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សង្កា តស់ាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

បទបញ្ញតដ ិដឋបាល 

 

AR 5124  

កនូសសិសទាំងឡាយ 

 

កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស  នងិរោយផ្ទា ល់មាត;់ កា របារស័យទកទ់ងគ្នា ជាមយួមាតាបតិា / អាកអា ណាព្យាបាល  

 

រគ្នលកា ណប៍្ណនាំននតាមផ្លវូ ដឋបាលសាំរាបអ់ាកអរ ៀនអងគ់្លរស នងិមាតាបតិា  

រ ើយនងិមាតាបតិាននកនូសិសស ប្ដលមានកាំ តតទបាងងភាសាអងរ់គ្លស  

ប្ដលរតវូកា ជាំនយួព្យបីកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត ់នងិជាលាយលកខអកស   

 

 

I.  រគ្នលបាំណង 

 

រគ្នលបាំណងននរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំននាងង ដឋបាល គ្ឺរដើមបីធានរអាយមានកា លកខណៈរសបរៅតាមច្បាប់ រ ើយអាច្បអនុវតដបាន 

រព្យញរលញជាទីបាំផ្តុ ប្ដលព្យកួរគ្រតូវផ្ដល់កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស  និងរោយ ផ្ទា ល់មាត់ ជូនដល់មាតាបិតា និង 

កូនសិសសអាករ ៀនអង់រគ្លស ណាប្ដលនិយាយភាសារផ្សងៗរទៀត ររៅព្យីភាសាអងរ់គ្លស ប្ដលរតូវកា ចាំបាច្ប់។ កា បាំរ ើរសវាបកប្របភា 

សាជាលាយលកខអកស  និងរោយផ្ទា ល់មាត់ ជួយរអាយរកុមរគ្ួសា  ប្ដល ព្យុាំរច្បេះនិយាយអង់រគ្លស មកច្បូល ួមរព្យញរលញ កាុងកមមវតធី 

អប់ ំននកូនៗ បស់ព្យកួរគ្ តាមកា ទទួលបាននូវកា របារស័យ ទក់ទងគ្នា ដ៏មានគ្ុណភាព្យខ្ពស់រសម ើៗគ្នា  ដូច្បកា ប្ដលរគ្បានរធវើជាភាសា 

អង់រគ្លស ច្បាំរ េះរកមុរគ្ួសា រផ្សងៗរទៀតផ្ងប្ដ ។  តាមកា ប្ដលអាច្បអនុវតដបាន រកុមរគ្ួសា ទាំងឡាយ ប្ដលមានកាំ តតទបាងង 

ភាសាអង់រគ្លស រតូវមានឱកាសច្បូល ួមរសម ើៗគ្នា កាុងកមម វតធី និងសកមមភាព្យននននសង្កា ត់ និងសាលារ ៀន រ ើយរតូវមានសិទធិទទួល 

និងបានយលរ់ព្យញរលញ នូវដាំរណើ កា ននកមមវតធីអប់ ំ។ 

 

II.  កា សាំគ្នល់អាករ ៀនអងរ់គ្លស នងិមាតាបតិា បស់ព្យកួរគ្ រព្យមទាំងមាតាបតិាននកនូសិសសប្ដលមានកាំ តតទបាងងភាសាអងរ់គ្លស  

 

តាមកា ច្បូលមកសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (រៅកាត់ថា “សង្កា ត់”) មាតាបិតា/អាកអាណាព្យាបាល បាំរព្យញរកោស់រសាវរជាវភាសា 

កាំរណើត ប្ដលរបាប់សង្កា តរ់អាយរជាបអាំព្យភីាសា ប្ដលរតូវបាននិយាយររច្បើនជាងរគ្បាំផុ្តរៅកាុងរគ្ ោឋ ន និងភាសាប្ដលកូនបាន 

ចប់រផ្ដើមររបើជារលើកដាំបូង រៅរព្យលប្ដលព្យួកចបរ់ផ្ដើមរច្បេះនិយាយ។ កូនសិសសទាំង ឡាយណា ប្ដលបានស រស ោក់ភាសាមួយ 

ររៅព្យីភាសាអង់គ្លរស នឹងរតូវបានរគ្រធវើកា វាយតនមលជាភាសាអងរ់គ្លស និងជាភាសារផ្សងៗរទៀត។ រោយអារស័យរលើកា ប្ដលកូន 

សិសសបាំរព្យញបានយា៉ា ងណាខ្លេះរៅកាុង ង្កវ យតនមលរនេះ ព្យួក រគ្អាច្បរតវូបានចត់ថាា ក់ ថាជា កូនសិសសប្ដលមានឋានៈជាអាករ ៀនអង់ 

រគ្លស ឬជាកូនសសិសប្ដលរច្បេះអងគ់្លរសសាា ត់ ជាំនញជារលើកដាំបូង។ កូនសិសសទាំងឡាយ នឹងរតូវបានចត់ថាា ក់ ថាជាអាករ ៀនអង់ 

រគ្លសរនេះ នឹង ប្មងរៅជាអាករ ៀនអង់រគ្លស   ូតទល់ប្តព្យួករគ្បាំរព្យញបានរៅតាមលកខណៈវតនិច្បឆ័យ ននកា ចត់ថាា ក់សា ជាថ្មីរឡើង 

 វតញ បស់សង្កា ត់ រៅរតង់ច្បាំណុច្បណាមួយ ប្ដលកូនសិសសនឹង រតូវបានរគ្ចត់ថាា ក់សា ជាថ្មី ថាជា កូនសិសសប្ដលរច្បេះអង់រគ្លសសាា ត់ 

ជាំនញ។ 

ក. នីតិវតធីននសាំរាបស់ាំគ្នល់កាំ តតសាា ត់ជាំនញាងងភាសាអង់គ្លរស ននកនូសិសសរៅថា អាករ ៀនអង់រគ្លស គ្ឺរតូវបានរ ៀបរាប់យា៉ា ង 

លអិតលអន់ រៅកាុងរសៀវរៅនីតិវតធីននកា តយាល័យច្បុេះរ ម្ េះរ ៀន និងរធវើរតសដកូនសិសសប្ដលរច្បេះព្យី ភាសា នននយកោឋ ននដគ្ូ 

រគ្ួសា  សាលារ ៀន និងស គ្មន៍ (“FSCP”)។ នីតិវតធីននប្ដលបានបញ្ជា ក់រៅកាុងរសៀវ រនេះ គ្ឺមាលលកខណៈរសបតាមរគ្នល 

កា ណ៍ប្ណនាំ បស់ ដឋ និងស ព្យន័ធ។ នីតិវតធីនន  ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ ថា មានដូច្បតរៅរនេះរទ : 

 រកោស់រសាវរជាវភាសាកាំរណើត 

  ង្កវ យតនមល 

 រសច្បកដីជូនដាំណឹងមាតាបិតា 

 កា  កាទុក កាំណត់រតា/សាំណុាំរ ឿង កូនសិសស 

 លកខណៈវតនិច្បឆ័យ និងដាំរណើ កា ចត់ថាា ក់កូនសិសសសា ជាថ្ម ី
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ខ្. រដើមបីកាំណត់រលើរសច្បកដីរតូវកា  កអាកបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ ឬជាលាយលកខណ៍អកស  សាំរាប់កូនសិសសអាក រ ៀនអង់រគ្លស 

រនេះ បុគ្គលិកននសង្កា ត់ និងសាលារ ៀន រតូវរមើលទិនាន័យដុលតាោរបស អាំព្យីកូនសសិស បស់សង្កា ត់ ប្ដលបង្កា ញអាំព្យីកាំ តតសាា ត់ 

ជាំនញាងងភាសាអង់រគ្លស បស់កនូសិសស។ 

 

គ្. រដើមបីកាំណត់រលើរសច្បកដីរតូវកា  កអាកបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ ឬជាលាយលកខណ៍អកស  សាំរាប់មាតាបិតាននកូន សិសសអាក 

រ ៀនអង់រគ្លស និងមានកាំ តតទបាងងភាសាអង់រគ្លសរនេះ បុគ្គលិកននសង្កា ត់ និងសាលារ ៀន រតូវរមើល ទិនាន័យដុលតាោរបស 

អាំព្យីកូនសិសស បស់សង្កា ត់ ប្ដលបង្កា ញអាំព្យីភាសាកាំរណើត បស់មាតាបិតា ដូច្បបានស រស  ោក់កាុងរកោស់រសាវរជាវភាសា 

កាំរណើត។    

 

III.  កា បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស  នងិរោយផ្ទា ល់មាត ់

 

កាុងរគ្នប្ដលរកុមរគ្ួសា ទាំងឡាយ ប្ដលភាសាកាំរណើត បសព់្យួករគ្ ព្យុាំមានអកស សាំរាប់ស រស រនេះ រៅរព្យលណាអាច្បរធវើរៅបាន 

កា ថ្តសរមលងោក់ប្ខ្សអាត់ រតូវរ ៀបច្បាំទុករអាយមានជាររសច្ប រដើមបីរអាយអាច្បផ្ដល់ព្យ័ត៌មានប្ដលអាច្បទទួលបានតាមភាសា។ 

 

ចប់រផ្ដើមព្យីឆ្ា ាំសកិា 2014-15 រៅ សង្កា ត់នឹងោក់ចូ្បលកាុងរសៀវរៅប្ណនាំមាតាបិតា នូវរសច្បកដីសរងខបននរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំអាំព្យីកា  

បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស  និងរោយផ្ទា ល់មាត់ បសស់ង្កា ត់ និងរសច្បកដីព្យនយល់អាំព្យី របៀបទទលួបាន នូវកា បាំរ ើរសវាបកប្រប 

ជាភាសានន។  

 

ក. កា បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស  

 

កា បកប្របភាសា គ្ឺកា ផ្ទល សប់ដូ  ព្យត័៌មាន ជាលាយលកខអកស   ព្យីភាសាមួយ រៅជាព្យត័៌មាន ប្ដលមានន័យរសម ើគ្នា  កាុងភា សាមួយរទៀត។ 

 

1. កា បកប្របឯកសា នន បស់សង្កា ត់ជាលាយលកខអកស រៅរព្យលណាមាន 15% ឬររច្បើនជាងរនេះ ននកូនសិសសប្ដលច្បុេះ 

រ ម្ េះកាុងសង្កា ត់សាលារ ៀន និយាយ ភាសាកាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យីភាសាអងរ់គ្លសរនេះ រសច្បកដីជូនដាំណឹង បាយ 

កា ណ៍, រសច្បកដបី្ថ្លងកា ណ៍, កាំណតរ់តាទាំងអស់ ប្ដលនឹងរតូវបានរផ្ញើជូនមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាលននកូនសសិស 

ណាមាា ក់ ព្យី សាំណាក់ននសង្កា ត់សាលារ ៀន រតូវបកប្របជាលាយលកខអកស  តាមភាសាកាំរណើត អមរោយភាសាអង់ 

រគ្លស រ ើយថាព្យកួរគ្អាច្បរ ល្ើយតបវតញ ជាភាសាអង់រគ្លសក៏បាន ជាភាសាកាំរណើតក៏បាន។ នយកោឋ នននននកា តយា 

ល័យកណាដ ល គ្ឺរតូវទទលួខ្សុរតូវរលើកា រ ៀបច្បាំ កអាកបកប្របភាសា។ គ្ាំ ូឯកសា នន  បសស់ង្កា ត់ ប្ដលរតូវកា កា  

បកប្របជាលាយលកខអកស រនេះ គ្មឺានោក់ជូនរៅកាុង ឯកសា ភាា ប់ ក ប្ដល បានោក់ភាា បរ់ៅនឹងរគ្នលកា ណ៍ទាំង 

រនេះ។  

 

ឯកសា មួយច្បាំនួនរៅទូទាំងសង្កា ត់ អាច្បរតូវបានចត់ទុកថាជាឯកសា  “ទូរៅ” រោយសា ប្តវារតូវបាន យករៅររបើ 

របាស់រោយសារ ៀនទាំងអស់ អស់ យៈរព្យលជាររច្បើនឆ្ា ាំមករ ើយ។ រៅរព្យលប្ដលមានកូន សិសសមយួច្បាំនួន ខ្ាង ់

របប្ លជា 100 នក់ ប្ដលនិយាយភាសាកាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យីភាសាអង់គ្លរសរនេះ ឯកសា ទូរៅទាំង នឹងរតូវបាន 

បកប្របជាភាសា ាឹង។ “ប្បបបទរសា ើសុាំព្យីមាតាបិតា សាំរាប់ជាំនួយតាមភាសា កាំរណើត” (ឯកសា ភាា ប់ ខ្) គ្ឺជាឯកសា  

ទូរៅ។   

 

2. កា បកប្របឯកសា នន បស់សាលារ ៀន 

រៅរព្យលមាន 15 ភាគ្ យ ឬររច្បើនជាងរនេះ ននកូនសិសស ចុ្បេះរ ម្ េះរ ៀន រៅកាុងសាលារ ៀនណាមួយ និយាយភាសា 

កាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យភីាសាអង់រគ្លសរនេះ រសច្បកដីជូនដាំណឹង  បាយកា ណ៍ រសច្បកដីប្ថ្លងកា ណ៍ ឬកាំណត់រតាទាំងអស់ 

ប្ដលបានរផ្ញើជូនមាតាបិតារៅទទូាំងសង្កា ត់ រតូវបកប្របជាលាយលកខអកស  តាមភាសាកាំរណើត អមរោយភាសាអង់ 

រគ្លស រ ើយថាព្យកួរគ្អាច្បរ ល្ើយតបវតញជាភាសាអង់រគ្លសក៏បាន ជាភាសាកាំរណើតក៏បាន។ ចងហ្វវ ងសាលារ ៀន 

ឬអាកចត់តាាំង រតូវទទួលខ្ុសរតូវរលើកា ធានរអាយរសច្ប កដីជូនដាំណឹងននននសាលារ ៀន រតូវបានបកប្របជាភាសា 

រោយបុគ្គលិកសាលារ ៀន ឬរោយបុគ្គលិកាងង បកប្របភាសារបចាំសង្កា ត់។ គ្ាំ ូឯកសា  នន បស់សង្កា ត់ ប្ដល 



AR 5124 – Translation and Interpretation Services 12.15.13 / Cambodian  3   

រតូវកា កា បកប្របជាលាយលកខអកស រនេះ គ្ឺមានោក់ជូនរៅកាុង ឯកសា ភាា ប់ ក  ប្ដលបានោកភ់ាា បរ់ៅនឹងរគ្នល 

កា ណ៍ទាំងរនេះ។ សាំរណើ សុាំកា បក ប្របភាសា រតូវរធវើរៅកាន់ប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ន FSCP រសបរៅតាម 

“រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំនន កា កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសា” ប្ដលរៅជាធ មាន កាុងរព្យលោក់សាំរណើ ។ គ្ាំ ឯូកសា ទូទាំង 

សង្កា ត់ ប្ដល នឹងរតូវបានោក់រអាយបកប្របជាភាសា  ួមមាន : រសច្បកដីរបកាស់ផ្សព្យវផ្ាយអាំព្យីកមមវតធីទទូាំងសាលា 

រ ៀន, ប្ផ្នកា ប្កលាំអសាលារ ៀន, និងសកមមភាព្យច្បូល មួស កា ព្យីមាតាបិតាថាា ក់សាលារ ៀន និងថាា ក់ថាា ក់រ ៀន។  

 

ឯកសា ណាមួយអាំព្យីកូនសសិសណាមាា ក់ ប្ដលបានរផ្ញើជូនមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល  ួមទាំងឯកសា នន ប្ដល 

 ក់ ន់នឹងសកមមភាព្យសាលារ ៀន ដូច្បជា កា រធវើដាំរណើ សិកា, សកមមភាព្យបនា ប់ព្យីសាលារ ៀន, ព្យ័ត៌មាន ក់ ន់នឹង 

រតសដ  និងសុវតថភិាព្យរនេះ រតូវបកប្របជាភាសាមួយ ប្ដលមាតាបិតាអាច្បង្កយយល់បាន មិនគ្ិតអាំព្យីច្បាំនួនភាគ្ យននកូន 

សិសសរៅកាុងសាលារ ៀន ឬកាុងសង្កា ត់ ប្ដលនិយាយភាសា ាឹងរទ។ ចង ហ្វវ ងសាលារ ៀន ឬអាកចត់តាាំង រតូវទទួល 

ខ្ុសរតូវរលើកា រ ៀបច្បាំ ករសវាបកប្របភាសា ព្យីប្ផ្ាកបកប្របភា សារបចាំនយកោឋ ន FSCP របើសិនជាចាំបាច្ប់។ 

 

3. កា កាំណត់រកុមភាសា ប្ដលបាំរព្យញបាននូវកាំ តតទបបាំផុ្ត 15 ភាគ្ យ 

ក.  កា ររបើរបាស់ទិនាន័យចត់ថាា ក់កូនសិសស ប្ដលមិនរតូវរអាយ ួសច្បាំនួន 60 នថ្ៃ ររកាយព្យីឆ្ា ាំសិកា បានចប់ 

រផ្ដើមរនេះ នយកោឋ នាងងគ្ុណភាព្យ ាងងទទួលខ្ុសរតូវ និងាងង វតភាគ្ (QAA) នឹងរធវើកា  កាំណត់រលើភាគ្ យ 

ននកូនសិសសប្ដលមានរ ម្ េះរ ៀន រៅកាុងសាលារ ៀននីមួយៗ ប្ដលនិយាយ ភាសាកាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យី 

ភាសាអង់រគ្លស  ួមទាំងកូនសិសសអាកអង់រគ្លស និងកូនសសិសប្ដល រច្បេះនិយាយភាសាអង់រគ្លសយា៉ា ងសាា ត់ 

ជាំនញ (FEB) ផ្ងប្ដ ។  បាយកា ណ៍រនេះ នឹងរតូវបាន ប្ច្បកចយដល់ចងហ្វវ ងសាលារ ៀនទាំងអស់។ 

 

ខ្.  នយកោឋ ន QAA នឹងផ្ដល់ជូនផ្ងប្ដ  នូវច្បាំនួនភាគ្ យដល់នយកោឋ នទាំនក់ទាំនង និងប្ផ្ាកបក ប្របភាសានន 

នយកោឋ ន FSCP ននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍។ ភាសាណាមួយក៏រោយ ប្ដល ជាភាសាកាំរណើត សាំរាប់ 

កូនសិសសប្ដលមានច្បាំនួន 15% ឬររច្បើនជាងរនេះ រៅកាុងសាលារ ៀនណា មួយរនេះ រតូវបានចត់ទុកថាជា 

“ភាសាប្ដលបានប៉ាេះ ល”់។ នយកោឋ នទាំនក់ទាំនង និងនយក ោឋ ន FSCP នឹង រធវើកា រតួតព្យិនិតយរលើសមាា  ៈ 

ប្ដលរតូវបានប្ច្បកចយ រដើមបធីានរអាយរសច្បកដីជូន ដាំណឹងប្ដលរតូវកា ចាំបាច្ប់ បសស់ង្កា ត់ រតូវបានរធវើ 

កា បកប្របជាភាសាណាមួយ ប្ដលបានប៉ាេះ  ល់។   

 

4. រសច្បកដីជូនដាំណឹងជាលាយលកខអកស  រតូវ ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថាមានប្ត រសច្បកដីជូនដាំណឹងនន ដូច្បបានច្បុេះជូន 

រៅកាុង ឯកសា ភាា ប់ ក  ប្ដលជាបញ្ា ីឯកសា ប្ដលបានបកប្របរនេះរទ។ 

 

ខ្.  កា បកប្របភាសារោយផ្ទា លម់ាត់ 

 

កា បកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ គ្ឺសាំអាងរលើកា និយាយរច្បញជា កយរព្យច្បន៍។ វាសាំរៅរៅរលើដាំរណើ កា បកប្របរោយផ្ទា ល់មាត់ នូវកា  

របារស័យទក់ទងគ្នា  ព្យីភាសាមួយរៅភាសាមួយរទៀត។ 

 

1. កា បកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ រតូវប្តផ្ដល់ជូនរៅទីណាប្ដលមានកា ចាំបាច្ប់ (ជាឧ. ទីប្ដលសង្កា ត់ ឬសាលា រ ៀនដឹងថា 

មាតាបិតាននកូនសិសសមានកាំ តតទបាងងភាសាអង់គ្លសរៅច្បលូ ួម ឬតាមសាំរណើ សុាំព្យីមាតា បិតា) រដើមបផី្ដល់លទធភាព្យ 

ជូនមាតាបិតា និងអាកអាណាព្យាបាល ចូ្បល ួមកាុងសកមមភាព្យននថាា កស់ាលារ ៀន និងថាា ក់សង្កា ត់  ួមមាន ប៉ាុប្នដមិន 

កាំណត់ថាមានប្តសកមមភាព្យដូច្បតរៅរនេះរទ : 

 

ក.  កិច្បចរបជុាំននរកុមរបឹការគ្ប់រគ្ងននសង្កា ត់ 

ខ្.  កិច្បចរបជុាំននននរកុមរបកឹាននសាលារ ៀន និងសង្កា ត់ (រកុមរបឹការបចាំសាលារ ៀន, រកុមរបឹកា សាំរាប់ 

អាករ ៀនអង់រគ្លស, រកុមរបកឹាស គ្មន៍សាំរាបក់មមវតធីអប់ ំព្យិរសស ។ល។) 

គ្.  កិច្បចរបជុាំ និងសកមមភាព្យផ្ដលព់្យ័ត៌មានននសាំរាប់មាតាបិតា 
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2. កា បកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ រតូវប្តផ្ដល់ជូនរៅទីណាប្ដលរតូវកា ចាំបាច្ប់ រដើរមបើផ្ដល់លទធភាព្យជូនមាតាបិតា និងអាក 

អាណាព្យាបាល កាុងកា ប្សវងយល ់អាំព្យីកា របារស័យទក់ទងគ្នា ជាមយួនឹងបុគ្គលិកសាលារ ៀន និង សង្កា ត់ ទក់ទិន 

នឹងកូនៗ បស់ព្យកួរគ្  ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថាមានប្តរបកា ដូច្បតរៅរនេះរទ : 

 

ក.  កិច្បចរបជុាំ វាងមាតាបិតា និងរគ្ូបររងៀន 

ខ្.  កា របារស័យទក់ទងគ្នា  អាំព្យីកា ោក់វតន័យអប់ ំកូនសសិស  ួមមាន កា បញ្ឈប់កូនសិសសបរណាដ េះ អាសនាព្យ ី

សាលារ ៀន កា បរណដ ញកូនសសិសរច្បញព្យីសាលារ ៀន និងសវនកា ោក់វតន័យអប់ ំកូន សិសស 

គ្.  កា របារស័យទក់ទងគ្នា អាំព្យីកា  ើកច្បាំរ ើនននកូនសសិស  ួមមាន កា រៅតាមទូ ស័ព្យា និងកិច្បចរបជុាំន ន វាង 

មាតាបិតា/អាកអាណាព្យាបាល និងរគ្ូបររងៀន ឬខ្ុនសរិលលឿ (អាកផ្ដលឱ់វាទ) 

ឃ.  កា របារស័យទក់ទងគ្នា ទាំងអសអ់ាំព្យី បទបញ្ាូន,  ង្កវ យតនមល ឬកា ោក់កូនសិសសចូ្បលរៅកាុង 

កមមវតធីអប់ ពំ្យិរសស  ួមមាន កិច្បចរបជុាំននរកុម SST, កមមវតធី IEP, និង Section 504 និងកិច្បចរបជុាំ 

អាំព្យីប្ផ្នកា បាំរ ើរសវាសាំរាប់រគ្ួសា នីមួយៗ (IFSP) 

 

3. អាកបកប្របភាសាទាំងឡាយ អាច្ប កទក់ទងបានសាំរាប់កិច្បចរបជុាំននជាសាធា ណៈ តាមកា រសា ើសុាំព្យីមាតាបិតា និងអាក 

អាណាព្យាបាល ដូច្បបានផ្ដល់ជូនរៅកាុង ឯកសា ភាា ប់ ខ្  ប្ដលបានោក់ភាា បរ់ៅនឹងរគ្នល កា ណ៍ទាំងរនេះ។ ទីសាលា 

រ ៀន មានទាំនួលខ្ុសរតូវរលើកា ធានយា៉ា ងណារអាយកិច្បចរបជុាំនីមួយៗ ជាមួយ នឹង មាតាបិតា/អាកអាណាព្យាបាល 

ណាប្ដលរតូវបាន ករឃើញថា រតូវកា អាកបកប្របភាសា។  

 

4.   អាករគ្ប់រគ្ងទីសាលារ ៀនទាំងឡាយ នឹងផ្ដល់ជូន ឬរធវើកា រ ៀបច្បាំ កអាកបកប្របភាសា ដូច្បបានោក់រៅកាុងរគ្នល 

កា ណ៍ទាំងរនេះ ឬរបើសិនជាបានរសា ើសុាំរោយមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល មានដូច្បតរៅរនេះ : 

 

ក.  រោយរសបតាមកិច្បចរព្យមររព្យៀងននកា ច្ប ច  ួមគ្នា  បសស់ង្កា ត់  សូមររបើបុគ្គលិក ប្ដលរច្បេះព្យី  ភាសារៅតាម 

ទីសាលារ ៀន (អាកជាំនួយកា រគ្ូបររងៀន, អាកជាំនួយកា ាងងទាំនក់ទាំនងស គ្មន៍, បុគ្គលិកជាំនួយកា  ដឋ 

បាល ។ល។) ប្ដលរតូវបានអនុញ្ជញ តរោយអាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធីននប្ផ្ាកបកប្របភាសា។ 

 

ខ្.  របើសិនជាទីសាលារ ៀន ព្យុាំមានបុគ្គលិករច្បេះព្យី ភាសាណាមួយរទរនេះ សូមរធវើកា រសា ើសុាំកា បាំរ ើរសវាបកប្រប 

ភាសាព្យបី្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ននដគ្ូរគ្ួសា  សាលារ ៀន និងស គ្មន៍។ សាំរណើ សុាំអាកបកប្រប 

ភាសា រតូវរធវើរអាយរសបរៅតាម “រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំននប្ផ្ាកបាំរ ើរសវា បកប្របភាសា” ប្ដលរៅជាធ មាន 

កាុងរព្យលោក់រសា ើសុាំ។ 

 

5. អាកបកប្របភាសាទាំងឡាយ អាច្ប កទក់ទងបាន ព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ន FSCP សាំរាប់ទរមង់ កា ដូច្ប 

តរៅរនេះ តាមលាំោប់ននអាទភិាព្យដូច្បបានចុ្បេះរៅាងងររកាម :  

 

i. សវនកា សដ ីអាំព្យីកា បរណដ ញកូនសសិសរច្បញព្យីសាលារ ៀន និងកិច្បចរបជុាំនន សដ ីអាំព្យីកា ោក់ វតន័យ នន 

សង្កា ត់  

ii. កិច្បចរបជុាំននអាំព្យីកមមវតធី IEP  

iii. កិច្បចរបជុាំននអាំព្យនីនរកុម SST 

iv. កា ព្យិនិតយននរកុម SART និងរកុមរបឹកា SARB 

 

6. របើសិនជាបុគ្គលិកននប្ផ្ាកបកប្របភាសា ព្យុាំអាច្ប កទក់ទងរអាយជួយបកប្របភាសាបានរនេះ អាករគ្ប់រគ្ង កមមវតធីនន 

ប្ផ្ាកបកប្របភាសា នឹងធាន កអាកបកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់រអាយាងងប្តបាន។ 

 

7. បុគ្គលកិប្ដលរច្បេះព្យី ភាសា បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ និងអាកបកប្របភាសាជាបខ់្សនា 
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ក.  អាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធីននប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំសង្កា ត់ នឹងរធវើស កា ជាមួយទីសាលារ ៀន កាុងកា បរងាើត 

បញ្ា ីរ ម្ េះបុគ្គលិកប្ដលរច្បេះព្យី ភាសាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ប្ដលមានគ្ុណសមបតដិរគ្ប់រគ្នន់កាុង 

កា បកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស ។ រដើមបរីអាយ អាច្បោក់រៅកាុងបញ្ា ីរ ម្ េះ 

បុគ្គលកិរច្បេះព្យី ភាសាប្ដលមានកា យល់រព្យមបានព្យសីង្កា ត់សាលា រ ៀនអូកឡិនដ៍រនេះ បុគ្គលិករតូវប្តរធវើ 

ជាប់រតសដជាំនញកា ទាំងព្យី  ទាំងភាសាអង់រគ្លស ទាំង ភាសារគ្នលរៅ រ ើយទទួលកា បណដុ េះបណាដ ល 

ព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ន FSCP។  

 

ខ្.  អាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធីរលើប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំសង្កា ត់ នឹងរ ៀបច្បាំបរងាើតបញ្ា ីអាកបកប្របភាសាជាបខ់្សនា 

មួយ ប្ដលមានកា យល់រព្យម ប្ដលអាច្ប កទក់ទងបាន តាមកា រតូវកា  រដើមបីបាំរព្យញ រសច្បកតីរតូវកា អាករច្បេះ 

ព្យី ភាសាបប្នថមសាំរាបទ់ីសាសលារ ៀន។ អាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធី រតូវខ្ិតខ្ាំរបឹង ប្របងអស់ព្យសីមតថភាព្យ កាុងកា  

រ ៀបច្បាំបរងាើតបញ្ា ីអាកបកប្របភាសាមួយ ប្ដលតាំណាងរអាយ ភាសាខ្សុៗគ្នា ប្ដលមានរៅកាុងសង្កា ត់។  

 

គ្.  មិន ួសព្យនីថ្ៃទី 15 មករា 2014 រទ ប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ន FSCP រតូវផ្ដល់ជូននូវកា តយាល័យ 

ននសិទធិព្យល ដឋ ប្ដលមាន (i)  បាយកា ណ៍អាំព្យីកា  ើកច្បាំរ ើនមកទល់នឹងរព្យលឥឡូវរនេះ រឆ្ព េះរៅ កកា បរងាើត 

បាននូវបញ្ា ីប្ដលមានកា យល់ននបុគ្គលកិប្ដលរច្បេះព្យភីាសា បស់សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ប្ដលអាច្ប ក 

ទក់ទងបានសាំរាប់ជួយបកប្របភាសា និង (ii) បញ្ា ីប្ដលមានកា  យល់រព្យមននអាកបកប្របភាសាជាបខ់្ 

សនា។  

 

ឃ. របើសិនជាធនធានរទវភាសារបចាំទីសាលារ ៀនននសង្កា ត់ប្ដលមានកា យល់រព្យម ព្យុាំអាច្ប កបានរនេះ អាករគ្ប់ 

រគ្ងទីសាលារ ៀន បនា ប់មកនឹងរធវើកា ប្សវង កទក់ទងអាកបកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ ព្យីបញ្ា ីធនធានអាកបកប្រប 

ភាសាផ្ទា ល់មាតម់ួយរផ្សងរទៀត រោយប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយក ោឋ ន FSCP។ បញ្ា ីនឹងមានោក់បញ្ាូល 

នូវធនធានអាករច្បេះព្យី ភាសាព្យសី គ្មន៍ និងអាកបកប្របភា លាតាមទូ ស័ព្យា។ របើសិនជាចាំបាច្ប់ អាករគ្ប់រគ្ងទី 

សាលារ ៀន នឹងប្សវ ក កជាំនួយតរៅរទៀតព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសា។ 

 

 8. កុមា ទាំងឡាយ ព្យុាំរតូវបានរអាយររបើរបាស់កាុងកា បកប្របភាសារឡើយ រលើកប្លងប្តក ណីមានកា បនា ន់រច្បញ 

 

រលើកប្លងប្តកាុងរគ្នមានភាព្យអាសនារច្បញ ជាទរីរគ្នេះថាា ក់ជិតរកើតមានរឡើង របើមិនអញ្ច ឹងរទ កុមា ទាំងឡាយ 

ព្យុាំរតូវបានរអាយររបើកាុងនមជាអាកបកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ សាំរាប់ព្យត័ម៌ានជាផ្លវូកា រទ។    

 

អនីតិជន (រកមងមិនទន់រគ្ប់អាយុ) អាច្បរតូវបានអនុញ្ជញ តរអាយររបើបានប្តកាុងនមជាអាកជួយបកប្របភាសាមាា ក់ សាំរាប់កា របារស័យ 

ទក់ទងគ្នា ររៅផ្លវូកា ប៉ាុរណាណ េះ រៅរព្យលប្ដលព្យុាំមានររគ្នេះថាា ក់អវីមួយ ប្ដលព្យ័ត៌មានសមាៃ ត់អាច្បរតូវបាន លាតរតោង។ 

 

9.  លខិ្ិតជូនដាំណឹង “ប្បបបទរសា ើសុាំមាតាបិតាសាំរាប់ជាំនួយតាមភាសាកាំរណើត” (ឯកសា ភាា ប់ ខ្) នឹងរតូវផ្ដល់ជូន ឬបិទរបកាស 

ជូន : 

 

ក.  រៅកាុងទីកប្នលងមួយប្ដលអាច្បរគ្រមើលរឃើញ ឬរៅជិតកា តយាលយ័នីមួយៗននសាលារ ៀន។ 

 

ខ្.  ជារ ៀងរាល់ឆ្ា ាំ ទុកជាប្ផ្ាកននកញ្ចប់ច្បុេះរ ម្ េះរ ៀន។ 

 

គ្.  រៅកាុងគ្ ទាំព្យ័ ននសង្កា ត់។ 
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គ្.  កមមវតធីអប់ ំព្យរិសស 

 

ដូច្បបានប្ច្បងកាុងច្បាប់ វាជាច្បាប់របតិបតដិននសង្កា ត់ ប្ដលប្ច្បងថា របើសិនជាមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល ព្យុាំសូវរច្បេះ ភាសាអង់រគ្លស 

ឬតាមកា រសា ើសុាំព្យីមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាលរនេះ សង្កា ត់រតូវ កអាកជួយបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់ មាត់សាំរាប់កិច្បចរបជុាំសដ ីអាំព្យីកមម 

 វតធី IEP (កមមវតធីអប់ បំុគ្គល) រដើមបរីអាយមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល អាច្បចូ្បល ួមកាុង កិច្បចរបជុាំនន តាមភាសាកាំរណើត បស់ព្យកួ 

រគ្។ រៅទបីញ្ចបន់នអងគរបជុាំ ប្បបបទផ្ដល់កា យល់រព្យម រតូវប្តមានជាភាសា កាំរណើត បស់មាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល របើសិនជា 

ព្យួករគ្ព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លស។ កាុង យៈរព្យល 20 នថ្ៃរបតិទិន ររកាយព្យីកា បានរធវើកិច្បចរបជុាំ IEP មក របើសិនជារសា ើសុាំរោយមាតាបិតា 

ឬអាកអាណាព្យាបាលរនេះ ប្ដលព្យុាំសូវរច្បេះភាសា អង់រគ្លសរនេះ សង្កា ត់រតូវប្តផ្ដល់ឯកសា ថ្តច្បមលងអាំព្យកីមមវតធី IEP ជាភាសាកាំរណើត 

 បស់ព្យកួរគ្មួយច្បាប់ជូនព្យួករគ្។   

 

អាករគ្ប់រគ្ង ប្ដលទទលួខ្សុរតូវរលើកមមវតធី IEP រតូវកត់សាំគ្នល់ថា កាុងក ណីខ្លេះ មាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល ប្ដលព្យុាំសូវរច្បេះ 

ភាសាអង់រគ្លសរនេះ ក៏មិនរច្បេះអានភាសាកាំរណើត បស់ព្យកួរគ្ប្ដ ។ កាុងក ណីរនេះ សង្កា ត់រតូវប្តធានរអាយមាន ជាររសច្បនូវ របៀប 

សាំរ ច្បកា មួយរផ្សងរទៀត រដើមបីធានជូនមាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល បានយល់ច្បាស់លាស់ នូវ ព្យត័៌មាន ក់ ន់ទាំងអស់អាំព្យី 

ដាំរណើ កា ននកមមវតធី IEP រ ើយនិងមុននឹងព្យួករគ្ផ្ដល់នូវកា យល់រព្យមរលើអវីមួយ។ 

 

ឯកសា ននអាំព្យីកមមវតធីអប់ ពំ្យិរសសៗរផ្សងរទៀត  ួមទាំងប្ផ្នកា វាយតនមល និង បាយកា ណ៍ រព្យមទាំងប្បបបទ Section 504, រសច្បកដី 

ជូនដាំណឹង, និងប្ផ្នកា ននផ្ងរនេះ នឹងរតូវបានបកប្របលាយលកខអកស  តាមសាំរណើ សុាំននមាតាបិតា ឬ អាកអាណាព្យាបាល។ 

 

កា បកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ រតូវប្តផ្ដល់ជូន រៅទីណាប្ដលរតូវកា ចាំបាច្ប់ រដើមបីរអាយមាតាបិតា និងអាកអាណាព្យាបាល អាច្ប 

ចូ្បល ួមកាុងសកមមភាព្យននថាា ក់សាលារ ៀន និងសង្កា ត់  ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថាមានប្ត រៅកាុងសកមមភាព្យ ដូច្បតរៅរនេះរទ : 

 

1. កិច្បចរបជុាំននសដ ីអាំព្យីប្ផ្នកា អប់ បំគុ្គល (IEP) 

2. កិច្បចរបជុាំននរកុម SST 

3. កា ព្យិនិតយននរកុម SART  និងរកុមរបឹកា SARB 

4. កិច្បចរបជុាំននសដ ីអាំព្យីប្ផ្នកា បាំរ ើរសវារគ្ួសា នីមួយៗ (IFSP) 

 

ឃ. កា ោក់វតន័យអប់  ំ

 

1.  អាករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន នឹងរធវើកិច្បចរបជុាំននជាមួយនឹងកូនសិសស និង/ឬ មាតាបិតា រសបរៅតាមរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ 

 បសស់ង្កា ត់ សាំរាប់រសច្បកដីជូនដាំណឹងអាំព្យីកា បញ្ឈបក់ូនសិសសបរណាដ េះអាសនាព្យីសាលារ ៀន អាំព្យីកា បញ្ឈប់បរណាដ េះ 

អាសនាព្យីសាលារ ៀនប្ថ្មតរៅរទៀត និងអាំព្យីបទបញ្ាូនរសា ើសុាំរអាយរធវើកា បរណដ ញ កូនសសិសរច្បញព្យសីាលារ ៀន។ 

 

ក. អាករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន ាងងរោេះរសាយបញ្ជា ោក់វតន័យ នឹងរធវើកា កាំណត់ រោយប្ផ្អករលើឯកសា រៅកាុង 

របអប់សាំណុាំរ ឿង ឬប្ផ្អករលើទិនាន័យមូលោឋ នអាំព្យីកូនសិសសននសង្កា ត់ ថារតើកូនសសិស ជាអាករ ៀនអង់គ្លរស 

និង/ឬ មាតាបិតា ជាអាកព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លសឬយា៉ា ងណា រ ើយរតូវ ក អាកជួយបកប្របភាសារោយ 

ផ្ទា ល់មាត់ តាមកា ចាំបាច្ប់។ របើសនិជាទាំងកូនសិសស ទាំងមាតាបិតា រតូវកា អាកបកប្របភាសារនេះ អាករគ្ប់ 

រគ្ងរតូវរ ៀបច្បាំ កអាកបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ជូនព្យួក រគ្។  (ច្បូ រមើលរៅរតង់ III.ខ្.2.)   

 

ខ្. របើសិនជាព្យុាំអាច្ប កអាកបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់បានរទ អាករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន នឹងបនដដាំរណើ កា  

រ ឿង ោក់វតន័យ ប៉ាុប្នដនឹងអរញ្ា ើញមាតាបិតា និងកូនសិសស មកចូ្បល មួកាុងកិច្បចរបជុាំជា មួយអាកបកប្របដ៏សម 

រសបមាា ក់កាុង យៈរព្យល 24 រមា៉ា ង ឬកាុងរព្យលយា៉ា ងរលឿន តាមកា ប្ដល អាច្បរធវើរៅបាន របើសិនជាអាកបក 

ប្របភាសាមាា ក់ ព្យុាំអាច្ប កបានកាុង យៈរព្យល 24 រមា៉ា ង។ អាកបកប្របភាសា នឹងជួយអាករគ្ប់រគ្ងកាុងកា  

ព្យនយល់ អាំព្យីបទបញ្ឈបក់ូនសិសសបរណាដ េះអាសនាព្យីសាលា រ ៀនដល់មាតាបិតា។ 
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គ្. សង្កា ត់ និងសាលារ ៀន មិនរតូវររបើអនីតិជនកាុងកា រអាយជួយបកប្របភាសា   វាងរគ្ួសា  និង សាលារ ៀន 

អាំព្យីរ ឿងរា៉ា វ ក ់ន់នឹងកា ោក់វតន័យរទ។ 

 

  2.  សវនកា ជាផ្លវូកា  

 

ក.  សង្កា ត់ និងទីសាលារ ៀន នឹង កអាកបកប្របភាសាមាា ក់ សាំរាប់សវនកា ណាមួយជាផ្លវូកា ណា របើសិនជាព្យួក 

រគ្រសា ើសុាំ។ អាកបកប្របមាា ក់ នឹងជួយបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ សាំរាប់កូនសសិស ប្ដលរតូវបានរគ្ោក់ 

បដឹងជាផ្លវូកា ណាមួយ និង/ឬ សាំរាប់មាតាបិតា  បសព់្យួករគ្ រអាយបានរជាប និងអាំព្យីកា ច្បូល ួម បស់ព្យកួ 

រគ្រៅកាុងសវនកា ។ អាកបកប្របមាា ក់ នឹងជួយបកប្របផ្ងប្ដ  សាំរាប់ សាកសីណាមាា ក់ រដើមបីច្បូល មួរបកប 

រោយរបសិទធភាព្យរៅកាុងសវនកា ។  

 

ខ្.  មាតាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាលរសបច្បាប់ អាច្បបដិរសធបានកាុងកា មិនរតូវកា អាកបកប្របភាសារៅកាុង 

សវនកា  បស់ព្យួករគ្។ របើរទេះបជីាមាតាបិតាបដិរសធថាមិនរតូវកា អាកជួយបកប្របភាសា រ ើយករ៏ោយ 

អាករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន អាច្បរសា ើសុាំរអាយប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ននដ គ្ូរគ្ួសា  សាលារ ៀន 

និងស គ្មន៍ បញ្ាូនអាកបកប្របមាា ក់មកជួយបកប្របភាសា របើសិនជាសា លារ ៀនព្យុាំអាច្បរធវើកា របារស័យ 

ទក់ទងគ្នា បានសាំរ ច្បជាមួយនឹងរកុមរគ្ួសា ។ 

 

គ្.  ព្យ័ត៌មានប្ដលបានចុ្បេះជាឯកសា ប្ដលរតូវកា ចាំបាច់្បទាំងអស់  ក់ ន់នឹងកា ោក់វតន័យ ប្ដលនឹង រតូវប្តរផ្ញើ 

ជូនដល់មាតាបិតាទាំងឡាយណា ប្ដលភាសាកាំរណើត បសព់្យួករគ្ ព្យុាំប្មនជាភាសាអងរ់គ្លសរនេះ នឹងរតូវបាន 

បកប្របជាភាសាកាំរណើត បស់ព្យួករគ្។ 

 

ង. សាកសី និងជនជាប់សងស័យ   

 

រៅរព្យលណាកា រសុើបអរងគតមួយរតូវបានរធវើរោយ ឬតាមកា ប្ណនាំ បស់ទីចត់កា ននសាលារ ៀន ប្ដលកាុងរនេះ  ួមមានទាំងបទ 

សមាា សន៍នន មួយនឹងអាករ ៀនអង់រគ្លស និងមាតាបិតាប្ដលព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លសរនេះ : 

 

1. អាកបកប្រប នឹងរតូវបាន កមករអាយជួយបកប្របភាសា រៅកាុងរព្យលរធវើបទសមាា សន៍ដល់សាកសី និងជន ជាប់សងស័យ 

ប្ដលព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លស។   

 

2. អាករគ្ប់រគ្ង រៅរព្យលណាចាំបាច់្ប រ ើយអាច្បរធវើរៅបាន នឹងររបើរបាស់អាកបកប្របភាសាមាា ក់ កាុងកា កត់រតារសច្បកដី 

ប្ថ្លងកា ណ៍រោយផ្ទា ល់មាតប់្ដលបានថ្តសរមលងោក់ប្ខ្សអាត់ និងរដើមបីបកប្របរសច្បកដបី្ថ្លងកា ណ៍ប្ដល កត់រតាទុក 

រច្បញជាភាសាអង់រគ្លស លុេះរតាប្តណាប្តកា រនេះព្យុាំអាច្បរធវើរៅបាន។ រសច្បកដីប្ថ្លង កា ណ៍ជាលាយលកខអកស  នឹង 

រតូវបានបកប្របជាភាសាអងរ់គ្លស របើសិនជាអាច្បរធវើរៅបាន។ 

 

ច្ប.  មាតាបិតាណាប្ដលភាសារដើមកាំរណើតមួយ បស់ព្យួករគ្ ព្យុាំប្មនជាភាសាអង់រគ្លស គ្ិតថា ព្យកួរគ្ព្យុាំទទលួបាននូវកា បកប្របភាសា 

រគ្ប់រគ្នន់ និង/ឬ កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ រោយអនុរលាមរៅតាមរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំនន នន ដឋបាលទាំងរនេះ 

អាច្បររបើរបាស់នីតិវតធីបណដ ឹងដូច្បគ្នា  រដើមបីរធវើកា ោក់ កយបណដ ឹងជាផ្លវូកា  និងរដើមបីប្សវង ក ដាំរណាេះរសាយ។ 

 

IV.  បគុ្គលិក  

 

ក. សង្កា ត់ ភាគ្ររច្បើន គ្ឺព្យឹងអារស័យរលើប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ន FSCP រដើមបីបាំរព្យញរសច្បកដីរតវូកា កា បក 

ប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ និងជាលាយលកខណ៍អកស សាំរាប់រកមុភាសាប្ដលបានទទលួ “ផ្លប៉ាេះ ល”់ រ ើយនឹង 

រធវើកិច្បចរបឹងប្របងសម មយ រដើមបីធានរអាយរអាយមុខ្តាំប្ណងននប្ផ្ាកបកប្របភាសា រតូវបានបាំរព្យញរគ្បរ់ព្យល រវលា។ 

ប្ផ្ាកបកប្របភាសា នឹងព្យិនិតយរលើរសច្បកដីរតូវកា ាងងផ្ដល់បុគ្គល បសខ់្លួនជារ ៀងរាល់ឆ្ា ាំ រដើមបីធានយា៉ា ងណា 
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រអាយកា ផ្ដល់ភាសារនេះ មានលកខណៈរសបតាមរសច្បកដីរតូវកា ននកនូសិសស និងរកុមរគ្ួសា  រ ើយនឹងរ ល្ើយតប ច្បាំរ េះកា  

ផ្ទល ស់បដូ តាមច្បាំនួនរបជាជន។   

 

ខ្. រដើមបីធានរអាយបុគ្គលកិយល់អាំព្យចី្បាប់របតិបតដិ នីតិវតធី និងរគ្នលកា ណ៍ប្ណននាំ សាំរាប់កា បកប្របភាសាជាលាយ លកខអកស  

និងរោយផ្ទា ល់មាត់រនេះ “រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំតាមផ្លវូ ដឋបាលននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សាំរាប់អាក រ ៀនភាសាអង់រគ្លស 

និងមាតាបិតា បស់ព្យួករគ្ រព្យមទាំងមាតាបិតាននកូនសិសស ប្ដលមានកាំ តតទបាងងភាសាអង់រគ្លស ប្ដលរតូវកា ជាំនួយបកប្រប 

ភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស ” “រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំសាំរាប់កា បាំរ ើ រសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស ” និង 

“រសច្បកដីជូនដាំណឹងអាំព្យីកា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស ” នឹងរតូវបានោក់ជូនកាុងរគ្ ទាំព្យ័  បសស់ង្កា ត់។  

 

V.  កា  វកឹ វនឺ 

 

ក.  អាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធី ននប្ផ្ាកបកប្របភាសា ឬអាកចត់តាាំង នឹងផ្ដល់កា  វឹក វឺនរបចាំឆ្ា ាំ សាំរាប់បុគ្គលិកននសាលារ ៀន អាំព្យីនីតិវតធី 

និងកា អនុវតដន៍លអរបរសើ   ក់ ន់នឹងកា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ និងជាលាយ លកខអកស ។ កា  វឹក វឺនបប្នថម 

អាច្បរតូវបានរ ៀបច្បាំផ្ដល់ជូនតាមកា ចាំបាច្ប់។ 

 

ខ្.  តាមកា មានជាបនដបនា ប់ អាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធីននប្ផ្ាកបកប្របភាសា នឹងរបមូលររជើសរ ើស និងរធវើកា អនុញ្ជញ តរអាយ បុគ្គលិកនន 

សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ប្ដលមានគ្ុណសមបតដិរគ្ប់រគ្នន់ និងរច្បេះព្យី ភាសា រធវើជាអាកបកប្របភាសា រោយផ្ទា ល់មាត់ តាមកា  

រតូវកា ។ កា  វឹក វឺនសមរសប នឹងរតូវបានរធវើ មុនមានកា ោក់រអាយបាំរព្យញកិច្បចកា ។ 

 

គ្.  រគ្ប់មរធាបាយទាំងអសប់្ដលមាន នឹងរតូវបានររបើរបាស់ រដើមបីរបកាស់អាំព្យីកា  វឹក វឺនននននប្ផ្ាកបាំរ ើរសវាបក ប្រប ភាសា។ 

 

VI.  នតីិវតធនីនសាំរាបរ់សា ើសុាំកា បាំរ ើរសវានន 

 

ក. មាតាបិតា/អាកអាណាព្យាបាល និងសមាជិកននសា ធា ណៈ អាច្បរធវើកា រសា ើសុាំជាំនួយភាសា តាមកា ោក់ “ប្បប បទសាំរណើ សុាំព្យី 

មាតាបិតាសាំរាប់ជាំនួយតាមភាសាកាំរណើត” ដល់អាករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀនមាា ក់ យា៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបានព្យី សបាដ  ៍ មុន 

រតូវកា កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស ។ កាុងសាថ ន ភាព្យមានកា សាំាងន់ ប្ដលព្យុាំអាច្ប ង់ចាំយូ  

បានដល់រៅព្យី សបាដ  ៍រនេះ ប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំនយកោឋ ន FSCP នឹង រធវើកា ប្កសរមួលរអាយបានសមរសប កាុងកា ផ្ដល់ 

រសវាបកប្របភាសា។  

 

ខ្.  បុគ្គលកិរបចាំសង្កា ត ់

ទីសាលារ ៀន និងនយកោឋ នននននសង្កា ត់ គ្ឺទទួលខ្ុសរតូវរលើកា ធានយា៉ា ងណា រអាយព្យួករគ្អាច្បរធវើកា របារស័យទក់ទង 

គ្នា របកបរោយរបសិទធភាព្យ ជាមួយនឹងមាតាបិតាទាំងឡាយណា ប្ដលព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លស រ ើយ ថាព្យួករគ្ទទួលបាននូវ 

អាកជួយបកប្របភាសារោយផ្ទា លម់ាត់ និង/ឬ អាកបកប្របភាសា ប្ដលមានគ្ុណសមបតដិ សាំរាបរ់គ្នលបាំណង។ ប្ផ្ាកបកប្របភាសា 

គ្ឺអាច្ប កបានកាុងកា រអាយមកជួយបុគ្គលិកកាុងអនុវតដន៍ទាំនួលខ្សុរតូវរនេះ ដូច្បតរៅរនេះ : 

 

កាំណត់សាំគ្នល់ : រោយសា ប្តមានកាំរណើនននតរមូវកា កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសារនេះ វាជាកា សាំាងន់ណាស់ ប្ដល សាលារ ៀន 

និងនយកោឋ ននន ស កា ជាមួយនឹងប្ផ្ាកបកប្របភាសា កាុងលកខណៈមួយប្ដលរតូវរព្យល រៅរព្យល ណាព្យួករគ្ោក់រសើាសុាំកា  

បាំរ ើរសវាបកប្របភាសា។ សាំរណើ សុាំនន រតូវរធវើដូច្បតរៅរនេះ។ 

 

សាំរណើ សុាំកា បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស  រតូវប្តរធវើយា៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបានព្យី សបាដ  ៍ទុកជាមុន សាំរាប់ ឯកសា  

នន ប្ដលមានទាំ ាំព្យី 1-3 សនលឹក។ ឯកសា ប្ដលមានទាំ ាំ 3 សនលឹក ឬររច្បើនជាងរនេះ អាច្បរតូវកា រព្យល ររច្បើនជាង 3 សបាដ  ៍ 

កាុងកា បកប្រប។ សាំរណើ សុាំនន ប្ដលព្យុាំបានោក់រអាយបានព្យី សបាដ  ៍ជាមុនរនេះ នឹងរតូវ បានរោេះរសាយ តាមរព្យលរវលា 

និងធនធានប្ដលមាន។ 
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គ្.  មនុសសសាំរាប់ទកទ់ង 

អាករសី Angel Ho អាករគ្ប់រគ្ងកមមវតធីបាំរ ើរសវាបកប្របភាសា 

ទូ ស័ព្យា :  273-1665  ទូ សា  : 273-1689   អុីប្មល : angel.ho@ousd.k12.ca.us 

 

ឃ.  តរមង់កា  

 បកប្របជាលាយលកខអកស  - សាំរណើ ទាំងអស់រតូវោក់ យា៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបាន 2 សបាដ  ៍ទុកជាមុន 

 រតូវកា ព្យ័ត៌មានដូច្បតរៅរនេះ រៅរព្យលណាោក់សាំរណើ  

 រ ម្ េះអាកោក់សាំរណើ  / មនុសសសាំរាប់ទកទ់ង និងរលខ្ទូ ស័ព្យាសាំរាប់ទក់ទង 

 រ ម្ េះឯកសា  

 ភាសារគ្នលរៅ 

 ទាំ ាំឯកសា  

 នថ្ៃប្ខ្បាំរព្យញច្បប់សព្យវរគ្ប់តាមកា  ពំ្យឹងទុក (នថ្ៃប្ខ្រតូវបាំរព្យញច្បបស់ព្យវរគ្ប់) 

 ឯកសា សាំរ ច្បច្បុងររកាយបងអស់ - ព្យុាំប្មនជាឯកសា រ ង, ព្យុាំមានកា រលើកប្លងរឡើយ1 

 រៅរព្យលណាគ្ាំររាងបកប្របភាសាជាលាយកខអកស  រតូវបានបញ្ាបរ់ ើយរនេះ វានឹងរតូវបានរផ្ញើជូនរតឡប់ 

រោយរតង់រៅកាន់អាករសា ើសុាំវតញ 

 អាទិភាព្យបច្បចបុបនា 

 មានកា សាំាងន់បនា ន់ - ព្យុាំប្មនរតូវកា ភាល មៗ 

 របរព្យឹតដតាមច្បាប់ននកា តយាល័យកណាដ ល (រកុមរបឹកា DELAC/DAC, រសច្បកដីជូនដាំណឹង ។ល។) 

 របរព្យឹតដតាមច្បាប់ច្បាស់លាស់ននទសីាលារ ៀន (រកុមរបឹកា ELAC/SSC, រសច្បកដីជូនដាំណឹង ។ល។) 

 ឯកសា រផ្សងៗរទៀត នឹងរតូវបានបាំរព្យញ តាមរព្យលរវលា និងធនធានប្ដលមាន។  

 បកប្របភាសារោយផ្ទា ល់មាត់ - សាំរណើ ទាំងអស់រតូវោក់ យា៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបាន 2 សបាដ  ៍ទុកជាមុន 

 ោក់សុាំបានមុន ទទលួបាននូវកា បាំរ ើរសវាមុនរគ្  

 រតូវកា ព្យ័ត៌មានដូច្បតរៅរនេះ មុននឹងោក់រព្យលកាំណតរ់អាយអាកបកប្របភាសាផ្ទា ល់មាត់ជួយរលាកអាក 

 រ ម្ េះអាកោក់សាំរណើ  / មនុសសសាំរាប់ទកទ់ង និងរលខ្ទូ ស័ព្យា 

 រគ្នលបាំណងននកិច្បចរបជុាំ 

 នថ្ៃប្ខ្ រព្យលរវលា និងទីតាាំងជួបរបជុាំគ្នា  

  យៈរព្យលជួបរបជុាំតាមកា បា៉ា ន់សាម ន 

 រ ម្ េះកូនសិសស និងមាតាបិតា និងរលខ្ទូ សព័្យា បស់ព្យួករគ្ របើសិនរនេះគ្ឺជាកិច្បចរបជុាំសាំរាប់ កូនសសិសមាា ក់ៗ  

  របៀបោកស់ាំរណើ នន បស់រលាកអាក 

 ជាលាយលកខអកស  

 សូមរផ្ញើឯកសា នន បសរ់លាកអាកតាម យៈអុីលប្មលរៅ angel.ho@ousd.k12.ca.us 

 រោយផ្ទា ល់មាត ់

ជាំហ្វនទី 1 - ទូ ស័ព្យារៅកាន់រលខ្ 510-273-1665 រដើមបីរសា ើសុាំអាកបកប្របមាា ក់ទុកតាមរមា៉ា ងប្ដល រតូវកា   

ជាំហ្វនទី 2 - រផ្ញើអុីប្មលរៅ angel.ho@ousd.k12.ca.us រដើមបីបញ្ជា ក់ព្យីកា ទទលួបានអាកបកប្រប 

កាំណត់សាំគ្នល់ :  រោយធនធានមានកាំណត់ រយើងខ្ញុ ាំនឹងរតូវកា កិច្បចស កា ព្យីរលាកអាក កាុងកា ផ្ដល់ដាំណឹងមកកាន់ប្ផ្ាក បកប្របភាសា 

ភាល មៗ របើសិនជាកិច្បចរបជុាំ បសរ់លាកអាក រតូវបាន ផ្ទល ស់បដូ  / លុបរចល / កាំណត់រព្យលជាថ្មី។ របើសិនជា រយើងខ្ញុ ាំ ព្យុាំរតូវបានផ្ដល់ដាំណឹង 

ជូនរជាបរទរនេះ រយើងខ្ញុ ាំនឹងចត់វតធានននដូច្បតរៅរនេះ 

1. ទូ ស័ព្យារៅកាន់អាកោកស់ាំរណើ  

2. រសច្បកដី លំឹកតាម យៈអុីប្មលរៅកាន់អាកោក់សាំរណើ  

3. កាំណត់រព្យលជបួរបជុាំជាមួយនឹងអាកោក់សាំរណើ  រដើមបរីោេះរសាយបញ្ជា  

 

10/9/13 

 

                                        
1 ឯកសា ច្បាស់លាស់សាំរាបក់ូនសសិស ដូច្បជា IEP ប្ដលរតូវកា មតិរយាបល់ពី្យមាតាបតិា ឬអាកអាណាព្យាបាល អាច្បរតូវបានបកប្របភាសាជាលាយ 

លកខអកស  កាុងទរមង់រ ង របើសិនជារតូវកា ចាំបាច់្បកាុងកា ផ្ដល់ជូន មាតាបិតា/អាកអាណាព្យាបាល នវូឱកាសចូ្បល មួដ៏មាននយ័។ 

mailto:angel.ho@ousd.k12.ca.us
mailto:angel.ho@ousd.k12.ca.us
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ឯកសា ភាា ប ់ក 

បញ្ាឯីកសា ប្ដលរតវូបានបកជាលាយលកខអកស  

 

 

 

រសៀវរៅប្ណនាំសាំរាប់មាតាបិតាននសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

ព្យ័ត៌មានអាំព្យីសិទធរិរជើសរ ើសសាលារ ៀន 

 បាយកា ណ៍របចាំឆ្ា ាំ បសស់ង្កា ត់ 

រសច្បកដីជូនដាំណឹង និងកាំណត់រ តនុនកិច្បចរបជុាំននរកុមរបឹកា DELAC 

រសច្បកដីជូនដាំណឹង និងកាំណត់រ តនុនកិច្បចរបជុាំននរកុមរបឹកា DAC 

លិខ្ិតជូនដាំណឹងននដល់មាតាបតិា 

ច្បាប់របតិបតដសិាំរាប់កា ច្បលូ ួមស កា ព្យីមាតាបិតា 

ព្យ័ត៌មានអាំព្យីអាហ្វ នថ្ៃរតង់រោយឥតគ្ិតនថ្ល ឬតាមកា បញ្ចុ េះនថ្ល 

ព្យ័ត៌មានអាំព្យីកមមវតធី SES 

ប្បបបទ និងនីតិវតធីបណដ ឹងដូច្បគ្នា  

ប្បបបទយល់រព្យមច្បាំរ េះរសច្បកដីរបកាស់ព្យ័ត៌មាន 

ប្បបបទ និងលខិ្ិតសដ ីអាំព្យីកមមវតធី GATE (កមមវតធីសាំរាប់កូនសសិសប្ដលមាននិសស័យ និងរទព្យរកាសលយ) 

កូនរសៀវរៅសដ ីអាំព្យកីមមវតធីអប់ ំព្យិរសស 

ប្បបបទ និងលខិ្ិតសដ ីអាំព្យីកមមវតធីអប់ ំព្យិរសស 

ឯកសា ស ុបសដ ីអាំព្យីកា បញ្ឈប់កូនសិសសបរណាដ េះអាសនាព្យីសាលារ ៀន 

ឯកសា សដ ីអាំព្យីកា ោក់វតន័យច្បាំបងៗ 

គ្ាំ ូននប័ណណរាយកា ណ៍អាំព្យពី្យិនាុសិសស 

ឯកសា សដ ីអាំព្យសីវនកា ជាផ្លវូកា  

កូនសិសសសដ ីអាំព្យីកមមវតធី 504 
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