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AR 5124
កូនសិសសទាំងឡាយ
កា បាំរ រើ សវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់; កា របារស័យទក់ទងគ្នាជាមួយមាតាបិតា / អាកអា ណាព្យាបាល
រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ ននតាមផ្លវូ ដឋបាលសាំរាប់អាកអរ ៀនអង់គ្រល ស និងមាតាបិតា
រ

យ
ើ និងមាតាបិតាននកូនសិសស ប្ដលមានកាំ ត
ត ទបាងងភាសាអង់រគ្លស
ប្ដលរតូវកា ជាំនយ
ួ ព្យីបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស

I. រគ្នលបាំណង
រគ្នលបាំណងននរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ ននាងង ដឋបាល គ្ឺរដើមបីធានរអាយមានកា លកខណៈរសបរៅតាមច្បាប់ រ

ើយអាច្បអនុវតដបាន

រព្យញរលញជាទីបាំផ្ត
ុ ប្ដលព្យួករគ្រតូវផ្ដល់កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស និងរោយ ផ្ទាល់មាត់ ជូនដល់មាតាបិតា និង
កូនសិសសអា ករ ៀនអង់រគ្លស ណាប្ដលនិយាយភាសារផ្សងៗរទៀត ររៅព្យីភាសាអង់រគ្លស ប្ដលរតូវកា ចាំ បាច្ប់។ កា បាំរ ើរសវាបកប្របភា
សាជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់ ជួយរអាយរកុមរគ្ួសា ប្ដល ព្យុាំរច្បេះនិយាយអង់រគ្លស មកច្បូល ួមរព្យញរលញ កាុងកមម វតធី
អប់ ំននកូនៗ បស់ព្យក
ួ រគ្ តាមកា ទទួលបាននូវកា របារស័យ ទក់ទងគ្នាដ៏មានគ្ុណភាព្យខ្ពស់រសម ើៗគ្នា ដូច្បកា ប្ដលរគ្បានរធវើជាភាសា
អង់រគ្លស ច្បាំរ

េះរកុមរគ្ួសា រផ្សងៗរទៀតផ្ងប្ដ ។ តាមកា ប្ដលអាច្បអនុវតដបាន រកុមរគ្ួសា ទាំងឡាយ ប្ដលមានកាំ តតទបាងង

ភាសាអង់រគ្លស រតូវមានឱកាសច្បូល ួមរសម ើៗគ្នាកាុងកមម វតធី និងសកមមភាព្យននននសង្កាត់ និងសាលារ ៀន រ

ើយរតូវមានសិទធិទទួល

និងបានយល់រព្យញរលញ នូវដាំរណើ កា ននកមម វតធីអប់ ំ។
II. កា សាំគ្នល់អាករ ៀនអង់រគ្លស និងមាតាបិតា បស់ព្យក
ួ រគ្ រព្យមទាំងមាតាបិតាននកូនសិសសប្ដលមានកាំ ត
ត ទបាងងភាសាអង់រគ្លស
តាមកា ច្បូលមកសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ (រៅកាត់ថា “សង្កាត់”) មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាបាល បាំរព្យញរកោស់រសាវរជាវភាសា
កាំរណើត ប្ដលរបាប់សង្កាត់រអាយរជាបអាំព្យភា
ី សា ប្ដលរតូវបាននិយាយររច្បើនជាងរគ្បាំផ្ុតរៅកាុងរគ្

ោឋន និងភាសាប្ដលកូនបាន

ចប់រផ្ដើមររបើជារលើកដាំបូង រៅរព្យលប្ដលព្យួកចប់រផ្ដើមរច្បេះនិយាយ។ កូនសិសសទាំង ឡាយណា ប្ដលបានស រស ោក់ភាសាមួយ
ររៅព្យីភាសាអង់គ្រល ស នឹងរតូវបានរគ្រធវើកា វាយតនមលជាភាសាអង់រគ្លស និងជាភាសារផ្សងៗរទៀត។ រោយអារស័យរលើកា ប្ដលកូន
សិសសបាំរព្យញបានយា
៉ា ងណាខ្ល េះរៅកាុង ង្កវយតនមលរនេះ ព្យួក រគ្អាច្បរតូវបានចត់ថាាក់ ថាជា កូនសិសសប្ដលមានឋានៈជាអា ករ ៀនអង់
រគ្លស ឬជាកូនសិសសប្ដលរច្បេះអង់គ្រល សសា
ា ត់ ជាំនញជារលើកដាំបូង។ កូនសិសសទាំងឡាយ នឹងរតូវបានចត់ថាាក់ ថាជាអា ករ ៀនអង់
រគ្លសរនេះ នឹង ប្មងរៅជាអាករ ៀនអង់រគ្លស

ូតទល់ប្តព្យួករគ្បាំរព្យញបានរៅតាមលកខណៈវតនិច្ប័យ
ឆ ននកា ចត់ថាាក់សា ជាថ្មីរឡើង

វតញ បស់សង្កាត់ រៅរតង់ច្បាំណុច្បណាមួយ ប្ដលកូនសិសសនឹង រតូវបានរគ្ចត់ថាាក់សា ជាថ្មី ថាជា កូនសិសសប្ដលរច្បេះអង់រគ្លសសា
ា ត់
ជាំនញ។
ក.

នីតិ វតធីននសាំរាប់សាំគ្នល់កាំ តតសា
ា ត់ជាំនញាងងភាសាអង់គ្រល ស ននកូនសិសសរៅថា អា ករ ៀនអង់រគ្លស គ្ឺរតូវបានរ ៀបរាប់យា
៉ា ង
លអិតលអន់ រៅកាុងរសៀវរៅនីតិ វតធីននកា តយាល័យច្បុេះរ្
ម េះរ ៀន និងរធវរើ តសដ កូនសិសសប្ដលរច្បេះព្យី ភាសា នននយកោឋននដគ្ូ
រគ្ួសា សាលារ ៀន និងស
កា ណ៍ប្ណនាំ បស់ ដឋ និងស







គ្មន៍ (“FSCP”)។ នីតិ វតធីននប្ដលបានបញ្ជាក់រៅកាុងរសៀវ រនេះ គ្ឺមាលលកខណៈរសបតាមរគ្នល
ព្យ័នធ។ នីតិ វតធីនន ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ ថា មានដូច្បតរៅរនេះរទ :

រកោស់រសាវរជាវភាសាកាំរណើត
ង្កវយតនមល
រសច្បកដីជូនដាំណឹងមាតាបិតា
កា កាទុក កាំណត់រតា/សាំណុាំរ ឿង កូនសិសស
លកខណៈវតនិច្ប័យ
ឆ និងដាំរណើ កា ចត់ថាាក់កូនសិសសសា ជាថ្មី
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ខ្.

រដើមបីកាំណត់រលើរសច្បកដីរតូវកា កអាកបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលកខណ៍អកស សាំរាប់កូនសិសសអា ក រ ៀនអង់រគ្លស
រនេះ បុគ្ល
គ ិកននសង្កាត់ និងសាលារ ៀន រតូវរមើលទិនាន័យដុលតាោរបស អាំព្យីកូនសិសស បស់សង្កាត់ ប្ដលបង្កាញអាំព្យីកាំ តតសា
ា ត់
ជាំនញាងងភាសាអង់រគ្លស បស់កន
ូ សិសស។

គ្.

រដើមបីកាំណត់រលើរសច្បកដីរតូវកា កអាកបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលកខណ៍អកស សាំរាប់មាតាបិតាននកូន សិសសអា ក
រ ៀនអង់រគ្លស និងមានកាំ តតទបាងងភាសាអង់រគ្លសរនេះ បុគ្ល
គ ិកននសង្កាត់ និងសាលារ ៀន រតូវរមើល ទិនាន័យដុលតាោរបស
អាំព្យីកូនសិសស បស់សង្កាត់ ប្ដលបង្កាញអាំព្យីភាសាកាំរណើត បស់មាតាបិតា ដូច្បបានស រស ោក់កុង
ា រកោស់រសាវរជាវភាសា
កាំរណើត។

III. កា បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់
កាុងរគ្នប្ដលរកុមរគ្ួសា ទាំងឡាយ ប្ដលភាសាកាំរណើត បស់ព្យួករគ្ ព្យុាំមានអកស សាំរាប់ស រស រនេះ រៅរព្យលណាអាច្បរធវរើ ៅបាន
កា ថ្តសរមលងោក់ប្ខ្សអាត់ រតូវរ ៀបច្បាំទុករអាយមានជាររសច្ប រដើមបីរអាយអាច្បផ្ដល់ព្យ័ត៌មានប្ដលអាច្បទទួលបានតាមភាសា។
ចប់រផ្ដើមព្យីឆ្ាាំសក
ិ ា 2014-15 រៅ សង្កាត់នឹងោក់ច្បូលកាុងរសៀវរៅប្ណនាំ មាតាបិតា នូវរសច្បកដីសរងខបននរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ អាំព្យីកា
បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស និងរោយផ្ទាល់មាត់ បស់សង្កាត់ និងរសច្បកដីព្យនយល់អាំព្យី របៀបទទួលបាន នូវកា បាំរ ើរសវាបកប្រប
ជាភាសានន។
ក.

កា បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស

កា បកប្របភាសា គ្ឺកា ផ្ទលស់បដូ ព្យ័ត៌មាន ជាលាយលកខអកស
1.

ព្យីភាសាមួយ រៅជាព្យ័ត៌មាន ប្ដលមានន័យរសម ើគ្នា កាុងភា សាមួយរទៀត។

កា បកប្របឯកសា នន បស់សង្កាត់ជាលាយលកខអកស រៅរព្យលណាមាន 15% ឬររច្បើនជាងរនេះ ននកូនសិសសប្ដលច្បុេះ
រ្
ម េះកាុងសង្កាត់សាលារ ៀន និយាយ ភាសាកាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យីភាសាអង់រគ្លសរនេះ រសច្បកដីជូនដាំណឹង បាយ
កា ណ៍, រសច្បកដប្ី ថ្លងកា ណ៍, កាំណត់រតាទាំងអស់ ប្ដលនឹងរតូវបានរផ្ញើជូនមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាលននកូនសិសស
ណាមាាក់ ព្យី សាំណាក់ននសង្កាត់សាលារ ៀន រតូវបកប្របជាលាយលកខអកស តាមភាសាកាំរណើត អមរោយភាសាអង់
រគ្លស រ

ើយថាព្យួករគ្អាច្បរ្លើយតបវតញ ជាភាសាអង់រគ្លសក៏បាន ជាភាសាកាំរណើតក៏បាន។ នយកោឋនននននកា តយា

ល័យកណា
ដ ល គ្ឺរតូវទទួលខ្ុសរតូវរលើកា រ ៀបច្បាំ កអាកបកប្របភាសា។ គ្ាំ ូឯកសា នន បស់សង្កាត់ ប្ដលរតូវកា កា
បកប្របជាលាយលកខអកស រនេះ គ្ឺមានោក់ជូនរៅកាុង ឯកសា ភាាប់ ក ប្ដល បានោក់ភាាប់រៅនឹងរគ្នលកា ណ៍ទាំង
រនេះ។
ឯកសា មួយច្បាំនួនរៅទូទាំងសង្កាត់ អាច្បរតូវបានចត់ទុកថាជាឯកសា “ទូរៅ” រោយសា ប្តវារតូវបាន យករៅររបើ
របាស់រោយសារ ៀនទាំងអស់ អស់ យៈរព្យលជាររច្បើនឆ្ាាំមករ
របប្

ើយ។ រៅរព្យលប្ដលមានកូន សិសសមួយច្បាំនួន ខ្ា ង់

លជា 100 នក់ ប្ដលនិយាយភាសាកាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យីភាសាអង់គ្រល សរនេះ ឯកសា ទូរៅទាំង នឹងរតូវបាន

បកប្របជាភាសា

ឹង
ា ។ “ប្បបបទរសា ើសុាំព្យីមាតាបិតា សាំរាប់ជាំនួយតាមភាសា កាំរណើត” (ឯកសា ភាាប់ ខ្) គ្ឺជាឯកសា

ទូរៅ។
2.

កា បកប្របឯកសា នន បស់សាលារ ៀន
រៅរព្យលមាន 15 ភាគ្ យ ឬររច្បើនជាងរនេះ ននកូនសិសស ច្បុេះរ្
ម េះរ ៀន រៅកាុងសាលារ ៀនណាមួយ និយាយភាសា
កាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យីភាសាអង់រគ្លសរនេះ រសច្បកដីជូនដាំណឹង បាយកា ណ៍ រសច្បកដីប្ថ្លងកា ណ៍ ឬកាំណត់រតាទាំងអស់
ប្ដលបានរផ្ញើជូនមាតាបិតារៅទូទាំងសង្កាត់ រតូវបកប្របជាលាយលកខអកស តាមភាសាកាំរណើត អមរោយភាសាអង់
រគ្លស រ

ើយថាព្យួករគ្អាច្បរ្លើយតបវតញជាភាសាអង់រគ្លសក៏បាន ជាភាសាកាំរណើតក៏បាន។ ចងហ្វវងសាលារ ៀន

ឬអា កចត់តាាំង រតូវទទួលខ្ុសរតូវរលើកា ធានរអាយរសច្ប កដីជូនដាំណឹងននននសាលារ ៀន រតូវបានបកប្របជាភាសា
រោយបុគ្ល
គ ិកសាលារ ៀន ឬរោយបុគ្ល
គ ិកាងង បកប្របភាសារបចាំ សង្កាត់។ គ្ាំ ូឯកសា នន បស់សង្កាត់ ប្ដល
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រតូវកា កា បកប្របជាលាយលកខអកស រនេះ គ្ឺមានោក់ជូនរៅកាុង ឯកសា ភាាប់ ក ប្ដលបានោក់ភាាប់រៅនឹងរគ្នល
កា ណ៍ទាំងរនេះ។ សាំរណើ សុាំកា បក ប្របភាសា រតូវរធវើរៅកាន់ប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋន FSCP រសបរៅតាម
“រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ នន កា កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសា” ប្ដលរៅជាធ មាន កាុងរព្យលោក់សាំរណើ ។ គ្ាំ ឯ
ូ កសា ទូទាំង
សង្កាត់ ប្ដល នឹងរតូវបានោក់រអាយបកប្របជាភាសា ួមមាន : រសច្បកដីរបកាស់ផ្សព្យវផ្ាយអាំព្យីកមម វតធីទទ
ូ ាំងសាលា
រ ៀន, ប្ផ្នកា ប្កលាំអសាលារ ៀន, និងសកមមភាព្យច្បូល ម
ួ ស

កា ព្យីមាតាបិតាថាាក់សាលារ ៀន និងថាាក់ថាាក់រ ៀន។

ឯកសា ណាមួយអាំព្យីកូនសិសសណាមាាក់ ប្ដលបានរផ្ញើជូនមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល ួមទាំងឯកសា នន ប្ដល
ក់

ន់នឹងសកមមភាព្យសាលារ ៀន ដូច្បជា កា រធវើដាំរណើ សិកា, សកមមភាព្យបនាប់ព្យីសាលារ ៀន, ព្យ័ត៌មាន

ក់

ន់នឹង

រតសដ និងសុវតថភា
ិ ព្យរនេះ រតូវបកប្របជាភាសាមួយ ប្ដលមាតាបិតាអាច្បង្កយយល់បាន មិនគ្ិតអាំព្យីច្បាំនួនភាគ្ យននកូន
សិសសរៅកាុងសាលារ ៀន ឬកាុងសង្កាត់ ប្ដលនិយាយភាសា

ឹង
ា រទ។ ចង ហ្វវងសាលារ ៀន ឬអា កចត់តាាំង រតូវទទួល

ខ្ុសរតូវរលើកា រ ៀបច្បាំ ករសវាបកប្របភាសា ព្យីប្ផ្ាកបកប្របភា សារបចាំ នយកោឋន FSCP របើសិនជាចាំ បាច្ប់។
3.

កា កាំណត់រកុមភាសា ប្ដលបាំរព្យញបាននូវកាំ តតទបបាំផ្ុត 15 ភាគ្ យ
ក.

កា ររបើរបាស់ទិនាន័យចត់ថាាក់កូនសិសស ប្ដលមិនរតូវរអាយ

ួសច្បាំនួន 60 នថ្ៃ ររកាយព្យីឆ្ាាំសិកា បានចប់

រផ្ដើមរនេះ នយកោឋនាងងគ្ុណភាព្យ ាងងទទួលខ្ុសរតូវ និងាងង វតភាគ្ (QAA) នឹងរធវើកា កាំណត់រលើភាគ្ យ
ននកូនសិសសប្ដលមានរ្
ម េះរ ៀន រៅកាុងសាលារ ៀននីមួយៗ ប្ដលនិយាយ ភាសាកាំរណើតប្តមួយ ររៅព្យី
ភាសាអង់រគ្លស ួមទាំងកូនសិសសអា កអង់រគ្លស និងកូនសិសសប្ដល រច្បេះនិយាយភាសាអង់រគ្លសយា
៉ា ងសា
ា ត់
ជាំនញ (FEB) ផ្ងប្ដ ។ បាយកា ណ៍រនេះ នឹងរតូវបាន ប្ច្បកចយដល់ចងហ្វវងសាលារ ៀនទាំងអស់។
ខ្. នយកោឋន QAA នឹងផ្ដល់ជូនផ្ងប្ដ នូវច្បាំនួនភាគ្ យដល់នយកោឋនទាំនក់ទាំនង និងប្ផ្ាកបក ប្របភាសានន
នយកោឋន FSCP ននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍។ ភាសាណាមួយក៏រោយ ប្ដល ជាភាសាកាំរណើត សាំរាប់
កូនសិសសប្ដលមានច្បាំនួន 15% ឬររច្បើនជាងរនេះ រៅកាុងសាលារ ៀនណា មួយរនេះ រតូវបានចត់ទុកថាជា
“ភាសាប្ដលបានប៉ាេះ

ល់”។ នយកោឋនទាំនក់ទាំនង និងនយក ោឋន FSCP នឹង រធវើកា រតួតព្យិនិតយរលើសមាា ៈ

ប្ដលរតូវបានប្ច្បកចយ រដើមបីធានរអាយរសច្បកដីជូន ដាំណឹងប្ដលរតូវកា ចាំ បាច្ប់ បស់សង្កាត់ រតូវបានរធវើ
កា បកប្របជាភាសាណាមួយ ប្ដលបានប៉ាេះ
4.

ល់។

រសច្បកដីជូនដាំណឹងជាលាយលកខអកស រតូវ ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថាមានប្ត រសច្បកដីជូនដាំណឹងនន ដូច្បបានច្បុេះជូន
រៅកាុង ឯកសា ភាាប់ ក ប្ដលជាបញ្ា ីឯកសា ប្ដលបានបកប្របរនេះរទ។

ខ្. កា បកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់
កា បកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ គ្ឺសាំអាងរលើកា និយាយរច្បញជា

កយរព្យច្បន៍។ វាសាំរៅរៅរលើដាំរណើ កា បកប្របរោយផ្ទាល់មាត់ នូវកា

របារស័យទក់ទងគ្នា ព្យីភាសាមួយរៅភាសាមួយរទៀត។
1.

កា បកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ រតូវប្តផ្ដល់ជូនរៅទីណាប្ដលមានកា ចាំ បាច្ប់ (ជាឧ. ទីប្ដលសង្កាត់ ឬសាលា រ ៀនដឹងថា
មាតាបិតាននកូនសិសសមានកាំ តតទបាងងភាសាអង់គ្ស
ល រៅច្បូល ួម ឬតាមសាំរណើ សុាំព្យីមាតា បិតា) រដើមបីផ្ល
ដ ់លទធភាព្យ
ជូនមាតាបិតា និងអា កអាណាព្យាបាល ច្បូល ួមកាុងសកមមភាព្យននថាាក់សាលារ ៀន និងថាាក់សង្កាត់ ួមមាន ប៉ាុប្នដមិន
កាំណត់ថាមានប្តសកមមភាព្យដូច្បតរៅរនេះរទ :
ក.

កិច្បរច បជុាំននរកុមរបឹការគ្ប់រគ្ងននសង្កាត់

ខ្. កិច្បរច បជុាំននននរកុមរបឹកាននសាលារ ៀន និងសង្កាត់ (រកុមរបឹការបចាំ សាលារ ៀន, រកុមរបឹកា សាំរាប់
អា ករ ៀនអង់រគ្លស, រកុមរបឹកាស
គ្.

គ្មន៍សាំរាប់កមម វតធីអប់ ំព្យិរសស ។ល។)

កិច្បរច បជុាំ និងសកមមភាព្យផ្ដលព្យ
់ ័ត៌មានននសាំរាប់មាតាបិតា
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2.

កា បកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ រតូវប្តផ្ដល់ជូនរៅទីណាប្ដលរតូវកា ចាំ បាច្ប់ រដើរមបើផ្ល
ដ ់លទធភាព្យជូនមាតាបិតា និងអា ក
អាណាព្យាបាល កាុងកា ប្សវ ងយល់ អាំព្យីកា របារស័យទក់ទងគ្នាជាមួយនឹងបុគ្ល
គ ិកសាលារ ៀន និង សង្កាត់ ទក់ទិន
នឹងកូនៗ បស់ព្យក
ួ រគ្ ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថាមានប្តរបកា ដូច្បតរៅរនេះរទ :
ក.

កិច្បរច បជុាំ វាងមាតាបិតា និងរគ្ូបររងៀន

ខ្.

កា របារស័យទក់ទងគ្នា អាំព្យីកា ោក់ វតន័យអប់ ំកូនសិសស ួមមាន កា បញ្ឈប់កូនសិសសបរណា
ដ េះ អាសនាព្យី
សាលារ ៀន កា បរណដញកូនសិសសរច្បញព្យីសាលារ ៀន និងសវនកា ោក់ វតន័យអប់ ំកូន សិសស

គ្.

កា របារស័យទក់ទងគ្នាអាំព្យីកា ើកច្បាំរ ើនននកូនសិសស ួមមាន កា រៅតាមទូ ស័ព្យា និងកិច្បរច បជុាំន ន វាង
មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាបាល និងរគ្ូបររងៀន ឬខ្ុនសិរលលឿ (អា កផ្ដលឱ
់ វាទ)

ឃ.

កា របារស័យទក់ទងគ្នាទាំងអស់អាំព្យី បទបញ្ាូ ន, ង្កវយតនមល ឬកា ោក់កូនសិសសច្បូលរៅកាុង
កមម វតធអ
ី ប់ ព្យ
ំ ិរសស ួមមាន កិច្បរច បជុាំននរកុម SST, កមម វតធី IEP, និង Section 504 និងកិច្បរច បជុាំ
អាំព្យីប្ផ្នកា បាំរ ើរសវាសាំរាប់រគ្ួសា នីមួយៗ (IFSP)

3.

អា កបកប្របភាសាទាំងឡាយ អាច្ប កទក់ទងបានសាំរាប់កិច្បរច បជុាំននជាសាធា ណៈ តាមកា រសា ើសព្យ
ុាំ ីមាតាបិតា និងអា ក
អាណាព្យាបាល ដូច្បបានផ្ដល់ជូនរៅកាុង ឯកសា ភាាប់ ខ្ ប្ដលបានោក់ភាាប់រៅនឹងរគ្នល កា ណ៍ទាំងរនេះ។ ទីសាលា
រ ៀន មានទាំនួលខ្ុសរតូវរលើកា ធានយា
៉ា ងណារអាយកិច្បរច បជុាំនីមួយៗ ជាមួយ នឹង មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាបាល
ណាប្ដលរតូវបាន ករឃើញថា រតូវកា អា កបកប្របភាសា។

4.

អា ករគ្ប់រគ្ងទីសាលារ ៀនទាំងឡាយ នឹងផ្ដល់ជូន ឬរធវើកា រ ៀបច្បាំ កអា កបកប្របភាសា ដូច្បបានោក់រៅកាុងរគ្នល
កា ណ៍ទាំងរនេះ ឬរបើសិនជាបានរសា ើសរុាំ ោយមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល មានដូច្បតរៅរនេះ :
ក.

រោយរសបតាមកិច្បរច ព្យមររព្យៀងននកា ច្ប ច ួមគ្នា បស់សង្កាត់ សូមររបើបុគ្ល
គ ិក ប្ដលរច្បេះព្យី ភាសារៅតាម
ទីសាលារ ៀន (អា កជាំនួយកា រគ្ូបររងៀន, អា កជាំនួយកា ាងងទាំនក់ទាំនងស

គ្មន៍, បុគ្ល
គ ិកជាំនួយកា ដឋ

បាល ។ល។) ប្ដលរតូវបានអនុញ្ជញតរោយអា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធីននប្ផ្ាកបកប្របភាសា។
ខ្. របើសិនជាទីសាលារ ៀន ព្យុាំមានបុគ្ល
គ ិករច្បេះព្យី ភាសាណាមួយរទរនេះ សូមរធវើកា រសា ស
ើ ុាំកា បាំរ ើរសវាបកប្រប
ភាសាព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋននដគ្ូរគ្ួសា សាលារ ៀន និងស

គ្មន៍។ សាំរណើ សុាំអាកបកប្រប

ភាសា រតូវរធវើរអាយរសបរៅតាម “រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ ននប្ផ្ាកបាំរ ើរសវា បកប្របភាសា” ប្ដលរៅជាធ មាន
កាុងរព្យលោក់រសា ើសុាំ។
5.

អា កបកប្របភាសាទាំងឡាយ អាច្ប កទក់ទងបាន ព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋន FSCP សាំរាប់ទរមង់ កា ដូច្ប
តរៅរនេះ តាមលាំោប់ននអាទិភាព្យដូច្បបានច្បុេះរៅាងងររកាម :
i.

សវនកា សដ ីអាំព្យីកា បរណដញកូនសិសសរច្បញព្យីសាលារ ៀន និងកិច្បរច បជុាំនន សដ ីអាំព្យីកា ោក់ វតន័យ នន
សង្កាត់

6.

ii.

កិច្បរច បជុាំននអាំព្យីកមម វតធី IEP

iii.

កិច្បរច បជុាំននអាំព្យនី នរកុម SST

iv.

កា ព្យិនិតយននរកុម SART និងរកុមរបឹកា SARB

របើសិនជាបុគ្ល
គ ិកននប្ផ្ាកបកប្របភាសា ព្យុាំអាច្ប កទក់ទងរអាយជួយបកប្របភាសាបានរនេះ អា ករគ្ប់រគ្ង កមម វតធីនន
ប្ផ្ាកបកប្របភាសា នឹងធាន កអា កបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់រអាយាងងប្តបាន។

7.

បុគ្ល
គ ក
ិ ប្ដលរច្បេះព្យី ភាសា បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ និងអា កបកប្របភាសាជាប់ខ្សនា
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ក.

អា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធីននប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ សង្កាត់ នឹងរធវើស

កា ជាមួយទីសាលារ ៀន កាុងកា បរងាត
ើ

បញ្ា ីរ្
ម េះបុគ្ល
គ ិកប្ដលរច្បេះព្យី ភាសាននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ប្ដលមានគ្ុណសមបតដិរគ្ប់រគ្នន់កុង
ា
កា បកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស ។ រដើមបីរអាយ អាច្បោក់រៅកាុងបញ្ា ីរ្
ម េះ
បុគ្ល
គ ក
ិ រច្បេះព្យី ភាសាប្ដលមានកា យល់រព្យមបានព្យីសង្កាត់សាលា រ ៀនអូកឡិនដ៍រនេះ បុគ្ល
គ ិករតូវប្តរធវើ
ជាប់រតសដ ជាំនញកា ទាំងព្យី ទាំងភាសាអង់រគ្លស ទាំង ភាសារគ្នលរៅ រ

ើយទទួលកា បណុដ េះបណា
ដ ល

ព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋន FSCP។
ខ្. អា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធីរលើប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ សង្កាត់ នឹងរ ៀបច្បាំបរងាត
ើ បញ្ា ីអាកបកប្របភាសាជាប់ខ្សនា
មួយ ប្ដលមានកា យល់រព្យម ប្ដលអាច្ប កទក់ទងបាន តាមកា រតូវកា រដើមបីបាំរព្យញ រសច្បកតីរតូវកា អាករច្បេះ
ព្យី ភាសាបប្នថមសាំរាប់ទីសាសលារ ៀន។ អា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធី រតូវខ្ិតខ្ាំរបឹង ប្របងអស់ព្យស
ី មតថភាព្យ កាុងកា
រ ៀបច្បាំបរងាើតបញ្ា ីអាកបកប្របភាសាមួយ ប្ដលតាំណាងរអាយ ភាសាខ្ុសៗគ្នាប្ដលមានរៅកាុងសង្កាត់។
គ្.

មិន

ួសព្យីនថ្ៃទី 15 មករា 2014 រទ ប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋន FSCP រតូវផ្ដល់ជូននូវកា តយាល័យ

ននសិទធិព្យល ដឋ ប្ដលមាន (i) បាយកា ណ៍អាំព្យីកា ើកច្បាំរ ើនមកទល់នង
ឹ រព្យលឥឡូវរនេះ រឆ្ពេះរៅ កកា បរងាើត
បាននូវបញ្ា ីប្ដលមានកា យល់ននបុគ្ល
គ ក
ិ ប្ដលរច្បេះព្យីភាសា បស់សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ប្ដលអាច្ប ក
ទក់ទងបានសាំរាប់ជួយបកប្របភាសា និង (ii) បញ្ា ីប្ដលមានកា យល់រព្យមននអា កបកប្របភាសាជាប់ខ្
សនា។
ឃ. របើសិនជាធនធានរទវភាសារបចាំ ទីសាលារ ៀនននសង្កាត់ប្ដលមានកា យល់រព្យម ព្យុាំអាច្ប កបានរនេះ អា ករគ្ប់
រគ្ងទីសាលារ ៀន បនាប់មកនឹងរធវើកា ប្សវ ង កទក់ទងអាកបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ ព្យីបញ្ា ីធនធានអា កបកប្រប
ភាសាផ្ទាល់មាត់មួយរផ្សងរទៀត រោយប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយក ោឋន FSCP។ បញ្ា ីនឹងមានោក់បញ្ាូ ល
នូវធនធានអា ករច្បេះព្យី ភាសាព្យីស

គ្មន៍ និងអា កបកប្របភា លាតាមទូ ស័ព្យា។ របើសិនជាចាំ បាច្ប់ អា ករគ្ប់រគ្ងទី

សាលារ ៀន នឹងប្សវ ក កជាំនួយតរៅរទៀតព្យីប្ផ្ាកបកប្របភាសា។
8.

កុមា ទាំងឡាយ ព្យុាំរតូវបានរអាយររបើរបាស់កុង
ា កា បកប្របភាសារឡើយ រលើកប្លងប្តក ណីមានកា បនាន់រច្បញ
ិ រកើតមានរឡើង របើមិនអញ្ច ឹងរទ កុមា ទាំងឡាយ
រលើកប្លងប្តកាុងរគ្នមានភាព្យអាសនារច្បញ ជាទីររគ្នេះថាាក់ជត
ព្យុាំរតូវបានរអាយររបើកុង
ា នមជាអា កបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ សាំរាប់ព្យត
័ មា
៌ នជាផ្លវូ កា រទ។

អនីតិជន (រកមងមិនទន់រគ្ប់អាយុ) អាច្បរតូវបានអនុញ្ជញតរអាយររបើបានប្តកាុងនមជាអា កជួយបកប្របភាសាមាាក់ សាំរាប់កា របារស័យ
ទក់ទងគ្នាររៅផ្លវូ កា ប៉ាុរណាណេះ រៅរព្យលប្ដលព្យុាំមានររគ្នេះថាាក់អវីមួយ ប្ដលព្យ័ត៌មានសមាៃត់អាច្បរតូវបាន លាតរតោង។
9. លិខ្ិតជូនដាំណឹង “ប្បបបទរសា ស
ើ ុាំមាតាបិតាសាំរាប់ជាំនួយតាមភាសាកាំរណើត” (ឯកសា ភាាប់ ខ្) នឹងរតូវផ្ដល់ជូន ឬបិទរបកាស
ជូន :

ិ កា តយាល័យនីមួយៗននសាលារ ៀន។
ក. រៅកាុងទីកប្នលងមួយប្ដលអាច្បរគ្រមើលរឃើញ ឬរៅជត
ខ្. ជារ ៀងរាល់ឆ្ាាំ ទុកជាប្ផ្ាកននកញ្ច ប់ច្បុេះរ្
ម េះរ ៀន។
គ្.

រៅកាុងគ្

ទាំព្យ័ ននសង្កាត់។
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គ្. កមម វតធីអប់ ំព្យរិ សស
ដូច្បបានប្ច្បងកាុងច្បាប់ វាជាច្បាប់របតិបតដិននសង្កាត់ ប្ដលប្ច្បងថា របើសិនជាមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល ព្យុាំសូវរច្បេះ ភាសាអង់រគ្លស
ឬតាមកា រសា ើសព្យ
ុាំ ីមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាលរនេះ សង្កាត់រតូវ កអា កជួយបកប្របភាសារោយផ្ទាល់ មាត់សាំរាប់កិច្បរច បជុស
ាំ ដ ីអាំព្យីកមម
វតធី IEP (កមម វតធីអប់ ប
ំ ុគ្ល
គ ) រដើមបីរអាយមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល អាច្បច្បូល ួមកាុង កិច្បរច បជុាំនន តាមភាសាកាំរណើត បស់ព្យក
ួ
រគ្។ រៅទីបញ្ច ប់ននអងគរបជុាំ ប្បបបទផ្ដល់កា យល់រព្យម រតូវប្តមានជាភាសា កាំរណើត បស់មាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល របើសិនជា
ព្យួករគ្ព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លស។ កាុង យៈរព្យល 20 នថ្ៃរបតិទិន ររកាយព្យីកា បានរធវើកិច្បរច បជុាំ IEP មក របើសិនជារសា ស
ើ ុាំរោយមាតាបិតា
ឬអា កអាណាព្យាបាលរនេះ ប្ដលព្យុស
ាំ ូវរច្បេះភាសា អង់រគ្លសរនេះ សង្កាត់រតូវប្តផ្ដល់ឯកសា ថ្តច្បមលងអាំព្យក
ី មម វតធី IEP ជាភាសាកាំរណើត
បស់ព្យក
ួ រគ្មួយច្បាប់ជូនព្យួករគ្។
អា ករគ្ប់រគ្ង ប្ដលទទួលខ្ុសរតូវរលើកមម វតធី IEP រតូវកត់សាំគ្នល់ថា កាុងក ណីខ្លេះ មាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល ប្ដលព្យុស
ាំ ូវរច្បេះ
ភាសាអង់រគ្លសរនេះ ក៏មិនរច្បេះអានភាសាកាំរណើត បស់ព្យក
ួ រគ្ប្ដ ។ កាុងក ណីរនេះ សង្កាត់រតូវប្តធានរអាយមាន ជាររសច្បនូវ របៀប
សាំរ ច្បកា មួយរផ្សងរទៀត រដើមបីធានជូនមាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាល បានយល់ច្បាស់លាស់ នូវ ព្យ័ត៌មាន
ដាំរណើ កា ននកមម វតធី IEP រ

ក់

ន់ទាំងអស់អាំព្យី

ើយនិងមុននឹងព្យួករគ្ផ្ដល់នូវកា យល់រព្យមរលើអវីមួយ។

ឯកសា ននអាំព្យីកមម វតធីអប់ ព្យ
ំ ិរសសៗរផ្សងរទៀត ួមទាំងប្ផ្នកា វាយតនមល និង បាយកា ណ៍ រព្យមទាំងប្បបបទ Section 504, រសច្បកដី
ជូនដាំណឹង, និងប្ផ្នកា ននផ្ងរនេះ នឹងរតូវបានបកប្របលាយលកខអកស តាមសាំរណើ សុនាំ នមាតាបិតា ឬ អា កអាណាព្យាបាល។
កា បកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ រតូវប្តផ្ដល់ជូន រៅទីណាប្ដលរតូវកា ចាំ បាច្ប់ រដើមបីរអាយមាតាបិតា និងអា កអាណាព្យាបាល អាច្ប
ច្បូល ួមកាុងសកមមភាព្យននថាាក់សាលារ ៀន និងសង្កាត់ ួមមាន ប៉ាុប្នដមិនកាំណត់ថាមានប្ត រៅកាុងសកមមភាព្យ ដូច្បតរៅរនេះរទ :
1.

កិច្បរច បជុាំននសដ ីអព្យ
ាំ ីប្ផ្នកា អប់ ប
ំ គ្
ុ ល
គ (IEP)

2.

កិច្បរច បជុាំននរកុម SST

3.

កា ព្យិនិតយននរកុម SART និងរកុមរបឹកា SARB

4.

កិច្បរច បជុាំននសដ ីអព្យ
ាំ ីប្ផ្នកា បាំរ ើរសវារគ្ួសា នីមួយៗ (IFSP)

ឃ. កា ោក់ វតន័យអប់ ំ
1. អា ករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន នឹងរធវើកិច្បរច បជុាំននជាមួយនឹងកូនសិសស និង/ឬ មាតាបិតា រសបរៅតាមរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ
បស់សង្កាត់ សាំរាប់រសច្បកដីជូនដាំណឹងអាំព្យីកា បញ្ឈប់កូនសិសសបរណា
ដ េះអាសនាព្យីសាលារ ៀន អាំព្យីកា បញ្ឈប់បរណា
ដ េះ
អាសនាព្យីសាលារ ៀនប្ថ្មតរៅរទៀត និងអាំព្យីបទបញ្ាូ នរសា ស
ើ ុាំរអាយរធវើកា បរណដញ កូនសិសសរច្បញព្យីសាលារ ៀន។
ក.

អា ករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន ាងងរោេះរសាយបញ្ជាោក់ វតន័យ នឹងរធវើកា កាំណត់ រោយប្ផ្អករលើឯកសា រៅកាុង
របអប់សាំណុរាំ ឿង ឬប្ផ្អករលើទិនានយ
័ មូលោឋនអាំព្យីកូនសិសសននសង្កាត់ ថារតើកូនសិសស ជាអា ករ ៀនអង់គ្រល ស
និង/ឬ មាតាបិតា ជាអា កព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លសឬយា
៉ា ងណា រ

ើយរតូវ ក អា កជួយបកប្របភាសារោយ

ផ្ទាល់មាត់ តាមកា ចាំ បាច្ប់។ របើសន
ិ ជាទាំងកូនសិសស ទាំងមាតាបិតា រតូវកា អា កបកប្របភាសារនេះ អា ករគ្ប់
រគ្ងរតូវរ ៀបច្បាំ កអា កបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ជូនព្យួក រគ្។ (ច្បូ រមើលរៅរតង់ III.ខ្.2.)
ខ្.

របើសិនជាព្យុាំអាច្ប កអា កបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់បានរទ អា ករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន នឹងបនដ ដាំរណើ កា
រ ឿង ោក់ វតន័យ ប៉ាុប្នដនឹងអរញ្ា ើញមាតាបិតា និងកូនសិសស មកច្បូល ម
ួ កាុងកិច្បរច បជុាំជា មួយអា កបកប្របដ៏សម
រសបមាាក់កុង
ា យៈរព្យល 24 រមា៉ាង ឬកាុងរព្យលយា
៉ា ងរលឿន តាមកា ប្ដល អាច្បរធវើរៅបាន របើសិនជាអា កបក
ប្របភាសាមាាក់ ព្យុាំអាច្ប កបានកាុង យៈរព្យល 24 រមា៉ាង។ អា កបកប្របភាសា នឹងជួយអា ករគ្ប់រគ្ងកាុងកា
ព្យនយល់ អាំព្យីបទបញ្ឈប់កូនសិសសបរណា
ដ េះអាសនាព្យីសាលា រ ៀនដល់មាតាបិតា។
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គ្.

សង្កាត់ និងសាលារ ៀន មិនរតូវររបើអនីតិជនកាុងកា រអាយជួយបកប្របភាសា
អាំព្យីរ ឿងរា៉ាវ

ក់

វាងរគ្ួសា និង សាលារ ៀន

ន់នឹងកា ោក់ វតន័យរទ។

2. សវនកា ជាផ្លវូ កា
ក.

សង្កាត់ និងទីសាលារ ៀន នឹង កអា កបកប្របភាសាមាាក់ សាំរាប់សវនកា ណាមួយជាផ្លវូ កា ណា របើសិនជាព្យួក
រគ្រសា ើសុាំ។ អា កបកប្របមាាក់ នឹងជួយបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ សាំរាប់កូនសិសស ប្ដលរតូវបានរគ្ោក់
បដឹងជាផ្លវូ កា ណាមួយ និង/ឬ សាំរាប់មាតាបិតា បស់ព្យួករគ្ រអាយបានរជាប និងអាំព្យីកា ច្បូល ួម បស់ព្យក
ួ
រគ្រៅកាុងសវនកា ។ អា កបកប្របមាាក់ នឹងជួយបកប្របផ្ងប្ដ សាំរាប់ សាកសីណាមាាក់ រដើមបីច្បូល ម
ួ របកប
រោយរបសិទធភាព្យរៅកាុងសវនកា ។

ខ្. មាតាបិតា ឬអា កអាណាព្យាបាលរសបច្បាប់ អាច្បបដិរសធបានកាុងកា មិនរតូវកា អា កបកប្របភាសារៅកាុង
សវនកា បស់ព្យួករគ្។ របើរទេះបីជាមាតាបិតាបដិរសធថាមិនរតូវកា អា កជួយបកប្របភាសា រ

ើយក៏រោយ

អា ករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀន អាច្បរសា ស
ើ ុាំរអាយប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋននដ គ្ូរគ្ួសា សាលារ ៀន
និងស

គ្មន៍ បញ្ាូ នអា កបកប្របមាាក់មកជួយបកប្របភាសា របើសិនជាសា លារ ៀនព្យុាំអាច្បរធវើកា របារស័យ

ទក់ទងគ្នាបានសាំរ ច្បជាមួយនឹងរកុមរគ្ួសា ។
គ្.

ព្យ័ត៌មានប្ដលបានច្បុេះជាឯកសា ប្ដលរតូវកា ចាំ បាច្ប់ទាំងអស់

ក់

ន់នឹងកា ោក់ វតន័យ ប្ដលនឹង រតូវប្តរផ្ញើ

ជូនដល់មាតាបិតាទាំងឡាយណា ប្ដលភាសាកាំរណើត បស់ព្យួករគ្ ព្យុាំប្មនជាភាសាអង់រគ្លសរនេះ នឹងរតូវបាន
បកប្របជាភាសាកាំរណើត បស់ព្យួករគ្។
ង. សាកសី និងជនជាប់សងស័យ
រៅរព្យលណាកា រសុើបអរងគតមួយរតូវបានរធវើរោយ ឬតាមកា ប្ណនាំ បស់ទីចត់កា ននសាលារ ៀន ប្ដលកាុងរនេះ ួមមានទាំងបទ
សមាាសន៍នន មួយនឹងអា ករ ៀនអង់រគ្លស និងមាតាបិតាប្ដលព្យុស
ាំ ូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លសរនេះ :
1.

អា កបកប្រប នឹងរតូវបាន កមករអាយជួយបកប្របភាសា រៅកាុងរព្យលរធវើបទសមាាសន៍ដល់សាកសី និងជន ជាប់សងស័យ
ប្ដលព្យុស
ាំ ូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លស។

2.

អា ករគ្ប់រគ្ង រៅរព្យលណាចាំ បាច្ប់ រ

ើយអាច្បរធវើរៅបាន នឹងររបើរបាស់អាកបកប្របភាសាមាាក់ កាុងកា កត់រតារសច្បកដី

ប្ថ្លងកា ណ៍រោយផ្ទាល់មាត់ប្ដលបានថ្តសរមលងោក់ប្ខ្សអាត់ និងរដើមបីបកប្របរសច្បកដប្ី ថ្លងកា ណ៍ប្ដល កត់រតាទុក
រច្បញជាភាសាអង់រគ្លស លុេះរតាប្តណាប្តកា រនេះព្យុាំអាច្បរធវើរៅបាន។ រសច្បកដីប្ថ្លង កា ណ៍ជាលាយលកខអកស នឹង
រតូវបានបកប្របជាភាសាអង់រគ្លស របើសិនជាអាច្បរធវើរៅបាន។
ច្ប. មាតាបិតាណាប្ដលភាសារដើមកាំរណើតមួយ បស់ព្យួករគ្ ព្យុប្ាំ មនជាភាសាអង់រគ្លស គ្ិតថា ព្យួករគ្ព្យុាំទទួលបាននូវកា បកប្របភាសា
រគ្ប់រគ្នន់ និង/ឬ កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ រោយអនុរលាមរៅតាមរគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ នន នន ដឋបាលទាំងរនេះ
អាច្បររបើរបាស់នីតិ វតធីបណដឹងដូច្បគ្នា រដើមបីរធវើកា ោក់

កយបណដឹងជាផ្លវូ កា និងរដើមបីប្សវ ង ក ដាំរណាេះរសាយ។

IV. បុគ្ល
គ ក
ិ
ក.

សង្កាត់ ភាគ្ររច្បើន គ្ឺព្យឹងអារស័យរលើប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋន FSCP រដើមបីបរាំ ព្យញរសច្បកដីរតូវកា កា បក
ប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលកខណ៍អកស សាំរាប់រកុមភាសាប្ដលបានទទួល “ផ្លប៉ាេះ ល់” រ

ើយនឹង

រធវើកិច្បរច បឹងប្របងសម មយ រដើមបីធានរអាយរអាយមុខ្តាំប្ណងននប្ផ្ាកបកប្របភាសា រតូវបានបាំរព្យញរគ្ប់រព្យល រវលា។
ប្ផ្ាកបកប្របភាសា នឹងព្យិនិតយរលើរសច្បកដីរតូវកា ាងងផ្ដល់បុគ្ល
គ បស់ខ្លួនជារ ៀងរាល់ឆ្ាាំ រដើមបីធា នយា
៉ា ងណា
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រអាយកា ផ្ដល់ភាសារនេះ មានលកខណៈរសបតាមរសច្បកដីរតូវកា ននកូនសិសស និងរកុមរគ្ួសា រ

ើយនឹងរ្លើយតប ច្បាំរ

េះកា

ផ្ទលស់បដូ តាមច្បាំនួនរបជាជន។
ខ្.

រដើមបីធានរអាយបុគ្ល
គ ក
ិ យល់អាំព្យច្ប
ី ាប់របតិបតដិ នីតិ វតធី និងរគ្នលកា ណ៍ប្ណននាំ សាំរាប់កា បកប្របភាសាជាលាយ លកខអកស
និងរោយផ្ទាល់មាត់រនេះ “រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ តាមផ្លវូ ដឋបាលននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ សាំរាប់អាក រ ៀនភាសាអង់រគ្លស
និងមាតាបិតា បស់ព្យួករគ្ រព្យមទាំងមាតាបិតាននកូនសិសស ប្ដលមានកាំ តតទបាងងភាសាអង់រគ្លស ប្ដលរតូវកា ជាំនួយបកប្រប
ភាសារោយផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស ” “រគ្នលកា ណ៍ប្ណនាំ សាំរាប់កា បាំរ ើ រសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស ” និង
“រសច្បកដីជូនដាំណឹងអាំព្យីកា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសាជាលាយលកខអកស ” នឹងរតូវបានោក់ជូនកាុងរគ្

V. កា
ក.

ក
ឹវ

ទាំព្យ័ បស់សង្កាត់។

ន
ឺវ

អា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធី ននប្ផ្ាកបកប្របភាសា ឬអា កចត់តាាំង នឹងផ្ដល់កា
និងកា អនុវតដន៍លរអ បរសើ

ក់

ឹក
វ

ឺន
វ របចាំ ឆ្ាាំ សាំរាប់បុគ្ល
គ ិកននសាលារ ៀន អាំព្យីនីតិ វតធី

ន់នឹងកា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយ លកខអកស ។ កា

ឹក
វ

ឺន
វ បប្នថម

អាច្បរតូវបានរ ៀបច្បាំផ្ល
ដ ់ជូនតាមកា ចាំ បាច្ប់។
ខ្. តាមកា មានជាបនដបនាប់ អា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធីននប្ផ្ាកបកប្របភាសា នឹងរបមូលររជើសរ ើស និងរធវើកា អនុញ្ជញតរអាយ បុគ្ល
គ ិកនន
សង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ ប្ដលមានគ្ុណសមបតដិរគ្ប់រគ្នន់ និងរច្បេះព្យី ភាសា រធវើជាអា កបកប្របភាសា រោយផ្ទាល់មាត់ តាមកា
រតូវកា ។ កា
គ្.

ឹក
វ

ឺន
វ សមរសប នឹងរតូវបានរធវើ មុនមានកា ោក់រអាយបាំរព្យញកិច្បកា
ច ។

រគ្ប់មរធាបាយទាំងអស់ប្ដលមាន នឹងរតូវបានររបើរបាស់ រដើមបីរបកាស់អាំព្យីកា

ឹក
វ

ឺន
វ ននននប្ផ្ាកបាំរ រើ សវាបក ប្រប ភាសា។

ត ន
VI. នីតិ វធ
ី នសាំរាប់រសា ស
ើ កា
ុាំ បាំរ រើ សវានន
ក. មាតាបិតា/អា កអាណាព្យាបាល និងសមាជិកននសា ធា ណៈ អាច្បរធវើកា រសា ើសុាំជាំនួយភាសា តាមកា ោក់ “ប្បប បទសាំរណើ សុាំព្យី
មាតាបិតាសាំរាប់ជាំនួយតាមភាសាកាំរណើត” ដល់អាករគ្ប់រគ្ងសាលារ ៀនមាាក់ យា
៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបានព្យី សបាដ ៍ មុន
រតូវកា កា បាំរ ើរសវាបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលកខអកស ។ កាុងសា
ថ ន ភាព្យមានកា សាំាងន់ ប្ដលព្យុាំអាច្ប ង់ចាំយូ
បានដល់រៅព្យី សបាដ
រសវាបកប្របភាសា។

៍រនេះ ប្ផ្ាកបកប្របភាសារបចាំ នយកោឋន FSCP នឹង រធវើកា ប្កសរមួលរអាយបានសមរសប កាុងកា ផ្ដល់

ខ្. បុគ្ល
គ ក
ិ របចាំ សង្កាត់
ទីសាលារ ៀន និងនយកោឋនននននសង្កាត់ គ្ឺទទួលខ្ុសរតូវរលើកា ធានយា
៉ា ងណា រអាយព្យួករគ្អាច្បរធវើកា របារស័យទក់ទង
គ្នារបកបរោយរបសិទធភាព្យ ជាមួយនឹងមាតាបិតាទាំងឡាយណា ប្ដលព្យុាំសូវរច្បេះភាសាអង់រគ្លស រ

ើយ ថាព្យួករគ្ទទួលបាននូវ

អា កជួយបកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ និង/ឬ អា កបកប្របភាសា ប្ដលមានគ្ុណសមបតដិ សាំរាប់រគ្នលបាំណង។ ប្ផ្ាកបកប្របភាសា
គ្ឺអាច្ប កបានកាុងកា រអាយមកជួយបុគ្ល
គ ិកកាុងអនុវតដន៍ទាំនួលខ្ុសរតូវរនេះ ដូច្បតរៅរនេះ :
កាំណត់សាំគ្នល់ : រោយសា ប្តមានកាំរណើនននតរមូវកា កា បាំរ រើ សវាបកប្របភាសារនេះ វាជាកា សាំាងន់ណាស់ ប្ដល សាលារ ៀន
និងនយកោឋននន ស

កា ជាមួយនឹងប្ផ្ាកបកប្របភាសា កាុងលកខណៈមួយប្ដលរតូវរព្យល រៅរព្យល ណាព្យួករគ្ោក់រសើា សុាំកា

បាំរ រើ សវាបកប្របភាសា។ សាំរណើ សុាំនន រតូវរធវើដូច្បតរៅរនេះ។
សាំរណើ សុាំកា បកប្របភាសាជាលាយលកខអកស រតូវប្តរធវើយា
៉ា 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
និងធនធានប្ដលមាន។
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គ្.

មនុសសសាំរាប់ទក់ទង
អា ករសី Angel Ho អា ករគ្ប់រគ្ងកមម វតធីបាំរ ើរសវាបកប្របភាសា
ទូ ស័ព្យា : 273-1665 ទូ សា : 273-1689 អុីប្មល : angel.ho@ousd.k12.ca.us

ឃ. តរមង់កា


បកប្របជាលាយលកខអកស - សាំរណើ ទាំងអស់រតូវោក់ យា
៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបាន 2 សបាដ


៍ទុកជាមុន

រតូវកា ព្យ័ត៌មានដូច្បតរៅរនេះ រៅរព្យលណាោក់សរាំ ណើ


រ្
ម េះអា កោក់សរាំ ណើ / មនុសសសាំរាប់ទក់ទង និងរលខ្ទូ ស័ព្យស
ា រា
ាំ ប់ទក់ទង



រ្
ម េះឯកសា



ភាសារគ្នលរៅ



ទាំ



នថ្ៃប្ខ្បាំរព្យញច្បប់សព្យវរគ្ប់តាមកា ព្យ
ំ ឹងទុក (នថ្ៃប្ខ្រតូវបាំរព្យញច្បប់សព្យវរគ្ប់)

ាំឯកសា
ង, ព្យុាំមានកា រលើកប្លងរឡើយ1



ឯកសា សាំរ ច្បច្បុងររកាយបងអស់ - ព្យុាំប្មនជាឯកសា រ



រៅរព្យលណាគ្ាំររាងបកប្របភាសាជាលាយកខអកស រតូវបានបញ្ា ប់រ

ើយរនេះ វានឹងរតូវបានរផ្ញើជូនរតឡប់

រោយរតង់រៅកាន់អាករសា ើសុាំ វតញ




អាទិភាព្យបច្បចប
ុ បនា


មានកា សាំាងន់បនាន់ - ព្យុាំប្មនរតូវកា ភាលមៗ



របរព្យឹតតា
ដ មច្បាប់ននកា យា
ត ល័យកណា
ដ ល (រកុមរបឹកា DELAC/DAC, រសច្បកដីជូនដាំណឹង ។ល។)



របរព្យឹតតា
ដ មច្បាប់ច្បាស់លាស់ននទីសាលារ ៀន (រកុមរបឹកា ELAC/SSC, រសច្បកដីជូនដាំណឹង ។ល។)



ឯកសា រផ្សងៗរទៀត នឹងរតូវបានបាំរព្យញ តាមរព្យលរវលា និងធនធានប្ដលមាន។

បកប្របភាសារោយផ្ទាល់មាត់ - សាំរណើ ទាំងអស់រតូវោក់ យា
៉ា ងរហ្វច្បណាស់ រអាយបាន 2 សបាដ
ោក់សុាំបានមុន ទទួលបាននូវកា បាំរ ើរសវាមុនរគ្



រតូវកា ព្យ័ត៌មានដូច្បតរៅរនេះ មុននឹងោក់រព្យលកាំណត់រអាយអា កបកប្របភាសាផ្ទាល់មាត់ជួយរលាកអាក


រ្
ម េះអា កោក់សរាំ ណើ / មនុសសសាំរាប់ទក់ទង និងរលខ្ទូ ស័ព្យា



រគ្នលបាំណងននកិច្បរច បជុាំ



នថ្ៃប្ខ្ រព្យលរវលា និងទីតាាំងជួបរបជុាំគ្នា





៍ទុកជាមុន



យៈរព្យលជួបរបជុាំតាមកា បា៉ាន់សា
ម ន
រ្
ម េះកូនសិសស និងមាតាបិតា និងរលខ្ទូ ស័ព្យា បស់ព្យួករគ្ របើសិនរនេះគ្ឺជាកិច្បរច បជុាំសាំរាប់ កូនសិសសមាាក់ៗ

របៀបោក់សាំរណើ នន បស់រលាកអា ក


ជាលាយលកខអកស




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

រោយផ្ទាល់មាត់
ជាំហ្វនទី 1 - ទូ ស័ព្យរា ៅកាន់រលខ្ 510-273-1665 រដើមបីរសា ើសុាំអាកបកប្របមាាក់ទុកតាមរមា៉ាងប្ដល រតូវកា
ជាំហ្វនទី 2 - រផ្ញើអុីប្មលរៅ angel.ho@ousd.k12.ca.us រដើមបីបញ្ជាក់ព្យីកា ទទួលបានអា កបកប្រប

កាំណត់សាំគ្នល់ : រោយធនធានមានកាំណត់ រយើងខ្ញុ ាំនឹងរតូវកា កិច្បស
ច
កា ព្យីរលាកអា ក កាុងកា ផ្ដល់ដណ
ាំ ឹងមកកាន់ប្ផ្ាក បកប្របភាសា
ភាលមៗ របើសិនជាកិច្បរច បជុាំ បស់រលាកអា ក រតូវបាន ផ្ទលស់បូដ / លុបរចល / កាំណត់រព្យលជាថ្មី។ របើសិនជា រយើងខ្ញុ ាំ ព្យុាំរតូវបានផ្ដល់ដាំណឹង
ត នននដូច្បតរៅរនេះ
ជូនរជាបរទរនេះ រយើងខ្ញុ ាំនឹងចត់ វធា
1.

ទូ ស័ព្យរា ៅកាន់អាកោក់សាំរណើ

2.

រសច្បកដី ល
ំ ឹកតាម យៈអុីប្មលរៅកាន់អាកោក់សាំរណើ

3.

កាំណត់រព្យលជួបរបជុាំជាមួយនឹងអា កោក់សរាំ ណើ រដើមបីរោេះរសាយបញ្ជា

10/9/13

1

ឯកសា ច្បាស់លាស់សាំរាប់កូនសិសស ដូច្បជា IEP ប្ដលរតូវកា មតិរយាបល់ព្យមា
ី តាបិតា ឬអាកអាណាព្យាបាល អាច្បរតូវបានបកប្របភាសាជាលាយ

លកខអកស កាុងទរមង់រ

ង របើសន
ិ ជារតូវកា ចាំបាច្ប់កុង
ា កា ផ្ដល់ជូន មាតាបិតា/អាកអាណាព្យាបាល នូវឱកាសច្បូល ម
ួ ដ៏មានន័យ។
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ឯកសា ភាាប់ ក
បញ្ា ឯ
ី កសា ប្ដលរតូវបានបកជាលាយលកខអកស

រសៀវរៅប្ណនាំ សាំរាប់មាតាបិតាននសង្កាត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍
ព្យ័ត៌មានអាំព្យីសិទរធិ រជើសរ ើសសាលារ ៀន
បាយកា ណ៍របចាំ ឆ្ាាំ បស់សង្កាត់
រសច្បកដីជូនដាំណឹង និងកាំណត់រ

តុននកិច្បរច បជុាំននរកុមរបឹកា DELAC

រសច្បកដីជូនដាំណឹង និងកាំណត់រ

តុននកិច្បរច បជុាំននរកុមរបឹកា DAC

លិខ្ិតជូនដាំណឹងននដល់មាតាបិតា
ច្បាប់របតិបតដស
ិ ាំរាប់កា ច្បូល ួមស

កា ព្យីមាតាបិតា

ព្យ័ត៌មានអាំព្យីអាហ្វ នថ្ៃរតង់រោយឥតគ្ិតនថ្ល ឬតាមកា បញ្ចុ េះនថ្ល
ព្យ័ត៌មានអាំព្យីកមម វតធី SES
ប្បបបទ និងនីតិ វតធីបណដឹងដូច្បគ្នា
ប្បបបទយល់រព្យមច្បាំរ

េះរសច្បកដីរបកាស់ព្យ័ត៌មាន

ប្បបបទ និងលិខ្ិតសដ ីអព្យ
ាំ ីកមម វតធី GATE (កមម វតធីសាំរាប់កូនសិសសប្ដលមាននិសស័យ និងរទព្យរកាសលយ)
កូនរសៀវរៅសដ ីអាំព្យក
ី មម វតធីអប់ ំព្យិរសស
ប្បបបទ និងលិខ្ិតសដ ីអព្យ
ាំ ីកមម វតធីអប់ ំព្យិរសស
ឯកសា ស ុបសដ ីអាំព្យីកា បញ្ឈប់កូនសិសសបរណា
ដ េះអាសនាព្យីសាលារ ៀន
ឯកសា សដ ីអាំព្យីកា ោក់ វតន័យច្បាំបងៗ
គ្ាំ ូននប័ណណរាយកា ណ៍អាំព្យព្យ
ី ិនុស
ា ិសស
ឯកសា សដ ីអាំព្យស
ី វនកា ជាផ្លវូ កា
កូនសិសសសដ ីអាំព្យីកមម វតធី 504
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