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14.C គោលការណណ៍ណនាំ អាំពីការ ចូលរមួ ចាំណាយគលើគ្រួសារ 

14.C.1. គេចក្ត ីណណនាំ 

(a) ណនែក C ននច្បាបស់្ត ីពីអប់រំបគុ្គលណែលមានពិការភាព (IDEA) 

បានគរៀបច្បំគ ើងគោយស្ភាគែើម្បីឱ្យមានជាប្បព័នធ គស្វាកម្ម 

ទំនាក់ទំនងអនតរភាែ ក់ងារស្ប្ម្បស្ប្មួ្លទូលំទូលាយស្ប្មាប់កមុារនិងទារកណែលមានពិការភា

ព។ ស្ភាទទួលស្គគ លថ់ាមានកម្ម វធីិណែលមានប្ស្គប់រចួ្បគ ើយ ណែលកំពងុបគប្ម្ើប្បជាពលរែឋគនេះ 

គ ើយនិងណនែក C 

បានបគងក ើតគ ើងគែើម្បនីតលជូ់នគ ោឋ រច្បនាស្ម្ព ័នធ គែើម្បសី្ប្ម្បស្ប្មួ្លកន ុងកម្ម វធីិទាងំគនេះ។ 

ជាលទធនលការនតលមូ់្លនិធសិ្ប្មាប់ណនែក C 

បានបគងក ើតគ ើងគែើម្បីគប្បើប្បាស្ប់្បភពមូ្លនិធសិ្ ពន័ធ  រែឋ និងមូ្លោឋ ន 

ណែលរមួ្មានការធានារ៉ា ប់រងរែឋ និងឯកជន។ គោយស្គរការនតលមូ់្លនិធិរែឋម្និប្គ្បប់្ោន់ 

គែើម្បីគច្បញនថ្ៃច្បណំាយគលើការអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែបូំងទាងំអស្់ 

ម្ិនណម្នគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូងទាងំអស្់ អាច្បនតលជូ់នតាម្ការចំ្បណាយរែឋគ ើយ។ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរប្តវូបានគគ្រំពឹងថានឹងចូ្បលរមួ្ចំ្បណែកណនែក ិរញ្ញ វតថ ុចំ្បគ េះកម្ម វធីិកូនរបស្ពួ់កគគ្។ 

ការរំពងឹទុកគនេះ 

អាច្បប្តវូបំគពញគោយការនតលជូ់នលទធភាពទទួលបានការណថ្ទាសំ្ខុភាព/ការធានារ៉ា ប់រងឯកជ

ន និងកម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid ស្ប្មាប់អែកទាងំគនាេះ ណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងទាងំអស្់គនាេះ 

ណែលកំែត់តប្មូ្វការទាម្ទារការចូ្បលរមួ្ចំ្បណាយគលើប្គួ្ស្គររបស្់កម្ម វធីិ ESIT ។ 

(b) វាជាភារកិច្បចម្ុនរែឋនមួី្យៗ 

គែើម្បីកែំត់កប្ម្ិតអតិបរមាច្បំគ េះការគប្បើប្បាស្់ធនធានទាងំគនេះគែើម្បបីគប្ម្ើការងារជូនច្បំនួ

នកុមារនងិទារកែ៏គប្ច្បើនណែលមានពកិារភាព និងប្កមុ្ប្គួ្ស្គររបស្ពួ់កគគ្។ 

វាជាភារកិច្បចម្ុនរែឋនមួី្យៗ គែើម្បីធានាថាធនធានទាងំគនេះប្តវូបានគប្បើប្បាស្់ 

គែើម្បីនតលជូ់នគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែបូំងណែលមានប្គ្បប់្ោន់គែើម្បនីតលជូ់នអតថប្ប

គោជន៍ែលក់ារលូតលាស្់កូន។ គែើម្បឱី្យកម្ម វធីិ ESIT 

រកាលកខែៈវនិិច្បឆ ័យភាពមានស្ិទធបិ្ស្បច្បាប់ទូលំទូលាយរបស្ខ់ល នួគនាេះ 

ការគប្បើប្បាស្ប់្បភពមូ្លនិធិណែលអាច្បមានទាងំអស្់ ណែលរមួ្មានការធានារ៉ា បរ់ងរែឋ 

ការធានារ៉ា ប់រងឯកជន នងិនថ្ៃគស្វាណែលចាបំាច្ប់។ 

 

14.C.2. គោលការណ៍ណណនាំទូគៅ 

(a) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.521(e)(2)(i) អែកនតល់គស្វាកម្ម ESIT 

នឹងនតលជូ់នឯកស្គរថ្តច្បម្ៃងជាលាយលកខែ៍អកសរមួ្យច្បាប់ននប្បព័នធ ទូទាត់ប្បាក់ 

និងគោលនគោបាយនថ្ៃគស្វាជូនគៅឪពុកមាត យគៅគពលគស្ែ ើស្ុំ។ 

(1) ការយលប់្ពម្ច្បំគ េះនតលជូ់នគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង 

 

ការោាំគ្ទក្ុមារនិងទារក្ចាប់គ ត្ើមដាំបូង 
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ប្តវូបានទទួលគៅកិច្បចប្បជុំណននការគស្វាកម្មប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានលកខែៈបុគ្គ

ល (IFSP); និង 

(2) ការយលប់្ពម្ច្បំគ េះការគប្បើប្បាស្ក់ារធានារ៉ា ប់រងឯកជន ឬរែឋ 
គែើម្បីទូទាត់ប្បាក់គស្វាកម្មណនែក C ។ 

(b) ការទូទាត់វកិកយបប្តស្ប្មាប់ការធានារ៉ា ប់រងស្គធារែៈឬឯកជនមិ្នអាច្បគកើតមានគ ើងរ ូ

តែលឪ់ពុកមាត យប្តវូបានគគ្នតលជូ់នប្បពន័ធ ទូទាត់ប្បាក់និងគោលនគោបាយនថ្ៃគស្វារបស្់ក

ម្ម វធីិ ESIT និងទទួលបានការយលប់្ពម្របស្់ឪពុកមាត យ។ 

(c) ម្ុខងារនិងគស្វាកម្មែូច្បខាងគប្កាម្ 

ប្តវូណតនតលជូ់នតាម្ការច្បណំាយស្គរបស្់រែឋគោយអែកនតល់គស្វាកម្ម ESIT 

គ ើយកន ុងគនាេះប្កមុ្ប្គួ្ស្គអាច្បម្ិនទទួលរងការច្បណំាយណាមួ្យគ ើយ៖ 

(1) ការអនុវតតតាម្តប្មូ្វការទាម្ទារណស្ែងរកកុមារគៅកន ុងកម្ម វធីិ Child Find 34 

CFR §§303.301 ែល់ 303.303 ។ 

(2) ការវាយតនម្ៃនិងការបា៉ា ន់ប្បមាែប្ស្បតាម្ 34 CFR §303.320, 

និងមុ្ខងារនានាណែល កព់័នធនឹងការវាយតនម្ៃនិងការបា៉ា ន់ប្បមាែគៅកន ុង 

34 CFR §303.13(b) ។ 

(3) គស្វាកម្មនានាស្ប្មាប់ការស្ប្ម្បស្ប្មួ្លគស្វាកម្ម (ការស្ប្ម្បស្ប្មួ្លធនធានប្គួ្ស្គរ) 

ណែលបានកំែត់កន ុង 34 CFR §§303.13(b)(11) និង 303.33 ។ 

(4) ស្កម្មភាពរែឋបាលនិងស្ប្ម្បស្ប្មួ្លទាក់ទងនឹង 

(i) ការអភិវឌ្ឍ ការពនិិតយគ ើងវញិ និងវាយតនម្ៃកម្ម វធីិ IFSPs និង IFSPs 

គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §§303.342 ែល់ 303.345; និង 

(ii) ការអនុវតតការការ រស្ុវតថភិាពតាម្នីតិវធីិគៅកន ុង 34 CFR §§303.400 

ែល់ 303.511 

និងស្មាស្ភាគ្គនសងគទៀតននប្បព័នធ គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូងទូ

ទាងំរែឋគៅកន ុង 34 CFR §§303.300 ែល់ 303.346 ។ 

(d) មុ្នការទូទាត់វកិកយបប្តការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាពរែឋ និង/ឬ 

ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជនគនាេះ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរនឹងប្តវូគស្ែ ើស្ុំឱ្យនតល់ជូនព័តម៌ានអំពីប្បាកច់្បំែូលនងិការច្បណំាយ 

ការយលប់្ពម្គែើម្បីបគញ្ចញឱ្យែឹងពត៌័មានណែលអាច្បកំែត់អតតស្ញ្ញញ ែផ្ទា លខ់ល នួ 

និងនតលជូ់នការយលប់្ពម្ទទួលយកការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងរែឋ  និង/ឬ ឯកជន។ 

ព័ត៌មានអំពបី្បាក់ច្បែូំលនងិការច្បណំាយ ប្តវូគប្បើប្បាស្់គែើម្ប ី

កំែតល់ទធភាព ឬភាពោម នលទធភាពបង់ប្បាក់របស្ប់្គួ្ស្គរ។ លទធភាព 

ឬភាពោម នលទធភាពរបស្់ប្គួ្ស្គរច្បំគ េះស្គថ នភាពបង់ប្បាក់ ប្តវូណតពិនិតយគ ើងវញិ 

និងគធែ ើបច្បច ុបបនែភាពោ៉ា ងតចិ្បមួ្យឆ្ែ ំម្តង ឬោ៉ា ងឆ្ប់ៗ  ប្បស្ិនគបើមានស្ំគែើពបី្គួ្ស្គរ។ 

(e) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.521(a)(4)(ii) 

ប្បស្ិនគបើប្គួ្ស្គរមួ្យបំគពញតាម្ការកែំត់នយិម្នយ័នន “ភាពោម នលទធភាពបងប់្បាក់" 

គស្វាកម្មណនែក C ទាងំអស់្ណែលបានកំែត់គៅកន ុងកម្ម វធីិ IFSP របស្់កូនពួកគគ្ 

នឹងប្តវូនតលជូ់នគោយឥតគិ្តនថ្ៃែល ់

ប្គួ្ស្គរគនេះ។ គលើស្ពីគនេះគទៀតភាពោម នលទធភាពបង់ប្បាក់របស្់ប្គួ្ស្គ 

រនឹងមិ្នបណាត លឱ្យមានការពនាគពល ឬការបែិគស្ធច្បគំ េះគស្វាកម្មណនែក C គ ើយ។ 

(f) អនុគលាម្តាម្ 34 CFR § 303.520 (a) (2) (i) និង (iii) តាម្លកខខែឌ ទទួលបានគស្វាកម្មណនែក 

C គនាេះ អែកនតល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូង 

អាច្បមិ្នតប្ម្វូឱ្យឪពុកមាត យចុ្បេះ តថគលខាឬចុ្បេះគ ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងឬអតថប្បគោជន៍រ

ែឋគ ើយ 

គ ើយប្តវូទទួលបានការយលប់្ពម្ម្ុនការគប្បើប្បាស្ក់ារធានារ៉ា ប់រងឬអតថប្បគោជន៍រែឋស្ប្មាប់

កុមារឬឪពុកមាត យ ប្បស្និគបើកូនឬឪពុកឬមាត យគនាេះមិ្នទាន់ចុ្បេះគ ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិណបបគនេះ។ 

ប្បស្ិនគបើមាតាឬបតិាម្ិននតលជូ់នការយល់ប្ពម្ច្បុេះគ ម្ េះ ឬទទួលយកកម្ម វធីិ Apple Health for 

Kids/Medicaid, អែកនតលន់តល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាបគ់នតើម្ែំបូង 
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ប្តវូគរៀបច្បឱំ្យមានគស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូង ណនែក C ទាងំគនាេះែណែលគៅកន ុងកម្ម វធីិ 

IFSP ណែលកន ុងគនាេះឪពុកឬមាត យបាននតលជូ់នការយលប់្ពម្។ 

ការខែេះខាតយលប់្ពម្ចំ្បគ េះការគប្បើប្បាស្ក់ម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid 

អាច្បមិ្នប្តវូគប្បើប្បាស្់គែើម្បពីនាគពល 

ឬបែិគស្ធគស្វាកម្មណាមួ្យណែលស្ថ តិគៅគប្កាម្ណនែកគនេះច្បំគ េះកមុារ ឬប្គួ្ស្គរ។ 

(g) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §§303.520(a)(3)(iv) and (b)(1)(ii) 

អែកនតល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង 

នឹងនតលជូ់នរបាយការែជ៍ាលាយលកខែ៍អកសរអពំីប្បគភទទូគៅននការច្បណំាយណែលប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ 

អាច្បទទួលរងគោយស្គរការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯ

កជន ែូច្បជា៖ 

(1) ការបង់ប្បាក់រមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង បុពែលាភធានារ៉ា ប់រង 

ឬការែក ូតយកប្បាក់គនសងៗគទៀត ែូច្បជាការច្បណំាយរយៈគពលណវងគនសងគទៀត 

ែូច្បជាការបាតប់ង់ការធានារ៉ា ប់រងគោយស្គរការកំែត់ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃ

ធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពប្បចំាឆ្ែ ឬំគពញមួ្យជីវតិគប្កាម្គោលនគោបាយធានារ៉ា ប់រ

ងស្ប្មាប់កុមារ មាតាឬបតិា ឬស្មាជិកប្គួ្ស្គរកូនរបស្់; 

(2) ស្កាត នុពលណែលការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា បរ់ងណថ្ទាសំ្ខុភាព

ឯកជនរបស្ប់្គួ្ស្គរ 

អាច្បមាននលប៉ាេះ លអ់វជិជមានែលភ់ាពអាច្បមានការធានារ៉ា ប់រងស្ុខភាពចំ្បគ េះកុ

មារពកិារ មាតាឬបតិា 

ឬស្មាជិកប្គួ្ស្គររបស្ក់ុមារណែលគច្បញនថ្ៃគប្កាម្គោលនគោបាយ; 

និងការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាព 

អាច្បប្តវូផ្ទា កគោយការគប្បើប្បាស្់គោលនគោបាយធានារ៉ា ប់រង 

គែើម្បីទូទាត់ប្បាក់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូង ណនែក C; ឬ 

(3) ស្កាត នុពលណែលបុពែលាភធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាព 

អាច្បទទួលរងប៉ាេះ ល់គោយការគប្បើប្បាស្ក់ារធានារ៉ា ប់រងឯកជនគែើម្បីទូទាត់ប្បាក់គស្

វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង។ 

(h) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.520(a)(2)(ii) 

អែកនតល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង នងឹទទួលបានការយល់ប្ពម្ពីប្គួ្ស្គរ 

ប្បស្ិនគបើការទទួលយកកម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid 

នឹងមានលទធនលណាមួ្យែូច្បខាងគប្កាម្៖ 

(1) ការថ្យច្បុេះការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងគពញមួ្យជីវតិណែលអាច្បមាន 

ឬអតថប្បគោជន៍ពអីែកណែលមានធានារ៉ា បរ់ងគនសងគទៀតស្ប្មាបក់ុមារ 

ឬមាតាឬបិតាគប្កាម្កម្ម វធីិគនាេះ។ 

(2) លទធនលការបង់ប្បាក់ពឪីពកុមាត យរបស្់កូនស្ប្មាប់គស្វាកម្មនានាណែលប្តវូបងប់្បាក់

តាម្រគបៀបគនសងគទៀត គោយកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងឬអតថប្បគោជន៍រែឋ; 

(3) លទធនលកន ុងការគកើនគ ើងណាមួ្យច្បំគ េះបពុែលាភធានារ៉ា ប់រង 

ឬការបញ្ឈបអ់តថប្បគោជនឬ៍ការធានារ៉ា ប់រងរែឋ ស្ប្មាប់កុមារឬឪពុកមាត យ; ឬ 

(4) ហានភិ័យបាត់បង់ភាពមានស្ិទធិទទួលបានស្ប្មាប់កុមារឬឪពុកមាត យរបស្ក់ុមារ

ច្បំគ េះការបែិគស្ធគោយណនាកគលើស្ គ្ម្ន៍និងតាម្នាេះគលើការច្បណំាយទាក់ទងនឹ

ងស្ខុភាពស្រុបទាងំអស្់។ 

(i) គោយគោងតាម្ 34 CFR §303.521(e), អែកនតល់គស្វា ESIT 

នឹងនតលល់ិខតិជូនែែំងឹជាលាយលកខែ៍អកសរជាម្ុនែល់មាតាបតិាអំពកីារការ រស្ុវតថភិាព

តាម្នីតិវធីិរបស្់ពួកគគ្ណែលទាក់ទងនឹងការគប្បើប្បាស្ក់ម្ម វធីិ Apple Health for 

Kids/Medicaid ឬការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា បរ់ងណថ្ទាសំ្ខុភាពឯកជន 

ការកំែត់នថ្ៃគស្វា 

ការស្គប្ម្ច្បច្បុងគប្កាយរបស្់រែឋអំពភីាពោម នលទធភាពបង់ប្បាក់របស្ឪ់ពកុឬមាត យ។ 

(j) មាតាបតិាមានស្ិទធ៖ិ 
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(1) ចូ្បលរមួ្ស្ប្ម្េុះស្ប្មួ្លប្ស្បតាម្ 34 CFR § 303.431; 

(2) គស្ែ ើស្ុសំ្វនាការតាម្នីតិវធីិប្តឹម្ប្តវូគៅគប្កាម្ 34 CFR §§303.436 ឬ 303.441 

ណែលកន ុងគនាេះការគស្ែ ើស្ុណំាមួ្យណែលអាច្បអនុវតតបាន; 

(3) ោក់បែត ងឹតវា៉ា រែឋ គៅគប្កាម្ 34 CFR §303.434 និង/ឬ 

(4) នីតិវធីិណាមួ្យគនសងគទៀតណែលបគងក ើតគ ើងគោយរែឋ 

គែើម្បីបគងក ើនគលបឿនែំគណាេះប្ស្គយបែត ឹងទាម្ទារ ិរញ្ញ វតថ ុ។ 

(k) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរប្តវូបានជូនែែំងឹអំពសី្ិទធិទាងំគនេះគៅគពលប្បព័នធ ទូទាតប់្បាក់និងគោលនគោ

បាយនថ្ៃគស្វា 

ប្តវូបាននតលជូ់នពួកគគ្គៅគពលមានការយលប់្ពម្ច្បំគ េះគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូ

ងណែលប្តវូទទួលបាន។ 

 

14.C.3. គោលការណ៍ណណនាំអាំពីការគគ្បើគ្ាេក់្មម វធីិ Apple Health For Kids/Medicaid 

ឬការធានរ៉ា ប់រង/ការគចញថ្លៃធានរ៉ា ប់រងណលទាាំេខុភាពឯក្ជន។ 

(a) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលកូនពួកគគ្បានចុ្បេះគ ម្ េះគៅកន ុងកម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid 

នឹងប្តវូបានជូនែែំឹងថាគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង ណនែក C របស្់កូនអែក 

ណែលកែំត់ច្បំគ េះការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ នឹងប្តវូទូទាត់វកិកយបប្តជូនគៅកម្ម វធីិ 

Apple Health for Kids/Medicaid។ ប្គួ្ស្គរនឹងប្តវូបានគស្ែ ើស្ុំឱ្យមាន 

ការយលប់្ពម្ជាលាយលកខែអ៍កសរគែើម្បីបគញ្ចញឱ្យែឹងពត៌័មានណែលកំែត់អតតស្ញ្ញញ ែកូ

នពួកគគ្ស្ប្មាប់គោលបំែងននការទូទាត់វកិកយបប្ត។ 

ឯកស្គរថ្តច្បម្ៃងលិខិតជូនែែំឹងជាលាយលកខែអ៍កសរជាម្ុនណែលមានច្បុេះ តថគលខាង

ការយលប់្ពម្ច្បំគ េះការទទួលយកការធានារ៉ា ប់រងឯកជន និង/ឬ រែឋ 

និងស្ែុំំណបបបទគនាៀងផ្ទា តប់្បាកច់្បំែូល នងិការច្បណំាយ នឹងប្តវូោកជូ់នគៅប្គួ្ស្គរ។ 

(b) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជន 

នឹងប្តវូបានគស្ែ ើស្ុឱំ្យនតលជូ់នការយលប់្ពម្ជាលាយលកខែអ៍កសរស្ប្មាប់ការទូទាត់វកិកយបប្តគស្

វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូងណនែក C គៅកន ុងកម្ម វធីិ IFSP 

ែំបូងណែលមានការចូ្បលរមួ្ច្បំណាយគលើប្គួ្ស្គរ។ 

(c) ការយលប់្ពម្ទទួលយកការធានារ៉ា ប់រងរែឋ និង/ឬ ឯកជន 

ណែលបានោកប់ញ្ច លូកន ុងលខិិតជូនែែំងឹជាលាយលកខែ៍អកសរជាម្នុ 

និងស្ែុំំណបបបទគនាៀងផ្ទា តប់្បាកច់្បំែូលនិងការច្បណំាយ 

ប្តវូមានរបាយការែជ៍ាលាយលកខែ៍អកសរអពំីប្បគភទទូគៅននការច្បណំាយណែលប្កមុ្ប្គួ្ស្គ

រអាច្បទទួលរងគោយស្គរមានស្ិទធិទទួលបានអនុញ្ញញ តច្បគំ េះការយល់ប្ពម្ទទួលយកការ

ធានារ៉ា ប់រងឯកជនរបស្ប់្កមុ្ប្គួ្ស្គរ។ 

(d) ឯកស្គរថ្តច្បម្ៃងលិខិតជូនែែំឹងជាលាយលកខែអ៍កសរជាម្ុនណែលមានច្បុេះ តថគលខាង

ការយលប់្ពម្ច្បំគ េះការទទួលយកការធានារ៉ា ប់រងឯកជន និង/ឬ រែឋ 

និងស្ែុំំណបបបទគនាៀងផ្ទា តប់្បាកច់្បំែូល នងិការច្បណំាយ នឹងប្តវូោកជូ់នគៅប្គួ្ស្គរ។ 

(e) ការយលប់្ពម្ជាលាយលកខែអ៍កសរនឹងប្តវូបានទទួលគៅគៅគពលណាមានការគកើនគ ើ

ង (ភាពញឹកញាប់ កប្ម្តិខាៃ ងំ រយៈគពលឬថ្ិគវលា) ននគស្វាកម្ម IFSP ។ 

(f) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរប្តវូបានជូនែែំងឹអំពបី្បព័នធ ទូទាតប់្បាកន់ងិគោលនគោបាយនថ្ៃគស្វាគៅគព

លណាមានការយល់ប្ពម្ការទូទាត់វកិកយបប្តការធានារ៉ា ប់រងរែឋឬឯកជនចំ្បគ េះគស្វាកម្មអ

នតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងណែលប្តវូទទួលបាន។ 

(g) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR § 303.521 (a)(4)(iv) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានការធានារ៉ា ប់រងរែឋ 

ឬអតថប្បគោជន៍ 

ម្ិនប្តវូបានគ្ិតនថ្ៃគោយម្និអាច្បគស្ម ើោែ គប្ច្បើនជាងប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលម្ិនមានការធានារ៉ា ប់រងរ

ែឋ ឬការធានារ៉ា ប់រងឯកជន។ 

(h) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.520(b)(1) គៅគពលប្កមុ្ប្គួ្ស្គរមានកម្ម វធីិ Apple 

Health for Kids/Medicaid និងការធានារ៉ា ប់រងឯកជនគនាេះ 

អែកនតល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង 



SOPAFគោលការណ៍ណណនាំអាំពី ការចូលរមួចាំណាយ គលើគ្រួសារ 

(កំណែថ្មី 7/11/13)  គោលនគោបាយ 14 - ទំពរ័ 5 
Family Cost Participation Guidelines- Cambodian 

 

នឹងទទួលបានការយលប់្ពម្ពីមាតាឬបតិាស្ប្មាប៖់ 

(1) ការគប្បើប្បាស្ក់ារធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជនរបស្់

ប្គួ្ស្គរ 

គែើម្បីទូទាត់ប្បាកស់្ប្មាបក់ារនតល់ជូនគលើកែំបូងននគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្

ែំបូងណែលមានគៅកន ុងកម្ម វធីិ IFSP; 

(2) ការគប្បើប្បាស្ក់ារធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជន 

គែើម្បីទូទាត់ប្បាកស់្ប្មាបក់ំគែើនណាមួ្យ ក់ពន័ធនឹង ភាពញឹកញាប់ រយៈគពល 

ថ្ិរគវលា ឬកប្ម្តិស្កម្មភាពគស្វាកម្មគៅកន ុងកម្ម វធីិ IFSP របស្់កុមារ។ 

(i) អែកនតល់គស្វាកម្មននកម្ម វធីិ ESIT ទទួលខុស្ប្តវូចំ្បគ េះការទូទាត់វកិកយបប្តកម្ម វធីិ Apple 

Health for Kids/Medicaid 

និងការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជន 

ណែលរមួ្មានការបងប់្បាករ់មួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង នងិការែក ូតយកប្បាក់ 

ណែលបានទូទាត់វកិកយបប្ត ស្ប្មាប់ណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងណែលកំែត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ។ 

(j) ប្បស្ិនគបើណនែក C គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែបូំង 

កំែតក់ារចូ្បលរមួ្ច្បណំាយតាម្គលើប្គួ្ស្គរគនាេះ 

ប្តវូទូទាត់វកិកយបប្តការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជន 

គ ើយបនាា ប់ម្កបែិគស្ធរល់កិច្បចខិតខំប្បងឹណប្បងទាងំអស្់ ប្តវូទទួលបានការអនមុ្័ត។ 

គៅគពលការស្គប្ម្ច្បប្តវូបានចាប់គនតើម្ ម្ុនស្ំគែើរបស្ប់្គួ្ស្គរគនាេះ FRC 

ឬបុគ្គលិកស្ម្រម្យគនសងគទៀត អាច្បនតលជ់ំនួយ។ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរទទួលខសុ្ប្តវូគលើការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាព 

បុពែលាភធានារ៉ា ប់រង ការបង់ប្បាក់រមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា បរ់ង 

និងការែក ូតយកប្បាកស់្ប្មាប់ណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងណែលកំែត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ 

ណែលមានគៅកន ុងណននការគស្វាកម្មប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានលកខែៈបុគ្គល (IFSP) 

របស្កូ់នពួកគគ្គនាេះ 

លុេះប្តាណតប្គួ្ស្គរប្តវូបានគគ្កំែតប់ំគពញតាម្និយម្នយ័ននភាោម នលទធភាពបងប់្បាក់។ 

(k) ប្បស្ិនគបើឪពុកឬមាា យឬប្កមុ្ប្គួ្ស្គរននណនែក C កមុារឬទារកណែលមានស្ិទធិប្ស្បច្បាប់ 

មិ្ននតលជូ់នការយលប់្ពម្ទទួលបានស្ិទធកិម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid 

ឬការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា បរ់ងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជនគនាេះ 

ការខែេះការប្ពម្គនេះអាច្បម្ិនប្តវូគប្បើប្បាស្់ គែើម្បពីនាគពលឬបែិគស្ធណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងណាមួ្យណែលកែំតក់ារចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរច្បំគ េះកូ

នឬប្គួ្ស្គរគនាេះ។ គទាេះជាោ៉ា ងណាក៏គោយ 

ក៏ការខែេះការប្ពម្គនេះនងឹបណាត លឱ្យមានការកែំតជ់ំនួស្តាម្ការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុក

ស្ប្មាប់នថ្ៃគស្វាប្បចាំណខ (សូ្ម្គម្ើលប្បព័នធ ទូទាតប់្បាក់ និងគោលនគោបាយនថ្ៃគស្វា 28.B.9 

នថ្ៃគស្វានានា) ។ 

(l) ការោិល័យគ្ែៈកម្មការធានារ៉ា ប់រងគៅរែឋវា៉ា ស្ុីនគតាន 

អាច្បរកបានគែើម្បជួីយឪពុកមាត យណែលមានស្ែួំរនានាអំពីការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធា

នារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាពរបស្់ពួកគគ្។ គលខទូរស្ព័ាបណាត ញទាន់គ តកុារែ៍គោយឥតគិ្តនថ្ៃ 

1-800- 562-6900. 

 

14.C.4. គោលការណ៍ណណនាំទូគៅេគ្មាប់ការចូលរមួចាំណាយគលើគ្រួសារ 

(a) បនាា ប់ពីការបញ្ញជ ក់ភាពមានស្ិទធបិ្ស្បច្បាប់ចំ្បគ េះកម្ម វធីិ ESIT គនាេះ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរនឹងប្តវូគស្ែ ើស្ុំឱ្យនតល់ជូនព័តម៌ានអំពីប្បាកច់្បំែូលនងិការច្បណំាយ 

ការយលប់្ពម្គែើម្បីបគញ្ចញឱ្យែឹងពត៌័មានណែលអាច្បកំែត់អតតស្ញ្ញញ ែផ្ទា លខ់ល នួ 

និងនតលជូ់នការយលប់្ពម្ទទួលយកការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងរែឋ  និង/ឬ ឯកជនរបស្អែក។ 

ព័ត៌មានអំពបី្បាក់ច្បែូំលនងិការច្បណំាយ គ្ឺប្តវូការជាចាំបាច្ប់គែើម្បីគោេះប្ស្គយ 
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និងគរៀបច្បំឯកស្គរតាម្ស្គថ នភាពែូច្បខាងគប្កាម្៖ 

(1) កន ុងករែីប្កមុ្ប្គួ្ស្គរមួ្យបែិគស្ធការទទួលយកកម្ម វធីិ Apple Health for 

Kids/Medicaid ស្ប្មាបវ់ាកម្មនានាណែលកែំតក់ារចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ។ 

(2) កន ុងករែីប្កមុ្ប្គួ្ស្គរមួ្យបែិគស្ោក់ កយស្ុំកម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid; 

(3) កន ុងករែីប្កមុ្ប្គួ្ស្គរមួ្យបែិគស្ធការទទួលយកការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធា

នារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាពឯកជនស្ប្មាបវ់ាកម្មនានាណែលកំែតក់ារចូ្បលរមួ្ច្បណំា

យគលើប្គួ្ស្គរ; 

(4) ការកំែតល់ទធភាពបង់ប្បាក់ ឬោម នលទធភាពបង់ប្បាកក់ារបង់ប្បាក់ 

ការបង់ប្បាក់ធានារ៉ា ប់រងរមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង ឬការែក ូតយកប្បាក់ និង 

(5) កន ុងករែីប្កមុ្ប្គួ្ស្គរមួ្យម្និមានការធានារ៉ា ប់រងរែឋ ឬឯកជន 
គ ើយប្បស្ិនគបើនថ្ៃគស្វានឹងប្តវូបានវាយតនម្ៃ។ 

(b) ប្បស្ិនគបើព័តម៌ានអំពីប្បាកច់្បំែូលនងិការច្បណំាយណែលបាននតលល់ទធនលនានាគៅកន ុងប្បាក់

ច្បំែូលប្បចាឆំ្ែ ំណែលបាននលតប្ម្ូវមានកប្ម្តិប្តមឹ្ឬគលើស្ពី 200% 

ននកប្ម្តិភាពប្កីប្កស្ ព័នធ  (FPL) គនាេះ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរគនេះនឹងប្តវូបានគគ្ទូទាត់វកិកយបប្តការបង់ប្បាក់ធានារ៉ា ប់រងរមួ្ោែ  

ស្ ធានារ៉ា បរ់ង 

ឬការែក ូតយកប្បាក់ណែល ក់ពន័ធនឹងការគប្បើប្បាស្ក់ារធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រ

ងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជនរបស្់ពួកគគ្ 

គ ើយប្បស្ិនគបើអាច្បអនុវតតបានការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងកម្ម វធីិ Apple Health for 

Kids/Medicaid។ 

(c) ប្បស្ិនគបើព័តម៌ានអំពីប្បាកច់្បំែូលនងិការច្បណំាយណែលបាននតលល់ទធនលនានាគៅកន ុងប្បា

ក់ច្បំែូលប្បចាំឆ្ែ ំណែលបាននលតប្ម្ូវមានកប្ម្ិតទាបជាង 200% 

ននកប្ម្តិភាពប្កីប្កស្ ព័នធ  FPL គនាេះ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរគនេះម្ិនប្តវូបានគគ្ទាម្ទារឱ្យបង់ប្បាកក់ារធានារ៉ា ប់រងរមួ្ោែ  

ស្ ធានារ៉ា បរ់ងឬការែក ូតយកប្បាក់ណែល ក់ពន័ធនងឹការគប្បើប្បាស្់ការធានារ៉ា បរ់ង/ការ

គច្បញនថ្ៃធានារ៉ា បរ់ងណថ្ទាសំ្ខុភាពឯកជនរបស្ពួ់កគគ្ 

គ ើយប្បស្ិនគបើអាច្បអនុវតតបានការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងកម្ម វធីិ Apple Health for 

Kids/Medicaid។ 

(d) ចំ្បគ េះប្កមុ្ប្គួ្ស្គរទាងំអស់្ណែលទូទាត់វកិកយបប្តការបងប់្បាក់រមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង 

និងការែក ូតយកប្បាកមូ់្លនិធភិាែ កង់ារគនសងគទៀត ណែលរមួ្មានណនែក C 

អែកបងប់្បាក់ពីមូ្លនិធសិ្គប្ម្ច្បចុ្បងគប្កាយ 

អាច្បប្តវូគប្បើប្បាស្់គែើម្បីគច្បញនថ្ៃច្បណំាយទាងំគនេះ។ 

 

14.C.5. ោម នលទធភាពបង់គ្ាក្ ់

(a) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរអាច្បគស្ែ ើស្ុថំា "ោម នលទធភាពបងប់្បាក់” ការបង់ប្បាកធ់ានារ៉ា ប់រងរមួ្ោែ  

ស្ ធានារ៉ា បរ់ង ឬការែក ូតយកប្បាកព់ីអែកស្ប្ម្បស្ប្មួ្លធនធានប្គួ្ស្គររបស្ពួ់កគគ្ 

(FRC) ឬបគុ្គលិកស្ម្រម្យគនសងគទៀតគៅគពលណាក៏បាន។ 

បនាា បព់ីការទទួលបានការគស្ែ ើស្ុំគនេះ FRC 

នឹងជួយប្កមុ្ប្គួ្ស្គរបំគពញស្ែុំំណបបបទគនាៀងផ្ទា តប់្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បណំាយ។ 

(b) “ោម នលទធភាពបងប់្បាក់” 

ប្តវូបានកែំត់គោយណនាកគលើលទធនលស្ែុំំណបបបទគនាៀងផ្ទា តប់្បាក់ច្បែូំលនិងការច្បំណាយ 

ណែលកែំត់អតតស្ញ្ញញ ែប្កមុ្ប្គួ្ស្គរថាមានការចំ្បណាយណែលអាច្បអនញុ្ញញ តប្បចាំឆ្ែ ំគោយោម

នការគច្បញស្ងណែលមានច្បនួំនគលើស្ពី 10% 

ននប្បាក់ច្បែូំលប្បចាំឆ្ែ ំណែលបាននលតប្ម្ូវស្រុបរបស្់ប្គួ្ស្គរ។ 

(1) ប្បស្ិនគបើការកំែត់ថា “ោម នលទធភាពបង់ប្បាក់" ណនែក C 

មូ្លនធិជិាអែកបង់ប្បាកច់្បងុគប្កាយឬមូ្លនិធភិាែ ក់ងារគនសងគទៀតអាច្បប្តវូបានគប្បើ

គែើម្បីបងប់្បាក់ជូនការបង់ប្បាក់រមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង និងការែក ូតយកប្បាក។់ 
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(2) ប្បស្ិនគបើគស្វាកម្មគនេះអាច្បប្តវូបាននតល់ជូនតាម្លកខែៈច្បំណាយណែលមានប្បស្ិទធ

ភាពណថ្ម្គទៀតគនាេះ ណនែក C ម្ិនមានកាតពែកិច្បចគប្បើអែកនតល់គស្វាកម្មែូច្បោែ  

ឬបង់នថ្ៃែូច្បោែ នឹងការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជន

នងណែរ។ 

(c) ស្គថ នភាព “ោម នលទធភាពបង់ប្បាក់” របស្់ប្គួ្ស្គរ 

ប្តវូណតពិនិតយគ ើងវញិនិងគធែ ើបច្បច ុបបនែភាពោ៉ា ងគហាច្បណាស្់មួ្យឆ្ែ មំ្តង ឬោ៉ា ងឆ្ប់ៗ 

ប្បស្ិនគបើមានស្ំគែើពបី្គួ្ស្គរ។ 

(d) គៅគពលណាកប៏ាន គៅអំ ុងគពលការអនុវតតកម្ម វធីិ IFSP 

ប្បស្ិនគបើមានការផ្ទៃ ស្់បត រូស្គថ នភាព “ោម នលទធភាពបង់ប្បាក់” របស្់ប្គួ្ស្គរគនាេះ 

ពួកគគ្ប្តវូជូនែែំឹងែល់ FRC ឱ្យបានឆ្បត់ាម្ណែលអាច្បគធែ ើគៅបាន 

គ ើយអាច្បគស្ែ ើស្ុំការស្គប្ម្ច្បគលើភាពោម នលទធភាពបងប់្បាក់ថ្មីមួ្យ។ គៅគពលណាកប៏ាន 

គពលមានការផ្ទៃ ស្ប់ត រូការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាពគនាេះ 

ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរប្តវូណច្បករំណលកការផ្ទៃ ស្ប់ត រូទាងំគនាេះជាមួ្យ FRC ។ 

(e) គោយអនុគលាម្តាម្ 34 CFR §303.521(a)(4)(ii) 

ប្បស្ិនគបើប្គួ្ស្គរមួ្យបំគពញតាម្ការកែំត់នយិម្នយ័នន “ោម នលទធភាពបងប់្បាក់” ណនែក C 

គស្វាកម្មទាងំអស់្ណែលបានកំែត់គៅកន ុងកម្ម វធីិ IFSP របស្់កូនពួកគគ្ 

នឹងប្តវូនតលជូ់នគោយឥតគិ្តនថ្ៃែល់ប្គួ្ស្គរគនេះគ ើយ។ 

គលើស្ពីគនេះគទៀតភាពោម នលទធភាពបង់ប្បាក់របស្ប់្គួ្ស្គ 

រនឹងមិ្នបណាត លឱ្យមានការពនាគពល ឬការបែិគស្ធច្បគំ េះគស្វាកម្មណនែក C គ ើយ។ 

(f) ប្បស្ិនគបើោម នលទធភាពបង់ប្បាក់របស្ប់្គួ្ស្គរ ម្និប្តវូបានបគងក ើតគ ើងគនាេះ 

ប្គួ្ស្គរប្តវូទទួលខសុ្ប្តវូច្បំគ េះការបងប់្បាក់ធានារ៉ា ប់រងរមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង 

ឬការែក ូតយកប្បាកស់្ប្មាប់ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាពឯ

កជនរបស្់ពួកគគ្។ 

 

14.C.6. ថ្លៃគេវា 

(a) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលនតលក់ារយល់ប្ពម្ 

(គោយចាប់គនតើម្នងិគៅគពលគស្វាកម្មនានាប្តវូបានបគងក ើន) គែើម្បីទទួលបានស្ិទធិកម្ម វធីិ 

Apple Health for Kids/Medicaid 

ឬការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា បរ់ងណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជនស្ប្មាប់គស្វាកម្មនានាណែល

កំែតក់ារចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ ប្តវូគលើកណលងពីការបង់នថ្ៃគស្វា។ 

(b) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងពីកម្ម វធីិ Kids/Medicaid 

ណែលបំគពញតាម្និយម្នយ័ននភាពោម នលទធភាពបងប់្បាក់ 

និងបែិគស្ធទទួលយកការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងពកីម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid 

របស្ពួ់កគគ្ស្ប្មាប់ណនែក C គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូង 

ណែលកែំត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ ប្តវូគលើកណលងពីការបង់នថ្ៃគស្វា។ 

(c) ព័ត៌មានអំពបី្បាក់ច្បែូំលនងិការច្បែូំលរបស្ប់្គួ្ស្គរ 

នឹងប្តវូគប្បើប្បាស្់គែើម្បីកែំត់ការោកជ់ំនួស្គៅកន ុងការគរៀបច្បលំគវលាគប្ោងទុកស្ប្មាប់នថ្ៃ

គស្វាប្បចាំណខ គៅគពលគកើតមានគ ើង ែូច្បខាងគប្កាម្៖ 

(1) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមិ្នមានកម្ម វធីិ Kids/Medicaid 

និងអែកណែលម្ិនមានការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាពឯកជន 

នឹងប្តវូកែំត់គៅកន ុងការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុកស្ប្មាប់នថ្ៃគស្វាប្បចាំណខគោយណនា

កគលើទំ ំប្គួ្ស្គរ និងប្បាក់ច្បែូំលប្បចាឆំ្ែ ំណែលបានណកតប្ម្ូវ។ 

(2) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលបានបែិគស្ធទទួលយកការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្

ទាសំ្ុខភាពឯកជនរបស្ពួ់កគគ្ស្ប្មាប់ណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងណែលកំែត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ 

គ ើយបាននតល់ជូនព័តម៌ានអំពីប្បាក់ចំ្បែូលនងិការច្បណំាយ 

នឹងប្តវូកែំត់គៅកន ុងការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុកស្ប្មាប់នថ្ៃគស្វាប្បចាំណខគោយណនា



SOPAFគោលការណ៍ណណនាំអាំពី ការចូលរមួចាំណាយ គលើគ្រួសារ 

(កំណែថ្មី 7/11/13)  គោលនគោបាយ 14 - ទំពរ័ 8 
Family Cost Participation Guidelines- Cambodian 

 

កគលើទំ ំប្គួ្ស្គរ និងប្បាក់ច្បែូំលប្បចាឆំ្ែ ំណែលបានណកតប្ម្ូវ។  

(d) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលបែិគស្ធនតលជូ់នពត័៌មានអំពបី្បាក់ច្បែូំលនិងការចំ្បណាយ 

នឹងប្តវូកែំត់គៅកន ុងការគរៀបច្បំគពលគវលាគប្ោងទុកតាម្កប្ម្តិខពស្់បនំុតណនាកគលើទំ ំប្គួ្ស្គ

រ។ 

 

14.C.7. ការទូទាត់ណដលហួេគពលក្ាំណត ់

(a) គោយណនាកគលើព័ត៌មានអំពសី្ែុំំណបបបទគនាៀងផ្ទា តប់្បាក់ច្បំែូលនិងការច្បណំាយ 

ប្បស្ិនគបើព័តម៌ានគនេះប្តវូបានកំែតថ់ាប្គួ្ស្គរមួ្យមានលទធភាពបង់ប្បាកស់្ប្មាបក់ារបង់

ប្បាក់រមួ្ោែ  ស្ ធានារ៉ា ប់រង និងការែក ូតយកប្បាក់របស្់ពួកគគ្ 

ឬនថ្ៃគស្វាស្ប្មាប់គស្វានានាណែលកែំត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ 

និងម្ិនមានគស្វាកម្មទាងំគនេះ អាច្បបែិគស្ធ។ 

ការែ៍គនេះអាច្បគកើតមានគ ើងបនាា ប់ពសី្ម្តុលយណែលមិ្នបានបង់ប្បាក់វកិកយបប្តគស្ម ើនឹង 90 

នថ្ៃណែលែល់គពលកែំតស់្ង បានគកើនគ ើងណថ្ម្គទៀត។ 

(b) ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ អែកនតល់គស្វាកម្ម និង FRC 

នឹងទទួលបានលិខតិជូនែែំឹងជាលាយលកខែ៍អកសរជាម្ុនថាោម នគស្វាកម្មនានាគប្ៅពីគស្វា

កម្ម FRC គ ើយ ការវាយតនម្ៃការអភិវឌ្ឍនិងការពិនិតយគ ើងវញិកម្ម វធីិ IFSP 

និងការការ រស្ុវតថភិាពតាម្នីតិវធីិ អាច្បបនតែំគែើរការរ ូតែល់ណននការទូទាត់ប្បាក់ 

ប្តវូបានបគងក ើតគ ើងរវាងប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ នងិទីភាែ កង់ារបគប្ម្ើការងារ។ 

(c) គៅគពលណននការទូទាត់ប្បាក់ ប្តវូបានបគងក ើត និងបានយលប់្ពម្គោយប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ 

និងភាែ កង់ារបគប្ម្ើការងារគនាេះ ប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ អែកនាល់គស្វា FRC និងអែកនតល់គស្វាកម្ម 

នឹងប្តវូបានជូនែែំឹងថាគស្វាកម្មនានាណែលកំែត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ 

អាច្បអាច្បបនតែំគែើរការ។ 

 

14.C.8. និយមន័យ 

ច្បំគ េះគោលបែំងននគោលការែ៍ណែនាំទាងំគនេះ និយម្ន័យែូច្បខាងគប្កាម្អនវុតត៖ 

(a) “ការចំ្បណាយណែលអាច្បអនុញ្ញញ ត” ននយ័ថា៖ 

(1) ការឧបតថម្ភោំប្ទកុមារ/ប្បាក់គស្គធនអាហារកិច្បចណែលបង់ប្បាក់គោយប្កមុ្ប្គួ្ស្គរជូនគៅ
ភាគ្ីទីបី; 

(2) ការចំ្បណាយគលើការណថ្ទាកំមុារគៅខែៈគពលឪពុកឬមាត យគធែ ើការ 
ឬគៅស្គលាគរៀនណែលបង់ប្បាក់គោយប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ នងិ 

(3) ការចំ្បណាយគលើការណថ្ទាសំ្ុខភាពគធមញនងិឱ្ស្ថ្ ការគច្បញគវជជបញ្ញជ  

គវជជស្គស្រស្ត ណែលមិ្នគច្បញស្ងវញិ ណែលរមួ្មានបពុែលាភធានារ៉ា ប់រង 

ការបង់ប្បាក់រមួ្ោែ  និងការែក ូតយ កប្បាក់ណែលបងប់្បាក់គោយប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ 
។ 

(b) “ស្ ធានារ៉ា ប់រង” មានន័យថា៖ 

ការរមួ្ោែ បងប់្បាក់ច្បណំាយគោយឪពុកឬមាត យស្ប្មាបក់ារគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភា

ព។ ឧទា រែក៍ារគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ខុភាពប្តវូបង់ប្បាក់ 80% 

គ ើយឪពុកឬមាត យបង់ប្បាក ់20% ននការច្បណំាយគលើនថ្ៃគស្វា។ 

(c) “ការបង់ប្បាករ់មួ្ោែ ” មាននយ័ថា៖ 

ច្បំនួនទឹកប្បាក់ណែលកែំត់គោយគោលនគោបាយធានារ៉ា ប់រងណថ្ទាសំ្ុខភាព 

ណែលមាតាឬបតិាបង់គៅអែកនតល់គស្វាកម្មទាសំ្ុខភាពរបស្ពួ់កគគ្ស្ប្មាប់គស្វាកម្មឧបក

រែ៍ ឬគប្គ្ឿងនគត់នគង់ជាកល់ាក់។ 

ការទូទាត់ប្បាកប់្តវូបានគធែ ើគ ើងគោយផ្ទា ល់គៅអែកនតល់គស្វាកម្មឬការនគតន់គង់។ 

(d) “ការែក ូតយកប្បាក់” 

មានន័យថាជាចំ្បណែកតនម្ៃននការច្បណំាយណនែកគវជជស្គស្រស្ត /គធមញណែលបានគច្បញនថ្ៃគនាេះ 

ឪពុកឬមាត យបានទទួលរង 

និងទទួលខសុ្ប្តវូច្បំគ េះការបង់ប្បាក់មុ្នការធានារ៉ា ប់រងណែលប្បប្ពឹតតគៅបាន។ 

ការបង់ប្បាក់រមួ្ោែ  និង/ឬ ស្ ធានារ៉ា បរ់ងម្ិនអនុវតតច្បំគ េះការែក ូតយកប្បាកគ់ទ។ 
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(e) “គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូងណែលកែំតក់ារចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ” 

មានន័យថាជាឧបករែ៍បគច្បចកវទិាជំនួយ បគច្បចកវជិាជ ជនួំយ បគច្បចកវជិាជ គស្គតវញិ្ញញ ែ 

ការនតលប់្បឹកាគោបល់ គស្វាស្ុខាភិបាល គស្វាកម្មគ្លិានុបោឋ កឬគ្លិានុបោឋ យិកា 

គស្វាកម្មអាហារបូតថម្ភ ការពាបាលអែកជងឺំណែលបណាត លម្កពសី្កម្មភាពការងារ 

ការពាបាលរងកាយ គស្វាកម្មណនែកច្បិតតស្គស្រស្ត  គស្វាកម្មស្ងគម្កិច្បច 

គស្វាកម្មគរគ្ស្គស្រស្តភាស្គនោិយ 

ណែលប្តវូបានបគងក ើតគ ើងគែើម្បីគ ៃ្ ើយតបគៅនឹងតប្ម្ូវការអភិវឌ្ឍរបស្់កូនមាែ ក់ៗណែលមានស្ិ

ទធិប្ស្បច្បាប់ណែលស្ថ ិតគប្កាម្ណនែកអនតរគ្ម្ន៍អនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូងរបស្់ IDEA 

និងតប្ម្ូវការរបស្ប់្គួ្ស្គរណែលទាក់ទងនឹងការគលើកកពំស្់ការអភិវឌ្ឍរបស្់កូន។ 

គស្វាកម្មទាងំគនេះប្តវូបានគប្ជើស្គរ ើស្គោយមានការស្ ការែជ៍ាមួ្យឪពកុមាត យ។ 

គស្វាកម្មទាងំគនេះប្តវូបាននតលជូ់នគប្កាម្ការប្តួតពនិិតយរបស្់រែឋគោយបុគ្គលិកណែលមានលកខ

ែៈស្ម្បតតបិ្គ្បប់្ោន់ ែូច្បណែលបានកែំត់កន ុងនិយម្នយ័អំពី “មានលកខែៈស្ម្បតត ិប្គ្ប់ប្ោន់” 

របស្រ់ែឋវា៉ា ស្ុនីគតាន 

និងគៅកន ុងស្ គ្ម្ន៍គោយមានណននការគស្វាកម្មប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានលកខែៈបគុ្គល (IFSP) 

។ 

(f) “អែកគ ៉ា ការគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែបូំង (ភាែ ក់ងារែកឹនំាម្គៅមូ្លោឋ ន)” 

មានន័យថាជាភាែ កង់ារឬអងគភាពណែលបានគរៀបច្បំគ ើងគៅមូ្លោឋ ន 

ណែលកានក់ាប់កចិ្បចស្នាគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង 

ជាមួ្យនាយកោឋ នស្ិកាចាប់គនតើម្ែំបូង (DEL), កម្ម វធីិោំប្ទកុមារនិងទារកចាប់គនតើម្ែំបូង 

(ESIT) 

ណែលធានាថាគស្វកម្មទាងំគនេះស្ម្ប្ស្បតាម្ការោក់ កយស្ុំនតលថ់្វកិាពីរែឋវា៉ា ស្ុីនគតាន 

ណែលបានអនុម័្ត។ 

(g) “អែកនតល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង” មាននយ័ថាអែកនតល់គស្វាកម្មរែឋ 

ឬឯកជនគៅមូ្លោឋ ន ឬទីភាែ ក់ងារណែលកពំុងនតល់ជូន IDEA ណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូង។ 

(h) “ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ” 

មានន័យថាប្គួ្ស្គរណែលចូ្បលរមួ្ចំ្បណែក ិរញ្ញ វតថ ុគរៀបច្បំគស្វាកម្មកូនរបស្់ពួកគគ្ 

គោយនតលជូ់នការទទួលយកទាងំ (1) ការធានារ៉ា ប់រង/ការណថ្ទាសំ្ុខភាពឯកជនរបស្ប់្គួ្ស្គរ 

និង/ឬ (2) កម្ម វធីិ Apple Health for Kids/Medicaid ឬ (3) នថ្ៃគស្វា ស្ប្មាប់ IDEAណនែក C 

គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូងទាងំគនាេះ ណែលកែំត់ការចូ្បលរមួ្ច្បណំាយគលើប្គួ្ស្គរ។ 

(i) “អែកស្ប្ម្បស្ប្មួ្លធនធានប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ (FRC)” 

មានន័យថាបុគ្គលមាែ ក់ណែលជួយកមុារណែលមានស្ិទធបិ្ស្បច្បាប់ 

និងប្គួ្ស្គររបស្ោ់ត់កន ុងការទទួលបានគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង 

និងធនធានគនសងគទៀតណែលបានកែំត់កន ុងណននការគស្វាកម្មប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានលកខែៈបុ

គ្គល (IFSP) និងការទទួលបានស្ិទធិ 

និងការការ រស្ុវតថភិាពតាម្នីតិវធីិននកម្ម វធីិអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង។ 

(j) “ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងគវជជស្គស្រស្តស្ខំាន់ៗ ស្ប្មាបក់ារណថ្ទាសំ្ុខភាពណែលអាច្បែក ូតយក

ប្បាក់គប្ច្បើន/គប្ោេះម្ នតរយ” មានន័យថាការធានារ៉ា ប់រងណែលអាច្បែក ូតយកប្បាក់ប្បចាំឆ្ែ ំ 

$5,000 ែលុាៃ រ ឬគប្ច្បើនជាងគនេះ 

ែូគច្បែេះគ ើយប្តវូបានគគ្ចាត់ទុកថាជាការធានារ៉ា ប់រងណែលម្ិនស្ម្រម្យស្ប្មាប់គោលបំែងនន

ការទូទាត់វកិកយបប្តអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង។ 

(k) “ណននការគស្វាកម្មប្កមុ្ប្គួ្ស្គរណែលមានលកខែៈបុគ្គល (IFSP)” 

មានន័យថាជាណននការជាលាយលកខែ៍អកសរស្ប្មាបក់ារនតលជូ់នគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើ

ម្ែំបូងែលក់ុមារណែលមានស្ិទធិប្ស្បច្បាប់ណែលស្ិថ តគប្កាម្ណនែកអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង

នន IDEA និងប្គួ្ស្គររបស្់កមុារ។ ណននការគនេះប្តវូណត៖ 

(1) បគងក ើតគ ើងរមួ្ោែ គោយប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ 

និងបុគ្គលិកណែលមានលកខែៈប្គ្បប់្ោន់ណែលស្ម្ប្ស្ប 
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ណែល កព់័នធនឹងការនតល់គស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូង។ 

(2) ណនាកគលើការវាយតនម្ៃនិងការបា៉ា ន់ប្បមាែកុមារតាម្មុ្ខវជិាជ ជាគប្ច្បើន។ 

(3) រមួ្បញ្ច លូការអនញុ្ញញ តពីមាតាឬបតិា របាយការែ៍អពំធីនធានប្កមុ្ប្គួ្ស្គរ 

អាទិភាព នងិការប្ពួយបារម្ភណែលទាក់ទងនឹងការគលើកកំពស្់ការអភិវឌ្ឍកុមារ 

និង  

(4) រមួ្បញ្ច លូរបាយការែ៍អពំីគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែំបូងជាកល់ាក់ណែល

ចាំបាច្ប់ គែើម្បីគលើកកំពស្ស់្ម្តថភាពរបស្ប់្គួ្ស្គរ 

គែើម្បីបំគពញតប្ម្វូការណតមួ្យគ្តស់្ប្មាបកូ់នរបស្ពួ់កគគ្។ 

(l) “IFSP គស្វាកម្មអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែបូំង” 

មានន័យថាគស្វាកម្មអនតរគ្ម្ន៍ចាប់គនតើម្ែបូំងណែលបានពពិែ៌នាគៅកន ុងកម្ម វធីិ IFSP 

របស្ក់ុមារឬទារក។ 

(m) “មាតាឬបិតា” មានន័យថា៖ 

(1) មាតាឬបិតាបគងក ើតឬច្បញិ្ច ឹម្របស្កូ់ន; 

(2) មាតាឬបិតាច្បិញ្ច មឹ្ គលើកណលងណតច្បាប់រែឋ បទបញ្ញតត ិ 

ឬកាតពែកិច្បចតាម្កិច្បចស្នាជាមួ្យរែឋ ឬអងគភាពមូ្លោឋ ន 

ហាម្ឃាត់មាតាឬបតិាច្បញិ្ច មឹ្ពីការគធែ ើជាតណំាងមាតាឬបិតា។ 

(3) ជាទូគៅអាណាពាបាល មានស្ិទធិអនញុ្ញញ តឱ្យគធែ ើជាតណំាងមាតាឬបតិា 

ឬមានស្ិទធិអនញុ្ញញ តឱ្យគធែ ើអនតរគ្ម្នច៍ាប់គនតើម្ែំបូង ការស្គប្ម្ច្បច្បិតតគលើការអប់រំ 

ស្ុខភាព ឬការអភិវឌ្ឍនស៍្ប្មាប់កមុារ (ប៉ាុណនតម្និណម្នរែឋ 

គបើកុមារស្ថ ិតគប្កាម្អាណាពាបាលរបស្់រែឋ); 

(4) បុគ្គលមាែ ក់ណែលគធែ ើជាតណំាងមាតាឬបតិាបគងក ើតឬច្បញិ្ច មឹ្របស្់កូន 

(រមួ្មានជីែូនឬជីតា មាតាឬបិតាច្បុង ឬស្គច្បញ់ាតិគនសងគទៀត) 

ណែលកុមាររស្់គៅជាមួ្យ 

ឬបុគ្គលណែលទទួលខសុ្ប្តវូប្ស្បច្បាប់ច្បំគ េះស្ុខមុាលភាពកមុារ ឬ 

(5) មាតាឬបិតាណែលមានស្ិទធជិនួំស្ ណែលប្តវូបានណតងតាំងប្ស្បតាម្ 34 CFR 

§303.422 ឬណនែក 639(a)(5) ននច្បាប។់ 

(n) “ការធានារ៉ា ប់រង/ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា បរ់ងណថ្ទាសំ្ុខភាពរែឋ ឬឯកជន” មានន័យថា៖ 

(1) “ការធានារ៉ា ប់រងឯកជន” – 

ការគច្បញនថ្ៃធានារ៉ា ប់រងរបស្់ភាគ្ីទីបសី្ប្មាបក់ារចំ្បណាយគលើគស្វាកម្មណថ្ទាសំ្ុខភាព

ស្ប្មាបក់ុមារ និង/ឬ ប្គួ្ស្គរ។ 

គ ើយគនេះរមួ្បញ្ច លូទាងំការធានារ៉ា ប់រងណែល ក់ព័នធនងឹការងារនិងការធានារ៉ា បរ់ង

ណែលទិញជាលកខែៈឯកជន គ្ែនសី្នសបំ្បាក់គវជជស្គស្រស្ត  

និងគ្ែនសី្នសបំ្បាកស់្ុខភាព។ 

(2) “TRICARE/TRIWEST” – កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងស្ុខភាពស្ប្មាប់បុគ្គលិកគោធា 

និងប្កមុ្ប្គួ្ស្គររបស្ពួ់កគគ្។ 

(3) “ការធានារ៉ា ប់រងរែឋ” – កម្ម វធីិណែលនតលមូ់្លនិធិពីរែឋ (រែឋ និង/ឬ ស្ ពន័ធ ) 

ស្ប្មាបក់ុមារណែលបង់នថ្ៃគស្វាណថ្ទាសំ្ុខភាព។ គ ើយគនេះរមួ្បញ្ច លូទាងំកម្ម វធីិ Apple 

Health ទាងំអស្់ ណែលរមួ្មាន Basic Health Plus, Medicaid, Medicaid Healthy 

Options និងកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងស្ុខភាពកុមារ។ 

(o) “ទីភាែ ក់ងារែឹកនំារែឋ” មានន័យថានាយកោឋ នស្ិកាចាប់គនតើម្ែំបូង។ 

(p) “ប្បាក់ចំ្បែូលប្បចាំឆ្ែ សំ្រុប” មានន័យថា៖ 

(1) ប្បាកច់្បំែូលប្បចាំឆ្ែ ពំីការងារ និង/ឬ ប្បភពណាមួ្យគនសងគទៀត ណែលរមួ្បញ្ច លូ 

ប៉ាុណនតម្ិនកំែត់ច្បំគ េះ៖ ប្បាក់ឧបតថម្ភជំនួយរែឋ ប្បាកស់្ែំងោម នការងារគធែ ើ 

ប្បាកច់្បំែូលពិការភាព ការឧបតថម្ភកុមារ/គស្គធនអាហារកិច្បចណែលបានទទួល 

ប្បាកច់្បំែូលគនសងគទៀត ែូច្បណែលបានកំែត់គោយច្បែុំច្បមួ្យែូច្បខាងគប្កាម្៖ 

(i) ស្ែំងប្បាកព់នធគលើប្បាកច់្បែូំលស្ ព័នធថ្មីៗ បនំុត (ទប្ម្ង ់

1040=បនាា ត ់22; 1040A=lបនាា ត់ 15; 1040Ez=បនាា ត ់4); 
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(ii) ថ្មីបនំុត W2(s) វ 1099(s) (ទប្ម្ង់ W2=បនាា ត ់1; 1099=ស្រុបបនាា ត់ 1, 2 & 3); 

(iii) បងាក ន់នែបង់ប្បាក់បនតជាបោ់ែ ច្បំនួនពីរ (2) ច្បុងគប្កាយ ឬ 

(iv) របាយការែ៍អំពបី្បាក់ណខ ឬប្បាកឈ់្ន លួជាលាយលកខែ៍អកសរ 

(ប្តវូរប់បញ្ច លូគ ម្ េះប្កមុ្  នុ/គ ម្ េះនិគោជក អាស្យោឋ ន គលខទូរស្ព័ា 

និង តថគលខាអែកប្តួតពនិតិយការងារ/បគុ្គលកិធនធានម្នុស្ស) 

(2) ច្បំគ េះស្មាជកិគស្វាកម្មណែលមានែូច្បោែ ទាងំអស្់ 

រមួ្បញ្ច លូទាងំច្បនួំនស្រុបណែលបានបងាា ញកន ុងរបាយការែ៍អពំីការឈ្បស់្ប្មាក 

និងការរកប្បាក់ចំ្បែូលនន៖ 

(i) ការបង់ប្បាក់គោល (ប្បាក់ច្បែូំលណែលរកបាន) នងិ 

(ii) ប្បាកឧ់បតថម្ភ (ប្បាក់ចំ្បែូលណែលរកម្និបាន) 

(iii) ម្ិនប្តវូរបប់ញ្ច លូការបង់ប្បាក់គប្ោេះអគ្គ ីភ័យ 

ការបង់ប្បាក់គប្ោេះថាែ កប់្ោអាស្នែ  ឬឥតគ្ិតនថ្ៃ 

ឬប្បាកឧ់បតថម្ភនាេះស្ណម្បងគោល ប្បស្ិនគបើប្បាកឧ់បតថម្ភប្តវូបានបង់ 

និងកាតយ់កកន ុងរយៈគពលបង់ប្បាកែូ់ច្បោែ ។ 

 

 


