយ

ធដ្ើលបីធ្វើការកាំណ្ត់ថា ធតើការគ្នាំម្ទនិងធេវាកលមលួយណាផដ្េកូនរប្េ់អ្នកម្តូវការធដ្ើលបីធដាោះស្រសាយ
ប្ញ្ហ
ា អាកប្បកិរ ិយាតាលផប្ប្វ ិជ្ជមានលួយ។ ធេវាផដ្េម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP ម្តូវពិោរណា រួលមាន
ការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករេលអិត ផែនការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរ ិយា ធហើយម្ប្េិនធប្ើេលស្រេប្
ម្តូវគិតពិោរណាពីផែនការអ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមាន ជ្ាំនួយផែនកអាកប្បកិរ ិយាធដាយផ្លាេ់
ការប្ណ្ុត ោះប្ណា
ត េនិងម្ប្ឹកាធយាប្េ់ដ្េ់ម្គួប្ធម្ងៀន និង/ឬឪពុកមាតយ ប្ាំណ្ិនេងគល ការម្គប្់ម្គង
កាំហឹង និង/ឬធេវានិងយុទធសាស្រេតដ្ម្ទធែសងធទៀត ផដ្េអ្នកធជ្ឿថាកូនរប្េ់អ្នកម្តូវការ។
ធៅលុនធពេកិចចម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP អ្នកក៏ម្ប្ផហេជាចង់ធ្វើការធេនើេុាំជាលាយេកខណ្៍អ្កសរេម្មាប្់
ការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ ជាពិធេេ ម្ប្េិនធប្ើសាលា
កិរ ិយា ឬ

នធម្ប្ើម្

នប្ធងកើតផែនការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្ប

េ់យុទធសាស្រេតអាកប្បកិរ ិយាដ្ម្ទធែសងធទៀតផដ្េពុាំមានម្ប្េិទិធភាពពី លុនលក

ធដ្ើលបីផកេលអអាកប្បកិរ ិយាែុេម្ប្ម្កតីរប្េ់កូនអ្នក។ ការវាយតម្លៃធនោះ ម្តូវប្ធងកើតធ
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ើងធដ្ើលបីទទួេ

នព័ត៌មានេលអិតអ្ាំពីអាកប្បកិរ ិយាកូនរប្េ់អ្នក (ដ្ូចជា ការធរៀប្រាប្់េលអិតពីអាកប្បកិរ ិយា ភាព
ញឹកញប្់ម្នការធកើតមានប្ញ្ហ
ា រយៈធពេ ទីកផនៃង និងធហតុការណ្៍ ផដ្េ

នធកើតធ

ើងលុននិង

ធម្កាយធពេផដ្េកូនរប្េ់អ្នកេផលតងធចញនូ វអាកប្បកិរ ិយាែុេម្ប្ម្កតីទាាំងធនាោះ) និងអ្ាំពីលជ្ឈដាឋន
េិការប្េ់កូនអ្នក ធដ្ើ លបីជ្ួយម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP ធ្វើការកាំណ្ត់ពីលូេធហតុ ផដ្េកូនរប្េ់អ្នក
េផលតងធចញនូវអាកប្បកិរ ិយាែុេម្ប្ម្កតីទាាំងធនាោះ និងអ្វីផដ្េអាចធ្វើ
ពាក់ព័នធនឹងប្ញ្ហ
ា ធនោះ។ ការ ិយាេ័យកលមវ ិ្ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ (OSEP)

នធដ្ើលបីជ្ួយកូនរប្េ់អ្នក

នពិពណ្៌នាពីប្ញ្ហ
ា ការវាយតម្លៃ

អាកប្បកិរ ិយាលុែករថាជា “ការវាយេតម្លៃ” េាិតធម្កាលកលមវ ិ្ី IDEA។ ដ្ូចធនោះ អ្នកគប្បីែតេ់ដ្ាំប្ូនាមន
ដ្េ់លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការថា ធៅធពេផដ្េធេនើេុាំ FBA លួយ ម្តូវអ្នុវតតម្គប្់េកខែណ្ឌតម្លូវផែនក
ចាប្់ទាាំងអ្េ់ផដ្េពាក់ព័នធនឹងការវាយតម្លៃនានា។2
សាលាធរៀនមានរយៈធពេ 60 ម្ថៃ ោប្់ពីធពេផដ្េអ្នកចុោះហតាធេខាធេើផែនការវាយតម្លៃ ផដ្េរួល
ប្ញ្ូច េការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ ធដ្ើលបីធ្វើការអ្នុវតតការវាយតម្លៃ និងធដ្ើលបីធ្វើការធរៀប្ចាំកិចច
ម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEPធដ្ើលបីពិភាកាពីេទធែេម្នការវាយតម្លៃ និងធដ្ើលបីកាំណ្ត់ ថាធតើធេវា ការគ្នាំម្ទ និង
យុទធសាស្រេតអាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមានណាលួយផដ្េកូនរប្េ់អ្នកម្តូវការ។ [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a)]
ម្ប្េិនធប្ើលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការធរៀប្ចាំ ការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករកូនរប្េ់អ្នក ប្៉ាុផនតអ្នកគិតថា
ការវាយតម្លៃធនាោះលិនមានម្ប្ធយាជ្ន៍ដ្េ់ការកាំណ្ត់ពីម្ប្ធេទធេវាកលមនិងការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរ ិយា
ធេើកូនរប្េ់អ្នក ឬអ្នកលិនឯកភាពជាលួយនឹងការវាយតម្លៃរប្េ់លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការធដាយសារ
លូេធហតុដ្ម្ទធែសងធទៀត ធយើងេូលែតេ់អ្នុសាេន៍ថា អ្នកធ្វើការធេនើេុាំការវាយតម្លៃផែនកអ្ប្់រធាំ ដាយ
ឯករាជ្យលួយ (IEE) ធដាយធម្ប្ើការចាំណាយរប្េ់រដ្ឋ។ [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec.
56329(b)។]
អ្នកម្តូវធ្វើការធេនើេុាំជាលាយេកខណ្៍អ្កសរធៅកាន់លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ និងែិតែាំពាយាល
ពនយេ់ពីផែនកជាក់លាក់លួយចាំនួនម្នការវាយតម្លៃ ឬវ ិ្ីសាស្រេតផដ្េ

នធម្ប្ើម្

េ់កុងការធរៀប្ចាំ
ន

ការវាយតម្លៃផដ្េអ្នកលិនឯកភាពតាល។ ម្ប្េិនធប្ើអ្នកធេនើេុាំការវាយតម្លៃការអ្ប្់រ ាំឯករាជ្យ ចាប្់
តម្លូវឲ្យលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការម្តូវ

2

នចាប្់ តម្លូវឲ្យឯកភាពកនុងការប្ង់ម្

ធៅធពេផដ្េលិនភាជប្់កាតពវកិចចជាលួយចាប្់ កិចចម្ពលធម្ពៀងធដាយ OSEP អាចម្តូវ

ក់េម្មាប្់ការវាយតម្លៃ

នធគធម្ប្ើម្

េ់ធដ្ើលបីជ្ម្លុញ

លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការឲ្យអ្នុវតតនីតិវ ិ្ីដ្ូចគ្ននជាលួយ FBA ដ្ូចគ្ននធៅនឹងការវាយតម្លៃដ្ម្ទធែសងធទៀតផដ្រ។ កិចចពិភាកា
អ្ាំពីកិចចម្ពលធម្ពៀងអាចផេវងរក

នធៅធគហទាំព័រ http://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/bipleafaq.asp។
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ឬដាក់ពាកយប្តឹងធេនើេុាំដ្ាំធណ្ើរការេវនាការម្តឹលម្តូវតាប្ចាប្់ ធដ្ើលបីប្កាញថា ការវាយតម្លៃរប្េ់លជ្ឈ
លណ្ឌេេិកា្ិការ គឺ “េលស្រេប្”។ [34 C.F.R. Sec. 300.502; Cal. Ed. Code Sec. 56329(b).]
ធៅទាំព័រចុងធម្កាយម្នតារាងព័ត៌មានធនោះ ធយើងែតេ់េិែិតគាំរូ ផដ្េអ្នកអាចធម្ប្ើម្

េ់ធដ្ើលបីធេនើេុាំ

កលមវ ិ្ី IEP ធ្វើការកាំណ្ត់ពីតម្លូវការរប្េ់កូនអ្នកទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរ ិយារប្េ់គ្នត់ និង/ឬ ធ្វើការ
ធេនើេុាំការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ។ ធយើងក៏

នភាជប្់លកជាលួយនូវេិែិតគាំរធូ ដ្ើលបីធ្វើការធេនើេុាំ

ការវាយតម្លៃការអ្ប្់រ ាំឯករាជ្យ ម្ប្េិនធប្ើអ្នកលិនឯកភាពជាលួយនឹងការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ
ផដ្េែតេ់ធដាយលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ។

3. ត ើតៅតេលណាដដលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាធិការអាចតម្បើម្បាស់អនតរាគមន៍
អាក្សបបក្សិរ ិយាបនាាន់ ដូចជាការការរ ឹ

បិ

ឬការដាក្ស់ឲ្យតៅដាច់តដាយ

ដែក្សេីតគតៅតលើក្សូនរបស់ខញុំ?
្
ចាប្់កាេីហញ
វ ៉ា ផែនកធនោះ លិនមានការផ្លៃេ់ប្ូរធនាោះធទ។
ត
លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិ ការអាចធម្ប្ើម្

េ់

អ្នតរាគលន៍ ប្នាាន់ធៅធពេ៖

1. កូនរប្េ់អ្នកេផលតងធចញនូវអាកប្បកិរ ិយាផដ្េធកើតធ

ើងឯកឯងលិនអាចដ្ឹងជាលុន

ន និង

2. អាកប្បកិរ ិយាផដ្េប្កាញពីធម្គ្នោះថានក់្ៃន់្ៃរផែនករូប្រាងកាយចាំធពាោះេិេស និងលនុេសដ្ម្ទ
និង
3. អាកប្បកិរ ិយាធម្គ្នោះថានក់លិនអាចការពារ
តបិតតិចតួច ជាជាងការធម្ប្ើម្

នភាៃលៗធដាយធម្ប្ើម្

េ់វ ិធានការធេៃើយតប្ផប្តរ ឹត

េ់អ្នតរាគលន៍ប្នាាន់។

[Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(a).]
លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការលិនម្តូវជ្ាំនួេការធម្ប្ើម្
ធដាយការធម្ប្ើម្

េ់អ្នតរាគលន៍េធគកគោះប្នាាន់ផែនកអាកប្បកិរ ិយា

េ់អ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរយាវ ិជ្ជមានជាម្ប្ព័នធធនាោះធទ។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(b).]

លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ ម្តូវ

នហាលឃាត់លិនឲ្យធម្ប្ើម្

េ់ម្ប្ធេទអ្នតរាគលន៍នានាផដ្េប្ងកធម្គ្នោះ

ថានក់ដ្េ់េុែភាព ឬេុែុមាេភាពរប្េ់េិេស ដ្ូចជាអ្នតរាគលន៍នានាផដ្េអាចប្ងកការឈឺោប្់
ធដាយលិនឲ្យេិេសធគងលិន

នម្គប្់ម្គ្នន់ ប្ដ្ិ ធេ្លិនឲ្យញ
ុ ាំអាហារ ទឹក ទីជ្ម្លក កផនៃងធគង ភាព

ទាំព័រ 5 ម្ន 13

េុែស្រេួេផែនករាងកាយ ឬការទទួេ
ធ្វើឲ្យកូនរប្េ់អ្នកទទួេរងការធម្ប្ើម្

នកផនៃងផដ្េមានប្នាប្់ទឹក ឬអ្នតរាគលន៍ ណាលួយផដ្េ
េ់ពាកយធពចន៍លិនេលរលយ ការធេើចចលអក ការធ្វើឲ្យខាមេ់ធគ

ឬអ្នតរាគលន៍ណាលួយផដ្កធ្វើឲ្យកូនរប្េ់អ្នកមានការប្៉ាោះពាេ់ែូវចិ
ៃ តត្ៃន់្ៃរ។ [Cal. Ed. Code Sec.
56521.1(d).]

សាលាអាចធម្ប្ើម្

េ់អ្នតរាគលន៍ប្នាាន់លួយ ដ្ូចជាការោប្់ ចងកូនរប្េ់អ្នក ម្តឹលផតកនុងធពេធវលា

កាំណ្ត់លួយប្៉ាុធណាណោះ ធដ្ើលបីធ្វើការម្គប្់ ម្គងអាកប្បកិរ ិយាធម្គ្នោះថានក់ និងធម្ប្ើម្
និងោាំ

េ់កមាៃាំងេលស្រេប្

ច់ធៅតាលកាេៈធទេៈ។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(b),(c).]

ម្ប្េិនអ្នកធជ្ឿថា សាលាធរៀនរប្េ់កូនអ្នក កាំពុងធម្ប្ើម្
អ្នក ផដ្េមានការហាលឃាត់ ឬធម្ប្ើម្

េ់ម្ប្ធេទអ្នតរាគលន៍ណាលួយធេើកូនរប្េ់

េ់ការោប្់ចង ឬការដាក់ឲ្យធៅដាក់ធដាយផ

កពីធគលតង

ធហើយលតងធទៀត ឬធម្ប្ើអ្នតរាគលន៍ធែសងធទៀតធេើកូនរប្េ់អ្នកដ្ូចជា ទូរេពាធៅប្៉ាូេីេ ធដាយពុាំ

ន

ែតេ់ការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមានេម្មាប្់ប្ុគគេ អ្នកគប្បីទាំនាក់ទាំនងធៅធលធាវ ី ឬអ្នកតេូលតិ
កលមវ ិ្ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ។

4.

ត ើសិេិណា
ធ
ខៃះដដលក្សូនរបស់ខញុំ្ និងខ្ញុំមានម្បសិនតបើលជ្ឈលណ្ឌេេិកា

្ិការធម្ប្ើម្

េ់អ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាប្នាាន់ ដ្ូចជាការោប្់ចងរូប្រាង

កាយធេើកូនរប្េ់ែុាំ្?
ម្ប្េិនធប្ើសាលាធម្ប្ើម្

េ់អ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរយាប្នាាន់ធេើកូនរប្េ់អ្នក លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ

ម្តូវធ្វើការជ្ូនដ្ាំណ្ឹងដ្េ់អ្នកអ្ាំពីប្ញ្ហ
ា ធនោះរយៈធពេលួយម្ថៃម្នម្ថៃេិកា។ [Cal. Ed. Code Sec.
56521.1(e).]
លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការក៏ម្តូវប្ាំធពញរ

យការណ្៍ករណ្ីប្នាាន់ផែនកអាកប្បកិរ ិយា ធដាយមានព័ត៌មាន

េតីពីម្ពឹតិកា
ត រណ្៍នានាផដ្េឈានធៅដ្េ់ការធម្ប្ើម្
ធម្ប្ើម្

េ់អ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាប្នាាប្់ និងអ្ាំពីការ

េ់អ្នតរាគលន៍ និ ងទីកផនៃងធៅកនុងឯកសារកូនរប្េ់អ្នក។ [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(e).]

លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការលិនតម្លូវឲ្យែតេ់ចាប្់ថតចលៃងម្នរ

យការណ្៍ធនោះធៅឲ្យអ្នកធនាោះធទ ធេើក

ផេងផតអ្នកធ្វើការធេនើេុាំវាធដាយែៃួនឯង។ ធយើងេូលែតេ់អ្នុសាេន៍ថា អ្នកធ្វើការធេនើេុាំជាលាយេកខណ្៍
អ្កសរេម្មាប្់រ

យការណ្៍ធនោះ ម្ប្េិនធប្ើអ្នកសាតប្់ឮថា មានការធម្ប្ើម្

ប្នាាន់ធេើកូនរប្េ់អ្នក។
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េ់អ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយា

ម្ប្េិនធប្ើកូនរប្េ់អ្នកពុាំមានផែនការអ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាធនាោះធទ ដ្ូចធនោះលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ
ម្តូវកាំណ្ត់ធពេធវលាធរៀប្ចាំការម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP កនុងរយៈធពេពីរម្ថៃប្នាាប្់ពីអ្នតរាគលន៍ប្នាាន់ ធដ្ើលបី

ធ្វើការកាំណ្ត់ថាធតើការវាយតម្លៃអាកប្បកិរយាលុែករលួយណាផដ្េម្តូវការ និងធដ្ើលបីធ្វើការកាំណ្ត់ ថា
ធតើកូនរប្េ់អ្នកម្តូវការផែនការអាកប្បកិរ ិយាប្នាាន់ផដ្ឬរធទធៅធពេមានការធរៀប្ចាំការវាយតម្លៃ។
[Cal. Ed. Code sec. 56521.1(g).]
ម្ប្េិនធប្ើកូនមានផែនការអាកប្បកិរយាវ ិជ្ជមានរូចធហើយ លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការ ម្តូវកាំណ្ត់ធពេ
ម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP ធដ្ើលបីធ្វើការម្តួតពិនិតយ និងអាចមានការផ្លៃេ់ប្ូរផែនការធនោះ
ត
ម្ប្េិនធប្ើសាលា
ធម្ប្ើម្

េ់អ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាប្នាាន់លួយធេើកូនរប្េ់អ្នក ធដាយសារកូនរប្េ់អ្នក

ន

នេផលតង

នូវអាកប្បកិរ ិយាផដ្េពុាំមានការរា៉ា ប្់ រងធៅកនុងផែនការធនាោះ ឬផែនការរប្េ់កូនអ្នកលិនមានម្ប្េិទិភា
ធ ព
ធដ្ើលបីធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា អាកប្បកិរ ិយាធនោះ។ [Cal. Ed. Code sec. 56521.1(h).]
ម្ប្េិនធប្ើអ្នកទទួេ

នព័ត៌មានថា សាលាធរៀនរប្េ់កូនអ្នក

នធម្ប្ើ ម្

េ់អ្នតរាគលន៍ប្នាាន់ផែនក

អាកប្បកិរយាធេើកូនរប្េ់អ្នក ដ្ូចជាការោប្់ចង ឬការដាក់ឲ្យធៅដាច់ធដាយផ

កពីធគ អ្នកគប្បីរ ាំឮក

ដ្េ់លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការអ្ាំពីកាតពវកិចចរប្េ់ពួកធគកនុងការកាំ ណ្ត់ធពេធវលាកិចចម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP
ធដ្ើលបីធ្វើការប្ធងកើតផែនការគ្នាំម្ទថមី ឬផែនការគ្នាំម្ទោេ់ផដ្េមានការផកផម្ប្េម្មាប្់កូនរប្េ់អ្នក។
ម្ប្េិនធប្ើលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការលិន

នធ្វើផប្ប្ធនោះធនាោះធទ

ធយើងេូលផណ្នាាំអ្នកឲ្យដាក់ពាកយប្ណ្ឹដ ងស្រេប្ចាប្់លួយ។

5.

ត ើខញុំអា
្ ចដសវងរក្សការដណ្នាុំសម្មាប់បញ្ហ
ា តនះតៅក្សដនៃងណាតផ្េងតេៀ ?

នាយកដាឋនអ្ប្់រ ាំរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា (CDE)
ធ

នធ

ោះពុលពែាយឯកសារេាំណ្ួរចធលៃើយេលអិត ផដ្េធេើក

ើងពីប្ញ្ហ
ា េកខែណ្ឌតម្លូវនានារប្េ់ទីភានក់ករអ្ប្់ រ ាំកនុងលូេដាឋន ផដ្េពាក់ព័នធនឹងការែតេ់ជ្ូន

ធេវានិងការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយា។ ទម្លង់េាំណ្ួរនិងចធលៃើយអាចផេវងរក

នធៅធគហទាំព័រ៖

http://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/bipleafaq.asp
េនៃឹកព័ត៌មានធនោះពិភាកាអ្ាំពីកិចចម្ពលធម្ពៀង OSEP ផដ្េពិពណ្៌នាអ្ាំពីការវាយតម្លៃអាកប្បកិរយា
លួយចាំនួនេាិតធម្កាលកលមវ ិ្ី IDEA ដ្ូចផដ្េមានពិភាកាធៅេាំណ្ួរទី 2 ខាងធេើ។
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6.

ម្បសិនតបើខញុំម្្ ូវការជ្ុំនួយ ត ើខញុំអា
្ ចក្សដនៃងណាបាន?

ម្ប្េិនធប្ើអ្នកមានេាំណ្ួរនានាអ្ាំពីការផ្លៃេ់ប្ូរធនោះធៅកន
ត
ា ណាលួយទាក់ទង
ុងផែនកចាប្់ ឬមានប្ញ្ហ
នឹងអាកប្បកិរ ិយាកូនរប្េ់អ្នកធៅសាលាធរៀន េូលទូរេពាធៅអ្ងគការេិទិជ្
ធ នពិការរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា
(Disability Rights California) តាលរយៈធេែ 1-800-776-5746 ធដ្ើលបីទទួេ
េវនាការម្នការ ិយាេ័យរដ្ឋ

នការែតេ់ដ្ាំប្ូនាមន។

េរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា ក៏ម្តូវរកាទុកប្ញ្ជីធលធាវ ីធឈាមោះផដ្េចាំណាយម្

តិចឬពុាំគិតម្ថៃ ផដ្េអាចជ្ួយដ្េ់ឪពុកមាតយលួយចាំនួន

ក់

ន។ អ្នកអាចទូរេពាធៅពួកធគធដ្ើលបីធេនើេុាំ

ចាប្់ថតចលៃងតាលរយៈធេែ (916) 263-0550 ឬម្ប្េិនធប្ើអ្នកមានភាជប្់អ្ុីន្ឺណ្ិត ចាប្់ថតចលៃង
អាចផេវករក

នធៅ៖

http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/SE/SE%20advocacy%20list.pdf
្នធានប្ផនាល៖

េិែិតគាំរូ
េិែិតគាំរផូ ដ្េធេនេ
ើ កា
ុាំ រវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ និងកិចម្ច ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP
ឪពុក/មាតយ
អាេយដាឋន
ធេែទូរេពា
កាេប្រ ិធចេទ
ម្ប្ធានកលមវ ិ្ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ
លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការរួលកនុងលូ េដាឋន (Unified School District)
អាេយដាឋន

ធយាង៖ ធឈាមោះកូន
ធគ្នរពជ្ូនម្ប្ធានកលមវ ិ្ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ៖
ធយើងែ្ាំុ

នទទួេការវាយតម្លៃធេើកូនរប្េ់ធយើងផដ្េធ្វើធ

ើងធដាយប្ុគិេ
គ ិករប្េ់លជ្ឈលណ្ឌេធៅ

ម្ថៃ [insert date of assessment]។ ធយើងែ្ាំុលិនឯកភាពនឹងការវាយតម្លៃធដាយសារ វាលិន
ទាំព័រ 8 ម្ន 13

នប្ញ្ូច េ

ការវាយតម្លៃលុែករអាកប្បកិរ ិយាម្គប្់ម្គ្នន់ធេើកូនរប្េ់ធយើងែ្ាំុ។ ធដាយសារធយើងែ្ាំុមានជ្ាំធនឿថា
ការវាយតម្លៃកុងធពេប្ចច
ន
ុប្បននលិន

នប្កាញពីេកខណ្ៈចាប្់លាេ់ម្នតម្លូវការអាកប្បកិរ ិយារប្េ់

កូនធយើងែ្ាំុ រួលទាាំងលុែករម្នអាកប្បកិរ ិយារប្េ់កូនធយើងែ្ាំុ និងកតាតលជ្ឈដាឋននានាផដ្េអាចរួល

ចាំផណ្កឲ្យមានអាកប្បកិរ ិយាផប្ប្ធនោះ ដ្ូចធនោះធយើងែ្ាំុធេនើេុាំការវាយតម្លៃការអ្ប្់ រ ាំឯករាជ្យលួ យធដាយ
ធម្ប្ើចាំណាយរប្េ់រដ្ឋ ស្រេប្តាល 34 CFR Section 300។ 502.

ធយើងែ្ាំុក៏លិនឯកភាពែងផដ្រធៅធេើការវាយតម្លៃធនោះ ធដាយសារ៖
[ប្ញ្ូច េលូេធហតុនានាផដ្េអ្នកលិនយេ់ស្រេប្នឹងការវាយតម្លៃធនោះ រួលទាាំងែៃឹលសារលួយឬធម្ចើន
ដ្ូចខាងធម្កាល ម្ប្េិនធប្ើម្តឹលម្តូវ]
ការអ្ធងកត ការេមាាេ និងទិននន័យធែសងធទៀតផដ្េជាលូេកដាឋនម្នការវាយតម្លៃធនោះ គឺលិនមានេកខណ្ៈ
ម្គប្់ម្ជ្ុងធម្ជាយ ធដ្ើលបីកាំណ្ត់ ពីលុែករ ឬធគ្នេប្ាំណ្ងម្នអាកប្បកិរ ិយាកូនរប្េ់ែាំុ្ និងលិនម្គប្់ម្គ្នន់
េម្មាប្់ធដាោះស្រសាយនូវរាេ់តម្លូវផែនកអាកប្បកិរ ិយារប្េ់កូនែ្ាំុ។
ការវាយតម្លៃធនោះលិន

នរួលប្ញ្ូច េនូវការវ ិភាគធេើលូេធហតុធដ្ើល (ម្ពឹតិកា
ត រណ្៍ផដ្េ

នធកើតមានធៅ

ធពេលុន) និងែេប្៉ាោះពាេ់នានា (ម្ពឹតិកា
ត រណ្៍ផដ្េធកើតមានធដាយសារ) ពីអាកប្បកិរ ិយាែុេម្ប្ម្កតី
រប្េ់កូនែ្ាំុ និង/ឬអាកប្បកិរ ិយាធែសងៗផប្ប្វ ិជ្ជមានរប្េ់កូនែ្ាំុ ធហើយលិន

នែតេ់ការជ្ួយគ្នាំម្ទធដាយ

ផ្លាេ់ដ្េ់ម្កុលការករកលមវ ិ្ី IEP កនុងការប្ធងកើត ឬផ្លៃេ់ប្ូតរផែនការអ្នតរាគលន៍អាកប្បកិរ ិយាវ ិជ្ជមាន
េម្មាប្់កូនរប្េ់ែាំុ។
្

ការវាយតម្លៃធនោះលិនម្តូវ

នធរៀប្ចាំធ

ើងធដាយប្ុគគេិកផដ្េទទួេ

ពិធសា្ន៍កុនងការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករធនាោះធទ។

នការប្ណ្ុត ោះប្ណា
ត េ ឬមានប្ទ

ប្ទប្ញ្ញ តិតេហព័នធតម្លូវឲ្យអ្នកធេៃើយតប្ធៅនឹងេាំធណ្ើធនោះ “ធដាយលិនការពនារធពេផដ្េលិនោាំ

ច់

ណាលួយ” ធដាយធ្វើការធានាថា អ្នកែតេ់ការវាយតម្លៃការអ្ប្់រ ាំឯករាជ្យលួយដ្េ់កូនរប្េ់ែាំុធ្ ដាយធម្ប្ើ
ម្

េ់ការចាំណាយរប្េ់រដ្ឋ ឬធដាយធ្វើជ្ូនដ្ាំណ្ឹងពីដ្ាំធណ្ើរការដាក់ពាកយប្ណ្ឹដ ងធដ្ើលបីធេនើេុាំធប្ើក

េវនាការលួយ និងធដ្ើលបីប្ញ្ហ
ជ ក់ថា ការវាយតម្លៃវ ិភាគលុែកររប្េ់អ្នក គឺមានេកខណ្ៈេលស្រេប្។
(34 CFR section 300.502(b).)
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ធយើងែ្ាំុរងោាំធ្វើការករជាលួយអ្នក ធដ្ើលបីឯកភាពគ្ននធៅធេើអ្នកម្តួតពិនិតយឯករាជ្យផដ្េមានេកខណ្ៈ
េលបតតិម្គប្់ ម្គ្នន់ និងោប្់ធែតើលប្នតការករវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករឯករាជ្យស្រេប្ធៅតាលេកខ
ែណ្ឌតម្លូវម្នការវាយតម្លៃរប្េ់រដ្ឋនិងេហព័នធ។
េូលធេៃើយតប្ធៅនឹងេាំធណ្ើធនោះឲ្យ

នកាន់ផតឆ្ប្់តាលផដ្េអាចធ្វើធៅ

ធដាយធេចកតីធគ្នរព
ឪពុក/មាតយ
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ន។

េិែិតគាំរធូ ែ្ើធៅលជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការធដ្ើលបីធេនេ
ើ កា
ុាំ រវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករឯករាជ្យធដាយ
ធម្ប្ើម្

េ់ការចាំណាយរប្េ់រដ្ឋ

ឪពុក/មាតយ
អាេយដាឋន
ធេែទូរេពា
ែ្ាំុក៏ធេនើេុាំែងផដ្រ
កាេប្រ ិធចេទ
ម្ប្ធានកលមវ ិ្ីវ ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ
លជ្ឈលណ្ឌេេិកា្ិការរួលកនុងតាំ ប្ន់
អាេយដាឋន

ធយាង៖ ធឈាមោះកូន
ធគ្នរពជ្ូនម្ប្ធានកលមវ ិ្ីអ្ប្់រ ាំពិធេេ៖
ែ្ាំុេរធេរេិែិតធនោះ ធដ្ើលបីប្ញ្ូជ នកូនរប្េ់ែាំុ្េម្មាប្់ធ្វើការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ។ កូនរប្េ់
ែ្ាំុមានអាកប្បកិរ ិយាផដ្េប្៉ាោះពាេ់ដ្េ់ការេិការប្េ់ែួៃន និងដ្េ់េលតាភាពម្នការេិការប្េ់កុមារ
ដ្ម្ទ។ ប្ផនាលធេើធនោះធៅធទៀត ផែនការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរយា និងយុទធសាស្រេតអ្នាតគលន៍ផដ្េមាន
ធៅកនុងកលមវ ិ្ី IEP រប្េ់កូនែ្ាំុនាធពេប្ចចុប្បនន ពុាំមានម្ប្េិទិភា
ធ ពកនុងការធដាោះស្រសាយប្ញ្ហ
ា អាកប្ប
កិរយាទាាំងធនោះធនាោះធទ។
ែ្ាំុរងោាំទទួេ នផែនការវាយតម្លៃលួយធៅកនុងរយៈធពេ 15 ម្ថៃធទៀត។ ែ្ាំុដ្ឹងថា អ្នកម្តូវ នតម្លូវ
ឲ្យធ្វើការអ្នុវតតការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ និងធរៀប្ចាំកិចចម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP ធដ្ើលបីធ្វើការពិភាកា
អ្ាំពីការវាយតម្លៃធនោះកនុងរយៈធពេ 15 ម្ថៃ ប្នាាប្់ពីម្ថៃផដ្េែ្ាំុ
ធនោះ។ េូលែតេ់ចាប្់ថតចលៃងម្នរ

យការណ្៍វាយតម្លៃ ឲ្យ

នចុោះហតាធេខាធេើផែនការវាយតម្លៃ
នលួ យេ ត ហ៍លុនធពេកិ ចចម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី

IEP ធដ្ើលបីឲ្យែ្ាំុមានេទធភាពម្គប្់ម្គ្នន់ចូេរួលធដាយមានន័យធៅកនុងកិចចម្ប្ជ្ុាំធនាោះ។
ច់៖ ែ្ាំុក៏ធេនើេុាំែងផដ្រថា កិចចម្ប្ជ្ុាំ កលមវ ិ្ី IEP ម្តូវកាំណ្ត់ធពេធវលាឲ្យ នឆ្ប្់តាលផដ្េ
អាចធ្វើធៅ នធដ្ើលបីកាំណ្ត់ថាធតើការគ្នាំម្ទផែនកអាកប្បកិរ ិយាណាលួយផដ្េអាចែតេ់ជ្ូន នធៅ
[លិនោាំ

ដ្េ់កូនរប្េ់ែាំុធ្ ៅធពេកាំពុងធ្វើការវាយតម្លៃអាកប្បកិរ ិយាលុែករ។ ែ្ាំុដ្ឹងថា អ្នកម្តូវ

ទាំព័រ 11 ម្ន 13

នតម្លូវឲ្យ

កាំណ្ត់ធពេធវលាកិចចម្ប្ជ្ុាំកលមវ ិ្ី IEP លិនឲ្យធេើេពីរយៈធពេសាលេិប្ម្ថៃប្នាាប្់ពីម្ថៃទទួេ
េាំធណ្ើធនោះធទ។]
ធដាយធេចកតីធគ្នរព
ឪពុក/មាតយ

ទាំព័រ 12 ម្ន 13

ន

ធយើងចង់សាដប្់លតិធយាប្េ់រប្េ់ធលាកអ្នក! ប្នាាប្់ពី

នអានតារាងព័ត៌មានធនោះរួចលក េូលធ្វើការ

ប្ាំធពញការេាង់លតិែីធៃ នោះ និងែតេ់លតិរ ិោះគន់លកាន់ធយើងែ្ាំុ ។

ឯកសារជាភាសាអ្ង់ធគៃេ៖ http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html
ឯកសារជាភាសាធអ្េាញ៖ http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html

អ្ងគការេិទិធជ្នពិការរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា (Disability Rights California) ម្តូវ

នែតេ់លូេនិ្ិធដាយម្ប្េព

ែុេៗគ្នន េម្មាប្់ប្ញ្ជ ីធពញធេញម្នអ្នកែតេ់លូេនិ្ិេូលចូេធៅកាន់
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ ListofGrantsAndContracts.html។

អាជា្្រធេវាេុែភាពែៃូវចិតរត ដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា (CalMHSA) គឺជាអ្ងគការលួយម្នរដាឋេិ

េរប្េ់ធខាន្ី

ការប្កករ និងអ្នតរាគលន៍ដ្ាំណាក់កាេដ្ាំប្ូង ផដ្េអ្នុវតតធដាយ CalMHSA ទទួេ

នហិរញ្ញ ប្បទាន

ផដ្េធ្វើការធដ្ើលបីធេើកកលពេ់េទធែេេុែភាពែៃូវចិតតេម្មាប្់ប្ុគគេ ម្គួសារ និងេហគលន៍។ កលមវ ិ្ី
ពីធខាន្ីលួយចាំនួនតាលរយៈចាប្់េីព
ត ីធេវាេុែភាពែៃូវចិតតផដ្េមានអ្នុល័តតាលការធ
(Prop 63)។ Prop. 63 ែតេ់ថវ ិកាដ្េ់ធម្គ្នងការករផដ្េោាំ
លិនែតេ់ដ្េ់ម្ប្ជាជ្នឲ្យ

នម្គប្់ម្គ្នន់ធៅធពេកនៃងលក

និងដ្េ់េហគលន៍ចម្លុោះម្នរដ្ឋកាេីហញ
វ ៉ា ។

ោះធឆ្នត

ច់ធដ្ើលបីពម្ងីកធេវាេុែភាពែៃូវចិតត ផដ្េ

