
ផែនការសេវាកម្មក្កមុ្ក្រួសារផែលមានលកខណៈបុរគល (IFSP) 

េថ ិតសៅសក្កាម្ផែែក C នន IDEA, កម្ម វធិ ីIFSP ក្តវូបានទាម្ទារឱ្យបស ក្ ើនេម្តថភាពរបេ់ក្កមុ្ក្រួសារ 
សែើម្បីបំសពញតាម្តក្មូ្វការននការចាប់កំសណើតរបេ់កូនៗផែលមានអាយុចាប់ពីបីឆ្ែ ំ ផែលមានការពនាសពលលូតលាេ់ ឬពិការភាព។ 

វាយឬេរសេរ 
និ្កាលបរសិឆេទកម្ម វធិី
IFSP៖ 

☐ កម្ម វធិ ីIFSP

ែំបូ្

☐ កម្ម វធិ ីIFSP ក្បចាំឆ្ែ ំ

☐ កម្ម វធិ ីIFSP

ពាក់កណត លឆ្ែ ំ

☐ 
ការពិនិតយស ើ្វញិកម្ម វធិី
IFSP 

I. ព័តម៌ានអំពកីុមារ និ្ ក្កមុ្ក្រួសារ

ឈ ម្ ោះកូន៖ 

ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំឈ ើត៖ ឈេទ៖ ☐ ប្រសុ ☐ ប្សី

មាតារិតា/អាណាព្យាបាល 
ឈ ម្ ោះ៖ 

អ្នកមានសិទធ ិជាំនួសមាតាឬរិតា៖ ☐ បាទ/ចាស៎     ☐ ឈទ

អាសយដ្ឋា ន 

ទីប្កងុ/រដ្ា/កូដ្ទីប្កងុ៖ 

(     )     - 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

(     )     - 

ឈលែទូរស័ព្យទ     កខនែងឈ វ្ ើការ  ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត  ☐ 

(     )     - 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

(     )     - 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

(     )     - 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

(     )     - 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

អាសយដ្ឋា នអ្ ីខ ៉ែល 

ជនជាតិភាគតិច៖ 

ភាសាឈដ្ើ ររស់ប្ក ុ៖ ឈតើប្តវូការរកខប្រភាសាផ្ទទ ល់មាត់ឬឈទ? ☐ បាទ/ចាស៎     ☐ ឈទ

  ឌ លសិកា្ិការសប្មារ់អ្នករស់ឈៅកន ុងសាលា 

តាំរន់ឈសវាក ម៖ 

ទាំនាក់ទាំនងខដ្លមានជឈប្ ើស៖ 

ញាតិភាព្យចាំឈ ោះក មារ៖ 

អាសយដ្ឋា ន 

ទីប្កងុ/រដ្ា/កូដ្ទីប្កងុ៖ 

(     )     - 
ឈលែទូរស័ព្យទ     (     )     - 

(     )     - 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

កខនែងឈ វ្ ើការ ☐ ផ្ទោះ ☐ ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ 

អាសយដ្ឋា នអ្ ីខ ៉ែល៖ 

ឈតើអ្នកណារស់ឈៅកន ុងផ្ទោះររស់អ្នកឬឈទ? 

ឈរៀររារ់អ្ាំពី្យការវាយតថ្ ែ/ការបា៉ែ ន់ប្រមា ឈលើការអ្េិវឌ្ឍពី្យ  ន ការឈ វ្ ើអ្នតរាគ ន៍ចារ់ឈផ្តើ ដ្ាំរូង និង/ឬ ឈសវាព្យាបាលខដ្លបានទទួល 
(ប្រសិនឈរើមាន)៖ 



ព័តម៌ានរបេ់អែកេក្ម្បេក្មួ្លធនធានក្រួសារ 

អែកេក្ម្បេក្មួ្លធនធានក្រួសារ 
ស ម្ ោះ៖ 
ទីភាែ ក់ងារ 
អាេយដ្ឋា នទីភាែ ក់ងារ៖ 
ទីក្ក ុ្ /រែា/កូែទីក្ក ុ្

សលខទូរេ័ពទ៖   (     )    - កផនែ្សធវ ើកា ☐ ទូរេ័ពទឆល័ត ☐ 
អាេយដ្ឋា នអីុផម្៉ែល៖ 

អែកជំនាញក្តវូបញ្ជ នូម្ក និ្ពត័ម៌ានសវជជសាស្រេត /េខុភាព 

កាលបរសិឆេទអែកជំនាញក្តវូបញ្ជ នូម្ក៖ 
មូ្លសេតុឆំសពាោះអែកជំនាញក្តវូបញ្ជ នូម្ក៖ 
ក្បភពអែកជំនាញក្តូវបញ្ជ នូម្ក៖ 
អាេយដ្ឋា ន៖ 
ទីក្ក ុ្ /រែា/កូែទីក្ក ុ្

សលខទូរេ័ពទ៖   (     )    - ទូរសារ៖       (  )  - អាេយដ្ឋា នអីុផម្៉ែល៖ 

ព័តម៌ានអពំកីារថែទំសុខភាពបឋម
ស ម្ ោះអែកែតល់សេវាកម្មផែទាេំុខភាពបឋម្ 
អាេយដ្ឋា ន៖ 

ទីក្ក ុ្ /រែា/កូែទីក្ក ុ្

សលខទូរេ័ពទ៖   (     )    - ទូរសារ៖   (  )  - អាេយដ្ឋា នអីុផម្៉ែល៖ 



ព័តម៌ានេុខភាពកមុារ 
ការសឈងេរសាា នភាព្យស ែភាព្យក មារឈដ្ឋយខផ្ែកឈលើការព្យិនិតយឈ ើងវញិថ្នកាំ ត់ប្តា ក់ព្យ័នធ   
(សេើយសនោះរមួ្មានទាំ្ ក្បវតតកិំសណើតរបេ់កុមារ  
សាថ នភាពសវជជសាស្រេត  ការវភិារសោរវនិិឆេ ័យ (ឧទាហរ ៍ អាល់ផ េ្ុ ី) ជំ្ ឺការឆូលេក្មាកសៅម្នទ ីរសពទយ ឱ្េែ 
ការពិនតិយសម្ើលផភែកឬការសម្ើលស ើញ និ្ ការសាត ប ់
ការវាយតនម្ែសលើការលូតលាេ់សែ្្សទៀត)៖ 

សតើមានអវ ីសែ្្សទៀតផែលក្កមុ្ការងារក្តវូយល់ែឹ្អំពេីខុភាពកូនរបេ់អែកឬសទ 
ែូសឆែោះសយើ្ខ្ញអំាឆមានផែនការក្បសេើរជា្ និ្ ែតល់ជូនសេវាកម្មនានាេក្មាបកូ់ន និ្ ក្កមុ្ក្រួសាររបេ់អែក? 



II. ទមាែ រ់និងសក មភាព្យកូន/ប្ក ុប្គួសារ 
ការយល់ែឹ្អំពីទមាែ ប់និ្េកម្មភាពកុមារៗ និ្ ក្កមុ្ក្រួសារជួយែល់ក្កមុ្ការងារកន ញ្ការកំណត់ឱ្កាេេិកាជាសក្ឆើន 
ផែលអាឆជួយគកំ្ទែល់ការសរៀន និ្ ការអភវិឌ្ឍរបេ់កុមារ។ 
 

ឈតើកូនររស់អ្នកចាំណាយឈព្យលឈវលាឈៅឈព្យលថ្ងៃឈៅឯណា? ឈតើអ្នកណាែែោះចូលរ ួ? 
ឈតើឈលាកអ្នកនឹងឈរៀររារ់អ្ាំព្យីទាំនាក់ទាំនងកូនររស់អ្នកជា ួយឈលាកអ្នក និង ន សសខដ្លពួ្យកឈគចាំណាយឈព្យលឈវលាភាគឈប្ចើន 
ឈដ្ឋយមានការកាំ ត់ែ សៗគ្នន ឈដ្ឋយរឈរៀរណា? 
 
 
 
 
 
 

ឈតើមានអ្វ ីែែោះ ខដ្លកូនររស់អ្នកឈព្យញចិតតរាំផ្ ត (រ ួមានត កកតាឈកមងឈលង  ន សស ទីកខនែង សក មភាព្យ ជាឈដ្ើ )? 
 
 
 
 
 
 

ឈតើអ្វ ីែែោះខដ្លប្ក ុប្គួសារររស់អ្នកចូលចិតដឈ វ្ ើជា ួយគ្នន  ឈហើយឈហត អ្វ ី? ឈតើអ្នកណាែែោះចូលរ ួ? ឈតើសក មភាព្យឈនោះ 
ឈកើតឈ ើងឈៅឈព្យលណា? 
 
 
 
 
 
 

ឈតើអ្វ ីែែោះឈៅជាសក មភាព្យ និងទាំនាក់ទាំនងមានដ្ាំឈ ើរការលែ ? 
 
 
 
 
 
 

ឈតើមានទមាែ រ់និងសក មភាព្យអ្វ ីែែោះ ប្រសិនឈរើមាន ខដ្លឈលាកអ្នករកឈ ើញថាមានការព្យិបាក ឬការរារាាំងចាំឈ ោះឈលាកអ្នក 
ឬកូនររស់អ្នក? 
 
 
 
 
 

ឈតើមានសក មភាព្យនិងទមាែ រ់អ្វ ីែែោះ ខដ្លរចច ុរបននប្ក ុប្គួសារររស់អ្នក ិនឈ វ្ ើ ឈដ្ឋយសារខតតប្ ូវការររស់កូនអ្នក 
រ៉ែ ខនតចារ់អារ ម ៍ឈ វ្ ើនាឈព្យលរចច ុរបនន  ឬកន ុងអ្នាគត? 
 
 
 
 
 

  



ការក្ពួយបារម្ភ ធនធាន អាទិភាពរបេ់ក្កមុ្ក្រួសារ 
ការក្ពួយបារម្ភ និ្ អាទិភាពរបេ់ក្កមុ្ក្រួសារ ជក្ម្ញុឱ្យមានការ ជំរញុការអភិវឌ្ឍលទធែលកម្ម វធិី IFSP ។ ធនធាន និ្ ការគំក្ទក្កមុ្ក្រួសារ 
មានសារៈេំខានណ់ាេ់េក្មាប់ការជួយគំក្ទ និ្ការសធវ ើឱ្យក្បសេើរស ើ្ ឆំសពាោះការផ្លែ េប់ត រូផែលឆ្់បាន និ្ការកណំត់ែសំណើរការម្ុខងារ 
និ្ការសរៀនេូក្តរបេ់កូនៗ។ ក្កមុ្ក្រួសារក្តវូផឆករំផលកផតព័ត៌មានផែលពួកសរមាន ភាពកក់សតត ឆំសពាោះការផឆករំផលកប៉ែុសណាណ ោះ។ 
 

ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំសក្ជើេសរ ើេ  ិន ផឆករំផលកព័ត៌មានអំពីការក្ពួយបារម្ភ អាទិភាព 

និ្ធនធានរបេ់ខ្ញ ំ និ្/ឬ រមួ្បញ្ច លូព័ត៌មានសនោះសៅកន ញ្កម្ម វធិី IFSP ស ើយ។ 
ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ថា ក្បេិនសបើកូនរបេ់ខ្ញ ំមានេទិធិក្េបឆាប់ 
គត់/នា្សៅផតអាឆទទួលបានសេវាកម្មេម្រម្យ 
ែូឆផែលបានកណំត់សដ្ឋយក្កមុ្ការងារកម្ម វធិ ីIFSP 
សទាោះជាខ្ញ ំសក្ជើេសរ ើេម្និបំសពញផែែកសនោះក៏សដ្ឋយ។ 
 

____________ (អក្រែំបូ្ននស ម្ ោះមាតាឬបិតា) 
 

 

សឈងេរអ្ាំព្យីការប្ពួ្យយបារ ភររស់ប្ក ុប្គួសារ៖ (សដ្ឋយផែែកសលើបញ្ហា ក្បឈម្តាម្ទមាែ ប់និ្េកម្មភាពជាសរៀ្ោល់នែៃ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាទិភាព្យប្ក ុប្គួសារ៖ (សដ្ឋយផែែកសលើការក្ពួយបារម្ភផែលបានកំណត់ខា្សលើ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

កមាែ ាំង ្នធាន - ខដ្លប្ក ុប្គួសារប្តវូរាំឈព្យញតា តប្ ូវការររស់កូន៖ (រមួ្បញ្ច លូទាំ្ ក្កមុ្ក្រួសារ ម្តិតភកត ិ ក្កមុ្េេរម្ន៍ 
ការជួយគំក្ទេិរញ្ញ វតថ ញ ជាសែើម្ ផែលមានក្បសោជន៍េក្មាប់សលាកអែក) 
 
 
 
 
 
 
 
 

រខនា ឈលើឈនោះព្យ័ត៌មានខដ្លឈលាកអ្នកបានផ្តល់ជូនរចួឈហើយឈតើឈលាកអ្នកមានការប្ពួ្យយបារ ភរខនា ឈទៀតខដ្លឈលាកអ្នក ិនទា
ន់បានខចករំខលកឈៅឈ ើយ ឬថាអ្នកឈផ្សងឈទៀតបានខចករំខលកជា ួយឈលាកអ្នកអ្ាំព្យីកូនររស់អ្នកឬឈទ? 
ឈតើមានអ្វ ីឈផ្សងឈទៀតខដ្លឈលាកអ្នកចង់ប្បារ់ឈយើងថា ខដ្លអាចមានប្រឈោជន៍ចាំឈ ោះការឈ វ្ ើខផ្នការគ្នាំប្ទ 
និងឈសវាក មជា ួយឈលាកអ្នក ឈដ្ើ បីឈដ្ឋោះប្សាយរញ្ហា អ្វ ីខដ្លសាំខាន់រាំផ្ តចាំឈ ោះកូននិងប្ក ុប្គួសារររស់អ្នក? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ill. កប្ ិតវវិតតន៍រចច ុរបននររស់កូន 
ការយល់ែឹ្អំពីជំនាញរបេ់កូន ែូឆផែលបានកណំត់តាម្រយៈការវាយតនម្ែនិ្ការបា៉ែ ន់ក្បមាណ (រមួ្ទាំ្ ការក្តួតពិនតិយ 
របាយការណអ៍ំពីមាតាឬបិតា ការសធវ ើសតេត ) ជួយែល់ក្កមុ្ការងារ (រមួ្ទាំ្ មាតាឬបតិា) កន ញ្ការសធវ ើផែនការគំក្ទ និ្ សេវាកម្ម 
ផែលសធវ ើឱ្យក្បសេើរស ើ្នូវការេិការបេ់កូន។ 
 

  ែវជិាា ខដ្លរកីចឈប្ ើនលូតលាស់ 

ការព្យិព្យ ៌នាអ្ាំព្យជីាំនាញ/សាា នភា
ព្យ 

(សរៀបោប់ជំនាញរបេ់កុមារតាម្មុ្
ខវជិាជ អភិវឌ្ឍនីមួ្យៗ/ 

សរៀបោប់អំពីសាថ នភាពផែលរមួ្ប
ញ្ច លូព័ត៌មានអំពីត 

ក្មូ្វការផែែកយល់ែឹ្ តាម្កក្មិ្ត
ឆំសណោះែឹ្ នីមួ្យៗ) 

កប្ ិតរកីចឈប្ ើនលូត
លាស ់

(ភាររយននការពនារ
សពល 

អាយុរមាែ តតាម្េត្់ដ្ឋ
រ េម្មូ្លអាយុ) 

ប្រេព្យព្យ័ត៌មាន 
(លិខិតតុបករណ ៍

របាយការណ៍អំពីមាតាបិ
តា ការក្តួតពិនិតយ) 

ឈ ម្ ោះអ្នកវាយតថ្ ែនិង
ការវាយតថ្ ែ 

និងកាលររឈិចេទវាយត
ថ្ ែ/បា៉ែ ន់ប្រមា  

ផែលអាឆេក្ម្បេក្មួ្លបាន 
ការផ្តល់ចាំ ីអាហារ ការបរសិភារអាហារ 
ការសេែ ៀកពាក់ ការសែក 
(ឧទាេរណ៍កានែ់បមួ្យ; ស្្យកក្បដ្ឋប់សកម្សល្ 
ជួយសេែ ៀកពាក់សដ្ឋយខល នួគត់ឬសដ្ឋយខល នួនា្} 

    

ការឆ្ចាំ  
ការរតិ និ្ ការសរៀន  

(ឧទាេរណ៍ផេវ្រកសម្ើលក្បដ្ឋប់សកម្សល្ផែលធាែ ក់ឆុោះ 
ទាញយកក្បដ្ឋប់សកម្សល្សៅសលើផខ្; 
សល្ែ្ញ ំរបូផែលកាត់ដ្ឋក់ក្ឆ ូកគែ ផែលសាម្ញ្ញ ) 

    

ការប្បាប្ស័យទាក់ទងរហ័ស 
ការសធវ ើេសម្ែ្ កាយវកិារ ការនិោយ (ឧទាេរណ ៍
បសញ្េញេសម្ែ្ក្េៈ; 
ឆំណុឆនានាជាកម្មវតថ ញសែើម្បីបងាា ញពីការឆ្់បាន; 
េូម្សក្បើពាកយ 2 ឬសក្ឆើន) 

    

ការប្បាប្ស័យទាក់ទងខដ្លអាចទទួលគាំនិត
ងមី 
ការយល់ដឹ្ងអ្ាំព្យី កយ និងកាយវកិារ 
(ឧទាេរណ៍ផេវ ្រកសៅសពលឮស ម្ ោះ; 
ឆ អ្ ញលក្បាប់ផែែកោ្កាយ 
និ្វតថ ញសាម្ញ្ញ សៅសពលដ្ឋក់ស ម្ ោះ; 
សធវ ើតាម្ែំណាក់កាល 1 និ្ 2 ផែលសាម្ញ្ញ  
ការផណនំា ការយល់ែឹ្ អំពីពាកយសាម្ញ្ញ ) 

    

រាងកាយ៖ ជាំនាញឈប្រើថ្ដ្ 
ការឈប្រើថ្ដ្ និងប្មា ថ្ដ្ 
(ឧទាេរណ៍ស្្យក និ្សល្តុកកតា;  
សរ ើេយកទំពាំ្ បាយជូរសក្កៀម្ សដ្ឋតក្រប់អងាក )ំ 

    

រាងកាយ៖ ចលនាថ្ដ្ឈជើងនិងរាងកាយ 
ការឈ វ្ ើចលនា និងការឈប្រើសាច់ដ្ ាំ្ាំ 
(ឧទាេរណ៍រសម្ៀលពីខា្សពាោះសៅខែ្;  
អ្្ញយសដ្ឋយខល នួឯ្; សែើរសដ្ឋយសតា្ឬកាន)់ 

    

សងគ /រំឈេើរចិតត 
ការឈ វ្ ើទាំនាក់ទាំនងជា ួយអ្នកដ្ថ្ទ 
(ឧទាេរណ៍ ញញឹម្និ្បងាា ញសេឆកត ីរ ើកោយ;  
សធវ ើមានទំនាកទ់នំ្សដ្ឋយសក្បើផភែកបានលែ ; 
ផេវ ្រកជំនួយពីអែកសម្ើលផែទាផំែលសាគ ល់; 
ញំក្គប់ថាែ ថំាម្; ផឆករំផលកក្បដ្ឋប់សកម្សល្) 

    

ចកខ ុឬការឈ ើលឈ ើញ 
(ឧទាេរណ៍បានឆ្ែ្កាត់ការពិនិតយសម្ើលទារក 

សបើមានអាយុ 12 ផខ ឬ សកម្ជា្សនោះ; ពិនិតយតាម្ដ្ឋ
នវតថ ញសម្ើលស ើញ 
តាម្ឃ្ែ ំសម្ើលម្ុខម្នុេ្ផែលធាែ ប់សាគ ល់ 

ឬបងាា ញឥរោិបែផែលសម្ើលស ើញេម្រម្យតាម្អាយុ
សែ្្សទៀត។ 

   

ការឮឬការសាត រ់ 
(ឧទាេរណ៍បានឆ្ែ្កាត់ការពិនិតយសម្ើលកូនសទើបសកើ
ត ថាសតើមានអាយុ 12 ផខឬសទ ឬសកម្ជា្សនោះ; 
បងាា ញ ការនិោយ/ភាសាេម្រម្យតាម្អាយុ 
និ្ការសធវ ើឱ្យក្បសេើរស ើ្ខា្ការសាត ប់ 

   

 
  



ភាព្យមានសទិធ ិប្សរចារឈ់លើកដ្ាំរូងចាំឈ ោះខផ្នក C ឈសវាក មនានា 
ការវាយតនម្ែ និ្ការបា៉ែ ន់ក្បមាណននកុមារមាែ ក់ៗ និ្ការកណំតភ់ាពមានេិទធិក្េបឆាប់សលើកែំបូ្របេ់កុមារេក្មាប់ផែែក C 
សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែបូំ្ ក្តវូោប់បញ្ច លូការសក្បើក្បាប់ម្តិសោបល់រែនីិកផែលបានជូនែំណឹ្ ។ ការកំណត់ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ 
ជាការេសក្ម្ឆឆតិតរបេ់ក្កមុ្ការងារមួ្យ។ 
 

☐ កូនរបេ់អែកមាន សិទធ ិប្សរចារ់ចាំឈ ោះឆំសពាោះផែែក C សេវាកម្មនានាសដ្ឋយសារផតគត់/នា្មាន (រូេយកមួ្យ 
ឬសក្ឆើនសៅខា្សក្កាម្)៖ 
☐ រមាែ តេត្់ដ្ឋរ 1.5 ឬការពនាសពលអភិវឌ្ឍ 25% ឆំសពាោះម្ុខវជិាជ មួ្យឬសក្ឆើន (េូម្រូេយកឆណុំឆទាំ្ អេ់ ផែលក្តវូអនុវតត)៖ 

☐ ការឆ្ចា ំ

☐ េ គ្ម្ ឬរំសភើបឆិតត 

☐ ោ្កាយ៖ ជនំាញសក្បើនែ 

☐ ការក្បាក្េ័យទាក់ទ្រេ័េ 

☐ ោ្កាយ៖ ឆលនានែសជើ្និ្ោ្កាយ 

☐ 
រក្បាក្េ័យទាក់ទ្ផែលអាឆទទួលរនំិតែមី 

☐ 

ផែលអាឆេក្ម្បេក្មួ្លបាន 

☐ សាថ នភាពផែលបានសធវ ើវភិារសោរវនិឆិេ ័យផែលអាឆបណាត លឱ្យមានការពនាសពលែល់ ការរ ើកឆសក្ម្ើន(កំណតអ់តតេញ្ហញ ណ) 

☐ ម្តិសោបល់រែនីិកផែលបានជូនែំណឹ្  ( េូម្រូេយក 

ក្បេិនសបើឆំណុឆសនោះជាវធិីសាស្រេរ ផតមួ្យរត់ផែលក្តវូសក្បើសែើម្បីកំណតភ់ាពមានេិទធិក្េបឆាប់)៖ 
សឈងេរ តឈិោរល់គែ ីនិកខដ្លបានជូនដ្ាំ ឹង (ក្បេិនសបើម្តិសោបល់រែនីិកផែលបានជូនែណំឹ្  ក្តវូផតសក្បើសៅកន ញ្ការវាយតនម្ែ 
និ្ការបា៉ែ ន់ក្បមាណទាំ្ អេ់ 
ផែែកសនោះក្តវូផតបញ្េ ប់សដ្ឋយម្និរតិពីលកខណៈវនិឆិេយ័ផែលបានសក្បើសែើម្បីកំណត់ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ស ើយ)៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



សឈងេរការអ្ន វតត  ែងារ 
ផែែកសនោះេស ខ្បអំពីរសបៀបផែលកមុារសក្បើជំនាញតាម្ឆំសណោះែឹ្សែ្្ៗឆំសពាោះម្ុខងារតាម្ការកំណតន់ិ្សាថ នភាព។ 
ផែែកសនោះែតល់ជូនព័ត៌មានផែលជួយែល់ក្កមុ្ការងារ  (រមួ្ទាំ្ មាតាបិតាែ្ផែរ) កន ញ្ការអភិវឌ្ឍលទធែលនិ្ យុទធសាស្រេតកម្ម វធិ ីIFSP 
តាម្ម្ុខងារសែើម្បីសឆ្ែ ើយតបសៅនឹ្ លទធែលទាំ្ សនោះ ែូសឆែោះែំសណើរការរ ើកឆសក្ម្ើនអាឆក្តួតពិនតិយតាម្សពលសវលា។ 
ព័ត៌មានសនោះក៏ជួយេសក្ម្ឆបានព័ត៌មានេស ខ្បលទធែលកុមារែ្ផែរ។ 
 

ជាំនាញសងគ /រំឈេើរចិតតប្រករឈដ្ឋយកត ីសងឃឹ  (រ ួទាាំងទាំនាក់ទាំនងសងគ )៖ (ពាក់ព័នធនឹ្ ម្នេុ្សពញវយ័; 

ពាក់ព័នធនឹ្ នឹ្ កុមារែនទសទៀត; តាម្វធិាននានាផែលទាក់ទ្សៅនឹ្ក្កមុ្ ឬការក្បាក្េ័យទាក់ទ្ជាមួ្យអែកែនទ) 
 

េស ខ្បម្ុខងារកុមារ៖ 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល (សក្ជើេសរ ើេយកមួ្យ)៖ 
 
 

 

ការទទួល និងការឈប្រើប្បាស់ចាំឈ ោះដឹ្ង និងជាំនាញ (រ ួទាាំងភាសា/ការប្បាប្ស័យទាក់ទងឆ្រ់រហ័ស)៖ (ការរតិពិចារណា 

ការរតិសេតុែល ការឆ្ចា ំនិ្ការសដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ; ការយល់ែឹ្ អំពីនមិ្តិតេញ្ហញ  ការយល់ែឹ្ អំពីសាថ នភាពពេ គ្ម្និ្ ជាក់ផេត្) 
 

េស ខ្បម្ុខងារកុមារ៖ 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល (សក្ជើេសរ ើេយកមួ្យ)៖ 
 
 

 

ការឈប្រើប្បាស់ចរោិស រ យ ឈដ្ើ បីរាំឈព្យញតា តប្ ូវការររស់ពួ្យកឈគ៖ (ការយកឆតិតទកុដ្ឋកឆ់សំពាោះតក្មូ្វការចំាបាឆ់ 
ែូឆជាការបងាា ញភាពអតឃ់្ែ ន ការសេែ ៀកពាក់ ការែគត់ែគ្់អាហារ ការតាក់ផត្ខល នួ ជាសែើម្; ការរមួ្ឆំផណកផែរកាេុខភាព 
និ្េុវតថ ិភាពផ្លទ ល់ខល នួ ែូឆជា  ការអនុវតតតាម្វធិាននានា ជួយលា្នែ សជៀេវា្វតថ ញផែលម្និអាឆបរសិភារបាន (សបើមានរយៈសពលសក្ឆើនជា្ 
24 ផខ); ការទទួលបានពីកផនែ្សៅកផនែ្មួ្យសទៀត (ឆលត័) និ្ ការសក្បើឧបករណ៍ (ឧទាេរណ៍ េម្ ផខ្ភាជ ប់សៅនឹ្វតថ ញ ជាសែើម្.)) 
 

េស ខ្បម្ុខងារកុមារ៖ 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល (សក្ជើេសរ ើេយកមួ្យ)៖ 
 
 

 

របាយការ ៍អ្នកព្យិព្យ ៌នាលទធផ្លក មារតា កាលររឈិចេទខដ្លបានឈប្ជើសឈរសីឈដ្ឋយប្ក ុការងារ៖ _/_/_  



ប្ក ុការងារវាយតថ្ ែ 
 
រ គគលនានាដូ្ចខាងឈប្កា ខដ្លបានចូលរ ួកន ុងការវាយតថ្ ែ និងការបា៉ែ ន់ប្រមា ៖ 

ស ម្ ោះេរសេរជាអក្រពមុ្ព 
និ្លិខិតបញ្ហជ ក ់

តួនាទី/អ គ្ការ េកម្មភាពវាយតនម្ែ 

  ☐ កក្មិ្តវវិតតន៍បឆច ញបបនែ របេ់កូន 

☐ ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះផែែក C សេវាកម្មនានា 

☐ 

ព័ត៌មានផែលបានឆូលរមួ្ឆំផណកេក្មាប់ការេស ខ្បអំពីការអនុវតតតាម្ម្ុខងារ 

☐ បានឆូលរមួ្សក្ជើេសរ ើេរបាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល 

  ☐ កក្មិ្តវវិតតន៍បឆច ញបបនែ របេ់កូន 

☐ ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះផែែក C សេវាកម្មនានា 

☐ 
ព័ត៌មានផែលបានឆូលរមួ្ឆំផណកេក្មាប់ការេស ខ្បអំពីការអនុវតតតាម្ម្ុខងារ 

☐ បានឆូលរមួ្សក្ជើេសរ ើេរបាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល 

  ☐ កក្មិ្តវវិតតន៍បឆច ញបបនែ របេ់កូន 

☐ ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះផែែក C សេវាកម្មនានា 

☐ 
ព័ត៌មានផែលបានឆូលរមួ្ឆំផណកេក្មាប់ការេស ខ្បអំពីការអនុវតតតាម្ម្ុខងារ 

☐ បានឆូលរមួ្សក្ជើេសរ ើេរបាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល 

  ☐ កក្មិ្តវវិតតន៍បឆច ញបបនែ របេ់កូន 

☐ ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះផែែក C សេវាកម្មនានា 

☐ 
ព័ត៌មានផែលបានឆូលរមួ្ឆំផណកេក្មាប់ការេស ខ្បអំពីការអនុវតតតាម្ម្ុខងារ 

☐ បានឆូលរមួ្សក្ជើេសរ ើេរបាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល 

  ☐ កក្មិ្តវវិតតន៍បឆច ញបបនែ របេ់កូន 

☐ ភាពមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះផែែក C សេវាកម្មនានា 

☐ 
ព័ត៌មានផែលបានឆូលរមួ្ឆំផណកេក្មាប់ការេស ខ្បអំពីការអនុវតតតាម្ម្ុខងារ 

☐ បានឆូលរមួ្សក្ជើេសរ ើេរបាយការណ៍អែកពណ៌នាលទធែល 

 

តួនាទបី្ក ុប្គួសារសៅកន ញ្ដ្ាំឈ ើរការសឈងេរលទធផ្លក មារ (រូេយកមួ្យឆំណុឆផតប៉ែុសណាណ ោះ)៖ 
__ក្កមុ្ក្រួសារមានវតតមានេក្មាប់ការពិភាកា និ្ ការសក្ជើេសរ ើេរបាយការណ៍អែកពិពណ៌នា 
__ក្កមុ្ក្រួសារមានវតតមានេក្មាប់ការពិភាកា ប៉ែុផនតគម នការសក្ជើេសរ ើេរបាយការណអ៍ែកពិពណ៌នាស ើយ 
__ ក្កមុ្ក្រួសារបានែតល់ជូនព័ត៌មាន ប៉ែុផនតម្ិនមានវតតមានេក្មាប់ការពិភាកាស ើយ 

 

ព្យ័ត៌មានប្ក ុប្គួសារអ្ាំព្យីដ្ាំឈ ើរការ  ែងារក មារ (រូេយកទាំ្ អេ់ផែលក្តវូអនុវតត)៖ 
__ 
បានទទួលសៅកន ញ្កឆិេក្បជុំក្កមុ្ការងារសដ្ឋយផ ក  
__ ម្ិនមានបញ្ច លូ (េូម្ពនយល៖់) 

__បានក្បមូ្ល __បានបញ្ច លូកន ញ្ការវាយតនម្ែ 

 

វវ ិ្ ីសា្សត វាយតថ្ ែខដ្លផ្តល់ដ្ាំ ងឹអ្ាំពី្យការសឈងេរលទធផ្លកូន៖ 
 

ប្រេព្យព្យ័ត៌មានឈផ្សងឈទៀត (ឧទាហរ  ៍ការក្តួតពិនិតយសម្ើលអែកេវ កឹហាត់សធវ ើការងារ; ព័ត៌មានពីអែកែរល់សេវាកម្មផែទាេំុខភាពកុមារ)៖ 
 
 
 

 
  



IV. លទធផ្លក ម វ ិ្ ី IFSP តា   ែងារសប្មារ់ក មារនិងប្ក ុប្គួសារ 
លទធែលតាម្ម្ុខងារ ក្តវូមានែមីៗអំពីការផ្លែ េ់បត រូផែលក្កមុ្ក្រួសារឆ្់ស ើញថាសកើតស ើ្ឆំសពាោះពួកសរនិ្ កូនៗរបេពួ់កសរ 
និ្ផែែកសលើអាទភិាពក្កមុ្ក្រួសារ និ្តក្មូ្វការវវិតតន៍របេ់កូន។ 
 

លទធផ្ល# __________ 
កាលររឈិចេទចារ់ឈផ្តើ ៖__________ 
កាលររឈិចេទឈគ្នលឈៅ៖_________ 

ឈតើប្ក ុប្គួសារអ្នកចង់ឈ ើញអ្វ ីឈកើតឈ ើងចាំឈ ោះកូន/ប្ក ុ ប្គួសារររស់អ្នកឬឈទ? {លទធែលក្តូវមានតាម្ម្ុខងារ អាឆវាេ់បាន 

និ្កន ញ្បរបិទជាទមាែ ប់និ្េកម្មភាព ក្បចាំនែៃ។ ) 
 
 
 
 
 

ឈតើឥ ូវឈនោះ មានអ្វ ីែែោះកាំព្យ ងឈកើតឈ ើងខដ្លទាក់ទងឈៅនឹងលទធផ្លឈនោះ? ឈតើរចច ុរបននប្ក ុប្គួសារររស់អ្នកកាំព្យ ងឈ វ្ ើអ្វ ីែែោះ 
ខដ្លជួយគ្នាំប្ទដ្ល់ការសឈប្ ចបានលទធផ្លឈនោះ? (ឆូរសរៀបោប់អំពីែំសណើរការម្ុខងារកូន និ្/ឬ ក្កមុ្ក្រួសារ 
របេ់អែកផែលពាក់ព័នធនឹ្ការផ្លែ េ់បត រូ/លទធែលផែលឆ្់បាន។ ) 
 
 
 
 

 

សតើមានវធិសីាស្រេត អវ ីខែ ោះ ផែលកន ញ្សនាោះក្កមុ្ក្រួសារនិ្ ក្កមុ្ការងាររបេអ់ែក នឹ្ សធវ ើការសែើម្បីេសក្ម្ឆបានលទធែលសនោះ? 
សតើមានអែកណាជួយឬសទ សេើយសតើពួកសរនឹ្សធវ ើអវ ីខែ ោះ? (ឆូរសរៀបោប់វធិីសាស្រេត  
និ្យុទធសាស្រេត ផែលនឹ្ក្តូវសក្បើក្បាេ់សែើម្បីជួយtគំក្ទែល់កូននិ្ក្កមុ្ក្រួសាររបេ់អែក សែើម្បីេសក្ម្ឆបានលទធែល 
របេ់អែកសៅកន ញ្េកម្មភាពនិ្ទមាែ ប់ក្បចាំនែៃរបេ់អែក។ េូម្ោយបញ្ជ ីស ម្ ោះអែកផែលនឹ្សធវ ើអវ ីខែ ោះ  
ផែលរមួ្មានទាំ្ សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្និ្ការជួយគំក្ទ សក្តែល វូការ ផែលរមួ្មានេមាជិកក្រួសារម្ិតតភកត ិ អែកជិតខា្ វវហិារកាតូលិក 
ឬអ គ្ការេេរម្ន៍ សែ្្សទៀតកម្ម វធីិផែទាេំុខភាពពិសេេ  កម្ម វធិីអប់រំមាតាឬបិតា។ ) 
 
 
 
 
 

 

ឈតើឈយើងែុ្ាំដឹ្ងថា ឈយើងែុ្ាំបានឈ វ្ ើឱ្យមានការរកីចឈប្ ើន ឬ ក្បេិនសបើមាន ការខកសប្ ួលតា តប្ ូវការលទធផ្ល 
ឬឈសវាក មនានាឈដ្ឋយរឈរៀរណា? (សតើមានលកខណៈវនិិឆេ ័យអវ ីខែ ោះ [ឧទាេរណ៍ 
[ឧទាេរណ៍វធិានការឬឥរោិបែផែលអាឆក្តួតពិនិតយបានផែលបងាា ញថាកំពុ្មានែំសណើរការរ ើកឆសក្ម្ើន] នីតិវធិីនានា [ឧទាេរណ៍ការក្តួតពិនិតយ 
របាយការណ៍ ការពណ៌នាអំពីផែនការ] និ្ការកំណត់សពលសវលាជាក់លាក់ នឹ្ក្តូវសក្បើក្បាេ់? 
 
 
 
 
 

ឈតើឈយើងែុ្ាំបានអ្ន វតតោ៉ែ ងដូ្ចឈ តច? (ការពិនិតយស ើ្វញិននរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព/លកខណៈវនិិឆេ ័យឆំសពាោះភាពសជារជយ័ 

កាលររឈិចេទ៖ ________ បានសឈប្ ចឈគ្នលរាំ ង៖ ឈយើងែុ្ាំបានឈ វ្ ើវា! 
កាលររឈិចេទ៖ ________ រនត៖ ឈយើងែុ្ាំជាខផ្នក ួយឈៅទីឈនាោះ។ សូ រនតដ្ាំឈ ើរការ។ 
 

សាា នភាព្យបានផ្ទែ ស់រត រូ៖ 
កាលររឈិចេទ៖ ________ រញ្ឈរ់៖ វា ិនអ្ន វតតតឈៅឈទៀតឈ ើយ។ 
កាលររឈិចេទ៖ __________ ខកសប្ ួល៖ ចូរសាកលបងអ្វ ី ួយខដ្លែ សគ្នន ។ 
កាលររឈិចេទ៖ _____ ការព្យនយល់/ តិឈោរល់នានា៖ 

 
  



លទធផ្លក ម វ ិ្ ី IFSP 
តា   ែងារខដ្លជួយគ្នាំប្ទឈដ្ឋយអ្នកសប្ រសប្ ួល្នធានប្គួសារខដ្ល ក់ព្យន័ធនងឹការឈប្រើប្បាស់្នធា

នសហគ ន ៍និងការគ្នាំប្ទ 
ការេក្ម្បេក្មួ្លធនធានក្រួសារ ក្តូវបានែតល់ជូនែល់ក្កមុ្ក្រួសារទាំ្ អេ់ផែលបានឆុោះស ម្ ោះកន ញ្សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្។ 
អែកេក្ម្បេក្មួ្លធនធានក្រួសារ នឹ្ជួយសលាកអែកកំណត់អតតេញ្ហញ ណ និ្ទទួលបានធនធាននិ្ការគំក្ទពីេេរម្ន៍ 
ផែលសលាកអែកឬកូនរបេ់អែកអាឆមានតក្ម្ូវការ សដ្ឋយផែែកសលើអាទិភាពរបេ់អែកនាសពលបឆច ញបបនែ។ 
ទំព័រសនោះបញ្ហជ ក់អំពីវធិានការនិ្េកម្មភាពនានាផែលសលាកអែកនិ្ក្កមុ្ការងាររបេ់អែក 

នឹ្ក្តវូសធវ ើសែើម្បីភាជ ប់ទំនាក់ទំន្សលាកអែកជាមួ្យធនធានទាំ្ សនោះ។ 
 

លទធផ្ល# ___ ឈតើឈយើងែុ្ាំប្តវូការឈ វ្ ើឱ្យសឈប្ ចបានអ្វ ី? (លទធែលផែលឆ្់បាន) កាលររឈិចេទចារ់ឈផ្តើ ៖ _________ 
កាលររឈិចេទឈគ្នលឈៅ៖ _________ 

អែកណានឹ្ ក្តវូសធវ ើអវ ីខែ ោះ? (យុទធសាស្រេត /េកម្មភាព) 

 
 
 
 
 
 
 

កាលបរសិឆេទពនិិតយស ើ្ វញិ៖____________ 
កូែវឌ្ឍនភាព (រូេរ វ្្់យកមួ្យ)៖     បានេសក្ម្ឆ          បនត            ផ្លែ ក          ផកេក្មួ្ល 
ម្តិសោបល់៖ 
លទធផ្ល# ___ ឈតើឈយើងែុ្ាំប្តវូការឈ វ្ ើឱ្យសឈប្ ចបានអ្វ ី? (លទធែលផែលឆ្់បាន) កាលររឈិចេទចារ់ឈផ្តើ ៖ _________ 

កាលររឈិចេទឈគ្នលឈៅ៖ _________ 

អែកណានឹ្ ក្តវូសធវ ើអវ ីខែ ោះ? (យុទធសាស្រេត /េកម្មភាព) 

 
 
 
 
 
 
 

កាលបរសិឆេទពនិិតយស ើ្ វញិ៖____________ 
កូែវឌ្ឍនភាព (រូេរ វ្្់យកមួ្យ)៖     បានេសក្ម្ឆ          បនត            ផ្លែ ក          ផកេក្មួ្ល 
ម្តិសោបល់៖ 
លទធផ្ល# ___ ឈតើឈយើងែុ្ាំប្តវូការឈ វ្ ើឱ្យសឈប្ ចបានអ្វ ី? (លទធែលផែលឆ្់បាន) កាលររឈិចេទចារ់ឈផ្តើ ៖ _________ 

កាលររឈិចេទឈគ្នលឈៅ៖ _________ 

អែកណានឹ្ ក្តវូសធវ ើអវ ីខែ ោះ? (យុទធសាស្រេត /េកម្មភាព) 

 
 
 
 
 
 
 

កាលបរសិឆេទពនិិតយស ើ្ វញិ៖____________ 
កូែវឌ្ឍនភាព (រូេរ វ្្់យកមួ្យ)៖     បានេសក្ម្ឆ          បនត            ផ្លែ ក          ផកេក្មួ្ល 
ម្តិសោបល់៖ 

 
  



V. ការឈ វ្ ើខផ្នការផ្ទែ ស់រត រូសាលា 
ផែនការផ្លែ េ់បត រូសាលាសនោះ កំណត់វធិានការនិ្េកម្មភាពនានា 
សែើម្បីជួយគំក្ទែល់កុមារនិ្ ក្កមុ្ក្រួសារចាកសឆញពីអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅអាយុបីឆ្ែ ំ និ្ការផ្លែ េ់បត រូសៅេេរម្ន៍ 
ឬសេវាកម្មសាលាសរៀនសែ្្សទៀត។ 
 

អាទិភាព្យនិងឈគ្នលឈៅសប្មារ់ការផ្ទែ ស់រត រូសាលាកូនររស់អ្នក៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ព្យ័ត៌មានទាំនាក់ទាំនងទាក់ទងការអ្រ់រំព្យិឈសសសប្មារ់ក មារភាព្យ 
ការអ្រ់រំពិ្យឈសសសប្មារ់ក មារភាព្យ 
ឈ ម្ ោះទាំនាក់ទាំនង៖ 
ឈលែទូរស័ព្យទ ៖  (     )     -  កខនែងឈ វ្ ើកា  ☐     ទូរស័ព្យទចល័ត ☐ អាសយដ្ឋា នអ្ ីខ ៉ែល៖ 

 

តប្ ូវការទា ទារនិងសក មភាព្យសប្មារ់ការ
ឈរៀរចាំ ខផ្នការផ្ទែ ស់រត រូសាលា 

ការចាត់វធិានការ 
តួនាទីរ គគល
ខដ្លទទួលែ 
សប្តវូ 

កាលររឈិចេទបា
នចារ់ឈផ្តើ  

កាលររឈិចេទ
បានរញ្ច រ់ 

ប្គរ់ឈព្យលឈវលាព្យីកិចចប្រជ ាំក ម វ ិ្ ី IFSP ដ្ាំរូង រហូតដ្ល់ 90 ថ្ងៃ   នថ្ងៃកាំឈ ើតទីរីររស់ក មារ៖ 

1. ពិភាកាជាមួ្យឪពុកមាត យអំពី 
“ការផ្លែ េ់បត រូសាលា” 
ពីម្សធាបាយអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ 
ផែលរមួ្មានភាពមានេិទធិក្េបឆាប់និ្
សគលការណ៍ផណនាំអំពីអាយុេក្មាប់សេវា
កម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ 
និ្អវ ីខែ ោះផែលអាឆសធវ ើបានសែើម្បីសរៀបឆំ
ផែនការេក្មាប់ការផ្លែ េ់បត រូសាលាសនោះ។ 

    

2. ពិភាកាអំពីជសក្ម្ើេកម្ម វធីិមាតាបិតា(រ ួ
ម្មានសេវាកម្មអប់រំពិសេេេក្មាប់សា
លាម្សតតយយ; Head Start; ការផែទាកំុមារ 
និ្សេវាកម្មេេរម្ន៍សែ្្សទៀត)  
ផែលអាឆមានlសៅសពលកុមារម្ិនមានេិ
ទធិក្េបឆាប់តសៅសទៀត។ 

    

3. ជួយឪពុកមាត យឱ្យយល់អំពីេិទធិរបេ់ពួក
សរ 
និ្សធវ ើឱ្យក្បសេើរស ើ្ជំនាញតេ ូ ម្តិ។ 

    

មានរយៈឈព្យលោ៉ែ ងតិច 90 ថ្ងៃ និង ិនឈលើសព្យី 9 ខែ   នថ្ងៃកាំឈ ើតទីរីររស់ក មារ៖ 

4. ែតល់ជូនលិខិតជូនែំណឹ្របេ់ LEA និ្ 
SEA 
ថាកុមារអាឆមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះ
ផែែក B សេវាកម្មនានា (រមួ្មានស ម្ ោះ  
អាេយដ្ឋា ន សលខទូរេ័ពទ 
និ្នែៃផខឆ្ែ ំកំសណើតកូន)។ 

    

5. សដ្ឋយមានl 
ព័ត៌មានកំណត់ក្តាអំពីការយល់ក្ពម្ពីមា
តាបិតា ការសែទរ (រមួ្បញ្ច លូទាំ្ , 
ការវាយតនម្ែ ការបា៉ែ ន់ក្បមាណ 
និ្កម្ម វធីិ IFSP)។ 

    

 
  



តប្ ូវការទា ទារនិងសក មភាព្យសប្មារ់ការ
ឈរៀរចាំ ខផ្នការផ្ទែ ស់រត រូសាលា 

ការចាត់វធិានការ តួនាទីរ គគល
ខដ្លទទួលែ 
សប្តវូ 

កាលររឈិចេទ
បានចារ់ឈផ្តើ  

កាលររឈិចេទ
បានរញ្ច រ់ 

ឈៅឯកិចចប្រជ ាំក ម វ ិ្ ី IFSP មានរយៈឈព្យលោ៉ែ ងតិច 90 ថ្ងៃ និង ិនឈលើសព្យី 9 ខែ   នថ្ងៃកាំឈ ើតររស់ក មារ 
(ខដ្លអាចមានសនន ិសីទអ្ាំព្យីការផ្ទែ ស់រត រូសាលា) រឈងកើតខផ្នការផ្ទែ ស់រត រូសាលាររស់ក មារ 
ខដ្លរ ួមានការឈគ្នរព្យតា និងការខកសប្ ួលណា ួយចាំឈ ោះលទធផ្លក មារនិងប្ក ុប្គួសារតា   ែងារ 
ឬការអ្នតរាគ ន៍ចារ់ឈផ្តើ ដ្ាំរូង និងឈសវាក មឈផ្សងឈទៀត ខដ្លប្តវូការឈដ្ើ បីធានាថា 
ការផ្ទែ ស់រត រូសាលាមានភាព្យរលូន៖ 

6. ែតល់ជូនឱ្កាេែល់ឪពុកមាត យសែើម្បីជួប
និ្ទទួលបានព័ត៌មានពីភាែ ក់ងារអប់រំ
មូ្លដ្ឋា ន ឬអែកតំណា្កម្ម វធីិ 
េេរម្ន៍សែ្្សទៀតផែលេម្ក្េប។ 

    

7. បស ក្ ើតនីតិវធីិនានា 
សែើម្បីសរៀបឆំកុមារឱ្យមានការផ្លែ េ់បត រូឆំ
សពាោះការែតល់សេវាកម្ម 
ផែលរមួ្មានវធិានការនានាសែើម្បីជួយកុ
មារឱ្យេក្ម្បខល នួ 
និ្ែំសណើរការតាម្ម្ុខងារសៅកន ញ្ការកំ
ណត់ជាែមី  (ឧទេរណ៍ 
េូម្ទេ្នាកម្ម វធីិែមី។ 
ជួបជាមួ្យបុរគលិកកម្ម វធីិមុ្ននែៃទីមួ្យរ
បេ់កុមារ 
ជួយឯកសារនិ្េមាភ រៈែគត់ែគ្់េុវតថ ិភាព
ក្រួសារផែលក្តវូការ 
(ែូឆជាបា ូឬកាបូបសាព យខែ្)។ 

    

8. ក្បេិនសបើកុមារកំពុ្បត រូសៅផែែក B  
េូម្ពិនិតយស ើ្វញិជាមួ្យមាតាបិតាអំពី
ជសក្ម្ើេកម្ម វធីិេក្មាប់កូនរបេ់ពួកសរពី
នែៃកំសណើតទីបីរបេ់កូនរេូតែល់ឆ្ែ ំេិ
កាផែលសៅេល់។ 

    

9. សដ្ឋយមានកិឆេក្ពម្សក្ពៀ្មាតាបិតា 
េូម្កំណត់សពលសវលាេនែ ិេីទអំពីការផ្លែ
េ់បត រូសាលា (ោ៉ែ ្តិឆ 90 នែៃ 
និ្ម្ិនសលើេពី 9 ផខ ម្ុននែៃកំសណើតទីបី)  
និ្អសញ្ជ ើញអែកឆូលរមួ្នានា 
ផែលរមួ្មានមាតាបិតា 
បុរគលិកអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ 
ទីភាែ ក់ងារអប់រំមូ្លដ្ឋា ន, Head Start, 
និ្អែកែតល់សេវាេេរម្ន៍សែ្្សទៀត
ផែលេម្ក្េប។ 

    

10. សៅឯេនែ ិេីទអំពីការផ្លែ េ់បត រូសាលា៖ 

a. សៅឯេនែ ិេីទអំពីការផ្លែ េ់បត រូសាលា៖ 
េសក្ម្ឆថាសតើេកម្មភាពអវ ីខែ ោះផែលក្តវូប
ញ្េប់ម្ុនកូនផ្លែ េ់បត រូសៅការកំណត់សេវាក
ម្មែមី (រមួ្មានការឆុោះស ម្ ោះឆូលសរៀន; 
ការចាក់ថាែ បំងាក រសោរ; 
បញ្ហា ម្សធាបាយសធវ ើែំសណើរ 
តក្មូ្វការសវជជសាស្រេត  ជាសែើម្) ។ 

    

b. ការពិនិតយស ើ្វញិអំពីព័ត៌មានការវាយ
តនម្ែ 
និ្ការបា៉ែ ន់ក្បមាណនាសពលែមីៗសនោះ។ 
េសក្ម្ឆឆិតតថាសតើការវាយតនម្ែបផនថម្ណា
មួ្យផែលចាំបាឆ់ 
សែើម្បីកំណត់េិទធិក្េបឆាប់ឆំផែែក B 
ឬកម្ម វធីិសែ្្សទៀតមុ្នការផ្លែ េ់បត រូសា
លាឬអត់។ 

    

c. សៅសពលេម្ក្េបេូម្ជួយសរៀបឆំកំណត់
សពលសវលាេក្មាប់ការវាយតនម្ែសលើកែំបូ
្ 

    



ថាសតើកូនអាឆមានេិទធិក្េបឆាប់ឆំសពាោះ
ការអប់រំពិសេេម្ុនឆូលសាលាសរៀនឬអត់
។ 

d. េសក្ម្ឆថាសតើមានតក្មូ្វការេ
ក្មាប់ការពិនិតយតាម្ដ្ឋនសក្កាយសពលមា
នការផ្លែ េ់បត រូសាលា 
(រមួ្មានការេក្ម្បេក្មួ្លសេវាកម្ម 
ការពិសក្គោះសោបល់ជាមួ្យបុរគលិកែមី) 

    

តប្ ូវការទា ទារនិងសក មភាព្យសប្មារ់ការ
ឈរៀរចាំ ខផ្នការផ្ទែ ស់រត រូសាលា 

ការចាត់វធិានការ 
តួនាទីរ គគល
ខដ្លទទួលែ 
សប្តវូ 

កាលររឈិចេទបា
នចារ់ឈផ្តើ  

កាលររឈិចេទ
បានរញ្ច រ់ 

11.េកម្មភាពសរៀបឆំផែនការផ្លែ េ់បត រូសាលា
សែ្្សទៀត៖ 

    

 
  



VI. ការឈ វ្ ើខផ្នការផ្ទែ ស់រត រូសាលា 
ផែនការផ្លែ េ់បត រូសាលាសនោះ កំណត់វធិានការនិ្េកម្មភាពនានា 
សែើម្បីជួយគំក្ទែល់កុមារនិ្ ក្កមុ្ក្រួសារចាកសឆញពីអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅអាយុបីឆ្ែ ំ និ្ការផ្លែ េ់បត រូសៅេេរម្ន៍ 
ឬសេវាកម្មសាលាសរៀនសែ្្សទៀត។ 
 

សេវាកម្មអនតោរ
ម្នច៍ាប់សែតើម្ែំបូ

្ 

ល
ទ
ធែ
ល

 #
 

(ស
រៀ
ប
ោ
ប់
ឆ
ណំុ
ឆ
ទា
ំ្
អ
េ់
ផែ
ល
ក្ត
ូវអ

ន
ុវត
ត) 

កក្ម្ិតខាែ ំ
្ 

វវធិសីា
ស្រេត  

វវធិសីាស្រេត  
ការកំណ
ត ់

ប
រសា
ថន
ធ
ម្
មជា
ត

 ិY
/N

* 

ការសរៀបឆទូំទាត់
ក្បាក ់

(ក្បេិនសបើមាន) 

រយៈសពល 

ភាែ កង់ារទទួល
ខុេក្តូវ 

ប
ុរ
គល

 

ក្ក
ម្

 កាលបរសិឆេ
ទចាប់សែតើ
ម្ 

កាលបរសិឆេ
ទបញ្េប ់

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

ការឈរៀរចាំឯកសារសប្មារក់ារព្យភិាកាឈដ្ើ បីសឈប្ ចបានការយល់ប្សរគ្នន អ្ាំពី្យឈសវាក មនានា៖ 
(ោប់បញ្ច លូទាំ្ ការពិភាកាអំពីសេវាកម្មណាមួ្យផែលបែិសេធ ឬម្ិនក្ពម្ទទួលយក ក៏ែូឆជាការឆរចារណាមួ្យអំពីភាពញឹកញប់ ភាពខាែ ំ្ ឬវធីិសាស្រេត  
ែតល់សេវាកម្ម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ក្បេិនសបើការកណំតម់្ិនផម្នជាបរសិាថ នធម្មជាតសិនាោះ េូម្បំសពញការបញ្ហជ កមូ់្លសេតុ។ 
 
  



ឈសវាក មឈផ្សងឈទៀត 
សេើយអេទ់ា ំ្ សនោះជាសេវាកម្មបផនថម្ផែលបឆច ញបបនែ សនោះកូនៗ និ្ ក្កមុ្ក្រួសាររបេ់អែកកំពុ្ទទួលបាន ប៉ែុផនតម្ិនមានេិទាិសក្កាម្ផែែក C ស ើយ។  
សេវាកម្មបផនថម្ផបបសនោះអាឆមានសេវាសវជជសាស្រេត  ែូឆជាការក្តួតពិនិតយទារកឆាេ់លាេ់  
ការតាម្ដ្ឋនជាមួ្យអែកឯកសទេេក្មាប់សគលបំណ្ផែែកសវជជសាស្រេត  ជាសែើម្។ 
 

ឈតើរចច ុរបននឈលាកអ្នក ឬកូនររស់អ្នកទទួលបានឈសវាក មណា ួយ ដូ្ចខាងឈប្កា ឬឈទ? 
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 ូលដ្ឋា នហិរញ្ញ វតថ ុ 
និង ូលដ្ឋា នឈផ្សងឈទៀត 
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ស ែភាព្យ និងឈវជាសា្សត  
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ឈសវាក មទូឈៅ 

 កម្ម វធិី Medicaid/Annie 
Health- កូន 

 កម្ម វធិីអាហារបូតថម្ភ WIC  កម្ម វធិ ីEarly Head Start ឬ Head 
Start 

 កម្ម វធិី Medicaid/Basic 
Health- មាតាឬបិតា 

 វវធិានការទមួី្យ  Head Start េក្មាប់អសនាត ក្បសវេន៍ - 
អាសម្រឆិ 
ឥណាា ន/Head Start ជ
នជាតិសែើម្អាឡាេ់សាក  

 ការធានាោ៉ា ប់រ្េុខភាព• 
កុមារ 

 ការចាក់ថាែ បំងាក រសោរ 
(ចាក់ថាែ ទំារក) 

 ការផែទាេំុខភាពកុមារ 

 ការធានាោ៉ា ប់រ្េុខភាព• 
មាតាឬបិតា 

 រែ ីនកិសធវ ើផែនការក្រួសារ  ការម្កសល្េួរេុខទុកសៅែទោះ 

 កម្ម វធិីប្់ក្បាកបុ់ពវលាភធា
នាោ៉ា ប់រ្កម្ម វធិីសម្ឌី្ផ ត 
Medicaid 

 ការផែទាេំុខភាពកុមារបានលែ   ផែែកអភវិឌ្ឍជនពិការ (DOD, 
ម្ិនផម្នសេវាកម្ម EIS) 

 ប័ណណ ជនក្កីក្កទញិអារហារត
នម្ែសថាក 

 កុមារៗផែលមានកម្ម វធិតីក្មូ្វការ
ផែទាេំុខភាពពិសេេ 

 សាលាម្សតតយយ 

 ជំនួយេិរញ្ញ វតថ ញ  ការផែទាេំុខភាពបឋម្ - 
មាតាឬបិតា 

 សេវាកម្មទូសៅសែ្្សទៀត 

 SSI  អែកឯកសទេសវជជសាស្រេត  
(ឧទាេរណ៍ផែែកជំ្ឺសបោះែូ្ 
ក្បសាទសាស្រេត  ជាសែើម្ 

 អែកជំនាញក្តវូបញ្ជ នូម្កពីឪពុកមាត
យសៅឪពុកមាត យ (P2P) 

 ការជួយឧបតថម្ភក្បាក់ផែទាេំុ
ខភាពកុមារ 

 ការពិនតិយេុខភាពកម្ម វធិី 
EPSOT/Medicaid 

 ឪពុកសៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 
អែកជំនាញក្តវូបញ្ជ នូម្កតាម្បណាត
ញ (WSFN) 

 TANF  ការផែទាសំធមញ   

 សេវាកម្មេិញ្ញ វតថ ញសែ្្សទៀត  សេវាកម្មេុខភាពឥណាា ន   

   សេវាកម្មេុខភាពសែ្្សទៀត   

 តិឈោរល ់(រមួ្មានស ម្ ោះ ព័តម៌ានទំនាក់ទនំ្ និ្ក្បភពែតលមូ់្លនិធេិក្មាប់សេវាកម្មខា្សលើ ផែលេម្ក្េប)៖ 

 

សតើមានសេវាកម្មអវ ីខែ ោះសែ្្សទៀត ផែលកូននិ្ក្កមុ្ក្រួសាររបេ់អែកប្តវូការ សេើយឆ្់សក្បើក្បាេ?់ 

សេវាកម្មសែ្្សទៀត អែកែតល់សេវាកម្ម ការចាត់វធិានការនានាសែើម្បជួីយក្កមុ្ក្រួសារសក្បើសេវាកម្មទាំ្ សនោះ 
ឬក្បភពែវកិាផែលក្តវូសក្បើក្បាេ ់

   

   

   

   

   

 
  



VII. ការបងាា ញឱ្យស ើញបរសិាថ នធម្មជាតិ 
កូនៗេកិាបានលែបំែុតតាម្រយៈឱ្កាេេិកាតាម្ធម្មជាតិផែលសកើតមានស ើ្តាម្ការកំណត់នានាសៅទីកផនែ្ផែលកុមារនិ្ក្កមុ្ក្រួសារឆូលរមួ្
ជាធម្មតា។ ការជួយគំក្ទនិ្សេវាកម្មអនតោរម្នច៍ាប់សែតើម្ែំបូ្ ក្តវូផតែតល់ជូនតាម្ការកំណត់នានាផែលមានលកខណៈធម្មតា 
ឬធម្មតាេក្មាប់កុមារៗផែលមានអាយុែូឆគែ  (ឧទាេរណ៍បរសិាថ នធម្មជាតិ) ។ ក្បេិនសបើក្កមុ្ការងារេសក្ម្ឆថា 
លទធែលសនោះម្និអាឆេសក្ម្ឆបានតាម្បរសិាថ នធម្មជាតិសទ ការបញ្ហជ ក់សេតុែលមួ្យក្តវូែតល់ជូន ផែលរមួ្មានមូ្លសេតុននការេសក្ម្ឆសនាោះ 
ផែលបានសធវ ើស ើ្ និ្ អវ ីផែលសយើ្ ខ្ញ ំនឹ្ សធវ ើសែើម្បីសធវ ើឱ្យសេវាកម្មនិ្ ការគំក្ទសៅកន ញ្បរសិាថ នធម្មជាតឱិ្យបានឆ្ប់តាម្ផែលអាឆសធវ ើសៅបាន។ 
 

លទធផ្ល # ឈសវាក ម/ការគ្នាំប្ទ 

ការកាំ ត ់
(ការកាំ តរ់រសិាា នខដ្ល និខ ន្ មជាតិ 
ជាទីកខនែងខដ្លនឹងផ្តល់ឈសវា/ការគ្នាំប្ទ 

នឹងប្តវូផ្តលជូ់ន) 

 
 

  

ការពនយល់ថាសេតុអវ ីម្ិនអាឆេសក្ម្ឆបានលទធែលតាម្បរសិាថ នធម្មជាតិ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផែនការេក្មាប់ការផ្លែ េ់បត រូសេវាកម្ម និ្/ឬ ការគំក្ទសៅកន ញ្បរសិាថ នធម្មជាតិ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



VIII. កិចចប្ព្យ ឈប្ព្យៀងសត ីពី្យខផ្នការឈសវាក មប្ក ុប្គួសារខដ្លមានលកេ ៈរ គគល (IFSP) 
 
លិែិតជូនដ្ាំ ឹងជាលាយលកេ ៍អ្កសរជា  ន 
និងការយល់ប្ព្យ ព្យីមាតារិតាចាំឈ ោះការផ្តល់ជូនឈសវាក មអ្នតរាគ ន៍ចារ់ឈផ្តើ ដ្ាំរូង 

លិែិតជូនដ្ាំ ឹងជាលាយលកេ ៍អ្កសរជា  ន៖ 
 
លិខិតជូនែំណឹ្ជាលាយលកខណ៍អក្រជាម្ុន ក្តវូបានែតល់ជូនឪពុកមាត យផែលកូនមានេិទធិក្េបឆាប់តាម្សពលសវលាេម្រម្យ 
មុ្នែំសណើរការកម្ម វធីិ ឬបែិសេធចាប់សែតើម្ ឬផ្លែ េ់បត រូការកំណត់អតតេញ្ហញ ណការវាយតនម្ែ  ឬការរកសាលាសរៀនឱ្យកូន 
ឬការែតល់សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ ផែលក្តឹម្ក្តវូឆំសពាោះកុមារ និ្ក្កមុ្ក្រួសារកុមារ។ 

 
វវធិានការខដ្លបានឈសន ើស ាំឈសន ើស ាំស ាំ៖ 
 
សែើម្បីចាប់សែតើម្សេវាកម្មផែលបានសរៀបោប់បញ្ជ ីសៅកន ញ្កម្ម វធីិ IFSP 
ផែលកន ញ្សនាោះការយល់ក្ពម្ក្តូវបានែតល់ជូនក្េបតាម្ការេស ខ្បសេវាកម្ម។ 

 

 ូលឈហត ចាំឈ ោះការចាត់វធិានការ៖ 
 
បនាទ ប់ពីពិភាកាអំពីព័ត៌មានវាយតនម្ែទា ំ្ អេ់ ផែលរមួ្មានការក្តួតពិនិតយរបេ់ក្កមុ្ក្រួសារ និ្ការក្ពួយបារម្ភ អាទិភាព 
និ្ធនធានរបេ់ពួកសរ ក្កមុ្ការងារកម្ម វធីិ IFSP ផែលរមួ្មានក្កមុ្ក្រួសារ 
បានយល់ក្ពម្ឆំសពាោះសេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ និ្ការគំក្ទសែ្្ៗសទៀតផែលក្តវូែតល់ជូន 
សែើម្បីេសក្ម្ឆបានលទធែលផែលឆ្់បាន។ ។ 

 
វវធិានការបានរដិ្ឈស្ (ប្រសិនឈរើមាន)៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 ូលឈហត ចាំឈ ោះការរដិ្ឈស្ (ប្រសិនឈរើវធិានការបានរដិ្ឈស្)៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ទាំព័្យរហតាឈលខាក ម វ ិ្ ី IFSP 
ការយល់ក្ពម្៖ 
☐ ខ្ញ ំបាន/នា្ខ្ញ ំបានឆូលរមួ្កន ញ្ការអភិវឌ្ឍកម្ម វធីិ IFSP សនោះ 
សេើយខ្ញ ំបានែតល់ការយល់ក្ពម្ផែលបានជូនែំណឹ្កម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 
និ្អែកែតល់សេវាកម្មសែើម្បីអនុវតតេកម្មភាពផែលបានសរៀបោប់សៅកន ញ្ IFSP សនោះ។ 
ការយល់ក្ពម្មានន័យថាខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំបានទទួលែំណឹ្ោ៉ែ ្សពញសលញអំពីព័ត៌មានទាំ្ អេ់ផែលពាក់ព័នធនឹ្េកម្មភាពផែលកន ញ្
សនាោះការយល់ក្ពម្ក្តូវបានផេវ្រកជាភាសាកំសណើតរបេ់ខ្ញ ំ ឬតាម្រសបៀបទាក់ទ្សែ្្សទៀត  ផែលខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ែឹ្ 
និ្យល់ក្ពម្ជាលាយលកខណ៍អក្រឆំសពាោះការអនុវតតេកម្មភាពផែលកន ញ្សនាោះការយល់ក្ពម្ក្តវូបានផេវ្រក;  
ការយល់ក្ពម្ពិពណ៌នាអំពីេកម្មភាព និ្ការសរៀបោប់កន ញ្កំណត់ក្តានានា (ក្បេិនសបើមាន) ផែលក្តូវបសញ្េញឱ្យែឹ្ព័ត៌មាន 
និ្េក្មាប់អែកណាមាែ ក់; និ្ការែតល់ជូនការយល់ក្ពម្របេ់ខ្ញ ំជាជាការេម ័ក្រឆិតត 
សេើយអាឆែកសឆញវញិសដ្ឋយេរសេរជាលាយលកខណ៍អក្របានក្រប់សពលសវលា។ ការែកសឆញផបបសនោះ មិ្នមានេកម្មភាពស ើ្វញិស ើយ 
(វាមិ្នក្តូវអនុវតតឆំសពាោះេកម្មភាពណាមួ្យផែលបានសកើតស ើ្មុ្នការែកសឆញការយល់ក្ពម្វញិស ើយ។ )   
 
☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ថាខ្ញ ំអាឆទទួលយក ឬបែិសេធសេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ណាមួ្យ 
(សលើកផល្ផតមុ្ខងារតាម្នីតិវធីិផែលតក្មូ្វឱ្យមានផែលេថ ិតសក្កាម្បទបបញ្ញតត ិេក្មាប់ការេក្ម្បេក្មួ្លធនធានក្រួសារ) 
សេើយអាឆបែិសេធសេវាកម្មផបបសនោះបនាទ ប់ពីការទទួលយកវាជាសលើកែំបូ្ 

សដ្ឋយម្ិនមានប ក្សក្គោះថាែ ក់ែល់សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ណាមួ្យ 
ផែលកូនខ្ញ ំឬក្កមុ្ក្រួសារខ្ញ ំទទួលបានតាម្រយៈកម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន។ (កំណត់េមាគ ល់៖ 
បំសពញការបែិសេធសេវាអនតោរម្ន៍មុ្នសពលមួ្យឬសក្ឆើន ឬបែិសេធការឆូលរមួ្ឆំសពាោះេំណុំផបបបទកម្មវវធីិ ESIT 
ក្បេិនសបើមានលកខណៈេម្រម្យ។ )   
 
☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ថាកម្ម វធីិ IFSP របេ់ខ្ញ ំនឹ្ក្តូវផឆករំផលកកន ញ្ឆំសណាម្អែកែតល់សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ 
និ្អែកក្រប់ក្រ្កម្ម វធីិផែលទទួលខុេក្តូវឆំសពាោះការអនុវតតកម្ម វធីិ IFSP សនោះ។   
 
☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំបានទទួលឯកសារែតឆម្ែ្មួ្យឆាប់ពីកម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 
ឆាប់េត ីពីការអប់រំបុរគលផែលមានពិការភាព (IDEA) ផែែក C ការការពារេុវតថ ិភាពតាម្នីតិវធីិ [េិទធិមាតាឬបិតា] ក្េបតាម្កម្ម វធីិ 
IFSP សនោះ។ ព័ត៌មានសនោះោប់បញ្ច លូនីតិវធីិបណត ឹ្ និ្ការកំណត់សពលសវលាផែលខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំអាឆសក្បើបាន 
ក្បេិនសបើខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំេសក្ម្ឆឆិតតសៅសពលសក្កាយថាខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំម្ិនយល់ក្ពម្ឆំសពាោះការេសក្ម្ឆឆិតតណាមួ្យ។ 
េិទធិទា ំ្ សនោះក្តវូបានពនយល់ែល់ខ្ញ ំ សេើយខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ែឹ្អំពីេិទធិទា ំ្ សនោះ។   
 
☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំបានទទួលឯកសារែតឆម្ែ្មួ្យឆាប់ពីកម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 
ក្បព័នធ ទូទាត់ក្បាក់និ្សគលនសោបាយនែែឈន លួក្េបតាម្កម្ម វធីិ IFSP សនោះ។ សគលនសោបាយសនោះ 
កំណត់អតតេញ្ហញ ណការការពារេុវតថ ិភាពតាម្នីតិវធីិនិ្ជសក្ម្ើេសដ្ឋោះក្សាយជសមាែ ោះ ផែលខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំអាឆសក្បើក្បាេ់ 
ក្បេិនសបើខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំេសក្ម្ឆឆិតតសៅសពលសក្កាយថាខ្ញ ំមិ្នយល់ក្ពម្ឆំសពាោះការេសក្ម្ឆឆិតតណាមួ្យផែលពាក់ព័នធនឹ្ការទូទាត់វកិកយប
ក្តសលើការធានាោ៉ា ប់រ្ពីរែា ឬឯកជន ការកំណត់ឱ្យទទួលយកក្បាក់ឈន លួ និ្/ឬ ការកំណត់េម្តថភាព ឬអេម្តថភាពកន ញ្ការប្់ក្បាក់។ 
េិទធិទា ំ្ សនោះក្តូវបានពនយល់ែល់ខ្ញ ំ សេើយខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ែឹ្អំពីេិទធិទា ំ្ សនោះ។  

 

េតថសលខា (រូេយក មួ្យ)៖ ☐ មាតាឬបិតា ☐ អាណាពាបាលក្េបឆាប់ ☐ មាតាឬបិតាជំនួេ                               កាលបរសិឆេទ 
 

 
 

អ្នកចូលរ ួក ម វ ិ្  ីIFSP ខដ្លបានចូលរ ួកន ុងកិចចប្រជ ាំក ម វ ិ្  ីIFSP៖ 

ស ម្ ោះេរសេរជាអក្រពុម្ព និ្ លិខិតបញ្ហជ ក ់ តួនាទី/អ គ្ការ េតថសលខា កាលបរសិឆេទ 

    

    

    

    

រ គគលដូ្ចខាងឈប្កា  និបានចូលរ ួកិចចប្រជ ាំឈ ើយ រ៉ែ ខនតបានចូលរ ួឈៅកន ុងកិចចប្រជ ាំតា រយៈកិចចប្រជ ាំតា ការឈៅទូរសព័្យទ  ឬសរឈសរជាលាយលកេ ៍អ្កសរ (រញ្ហា ក់ឈតើ ួយណា)៖ 

ស ម្ ោះេរសេរជាអក្រពុម្ព និ្ លិខិតបញ្ហជ ក ់ តួនាទី/អ គ្ការ េតថសលខា Cកឆិេក្បជុតំាម្ការសៅទូរេ័ពទ 
ឬេរសេរជាលាយលកខណអ៍ក្រ 

    

    

 
  



IX. ការពិ្យនិតយឈ ើងវញិខផ្នការឈសវាក មប្ក ុប្គួសារខដ្លមានលកេ ៈរ គគល (IFSP) 
 
កម្ម វធិី IFSP ជាឯកសារ អាឆផក្បក្បួល អាឆផ្លែ េ់បត រូ ផែលអាឆក្តវូសធវ ើបឆច ញបបនែភាពសៅសពលសលាកអែក ឬតក្មូ្វការរបេ់កូននិ្ ក្រួសាររបេ់អែក 
ផ្លែ េ់បត រូ។ ការពិនតិយស ើ្វញិកម្ម វធិី IFSP ក្តវូផត សកើតមានស ើ្ ជាសរៀ្ោល់ក្បំាមួ្យផខម្ត្ និ្ការពិនិតយស ើ្ វញិបផនថម្សទៀត 
អាឆក្តវូសធវ ើស ើ្សៅសពលមានការផ្លែ េ់បត រូចំាបាឆឆ់សំពាោះកម្ម វធិ ីIFSP ។ ទំព័រសនោះនឹ្ េស ខ្ប ការផ្លែ េ់បត រូក្តវូបានសធវ ើស ើ្ ឆំសពាោះកម្ម វធិ ីIFSP 
កូនរបេ់អែកតាម្ការពិនិតយស ើ្ វញិនមួី្យ។ 
 

កាលររឈិចេទព្យិនិតយឈ ើងវញិ៖___________________________________ 
 
សឈងេរលទធផ្លថ្នការព្យិនិតយឈ ើងវញិ (ឧទាេរណ៍ ..ការរ ើកឆសក្ម្ើនបានសធវ ើស ើ្ឆំសពាោះលទធែល ឬលទធែលែមីៗផែលបានបស ក្ ើតស ើ្; 

ការផ្លែ េ់បត រូឆំសពាោះការក្ពួយបារម្ភ ក្បភព និ្អាទិភាពរបេ់ក្រួសារ; ; 
ការផ្លែ េ់បត រូឆំសពាោះការែតល់ជូនសេវាកម្ម;ការសរៀបឆំផែនការរេូតែល់ការពិនិតយស ើ្វញិបនាទ ប់សទៀត  ជាសែើម្ )។ 
ការផ្លែ េ់បត រូណាមួ្យឆំសពាោះសេវាកម្មនិ្លទធែលនានា ផែលបានកត់េមាគ ល់សៅកន ញ្ការពិនិតយស ើ្វញិសនោះ 
ក្តូវសធវ ើបឆច ញបបនែភាពសៅកន ញ្ផែែកេម្ក្េបននកម្ម វធិី IFSP បឆច ញបបនែែ្ផែរ។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



កិឆេក្ពម្សក្ពៀ្េត ពីីការពនិិតយស ើ្ វញិផែនការសេវាកម្មក្កមុ្ក្រួសារផែលមានលកខណៈបុរគល (IFSP) 
 

លិែិតជូនដ្ាំ ឹងជាលាយលកេ ៍អ្កសរជា  ន និងការយល់ប្ព្យ ព្យីមាតារិតាចាំឈ ោះការផ្តល់ជូនឈសវាក មអ្នតរាគ ន៍ចារ់ឈផ្តើ ដ្ាំរូង 

លិែិតជូនដ្ាំ ឹងជាលាយលកេ ៍អ្កសរជា  ន៖ 
 
លិខិតជូនែំណឹ្ជាលាយលកខណ៍អក្រជាម្ុន ក្តវូបានែតល់ជូនឪពុកមាត យផែលកូនមានេិទធិក្េបឆាប់តាម្សពលសវលាេម្រម្យ 
មុ្នែំសណើរការកម្ម វធីិ ឬបែិសេធចាប់សែតើម្ ឬផ្លែ េ់បត រូការកំណត់អតតេញ្ហញ ណការវាយតនម្ែ ឬការរកសាលាសរៀនឱ្យកូន 
ឬការែតល់សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ ផែលក្តឹម្ក្តវូឆំសពាោះកុមារ និ្ក្កមុ្ក្រួសារកុមារ។ 
 
វវធិានការខដ្លបានឈសន ើស ាំ៖ 
 
សែើម្បីចាប់សែតើម្សេវាកម្មផែលបានសរៀបោប់បញ្ជ ីសៅកន ញ្កម្ម វធីិ IFSP 
ផែលកន ញ្សនាោះការយល់ក្ពម្ក្តូវបានែតល់ជូនក្េបតាម្ការេស ខ្បសេវាកម្ម។ 
 
 ូលឈហត ចាំឈ ោះការចាត់វធិានការ៖ 
 
បនាទ ប់ពីពិភាកាអំពីព័ត៌មានវាយតនម្ែទាំ្ អេ់ ផែលរមួ្មានការក្តួតពិនិតយរបេ់ក្កមុ្ក្រួសារ និ្ការក្ពួយបារម្ភ អាទិភាព 
និ្ធនធានរបេ់ពួកសរ ក្កមុ្ការងារកម្ម វធីិ IFSP ផែលរមួ្មានក្កមុ្ក្រួសារ 
បានយល់ក្ពម្ឆំសពាោះសេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ និ្ការគំក្ទសែ្្ៗសទៀតផែលក្តូវែតល់ជូន 
សែើម្បីេសក្ម្ឆបានលទធែលផែលឆ្់បាន។  
 
វវធិានការ បានរដិ្ឈស្ (ឈរើមាន)៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ូលឈហត ចាំឈ ោះការរដ្ិឈស្ (ឈរើវធិានការ បានរដិ្ឈស្)៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ទាំព័្យរហតាឈលខាក ម វ ិ្ ី IFSP 
 
ការយល់ក្ពម្៖ 

☐ ខ្ញ ំបាន/នា្ខ្ញ ំបានឆូលរមួ្កន ញ្ការអភិវឌ្ឍកម្ម វធីិ IFSP សនោះ 

សេើយខ្ញ ំបានែតល់ការយល់ក្ពម្ផែលបានជូនែំណឹ្កម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 
និ្អែកែតល់សេវាកម្មសែើម្បីអនុវតតេកម្មភាពផែលបានសរៀបោប់សៅកន ញ្ IFSP សនោះ។ 
ការយល់ក្ពម្មានន័យថាខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំបានទទួលែំណឹ្ោ៉ែ ្សពញសលញអំពីព័ត៌មានទាំ្ អេ់ផែលពាក់ព័នធនឹ្េកម្មភាពផែលកន ញ្
សនាោះការយល់ក្ពម្ក្តូវបានផេវ្រក,  ជាភាសាកំសណើតរបេ់ខ្ញ ំ ឬតាម្រសបៀបទាក់ទ្សែ្្សទៀត  ផែលខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ែឹ្ 
និ្យល់ក្ពម្ជាលាយលកខណ៍អក្រឆំសពាោះការអនុវតតេកម្មភាពផែលកន ញ្សនាោះការយល់ក្ពម្ក្តវូបានផេវ្រក;  
ការយល់ក្ពម្ពិពណ៌នាអំពីេកម្មភាព និ្ការសរៀបោប់កន ញ្កំណត់ក្តានានា (ក្បេិនសបើមាន) ផែលក្តូវបសញ្េញឱ្យែឹ្ព័ត៌មាន 
និ្េក្មាប់អែកណាមាែ ក់; និ្ការែតល់ជូនការយល់ក្ពម្របេ់ខ្ញ ំជាការេម ័ក្រឆិតត 
សេើយអាឆែកសឆញវញិសដ្ឋយេរសេរជាលាយលកខណ៍អក្របានក្រប់សពលសវលា។ ការែកសឆញផបបសនោះ មិ្នមានេកម្មភាពស ើ្វញិស ើយ 
(វាមិ្នក្តូវអនុវតតឆំសពាោះេកម្មភាពណាមួ្យផែលបានសកើតស ើ្មុ្នការែកសឆញការយល់ក្ពម្វញិស ើយ។ )  
 

☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ថាខ្ញ ំអាឆទទួលយក ឬបែិសេធសេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ណាមួ្យ 

(សលើកផល្ផតមុ្ខងារតាម្នីតិវធីិផែលតក្មូ្វឱ្យមានផែលេថ ិតសក្កាម្បទបបញ្ញតត ិេក្មាប់ការេក្ម្បេក្មួ្លធនធានក្រួសារ) 
សេើយអាឆបែិសេធសេវាកម្មផបបសនោះបនាទ ប់ពីការទទួលយកវាជាសលើកែំបូ្ 
សដ្ឋយម្ិនមានប ក្សក្គោះថាែ ក់ែល់សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ណាមួ្យ 
ផែលកូនខ្ញ ំឬក្កមុ្ក្រួសារខ្ញ ំទទួលបានតាម្រយៈកម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន។ (កំណត់េមាគ ល់៖ 
បំសពញការបែិសេធសេវាអនតោរម្ន៍មុ្នសពលមួ្យឬសក្ឆើន ឬបែិសេធការឆូលរមួ្ឆំសពាោះេំណុំផបបបទកម្ម វធីិ ESIT 
ក្បេិនសបើមានលកខណៈេម្រម្យ។ )  
 

☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ថាកម្ម វធីិ IFSP របេ់ខ្ញ ំនឹ្ក្តូវផឆករំផលកកន ញ្ឆំសណាម្អែកែតល់សេវាកម្មអនតោរម្ន៍ចាប់សែតើម្ែំបូ្ 

និ្អែកក្រប់ក្រ្កម្ម វធីិផែលទទួលខុេក្តូវឆំសពាោះការអនុវតតកម្ម វធីិ IFSP សនោះ។  
 

☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំបានទទួលឯកសារែតឆម្ែ្មួ្យឆាប់ពីកម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 

ឆាប់េត ីពីការអប់រំបុរគលផែលមានពិការភាព (IDEA) ផែែក C ការការពារេុវតថ ិភាពតាម្នីតិវធីិ [េិទធិមាតាឬបិតា] ក្េបតាម្កម្ម វធីិ 
IFSP សនោះ។ ព័ត៌មានសនោះោប់បញ្ច លូនីតិវធីិបណត ឹ្ និ្ការកំណត់សពលសវលាផែលខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំអាឆសក្បើបាន 
ក្បេិនសបើខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំេសក្ម្ឆឆិតតសៅសពលសក្កាយថាខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំម្ិនយល់ក្ពម្ឆំសពាោះការេសក្ម្ឆឆិតតណាមួ្យ។ 
េិទធិទា ំ្ សនោះក្តវូបានពនយល់ែល់ខ្ញ ំ សេើយខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ែឹ្អំពីេិទធិទា ំ្ សនោះ។  
 

☐ ខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំបានទទួលឯកសារែតឆម្ែ្មួ្យឆាប់ពីកម្ម វធីិគំក្ទកុមារនិ្ទារកចាប់សែតើម្ែំបូ្សៅរែាវា៉ា េីុនសតាន 

ក្បព័នធ ទូទាត់ក្បាក់និ្សគលនសោបាយនែែឈន លួក្េបតាម្កម្ម វធីិ IFSP សនោះ។ សគលនសោបាយសនោះ 
កំណត់អតតេញ្ហញ ណការការពារេុវតថ ិភាពតាម្នីតិវធីិនិ្ជសក្ម្ើេសដ្ឋោះក្សាយជសមាែ ោះ ផែលខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំអាឆសក្បើក្បាេ់ 
ក្បេិនសបើខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំេសក្ម្ឆឆិតតសៅសពលសក្កាយថាខ្ញ ំមិ្នយល់ក្ពម្ឆំសពាោះការេសក្ម្ឆឆិតតណាមួ្យផែលពាក់ព័នធនឹ្ការទូទាត់វកិកយប

ក្តសលើការធានាោ៉ា ប់រ្ពីរែា ឬឯកជន· ការកំណត់ឱ្យទទួលយកក្បាក់ឈន លួ និ្/ឬ ការកំណត់េម្តថភាព 
ឬអេម្តថភាពកន ញ្ការប្់ក្បាក់។ េិទធិទា ំ្ សនោះក្តវូបានពនយល់ែល់ខ្ញ ំ សេើយខ្ញ ំបាទ/នា្ខ្ញ ំយល់ែឹ្អំពីេិទធិទា ំ្ សនោះ។  
 
 

េតថសលខា (រូេយក មួ្យ)៖ ☐ មាតាឬបិតា ☐ អាណាពាបាលក្េបឆាប់ ☐ មាតាឬបិតាជំនួេ                               កាលបរសិឆេទ 

 
 

អ្នកចូលរ ួក ម វ ិ្ ី IFSP ខដ្លបានចូលរ ួកន ុងកិចចប្រជ ាំក ម វ ិ្ ី IFSP៖ 

ស ម្ ោះេរសេរជាអក្រពុម្ព 
និ្លិខិតបញ្ហជ ក់ 

តួនាទ/ីអ គ្ការ េតថសលខា កាលបរសិឆេទ 

    

    

    

    

រ គគលដូ្ចខាងឈប្កា  ិនបានចូលរ ួកិចចប្រជ ាំឈ ើយ រ៉ែ ខនតបានចូលរ ួឈៅកន ុងកិចចប្រជ ាំតា រយៈកិចចប្រជ ាំតា ការឈៅទូរស័ព្យទ  ឬសរឈសរជាលាយលកេ ៍អ្កសរ 
(រញ្ហា ក់ឈតើ ួយណា)៖ 

ស ម្ ោះេរសេរជាអក្រពុម្ព 
និ្លិខិតបញ្ហជ ក់ 

តួនាទ/ីអ គ្ការ េតថសលខា Cកិឆេក្បជុំតាម្ការសៅទូរេ័ពទ 
ឬេរសេរជាលាយលកខណ៍អក្រ 
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