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ໂຄງການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນສາໍລບັເດກັເກດີໃໝ ່ແລະ ເດກັໄວຮຽນຍາ່ງຂອງວຊໍງິຕນັ 
(ESIT) 

ໜງັສແືຈງ້ການ ແລະ ການຍນິຍອມເຫນັດສີາໍລບັການຕລີາຄາ/ການ
ປະເມນີຜນົ 

ຈດຸປະສງົ: ເພື່ອສະໜອງໃຫໜ້ງັສແືຈງ້ການທີ່ເປນັລາຍລກັອກັສອນກອ່ນລວ່ງໜາ້ແກພ່ໍ່ແມໃ່ນເວລາທີ່ການ 
ຕລີາຄາ/ການປະເມນີຜນົກາໍລງັຖກືສະເໜ ີແລະ ເພື່ອຮບັການຍນິຍອມເຫນັດຂີອງພໍ່ແມເ່ພື່ອດາໍເນນີການຕລີາ 
ຄາ/ການປະເມນີຜນົທີ່ກາໍລງັຖກືສະເໜ.ີ 

ຊື່ຂອງເດັກນ້ອຍ ວັນເດືອນປີເກີດ ຜູ້ປະສານງານດ້ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ

ເຫດຜົນສຳລັບໜັງສືແຈ້ງການ 
ໂຄງການ ESIT ຈຳເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ໜັງສືແຈ້ງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນລ່ວງໜ້າແກ່ທ່ານພາຍໃນເວລາທີ່
ເໝາະສົມ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນກິດຈະກຳສຳລັບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. ມັນຈຳເປັນທີ່ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້, 
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນສຳລັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານລາຍເຊັນຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມ. ຈຸດປະ
ສົງຂອງການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນແມ່ນເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ, ສະໜອງໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກຂອງທ່ານແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ; ລະບຸຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງລູກ
ຂອງທ່ານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ອາດມີຄວາມເໝາະສົມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ; ພິຈາລະນາວ່າລູກຂອງ
ທ່ານຍັງເຫຼືອສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບໂຄງການ ESIT ຫຼືບໍ່; ແລະ ຖ້າຫາກລູກຂອງທ່ານຍັງເຫຼືອສິດທິໄດ້ຮັບ, ດ້ວຍຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງພັດທະນາແຜນການໃຫ້ການບໍລິການສຳລັບຄອບຄົວທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ
ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (IFSP). ນີ້ແມ່ນຄຳຖະແຫຼງການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບໜັງສືແຈ້ງການນັ້ນ.  

“ການຍິນຍອມເຫັນດີ” ໝາຍຄວາມວ່າ: (1) ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳ ທີ່ໄດ້
ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີ  ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ໃນຮູບແບບຂອງການສື່ສານ ລວມທັງພາສາໃບ້, ຕົວໜັງ
ສືໂພງ, ຫຼື ການສື່ສານດ້ວຍວາຈາຕາມ ຄວາມເໝາະສົມຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ. (2) ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ສຳເລັດ; (3) ການຍິນຍອມເຫັນດີອະທິບາຍກິດຈະ
ກຳ ແລະ ລະບຸບັນທຶກປະຫວັດການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ນ (ຖ້າມີ) ທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ຕໍ່ກັບຜູ້ໃດ ທີ່
ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່; ແລະ (4) ການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນ ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ສາມາດຖືກເພີກ
ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຖ້າຫາກທ່ານເພີກຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ , , ມັນກໍບໍ່ມີຜົນບັງຄັບຢ້ອນຫຼັງ (ມັນຈະບໍ່ສາມາດ
ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ຕໍ່ກັບ ການດຳເນີນການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ການຍິນຍອມເຫັນດີ ໄດ້ ຖືກເພີກຖອນ).  

ການດຳເນີນການທີ່ຖືກສະເໜີ 
ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນຈະຖືກດຳເນີນການໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນທີ່ມາຈາກ
ສາຂາວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງ  (ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໜຶ່ງຄົນທີ່ມາຈາກສອງສາຂາວິຊາ) ໂດຍອີງຕາມ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການຂອງໂຄງການ ESIT. ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງທີມງານໃນການຕີລາຄາຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່. ທ່ານຮູ້ຈັກລູກຂອງທ່ານດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບລູກຂອງ
ທ່ານໄດ້. ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນແມ່ນມູມມອງທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ລູກຂອງທ່ານກຳລັງເຮັດ
ໃນຂອບເຂດຂອງພັດທະນາການທາງດ້ານການຮັບຮູ້, ກ້າມເນື້ອມັດໃຫຍ່, ກ້າມເນື້ອມັດນ້ອຍ, ທາງດ້ານການສື່ສານ, ທາງອາ
ລົມທາງສັງຄົມ, ແລະ ທາງດ້ານສິ່ງທີ່ສາມາດດັດປັບໄດ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ການໄດ້ຍິນ. ຜົນທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ລູກຂອງທ່ານກຳລັງ ເຮັດໃນ ທຸກຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ວ່າລູກຂອງທ່ານຍັງມີສິດໄດ້ຮັບສຳ
ລັບການບໍລິການຂອງໂຄງການ ESIT ຫຼືບໍ່.  

ຄຳອະທິບາຍ 
ການ ຕີລາຄາທີ່ສະເໜີຈະ  ລວມເອົາຫຼາຍໆວິທີການ, ລວມທັງການບໍລິຫານຈັດການກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືສຳລັບການຕີລາຄາ, 
ການນຳໃຊ້ປະຫວັດຂອງເດັກນ້ອຍ , ການສຳພາດ  ພໍ່ແມ່, ການຮວບຮວມຂໍ້ມູນຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວອື່ນໆ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ
ການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດ ຫຼື ອື່ນໆແລະ ການທົບທວນທາງການແພດ, ບັນທຶກປະຫວັດທາງດ້ານການສຶກສາ ຫຼື ອື່ນໆ. 
ວິທີການຂອງການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກສະເໜີຈະກຳນົດຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການບໍລິການ ແຊກແຊງໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງລູກຂອງທ່ານ. ການປະເມີນຜົນຈະປະກອບມີ: ການທົບທວນກ່ຽວກັບຜົນການຕີລາ
ຄາ: ການສັງເກດ ສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ເດັກນ້ອຍ, ການລະບຸກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະຂອບເຂດທາງດ້ານພັດ
ທະນາການໂດຍຜ່ານການໃຊ້ວິທີການປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຄງການ ESIT ຈະ
ລົມກັບທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ສຳລັບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນນີ້. ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຜົນໄດ້ຮັບຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບັນທຶກປະຫວັດການແຊກແຊງໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນຂອງລູກຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕີລາຄາ/ການປະເມີນຜົນທີ່ຈະຖືກແບ່ງປັບຮ່ວມກັບບຸກ
ຄົນໃດ ຫຼື ໜ່ວຍງານໃດໆທີ່ຢູ່ນອກໂຄງການ ESIT ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານສະໜອງໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນທີ່ຈະເຮັດເຊັ້ນນັ້ນ. ທີມງານຂອງແຜນການ IFSP ຈະກຳນົດວ່າລູກຂອງທ່ານຍັງມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການບໍລິ
ການຂອງໂຄງການ ESIT ຫຼືບໍ່ ແລະ ຈະສະໜອງໃຫ້ໜັງສືແຈ້ງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນລ່ວງໜ້າ , ລວມທັງສິດທິ
ຂອງທ່ານໃນການຂັດຄ້ານກ່ຽວກັບການກຳນົດສິດທິ.  

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ
ພໍ່ແມ່ 

ການຮັບຮູ້ ແລະ ຄຳຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີ 
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ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສຳເນົາ ຂອງສິດທິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບ
ການພາຍໃຕ້ພາກສ່ວນ C ຂອງກົດໝາຍ IDEA (ໂຄງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳ
ລັບ ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່າງ , ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການໃນພາກສ່ວນ C 
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ (IDEA) [ສິດທິຂອງ
ພໍ່ແມ່]} ຮ່ວມກັບໜັງສືແຈ້ງການສະບັບນີ້ແລ້ວ. 

 

 
ສິດທິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ
ກໍເຂົ້າໃຈພວກມັນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ 
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກຕີລາຄາ/ຖືກປະເມີນຜົນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທີ່ລົງລາຍເຊັນໃນແບບຟອມສະບັບນີ້ແລ້ວກໍຕາມ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະບໍ່ ຍິນຍອມເຫັນດີຕໍ່ກັບການຕີລາຄາ ຫຼື ການປະເມີນຜົນນີ້, ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ຖືກຕີລາຄາ ຫຼື ຖືກປະເມີນຜົນ. 
 
☐ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນຍອມ     ☐ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຍິນຍອມ      ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຂອງຂ້າພະ

ເຈົ້າສຳລັບໂຄງການ ESIT ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງ
ເທິງໃຫ້ສຳເລັດ. 

 ກຸມພາ 2012 
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ຊື່ ຂອງພ່ໍແມ່ທີ່ ເປັນຕົວພິ ມ 

ລາຍເຊັນຂອງພ່ໍແມ່ ວັນທີ  

ໄ ດ້ຮັບແລ້ວຈາກ ຊື /ຕໍາແໜ່ງ/ໜ່ວຍງານ ວັນທີ  

ເອກະສານຄັດຕິດ: ໂຄງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນເບ້ືອງຕ້ົນສໍາລັບເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການໃນພາກສ່ວນ C ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສຶກສາສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມພິການ (IDEA} [ສິດທິຂອງພ່ໍແມ່] 
ໝາຍເຫດ: ພ່ໍແມ່ຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງແບບຟອມສະບັບນ້ີ ແລະ ສໍາເນົາທ່ີຖືກລົງລາຍເຊັນແລ້ວຈະຖືກລວມເຂ້ົາໃນບັນທຶກປະຫວັດການແຊກແຊງໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງເດັກນ້ອຍ. 
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