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សូូមគោ�រំពិគ្រួ�ួសារំជាទីីគ្រួសូលាញ់់

សូុមស្វាា គមនី៍មកកានី់កមម វធិីីគាំំទ្រទ្ធិដំំបូងសុទ្រមាប់កុមារ 
នី�ងទារក (ESIT) របសុ់រដំឋវ៉ាា សុុីនីតោតានី!

ESIT បតោទ្រមើកុមារផ្នែដំលមានីសុ�ទិ្ធិ�នី�ងទ្រគួស្វារ ឬអ្នែកផ្នែ�ទាំ
របសុ់ពួកតោគតាំងពីកំតោ�ើត្ថិរហូូត្ថិដំល់ថ្ងៃ�ៃកំតោ�ើត្ថិបីខួួប
របសុ់កុមារ។ 

កមម វធិីី ESIT គឺជាដំំតោ�ើរការសុហូការរវ៉ាងទ្រកមុទ្រគួស្វារ 
អ្នែកផ្នែ�ទា ំអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលធីនីធានីទ្រគួស្វារ (FRC) នី�ង
អ្នែកឯកតោទ្ធិសុដំថ្ងៃទ្ធិតោទ្ធិៀត្ថិផ្នែដំលនីឹង�តល់ការគាំំទ្រទ្ធិតោដំើមីីបំតោពញត្ថិទ្រមូវការព�តោសុសុរបសុ់កុមារមាែ ក់ៗ។ កមម វធិីី
តោនីះតោ�ត ត្ថិសុំខានី់តោលើទ្រកមុទ្រគួស្វារ តោ�យសុងកត្ថិ់ធីៃនី់តោលើការបងា ឹក នី�ង�តល់ជូូនីឪពុកមាត យនី�ងអ្នែកផ្នែ�ទាំ
តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិនូីវយុទិ្ធិស្វាស្រ្តសុត តោដំើមីីគាំំទ្រទ្ធិការអ្នភិ�វឌ្ឍឍរបសុ់កូនីពួកគាំត្ថិ់។ 

ខំួ� ំចាំំបានីថាតោ�តោពលផ្នែដំលកូនីទ្រសុីរបសុ់ខំួ� ំចាំប់តោ�តើមទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុវ៉ាកមមតោលើកដំំបូង។ តោយើងបានីតោធីា ើការ
វ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃនាង នី�ងយល់ទ្រពមចំំតោពាះផ្នែ�នីការតោសុវ៉ាកមមទ្រគួស្វារឯកត្ថិតបុគគល (IFSP) តោ�ថ្ងៃ�ៃផ្នែត្ថិមួយ។ ខំួ� ំចាំំ
បានីនូីវការតោចំញពីការណាត្ថិ់តោ�យខួួរកាលរបសុ់ខំួ� ំ វលិវល់អ្នំពីអ្នា ីផ្នែដំលនីឹងតោកើត្ថិតោ�ើង តោត្ថិើដំំតោ�ើរការតោនីះ
នីឹងតោធីា ើតោ�ើងដូំចំតោមតចំ តោហូើយវ៉ានីឹងមានីនី័យយ៉ាា ងណាសុទ្រមាប់កូនីទ្រសុីខំួ� ំ នី�ងការរកីចំតោទ្រមើនីរបសុ់នាង។ 

ឯកស្វារតោនីះបង្ហាា ញពីដំំតោ�ើរការផ្នែដំលបានីអ្ននីុវត្ថិតតាមតោដំើមីី�តល់តោសុវ៉ាកមម ESIT សុទ្រមាប់កុមារតោ�
រដំឋវ៉ាា សុុីនីតោតានី នី�ងជាធីនីធានីដំ៏លអ សុទ្រមាប់មាតាប�តា នី�ងអ្នែកផ្នែ�ទា។ំ តោគាំលបំ�ងថ្ងៃនីការការពារ
សុុវតិ្ថិ�ភាពតាមនីីត្ថិ�វធិីី គឺតោដំើមីីជូូនីដំំ�ឹងដំល់មាតាប�តា នី�ងអ្នែកផ្នែ�ទាអំ្នំពីសុ�ទិ្ធិ�ទ្រសុបចំាប់របសុ់ពួកគាំត្ថិ់ 
នី�ងការការពារ។ រកាទ្ធិុកឯកស្វារតោនីះ តោហូើយយកវ៉ាមកតោមើលវញិ ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកមានីចំមៃល់អ្នំពីដំំតោ�ើរការ 
ឬសុ�ទិ្ធិ�របសុ់អ្នែកកុ�ងនាមជាមាតាប�តា ឬអ្នែកផ្នែ�ទា។ំ 

Julie ជាឪពិុកម្តាា យ

តារាងម្តាតិិកា

គោសូច្បាកីីគោ�ី�ម                                                                          1

ទ្ធិ�ដំឋភាពសុតោងេបទូ្ធិតោ�អ្នំពីចំាប់សុត ីពីការអ្នប់រំជូនីព�ការ (IDEA) 
នី�ងកមម វធិីីគាំំទ្រទ្ធិដំំបូងសុទ្រមាប់ទារក នី�ងកុមារ (ESIT) ទ្រត្ថិវូបានី
បតោងក ើត្ថិតោ�ើងតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ថ្ងៃនីចំាប់ IDEA។

ទីិដ្ឋឋភាពិទូីគោ�នៃនការំការំពារំសូុវតិិិភាពិតាមនីតិិវធិី ី               2

បញី្ជីីសុ�ទិ្ធិ�របសុ់អ្នែកកុ�ងនាមជាមាតាប�តា ឬអ្នែកផ្នែ�ទាកំុមារផ្នែដំល
ទ្ធិទួ្ធិលតោសុវ៉ាកមម។

គោសូច្បាកា ីជូនដ្ឋំណឹឹងជាលាយលកខណឹ៍អកសរំជាមុន                       3

ការពនីយល់អ្នំពីត្ថិទ្រមូវការផ្នែដំលមាតាប�តាទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុចំកត ី
ជូូនីដំំ�ឹងអ្នំពីសុំតោ�ើសុុំ�ៃ សុ់បូ �រផ្នែ�នីការទ្រគួស្វារឯកត្ថិតបុគគលរបសុ់
កុមារមុនីតោពលតោធីា ើការ�ៃ សុ់បូ �រ  
ទាងំតោនីះ។

ការំយល់គ្រួពិមពិីម្តាតាប់ិតា                                                    4

ទ្ធិ�ដំឋភាពទូ្ធិតោ�អ្នំពីអ្នតិ្ថិនី័យថ្ងៃនីការយល់ទ្រពមពីមាតាប�តា នី�ង
ទាមទារតោ�តោពលណាសុទ្រមាប់កុមារទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុវ៉ាកមម។

កំណឹតិ់គ្រួតានានា                                                                   5

ការព�ព�៌នាអ្នំពីសុ�ទិ្ធិ�របសុ់កូនីអ្នែកកុ�ងការរកាការសុមាៃ ត្ថិ់ នី�ង
សុ�ទិ្ធិ�របសុ់អ្នែកកុ�ងនាមជាមាតាប�តា តោដំើមីីទ្ធិទួ្ធិលបានី នី�ង
ព�នី�ត្ថិយតោមើលកំ�ត្ថិ់ទ្រតារបសុ់កូនីអ្នែក។

នីតិិវធិីីគោ�ះគ្រួសាយវវិាទី                                                          8

អ្នា ីផ្នែដំលទ្រត្ថិវូតោធីា ើតោ�តោពលអ្នែកជូំទាសុ់នីឹងតោសុវ៉ាកមម ឬការសុតោទ្រមចំ
ចំ�ត្ថិត។

ការំសូគ្រួមប់សូគ្រួមួល                                                                8

វធិីីតោធីា ើការរមួគាំែ ជាមួយបុគគលអ្នពាទ្រកឹត្ថិ ផ្នែដំលអាចំគាំំទ្រទ្ធិការ
តោ�ះទ្រស្វាយបញ្ហាា តោ�កុ�ងទ្រកមុរបសុ់កូនីអ្នែក។

សូវនាការំតាមនីតិិវធិីីគ្រួតិឹមគ្រួតិវូឥតិលគោមៀ�ង                            9

នីីត្ថិ�វធិីី�ូ �វការផ្នែដំលតោធីា ើតោ�ើងតោ�យមស្រ្តនីត ីសុវនាការឥត្ថិលតោមអ�ង
ផ្នែដំលអាចំតោទ្របើទ្របាសុ់តោ�តោពលទ្រគួស្វារពាយ៉ាម�ក់ពាកយប�ត ឹង។ 

ប់ណឹា ឹងរំដ្ឋឋបាល                                                                   10

នីីត្ថិ�វធិីីជា�ូ �វការផ្នែដំលអាចំបនីតតោធីា ើតោ�ើង ទ្របសុ�នីតោបើទ្រគួស្វារ
មានីការទ្រពួយបារមភថាត្ថិទ្រមូវការកមម វធិីីម�នីទ្រត្ថិវូបានីបំតោពញ។ 

ម្តាតាប់ិតាជំនួសូ                                                                11

ព�ព�៌នាតោ�តោពលបុគគលអាចំទ្រត្ថិវូបានីចាំត្ថិ់ឱ្យយតោធីា ើការង្ហារជូំនួីសុ
កុមារតោ�តោពលផ្នែដំលមាតាប�តា ឬអាណាពាបាលទ្រសុបចំាប់
តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិម�នីទ្ធិំតោនីរ នី�ងរតោបៀបតោទ្រជូើសុតោរសីុបុគគលតោនាះ។ 

ពិ័តិ៌ម្តានទីំនាក់ទីំនង                                             �គ្រួមប់ខ្ននង

វធិីីទាក់ទ្ធិងទ្រកមុអ្នែកដំឹកនាំរដំឋ ESIT តោ�ទ្រកសួុងកុមារ យុវជូនី
នី�ងទ្រគួស្វារ។





តោ�រដំឋវ៉ាា សុុីនីតោតានី កុ�ង
ទ្របព័និីថ្ងៃនីផ្នែ�ែក C ទ្រត្ថិវូ
បានីតោគតោ�ថាកមម វធិីី
ជូំនួីយសុទ្រមាប់ទារក 
នី�ងកុមារ (ESIT) ។

អនកសូគ្រួមប់សូគ្រួមួលធីនធានគ្រួ�ួសារំ 
(FRCs)ផ្នែដំលតោធីា ើការជាមួយទ្រកមុ
ទ្រគួស្វារ អាចំផ្នែ�នាំសុមាភ របផ្នែនិីមតោដំើមីី
ជួូយទ្រកមុទ្រគួស្វារឱ្យយយល់ពីការការពារ
តាមនីីត្ថិ�វធិីីរបសុ់ពួកតោគតោទ្រកាមផ្នែ�ែក 
C ។ ពួកតោគក៏អាចំ�តល់តោយ៉ាបល់អ្នំពី
វធីិីផ្នែដំលតោ�កអ្នែក នី�ងសុមាជូ�ក
ទ្រគួស្វារដំថ្ងៃទ្ធិតោទ្ធិៀត្ថិអាចំតោធីា ើជាថ្ងៃដំគូ
ជាមួយអ្នែកជូំនាញ តោដំើមីីជួូយបំតោពញ
ត្ថិទ្រមូវការអ្នភិ�វឌ្ឍឍរបសុ់កូនីតោ�កអ្នែក។

គោសូច្បាកា ីគោ�ា�ម

តោត្ថិើអ្នា ីតោ�ជាចំាប់សុត ីពីការអ្នប់រំអ្នំពីជូនីព�ការ តោហូើយតោត្ថិើវ៉ាមានីនី័យ
យ៉ាា ងដូំចំតោមតចំចំំតោពាះកូនីរបសុ់អ្នែក?

ចំាប់អ្នប់រំជូនីព�ការ (IDEA) គឺជាចំាប់សុហូព័និីផ្នែដំលរមួបញូ្ជី�លទាងំបទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �សុទ្រមាប់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង សុទ្រមាប់ទារក នី�ងកុមារ (អាយុពី 36 ផ្នែខួ) មានីព�ការភាព 
នី�ងទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់ពួកតោគ ។ បទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �ទាងំតោនីះទ្រត្ថិវូបានីរាប់បញូ្ជី�លកុ�ងផ្នែ�ែក C ថ្ងៃនីចំាប់
អ្នប់រំជូនីព�ការ (IDEA) ។ ទាងំតោនីះទ្រត្ថិវូបានីព�ព�៌នាតោ�កុ�ងបទ្ធិបញី្ហាសុហូព័និី (34 CFR 
ផ្នែ�ែក 303) នី�ងកុ�ងតោគាំលការ�៍នី�ងនីីត្ថិ�វធិីីថ្ងៃនីរដិំវ៉ាា សុុីនីតោតានី។

តោ�រដំឋវ៉ាា សុុីនីតោតានី កុ�ងទ្របព័និីថ្ងៃនីផ្នែ�ែក C ទ្រត្ថិវូបានីតោគតោ�ថាកមម វធិីីជូំនួីយសុទ្រមាប់ទារក 
នី�ងកុមារ (ESIT) ។ ទ្របព័និីតោនីះទ្រត្ថិវូបានីបតោងក ើត្ថិតោ�ើងតោដំើមីីបតោងក ើនីការចូំលរមួរបសុ់ទ្រគួស្វារ 
នី�ងធានាការយល់ទ្រពមពីមាតាប�តាតោ�កុ�ងជូំហានីនីីមួយៗថ្ងៃនីដំំតោ�ើរការអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង 
តោ�យចាំប់តោ�តើមពីការបញូ្ជី�នីបនីដដំំបូងតាមរយៈការ�តល់តោសុវ៉ាកមមនី�ងការ�ៃ សុ់បូ �រ ។

កមម វធិីី ESIT រមួមានីការការពារតាមនីីត្ថិ�វធិីី តោដំើមីីការពារសុ�ទិ្ធិ�របសុ់មាតាប�តានី�ងកូនី ។ 
មាតាប�តាទ្រត្ថិវូជូូនីដំំ�ឹងអ្នំពីការការពារតាមនីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះ ដូំចំផ្នែដំលបានីកំ�ត្ថិ់កុ�ង
បទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �សុហូព័និីតោលខួ 34 CFR 303.400-438, រមួមានីជូតោទ្រមើសុដំំតោណាះទ្រស្វាយវវិ៉ាទ្ធិ
តោលខួ 34 CFR 303.430-438, តោដំើមីីឱ្យយពួកតោគអាចំចូំលរមួយ៉ាា ងសុកមម នី�ងមានី
តួ្ថិនាទ្ធិីដំឹកនាំកុ�ងតោសុវ៉ាកមមផ្នែដំល�តល់ជូូនីកូនីៗ នី�ងទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់ពួកតោគ ។ ឯកស្វារសុត ី
ពីសុ�ទិ្ធិ�មាតាប�តាតោនីះគឺជាតោសុចំកត ីជូូនីដំំ�ឹងជា�ូ �វការមួយ អ្នំពីការការពារសុុវតិ្ថិ�ភាពតាម
នីីត្ថិ�វធិីីរបសុ់កុមារនី�ងទ្រកមុទ្រគួស្វារ ផ្នែដំលបានីកំ�ត្ថិ់តោ�កុ�ងបទ្ធិបញី្ហារបសុ់សុហូព័និីផ្នែ�ែក C ។

ព័ត្ថិ៌មានីបផ្នែនិីមសុត ីពីការការពារសុុវតិ្ថិ�ភាពកុមារ នី�ងទ្រគួស្វារតាមនីីត្ថិ�វធិីីអាចំរកបានី
តាមរយៈអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលធីនីធានីទ្រគួស្វារ (FRC) នីីមួយៗ នី�ងអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាអ្ននីតរាគមនី៍
ដំំបូងផ្នែដំលចូំលរមួកុ�ងការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង។
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“គោសូវាកមមអនារា�មន៍ទាន់គោពិល
គោវលាសូមគ្រួសូប់” ទ្រត្ថិវូបានីកំ�ត្ថិ់
តាមរយៈដំំតោ�ើរការ IFSP ។ IFSP 
ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិរមួបញូ្ជី�លតោសុចំកត ីផ្នែ�ៃងការ�៍
អ្នំពីតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ជាក់�ក់
ដំំបូងផ្នែដំលចាំំបាចំ់ តោដំើមីីតោ�ៃ ើយត្ថិប
នីឹងត្ថិទ្រមូវការព�តោសុសុរបសុ់កុមារនី�ង
ទ្រគួស្វារ តោដំើមីីសុតោទ្រមចំបានីនូីវលទិ្ធិ�ល
ផ្នែដំលបានីកំ�ត្ថិ់តោ�កុ�ង IFSP ។  
បទ្ធិបញី្ហាសុហូព័និីផ្នែ�ែក C  
www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-
09-28/pdf/2011-22783.pdf កំ�ត្ថិ់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងជា
តោសុវ៉ាកមម “ផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានីបតោងក ើត្ថិតោ�ើង
តោដំើមីីតោ�ៃ ើយត្ថិបតោ�នីឹងត្ថិទ្រមូវការ
អ្នភិ�វឌ្ឍឍរបសុ់កុមារមាែ ក់ៗ ផ្នែដំលមានី
សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C នី�ង
ត្ថិទ្រមូវការរបសុ់ទ្រគួស្វារផ្នែដំលទាក់ទ្ធិង
នីឹងការតោលើកកមពសុ់ការអ្នភិ�វឌ្ឍឍរបសុ់
កុមារ។”

ពិ័តិ៌ម្តានដែដ្ឋលអាច្បាកំណឹតិ់
អតិាសូញ្ញាា ណឹផ្ទាា ល់ខួ្ន �នរំមួម្តាន៖ 

1. តោ�ម ះកូនីរបសុ់អ្នែក តោ�ម ះរបសុ់
អ្នែក ឬតោ�ម ះរបសុ់សុមាជូ�កទ្រគួស្វារ
តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិ។

2. អាសុយ�ឋ នីរបសុ់កូនីអ្នែក ឬ
ទ្រគួស្វារអ្នែក។ 

3. អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នីដូំចំជាតោលខួ
សុនីត �សុុខួសុងគមរបសុ់កូនីអ្នែក ឬ
របសុ់អ្នែក។

4. អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �ទ្របតោយ៉ាលតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិ
ដូំចំជាថ្ងៃ�ៃផ្នែខួឆ្នាំែ ំកំតោ�ើត្ថិ នី�ង
ទ្ធិីកផ្នែនីៃងកំតោ�ើត្ថិកូនីអ្នែក នី�ង
តោ�ម ះមាត យ។ 

5. បញី្ជីីលកេ�ៈសុមាគ ល់�ា ល់ខូួ �នី ឬ
ព័ត្ថិ៌មានីតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិផ្នែដំលអាចំតោធីា ើ
ឱ្យយអ្នែកអាចំកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �
កូនីរបសុ់អ្នែកតោ�យមានីភាព
ទ្របាកដំទ្របជាសុមទ្រសុប។

6. ព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលតោសុែ ើសុុំតោ�យបុគគល
ផ្នែដំលកមម វធិីីអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង
តោជូឿជាក់តោ�យមានីមូលតោហូត្ថិុ
ទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូថាស្វាគ ល់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �កូនី
របសុ់អ្នែក។

ទីិដ្ឋឋភាពិទូីគោ�នៃនការំការំពារំសូុវតិិិភាពិតាមនីតិិវធិីី

សុទ្រមាប់តោគាំលបំ�ងថ្ងៃនីឯកស្វារតោនីះ មាតាប�តា  
មានីនី័យថាឪពុកមាត យផ្នែដំល�តល់កំតោ�ើត្ថិកូនី ឪពុកមាត យចំ�ញឹ្ជីឹម 
អាណាពាបាលទ្រសុបចំាប់ ឪពុកមាត យចំ�ញឹ្ជីឹម ឬបុគគលផ្នែដំលតោដំើរតួ្ថិ
ជូំនួីសុឪពុកមាត យកំតោ�ើត្ថិ ឬកូនីចំ�ញឹ្ជីឹមផ្នែដំលកូនីរសុ់តោ�ជាមួយ ។

តោត្ថិើអ្នែកមានីសុ�ទិ្ធិ�អ្នា ីខួៃ ះកុ�ងនាមជាមាតាប�តារបសុ់
កុមារផ្នែដំលទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុវ៉ាកមម ESIT?

តោ�កុ�ងកមម វធិីី ESIT តោ�រដំឋវ៉ាសុុីនីតោតានី តោ�កអ្នែកជាមាតាប�តា
មានីសុ�ទិ្ធិ�ដូំចំខាងតោទ្រកាម៖

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃនី�ងការចូំលរមួជាលកេ�ៈពហូុ
ជូំនាញអ្នមតោ�យការបតោងក ើត្ថិផ្នែ�នីការតោសុវ៉ាកមមទ្រគួស្វារឯកត្ថិតជូនី (IFSP) តោ�ឯក�ចឹំទ្របជូុំ 
IFSP ដំំបូងកុ�ងរយៈតោពល 45 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនីទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីពីការបញូ្ជី�នីបនីត  ។ ពហូុជូំនាញមានីនី័យថា
ការពាក់ព័និីនីឹងជូំនាញ ឬឯកតោទ្ធិសុពីរ ឬតោទ្រចំើនីតោ�េងគាំែ ។ ឧទាហូរ�៍ អ្នែកជូំនាញ
ពាបាលភាស្វានី�យ៉ាយ នី�ងអ្នែកអ្នប់រំព�តោសុសុ។

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីការវ៉ាយវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ ការបាា នី់ទ្របមា� ការអ្នភិ�វឌ្ឍឍ IFSP ការសុទ្រមបសុទ្រមួល
តោសុវ៉ាកមម នី�ងការការពារតាមនីីត្ថិ�វធិីីតោ�យម�នីគ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃសុទ្រមាប់ទ្រកមុទ្រគួស្វារ ។

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកតោសុែ ើសុុំនី�ង�តល់ការយល់ទ្រពមសុទ្រមាប់វ៉ា 
តោ�តោពលណាមួយកុ�ងអ្នំ�ុងតោពលដំំតោ�ើរការព�នី�ត្ថិយ (ទ្របសុ�នីតោបើទ្រត្ថិវូបានីតោទ្របើ) ។

• ទ្របសុ�នីតោបើមានីសុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C តោនាះសុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុវ៉ាកមម 
អនារា�មន៍មុនគោពិលគឺសុមរមយសុទ្រមាប់កូនីនី�ងទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់អ្នែកដូំចំផ្នែដំលមានីផ្នែចំង
តោ�កុ�ង IFSP ។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការបដំ�តោសុធីការទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយ, វ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ, ការបាា នី់ទ្របមា�, នី�ងតោសុវ៉ាកមម ។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការទ្រត្ថិវូបានីអ្នតោញី្ជីើញនី�ងចូំលរមួកុ�ងការទ្របជូុំទាងំអ្នស់ុផ្នែដំលតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំមួយ
ទ្រត្ថិវូបានីតោធីា ើតោ�ើងទាក់ទ្ធិងនីឹងសុំតោ�ើរ�ៃ សុ់បូ �រអ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �, ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ, ឬការ�ៃ សុ់បូ �រ
កូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ឬការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំលសុមរមយដំល់កូនី ឬទ្រកមុ
ទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែក ។

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីការជូូនីដំំ�ឹងជា�យលកេ�៍អ្នកេរជាមុនី មុនីតោពលការ�ៃ សុ់បូ �រ ឬទ្រត្ថិវូ
បានីបដំ�តោសុធីទ្រត្ថិវូបានីតោសុែ ើតោ�ើងកុ�ងការកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �, ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ ឬការ�ៃ សុ់បូ �រ
កូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ឬកុ�ងការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍មុនីតោពលផ្នែដំលសុមរមយដំល់កូនី 
ឬទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែក ។

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង តោ�កុ�ងបរសិិ្វានីធីមមជាត្ថិ�កុ�ងកទ្រម�ត្ថិ
សុមទ្រសុប តោដំើមីីតោ�ៃ ើយត្ថិបតោ�នីឹងត្ថិទ្រមូវការអ្នភិ�វឌ្ឍឍនី៍កូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការរកាការសុមាៃ ត្ថិ់ថ្ងៃនីពិ័តិ៌ម្តានដែដ្ឋលអាច្បាកំណឹតិ់អតិាសូញ្ញាា ណឹផ្ទាា ល់ខួ្ន �ន។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការទ្ធិទួ្ធិលបានីចំាបច់ំមៃងអ្ននីតរកមមដំបូំងរបសុកូ់នីតោ�កអ្នែកតោ�យម�នីគ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃ ។

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីចំាប់ចំមៃងថ្ងៃនីការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ, ការបាា នី់ទ្របមា�, តោហូើយ IFSP នីឹងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ
�តល់ជូូនីតោ�កអ្នែកឱ្យយបានីឆ្នាំប់តាមផ្នែដំលអាចំតោធីា ើតោ�បានីបនាា ប់ពីក�ចឹំទ្របជូុំ IFSP នីី
មួយៗ ។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការព�នី�ត្ថិយ នី�ងព�នី�ត្ថិយតោ�ើងវញិ តោហូើយតោបើសុមរមយ សូុមផ្នែកផ្នែទ្របកំ�ត្ថិ់ទ្រតាកូនីរបសុ់
តោ�កអ្នែក ។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការតោសុែ ើសុុំការសុទ្រមះុសុទ្រមួលនី�ង / ឬសុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀង 
តោដំើមីីតោ�ះទ្រស្វាយការផ្នែខួាងគំនី�ត្ថិគាំែ របសុ់មាតាប�តា / អ្នែកផ្នែដំលម�នីយល់ទ្រសុប ។ សុ�ទិ្ធិ�កុ�ង
ការ�ក់ពាកយប�ត ឹងរដំឋបាលណាមួយ ។

បផ្នែនិីមតោលើសុ�ទិ្ធិ�ផ្នែដំលបានីកត្ថិ់សុមាគ ល់ខាងតោលើ តោ�កអ្នែកមានីសុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីការជូូនីដំំ�ឹង
អ្នំពីការការពារតាមនីីត្ថិ�វធិីីជាក់�ក់តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ។ សុ�ទិ្ធិ�ទាងំតោនីះទ្រត្ថិវូបានីព�ព�៌នាដូំចំ
ខាងតោទ្រកាម ។

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
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គោសូច្បាកា ីជូនដ្ឋំណឹឹងជាលាយលកខណឹ៍អកសរំជាមុន

តោត្ថិើអ្នែកនីឹងទ្ធិទួ្ធិលបានីការជូូនីដំំ�ឹងតាមវធិីីណាពីអ្នែក�តល់តោសុវ៉ា ESIT របសុ់កូនីអ្នែកអ្នំពីក�ចឹំទ្របជូុំ នី�ង
ការ�ៃ សុ់បូ �រតោសុវ៉ាកមមផ្នែដំលបានីតោសុែ ើសុុំ?

តោសុចំកត ីជូូនីដំំ�ឹងជា�យលកេ�៍អ្នកេរជាមុនីទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ�តល់
ជូូនីតោ�កអ្នែកកុ�ងរយៈតោពលសុមទ្រសុបមុនីតោពលផ្នែដំលអ្នែក�តល់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងតោសុែ ើសុុំ ឬបដំ�តោសុធីម�នី�ូ �ចំតោ�តើម ឬ
�ៃ សុ់បូ �រអ្នត្ថិតសុញ្ហាញ � ការវ៉ាយត្ថិមៃ ឬការ�ៃ សុ់បូ �រកូនីរបសុ់
តោ�កអ្នែក ឬការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំលសុមរមយ
ដំល់កូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក នី�ងទ្រគួស្វារតោ�កអ្នែក។ តោសុចំកត ី
ជូូនីដំំ�ឹងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិមានីលកេ�ៈលមអ �ត្ថិទ្រគប់ទ្រគាំនី់ តោដំើមីីជូូនីដំំ�ឹង
ដំល់តោ�កអ្នែកអ្នំពី៖

• សុកមមភាពផ្នែដំលកំពុងទ្រត្ថិវូបានីតោសុែ ើសុុំ ឬបដំ�តោសុធីតោ�យ
អ្នែកតោធីា ើក�ចឹំសុនីាតោលើតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង ឬតោ�យអ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង ។

• តោហូត្ថិុ�លសុទ្រមាប់តោធីា ើសុកមមភាព ។

• រាល់ការការពារតាមនីីត្ថិ�វធីិីផ្នែដំលមានីតោ�ផ្នែ�ែក C ។

• ការសុទ្រមះុសុទ្រមួលប�ត ឹងត្ថិវ៉ាា របសុ់រដំឋ នី�ងនីីត្ថិ�វធិីីសុវនាការ
ទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ រមួទាងំការព�ព�៌នាអ្នំពីរតោបៀប�ក់ពាកយប�ត ឹង 
នី�ងតោពលតោវ�សុទ្រមាប់នីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនាះ ។

តោសុចំកត ីជូូនីដំំ�ឹងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិសុរតោសុរជាភាស្វាផ្នែដំលអាចំយល់បានី
ចំំតោពាះស្វាធារ�ជូនីទូ្ធិតោ� នី�ងទ្រត្ថិវូបានី�តល់ជាភាស្វាកំតោ�ើត្ថិ
របសុ់តោ�កអ្នែកតោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិម�នីអាចំតោធីា ើបានី ។

ទ្របសុ�នីតោបើភាស្វាកំតោ�ើត្ថិរបសុ់តោ�កអ្នែក ឬរតោបៀបថ្ងៃនីការទ្របាទ្រសុ័យ
ទាក់ទ្ធិងតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិម�នីផ្នែមនីជាភាស្វាសុរតោសុរ, អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូចាំត្ថិ់វធិានីការ តោដំើមីីធានាថា៖

• តោសុចំកត ីជូូនីដំំ�ឹងទ្រត្ថិវូបានីបកផ្នែទ្របតោ�យ�ា ល់មាត្ថិ់ ឬតោ�យ
មតោធីាបាយតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិដំល់តោ�កអ្នែកជាភាស្វាកំតោ�ើត្ថិរបសុ់
តោ�កអ្នែក ឬរតោបៀបទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនីងតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិ;

• តោ�កអ្នែកយល់ពីតោសុចំកត ីជូូនីដំំ�ឹង; នី�ង

• មានីភិសូុ� តាងជា�យលកេ�៍អ្នកេរផ្នែដំលត្ថិទ្រមូវការតោ�េងៗ
ផ្នែដំលបានីព�ព�៌នាតោ�កុ�ងនីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះទ្រត្ថិវូបានីបំតោពញ ។

ការយល់ទ្រពមជា�យលកេ�៍អ្នកេររបសុ់តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិទ្ធិទួ្ធិល
បានីមុនីតោពល៖

• ទ្រគប់ទ្រគងការទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយតោដំើមីីកំ�ត្ថិ់ថាតោត្ថិើកូនីរបសុ់
តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូបានីតោគសុងេ័យថាមានីព�ការភាពផ្នែដំរឬតោទ្ធិ ។

• តោធីា ើការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃនី�ងការចូំលរមួទាងំអ្នសុ់តោលើកូនីតោ�កអ្នែក ។

• �តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងដំល់កូនីតោ�កអ្នែក ។

• ការតោទ្របើទ្របាសុ់�លទ្របតោយ៉ាជូនី៍ស្វាធារ�ៈ ឬធានារាា ប់រង ឬ
ធានារាា ប់រងឯកជូនី តោដំើមីីបង់ថ្ងៃ�ៃតោសុវ៉ាកមម ។

• ការផ្នែចំករំផ្នែលកព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលអាចំកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �
�ា ល់ខូួ �នីអ្នំពីតោ�កអ្នែក។

ការទ្រពមតោទ្រព�ងជា�យលកេ�៍អ្នកេររបសុ់តោ�កអ្នែកក៏ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ
ទ្ធិទួ្ធិលបានីមុនីតោពលតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូបានី�តល់ជូូនី
�ងផ្នែដំរ។

ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកម�នី�តល់ការយល់ទ្រពមតោទ្ធិ គាំម នីសុកមមភាព
ណាមួយនីឹងទ្រត្ថិវូបង្ហាគ ប់ (បងេ ំ) តោ�កអ្នែកតោ�ើយ ។ នី�យ៉ាយ
មាា ងតោទ្ធិៀត្ថិ FRC ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងម�នី
អាចំតោទ្របើនីីត្ថិ�វធិីីសុវនាការកាត្ថិ់កត ីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូតោដំើមីីជូំទាសុ់នីឹងការ
បដំ�តោសុធីរបសុ់តោ�កអ្នែកកុ�ងការ�តល់ការយល់ទ្រពមតោទ្ធិ។
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ភាសាកំគោណឹ�តិ ផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានីតោទ្របើ
តោដំើមីីតោយ៉ាងតោ�មនីុសុេផ្នែដំលមានី
ជូំនាញភាស្វាអ្នង់តោគៃសុមានីកទ្រម�ត្ថិ 
មានីនី័យថាភាស្វាផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានីតោទ្របើជា
ធីមមតាតោ�យតោ�កអ្នែក។ តោ�តោពល
តោធីា ើការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃនី�ងការចូំលរមួតោលើ
កូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ភាស្វាកំតោ�ើត្ថិ
មានីនី័យថាភាស្វាផ្នែដំលតោទ្របើជាធីមមតា
តោ�យកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ។ តោ�តោពល
តោទ្របើទាក់ទ្ធិងនីឹងមនីុសុេមាែ ក់ផ្នែដំល
�ៃង់ ឬព�បាកស្វាត ប់, ព�ការផ្នែភិែកឬ
ខាា ក់ផ្នែភិែក, ឬសុទ្រមាប់មនីុសុេផ្នែដំលម�នី
មានីភាស្វាសុរតោសុរជាភាស្វាកំតោ�ើត្ថិ 
មានីនី័យថាជារតោបៀបថ្ងៃនីការទ្របាទ្រសុ័យ
ទាក់ទ្ធិងផ្នែដំលជាធីមមតាទ្រត្ថិវូបានីតោទ្របើ
តោ�យមនីុសុេតោនាះ (ដូំចំជាភាស្វាសុញ្ហាញ , 
ភាស្វាសុទ្រមាប់មនីុសុេខាា ក់ ឬការ
ទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនីង�ា ល់មាត្ថិ់) ។

ការំយល់គ្រួពិមពិីម្តាតាប់ិតា

តោត្ថិើការយល់ទ្រពមពីមាតាប�តាគឺជាអ្នា ី តោហូើយតោត្ថិើអ្នែកអាចំអ្ននីុវត្ថិតសុ�ទិ្ធិ�
របសុ់អ្នែកកុ�ងការយល់ទ្រពមយ៉ាា ងដូំចំតោមតចំ?

ការយល់ទ្រពមមានីនី័យថា៖

• តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូបានីតោគជូូនីដំំ�ឹងយ៉ាា ងតោពញតោលញអ្នំពីព័ត្ថិ៌មានីទាងំអ្នស់ុផ្នែដំលទាក់ទ្ធិង
នីឹងសុកមមភាពសុទ្រមាប់ផ្នែសុា ងរកការយល់ទ្រពមជាភាស្វាកំតោ�ើត្ថិរបសុ់តោ�កអ្នែក។

• តោ�កអ្នែកយល់ដំឺង នី�ងយល់ទ្រពមជា�យលកេ�៍អ្នកេរចំំតោពាះការអ្ននីុវត្ថិតសុកមមភាព
ផ្នែដំលផ្នែសុា ងរកការទ្រពមតោទ្រព�ងរបសុ់អ្នែក តោហូើយការទ្រពមតោទ្រព�ងតោនីះព�ព�៌នាអ្នំពីសុកមមភាព
នី�ងរាយកំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង (ទ្របសុ�នីតោបើមានី) ផ្នែដំលនីឹងទ្រត្ថិវូបង្ហាា ញ នី�ងចំំតោពាះ
នីរណាមាែ ក់។

• តោ�កអ្នែកយល់ថាការ�តល់ការយល់ទ្រពមគឺតោធីា ើតោ�ើងតោ�យសុម ័ទ្រគចំ�ត្ថិតពីភាគីរបសុ់តោ�កអ្នែក 
តោហូើយអាចំដំកហូូត្ថិវញិតោ�តោពលណាមួយក៏បានី ។

ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកលុបតោចាំលការទ្រពមតោទ្រព�ងរបសុ់តោ�កអ្នែក វ៉ានីឹងម�នីមានីសុកមមភាព
តោ�ើងវញិតោនាះតោទ្ធិ (វ៉ាម�នីអ្ននីុវត្ថិតចំំតោពាះសុកមមភាពផ្នែដំលបានីតោកើត្ថិតោ�ើងមុនីតោពល
ការយល់ទ្រពមទ្រត្ថិវូបានីដំកហូូត្ថិ)។

អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង ឬបុគគល�កផ្នែដំលមានីសុមតិ្ថិភាពសុមទ្រសុបនីឹងខួ�ត្ថិខួំ
ទ្របឹងផ្នែទ្របងតោដំើមីីធានាថាតោ�កអ្នែក៖

• យល់ដឹំងចំាសុ់ពីលកេ�ៈថ្ងៃនីការព�នី�ត្ថិយ ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ នី�ងការបាា នី់ទ្របមា� ឬតោសុវ៉ាកមម
នានាផ្នែដំលនីឹងមានី។

• យល់ថាកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែកនីឹងម�នីអាចំទ្ធិទួ្ធិលបានីការទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយ, ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃនី�ង
ចូំលរមួ ឬតោសុវ៉ាកមមតោទ្ធិ តោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិមានីការយល់ទ្រពម ។

កុ�ងនាមជាមាតាប�តារបសុ់កុមារផ្នែដំលមានីសុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C តោ�កអ្នែក
អាចំកំ�ត្ថិ់ថាតោត្ថិើកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ឬសុមាជូ�កទ្រគួស្វារតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិនីឹងទ្ធិទួ្ធិលយក ឬ
បដំ�តោសុធីតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងណាមួយតោទ្រកាមកមម វធិីីតោនីះ ។ តោ�កអ្នែកក៏អាចំ
បដំ�តោសុធីតោសុវ៉ាកមមផ្នែបបតោនីះផ្នែដំរ (តោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិមុខួង្ហាររដំឋបាលផ្នែដំលត្ថិទ្រមូវតាមបទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �
សុទ្រមាប់ការសុទ្រមបសុទ្រមួលធីនីធានីទ្រគួស្វារ) បនាា ប់ពីទ្ធិទួ្ធិលយកវ៉ាជាមុនី តោ�យម�នីបងក
អ្ននីតរាយដំល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិតោទ្រកាមកមម វធិីី ESIT ។
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កំណឹតិ់គ្រួតានានា

តោត្ថិើមាតាប�តាមានីសុ�ទិ្ធិ�អ្នា ីខួៃ ះកុ�ងការចូំលតោមើល នី�ងព�នី�ត្ថិយតោមើល
កំ�ត្ថិ់ទ្រតារបសុ់កូនីរបសុ់ពួកគាំត្ថិ់?

ការំសូម្តាា តិ់

តោ�យអ្ននីុតោ�មតាមការសុមាៃ ត្ថិ់ថ្ងៃនីនីីត្ថិ�វធិីីព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលមានីផ្នែចំងកុ�ងឯកស្វារតោនីះ 
តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូបានី�តល់ឱ្យកាសុឱ្យយព�នី�ត្ថិយនី�ងព�នី�ត្ថិយតោ�ើងវញិនូីវរាល់កំ�ត្ថិ់ទ្រតាទាក់ទ្ធិង
នីឹងការតាម�នីការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃនី�ងការបាា នី់ទ្របមា�, ការកំ�ត្ថិ់សុ�ទិ្ធិ�, ការអ្នភិ�វឌ្ឍឍនី៍នី�ង
ការអ្ននីុវត្ថិត IFSPs, ការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងថ្ងៃនីបទ្ធិបញ្ជីញ ត្ថិត �, ប�ត ឹងបុគគល ទាក់ទ្ធិង
នីឹងកូនីៗរបសុ់តោ�កអ្នែកនី�ងផ្នែ�ែកតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិថ្ងៃនីកមម វធីិីផ្នែ�ែក C ពាក់ព័និីនីឹងកំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្នំ
ពីកូនីៗរបសុ់តោ�កអ្នែកនី�ងទ្រគួស្វារតោ�កអ្នែក ។

អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ�តល់ឱ្យយតោ�កអ្នែកនូីវឱ្យកាសុ តោដំើមីីទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយ
នី�ងព�នី�ត្ថិយតោ�ើងវញិ (កុ�ងតោមាា ងតោធីា ើការ) រាល់កំ�ត្ថិ់ទ្រតាផ្នែដំលទាក់ទ្ធិងនីឹងកូនីៗ របសុ់
តោ�កអ្នែក ឬទ្រកមុទ្រគួស្វារផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានីទ្របមូលរកាទ្ធិុក ឬតោទ្របើទ្របាសុ់តោ�យអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា 
ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ពីតោពលផ្នែដំលកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ទ្រត្ថិវូបានីបញូ្ជី�នីសុទ្រមាប់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងរហូូត្ថិដំល់តោពលតោទ្រកាយតោ�តោពលទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារផ្នែដំលចូំលរមួម�នី
ទ្រត្ថិវូបានីតោគត្ថិទ្រមូវឱ្យយរកា ឬផ្នែលងរកាព័ត្ថិ៌មានីតោទ្រកាមចំាប់សុហូព័និីនី�ងរដំឋផ្នែដំលអាចំ
អ្ននីុវត្ថិតបានី ។ អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិអ្ននីុវត្ថិតតាមការតោសុែ ើសុុំតោ�យគាំម នី
ការពនីារតោពលផ្នែដំលម�នីចាំំបាចំ់នី�ងមុនីតោពលការទ្របជូុំទាក់ទ្ធិងនីឹង IFSP ឬសុវនាការ
ទាក់ទ្ធិងនីឹងការកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ, ការចូំលរមួ ឬការ�តល់តោសុវ៉ាកមមសុទ្រមាប់
កូនីៗនី�ងទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែក នី�ងកុ�ងករ�ីណាក៏តោ�យម�នីតោលើសុពី 10 ថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនី
ទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នី បនាា ប់ពីការតោសុែ ើសុុំទ្រត្ថិវូបានីតោធីា ើតោ�ើង ។ ឱ្យកាសុតោដំើមីីព�នី�ត្ថិយ នី�ងព�នី�ត្ថិយតោ�ើងវញិនូីវ
កំ�ត្ថិ់តោហូត្ថិុអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងរមួមានី៖

• សុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីការតោ�ៃ ើយត្ថិបពីអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងចំំតោពាះសុំតោ�ើ
សុមទ្រសុបសុទ្រមាប់ការពនីយល់នី�ងការបកទ្រស្វាយកំ�ត្ថិ់តោហូត្ថិុ ។

• សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការតោសុែ ើសុុំថាអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង�តល់នូីវកំ�ត្ថិ់ទ្រតាផ្នែដំល
មានីព័ត្ថិ៌មានី ទ្របសុ�នីតោបើការខួកខានីម�នីបានី�តល់ចំាប់ចំមៃងទាងំតោនាះ នីឹងរារាងំ
តោ�កអ្នែកពីការតោទ្របើទ្របាសុ់ឱ្យកាសុតោដំើមីីទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយនី�ងព�នី�ត្ថិយតោ�ើងវញិតោលើរបាយការ�៍ ។

• សុ�ទិ្ធិ�មានីអ្នែកផ្នែដំលត្ថិំណាងឱ្យយតោ�កអ្នែកកុ�ងការទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយនី�ងព�នី�ត្ថិយកំ�ត្ថិ់ទ្រតា ។

អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងអាចំសុនីមត្ថិថាតោ�កអ្នែកមានីសុ�ទិ្ធិ�ទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយនី�ង
ព�នី�ត្ថិយតោមើលកំ�ត្ថិ់ទ្រតាផ្នែដំលទាក់ទ្ធិងនីឹងកូនីៗរបសុ់តោ�កអ្នែក តោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិអ្នែកចំុះ
ក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�តល់ទ្រត្ថិវូបានី�តល់ឯកស្វារផ្នែដំលតោ�កអ្នែកម�នីមានីសុ�ទិ្ធិ�អ្នំណាចំតោទ្រកាម
ចំាប់រដំឋផ្នែដំលទ្រគប់ទ្រគងតោលើបញ្ហាា ដូំចំជាការឃុំុំឃាំំង, ការចំ�ញឹឹ្ជីមបីបាច់ំផ្នែ�រកា, ភាពជា
អាណាពាបាល, ការផ្នែបកគាំែ , នី�ងការផ្នែលងលះ ។

អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍នីីមួយៗទ្រត្ថិវូរកាទ្ធិុកនូីវឯកស្វាររបសុ់ភាគីនានាផ្នែដំលមានីសុ�ទិ្ធិ�
ទ្ធិទួ្ធិលបានីកំ�ត្ថិ់ទ្រតា, ទ្ធិទួ្ធិលបានី ឬតោទ្របើទ្របាសុ់តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C (តោលើកផ្នែលងការចូំលតោទ្របើតោ�យ
មាតាប�តានី�ងនី�តោយ៉ាជូ�កផ្នែដំលមានីការអ្ននីុញ្ហាញ ត្ថិពីអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�គត្ថិ់�គង់) រមួ
ទាងំតោ�ម ះភាគី, កាលបរតិោចំេទ្ធិចូំលតោទ្របើទ្របាសុ់ នី�ងតោគាំលបំ�ងផ្នែដំលភាគីទ្រត្ថិវូបានីអ្ននីុញ្ហាញ ត្ថិ
ឱ្យយតោទ្របើទ្របាសុ់កំ�ត្ថិ់ទ្រតារបសុ់កុមារ ។

ទ្របសុ�នីតោបើកំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងរាប់បញូ្ជី�លទាងំព័ត្ថិ៌មានីអ្នំពីកុមារតោទ្រចំើនីជាងមួយ 
តោ�កអ្នែកអាចំទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយនី�ងព�នី�ត្ថិយតោមើលតោ�ើងវញិផ្នែត្ថិព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលទាក់ទ្ធិងនីឹងកូនី
របសុ់តោ�កអ្នែក ឬតោ�កអ្នែក ឬទ្រត្ថិវូបានីជូូនីដំំ�ឹងអ្នំពីព័ត្ថិ៌មានីជាក់�ក់តោនាះ ។

និយមន័យខាងគោគ្រួកាមគ្រួតិវូបានគោគ្រួប់�
គោ�កុ�ងដែ�នកគោនះ៖

1  “ការំប់ំផ្ទាា ញ់” មានីនី័យថាជា
ការបំ�ៃ ញរបូវនីត  ឬការដំកហូូត្ថិ
អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នីតោចំញពី
ព័ត្ថិ៌មានីតោដំើមីីធានាថាវ៉ាម�នីអាចំ
កំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �បានីតោទ្ធិៀត្ថិ 

2  “កំណឹតិ់គ្រួតាអនារំកមមដ្ឋំបូ់ង,” 
“កំណឹតិ់គ្រួតាអប់់រំំ” ឬ “កំ�ត្ថិ់ទ្រតា
នានា” មានីនី័យថារាល់កំ�ត្ថិ់ទ្រតា
ផ្នែដំលទាក់ទ្ធិងនីឹងកុមារផ្នែដំល
ត្ថិទ្រមូវឲ្យយទ្របមូល រកាទ្ធិុក ឬ
តោទ្របើទ្របាសុ់តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C នី�ង 

3  “ទីីភាន ក់ងារំដែដ្ឋលចូ្បាលរំមួ” 
សុំតោ�តោលើបុគគល ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ 
អ្នងគភាព ឬសិ្វាប័នីផ្នែដំលទ្របមូល 
រកាទ្ធិុក ឬតោទ្របើទ្របាសុ់ព័ត្ថិ៌មានី
ផ្នែដំលអាចំកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �
�ា ល់ខូួ �នីតោដំើមីីអ្ននីុវត្ថិតលកេខួ�ឌ
ត្ថិទ្រមូវនានាកុ�ងផ្នែ�ែកទ្ធិី C។ 
ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារផ្នែដំលចូំលរមួរមួមានី
ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួរបសុ់រដំឋ អ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងនីី
មួយៗ ផ្នែដំល�តល់តោសុវ៉ាកមមតោទ្រកាម
ផ្នែ�ែក C (រាប់បញូ្ជី�លទាងំការសុទ្រមប
សុទ្រមលតោសុវ៉ាកមម ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ 
នី�ងការបាា នី់ទ្របមា� នី�ងតោសុវ៉ា
កមមតោ�េងៗតោទ្ធិៀត្ថិតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C)។ 
វ៉ាម�នីរាប់បញូ្ជី�លទ្របភិពបញូ្ជី�នីបនីត
បឋម ឬទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារស្វាធារ�ៈ 
ឬឯកជូនី ផ្នែដំល�តល់�វកិាដំល់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងតោ�ើយ ។



6

កំណឹតិ់គ្រួតានានា

រាល់អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងនីឹង�តល់ជូូនីតោ�កអ្នែក 
តោ�យតោយ៉ាងតាមការតោសុែ ើ នូីវទ្របតោភិទ្ធិថ្ងៃនីបញី្ជីីនី�ងទ្ធិីតាំងថ្ងៃនី
កំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំលទ្របមូលមករកាទ្ធិុក ឬ
តោទ្របើទ្របាសុ់តោ�យអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីាឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម ។ អ្នែក�តល់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងអាចំគ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃតោសុវ៉ា�ត្ថិចំមៃងឯកស្វារ
ផ្នែដំលបានីតោធីា ើសុទ្រមាប់តោ�កអ្នែកតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ទ្របសុ�នីតោបើថ្ងៃ�ៃ
តោសុវ៉ាកមមម�នីរារាងំតោ�កអ្នែកម�នីឱ្យយតោទ្របើឱ្យកាសុរបសុ់តោ�កអ្នែក
កុ�ងការទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយនី�ងព�នី�ត្ថិយតោមើលតោ�ើងវញិនូីវកំ�ត្ថិ់ទ្រតា
ទាងំតោនាះ ។ តោទាះយ៉ាា ងណាក៏តោ�យពួកតោគម�នីគ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃកុ�ង
ការផ្នែសុា ងរក ឬតោ�យកព័ត្ថិ៌មានីតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C តោទ្ធិ ។ តោលើសុ
ពីតោនីះតោទ្ធិៀត្ថិតោ�កអ្នែកក៏ទ្រត្ថិវូ�តល់ជូូនីនូីវចំាប់�ត្ថិចំមៃងថ្ងៃនី
ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ, ការចូំលរមួរបសុ់កុមារ, ទ្រគួស្វារនី�ង IFSP តោ�យម�នី
គ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃផ្នែដំលវ៉ាអាចំតោធីា ើតោ�បានីបនាា ប់ពីក�ចឹំទ្របជូុំ IFSP នីីមួយៗ ។

ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកតោជូឿជាក់ថាព័ត្ថិ៌មានីតោ�កុ�ងកំ�ត្ថិ់ទ្រតា
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំលទ្របមូលមករកាទ្ធិុក, ផ្នែដំលបានីផ្នែកត្ថិទ្រមូវ, 
ឬតោទ្របើទ្របាសុ់តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ម�នីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ ឬបំភិ័នីត  ឬរំតោ�ភិតោលើ
សុ�ទិ្ធិ�ឯកជូនី ឬសុ�ទិ្ធិ�តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិរបសុ់តោ�កអ្នែក ឬកូនីតោ�កអ្នែក 
តោនាះតោ�កអ្នែកអាចំតោសុែ ើសុុំអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំល
រកាទ្ធិុកព័ត្ថិ៌មានីតោដំើមីីផ្នែកផ្នែទ្របព័ត្ថិ៍មានីតោនាះ ។

• អ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�គត្ថិ់�គង់ផ្នែបបតោនីះទ្រត្ថិវូសុតោទ្រមចំថាតោត្ថិើ
ទ្រត្ថិវូផ្នែកផ្នែទ្របព័ត្ថិ៌មានីទ្រសុបតាមការតោសុែ ើសុុំកុ�ងរយៈតោពលសុមរមយ
មួយបនាា ប់ពីទ្ធិទួ្ធិលបានីការតោសុែ ើសុុំផ្នែដំររតឺោទ្ធិ ។

• ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាផ្នែបបតោនីះបដំ�តោសុធី
ម�នីផ្នែកផ្នែទ្របព័ត្ថិ៌មានីដូំចំផ្នែដំលតោ�កអ្នែកតោសុែ ើសុុំ តោ�កអ្នែក
ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិជូូនីដំំ�ឹងអ្នំពីការបដំ�តោសុធីតោហូើយទ្រត្ថិវូផ្នែ�នាំអ្នំពីសុ�ទិ្ធិ�
ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�សុវនាការ ។

តាមការតោសុែ ើសុុំ អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ�តល់
ឱ្យកាសុសុទ្រមាប់សុវនាការ តោដំើមីីត្ថិតាំងនីឹងព័ត្ថិ៌មានីតោ�កុ�ង
កំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្ននីដរាគមនី៍ដំំបូង ទាងំតោនីះតោដំើមីីធានាថាវ៉ានីឹងម�នី
មានីភាពម�នីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ បំភិ័នីត  ឬ�ុ�យពីការរំតោ�ភិតោលើសុ�ទិ្ធិ�ឯកជូនី 
ឬសុ�ទិ្ធិ�តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិអ្នែកនី�ងកូនីរបសុ់តោ�ក ។ តោ�កអ្នែកអាចំតោសុែ ើសុុំ
ឱ្យយមានីសុវនាការតាមនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូតោទ្រកាមនីីត្ថិ�វធីិីផ្នែ�ែក C ឬ
នីីត្ថិ�វធិីីសុវនាការផ្នែដំលទ្រត្ថិវូនីឹងបទ្ធិបញ្ជីញ ត្ថិត �សុត ីពីសុ�ទិ្ធិ�ថ្ងៃនីការអ្នប់រំថ្ងៃនី
ទ្រគួស្វារ នី�ងឯកជូនី (FERPA) តោលខួ 34 CFR 99.22។

• ជាលទិ្ធិ�លថ្ងៃនីសុវនាការ ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាផ្នែបបតោនីះសុតោទ្រមចំថាព័ត្ថិ៌មានីតោនាះម�នីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ 
បំភិ័នីត  ឬមាា ងតោទ្ធិៀត្ថិមានីដូំចំជាការរំតោ�ភិតោលើសុ�ទិ្ធិ�ឯកជូនី 
ឬសុ�ទិ្ធិ�តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិរបសុ់តោ�កអ្នែកនី�ងកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក វ៉ា
ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិផ្នែកផ្នែទ្របព័ត្ថិ៌មានីឱ្យយបានីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ តោហូើយទ្រត្ថិវូជូូនីដំំ�ឹងជា
�យលកេ�៍អ្នកេរ ។

• ជាលទិ្ធិ�លថ្ងៃនីសុវនាការ ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាផ្នែបបតោនីះសុតោទ្រមចំថាព័ត្ថិ៌មានីតោនាះម�នីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ 
បំភិ័នីត  ឬមាា ងតោទ្ធិៀត្ថិមានីដូំចំជាការរំតោ�ភិតោលើសុ�ទិ្ធិ�ឯកជូនី 
ឬសុ�ទិ្ធិ�តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិរបសុ់តោ�កអ្នែកនី�ងកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក 
តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូជូូនីដំំ�ឹងអ្នំពីសុ�ទិ្ធិ�របសុ់តោ�កអ្នែកកុ�ងការ�ក់
របាយការ�៍អ្នំពីកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក, របាយការ�៍ថ្ងៃនីតោសុចំកត ី
អ្នតិាធី�បាយតោលើព័ត្ថិ៌មានីនី�ងការ�ក់តោចំញនូីវតោហូត្ថិុ�ល
ណាមួយតោដំើមីីម�នីយល់ទ្រសុបនីឹងតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំរបសុ់អ្នែកចំុះ
ក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម ។

• រាល់ការពនីយល់ផ្នែដំលមានីតោ�កុ�ងកំ�ត្ថិ់ទ្រតាថ្ងៃនីកូនីរបសុ់
តោ�កអ្នែកតោទ្រកាមនីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះទ្រត្ថិវូរកាទ្ធិុកតោ�យអ្នែក�តល់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ជាមុនីសុ�នី វ៉ាជាផ្នែ�ែកមួយថ្ងៃនីកំ�ត្ថិ់ទ្រតា
ថ្ងៃនីកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែកដំរាបណាផ្នែ�ែកកត្ថិ់ទ្រតា ឬផ្នែ�ែកផ្នែដំល
មានីការជូំទាសុ់ (ផ្នែ�ែកថ្ងៃនីកំ�ត្ថិ់ទ្រតាផ្នែដំលតោ�កអ្នែកម�នី
យល់ទ្រសុប) ទ្រត្ថិវូបានីរកាទ្ធិុក តោ�យអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាកមម ។

• ទ្របសុ�នីតោបើកំ�ត្ថិ់ទ្រតារបសុ់កូនីតោ�កអ្នែក ឬផ្នែ�ែកផ្នែដំលទ្រត្ថិវូ
ជូំទាសុ់ទ្រត្ថិវូបានីបង្ហាា ញតោ�យអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�តល់
តោសុវ៉ាកមមចំំតោពាះភាគីណាមួយ តោហូើយការពនីយល់របសុ់តោ�កអ្នែក
ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិបង្ហាា ញដំល់ភាគី�ងផ្នែដំរ ។

ការំយល់គ្រួពិមមុនគោពិលប់ងាា ញ់

ការយល់ទ្រពមពីមាតាប�តាទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិទ្ធិទួ្ធិលបានី មុនីតោពលព័ត្ថិ៌មានី
ផ្នែដំលអាចំកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �បានីទ្រត្ថិវូបានី៖

• បង្ហាា ញដំល់នីរណាមាែ ក់តោទ្រ�ពីមស្រ្តនីត ីអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាកមមកុ�ងការទ្របមូល, ផ្នែ�រកា, ឬតោទ្របើទ្របាសុ់ព័ត្ថិ៌មានី
តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C, តោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិមានីការអ្ននីុញ្ហាញ ត្ថិឱ្យយតោធីា ើដូំតោចំែះ
តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C (34 CFR 303.414) នី�ង FERPA (34 CFR 
99.31); ឬ

• តោទ្របើសុទ្រមាប់តោគាំលបំ�ងណាមួយតោទ្រ�ពីការបំតោពញតាម
ត្ថិទ្រមូវការតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ។
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ព័ត្ថិ៌មានីពីកំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងរបសុ់កូនីតោ�កអ្នែកម�នីអាចំទ្រត្ថិវូបានីតោចំញ�ាយ
តោ�យអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងតោ�កានី់ភាែ ក់ង្ហារដំថ្ងៃទ្ធិតោទ្ធិៀត្ថិតោ�យគាំម នី
ការយល់ទ្រពមពីអ្នែកតោ�ើយ តោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីា ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមទ្រត្ថិវូបានី
អ្ននីុញ្ហាញ ត្ថិឱ្យយតោធីា ើតោទ្រកាម FERPA។ ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកបដំ�តោសុធីម�នី�តល់ការយល់ទ្រពម អ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូអ្ននីុវត្ថិតនីីត្ថិ�វធិីីទាក់ទ្ធិងនីឹងការបដំ�តោសុធីដូំចំជា ការ
ពនីយល់តោ�កអ្នែកពីរតោបៀបម�នី�តល់ការយល់ទ្រពមផ្នែដំលបាះពាល់ដំល់សុមតិ្ថិភាពរបសុ់
កូនីតោ�កអ្នែកកុ�ងការទ្ធិទួ្ធិលតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង តោនាះនីីត្ថិ�វធិីីទាងំអ្នសុ់នីឹងម�នី
បដំ�តោសុធីសុ�ទិ្ធិ�របសុ់តោ�កអ្នែកកុ�ងការបដំ�តោសុធីការយល់ទ្រពមតោ�ើយ ។

តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C, ESIT ត្ថិទ្រមូវឱ្យយមានីការបតោញឹ្ជីញតោ�ម ះកូនី នី�ងថ្ងៃ�ៃផ្នែខួឆ្នាំែ ំកំតោ�ើត្ថិ, នី�ងព័ត្ថិ៌មានី
ទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនីងរបសុ់តោ�កអ្នែក (រមួទាងំតោ�ម ះ, អាសុយ�ឋ នី, នី�ងតោលខួទូ្ធិរសុ័ពា) តោ�យគាំម នី
ការយល់ទ្រពមពីទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារអ្នប់រំរដំឋ (ការយិ៉ាល័យអ្នគគនាយកថ្ងៃនីការបតោទ្រង�នីស្វាធារ�ៈ) 
នី�ងទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារអ្នប់រំកុ�ងត្ថិំបនី់ (ម�ឌ លស្វា�ធី�ការត្ថិំបនី់) ផ្នែដំលជាកផ្នែនីៃងផ្នែដំលកូនីរបសុ់
តោ�កអ្នែករសុ់តោ� ។ ព័ត្ថិ៌មានីតោនីះទ្រត្ថិវូការជាចាំំបាចំ់តោដំើមីីកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �កុមារទាងំអ្នសុ់
ផ្នែដំលមានីសុកាត នីុពលទ្ធិទួ្ធិលបានីតោសុវ៉ាកមមតោទ្រកាមផ្នែ�ែក B ថ្ងៃនី IDEA ។

ការការពារសុុវតិ្ថិ�ភាពខាងតោទ្រកាមទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិមានី តោដំើមីីធានាបានីនូីវការរកាការសុមាៃ ត្ថិ់ថ្ងៃនី
កំ�ត្ថិ់ទ្រតា៖

• អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិការពារការសុមាៃ ត្ថិ់ថ្ងៃនីព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលអាចំ
កំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នីតោលើការទ្របមូល, ការផ្នែ�ទា,ំ ការរកាទ្ធិុក, ការបង្ហាា ញ, នី�ង
ដំំណាក់កាលបំ�ៃ ញ ។

• មស្រ្តនីត ីមាែ ក់ថ្ងៃនីអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្ធិទួ្ធិលខួុសុទ្រត្ថិវូចំំតោពាះការរកា
ការសុមាៃ ត្ថិ់ថ្ងៃនីព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលអាចំកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នី ។

• មនីុសុេទាងំអ្នស់ុផ្នែដំលទ្របមូល ឬតោទ្របើទ្របាសុ់ព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលអាចំកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �
�ា ល់ខូួ �នី ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិទ្ធិទួ្ធិលបានីការប�ូ� ះបណាត ល ឬការផ្នែ�នាំទាក់ទ្ធិងនីឹង
តោគាំលនីតោយ៉ាបាយនី�ងនីីត្ថិ�វធីិីផ្នែ�ែក C ថ្ងៃនីរដំឋ Washington ផ្នែដំលអ្ននីុតោ�មតាម IDEA 
នី�ង FERPA ។

• អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិរកាការទ្រតួ្ថិត្ថិព�នី�ត្ថិយជាស្វាធារ�ៈនូីវបញីី្ជី
តោ�ម ះ នី�ងមុខួតំ្ថិផ្នែ�ងនាតោពលបចូំ�បីនីែ របសុ់នី�តោយ៉ាជូ�ត្ថិទាងំតោនាះ ជាមួយនីឹងភាែ ក់ង្ហារ
ផ្នែដំលអាចំទ្ធិទួ្ធិលបានីព័ត្ថិ៌មានីកុ�ងការកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នី ។

• អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិជូូនីដំំ�ឹងដំល់មាតាប�តាតោ�តោពលផ្នែដំល
ព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលបានីកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នីទ្រត្ថិវូបានីទ្របមូល, រកាទ្ធិុក ឬតោទ្របើទ្របាសុ់
ផ្នែលងទ្រត្ថិវូការ តោដំើមីី�តល់តោសុវ៉ាកមមដំល់កូនីៗ ឬទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែកតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C, បទ្ធិ
បីញ្ហាញ ត្ថិ�ថ្ងៃនី GEPA កុ�ង 20 USC 1232f, នី�ង EDGAR, 34 CFR ផ្នែ�ែក 76 នី�ង 80 ។

• មាា ងវញិតោទ្ធិៀត្ថិ តោពលព័ត្ថិ៌មានីផ្នែលងជាត្ថិទ្រមូវការសុទ្រមាប់ការ�តល់តោសុវ៉ាកមមដំល់កុមារ 
ឬទ្រកមុទ្រគួស្វារ, ព័ត្ថិ៌មានីទាងំតោនាះនីឹងទ្រត្ថិវូបានីបំ�ៃ ញតោចាំលតាមការតោសុែ ើសុុំរបសុ់
មាតាប�តា ។

កំ�ត្ថិ់ទ្រតាអ្នចំ�ថ្ងៃស្រ្តនីតយ៍ថ្ងៃនីតោ�ម ះកូនី, ថ្ងៃ�ៃផ្នែខួឆ្នាំែ ំកំតោ�ើត្ថិ, ព័ត្ថិ៌មានីទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនីងមាតាប�តា 
(រាប់បញូ្ជី�លទាងំអាសុ័យ�ឋ នី នី�ងតោលខួទូ្ធិរសុ័ពា) តោ�ម ះអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលតោសុវ៉ាកមម (FRCs) 
នី�ងអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងនី�ងទ្ធិ�នីែនី័យតោចំញចំល (រាប់បញូ្ជី�លទាងំឆ្នាំែ ំ នី�ង
អាយុកាលថ្ងៃនីការចាំកតោចំញ, នី�ងកមម វធិីីណាមួយផ្នែដំលបានីបញូ្ជី�លកុ�ងតោពលចាំកតោចំញ) 
អាចំទ្រត្ថិវូបានីរកាទ្ធិុកតោ�យគាំម នីកំ�ត្ថិ់តោពលតោវ� ។

អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងនីី
មួយៗទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិការពារ
ការសុមាៃ ត្ថិ់ថ្ងៃនីព័ត្ថិ៌មានី
ផ្នែដំលអាចំកំ�ត្ថិ់
អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ ��ា ល់ខូួ �នី 
តោហូើយម�នីអាចំបតោញឹ្ជីញ
កំ�ត្ថិ់ទ្រតារបសុ់កុមារ
តោ�យគាំម នីការយល់ទ្រពម
ពីមាតាប�តាតោ�ើយ។
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តោត្ថិើអ្នែកអាចំតោធីា ើអ្នា ីបានី ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកមានីកត ីកងាល់អ្នំពីកមម វធិីី ឬតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងរបសុ់កូនី
អ្នែកផ្នែដំលកំពុង�តល់ជូូនី? 
ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកមានីការទ្រពួយបារមភអ្នំពីកមម វធិីីអ្ននីតរាគមនី៍ 
ដំំបូងរបសុ់កូនីតោ�កអ្នែក សូុមផ្នែចំករំផ្នែលកជាមួយទ្រកមុ FRC ឬ IFSP 
ឱ្យយបានីឆ្នាំប់តាមផ្នែដំលអាចំតោធីា ើតោ�បានី ។ កមម វធិីី ESIT តោលើកទ្ធិឹកចំ�ត្ថិត
ឱ្យយមានីការតោ�ះទ្រស្វាយវវិ៉ាទ្ធិកុ�ងកទ្រម�ត្ថិទាបបំ�ុត្ថិ ។ តោទាះ
យ៉ាា ងណាក៏តោ�យ ទ្របសុ�នីតោបើការទ្រពួយបារមភម�នីអាចំទ្រត្ថិវូបានី
តោ�ះទ្រស្វាយតោទ្រ��ូ �វការតោទ្ធិ ជូតោទ្រមើសុតោ�េងៗថ្ងៃនីការតោ�ះទ្រស្វាយវវិ៉ាទ្ធិ
ក៏អាចំរកបានីផ្នែដំរ ។

ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកម�នីយល់ទ្រសុបជាមួយអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងតោលើការកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �, ការវ៉ាយត្ថិថ្ងៃមៃ, ការ�ៃ សុ់
បូ �រកូនីរបសុ់តោ�កអ្នែក ឬការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ថ្ងៃនីបទ្ធិបញី្ហា
មុនីតោពលសុមរមយដំល់កូនី ឬទ្រគួស្វារតោ�កអ្នែក តោនាះតោ�កអ្នែកអាចំ
តោសុែ ើសុុំដំំតោណាះទ្រស្វាយភាៃ មៗនូីវកងាល់របសុ់តោ�កអ្នែក ។

ខាងគោគ្រួកាមគោនះ�ឺជានីតិិវធិីី�ួ �វការំច្បាំនួនបី់ដែដ្ឋលអាច្បារំកបានសូគ្រួម្តាប់់
អនកគោ�ះគ្រួសាយវវិាទី ។ ទាងំគោនះរំមួម្តានការំសូគ្រួមប់សូគ្រួមួល សូវនាការំ
គ្រួតិឹមគ្រួតិវូតាមនីតិិវធិីីគោសូម �ភាពិ និងប់ណឹា ឹងរំដ្ឋឋបាល ។ កមម វធិីី ឬ
គោសូវាកមមទាងំគោនះអាច្បាគោធីើ �បានតាមលំ�ប់់លំគោ�យ។

ការំសូគ្រួមប់សូគ្រួមួល

ការសុទ្រមបសុទ្រមួល�តល់នូីវឱ្យកាសុសុទ្រមាប់តោ�កអ្នែកកុ�ងការតោ�ះទ្រស្វាយការផ្នែខួាងគំនី�ត្ថិគាំែ  តាមរតោបៀប
ផ្នែដំលម�នីមានីភាព�ុ�យគាំែ  ។ វ៉ាជាការសុម ័ទ្រគចំ�ត្ថិត តោហូើយទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិមានីការយល់ទ្រពមពីភាគីទាងំពីរតោ�យតោសុរ ី។

ទ្ធិភីាែ កង់្ហារនំាមុខួរបសុរ់ដំឋអាចំបតោងក ើត្ថិនីតី្ថិ�វធិីតីោដំើមី�ីតលជូ់ូនី
មាតាប�តានី�ងអ្នែក�តលត់ោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនីដំ៍ំបូងផ្នែដំល
តោទ្រជូើសុតោរសីុម�នីតោទ្របើដំតំោ�ើរការសុទ្រមបសុទ្រមួលសុទ្រមាបឱ់្យកាសុ
តោដំើមីជួីូបគាំែ តាមតោពលតោវ�នី�ងទ្ធិតំីាងផ្នែដំលង្ហាយទ្រសួុលសុទ្រមាប់
តោ�កអ្នែក, ជាមួយនីងឹភាគីផ្នែដំលម�នីយកចំ�ត្ថិតទ្ធិកុ�ក់ 
(អ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលម�នីលំតោអ្នៀង) ផ្នែដំលសិុ�ត្ថិតោទ្រកាមក�ចឹំសុនីា
ជាមួយអ្នងគភាពតោ�ះទ្រស្វាយវវិ៉ាទ្ធិ ឬមជូឈម�ឌ លប�ូ� ះបណាត ល
មាតាប�តានី�ងមជូឈម�ឌ លពត័្ថិម៌ានី ឬមជូឈម�ឌ លធីនីធានី
មាតាប�តាសុហូគមនីត៍ោ�កុ�ងរដំឋ តោដំើមីពីនីយល់អ្នពំ�ីលទ្របតោ�ជូនី៍
នី�ងតោលើកទ្ធិកឹចំ�ត្ថិតកុ�ងការតោទ្របើទ្របាស់ុដំំតោ�ើរការសុទ្រមបសុទ្រមួលតោនីះ ។

ការសុទ្រមបសុទ្រមួលទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិបំតោពញឱ្យយបានីទានី់តោពលតោវ� 
បនាា ប់ពីទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�យភាែ ក់ង្ហារដំឹកនាំរដំឋសុទ្រមាប់ការតោសុែ ើសុុំ
សុទ្រមបសុទ្រមួល តោហូើយម�នីអាចំទ្រត្ថិវូបានីតោទ្របើតោដំើមីីបដំ�តោសុធី ឬ
ពនីារតោពលនូីវសុ�ទិ្ធិ�របសុ់តោ�កអ្នែកចំំតោពាះសុវនាការនីីត្ថិ�វធិីី
តោសុម ើភាព ឬបដំ�តោសុធីសុ�ទិ្ធិ�ណាមួយរបសុ់តោ�កអ្នែកតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ។

ការសុទ្រមបសុទ្រមួលនីឹងទ្រត្ថិវូបានីកំ�ត្ថិ់តោពលតោវ�ឱ្យយបានី
ចំាសុ់�សុ់នី�ងតោរៀបចំំឱ្យយមានីទ្ធិីតាំងផ្នែដំលង្ហាយទ្រសួុលសុទ្រមាប់
ភាគីទាងំពីរ ។ អ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលផ្នែដំលមានីសុមតិ្ថិភាព នី�ង
ម�នីលតោមអ�ងផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានីប�ូ� ះបណាត លកុ�ងបតោចឹំកតោទ្ធិសុ
សុទ្រមបសុទ្រមួលទ្របកបតោ�យទ្របសុ�ទិ្ធិភាព នីឹងជួូបជាមួយភាគី
ទាងំពីរ តោដំើមីីជួូយរកដំំតោណាះទ្រស្វាយចំំតោពាះជូតោមាៃ ះតោ�កុ�ង
បរយិ៉ាកាសុតោទ្រ��ូ �វការ នី�ងម�នី�ូ �វការ ។

ការំសូគ្រួមប់សូគ្រួមួល�តល់នូីវឱ្យកាសុសុទ្រមាប់តោ�កអ្នែកកុ�ង
ការតោ�ះទ្រស្វាយការផ្នែខួាងគំនី�ត្ថិគាំែ  តាមរតោបៀបផ្នែដំលម�នី
មានីភាព�ុ�យគាំែ  ។ វ៉ាជាការសុម ័ទ្រគចំ�ត្ថិត តោហូើយទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិមានីការ
យល់ទ្រពមពីភាគីទាងំពីរតោ�យតោសុរ ី។

ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួរបសុ់រដំឋរកាបញីី្ជីអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលផ្នែដំល
មានីលកេ�ៈម�នីលំតោអ្នៀងតោហូើយមានីចំំតោ�ះដំឹងអ្នំពីចំាប់ នី�ង
បទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �ទាក់ទ្ធិងនីឹងការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍មុនីតោពល
សុទ្រមាប់ទារកនី�ងកុមារតោទ្ធិើបតោចំះតោដំើរផ្នែដំលមានីព�ការភាព នី�ង
ទ្រគួស្វាររបសុ់ពួកតោគ ។ អ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិបានីតោទ្រជូើសុតោរសីុ
តោ�យផ្នែ�អកតោលើមូល�ឋ នីថ្ងៃនីទ្រពាវ, ការ�ៃ សុ់បូ �រតោវនី, ឬម�នីលំតោអ្នៀង 
។ ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួរបសុ់រដំឋទ្ធិទួ្ធិលខួុសុទ្រត្ថិវូចំំតោពាះថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនីការសុទ្រមប
សុទ្រមួលរមួទាងំថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនីការទ្របជូុំណាមួយ តោដំើមីីតោលើកទ្ធិឹកចំ�ត្ថិតដំល់
ការសុទ្រមបសុទ្រមួល ។

ទ្របសុ�នីតោបើការផ្នែខួាងគំនី�ត្ថិគាំែ ទ្រត្ថិវូបានីតោ�ះទ្រស្វាយតាមរយៈ
ការសុទ្រមបសុទ្រមួល ភាគីទាងំអ្នសុ់ទ្រត្ថិវូបំតោពញក�ចឹំទ្រពមតោទ្រព�ងផ្នែដំល
មានីលកេ�ៈទ្រសុបចំាប់ផ្នែដំលមានីព�ព�៌នាអ្នំពីដំំតោណាះទ្រស្វាយ 
តោហូើយរាល់ការព�ភាកាផ្នែដំលបានីតោកើត្ថិតោ�ើងកុ�ងដំំតោ�ើរការ
សុទ្រមបសុទ្រមួលទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិជាការសុមាៃ ត្ថិ់ តោហូើយអាចំនីឹងម�នីទ្រត្ថិវូបានី
តោទ្របើជាភិសូុ� តាងតោ�កុ�ងសុវនាការនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ ឬដំំតោ�ើរការ
នីីត្ថិ�វធិីីសុុី វលិបនីតបនាា ប់តោនាះតោទ្ធិ ។ ក�ចឹំទ្រពមតោទ្រព�ងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ
ចំុះហូតិ្ថិតោលខាតោ�យតោ�កអ្នែកនី�ងអ្នែកត្ថិំណាងថ្ងៃនីទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ
ដំឹកនាំរដំឋ ផ្នែដំលមានីសុ�ទិ្ធិ�អ្នំណាចំកុ�ងការភីាប់កាត្ថិពាក�ចឹំ
ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារតោនីះ ។ ក�ចឹំទ្រពមតោទ្រព�ងសុទ្រមបសុទ្រមួលជា�យលកេ�៍
អ្នកេរផ្នែដំលបានីចំុះហូតិ្ថិតោលខាទ្រត្ថិវូបានីអ្ននីុវត្ថិតតោ�កុ�ងត្ថិុ�ការរដំឋ
ណាមួយថ្ងៃនីយុតាត ធី�ការមានីសុមតិ្ថិក�ចឹំ ឬតោ�កុ�ងត្ថិុ�ការត្ថិំបនី់
ថ្ងៃនីសុហូរដំឋអាតោមរកិ ។

ការសុទ្រមបសុទ្រមួលម�នី�ក់កទ្រម�ត្ថិតោ�កអ្នែកពីការតោសុែ ើសុុំ
សុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀងតោ�តោពលណាមួយ
តោនាះតោ�ើយ ។ តោ�កអ្នែកអាចំ�ក់ពាកយតោសុែ ើសុុំសុទ្រមបសុទ្រមួលនី�ង
កុ�ងតោពលដំំណាលគាំែ សុទ្រមាប់សុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នី
លំតោអ្នៀងដូំចំផ្នែដំលបានីព�ព�៌នាតោ�ទ្ធិំព័របនាា ប់ ។
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សូវនាការំកាតិ់កា ីគោ�យគោសូម �ភាពិមិនលំគោអៀង

សុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀងគឺជានីីត្ថិ�វធិីី�ូ �វការ
មួយផ្នែដំលតោធីា ើតោ�ើងតោ�យមស្រ្តនីត ីសុវនាការម�នីលំតោអ្នៀងនី�ងជាជូតោទ្រមើសុ
សុទ្រមាប់ទ្រគួស្វារផ្នែដំលផ្នែសុា ងរកប�ត ឹងបុគគលកុ�ងនាមជាកូនីៗរបសុ់
ពួកតោគ ។

សុវនាការតាមនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូឥត្ថិលតោមអ�ងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិបំតោពញ តោហូើយតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំជា
�យលកេ�៍អ្នកេរទ្រត្ថិវូតោធីា ើតោ�ើងកុ�ងរយៈតោពល 30 ថ្ងៃ�ៃទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីបនាា ប់ពីបានីទ្ធិទួ្ធិលសុំតោ�ើ។ 
(ការសុទ្រមបសុទ្រមួលទ្របសុ�នីតោបើមានីការបាុនីបាង ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិតោធីា ើតោ�ើងកុ�ងរយៈតោពល 30 ថ្ងៃ�ៃ
ទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីដូំចំគាំែ ។) មស្រ្តនីត ីសុវនាការទ្រត្ថិវូបានីផ្នែត្ថិងតាំងឲ្យយតោធីា ើសុវនាការតាមនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ។

មស្រ្តនីត ីសុវនាការទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិមានីចំំតោ�ះដឹំងអ្នំពីបទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �ថ្ងៃនីផ្នែ�ែក C នី�ងទ្រគប់ត្ថិទ្រមូវការ នី�ង
មានីតោសុវ៉ាកមមផ្នែដំលអាចំរកបានីសុទ្រមាប់កុមារ នី�ងទ្រគួស្វារផ្នែដំលមានីលកេ�ៈសុមីត្ថិត �
ទ្រគប់ទ្រគាំនី់ នី�ងបំតោពញមុខួង្ហារដូំចំខាងតោទ្រកាម៖

• ស្វាត ប់បទ្ធិបង្ហាា ញថ្ងៃនីព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលពាក់ព័និីអ្នំពីប�ត ឹង, ព�នី�ត្ថិយព័ត្ថិ៌មានីទាងំអ្នស់ុផ្នែដំល
ទាក់ទ្ធិងនីឹងបញ្ហាា តោហូើយផ្នែសុា ងរកដំំតោណាះទ្រស្វាយឱ្យយបានីទានី់តោពលតោវ� ។

• �តល់កំ�ត្ថិ់តោហូត្ថិុអ្នំពីដំំតោ�ើរការនីីត្ថិ�វធិីីតោ�យចំំណាយជារបសុ់រដំឋ រមួទាងំតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំ
ជា�យលកេ�៍អ្នកេរ។

តោ�តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូបានី�តល់សុ�ទិ្ធិ�ផ្នែដំលមានីរាយដូំចំខាងតោទ្រកាមតោ�កុ�ង
សុវនាការតាមនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូឥត្ថិលតោមអ�ងផ្នែដំលតោធីា ើតោ�ើងតោទ្រកាមនីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះ ។

• ទ្រត្ថិវូបានីអ្នមដំំតោ�ើរនី�ង�តល់តោយ៉ាបល់តោ�យការទ្របឹកា (តោ�យការចំំណាយរបសុ់តោ�កអ្នែក) 
នី�ងតោ�យបុគគលផ្នែដំលមានីចំំតោ�ះដំឹង ឬការប�ូ� ះបណាត លព�តោសុសុអ្នំពីតោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងសុទ្រមាប់កុមារផ្នែដំលមានីសុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C (តោ�យការ
ចំំណាយរបសុ់តោ�កអ្នែក) ។

• តោដំើមីីបង្ហាា ញភិសូុ� តាងនី�ងការទ្របឈមមុខួ�ក់គាំែ  សួុរចំតោមៃ ើយ នី�ងបងេ ំឲ្យយមានីការ
ចូំលរមួរបសុ់ស្វាកេី។

• តោដំើមីីហាមឃាំត្ថិ់ការបញូ្ជី�លភិសូុ� តាងណាមួយតោ�កុ�ងសុវនាការតោ�យម�នីបានីបង្ហាា ញ
ដំល់តោ�កអ្នែកយ៉ាា ងតោហាចំណាសុ់ទ្របាំថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនីថ្ងៃ�ៃទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីមុនីតោពលដំំតោ�ើរការនីីត្ថិ�វធិីី ។

• តោដំើមីីទ្ធិទួ្ធិលបានីការសុរតោសុរជា�យលកេ�៍អ្នកេរ ឬតាមតោអ្ន��ចំទ្រត្ថិនូី�កទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូតាម
ពាកយ (តោ�យទ្រត្ថិង់ៗ) តោនាះការចំមៃងជា�យលកេ�៍អ្នកេរថ្ងៃនីសុវនាការគឺឥត្ថិគ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃតោទ្ធិ ។

• តោដំើមីីទ្ធិទួ្ធិលបានីជា�យលកេ�៍អ្នកេរអ្នំពីការព�ត្ថិ នី�ងការសុតោទ្រមចំចំ�ត្ថិតតោ�យម�នី
គ�ត្ថិថ្ងៃ�ៃ ។

សុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀងផ្នែដំលបានីព�ព�៌នាតោ�កុ�ងនីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះ
ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិអ្ននីុវត្ថិតតាមតោពលតោវ� នី�ងទ្ធិីកផ្នែនីៃងផ្នែដំលង្ហាយទ្រសួុលសុទ្រមាប់តោ�កអ្នែក ។ ម�នី
តោលើសុពី 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនីថ្ងៃ�ៃទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីបនាា ប់ពីទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដឹំកនាំរដំឋទ្ធិទួ្ធិលពាកយប�ត ឹងរបសុ់
តោ�កអ្នែក, សុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀងទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិបំតោពញ តោហូើយតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំ
ជា�យលកេ�៍អ្នកេរទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិតោ�ើើតោ�ភាគីនីីមួយៗ ។ មស្រ្តនីត ីសុវនាការអាចំ�តល់តោពលតោវ�បផ្នែនិីម
ជាក់�ក់តោលើសុពី 30 ថ្ងៃ�ៃ តាមសុំតោ�ើរបសុ់ភាគីណាមួយ ។ ភាគីណាមួយផ្នែដំលម�នីតោពញចំ�ត្ថិត
នីឹងការយល់តោឃុំើញ នី�ងតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំថ្ងៃនីសុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀង មានី
សុ�ទិ្ធិ�កុ�ងការបត ឹងរដំឋបីតោវ�ីតោ�កុ�ងត្ថិុ�ការរដំឋ ឬសុហូព័និី ។

កុ�ងកំ�ុងតោពលរង់ចាំំ (រយៈតោពល) ថ្ងៃនីនីីត្ថិ�វធិីីណាមួយផ្នែដំលពាក់ព័និីនីឹងប�ត ឹងកាត្ថិ់កត ីតោ�យ
តោសុម ើភាព តោលើកផ្នែលងផ្នែត្ថិអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍មុនីតោពលនី�ងតោ�កអ្នែកយល់ទ្រពម តោបើ
ម�នីដូំតោចំែះតោទ្ធិ កូនីនី�ងទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែកនីឹងបនីតទ្ធិទួ្ធិលតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង
សុមទ្រសុបកុ�ងការកំ�ត្ថិ់តោ�កុ�ង IFSP ផ្នែដំលតោ�កអ្នែកបានីយល់ទ្រពម ។

ទ្របសុ�នីតោបើប�ត ឹងតោនីះពាក់ព័និីនីឹងការ�ក់ពាកយសុុំតោសុវ៉ាកមមបឋមតោទ្រកាមផ្នែ�ែក C កូនីនី�ង
ទ្រកមុទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ�តល់តោសុវ៉ាកមមផ្នែដំលម�នីមានីជូតោមាៃ ះទាងំតោនាះ ។

សូវនាការំតាមនីតិិវធិីីគ្រួតិឹមគ្រួតិវូមិន
លគោមៀ�ង គឺជានីីត្ថិ�វធិីី�ូ �វការមួយផ្នែដំល
តោធីា ើតោ�ើងតោ�យមស្រ្តនីត ីសុវនាការម�នី
លតោមអ�ង នី�ងជាជូតោទ្រមើសុសុទ្រមាប់ទ្រគួស្វារ
ផ្នែដំលផ្នែសុា ងរក�ក់ពាកយប�ត ឹងកូនី
មាែ ក់ៗ។

អំពិីអនកសូគ្រួមប់សូគ្រួមួល និងមន្រ្តីនា ី
សូវនាការំ   

អ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួល នី�ងមស្រ្តនីត ីសុវនាការ
តាមនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិ “ម�នី
លតោមអ�ង”។ ឥត្ថិលតោមអ�ងសុំតោ�តោលើ
បុគគលផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានីផ្នែត្ថិងតាំង
ឱ្យយតោធីា ើជាអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួល ឬមស្រ្តនីត ី
សុវនាការ៖

1. ម�នីផ្នែមនីជាបុគគល�កទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ
នាំមុខួរបសុ់រដំឋ អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំលចូំលរមួកុ�ង
ការ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង 
តោសុវ៉ាកមមតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិ ឬតោសុវ៉ាផ្នែ�ទាំ
កុមារ នី�ង

2. ម�នីមានីអ្នតិ្ថិទ្របតោយ៉ាជូនី៍�ា ល់ខូួ �នី 
ឬអ្នតិ្ថិទ្របតោយ៉ាជូនី៍វជីិាជូីវៈផ្នែដំលអាចំ
បាះពាល់នីឹងសុត្ថិានីុម័ត្ថិរបសុ់គាំត្ថិ់
កុ�ងការអ្ននីុវត្ថិតដំំតោ�ើរការតោនីះ។

បុគគលផ្នែដំលមានីលកេ�ៈសុមីត្ថិត �
ទ្រគប់ទ្រគាំនី់ជាអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួល 
ឬមស្រ្តនីដ ីសុវនាការផ្នែដំលម�នីផ្នែមនី
ជានី�តោយ៉ាជូ�ត្ថិថ្ងៃនីទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ
នាំមុខួរបសុ់រដំឋតោទ្ធិ មានីផ្នែត្ថិអ្នែក
�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង
ផ្នែត្ថិមាែ ក់ឯងគត្ថិ់ពីតោទ្រពាះបុគគលតោនាះ
ទ្រត្ថិវូបានី�តល់ឱ្យយតោ�យទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ 
ឬកមម វធិីី តោដំើមីីអ្ននីុវត្ថិតការសុទ្រមប
សុទ្រមួល ឬបទ្ធិបីញ្ជីញ ត្ថិត �ថ្ងៃនីសុវនាការ
កាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាព ។ ប់ណឹា ឹងរំ
ដ្ឋឋបាល ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិរាប់បញូ្ជី�លតោសុចំកត ី
ផ្នែ�ៃងការ�៍ផ្នែដំលត្ថិទ្រមូវការតោទ្រកាម
ផ្នែ�ែក C ទ្រត្ថិវូបានីរំតោ�ភិ នី�ងតោសុចំកត ី
ផ្នែ�ៃងការ�៍ថ្ងៃនីអ្នងគតោហូត្ថិុផ្នែដំលប�ត ឹ
ងតោនីះយកជាមូល�ឋ នី។



10

ប់ណឹា ឹងរំដ្ឋឋបាល

បផ្នែនិីមតោលើនីីត្ថិ�វធិីីសុទ្រមបសុទ្រមួល នី�ងនីីត្ថិ�វធិីីសុវនាការកាត្ថិ់កត ី
តោ�យតោសុម ើភាពផ្នែដំលបានីរាយខាងតោលើ បុគគល ឬអ្នងគការរមួ
ទាងំរដំឋមកពីរដំឋតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិអាចំ�ក់ពាកយប�ត ឹងផ្នែដំលបានី
ចំុះហូតិ្ថិតោលខាជា�យលកេ�៍អ្នកេរទ្របឆ្នាំំងនីឹងទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ
ស្វាធារ�ៈ ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាឯកជូនី រមួទាងំអ្នែក�តល់តោសុវ៉ា
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងផ្នែដំលកំពុងរំតោ�ភិតោលើត្ថិទ្រមូវការរបសុ់កមម វធិីី
ផ្នែ�ែក C ។ ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដំឹកនាំរដំឋបានី�េពា�ាយយ៉ាា ងទូ្ធិលំទូ្ធិ�យ
នូីវនីីត្ថិ�វធិីីថ្ងៃនីប�ត ឹងរបសុ់រដំឋដំល់មាតាប�តា នី�ងបុគគលផ្នែដំល
មានីចំំណាប់អារមម�៍ រមួមានីមជូឈម�ឌ លប�ូ� ះបណាត ល នី�ង
មជូឈម�ឌ លព័ត្ថិ៌មានីមាតាប�តា ភាែ ក់ង្ហារការពារនី�ងត្ថិសុូូ មត្ថិ� 
នី�ងអ្នងគភាពសុមទ្រសុបតោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិ ។

ប�ត ឹងទ្រត្ថិវូរាប់បញូ្ជី�ល៖

• តោសុចំកត ីផ្នែ�ៃងការ�៍មួយផ្នែដំលភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួ, ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ
ស្វាធារ�ៈ, ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងបានី
តោចាំទ្ធិទ្របកានី់ថាបានីរំតោ�ភិតោលើត្ថិទ្រមូវការថ្ងៃនីផ្នែ�ែក C ។

• អ្នងគតោហូត្ថិុតោលើតោសុចំកត ីផ្នែ�ៃងការ�៍ផ្នែដំលមានីមូល�ឋ នី ។

• ព័ត្ថិ៌មានីថ្ងៃនីហូតិ្ថិតោលខានី�ងទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនីងសុទ្រមាប់អ្នែក�ក់
ពាកយប�ត ឹង ។

• ទ្របសុ�នីតោបើមានីតោចាំទ្ធិទ្របកានី់ពីការរំតោ�ភិបំពានីនានា
ទាក់ទ្ធិងនីឹងកុមារជាក់�ក់៖

 − តោ�ម ះនី�ងអាសុយ�ឋ នីរបសុ់កុមារផ្នែដំលកុមាររសុ់តោ� ។

 − តោ�ម ះថ្ងៃនីក�ចឹំសុនីាតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងរបសុ់កុមារ 
ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង ។

 − ការព�ព�៌នាអ្នំពីបញ្ហាា របសុ់កុមារ រមួទាងំអ្នងគតោហូត្ថិុ
ទាក់ទ្ធិងនីឹងបញ្ហាា  ។

 − ដំំតោណាះទ្រស្វាយផ្នែដំលបានីតោសុែ ើតោ�ើងថ្ងៃនីបញ្ហាា តោនីះដំល់កទ្រម�ត្ថិ
ផ្នែដំលបានីដឹំង នី�ងអាចំរកបានីតោ�តោពល�ក់ពាកយ
ប�ត ឹង ។ ប�ត ឹងរដំឋបាលទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិទ្រត្ថិវូបានីតោរៀបចំំ�ក់ នី�ង
ទ្ធិទួ្ធិលយកតោ�យទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដឹំកនាំរដំឋកុ�ងរយៈតោពលមួយ 
(1) ឆ្នាំែ ំ ថ្ងៃនីការរំតោ�ភិបំពានីផ្នែដំលបានីតោចាំទ្ធិទ្របកានី់ ។ 
បុគគល ឬទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារផ្នែដំល�ក់ពាកយប�ត ឹងទ្រត្ថិវូបញូ្ជី�នីចំាប់
ចំមៃងថ្ងៃនីប�ត ឹងតោនាះតោ�អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង
ផ្នែដំលកំពុងបតោទ្រមើកុមារ តោ�តោពលដំំណាលគាំែ នីឹងប�ត ឹងតោនីះ
តោ�ភាែ ក់ង្ហារនាំរដំឋ ។

តោ�តោពលភាែ ក់ង្ហាររដំឋទ្ធិទួ្ធិលបានីពាកយប�ត ឹងតោនីះ វ៉ាមានីរយៈ 60 
ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនីទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីតោដំើមីី ៖

• អ្ននីុវត្ថិតការតោសុុើបអ្នតោងកត្ថិឯករាជូយតោ�នីឹងកផ្នែនីៃង ទ្របសុ�នីតោបើ
ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដឹំកនាំរដំឋកំ�ត្ថិ់ថាការតោសុុើបអ្នតោងកត្ថិគឺចាំំបាចំ់ ។

• �តល់ឱ្យយបុគគល ឬអ្នងគការផ្នែដំល�ក់ពាកយប�ត ឹងនូីវឱ្យកាសុ
តោដំើមីីបញូ្ជី�នីព័ត្ថិ៌មានីបផ្នែនិីមតោ�យ�ា ល់មាត្ថិ់ ឬជា
�យលកេ�៍អ្នកេរអ្នំពីការតោចាំទ្ធិទ្របកានី់កុ�ងប�ត ឹងត្ថិវ៉ាា  ។

• �តល់ឱ្យកាសុដំល់ភាែ ក់ង្ហារ / អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាតោដំើមីីតោ�ៃ ើយត្ថិបចំំ
តោពាះប�ត ឹងត្ថិវ៉ាា  រមួទាងំការសុតោទ្រមចំចំ�ត្ថិតរបសុ់ភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួ, 
សុំតោ�ើរតោដំើមីីតោ�ះទ្រស្វាយប�ត ឹងត្ថិវ៉ាា នី�ងជាឱ្យកាសុសុទ្រមាប់ទ្រគប់
ភាគីទាងំអ្នសុ់តោដំើមីីចូំលរមួកុ�ងការសុទ្រមបសុទ្រមួល ។

• ព�នី�ត្ថិយតោ�ើងវញិរាល់ព័ត្ថិ៌មានីផ្នែដំលពាក់ព័និីនី�ងតោធីា ើការ
សុតោទ្រមចំចំ�ត្ថិតតោ�យឯករាជូយ ថាតោត្ថិើការរំតោ�ភិបំពានីតោលើ
ត្ថិទ្រមូវការរបស់ុផ្នែ�ែក C បានីតោកើត្ថិតោ�ើងឬអ្នត្ថិ់ ។

• តោចំញតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំជា�យលកេ�៍អ្នកេរចំំតោពាះបុគគលផ្នែដំល
បំតោពញពាកយប�ត ឹង ផ្នែដំលតោ�ះទ្រស្វាយរាល់ការតោចាំទ្ធិទ្របកានី់
នីីមួយៗតោ�កុ�ងពាកយប�ត ឹង តោហូើយមានីការរកតោឃុំើញនូីវ
អ្នងគតោហូត្ថិុនី�ងការសុនីែ ��ឋ នី ក៏ដូំចំជាតោហូត្ថិុ�លសុទ្រមាប់
ការសុតោទ្រមចំចំ�ត្ថិតចំុងតោទ្រកាយរបសុ់ភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួ ។

ទ្របសុ�នីតោបើការសុតោទ្រមចំចំ�ត្ថិតចំុងតោទ្រកាយបង្ហាា ញថាតោសុវ៉ាកមម
សុមទ្រសុបម�នីទ្រត្ថិវូបានី�តល់ជូូនីតោទ្ធិ ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដឹំកនាំរដំឋទ្រត្ថិវូ
តោ�ះទ្រស្វាយ ៖

• ការខួកខានីកុ�ងការ�តល់តោសុវ៉ាកមមសុមទ្រសុប, រមួទាងំ
សុកមមភាពផ្នែកត្ថិទ្រមូវសុមទ្រសុប តោដំើមីីតោ�ៃ ើយត្ថិបតោ�នីឹង
ត្ថិទ្រមូវការរបសុ់កូនីតោ�កអ្នែក ផ្នែដំលជាកមមវតុ្ថិ�ថ្ងៃនីប�ត ឹងនី�ង
ទ្រគួស្វាររបសុ់តោ�កអ្នែក (ដូំចំជាតោសុវ៉ាកមមសុំ�ង ឬសុំ�ងជា
របូ�យវតុ្ថិ�); នី�ង

• ការ�តល់តោសុវ៉ាកមមនាតោពលអ្ននាគត្ថិសុមទ្រសុបសុទ្រមាប់ទារក
នី�ងកុមារតោទ្ធិើបតោចំះតោដំើរផ្នែដំលមានីព�ការភាព នី�ងទ្រគួស្វាររបសុ់
ពួកតោគ ។

ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារនាំមុខួរបសុ់រដំឋទ្រត្ថិវូរាប់បញូ្ជី�លនីីត្ថិ�វធិីីសុទ្រមាប់
ការអ្ននីុវត្ថិតតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំចំ�ត្ថិតទ្របកបតោ�យទ្របសុ�ទិ្ធិភាព 
ទ្របសុ�នីតោបើចាំំបាចំ់ រមួទាងំសុកមមភាពជូំនួីយបតោចឹំកតោទ្ធិសុ 
ការចំរចាំ នី�ងសុកមមភាពផ្នែកត្ថិទ្រមូវតោដំើមីីសុតោទ្រមចំបានីនូីវការ
អ្ននីុតោ�មតាមចំាប់ ។

ទ្របសុ�នីតោបើពាកយប�ត ឹងជា�យលកេ�៍អ្នកេរទ្រត្ថិវូបានីទ្ធិទួ្ធិលផ្នែដំល
ជាទ្របធានីបទ្ធិថ្ងៃនីសុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាព ឬមានីបញ្ហាា
ជាតោទ្រចំើនីផ្នែដំលកុ�ងតោនាះមួយ ឬតោទ្រចំើនីជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនីសុវនាការ តោនាះ
ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដឹំកនាំរដំឋទ្រត្ថិវូទ្ធិុកផ្នែ�ែកណាមួយថ្ងៃនីប�ត ឹងត្ថិវ៉ាា ផ្នែដំល
កំពុងទ្រត្ថិវូបានីតោ�ះទ្រស្វាយតោ�កុ�ងសុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យតោសុម ើភាព
រហូូត្ថិដំល់បញឹ្ជីប់សុវនាការ ។ តោទាះយ៉ាា ងណាក៏តោ�យ បញ្ហាា ណាមួយ
តោ�កុ�ងប�ត ឹងផ្នែដំលម�នីផ្នែមនីជាផ្នែ�ែកថ្ងៃនីនីីត្ថិ�វធិីីកាត្ថិ់កត ីតោ�យ
តោសុម ើភាពទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិទ្រត្ថិវូបានីតោ�ះទ្រស្វាយតោ�កុ�ងតោពលតោវ�កំ�ត្ថិ់ 60 
ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនីថ្ងៃ�ៃទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នី តោហូើយនីីត្ថិ�វធិីីថ្ងៃនីប�ត ឹងត្ថិវ៉ាា ទ្រត្ថិវូបានីព�ព�៌នា
តោ�កុ�ងឯកស្វារតោនីះ ។

ប�ត ឹងផ្នែដំលបានីសុតោទ្រមចំរចួំតោហូើយតោ�កុ�ងសុវនាការកាត្ថិ់កត ីតោ�យ
តោសុម ើភាពម�នីលំតោអ្នៀងមួយផ្នែដំលពាក់ព័និីនីឹងភាគីផ្នែត្ថិមួយម�នី
អាចំទ្រត្ថិវូបានីព�ចាំរណាតោទ្រកាមនីីត្ថិ�វធិីីតោនីះតោទ្ធិ ។ ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដំឹកនាំ
រដំឋទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិជូូនីដំំ�ឹងដំល់អ្នែកបត ឹងត្ថិវ៉ាា ថា តោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំរបសុ់
សុវនាការទ្រត្ថិវូបានីចំង ។

ប�ត ឹងផ្នែដំលតោចាំទ្ធិទ្របកានី់ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារស្វាធារ�ៈ ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ា
ឯកជូនី (រមួទាងំអ្នែកចំុះក�ចឹំសុនីាតោលើតោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍
ដំំបូង ឬអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង) ខួកខានីម�នីបានី
អ្ននីុវត្ថិតតោសុចំកត ីសុតោទ្រមចំតាមនីីត្ថិ�វធិីី ទ្រត្ថិវូតោ�ះទ្រស្វាយតោ�យ
ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារដឹំកនាំរដំឋ ។
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តោត្ថិើអ្នែកណាការពារសុ�ទិ្ធិ�កុមារទ្របសុ�នីតោបើគាំម នីមាតាប�តា ឬអាណាពាបាលទ្រសុបចំាប់?

សុ�ទិ្ធិ�របសុ់កុមារផ្នែដំលមានីសុ�ទិ្ធិ�ទ្ធិទួ្ធិលបានីតោ�តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ទ្រត្ថិវូ
បានីការពារទ្របសុ�នីតោបើ៖

• គាំម នីមាតាប�តាអាចំទ្រត្ថិវូបានីកំ�ត្ថិ់អ្នត្ថិតសុញ្ហាញ �;

• អ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង, បនាា ប់ពីការខួ�ត្ថិខួំសុម
តោហូត្ថិុ�ល, ម�នីអាចំរកទ្ធិីតាំងមាតាប�តាបានី; ឬ

• កុមារគឺទ្រត្ថិវូឃុំុំខូួ �នីតោទ្រកាមចំាប់របសុ់រដំឋទ្របចាំំរដំឋវ៉ាា សុុីនីតោតានី។

បុគគលមាែ ក់ៗទ្រត្ថិវូបានីចាំត្ថិ់តាំងឱ្យយតោដំើរតួ្ថិជា "អាណាពាបាល
ជូំនួីសុ" សុទ្រមាប់មាតាប�តា តោយ៉ាងតោ�តាមនីីត្ថិ�វធីិីផ្នែដំលអ្ននីុវត្ថិត ។

នីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះរមួមានីវធិីីស្វាស្រ្តសុត កុ�ងការកំនីត្ថិ់ថាតោត្ថិើកុមារ
ទ្រត្ថិវូការមាតាប�តាជូំនួីសុនី�ងតោធីា ើក�ចឹំខួ�ត្ថិខួំទ្របឹងផ្នែទ្របងសុម
តោហូត្ថិុ�លតោដំើមីីចាំត្ថិ់តាំងជូំនួីសុកូនីម�នីតោលើសុពី 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃនីថ្ងៃ�ៃ
ទ្របត្ថិ�ទ្ធិ�នីបនាា ប់ពីកំ�ត្ថិ់ថាកូនីទ្រត្ថិវូការមាតាប�តាជូំនួីសុ ។

លកេ�ៈវនិី�ចំេ ័យខាងតោទ្រកាមទ្រត្ថិវូបានីតោទ្របើតោ�តោពលតោទ្រជូើសុតោរសីុ
អ្នែកជូំនួីសុ ។ មាតាប�តាជូំនួីសុទ្រត្ថិវូបានីតោទ្រជូើសុតោរសីុតោ�យអ្នែក�តល់
តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង តោហូើយទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិបំតោពញតាមត្ថិទ្រមូវការ
ដូំចំខាងតោទ្រកាម៖

• ម�នីមានីចំំណាប់អារមម�៍�ា ល់ខូួ �នី ឬវជីិាជូីវៈផ្នែដំល�ុ�យនីឹង
�លទ្របតោយ៉ាជូនី៍របសុ់កុមារផ្នែដំលគាំត្ថិ់ត្ថិំណាងឱ្យយ ។

• មានីចំំតោ�ះដំឹងនី�ងជូំនាញផ្នែដំលធានានូីវការត្ថិំណាង
តោពញលកេ�ៈរបសុ់កុមារ ។

• ម�នីផ្នែមនីជានី�តោយ៉ាជូ�ត្ថិថ្ងៃនីទ្ធិីភាែ ក់ង្ហាររដំឋណាមួយតោ�ើយ; ឬ
នី�តោយ៉ាជូ�ត្ថិរបសុ់បុគគលណាក៏តោ�យផ្នែដំល�តល់តោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍, ការអ្នប់រំ, ការយកចំ�ត្ថិតទ្ធិុក�ក់, ឬតោសុវ៉ាកមម
តោ�េងតោទ្ធិៀត្ថិដំល់កុមារ ឬសុមាជូ�កទ្រគួស្វារណាមាែ ក់របសុ់កុមារ 
។ មនីុសុេមាែ ក់ផ្នែដំលមានីលកេ�ៈសុមីត្ថិត �ទ្រគប់ទ្រគាំនី់តោដំើមីីតោធីា ើជា
មាតាប�តាជូំនួីសុតាមនីីត្ថិ�វធិីីទាងំតោនីះម�នីផ្នែមនីជានី�តោយ៉ាជូ�ត្ថិ
តោទ្ធិ ពីតោទ្រពាះគាំត្ថិ់ទ្រត្ថិវូបានី�តល់ឱ្យយតោ�យអ្នែក�តល់តោសុវ៉ាកមម
អ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូងតោដំើមីីតោធីា ើជាមាតាប�តាជូំនួីសុ ។

តោ�តោពលផ្នែដំលកុមារជាបាល�ត្ថិ (ជូនីតោ�តោទ្រកាមអាណាពាបាល
របសុ់ត្ថិុ�ការ) របសុ់រដំឋវ៉ាា សុុីនីតោតានី ឬទ្រត្ថិវូបានី�ក់តោទ្រកាម
ការផ្នែ�ទាចំំ�ញឹ្ជីឹមបីបាចំ់ ទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារ�តល់តោសុវ៉ាអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង
ទ្រត្ថិវូផ្នែត្ថិព�តោទ្រគាំះតោយ៉ាបល់ជាមួយទ្ធិីភាែ ក់ង្ហារស្វាធារ�ៈផ្នែដំលទ្រត្ថិវូបានី
ចាំត្ថិ់តាំងឱ្យយតោមើលផ្នែ�កុមារ។

សុទ្រមាប់កុមារផ្នែដំលសិុ�ត្ថិកុ�ងការឃុំុំខូួ �នីរបសុ់រដំឋ, ជូំនួីសុឱ្យយ
ការចាំត្ថិ់តាំងតោ�យភាែ ក់ង្ហារ�តល់តោសុវ៉ាកមមអ្ននីតរាគមនី៍ដំំបូង, 
តោ�ទ្រកមផ្នែដំលតោមើលការខួុសុទ្រត្ថិវូតោលើករ�ីរបសុ់កុមារអាចំ
ផ្នែត្ថិងតាំងមាតាប�តាជូំនួីសុ ឱ្យយផ្នែត្ថិការតោទ្រជូើសុតោរសីុទ្រត្ថិវូនីឹងលកេ�ៈ
តោទ្រជូើសុតោរសីុខាងតោលើ ។

មាតាប�តាជូំនួីសុមានីសុ�ទិ្ធិ�ដូំចំឪពុកមាត យសុទ្រមាប់តោគាំលបំ�ង
ទាងំអ្នសុ់តោទ្រកាមផ្នែ�ែក C ។



ពិ័តិ៌ម្តានទីំនាក់ទីំនង

ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកទ្រត្ថិវូការព័ត្ថិ៌មានីបផ្នែនិីមអ្នំពីការការពារសុុវតិ្ថិ�ភាពថ្ងៃនីនីីត្ថិ�វធិីីរបសុ់
តោ�កអ្នែក សូុមទាក់ទ្ធិងអ្នែកសុទ្រមបសុទ្រមួលធីនីធានីទ្រគួស្វារកុ�ងត្ថិំបនី់របសុ់តោ�កអ្នែក 
(FRC) តាមរយៈ៖

ឬ

ទ្របសុ�នីតោបើតោ�កអ្នែកមានីគតោទ្រមាង�ក់ពាកយប�ត ឹង តោសុែ ើសុុំការសុទ្រមបសុទ្រមួល នី�ង/ឬ
សុវនាការតាមនីីត្ថិ�វធិីីទ្រត្ថិឹមទ្រត្ថិវូ សូុមទាក់ទ្ធិងកមម វធិីី ESIT តាមរយៈ៖

The Washington State Department of Children, Youth & Families 
Early Support for Infants and Toddlers Program 
PO Box 40970 
Olympia, Washington 98504-0970 
ទូ្ធិរសុពា៖ 360-725-3500 
ទូ្ធិរស្វារ៖ 360-725-4925 
www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit 

ធីនីធានី៖

Washington PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment) 
6316 S. 12th St. 
Tacoma, Washington 98465 
ទូ្ធិរសុពា៖ 1-800-572-7368 
ទូ្ធិរស្វារ៖ 253-566-8052 
pave@wapave.org  
www wapave org

ទ្របសុ�នីតោបើអ្នែកចំង់បានីចំាប់ចំមៃងថ្ងៃនីឯកស្វារតោនីះជាទ្ធិទ្រមង់ 
ឬភាស្វាតោ�េង សូុមទាក់ទ្ធិងតោ�ផ្នែ�ែកទ្ធិំនាក់ទ្ធិំនីង DCYF  
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