
លិខិតជូនដណំឹង 
និង�រយល់្រពមចំេ�ះ�រ�យតៃម�/�រ�៉ន់្រប�

ណ 
េ�លបំណង៖ េដើម្ីបផ�ល់លិខិតជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរ�មុនដល់��ឬបិ�េ�េពល�ររ�យតៃម�/�រ�៉ន់្រប�ណ 
្រត�វ�នេស� ើសុំ និងទទួល�រយល់្រពមពី��បិ�េដើម្ីបអនុវត��ររ�យតៃម�/�រ�៉ន់្រប�ណែដល�នេស� ើសុំ. 

េ�� ះកូន ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត អ�កស្រមបស្រម�លធន�ន្រគ��រ 

មូលេហតុចំេ�ះលិខតិដំណឹង 
កម� វ �ធី ESIT ត្រម�វឱ្យផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវលិខិតជូនដំណងឹ��យលក�ណ៍អក្សរ�មនុែដល�នរយៈេពលសមរម្យ 
មុន�រអនុវត�សកម��ពៃន�ររ�យតៃម�  នងិ�រ�៉ន់្រប�ណ។ �ត្រម�វឱ្យេ�កអ�កផ�ល់ជូន�រយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរ 
ែដល�នជូនដណំឹងស្រ�ប់សកម��ព�ងំេនះ�មរយៈហត�េល�របស់អ�ក�ងេ្រ�ម។។ េ�លបណំងៃន�ររ�យតៃម�  
និង�រ�៉ន់្រប�ណ គឺេដើម្ីបទទួល�នព័ត៌�នអំពីកូនរបស់អ�ក, 
ផ�ល់ជូនព័ត៌�នបែន�មអំពី្រក �ម្រគ��ររបស់អ�កអំពី�រវ �វត�ន៍កូនរបស់អ�ក; កំណត់�ព�� ំងែតមួយគត់ 
និងត្រម�វ�រកូនរបស់អ�កនងិេស�កម���ែដល�ចសម្រសបេដើម្ីបបំេពញត្រម�វ�រ�ងំេ�ះ; 
កំណត់�េតើកូនរបស់អ�ក�នសិទ�ទិទួល�នកម� វ �ធី ESIT ឬអត់; 
េហើយ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�នសិទ�ិ្រសបច�ប់េ�យ�ន�រយល់្រពមនិង�រចូលរមួរបស់អ�ក 
បេង� ើតឬែកត្រម�វែផន�រេស�កម� ្រក �ម្រគ��រែដល�នលក�ណៈបុគ�លែដលសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ (IFSP)។ 
េហើយេនះ�រ�យ�រណ៍របស់អ�កអំពីលិខិតជូនដំណឹងេ�ះ។េ�ះ។  

�រយល់្រពម"”�នន័យ�៖ (1) អ�ក្រត�វ�នេគជូនដំណឹង�៉ងេពញេលញអំពីព័ត៌�ន�ងំអស់ែដល�ក់ព័ន�នងឹ
acសកម��ពែដលក� �ងេ�ះ�រយល់្រពម ្រត�វ�នែស� ងរក���កេំណើតរបស់អ�ក ឬរេបៀប្រ�្រស័យ�ក់ទង, ែដលរមួ�ន, 
អក្សរស្រ�ប់មនុស្ស�� ក់ ឬឬ�រ្រ�្រស័យ �ក់ទងេ�យ�� ល់�ត់ែដលសម្រសប។. 2) 
ែដលេ�កអ�កយល់ដងឹនិងយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរចំេ�ះ�រអនុវត�សកម��ព ែដលក� �ងេ�ះ�រយល់្រពម្រត�វ �នែស�ងរករក; 
(3) �រយល់្រពមពិពណ៌�អំពីសកម��ពនិង�យប�� ីកត់្រ�អន��គមន៍�ប់េផ�ើមដបូំង (្របសិនេបើ�ន)
ែដលនឹង្រត�វបេ��ញឱ្យដឹងព័ត៌�ន និងព័ត៌�នែដល្រត�វបេ��ញឱ្យជូនេ�អ�កេ�ះ; និង (4)
�រផ�ល់ជូន�រយល់្រពមរបស់អ�កគឺ��រស� ័្រគចិត�  េហើយ�ចដកេចញេ�យសរេសរ��យលក�ណ៍អក្សរ�ន្រគប់េពលេវ�។
្របសិនេបើេ�កអ�កដកេចញ�រយល់្រពមេ�ះ�មនិ�នសកម��ពេឡើងវ �ញេឡើយ
(�មិនអនុវត�ចំេ�ះសកម��ពែដល�នេកើតេឡើងមុន�រយល់្រពមេនះ្រត�វ�នដកេចញវ �ញេឡើយ)។

់
 វ ��ន�រែដល�នេស� ើសុំ  
�រ�យតៃម�និង�រ�៉ ន្់រប�ណនឹង្រត�វអនុវត�េ�យបុគ�លែដល�នលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន�៉់ ងតចិចំនួនពីរ�កម់កពី ែផ�កអប 
រ�េផ្សង�� ឬអ�កជំ�ញែដល�នលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់មកពី ែផ�កអប់រ�ចំនួនពីរ) ្រសប�មេ�លនេ��យនិងនីតិវ �ធីៃនកម� វ �ធី 
ESIT។ �រចូលរ ួមរបស់អ�ក�ស�ជិក្រក �ម�រ�រ�យតៃម� ្រត�វ�នជ្រម �ញេលើកទកឹចិត��៉ ង��  ំង។ 
េ�កអ�កយល់ដងឹអំពីកូនរបស់អ�ក�៉ ងល� បំផតុ េហើយ�ចផ�ល់ព័ត�៌នសំ�ន់ៗអំពីកូនរបស់អ�ក។ 
�រ�យតៃម�និង�រ�៉ ន់្រប�ណគឺ�ទស្សនៈទូលំទូ�យមួយអំពីរេបៀបែដលកូនរបស់អ�កកំពុងអនុវត�មុខវ ��� ែផ�ក�រចង�ំ 
ចល�ៃដេជើងនងិ�ង�យ ជំ�ញេ្របើៃដ �រ្រ�្រស័យ�ក់ទង �រវវ� ត�ន៍ ែផ� កស្រមបខ� �ន ផ� �វចិត�និងសង�ម 
ដូច�ចក� �ឬ�រេមើលេឃើញ និង�រ�� ប់ផងែដរ។ លទ�ផល��ប�� ញពីរេបៀបែដលកូនរបស់អ�កកំពុងអ
នុវត�មុខវ ��� ្រគប់ ែផ�ក�ងំេនះ េហើយ្របសិនេបើកូនរបស់អ�កបន��នសិទ�ិទទួល�នេស�កម� ESIT ។  

�រពិពណ៌�  
�រ�យតៃម�ែដល�នេស� ើេឡើងនឹង�ប់ប�� �លនីតិវ �ធី�េ្រចើន 
ែដលរ ួម�ន�រ្រគប់្រគងវ �ធី��ស� �យតៃម� �រទទួលយក្របវត�ិរបស់កុ�រ �រស �� សន៍ឪពុក�� យ 
�រ្របមូលព័ត៌�នពីស�ជិក្រគ��រអ�កេមើលែថ�អំ�កជំ�ញែផ�កេវជ���ស� ឬអ�កជំ�ញេផ្សងេទៀត 
និង �រពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវកំណត់្រ�េវជ���ស� អប់រ� ឬកំណត់្រ�េផ្សងេទៀត។ 
នីតិវ �ធី�យតៃម�ែដល�នេស� ើសុំនឹងកំណត់�ព�� ងំែតមួយគត់នងិត្រម�វ�រនិងេស�កម�អន��គមន៍
�ប់េផ�ើមដំបូងែដលសមរម្យរបស់កូនអ�ក។  �រ�យតៃម�នឹង�ប់ប�� �ល៖ 
�រពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវលទ�ផល�យតៃម�៖ �រ្រត�តពិនិត្យ 
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�� ល់ខ� �នអំពីកូន�រកំណត់អត�ស�� ណត្រម�វ�ររបស់កូនចំេ�ះមុខវ ��� អភិវឌ្ឍនីមួយៗ�មរយៈ�រ
េ្របើនីតិវ �ធី�យតៃម��ផ� �វ�រនិងមិនផ� �វ�រ។ អ�កផ�ល់េស�កម�ៃនកម� វ �ធី ESIT 
នឹងពិ�ក��មួយេ�កអ�កអំពីវ �ធី��ស� ែដលពួកេគនឹងេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រ�យតៃម� 
និង�រ�៉ន់្រប�ណេនះ។ �យតៃម� 
និង�រ�៉ន់្រប�ណេនះនឹង្រត�វផ�ល់ជូនេ�យឥតគិតៃថ�េ�កអ�កេឡើយ។ 
លទ�ផល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងកំណត់្រ�អន��គមន៍�ប់េផ�ើមដំបូងរបស់កូនអ�ក។ 
�� នព័ត៌�នអំពី�រ�យតៃម� និង�រ�៉ន់្រប�ណនឹង្រត�វែចករ�ែលក�មួយនរ��� ក់ 
ឬទី�� ក់�រ�មួយេ្រ�កម� វ �ធី ESIT េឡើយ 
លុះ្រ�ែតេ�កអ�កផ�ល់ជូន�រយល់្រពម��យលក�ណ៍អក្សរេដើម្បេីធ� �ដូេច�ះ។ ្រក �ម�រ�រកម� វ �ធី IFSP 
នឹងកំណត់�េតើកូនរបស់អ�កបន��នសិទ�ទទួលេស�កម� ESIT ឬអត់ 
េហើយនឹងផ�ល់លិខិតជូនដណឹំង��យលក�ណ៍អក្សរ�មុន ែដល�ប់ប�� �ល�ងំសិទ�ិរបស់អ�ក 
េដើម្បជីំ�ស់នឹង�រប�្ឈប់�ព�នសិទ�្ិរសបច�ប់

អក្សរដំបូងៃនេ�� ះ�
�ឬបិ� 

�រទទួល�� ល ់និងរ�យ�រណ៍អំពី�រយល់្រពម 
ខ� � ំ�ទ/�ងខ� ��ំនទទួលឯក�រថតចម�ងមួយច�ប់ៃនសិទ� ិនិង�រ�រ�រសវុត� ិ
�ព�មនីតិវ �ធីរបសខ់� � ំ ែដលស� ិតេ្រ�មែផ�ក C ៃន IDEA 
(កម� វ �ធ�ី្ំរទក�ុរនិង�រក�ប់េផ�ើមដំបូងច�បស់� ពីី�រអបរ់�បគុ�លែដល�ន
ពិ�រ�ព (IDEA) ែផ�ក C �រ�រ�រ�មនីតិវ �ធ ី[សិទ� ិ��ឬបិ�]} 
េ�យ�នលិខិតជូនដំណងឹេនះ។ 

សិទ�ិ និងនីតិវ �ធី�រ�រ សិទ�ិ�មនីតិវ �ធី�ងំេនះ �នពន្យល់ខ� � ំ េហើយខ� � ំយល់ដឹងអំពីសិទ�ិនិងនីតិវ �ធី�ងំេនះ។ 
ខ� � ំ�ទ/�ងខ� � ំយល់��រយល់្រពមរបស់ខ� � ំគឺ�រស� ័្រគចិត� 
េហើយ�ខ� � ំ�ចេ្រជើសេរ �សមិនឱ្យកូនរបស់ខ� � ំ្រត�វ�ន�យតៃម�/�៉ន់្រប�ណេ�្រគប់េពលេវ� 
េបើេ�ះ�ប�� ប់ពី�នចុះហត�េល�េលើសំណំុែបបបទេនះក៏េ�យ។ 
ខ� � ំ�ទ/�ងខ� � ំយល់�្របសនិេបើខ� � ំេ្រជើសេរ �សមិនយល់្រពមេលើ�រ�យតៃម�ឬ�រ�៉ន់្រប�ណេនះ 
កូនរបស់ខ� � ំនឹងមិន្រត�វ�ន្រត�វ�ន�យតៃម�/�៉ន់្រប�ណេឡើយ។ 

☐ ខ� � ំផ�ល់ជូន     ☐ ខ� � ំមិនផ�ល់ជូន      �រយល់្រពមែដល�នជូនដំណឹងរបស់ខ� � ំចំេ�ះកម� វ �ធី ESIT
េដើម្ីបអនុវត�សកម��ព��ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ។

កុម�ៈ 2012 
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សរេសរអក្សរពុម�េ�� ះរបស់��ឬបិ� 

ហត�េល���ឬបិ� �លបរ �េច�ទ 

�នទទួលេ�យេ�� ះ/�នៈ/ទី�� ក់�រ �លបរ �េច�ទ 

ឯក�រ�� ប់៖ �រជួយ�ំ្រទ�ប់េផ�ើមដំបូងស្រ�ប់កម� វ �ធីកុ�រនិង�រក ច�ប់ស� ីពី�រអប់រ�បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព (IDEA} ែផ�ក C �រ�រ�រសុវត� ិ�ព�មនីតិ វ �ធី 
[សិទ�ិ��បិ�] 
កំណត់ស�� ល់៖ ��បិ�ទទួល�នឯក�រថតចម�ងមួយច�ប់ពីសំណុំែបបបទេនះ និងឯក�រថតចម�ងែដល�នចុះហត� េល� 
្រត�វ�ប់ប�� �លក� �ងកំណត់្រ�អន��គមន៍�ប់េផ�ើមដំបូងរបស់កុ�រ។ 
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