"ត ើមានបញ្ហាអ្វ ី

តបើខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធ ភាពតលើការចុំណាយ?”
ក្រ ុមក្រួ សាររបស់អ្នរអាចមិនក្រូវបានបដិសសធចំស ោះ
សសវារមម អ្នត រារមន៍ចាប់ស្ត ើមដំបូង
សោយផ្្ែ រសលើការខ្វ ោះលទ្ធ ភាពបង់ក្បារ់ធានារា៉ាប់រងរ ួម
គ្នន សហធានារា៉ាប់រង ឬការដរហូ រយរក្បារ់របស់អ្នរ។
ការបំសពញសំណំផ្បបបទ្ផ្ដលបាន្ដ ល់ជូនសោរអ្ន រ
នឹងរំណរ់សមរថ ភាពឬអ្សមរថ ភាពរបស់អ្នរចំស ោះ
ការបង់ក្បារ់។
ក្បសិនសបើសយើងខ្្ញំរំណរ់ថាសោរអ្ន រអាចបង់ថ្លៃ ចំណា
យទ ំងសនោះ
សោរអ្ន រនឹងក្រូវទ្ទ្ួ លខ្សក្រូវចំស ោះការបង់ក្បារ់ឱ្យ
ពួ រសរសពញសលញ។ FRC
និងអ្ន រ្ត ល់សសវារមម របស់អ្នរ
នឹងជួ យអ្ន រសៅរនញងដំសណើរការសនោះ។

ក្បសិនសបើមានសក្មាប់សសវារមម ថ្នរមម វ ិធី IFSP
សុំណួរ ឬការព្ពួ យបារមភ ?
របស់រូនអ្ន រ។ ការចូ លរ ួមចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួ សារ
(FCP)
នាយររមម វ ិធីសៅរមម វ ិធីអ្នត រារមន៍ចាប់ស្ត ើ
រឺចាំបាច់សដើមបីធានាថារមារមានសិទ្ធិក្សបចាប់ទ ំង
មដំទ្ប
អ្នរ (El)។
អ្ស់
ទ្ួូ ងរបស់
លបានសសវារមម

អាចស្ៃ ើយសំណួរណាមួ យផ្ដលអ្ន រមានអ្ំពីការ
ចូ លរ ួមចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួ សារ (FCP)
ឬសសវារមម អ្នត រារមន៍ចាប់ស្ត ើមដំបូង។

ក្រួ សារមួ យអាចសសន ើសំការរំណរ់ស ើង វ ិញនូ វសមរថ ភាពរ
បស់ពួរសរចំស ោះការបង់ក្បារ់ធានារា៉ាប់រងរ ួមគ្នន
សហធានារា៉ាប់រង ឬការដរហូ រយរក្បារ់របស់ពួរសរ
ឬថ្លៃ ឈ្ន ួលក្រួ សារក្បចាំផ្ខ្របស់ពួរសរក្រប់សពលសវោផ្ដ
លមានការផ្ក្បក្បួ លចំស ោះក្បារ់ចំណូលឬការចំណាយរប
ស់ក្រ ុមក្រួ សារ។
ក្បសិនសបើក្រួ សារមួ យបានខ្រខានសក្ចើនជាង 90
ថ្លៃ រនញងការបង់ក្បារ់ធានារា៉ាប់រងរ ួមគ្នន
សហធានារា៉ាប់រង ឬការដរហូ រយរក្បារ់របស់ពួរសរ
ឬថ្លៃ ឈ្ន ួលក្រួ សារក្បចាំផ្ខ្របស់ពួរសរសនាោះ រមម វ ិធី El
អាចផ្អែរសសវារមម ថ្នរមម វ ិធី IFSP
រហូ រដល់ផ្្នការទ្ូ ទរ់ក្បារ់
ក្រូវបានបសងក ើរស ើងសោយរមម វ ិធី El ។

អ្ន រសក្មបសក្មួ លធនធានក្រ ុមក្រួ សារ
(FRC) របស់អ្នររឺ៖

ទ្ូ រស័ពទ៖
“ខ្ញុំគិ ថាការធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្ញុំ

បានតចញថ្លៃចុំណាយតលើតសវាកមម អ្នត រគមន៍ចាប់ត្តើម
ដុំបូង”។

រមម វ ិធី៖

ផ្្នការធានារា៉ាប់រងសខ្ភាពមួ យចំនួន
អាចសចញថ្លៃ សសវារមម El ខ្ៃ ោះ
ររ ឯផផ្្នការធានារា៉ាប់រងសខ្ភាពស្ងងសទ្តរមិនសចញ
ថ្លៃ ស ើយ។ សសវារមម El
នឹងដំសណើរការសោយខ្ល ួនផងជាមួ យសោរអ្ន រ
សដើមបីរំណរ់ការចូ លរ ួមចំណាយរបស់ក្រួ សារអ្ន រ
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សសវារមម អ្នត រារមន៍
ចាប់ស្ត ើមដំបូងសៅរ
ដឋ វា៉ាសីនសោន
ការចូ លរ ួមចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួ សារ
(FCP)
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តសវាកមម (El) អ្នត រគមន៍ចាប់ត្តើមដុំបូងតៅរដឋ វា៉ាស៊ីនតោន
"ត ើតសវាកមម (El) អ្នត រគមន៍ចាប់ត្តើមដុំបូង
មាន ថ្មៃ បនាមន?"
មិនមានវ ិធីសាស្រសតណាផ្ដលដឹងពិរក្បារដថានឹងក្រូវចំ
ណាយបនាមនសលើសសវារមម El របស់រូនអ្ន រស ើយ។
សយើងខ្្ញំមិនដឹងព័រ៌មានសនាោះរហូ រទល់ផ្រសយើងខ្្ញំពិភា
រាជាមួ យសោរអ្ន រ
សហើយរំណរ់នូវអ្វ ឯផ្ដលសោរអ្ន រក្រូវការពិនិរយសមើល
ផ្ដលសរើរមានស ើងចំស ោះរូ ននិងក្រួ សាររបស់អ្នរ
សោយសារការចូ លរ ួមរនញងការសធវ ឯអ្នត រារមន៍ចាប់ស្ត ើមដំ
បូ ង។ សសវារមម ផ្ដលរូ ននិងក្រួ សាររបស់អ្នរ
នឹងទ្ទ្ួ លបានសោយផ្្ែ រសលើអាទ្ិភាព ធនធាន
ការក្ពួ យបារមភ របស់ក្រ ុមក្រួ សារអ្ន រ
និងរក្មូវការរបស់រូនអ្ន រ។
ពួ រសរនឹងក្រូវបានរំណរ់សោយសោរអ្ន រ
និងក្រ ុមការងារផ្ដលអ្ន ររំពងសធវ ឯការជាមួ យ។
សសវារមម អ្នត រារមន៍ចាប់ស្ត ើមដំបូង
មានលរខ ណៈបរគ លចំស ោះរូ ននិងក្រួ សារនីមួយៗ។

ផរជន ឬសោយរដឋ របស់ក្រ ុមក្រួ សារ។ ោមលរខ ខ្ណឌខ្ៃ ោះ
FCP អាចរាប់បញ្ចល
ូ ថ្លៃ ឈ្ន ួលក្រ ុមក្រួ សារ្ងផ្ដរ។

"ខ្ញុំគិ ថាតសវាកមម នានា មិនគិ ថ្លៃត

ើយ"។

ផ្្ន រ C ថ្ន IDEA រំណរ់ថាសរមម ភាព El មួ យចំនួន
ក្រូវ្ត ល់ជូនសោយឥររិរថ្លៃ ដល់ក្រ ុមក្រួ សាររបស់អ្នរ។
សរមម ភាពទ ំងសនាោះរ ួមមាន៖

ការផ្សវ ងរររមារ
(ការ្ងពវ ្ាយផ្សវ ងរររមារៗផ្ដលអាចមានសិទ្ធិ
ក្សបចាប់ទ្ទ្ួ លបាន El) ។

ការវាយរថ្មៃ និងការបាន់ក្បមាណ
(សដើមបីរំណរ់ថាសរើរមារមានសិទ្ធិក្សបចាប់ទ្ទ្ួ ល
បាន El ផ្ដរឬសទ្)។

ការសក្មបសក្មួ លសសវារមម
(សរមម ភាពនានាផ្ដលផ្សវ ងររក្បភពធនធានស
ក្មាប់ក្រ ុមក្រួ សារ) ។

ការអ្ភិវឌ្ឍផ្្នការសសវារមមក្រ ុមក្រួ សារផ្ដលមាន
លរខ ណៈបរគ ល (IFSP)
និងការពិនិរយស ើង វ ិញផ្្នការក្រួ សារ។

សិទ្ធិក្រួ សារ
(ក្រូវបានសរសាគល់ថាជាការ រសវរថ ិភាពោមនីរិ វ ិ
ធី និងដំសណើរការោមនីរិ វ ិធីក្រឹមក្រូវ) ។
"ត ើខ្ញុំនឹងដឹងថា ត ើមានការចុំណាយយងដូ ចតមត ច?"

ត ើមានការចុំណាយតលើតសវាកមម នានាឬតទ្?
ផ្្ន រ C ថ្នចាប់សតីពីអ្ប់រំបរគ លផ្ដលមានពិការភាព
(IDEA)
រឺជាចាប់សហព័នធផ្ដលផ្ណនាំអ្ំពីរសបតប្ត ល់ជូនសសវា
រមម អ្នត រារមន៍ចាប់ស្ត ើមដំបូង (El) ។ IDEA
អ្នញ្ញារឱ្យមានការចូ លរ ួមចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួ សារ
(FCP) សក្មាប់សសវារមម EI មួ យចំនួន។ FCP
រាប់បញ្ចល
ូ ការសក្បើក្បាស់ការធានារា៉ាប់រងសោយក្រ ុមហន

សំណំផ្បបបទ្ផ្ដលសសន ើសំឱ្យសោរអ្ន របំសពញសនាោះ
នឹងជួ យសោរអ្ន ររនញងការរំណរ់ថាសរើនឹងមានការចំ
ណាយណាមួ យសលើសសវារមម ឬអ្រ់។
ក្បសិនសបើសោរអ្ន រយល់ក្ពមសលើសំណំផ្បបបទ្សនោះ
សដើមបីសក្បើក្បាស់ការសក្បើក្បាស់ការធានារា៉ាប់រងសោយក្រ ុម
ហនផរជន ឬសោយរដឋ របស់អ្នរ
សហើយយល់ក្ពមចំស ោះការបង់ក្បារ់ធានារា៉ាប់រងរ ួមគ្នន
សហធានារា៉ាប់រង ឬការដរហូ រយរក្បារ់របស់អ្នរសនាោះ
សោរអ្ន រមិនចាំបាច់្តល់ជូនព័រ៌មានហិរញ្ា វរថញណាមួ យ
ស ើយ។
ក្បសិនសបើសោរអ្ន ររិរថាសោរអ្ន រមិនអាចបង់ក្បា
រ់ធានារា៉ាប់រងរ ួមគ្នន សហធានារា៉ាប់រង
ឬការដរហូ រយរក្បារ់របស់អ្នរសនាោះ
ព័រ៌មានហិរញ្ា វរថញនឹងក្រូវ្ត ល់ជូនសដើមបីរំណរ់ថាសរើ
នឹងមានការចំណាយណាមយយសលើសសវារមម នានាឬសទ្។
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"ត ើមានបញ្ហាអ្វ ី

តបើខ្ញុំតព្រើសតរ ីសមិន្តល់រូនព័ ៌មានអ្ុំព៊ីព្បាក់ចុំណូល
ឬការធានារ៉ាប់រងសខភាពរបស់ខ្ញុំ?"

និង្ត ល់ជូនការយល់ក្ពមសក្បើក្បាស់ការធានារា៉ាប់រងសោ
យក្រ ុមហនផរជន ឬសោយរដឋ របស់អ្នរ
សដើមបីសដើមបីជួយបង់ថ្លៃ សសវារមម សក្មាប់រមម វ ិធីលមីសន

ក្រ ុមក្រួ សារនានាមានសិទ្ធ ម
ិ ិន្ត ល់ព័រ៌មានអ្ំពីក្បារ់ចំ
ណូលរបស់ពួរសរ
ឬអ្នញ្ញារឱ្យរមម វ ិធីបង់ថ្លៃ វ ិរក យបក្រសក្មាប់ការធានា
រា៉ាប់រងសោយក្រ ុមហនផរជន ឬសោយរដឋ របស់ពួរសរ។
ក្បសិនសបើសោរអ្ន រសក្ជើសសរ ឯសមិន្ត ល់ព័រ៌មានអ្ំពីក្បា
រ់ចំណូលសូ មោរ់ រយសំរមម វ ិធីសមឌ្ីសេរ Medicaid
(សបើមានសិទ្ធិក្សបចាប់)
ឬអ្នញ្ញារឱ្យរមម វ ិធីបង់ថ្លៃ វ ិរក យបក្រសក្មាប់ការធានា
រា៉ាប់រងសនាោះ
សោរអ្ន រនឹងក្រូវបានសររំណរ់ថ្លលក្រួ សារក្បចាំផ្ខ្ស
ក្មាប់សសវារមម នានា
ក្បសិនសបើមានការរំណរ់ការចូ លរ ួមចំផ្ណរចំណាយសលើ
ក្រួ សារ (FCP) សោយផ្្ែ រសលើទ្ំហំនិងចំណូលរបស់អ្នរ។
ព័រ៌មានលមែ ិរបផ្នថ មអ្ំពីការចំណាយសលើក្រួ សារផ្ដល
អាចសរើរមានសនាោះ
ក្រូវបាន្ត ល់ជូនសៅរនញងក្បព័នធទ្ូ ទរ់ក្បារ់
និងសគ្នលនសោបាយសត ីពីថ្លៃ សសវាផ្ដលអ្ន រសក្មបសក្មួ
លធនធានក្រ ុមក្រួ សារ (FRC) នឹង្ត ល់ជូនសោរអ្ន រ។

ព័ ៌មានអ្ុំព៊ីព្បាក់ចុំណូលព្គួ សារ
និងការចុំណាយ ជាការសមាា ់។
វាមិនអាចមានចុំត ោះកមម វ ិធ៊ីណាមួ យ
ត្េងតទ្ៀ (រដឋ ឬឯករន)
តោយគ្មមនការអ្នញ្ហា ជាលាយលកខ ណ៍
អ្កេររបស់អ្នកត ើយ។
“ត ើមានបញ្ហាអ្វ ី តបើខ្ញុំផ្លៃស់បតរូ

ឬត្េរតៅកមម វ ិធ៊ីអ្នត រគមន៍ចាប់ត្តើមដុំបូងត្េងតទ្ៀ
?"
សោរអ្ន រនឹងក្រូវ្ត ល់ជូនព័រ៌មានអ្ំពីទ្ំហំក្រួ សារ
ក្បារ់ចំណូល
និងការធានារា៉ាប់រងក្រ ុមក្រួ សាររបស់អ្នរចំស ោះរមម វ ិធី
El លម ី
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