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លិខិតជូនដណំឹង និងការយល់ព្រម 
ចំព ោះការវាយតម្មៃ/ការប៉ា ន់ព្រមាណពលើកដំរូង 
គោលបំណង៖ ពដើមបីផ្តល់លិខិតជូនដណំឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជាមុនដល់មាតាឬរិតាពៅពរលការរវាយតម្មៃ/ការប៉ា ន់ព្រមាណពលើកដំរូង ព្តូវបនព ន្ ើ្ំុ 

និងទទួលការយល់ព្រមរមីាតារិតាពដើមបីអនុវតតការរវាយតម្មៃ/ការប៉ា ន់ព្រមាណពលើកដំរូងដដលបនព ន្ ើ្ំុ។ 

គ ម្ ោះកូន ថ្ងៃខែឆ្ន កំំគណើត អ្នកសម្របសម្រួលធនធានម្រួសារ 

រូលគេតុចំគ ោះលិែតិដំណឹង 

កមម វធីិ ESIT តព្មូវឱ្យផ្តល់ជូនពលាកអនកនូវលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជាមុនដដលមានរយៈពរល្មរមយ មុនការអនុវតត្កមមភារម្នការរវាយតម្មៃ 

និងការប៉ា ន់ព្រមាណ។ វាតព្មូវឱ្យពលាកអនកផ្តល់ជូនការយល់ព្រមជាលាយលកខណ៍អកសរ  

ដដលបនជូនដណំឹង្ព្មារ់្កមមភារទងំពនោះតាមរយៈហតថពលខាររ្់អនកខាងពព្កាម។។ ពោលរំណងម្នការរវាយតម្មៃ និងការប៉ា ន់ព្រមាណ 

គឺពដើមបីទទួលបនរ័ត៌មានអំរីកូនររ្់អនករីពលាកអនក និងមនុ្សពផ្សងពទៀតដដលអនកព ន្ ើ្ំុឱ្យចូលរមួ;  

ផ្តល់ជូនរ័ត៌មានរដនថមដល់ព្កមុព្គួសារររ្់អនកអំរីការវវិតតន៍កូនររ្់អនក; កំណត់ភារខាៃ ំងដតមួយគត់ និងតព្មូវការររ្់កូននិងព្វាកមមររ្់អនក 

ដដលអាច្មព្្រពដើមបីរំពរញតព្មូវការទងំព ោះ; កំណត់ថាពតើកូនររ្់អនកមាន្ិទធិទទួលបនកមម វធីិ ESIT ឬអត់; 

ពហើយព្រ្ិនពរើកូនររ្់អនកមាន្ិទធិព្្រចារ់ចំព ោះកិចចព្រមពព្រៀង និងការចូលរមួររ្់អនក 

រពងក ើតដផ្នការព្វាកមមព្កមុព្គួសារដដលមានលកខណៈរុគគលដដល្រព្រជាលាយលកខណ៍អកសរ (IFSP) ។ ពហើយពនោះជារបយការណ៍ររ្់អនកអំរីលិខិតជូនដណំឹងព ោះ។ 

ការយល់ព្រម"”មានន័យថា៖ (1) ពលាកអនកទទួលបនដំណឹងយ៉ា ងពរញពលញអំរីរ័ត៌មានទងំអ្់ដដល ក់រ័នធនឹង្កមមភារ 
ដដលកន ុងព ោះការយល់ព្រមណាមួយព្តូវបនដ ែ្ ងរកជាភាសាកំពណើតររ្់អនក 
(លុោះព្តាដតមិនអាចពធែ ើបនតាមលកខណៈចា្់លា្់ពដើមបីអនុវតតដូពចនោះ) ឬរពរៀរម្នការព្បព្្័យទក់ទង ដដលរមួមានទងំភាសាពព្រើ្ញ្ញា  
អកសរ្ព្មារ់មនុ្សខាែ ក់  ឬឬការព្បព្្័យទក់ទងពោយផ្ទា ល់មាត់ដដល្មព្្រ; (2) 
ដដលពលាកអនកយល់ដងឹនិងយល់ព្រមជាលាយលកខណ៍អកសរចំព ោះការអនុវតត្កមមភារដដលព្តូវបនដ ែ្ ងរក; (3) 
ការយល់ព្រមពនោះរិរណ៌ អំរី្កមមភារនិងរាយរញ្ជ ីកត់ព្តាអនតរាគមន៍ចារ់ពផ្តើមដំរូង (ព្រ្ិនពរើមាន) 
ដដលនឹងព្តូវរពញ្ចញឱ្យដងឹរ័ត៌មានពៅអនកណាដដលព្តូវផ្សរែផ្ាយឱ្យដងឹ; និង (4) ការផ្តល់ជូនការយល់ព្រមររ្់អនកជាការ ម្ ័ព្គចិតត 
ពហើយអាចដកពចញវញិពោយ្រព្រជាលាយលកខណ៍អកសបនព្គរ់ពរលពវលា។ ព្រ្ិនពរើពលាកអនកដកពចញការយល់ព្រមព ោះ 
វាមិនមាន្កមមភារព ើងវញិព ើយ  (វាមិនអនុវតតចំព ោះ្កមមភារដដលបនពកើតព ើងមុនការយល់ព្រមពនោះព្តូវបនដកពចញវញិព ើយ)។ 

វិ ធាធានររខដលននគសន ើសុំ

ការវាយតម្មៃនិងការប៉ា ន់ព្រមាណនឹងព្តូវអនុវតតពោយរុគគលដដលមានលកខណៈ្មបតត ិព្គរ់ព្ោន់យ៉ា ងតិចចំនួនរីរ ក់មករីដផ្នកអរ់រំពផ្សងោន  

(ឬអនកជំ ញដដលមានលកខណៈ្មបតត ិព្គរ់ព្ោន់រីដផ្នកអរ់រំចំនួនរីរ) ពោយព្្រតាមពោលនពយបយនិងនីតិវធីិម្នកមម វធីិ ESIT ។ 

ការចូលរមួររ្់អនកជា្មាជិកម្នព្កមុការងារវាយតម្មៃ ព្តូវបនពលើកទឹកចិតតយ៉ា ងខាៃ ំង។ ពលាកអនកយល់ដឹងអំរីកូនររ្់អនកយ៉ា ងលអ រំផ្ុត 

ពហើយអាចផ្តល់រ័ត៌មាន្ំខាន់ៗអំរកូីនររ្់អនក។ ការវាយតម្មៃនិងការប៉ា ន់ព្រមាណគឺជាទ្សនៈទូលំទូលាយមួយអំរីរពរៀរដដលកូនររ្់អនកកំរងុអនុវ

តតមុខវជិាជ ដផ្នកការយល់ដឹង ចល ម្ដពជើងនិងរាងកាយ ជ ំញពព្រើម្ដ ការព្បព្្័យទក់ទង ការវវិតតន៍ដផ្នក្ព្មរខល នួ ផ្ល វូចិតតនិង្ងគម ដូចជាចកខ ុឬការពមើលព ើញ 

និងការសាត រ់ផ្ងដដរ។ លទធផ្លរងាា ញអំរីរពរៀរដដលកូនររ្់អនកកំរុងអនុវតតពៅព្គរ់មុខវជិាជ ទងំពនោះ ពហើយថាពតើកូនររ្់អនក មាន្ិទធិទទួលបនព្វាកមម ESIT 

ឬអត់។

ររពិពណ៌នា 

ការវាយតម្មៃដដលបនព ន្ ើ្ំុ នឹងរារ់រញ្ច លូនូវនីតិវធីិជាពព្ចើន ដដលរមួមានទងំការព្គរ់ព្គងវធីិសាស្ត ត្ ម្នវាយតម្មៃ ការទទួលយកព្រវតត ិកុមារ ការ្មាា ្ន៍ឪរុកមាត យ 

ការព្រមូលរ័ត៌មានរី្មាជិកព្គួសារ អនកពមើលដែទ ំអនកជំ ញដផ្នកពវជជសាស្ត ត្  ឬអនកជំ ញពផ្សងពទៀត និង 

ការរិនិតយព ើងវញិនូវកំណត់ព្តាពវជជសាស្ត ត្  អរ់រំ ឬកំណត់ព្តាពផ្សងពទៀត។ នីតិវធីិវាយតម្មៃដដលបនព ន្ ើ្ំុនឹងកំណត់ភារខាៃ ំងដតមួយគត់ និងតព្មូវការ 

និងព្វាកមមអនតរាគមន៍ចារ់ពផ្តើមដរូំងដដលដដល្មរមយររ្់កូនអនក។ ការវាយតម្មៃនឹងរារ់រញ្ច លូ៖ ការរិនិតយព ើងវញិនូវលទធផ្លវាយតម្មៃ; 
ការព្តួតរិនិតយផ្ទា ល់ខល នួអំរីកូន ការកំណត់អតត្ញ្ញា ណតព្មូវការររ្់កូនចំព ោះមុខវជិាជ អភិវឌ្ឍនីមួយៗតាមរយៈការពព្រើនីតិវធីិវាយតម្មៃជាផ្ល វូការនិងមិនផ្ល វូការ។ 
អនកផ្តល់ព្វាកមមម្នកមម វធីិ ESIT នឹងរិភាកាជាមួយពលាកអនកអំរីវធីិសាស្ត ត្ ដដលរួកពគនឹងពព្រើព្ប្់្ព្មារ់ការវាយតម្មៃ និងការប៉ា ន់ព្រមាណពនោះ។ ការ 

វាយតម្មៃ និងការប៉ា ន់ព្រមាណពនោះនឹងព្តូវផ្តល់ជូនពោយឥតគិតម្ែៃពលាកអនកព ើយ។ 
លទធផ្លព្តូវបនរកាទុកពៅកន ុងកំណត់ព្តាអនតរាគមន៍ចារ់ពផ្តើមដំរូងររ្់កូនអនក។ ោម នរ័ត៌មានអំរកីារវាយតម្មៃ 
និងការប៉ា ន់ព្រមាណនឹងព្តូវដចករំដលកជាមួយនរណាមាន ក់ ឬទីភាន ក់ងារណាមួយពព្ៅកមម វធីិ ESIT ព ើយ 

លុោះព្តាដតពលាកអនកផ្តល់ជូនការយល់ព្រមជាលាយលកខណ៍អកសរពដើមបីពធែ ើដូពចនោះ។ ព្កមុការងារកមម វធីិ IFSP នឹងកំណត់ថាពតើកូនររ្់អនកមាន្ិទធិព្្រចារ់ឬអត់ 

ពហើយនឹងផ្តល់លិខិតជូនដណំឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជាមុន ដដលរមួមានទងំ្ិទធិររ្់អនកពដើមបជីដជកោន ំអំរកីារកំណត់ភារមាន្ិទធិព្្រចារ់។

ររកំណត់គពលគិលា កំណតក់ាលររពិចេទកូនររ្់អនកដដលបនរញ្ជ នូពៅកមម វធីិ ESIT ។ 

Tព្កមុការងាររហុមុខវជិាជ នឹងរំពរញការវាយតម្មៃនិងការប៉ា ន់ព្រមាណ ពហើយពរើកូនររ្់អនកមាន្ិទធិព្្រចារ់ ពហើយអនកយល់ព្រមព ោះ 

ការអភិវឌ្ឍដផ្នការព្វាកមមព្កមុព្គួសារដដលមានលកខណៈរុគគល (IFSP) ព្តូវដតរញ្ច រ់កន ុងរយៈពរល 45 
ម្ែៃម្នម្ែៃព្រតិទិនពោយគិតចារ់រីម្ែៃដដលកូនររ្់អនកបនរញ្ជ នូពៅ។ ព្រ្ិនពរើព្គួសារររ្់អនកព្តូវការពរលរដនថមពលើ្រី 45 ម្ែៃព ោះ 
វាមានសារៈ្ំខាន់ណា្់ដដលថាពលាកអនកព្តូវព្បរ់អនក្ព្មរ្ព្មួលធនធានព្គួសារររ្់អនក។ កមម វធីិ IFSP 
ជាដផ្នការពរៀរចំជាលាយលកខណ៍អកសរដដលបនអភិវឌ្ឍពោយភារជាម្ដគូជាមួយព្កមុព្គួសារនិងអនកជំ ញររ្់អនក 

ពដើមបរំីពរញតព្មូវការដដលកំរុងរនតដំពណើរការ្ព្មារ់កូនអនកនិងព្កមុព្គួសារររ្់អនក។ វាអាចផ្ទៃ ្់រត រូបនព្គរ់ពរលពវលា។ កមម វធីិ IFSP 

ព្តូវបន្រព្រជាលាយលកខណ៍អកសរដតរ៉ាុពណាណ ោះ ព្រ្ិនពរើកូនររ្់អនកមាន្ិទធិព្្រចារ់ចំព ោះព្វាកមម។ 

ររទទួលសាា ល ់និងរនយររណ៍អ្ំពីររយល់ម្ពរ 

ែ្ញ ំនទ/នាងែ្ញនំនទទួលឯកសារងតចរលងរួយចាប់ថ្នសិទធ ិនិងររររ រសុិតថិភាពតារនតីិិ ធាធីរបស់ែ្ញ ំ 
ខដលសថ ិតគម្ររខននក C ថ្ន IDEA (ករម ិ ធាធីោមំ្ទកមុារនិងទារកចាប់គនតើរដំបូង 
ចាប់សត ីពីររអ្ប់រំបុរាលខដលមានពិររភាព ខននក C 

ររររ រសុិតថិភាពតារនតីិិ ធាធី [សិទធ ិមាតាបិតា]) គោយមានលិែតិជូនដំណឹងគនោះ។ ្ិទធិនិងនីតិវធីិការ រ្ិទធិតាមនីតិវធីិទងំពនោះ បនរនយល់ខំុ្ 
ពហើយខំុ្យល់ដឹងអំរី្ិទធិនិងនីតិវធីិទងំពនោះ។ ខំុ្បទ/ ងខំុ្ យល់ថាការយល់ព្រមររ្់ខំុ្ជាការ ម្ ័ព្គចិតត 
ពហើយថាខំុ្អាចពព្ជើ្ពរ ើ្ មិនឱ្យវាយតម្មៃកូនខំុ្បនព្គរ់ពរលពវលា ពរើពទោះជាពព្កាយរកីារចុោះហតថពលខាពលើ្ំណុំដរររទពនោះក៏ពោយ។ ខំុ្បទ/ ងខំុ្ 
យល់ថាអែ ីដដលខំុ្ពព្ជើ្ពរ ើ្ មិនយល់ព្រមចំព ោះការវាយតម្មៃនិងការប៉ា ន់ព្រមាណពនោះ កូនខំុ្នឹងមិនព្តូវបនវាយតម្មៃឬប៉ា ន់ព្រមាណព ើយ 
ពហើយមិនអាចទទួលបនព្វាអនតរាគមន៍ចារ់ពផ្តើមដំរូងដដល ថ្ ិតពព្កាមកមម វធីិ ESIT ព ើយ។។ 

  ែ្ញ ំអ្នុិតត   ែ្ញ ំរិនអ្នុិតត ផ្តល់ជូនការយល់ព្រមដដលបនជូនដណំឹងររ្់ខំុ្ចំព ោះកមម វធីិ ESIT 
ពដើមបីអនុវតត្កមមភារ  ដដលបនរិរណ ៌ខាងពលើ 

អកសរដំរូងម្នព ម្ ោះ
មាតាឬរិតា 



 
 

 

សរគសរអ្កសរពុរពគ ម្ ោះរបស់មាតាឬបិតា 

េតថគលខាមាតាឬបិតា រលបរ ធាគចេទ 

ននទទួលគោយគ ម្ ោះ/ឋានៈ/ទីភាន ក់ងារ រលបរ ធាគចេទ 

ឯកសារភាជ រ់៖ ការជួយោំព្ទចារ់ពផ្តើមដំរូង្ព្មារ់កមម វធីិកុមារនិងទរក ចារ់ ត្ ីរីការអរ់រំរុគគលដដលមានរិការភារ (IDEA} ដផ្នក C ការការ រ្ុវតថ ិភារតាមនីតិវធីិ [្ិទធិមាតារិតា] 

កំណត់្មាគ ល់៖ មាតារិតាទទួលបនឯកសារែតចមៃងមួយចារ់រី្ំណំុដរររទពនោះ និងឯកសារែតចមៃងដដលមានចុោះហតថពលខា 

ព្តូវរារ់រញ្ច លូកន ុងកំណត់ព្តាអនតរាគមន៍ចារ់ពផ្តើមដំរូងររ្់កុមារ។ 
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