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លិខិតជូនដំណឹង 

និងការយល់ព្រមចំព ោះការព្តួតរនិិតយ 
ផគលបំណង៖ ផ្តល់ជូនលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនដល់មាតាឬបិតាក្ន ុងក្រណីព ន្ ើ្ ុំការព្តួតរនិិតយ 

និងពដើមបីទទួលបានការយល់ព្រមរមីាតាបិតា ពដើមបីអនុវតតការព្តួតរិនិតយ។ 

ផ ម្ ោះកូន ថ្ងៃខែឆ្ន ំកំផណើត អនកសទ្មបសទ្មួលធនធានទ្រួសារ 

មូលផេតុចំផ ោះលិែិតដំណឹង 
ក្មមវធីិ ESIT តព្មូវឱ្យផ្តល់ជូនពលាក្អនក្នូវលិខិតជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនដដលមានរយៈពរល្មរមយ 

មុនការអនុវតត្ក្មមភារព្តួតរិនិតយ (ការកំ្ណត់អតត្ញ្ញា ណ)។ 

ការណ៍ពនោះតព្មូវឱ្យពលាក្អនក្ផ្តល់ជូនការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដដលបានជូនដំណឹង្ព្មាប់្ក្មមភារទងំពនោះតាមរយៈការហ

តថពលខារប្់អនក្ខាងពព្កាម។ ពោលបំណងននការព្តួតរនិិតយពនោះ 

គឺពដើមបីកំ្ណត់តព្មូវការរប្់កូ្នអនក្្ព្មាប់ការវាយតនមៃ/ការបា៉ា ន់ព្បមាណដដល ថ្ ិតពព្កាមក្មមវធីិ ESIT ។ 

ពហើយពនោះជារបាយការណ៍រប្់អនក្អំរលិីខិតជូនដំណឹងព ោះ។  

"ការយល់ព្រម" មានន័យថា that; (1) (1) 

ពលាក្អនក្ទទួលបានដំណឹងយ៉ា ងពរញពលញអំររី័ត៌មានទងំអ្់ដដល ក់្រ័នធនឹង្ក្មមភារ 

ដដលក្ន ុងព ោះការយល់ព្រមណាមួយព្តូវបានដ ែ្ងរក្ជាភាសាកំ្ពណើតរប្់អនក្ ឬរពបៀបននការព្បាព្្័យទក់្ទង 

ដដលរមួមានទងំភាសាពព្បើ្ញ្ញា  អក្សរ្ព្មាប់មនុ្សខាែ ក់្ ឬការព្បាព្្័យទក់្ទងពោយផ្ទា ល់មាត់ដដល្មព្ ប; (2) 

ដដលពលាក្អនក្យល់ដឹងនិងយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំព ោះការអនុវតត្ក្មមភារដដលព្តូវបានដ្ ែ ងរក្; (3) 

ការយល់ព្រមពនោះរិរណ៌ អំរី្ក្មមភារនិងរាយបញ្ជ ីក្ត់ព្តាអនតរាគមន៍ចាប់ពផ្តើមដំបូង 

(ព្ប្ិនពបើមាន)ដដលនឹងព្តូវបពញ្េញឱ្យដឹងរត៌័មានពៅអនក្ណាដដលព្តូវផ្សរែផ្ាយឱ្យដឹង; និង (4) 

ការផ្តល់ជូនការយល់ព្រមរប្់អនក្ជាការ្ ម ័ព្គចិតត ពហើយអាចដក្ពចញវញិពោយ រ្ព រ្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សបានព្គប់ពរលពវលា។ 
ព្ប្ិនពបើពលាក្អនក្ដក្ពចញការយល់ព្រមព ោះ វាមិនមាន្ក្មមភារព ើងវញិព ើយ6 

(វាមិនអនុវតតចំព ោះ្ក្មមភារដដលបានពក្ើតព ើងមុនការយល់ព្រមពនោះព្តូវបានដក្ពចញវញិព ើយ)។  

វវធិានររខដលននផសន ើសំុ 

កូ្នរប្់អនក្នឹងព្តូវព្តួតរិនិតយពៅក្ន ុងដផ្នក្វវិតតន៍មួយឬពព្ចើនដូចខាងពព្កាមពនោះ៖ ការចងចា ំចល នដពជើងនិងរាងកាយ 

ជំ ញពព្បើនដ ការព្បាព្្័យទក់្ទង ្ ងគម-អារមមណ៍ ការ ព្្មប្ព្មួលខល នួ ចក្ខ ុឬការពមើលព ើញ និងការសាត ប់ឬការឭ។ 

លទធផ្លព្តួតរិនិតយពនោះ 

នឹងព្តូវពព្បើព្បា្់ពដើមបីកំ្ណត់តព្មូវការរប្់កូ្នអនក្្ព្មាប់ការវាយតនមៃ/ការបា៉ា ន់ព្បមាណដដល ថ្ ិតពព្កាមក្មមវធីិ ESIT ។ 

ពទោះជាយ៉ា ងណាក៏្ពោយ ព្ប្ិនពបើពលាក្អនក្ព ន្ ើ្ំុ 

និងផ្តល់ជូនការយល់ព្រមចំព ោះការវាយតនមលព្គប់ពរលពវលាពៅក្ន ុងដំពណើរការព្តួតរនិិតយព ោះ ការវាយតនមៃនឹងព្តូវពធែើព ើង 

ពទោះជាកូ្នរប្់អនក្មិន្ងស័យថាមានរកិារភារក៏្ពោយ។ លទធផ្លនិងរ័ត៌មានដដលទទួលបានពៅអំកំ្ ុងពរលព្តួតរនិិតយព ោះ 

នឹងរក្ាការ្មាា ត់។  

ររពិពណ៌នា 

រពបៀបព្តួតរិនិតយពនោះព្តូវអនុវតតពោយដផ្ែក្ពលើការដព្បព្បួលពៅតាមតព្មូវការរប្់កូ្នអនក្។ 

ការព្តួតរិនិតយពនោះអាចរាប់បញ្ច ូលការរិនិតយព ើងវញិនូវកំ្ណត់ព្តាពវជជសាស្ត ត្ /ការលូតលា្់ ការ្មាា ្ន៍មាតាឬបិតា 

ការអពងេតពមើលកុ្មារ និង/ឬ ការព្គប់ព្គងវធីិសាព្ ត្ ព្តួតរិនិតយពមើលការលូតលា្់ផ្ល វូការនិងពព្ៅផ្ល វូការ។ 

បុគគលិក្ដដលអនុវតតការព្តួតរិនិតយ នឹងរិភាក្ាជាមួយពលាក្អនក្អំរីវធីិសាស្ត ត និងលទធផ្លទងំពនោះ។  

ររកំណត់ផពលផវលា 
ព្ប្ិនពបើមានការ្ពព្មចមួយបានពធែើព ើងថាកូ្នរប្់អនក្ព្តូវការការវាយតនមៃ/ការបា៉ា ន់ព្បមាណ 

និងការអភិវឌ្ឍដផ្នការព្វាក្មម ព្ក្មុព្គួសារដដលមានលក្ខណៈបុគគល (IFSP) ព្តូវដតបញ្េ ប់ក្ន ុងរយៈពរល 45 

នងានននងៃព្បតិទិនពោយគិតចាប់រីនងាដដលកូ្នរប្់អនក្បានបញ្ជ នូពៅក្មមវធីិ ESIT ។ 

ព្ប្ិនពបើព្គួសាររប្់អនក្ព្តូវការពរលបដនថមពលើ្ រី 45 នងាព ោះ 

វាមានសារៈ្ំខាន់ណា្់ដដលថាពលាក្អនក្ព្តូវព្បាប់អនក្្ព្មប ព្្មួលធនធានព្ក្មុព្គួសាររប្់អនក្។  

កំ្ណត់កាលបរពិចេទកូ្នរប្់អនក្ ដដលបានបញ្ជ នូពៅក្មម វធីិ ESIT៖  

ររររួលសាា ល់ និងរនយររណ៍អំពីររយល់ទ្ពម 



ខំុ្បាទ/ ងខំុ្បានទទួលឯក្សារងតចមៃងមួយចាប់នន្ិទធិនិងការការ រ្ុវតថិភារតាមនីតិវធីិរប្់ខំុ្ ដដល ថ្ ិតពព្កាមដផ្នក្ C នន 

IDEA (ក្មមវធីិោំព្ទកុ្មារនិងទរក្ចាប់ពផ្តើមដំបូង ចាប់ ត្ ីរីការអប់រំបុគគលដដលមានរិការភារ (IDEA) ដផ្នក្ C 

ការការ រតាមនីតិវធីិ [្ិទធ ិមាតាឬបិតា]} 
ពោយមានលិខិតជូនដំណឹងពនោះ។__________________________________________________________________________ 

អក្សរដំបូងននព ម្ ោះមាតាឬបិតា 

្ិទធិទងំពនោះព្តូវបានរនយល់ដល់ខំុ្ ពហើយខំុ្បាទ/ ងខំុ្យល់ដឹងអំរី្ ិទធិទងំពនោះ។ ខំុ្បាទ/ ងខំុ្ 

យល់ថាការយល់ព្រមរប្់ខំុ្ជាការ្ ម ័ព្គចិតត ពហើយថាខំុ្អាចពព្ជើ្ពរ ើ្ មិនឱ្យព្តួតរិនិតយកូ្នខំុ្បានព្គប់ពរលពវលា 

ពបើពទោះជាពព្កាយរីការចុោះហតថពលខាពលើ្ំណំុដបបបទពនោះក៏្ពោយ។ 

ខំុ្បាទ/ ងខំុ្យល់ថាព្ប្ិនពបើខំុ្ពព្ជើ្ពរ ើ្ មិនព្រមយល់ព្រមចំព ោះការព្តួតរនិិតយពនោះ កូ្នរប្់ខំុ្នឹងមិនព្តូវព្តួតរិនិតយព ើយ។ 

ខំុ្បាទ/ ងខំុ្យល់ថាខំុ្អាចព ន្ ើ្ ុំការវាយតនមៃកូ្នរប្់ខំុ្ពៅពរលណាមួយពៅអំ ុងពរលមានដំពណើរការព្តួតរនិិតយ 

ពហើយការវាយតនមៃនឹងព្តូវពធែើព ើង។ 

☐ ខំុ្ផ្តល់ជូន ☐ ខំុ្មិនផ្តល់ជូន ការយល់ព្រមដដលបានជូនដំណឹងរប្់ខំុ្ចំព ោះក្មមវធីិ ESIT 

ពដើមបីអនុវតត្ក្មមភារ ដដលបានរិរណ៌ ខាងពលើ។

សរផសរអកសរពុមពផ ម្ ោះរបស់មាោឬបិោ 

េតថផលខាមាោឬបិោ រលបរផិចេរ 

កុ្មាៈ 2012 

ននររួលផដ្ឋយផ ម្ ោះ/ឋានៈ/រីភ្នន ក់ងារ រលបរផិចេរ 

ឯក្សារភាជ ប់ ; ក្មម វធិីោំព្ទក្ុមារនិងទរក្ចាប់ពផ្ត ើមដំបូង  ចាប់ ត្ ីរីការអប់រំបុគគ លដដលមានរិការភារ (IDEA) ដផ្នក្ C 

ការការ រ្ុវតថ ិភារតាមនីតិ វធិី {្ិទធ ិមាតាបិតា]) 

ក្ំណត់្មាគ ល់មាតាបិតាដដលព្តូវទទួលបានឯក្សារងតចមៃងមួយចាប់រី្ំណុំ ដបបបទពនោះ និងឯក្សារងតចមៃងដដលមានចុោះហតថពលខា  

ព្តូវរាប់បញ្ច ូលក្ន ុងក្ំណត់ព្តាអនត រាគមន៍ចាប់ពផ្ត ើមដំបូងរប្់ក្ុមារ។ 

កុ្មាៈ 2012 
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