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ຮຽນ ບັນດາຄົອບຄົົວ່ທີ່່່ຮັກົແພິງ,
ຍິິນດີຕ້້ອນຮັັບເຂ້້າສິ່່ໂຄງການໃຫ້້ບ່ລິິການໃນໄລິຍິະເລິີ່ມ່
ແລິກສິ່າລັິບເດັກເກີດໃໝ່່ ແລິະ ເດັກທິີ່ຫ້າກ່່ຮັຽນຍ່ິາງ 
(Washington’s Early Support for Infants and 
Toddlers, ESIT) ຂອງກຸງວໍ່ຊິິງຕ້ັນ!
ESIT ໃຫ້້ບ່ລິິການເດັກນ້ອຍິ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍຂອງພໍ່ວໍກເຂ້າ
ທິີ່ມ່ີເງ່່ອນໄຂ ຫ້ື່ ຜູ້່້ເບິ່ງແຍິງດ່ແລິຕ້ັ້ງແຕ້່ເກີດຈົ້ນຮັອດວໍັນ
ຄ້ບຮັອບວໍັນເກີດຄັ້ງທິີສິາມ່ຂອງເດັກ. 
ໂຄງການ ESIT ແມ່່ນຂະບວໍນການທ່ີິມ່ີການຮັ່ວໍມ່ມ່່ລິະຫ້ວໍ່າງຄອບຄ້ວໍ, ຜູ້່້ເບິ່ງແຍິງດ່ແລິ, ຜູ້່້ປັະສິານງານດ້ານ
ຊິັບພໍ່ະຍິາກອນຄອບຄ້ວໍ (FRC) ແລິະ ຜູ້່້ຊິ່ຽວໍຊິານອ່່ນໆທິີ່ຈົະໃຫ້້ການສິະໜັັບສິະໜັ່ນ ເພໍ່່່ອຕ້ອບສິະໜັອງ
ຄວໍາມ່ຕ້້ອງການສິະເພໍ່າະຂອງເດັກແຕ້່ລິະຄ້ນ. ໂຄງການນີ້ແມ່່ນຖ່ຄອບຄ້ວໍເປັັນກາງ, ໂດຍິເນັ້ນໃສິ່ການເປັັນ
ຄ່ຝຶຶກ ແລິະ ສິະໜັອງຍິຸດທິະສິາດເພໍ່່່ອສິະໜັັບສິະໜັ່ນການພໍ່ັດທິະນາການຂອງເດັກໃຫ້້ແກ່ພໍ່່່ແມ່່ ແລິະ ຜູ້່້
ເບິ່ງແຍິງດ່ແລິອ່່ນໆ. 
ຂ້າພໍ່ະເຈົ້້າຈ່່ົໄດ້ວໍ່າຕ້ອນທິ່າອິດທິີ່ລິ່ກສິາວໍຕ້້ນເລ່ີິມ່ໄດ້ຮັັບການບ່ລິິການ. ພໍ່ວໍກເຮ້ັາໄດ້ເຮັັດການຕ້ີລິາຄາ ແລິະ 
ການຍິິນຍິອມ່ຂອງນາງ ສ່ິາລິັບແຜູ້ນການບ່ລິິການຄອບຄ້ວໍສິະເພໍ່າະບຸກຄ້ນ (IFSP) ໃນມ້່່ດຽວໍກັນ. ຂ້າພໍ່ະເຈົ້້າ
ຈົ່່ວໍ່າຕ້້ນໄດ້ອອກຈົາກການນັດໝ່າຍິພໍ່້ອມ່ກັບຫ້້ວໍປັັກຫ້້ວໍປັັ່ນກ່ຽວໍກັບສິິ່ງທິີ່ຈົະເກີດຂ້ຶນວໍ່າ ຂະບວໍນການນ້ັນຈົະ
ເປັັນແນວໍໃດ ແລິະ ມ່ັນຈົະມ່ີຄວໍາມ່ໝ່າຍິແນວໍໃດຕ້່່ລິ່ກສິາວໍ ແລິະ ຄວໍາມ່ຄ່ບໜັ້າຂອງນາງ. 
ເອກະສິານສິະບັບນີ້ໄດ້ອະທິິບາຍິເຖິງຂັ້ນຕ້ອນທ່ີິຕ້້ອງປັະຕິ້ບັດຕ້າມ່ໃນການໃຫ້້ການບ່ລິິການ ESIT ແກ່ເດັກນ້ອຍິ
ໃນກຸງວໍ່ຊິິງຕ້ັນ ແລິະ ເປັັນແຫ້ື່ງຊິັບພໍ່ະນາກອນທິີ່ດີສິ່າລິັບພໍ່່່ແມ່່ ແລິະ ຜູ້່້ເບິ່ງແຍິງດ່ແລິ. ວໍັດຖຸປັະສ້ິງຂອງຄວໍາມ່
ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການ ແມ່່ນເພ່່ໍ່ອແຈົ້ງໃຫ້້ພໍ່່່ແມ່່ ແລິະ ຜູ້່້ເບິ່ງແຍິງດ່ແລິກ່ຽວໍກັບສິິດທິາງກ້ດໝ່າຍິຂອງຕ້້ນ 
ແລິະ ການປັ້ກປັ້ອງ. ບັນທິຶກເອກະສິານນີ້ ແລິະ ໃຫ້້ອ່ານເບິ່ງຄ່ນຖ້າທິ່ານມີ່ຄ່າຖາມ່ກ່ຽວໍກັບຂະບວໍນການ ຫ້ື່ 
ສິິດທິິຂອງທິ່ານໃນຖານະເປັັນພ່່ໍ່ແມ່່ ຫ້ື່ ຜູ້່້ເບິ່ງແຍິງດ່ແລິ. 
Julie, ພິຳ່ແມ່່ເພິ່່ອນ

ສຶາລັະບານ
ພິາກົສຶະເໜ່ີ                                                              1
ພາບລວມໂດຍຫຍ້�ກຽ່ວກບັກດົໝາຍວາ່ດ �ວຍການສຶກຶສຶາສຶາ້ລບັບ້ກຄນົພກິານ 
(IDEA) ແລະ ໂຄງການໃຫ�ບລ້ກິານໃນໄລຍະເລ່ມ່ແລກສຶາ້ລບັເດກັເກດ່ໃໝ່ ແລະ 
ເດກັທີ່ ່ຫ່າກ້ຮ່ຽນຍາ່ງ (ESIT) ໄດ �ຮບັການສຶ�າງຕັ�ງຂຶ້ ຶ�ນພາຍໃຕ�ພາກ C ຂຶ້ອງກດົໝາຍ 
IDEA.

ພິາບລັວ່ມ່ຂອງຄົວ່າມ່ຄົ້້ມ່ຄົອງຕາມ່ລັະບຽບກົານ                    2
ລາຍຊື່ ່ບ່ນັດາສຶດິຕາ່ງໆຂຶ້ອງທີ່າ່ນໃນຖານະເປັນັພ້ແ່ມ ່ຫື ່ຜູ້້�ເບ ິງ່ແຍງດ້ແລເດກັທີ່ ່ໄ່ດ �ຮບັ
ການບລ້ກິານ.

ກົານແຈ້້ງກົານລັ່ວ່ງໜີ້າເປັັນລັາຍລັັກົອັກົສຶອນ                      3
ຄາ້ອະທີ່ບິາຍກຽ່ວກບັຂຶ້້�ກາ້ນດົທີ່ ່ພ່ ້ແ່ມໄ່ດ �ຮບັແຈ້ �ງການກຽ່ວກບັການປັຽ່ນແປັງທີ່ ່ໄ່ດ �
ສຶະເໜ່ີຕ້ແ່ຜູ້ນການບລ້ກິານຄອບຄວົສຶະເພາະບ້ກຄນົຂຶ້ອງເດກັກອ່ນທີ່ ່ຈ່້ະມ ່ການ
ປັຽ່ນແປັງດັງ່ກາ່ວ.

ກົານຍິນຍອມ່ຂອງພິຳ່ແມ່ ່                                               4
ພາບລວມກຽ່ວກບັຄວາມໝາຍຂຶ້ອງການຍນິຍອມຂຶ້ອງພ້ແ່ມ ່ແລະ ເມ ່ອ່ໃດທີ່ ່ຕ່ �ອງການ
ໃຫ�ເດກັໄດ �ຮບັການບລ້ກິານດັງ່ກາ່ວ.

ປັະຫວ່ັດ                                                                   5
ຄາ້ອະທີ່ບິາຍກຽ່ວກບັການຮກັສຶາຄວາມລບັສຶດິຂຶ້ອງລ້ກທີ່າ່ນ ແລະ ສຶດິທີ່ຂິຶ້ອງທີ່າ່ນໃນ
ຖານະເປັນັພ້ແ່ມທ່ີ່ ່ຈ່້ະໄດ �ຮບັ ແລະ ກວດເບ ິງ່ປັະຫວດັຂຶ້ອງລ້ກທີ່າ່ນ.

ລັະບຽບກົານແກົ້ໄຂຂຳ້ຂັດແຍ່ງ                                         8
ສຶິງ່ທີ່ ່ຕ່ �ອງເຮດັເມ ່ອ່ທີ່າ່ນບ ້ເ່ຫັນດກ່ບັການບລ້ກິານ ຫື ່ການຕດັສຶນິໃຈ້.

ກົານໄກົ່ເກົ່ຍ                                                              8
ວທິີ່ກ່ານເຮດັວຽກຮວ່ມກບັບ້ກຄນົທີ່ ່ເ່ປັນັກາງ ທີ່ ່ສ່ຶາມາດສຶະໜັີບສຶະໜ້ີນການແກ�ໄຂຶ້
ບນັຫາພາຍໃນທີ່ມ່ງານຂຶ້ອງລ້ກທີ່າ່ນ.

ກົານພິິຈ້າລັະນາຕາມ່ຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົົດໝາຍທີ່່່ເປັັນກົາງ      9
ຂຶ້ັ�ນຕອນທີ່າງການທີ່່ດ່າ້ເນນ່ໂດຍເຈ້ ົ�າໜີ�າທີ່ ່ພ່ຈິ້າລະນາຄະດທ່ີ່ ່ເ່ປັນັກາງ ທີ່ ່ອ່າດຈ້ະໄດ�ນາ້
ໃຊື່ �ເມ ່ອ່ຄອບຄວົຊື່ອກຫາທີ່າງຍ່ນ່ຄາ້ຮ�ອງທ້ີ່ກ. 

ຄົຳາຮ້ອງຕຳ່ຝ່່າຍປັົກົຄົອງ                                                10
ຂຶ້ັ�ນຕອນທີ່າງການທີ່່ອ່າດຈ້ະດາ້ເນນ່ການໄດ� ຖ �າຄອບຄວົມຂ່ຶ້້�ຂຶ້ �ອງໃຈ້ວາ່ບ ້ສ່ຶາມາດບນັລ້
ໄດ �ຕາມຂຶ້້�ກາ້ນດົຂຶ້ອງໂຄງການ. 

ຕົວ່ແທີ່ນພິຳ່ແມ່່                                                          11
ອະທີ່ບິາຍໃນເວລາທີ່່ບ້່ກຄນົໃດໜ່ຶີງອາດຈ້ະຖກ່ມອບໝາຍໃຫ�ເຮດັໜີ�າທີ່ ່ແ່ທີ່ນເດກັໃນ
ເວລາທີ່່ບ່ ້ມ່ພ່ ້ແ່ມ ່ຫື ່ຜູ້້�ປັກົຄອງຕາມກດົໝາຍອ ່ນ່ໆ ແລະ ວທິີ່ເ່ລອ່ກເອາົບ້ກຄນົດັງ່ກາ່ວ. 

ຂຳ້ມູ່ນຕິດຕຳ່                                                          ປັົກົຫັັງ
ວທິີ່ກ່ານຕດິຕ້ທ່ີ່ມ່ງານຜູ້້�ນາ້ຂຶ້ອງລດັ ESIT ທີ່ ່ພ່ະແນກເດກັ, ຊື່າວໜ່້ີມ ແລະ ຄອບຄວົ.





ໃນກຸງວໍ່ຊິິງຕ້ັນ, ລິະບ້ບ
ພໍ່າກ C ແມ່່ນຖ່ກຮັຽກ
ວໍ່າ ໂຄງການໃຫ້້ການ
ສິະໜັັບສິະໜັ່ນໄລິຍິະ
ຕ້້້ນໃຫ້້ແກ່ເດັກທິາລິ້ກ 
ແລິະ ເດັກທິີ່ຫ້າກ່ຮັຽນ
ຍ່ິາງ (Early Support 
for Infants and 
Toddlers, ESIT).

ຜູູ້ປ້ັະສຶານງານດາ້ນຊັັບພິະຍາກົອນ
ຄົອບຄົົວ່ (Family Resources 
Coordinators, FRCs), ທ່ີ່�ກຳຳ�ລັງັເຮັດັ
ວຽກຳກັຳບຄອບຄວົ ສ�ມ�ດແນະນຳ�ເນ້�ອຫ�ເພີ່່�ມຕ້ື່�ມ
ທີ່່�ຈະຊ່�ວຍໃຫ�ຄອບຄວົເຂົ້ົ��ໃຈເຖິງິຄວ�ມຄ້�ມຄອງ
ຕື່�ມລັະບຽບກຳ�ນຂົ້ອງພີ່ວກຳເຂົົ້�ພີ່�ຍໃຕື່�ພີ່�ກຳ C. 
ພີ່ວກຳເຂົົ້�ຍງັສ�ມ�ດແນະນຳ�ຊ່�ອງທີ່�ງຕື່��ງໆທີ່່�ທີ່��ນ 
ແລັະ ສະມ�ຊ່ກິຳຄນົອ້�ນໆໃນຄອບຄວົສ�ມ�ດໃຫ�
ກຳ�ນຮັ�ວມມກ້ຳບັຜູ້້�ຊ່�ຽວຊ່�ນ ເພ້ີ່�ອຊ່�ວຍບັນລັຄ້ວ�ມ
ຕື່�ອງກຳ�ນດ��ນພັີ່ດທີ່ະນ�ກຳ�ນຂົ້ອງລັກ້ຳຂົ້ອງທີ່��ນ.

ພິາກົສຶະເໜ່ີ

ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶຳາລັບັບຸກົຄົນົພິກິົານແມ່ນ່ຫຍງັ ແລັະ ມ່ ີ
ຄົວ່າມ່ໝາຍແນວ່ໃດຕໍ່ຳລູ່ັກົຂອງທ່າ່ນ?
ກ້ດໝ່າຍິວໍ່າດ້ວໍຍິການສິຶກສິາສິ່າລິັບຄ້ນພິໍ່ການ (Individuals with Disabilities Education Act, 
IDEA) ແມ່່ນກ້ດໝ່າຍິຂອງລິັດຖະບານກາງທິີ່ປັະກອບດ້ວໍຍິບ້ດບັນຍັິດສິ່າລິັບການບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະ
ເລິີ່ມ່ແລິກໃຫ້້ແກ່ເດັກທິາລິ້ກທິີ່ມ່ີສິິດໄດ້ຮັັບ ແລິະ ເດັກທິີ່ຫ້າກ່ຮັຽນຍ່ິາງ (ອາຍິຸຕ້ອນເກີດ - 36 ເດ່ອນ) ທິີ່
ພໍ່ິການ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍຂອງພໍ່ວໍກເຂ້າ. ບ້ດບັນຍັິດເຫ້ື້່ານີ້ ແມ່່ນໄດ້ກ່ານ້ດໄວໍ້ໃນພໍ່າກ C ຂອງ IDEA. ບ້ດ
ບັນຍັິດເຫ້ື້່ານີ້ຖ່ກລິະບຸໄວໍ້ໃນກ້ດລິະບຽບຂອງລິັດຖະບານກາງ (34 CFR ພໍ່າກ 303) ແລິະ ໃນນະໂຍິບາຍິ 
ແລິະ ລິະບຽບການຕ້່າງໆ ຂອງກຸງວໍ່ຊິິງຕ້ັນ.

ໃນກຸງວໍ່ຊິິງຕັ້ນ, ລິະບ້ບພໍ່າກ C ແມ່່ນຖ່ກຮັຽກວໍ່າ ໂຄງການໃຫ້້ການສິະໜັັບສິະໜັ່ນໄລິຍິະຕ້້້ນໃຫ້້ແກ່ເດັກ
ທິາລິ້ກ ແລິະ ເດັກທິີ່ຫ້າກ່ຮັຽນຍ່ິາງ (Early Support for Infants and Toddlers, ESIT). ລິະບ້ບ
ດັ່ງກ່າວໍແມ່່ນຖ່ກອອກແບບມ່າເພໍ່່່ອເຮັັດໃຫ້້ຄອບຄ້ວໍສິາມ່າດມ່ີສິ່ວໍນຮ່ັວໍມ່ໄດ້ຫ້ືາຍິສິຸດ ແລິະ ຮັັບປັະກັນການ
ຍິິນຍິອມ່ຂອງພ່່ໍ່ແມ່່ໃນແຕ້່ລິະຂັ້ນຕ້ອນຂອງຂະບວໍນການຊ່ິວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ ໂດຍິເລິີ່ມ່ຕ້້້ນຈົາກການ
ສິ້່ງຕ້່່ໃນເບ່້ອງຕ້້້ນ ແລິະ ສິ່ບຕ້່່ຈົ້ນເຖິງການສິ້່ງມ່ອບ ແລິະ ການປັ່ຽນແປັງການບ່ລິິການ.

ໂຄງການ ESIT ປັະກອບດ້ວໍຍິຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການ ເພໍ່່່ອປັ້ກປັ້ອງສິິດຂອງພໍ່່່ແມ່່ ແລິະ ເດັກນ້ອຍິ. 
ພໍ່່່ແມ່່ຕ້້ອງໄດ້ຮັັບແຈົ້ງການກ່ຽວໍກັບ ຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການເຫ້ື້່ານ້ີ ຕ້າມ່ທ່ີິໄດ້ກ່ານ້ດໄວໍ້ໃນກ້ດ
ລິະບຽບຂອງລິັດຖະບານກາງໃນ 34 CFR 303.400-438, ເຊິິ່ງລິວໍມ່ເຖິງທິາງເລິ່ອກໃນການແກ້ໄຂຂ້່
ຂັດແຍິ່ງໃນ 34 CFR 303.430-438, ເພໍ່່່ອວໍ່າພໍ່ວໍກເຂ້າຈົະສິາມ່າດມ່ີສິ່ວໍນຮັ່ວໍມ່ຢ່່າງຫ້້າວໍຫ້ັນ ແລິະ ມ່ີ
ບ້ດບາດຄວໍາມ່ເປັັນຜູ້່້ນ່າໃນການບ່ລິິການທິີ່ສິະໜັອງໃຫ້້ແກ່ລິ່ກ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍຂອງພໍ່ວໍກເຂ້າ. ເອກະສິານ
ກ່ຽວໍກັບສິິດຂອງພ່່ໍ່ແມ່່ສິະບັບນີ້ ແມ່່ນແຈົ້ງການຢ່່າງເປັັນທິາງການກ່ຽວໍກັບຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການ
ສິ່າລິັບເດັກນ້ອຍິ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍ ຕ້າມ່ທ່ີິກ່ານ້ດໄວໍ້ໃນພໍ່າກ C ຂອງກ້ດລິະບຽບຂອງລິັດຖະບານກາງ.

ຂ່້ມ່່ນເພ່ີໍ່ມ່ຕ່່້ມ່ກ່ຽວໍກັບຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການຂອງເດັກ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍ ແມ່່ນມີ່ໃຫ້້ຜູ້່ານຜູ້່້
ປັະສິານງານຊັິບພໍ່ະຍິາກອນຄອບຄ້ວໍ (FRC) ແຕ້່ລິະຄ້ນ ແລິະ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກທິີ່ມ່ີ
ສິ່ວໍນຮັ່ວໍມ່ໃນການໃຫ້້ການບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ.
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“ກົານບຳລັິກົານຊັ່ວ່ຍເຫັ່ອໄລັຍະເລັ່່ມ່
ແລັກົຢ່່າງເໝາະສຶົມ່” ແມ�ນຖິ້ກຳກຳຳ�ນົດຜູ້��ນ
ຂົ້ະບວນກຳ�ນ IFSP. IFSP ຕື່�ອງປະກຳອບມ່ໃບ
ແຈ�ງກຳ�ນກຳ�ຽວກຳັບກຳ�ນບຳລິັກຳ�ນຊ່�ວຍເຫື້ອໄລັຍະ
ເລັ່�ມແລັກຳສະເພີ່�ະ ເຊ່ິ�ງຈຳ�ເປັນຕື່ຳ�ກຳ�ນບັນລັ້ຄວ�ມ
ຕື່�ອງກຳ�ນທີ່່�ພີ່ິເສດຂົ້ອງເດັກຳນ�ອຍ ແລັະ ຄອບຄົວ 
ເພີ່້�ອບັນລັ້ຜູ້ົນໄດ�ຮັັບຕື່�ມທີ່່�ລັະບ້ໄວ�ໃນ IFSP.  
ກຳົດລັະບຽບພີ່�ກຳ C ຂົ້ອງລັັດຖິະບ�ນກຳ�ງ  
www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-
2011-09-28/pdf/2011-22783.
pdf ກຳຳ�ນົດກຳ�ນບຳລັິກຳ�ນຊ່�ວຍເຫື້ອໄລັຍະເລັ່�ມ
ແລັກຳວ��ເປັນກຳ�ນບຳລິັກຳ�ນທີ່່� “ຖິ້ກຳອອກຳແບບມ�
ເພີ່້�ອບັນລັ້ຄວ�ມຕື່�ອງກຳ�ນດ��ນພັີ່ດທີ່ະນ�ກຳ�ນຂົ້ອງ
ເດັກຳນ�ອຍແຕື່�ລັະຄົນທີ່່�ມ່ສິດໄດ�ຮັັບພີ່�ຍໃຕື່�ພີ່�ກຳ C 
ແລັະ ຄວ�ມຕື່�ອງກຳ�ນຂົ້ອງຄອບຄົວທ່ີ່�ກຳ�ຽວຂົ້�ອງກຳັບ
ກຳ�ນເສ່ມສ��ງພີ່ັດທີ່ະນ�ກຳ�ນຂົ້ອງເດັກຳນ�ອຍ.”

ຂຳ້ມູ່ນທີ່່່ສຶາມ່າດລັະບ້ຕົວ່ຕົນເປັັນສຶ່ວ່ນ
ບ້ກົຄົົນໄດ້ ປັະກົອບມ່່: 

1. ຊ່້�ລັ້ກຳຂົ້ອງທີ່��ນ, ຊ້່�ຂົ້ອງທີ່��ນ ຫື້ ຊ່້�ຂົ້ອງ
ສະມ�ຊ່ິກຳຄອບຄົວອ້�ນໆ.

2. ທີ່່�ຢູ່້�ຂົ້ອງລັ້ກຳ ຫື້ ຄອບຄົວຂົ້ອງທີ່��ນ. 

3. ຕື່ົວລັະບ້ຕື່ົວຕື່ົນເຊ່ັ�ນ: ເລັກຳລັະຫັດປະກັຳນສັງຄົມ
ລັ້ກຳທີ່��ນ ຫື້ ຂົ້ອງທີ່��ນ.

4. ຕື່ົວລັະບ້ຕື່ົວຕື່ົນທີ່�ງອ�ອມອ້�ນໆ ເຊ່ັ�ນ: ວັນເດ້ອນ
ປ່ເກຳ່ດຂົ້ອງລັ້ກຳທີ່��ນ, ສະຖິ�ນທ່ີ່�ເກຳ່ດ ແລັະ ຊ່້�
ເດ່ມຂົ້ອງແມ�. 

5. ລັ�ຍກຳ�ນຄ້ນລັັກຳສະນະສ�ວນບ້ກຳຄົນຕື່��ງໆ ຫື້ 
ຂົ້ຳ�ມ້ນອ້�ນໆທີ່່�ຈະຊ່�ວຍໃຫ�ທີ່��ນສ�ມ�ດລັະບ້
ລັ້ກຳຂົ້ອງທີ່��ນດ�ວຍຄວ�ມແນ�ນອນທ່ີ່�ສົມເຫດ
ສົມຜູ້ົນ.

6. ຂົ້ຳ�ມນ້ທ່ີ່�ຖິກ້ຳຮັ�ອງຂົ້ຳໂດຍບ້ກຳຄົນທີ່່�ໂຄງກຳ�ນ
ຊ່�ວຍເຫືອ້ໄລັຍະເລັ່�ມແລັກຳເຊ່້�ອຢູ່��ງສມົເຫດ
ສມົຜູ້ນົວ��ຮັ້�ຈກັຳຕື່ວົຕື່ນົຂົ້ອງລັກ້ຳທີ່��ນ.

ພິາບລັວ່ມ່ຂອງຄົວ່າມ່ຄົ້້ມ່ຄົອງຕາມ່ລັະບຽບກົານ

ສິ່າລິັບຈົຸດປັະສິ້ງຂອງເອກະສິານສິະບັບນີ້, ພ່່ໍ່ແມ່່ ໝ່າຍິເຖິງ ພໍ່່່ແມ່່ໂດຍິກ່າເນີດ 
ຂອງເດັກນ້ອຍິ, ພ່່ໍ່ແມ່່ບຸນທິ່າ, ຜູ້່້ປັ້ກຄອງຕ້າມ່ກ້ດໝ່າຍິ, ພໍ່່່ແມ່່ອຸປັະຖ່າ ຫ້ື່ 
ບຸກຄ້ນທ່ີິເຮັັດໜັ້າທິີ່ແທິນພໍ່່່ແມ່່ໂດຍິກ່າເນີດ ຫ້ື່ ພ່່ໍ່ແມ່່ບຸນທິ່າໃຫ້້ແກ່ເດັກນ້ອຍິທິີ່
ອາໄສິຢ່່່ນ່າ.

ສຶດິທ່ຕິໍ່າ່ງໆຂອງທ່າ່ນໃນຖານະເປັນັພິຳແ່ມ່ຂ່ອງເດກັົທ່ ີ່
ໄດຮ້ັບັກົານບ ຳລັກິົານ ESIT ມ່ຫີຍງັແດ?
ພໍ່າຍິໃນໂຄງການ ESIT, ໃນຖານະທ່ີິເປັັນພ່່ໍ່ແມ່່ ທິ່ານມີ່ສິິດຄ່ດັ່ງຕ້່່ໄປັນີ້:

• ສິິດໃນການຕ້ີລິາຄາ ແລິະ ການປັະເມ່ີນຜູ້້ນດ້ວໍຍິຫ້ືາກຫ້ືາຍິສິາຂາວິໍຊິາ ເຊ່ິິງ
ຕ້າມ່ມ່າດ້ວໍຍິການພໍ່ັດທິະນາ ແຜູ້ນການບ່ລິິການຄອບຄ້ວໍແບບສິະເພໍ່າະ
ບຸກຄ້ນ (Individualized Family Service Plan, IFSP) ທິີ່ການປັະຊິຸມ່ເບ່້ອງຕ້້້ນຂອງ IFSP 
ພໍ່າຍິໃນເວໍລິາ 45 ວັໍນປັະຕ້ິທິິນ ນັບຕ້ັ້ງແຕ້່ການສິ້່ງຕ້່່. ຫ້ືາກຫ້ືາຍິສິາຂາວິໍຊິາ ໝ່າຍິເຖິງ ການປັະກອບ
ສິ່ວໍນຂອງສິາຂາວໍິຊິາ ຫ້ື່ ຄວໍາມ່ຊິ່ານານພິໍ່ເສິດທິີ່ແຕ້ກຕ້່າງກັນສິອງສິາຂາ ຫ້ື່ ຫ້ືາຍິກວໍ່ານ້ັນ. ຕ້້ວໍຢ່່າງ: ຜູ້່້
ຊິ່ຽວໍຊິານດ້ານການປັາກເວໍ້້າ ແລິະ ຜູ້່້ຊິ່ຽວໍຊິານດ້ານການສິຶກສິາ.

• ສິິດໃນການໄດ້ຮັັບການຕ້ີລິາຄາ, ການປັະເມີ່ນຜູ້້ນ, ການພັໍ່ດທິະນາ IFSP, ການປັະສິານງານດ້ານການ
ບ່ລິິການ ແລິະ ຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການ ໃຫ້້ແກ່ຄອບຄ້ວໍແບບບ່່ໄດ້ເສິຍິຄ່າໃຊ້ິຈົ່າຍິ.

• ສິິດໃນການໄດ້ຮັັບການຕ້ີລິາຄາ ຖ້າທິ່ານຮ້ັອງຂ່ ແລິະ ໃຫ້້ການຍິິນຍິອມ່ ໃນເວໍລິາໃດກ່ຕ້າມ່ໃນລິະຫ້ວໍ່າງ
ຂະບວໍນການກວໍດສິອບ (ຖ້າມ່ີການນ່າໃຊ້ິ).

• ຖ້າມ່ີສິິດໄດ້ຮັັບຕ້າມ່ພໍ່າກ C, ສິິດໃນການໄດ້ຮັັບ ກົານບຳລັິກົານຊັ່ວ່ຍເຫັ່ອໄລັຍະເລັ່່ມ່ແລັກົຢ່່າງ
ເໝາະສຶົມ່ ສິ່າລິັບລິ່ກ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍຂອງທິ່ານ ຕ້າມ່ທ່ີິກ່າວໍໄວໍ້ໃນ IFSP.

• ສິິດໃນການປັະຕ້ິເສິດການກວໍດສິອບ, ການຕ້ີລິາຄາ, ການປັະເມີ່ນຜູ້້ນ ແລິະ ການບ່ລິິການ.

• ສິດິໃນການໄດຮ້ັບັການເຊີິນຊິວໍນ ແລິະ ເຂ້າ້ຮັວ່ໍມ່ການປັະຊິມຸ່ທິກຸຄັງ້ທິີຄ່າດວໍາ່ຈົະມີ່ການຕ້ດັສິນິໃຈົກຽ່ວໍກບັ
ການນາ່ສິະເໜັໃີຫ້ປ້ັຽ່ນແປັງການລິະບຕຸ້ວ້ໍຕ້ນ້, ການຕີ້ລິາຄາ ຫ້ື ່ການກາ່ນດ້ບອ່ນຢ່່່ສິາ່ລິບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ຫ່ື້ 
ການສິະໜັອງການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຢ່າ່ງເໝ່າະສິມ້່ໃຫ້ແ້ກລ່ິກ່ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງທ່ິານ.

• ສິດິໃນການໄດຮ້ັບັແຈົງ້ການເປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນຢ່າ່ງທິວ່ໍງທິນັເວໍລິາ ກອ່ນທິີຈ່ົະນ່າສິະເໜັ ີຫ້ື ່ປັະຕ້ເິສິດ
ການປັຽ່ນແປັງໃນການລິະບຕຸ້ວ້ໍຕ້ນ້, ການຕີ້ລິາຄາ ຫ້ື ່ການກາ່ນດ້ບອ່ນຢ່່່ສິາ່ລິບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ຫ່ື້ ໃນການ
ສິະໜັອງການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ່ື້ອໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຢ່າ່ງເໝ່າະສິມ້່ໃຫ້ແ້ກລ່ິກ່ ຫ້ື ່ຄອບຄ້ວໍຂອງທິາ່ນ.

• ສິດິໃນການໄດຮ້ັບັການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ່ື້ອໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກແຕ້ລ່ິະຄັງ້ໃນສິະພໍ່າບແວໍດລິອ້ມ່ທ່ິາມ່ະຊິາດຈົນ້
ເຖງິເຂດຂອບທິີເ່ໝ່າະສິມ້່ ເພ່່ໍ່ອບນັລິຄຸວໍາມ່ຕ້້ອງການດາ້ນພັໍ່ດທິະນາການຂອງລິກ່ຂອງທິາ່ນ.

• ສິດິໃນການເກບັສິາຄວໍາມ່ລິບັຂອງ ຂຳມ້່ນູທ່່ີ່ສຶາມ່າດລັະບ້ຕວົ່ຕນົ.

• ສິດິໃນການໄດຮ້ັບັສິາ່ເນາ້ເບ່ອ້ງຕ້້ນ້ຂອງປັະຫ້ວັໍດການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຂອງລິກ່ຂອງທິາ່ນ ໂດຍິບ່່
ເສິຍິຄາ່.

• ສິດິໃນການໄດຮ້ັບັສິາ່ເນາ້ຂອງການຕ້ລີິາຄາ, ການປັະເມ່ນີຜູ້ນ້ ແລິະ IFSP ໃນແຕ່້ລິະຄັງ້ ເຊິິງ່ຈົະຖກ່ສິ້ງ່ໃຫ້້
ແກທ່ິາ່ນໂດຍິໄວໍເທິ້າ່ທິີໄ່ວໍໄດ ້ຫື້ງັຈົາກການປັະຊິມຸ່ IFSP ແຕ່້ລິະຄັງ້.

• ສິິດໃນການກວໍດກາ ແລິະ ກວໍດສິອບ ແລິະ ແກ້ໄຂປັະຫ້ວັໍດຂອງລິ່ກຂອງທິ່ານ ຖ້າເໝ່າະສິ້ມ່.

• ສິິດໃນການຮັ້ອງຂ່ໃຫ້້ມ່ີການໄກ່ເກ່ຍິ ແລິະ/ຫ້ື່ ການພໍ່ິຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນກ້ດໝ່າຍິທິີ່ເປັັນກາງ ເພໍ່່່ອ
ແກ້ໄຂຂ້່ຂັດແຍິ່ງຂອງພໍ່່່ແມ່່/ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການ. ສິິດໃນການຍິ່່ນຄ່າຮັ້ອງທິຸກຕ້່່ຝຶ່າຍິປັ້ກຄອງ.

ນອກຈົາກສິິດທິີ່ລິະບຸໄວໍ້ຂ້າງເທິິງນັ້ນ, ທິ່ານມີ່ສິິດໄດ້ຮັັບແຈົ້ງການກ່ຽວໍກັບຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການ
ໂດຍິສິະເພໍ່າະ ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C. ສິິດເຫ້ື້່ານ້ີແມ່່ນໄດ້ລິະບຸໄວໍ້ຢ່່່ຂ້າງລິຸ່ມ່ນ້ີ.
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ແຈ້້ງກົານລັ່ວ່ງໜີ້າເປັັນລັາຍລັັກົອັກົສຶອນ

ທ່າ່ນຈະໄດຮ້ັບັກົານແຈງ້ກົານແນວ່ໃດຈາກົຜູູ້້ໃຫບ້ ຳລັກິົານ ESIT ຂອງລູັກົທ່າ່ນ ກົຽ່ວ່ກົບັກົານປັະຊຸຸມ່ ແລັະ ກົານ
ປັຽ່ນແປັງທ່ ີສ່ຶະເໜີີຕໍ່ຳກ່ົານບ ຳລັກິົານ?
ຕ້້ອງສ່້ິງມ່ອບແຈົ້ງການລິ່ວໍງໜັ້າເປັັນລິາຍິລິັກອັກສິອນໃຫ້້ແກ່ທິ່ານພໍ່າຍິໃນ
ເວໍລິາເໝ່າະສິ້ມ່ ກ່ອນທິີ່ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກຈົະນ່າ
ສິະເໜັີ ຫ້ື່ ປັະຕ້ິເສິດທິີ່ຈົະເລິີ່ມ່ຕ້້້ນ ຫ້ື່ ປັ່ຽນແປັງການລິະບຸຕ້້ວໍຕ້້ນ, ການ
ຕ້ີລິາຄາ ຫ້ື່ ການກ່ານ້ດບ່ອນຢ່່່ສິ່າລິັບລິ່ກຂອງທິ່ານ ຫ້ື່ ການສິະໜັອງການ
ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກຢ່່າງເໝ່າະສິ້ມ່ໃຫ້້ແກ່ລິ່ກຂອງທິ່ານ ແລິະ 
ຄອບຄ້ວໍຂອງທ່ິານ. ແຈົ້ງການຕ້້ອງມ່ີລິາຍິລິະອຽດພໍ່ຽງພໍ່່ ເພ່່ໍ່ອແຈົ້ງໃຫ້້ທິ່ານ
ຮັັບຊິາບກ່ຽວໍກັບ:

• ການດ່າເນີນການທິີ່ກ່າລິັງຖ່ກນ່າສິະເໜັີ ຫ້ື່ ປັະຕິ້ເສິດໂດຍິຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າການ
ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່
ແລິກ.

• ເຫ້ດຜູ້້ນສ່ິາລິັບການດ່າເນີນການດັ່ງກ່າວໍ.

• ຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການທິັງໝ່້ດທິີ່ມ່ີຢ່່່ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C.

• ການໄກ່ເກ່ຍິຂອງລັິດ, ຄ່າຮັ້ອງທິຸກຕ້່່ລິັດ ແລິະ ລິະບຽບການພໍ່ິຈົາລິະນາ
ຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກ້ດໝ່າຍິ ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖິງການອະທິິບາຍິເຖິງວໍິທິີການ
ຍ່່ິນຄ່າຮັ້ອງ ແລິະ ກ່ານ້ດເວໍລິາສິ່າລິັບລິະບຽບການເຫ້ື້່ານັ້ນ.

ຕ້້ອງຂຽນແຈ້ົງການເປັັນພໍ່າສິາທິີ່ສິາທິາລິະນະຊິ້ນສິາມ່າດເຂ້້າໃຈົໄດ້ ແລິະ 
ສິ້່ງເປັັນພໍ່າສິາແມ່່ຂອງທ່ິານ ນອກຈົາກໃນກ່ລິະນີທິີ່ບ່່ສິາມ່າດດ່າເນີີນການໄດ້
ຢ່່າງຊິັດເຈົນ.

ຖ້າພໍ່າສິາແມ່່ຂອງທິ່ານ ຫ້ື່ ຮັ່ບແບບອ່່ນໆຂອງການສິ່່ສິານບ່່ແມ່່ນພໍ່າສິາຂຽນ, 
ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການຈົະໃຊິ້ບາດກ້າວໍຕ້່າງໆເພໍ່່່ອ
ຮັັບປັະກັນວໍ່າ:

• ແຈົ້ງການຖ່ກແປັແບບປັາກເປັ້່າ ຫ້ື່ ດ້ວໍຍິວໍິທິີການອ່່ນໆແກ່ທິ່ານເປັັນພໍ່າສິາ
ແມ່່ຂອງທິ່ານ ຫ້ື່ ຮັ່ບແບບອ່່ນໆຂອງການສິ່່ສິານ;

• ທິ່ານເຂ້້າໃຈົແຈົ້ງການ ແລິະ

• ມ່ີຫ້ືັກຖານເປັັນລິາຍິລິັກອັກສິອນວໍ່າໄດ້ບັນລິຸເງ່່ອນໄຂຕ່້າງໆຕ້າມ່ທິີ່ກ່ານ້ດ
ໄວໍ້ໃນລິະບຽບການເຫ້ື້່ານີ້ແລິ້ວໍ.

ຕ້້ອງໄດ້ຮັັບການຍິິນຍິອມ່ເປັັນລິາຍິລິັກອັກສິອນຂອງທິ່ານກ່ອນ:

• ດ່າເນີນການກວໍດສິອບການພໍ່ັດທິະນາການເພໍ່່່ອກ່ານ້ດວໍ່າ ລິ່ກຂອງທິ່ານ
ຖ່ກຕ້້ອງສິ້ງໄສິວໍ່າພໍ່ິການ ຫ້ື່ບ່່.

• ດ່າເນີນການຕີ້ລິາຄາ ແລິະ ການປັະເມ່ີນຜູ້້ນທິັງໝ່້ດທິີ່ກ່ຽວໍກັບລິ່ກຂອງ
ທິ່ານ.

• ສິະໜັອງການບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກໃຫ້້ແກ່ລິ່ກຂອງທິ່ານ.

• ນ່າໃຊິ້ຜູ້້ນປັະໂຫ້ຍິດ ຫ້ື່ ການປັະກັນໄພໍ່ຈົາກລິັດ ຫ້ື່ ການປັະກັນໄພໍ່ຈົາກ
ເອກະຊິ້ນເພ່່ໍ່ອຊ່ິາລິະຄ່າບ່ລິິການ.

• ແບ່ງປັັນຂ້່ມ່່ນທິີ່ສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍຕ້້ນກ່ຽວໍກັບທິ່ານ.

ຕ້້ອງໄດ້ຮັັບການຍິິນຍິອມ່ເປັັນລິາຍິລິັກອັກສິອນຂອງທິ່ານອີກດ້ວໍຍິ ກ່ອນທິີ່ຈົະ
ສິະໜັອງການບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກໃນເບ່້ອງຕ້້້ນ.

ຖ້າທິ່ານບ່່ໃຫ້້ການຍິິນຍິອມ່, ຈົະບ່່ມີ່ການດ່າເນີນໃດໆເພໍ່່່ອນາບຂ່່ (ບັງຄັບ) 
ທິ່ານ. ເວ້້ໍາອີກຢ່່າງກ່ຄ່ FRC ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ 
ອາດບ່່ໃຊິ້ລິະບຽບການພໍ່ິຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກ້ດໝ່າຍິເພໍ່່່ອໂຕ້້
ແຍິ່ງການທິີ່ທິ່ານປັະຕ້ິເສິດບ່່ໃຫ້້ການຍິິນຍິອມ່.
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ພິາສຶາແມ່,່ ໃນກຳຳລັະນທ່ີ່່�ໃຊ່�ກຳບັບ້ກຳຄນົທີ່່�ມທ່ີ່ກັຳ
ສະດ��ນພີ່�ສ�ອັງກຳດິແບບຈຳ�ກຳດັ, ໝ�ຍເຖິິງພີ່�ສ�
ທີ່່�ທີ່��ນໃຊ່�ເປນັປົກຳກຳະຕື່.ິ ເມ້�ອດຳ�ເນນ່ກຳ�ນຕື່ລ່ັ�ຄ� 
ແລັະ ກຳ�ນປະເມນ່ລັກ້ຳຂົ້ອງທີ່��ນ, ພີ່�ສ�ແມ�ໝ�ຍ
ເຖິງິພີ່�ສ�ທີ່່�ລັກ້ຳຂົ້ອງທີ່��ນໃຊ່�ເປນັປົກຳກຳະຕື່.ິ ເມ້�ອ
ໃຊ່�ກຳບັບ້ກຳຄນົທີ່່�ຫ້ໜວກຳ ຫ້ື ມ່ບັນຫ�ດ��ນກຳ�ນໄດ�
ຍນິ, ຕື່�ບອດ ຫ້ື ມຄ່ວ�ມບກົຳຜູ້�ອງທີ່�ງສ�ຍຕື່� ຫ້ື 
ສຳ�ລັບັບ້ກຳຄນົທີ່່�ບຳ�ມພ່ີ່�ສ�ຂົ້ຽນ, ພີ່�ສ�ແມ� ໝ�ຍ
ເຖິງິຮັບ້ແບບກຳ�ນສ້�ສ�ນທີ່່�ບ້ກຳຄນົດັ�ງກຳ��ວໃຊ່�ເປນັ
ປົກຳກຳະຕື່ ິ(ເຊ່ັ�ນ: ພີ່�ສ�ມ້, ພີ່�ສ�ໄບ� ຫ້ື ກຳ�ນສ້�ສ�ນ
ດ�ວຍວ�ຈ�).

ກົານຍິນຍອມ່ຂອງພິຳ່ແມ່່

ກົານຍນິຍອມ່ຂອງພິຳແ່ມ່ແ່ມ່ນ່ຫຍງັ ແລັະ ທ່າ່ນຈະໃຊຸສ້ຶດິຂອງທ່າ່ນໃນ
ກົານຍນິຍອມ່ໄດແ້ນວ່ໃດ?
ການຍິິນຍິອມ່ໝ່າຍິເຖິງ:

• ທິ່ານໄດ້ຮັັບຊິາບຂ້່ມ່່ນທິັງໝ່້ດທິີ່ກ່ຽວໍຂ້ອງກັບກິດຈົະກ່າທິີ່ຮັ້ອງຂ່ການຍິິນຍິອມ່ຢ່່າງຄ້ບຖ້ວໍນ ເປັັນພໍ່າສິາແມ່່
ຂອງທິ່ານ.

• ທິ່ານເຂ້້າໃຈົ ແລິະ ເຫ້ັນດີທິີ່ຈົະປັະຕ້ິບັດກິດຈົະກ່າທິີ່ຮັ້ອງຂ່ການຍິິນຍິອມ່ຂອງທ່ິານ ເປັັນລິາຍິລັິກອັກສິອນ 
ແລິະ ການຍິິນຍິອມ່ໄດ້ລິະບຸເຖິງກິດຈົະກ່າ ແລິະ ລິະບຸປັະຫ້ວໍັດການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ (ຖ້າມີ່) ທິີ່
ຈົະຖ່ກເປັີດເຜູ້ີຍິ ແລິະ ບຸກຄ້ນທິີ່ຈົະໄດ້ຮັັບການເປັີດເຜູ້ີຍິ.

• ທິ່ານເຂ້້າໃຈົວໍ່າ ການສິະແດງຄວໍາມ່ຍິິນຍິອມ່ເກີດຈົາກຄວໍາມ່ສິະໝ່ັກໃຈົໃນສິ່ວໍນຂອງທິ່ານ ແລິະ ອາດ
ຖ່ກຍິ້ກເລິີກໃນເວໍລິາໃດກ່ໄດ້.

ຖ້າທິ່ານຍ້ິກເລິີກການຍິິນຍິອມ່ຂອງທ່ິານ, ມັ່ນບ່່ສິາມ່າດມ່ີຜູ້້ນຍ້ິອນຫ້ືັງໄດ້ (ມ່ັນບ່່ມີ່ຜູ້້ນບັງຄັບໃຊິ້ກັບການ
ດ່າເນີນການທິີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທິີ່ຈົະຍິ້ກເລິີກການຍິິນຍິອມ່).

ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊ່ິວໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ ຫ່ື້ ພໍ່ະນກັງານທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັເໝ່າະສິມ້່ ຈົະພໍ່ະຍິາຍິາມ່ຢ່່າງສິມ້່ເຫ້ດ
ສິມ້່ຜູ້ນ້ເພ່່ໍ່ອຮັັບປັະກນັວໍາ່ທິາ່ນ:

• ຮັບັຮ່ັຢ່້່າງຄ້ບຖວ້ໍນກຽ່ວໍກບັລິກັສິະນະຂອງການກວໍດສິອບ, ການຕ້ລີິາຄາ ແລິະ ການປັະເມ່ນີຜູ້ນ້ ຫ່ື້ ການ
ບລ່ິກິານທິີຈ່ົະມ່ໃີຫ້.້

• ເຂ້າ້ໃຈົວໍາ່ລິກ່ຂອງທິາ່ນຈົະບ່່ສິາມ່າດໄດຮ້ັບັການກວໍດສິອບ, ການຕ້ລີິາຄາ ແລິະ ການປັະເມ່ນີຜູ້້ນ ຫ່ື້ ການ
ບລ່ິກິານ ນອກຈົາກທິາ່ນຈົະໃຫ້້ການຍິິນຍິອມ່.

ໃນຖານະພໍ່່ແ່ມ່່ຂອງເດກັນອ້ຍິທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັເໝ່າະສິມ້່ພໍ່າຍິໃຕ້ພ້ໍ່າກ C, ທິາ່ນອາດຕ້ດັສິນິວໍາ່ ລິກ່ຂອງທິາ່ນ 
ຫ້ື ່ສິະມ່າຊິິກຄນ້ອ່ນ່ໆໃນຄອບຄ້ວໍຈົະຮັບັເອາ້ ຫ້ື ່ປັະຕ້ເິສິດການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກພໍ່າຍິໃຕ້້
ໂຄງການນີ.້ ທິາ່ນອາດປັະຕ້ເິສິດການບລ່ິກິານດັງ່ກາ່ວໍອກີດວ້ໍຍິ (ຍ້ິກເວໍັນ້ເຈົ້າ້ໜັາ້ທິີຝ່ຶາ່ຍິປັກ້ຄອງຮັຽກຮັອ້ງໃຫ້ມ້່ີ 
ພໍ່າຍິໃຕ້ກ້ດ້ລິະບຽບສິາ່ລິບັການປັະສິານງານຊັິບພໍ່ະຍິາກອນຄອບຄວ້ໍ) ຫື້ງັຈົາກທິີຮ່ັບັເອາ້ມ່ນັໃນຄ້ັງທິາ່ອດິ ໂດຍິບ່່
ສິ້ງ່ຜູ້ນ້ເສິຍິຕ່່້ການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກອ່ນ່ໆທິີຢ່່່່ພໍ່າຍິໃຕ້ໂ້ຄງການ ESIT.
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ປັະຫວ່ັດ

ພິຳແ່ມ່ມ່່ສີຶດິຫຍງັແດໃ່ນກົານເຂົາ້ເບ ິງ່ ແລັະ ກົວ່ດເບ ິງ່ປັະຫວ່ດັຂອງລູັກົ
ຂອງຕໍ່ນົ?
ກົານຮກັົສຶາຄົວ່າມ່ລັັບ

ຕ້າມ່ລິະບຽບການຮັັກສິາຂ້່ມ່່ນລິບັທິີກ່າ່ນ້ດໄວໍໃ້ນເອກະສິານສິະບບັນີ,້ ທິາ່ນຕ້້ອງໄດຮ້ັບັໂອກາດເພ່່ໍ່ອກວໍດກາ ແລິະ 
ກວໍດສິອບປັະຫ້ວໍດັໃດໜັຶງ່ທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັການກວໍດສິອບ, ການຕ້ລີິາຄາ ແລິະ ການປັະເມ່ນີຜູ້ນ້, ການກາ່ນດ້
ຄນຸສິມ້່ບດັທິີເ່ໝ່າະສິມ້່, ການພັໍ່ດທິະນາ ແລິະ ການປັະຕ້ບິດັຂອງ IFSP, ການສິະໜັອງການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່
ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ, ຄາ່ຮັອ້ງສິວ່ໍນບກຸຄນ້ທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ແລິະ ສິວ່ໍນອ່່ນໆຂອງໂຄງການພໍ່າກ C ທິີ່ີ
ກຽ່ວໍພໍ່ນັກບັປັະຫ້ວັໍດກຽ່ວໍກບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ແລິະ ຄອບຄ້ວໍຂອງທິາ່ນ.

ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລິ່ິການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກແຕ້ລ່ິະຄນ້ຕ້້ອງໃຫ້້ທິາ່ນມີ່ໂອກາດເພ່່ໍ່ອກວໍດກາ ແລິະ ກວໍດສິອບ (ໃນ
ລິະຫ້ວໍາ່ງຊິ້ວ່ໍໂມ່ງລິດັຖະການ) ປັະຫ້ວໍດັໃດກຕ່້າມ່ທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັລິກ່ ຫ້ື ່ຄອບຄວ້ໍຂອງທິາ່ນ ເຊ່ິິງຖ່ກເກບັກາ່, 
ເກບັຮັກັສິາ ຫ້ື ່ນ່າໃຊິໂ້ດຍິຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່້ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານພໍ່າຍິໃຕ້ພ້ໍ່າກ C ຈົາກຈົດຸເວໍລິາທິີມ່່ກີານສິ້ງ່ຕ້່ລ່ິກ່ຂອງທິາ່ນ
ສິ່ກ່ານບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ ຈົນ້ເຖງິເວໍລິາພໍ່າຍິຫື້ງັທິີໜ່ັວ່ໍຍິງານເຂ້າ້ຮັວ່ໍມ່ບ່ຈ່ົາ່ເປັນັຕ້້ອງເກບັຮັກັສິາ 
ຫ້ື ່ບ່ເ່ກບັຮັກັສິາຂ່ມ່້່ນ ພໍ່າຍິໃຕ້ກ້ດ້ໝ່າຍິຂອງລິດັຖະບານກາງ ແລິະ ກດ້ໝ່າຍິຂອງລິດັທິີກ່ຽ່ວໍຂ້ອງອກີຕ້່ໄ່ປັ. ຜູ້່້
ໃຫ້ບ້ລິ່ິການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຕ້ອ້ງປັະຕ້ບິດັຕ້າມ່ຄາ່ຮັອ້ງ ໂດຍິບ່ກ່່ໃ່ຫ້ເ້ກດີການຊັິກຊິາ້ໂດຍິບ່ຈ່ົາ່ເປັນັ 
ແລິະ ຕ່່້ໜັາ້ການປັະຊຸິມ່ໃດໜັຶງ່ທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັ IFSP ຫ່ື້ ການພໍ່ຈິົາລິະນາທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັການລິະບຕຸ້ວ້ໍຕ້ນ້, ການ
ຕ້ລີິາຄາ, ການກາ່ນ້ດບອ່ນຢ່່່ ຫ້ື ່ການສິະໜັອງການບລ່ິກິານໃຫ້ແ້ກລ່ິກ່ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງທິາ່ນ ແລິະ ໃນກລ່ິະນີ
ໃດກຕ່້າມ່ຕ້້ອງບ່ກ່າຍິ 10 ວໍນັຕ້າມ່ປັະຕິ້ທິນິ ຫັື້ງຈົາກທິີໄ່ດຍ່່້ິນຄາ່ຮັອ້ງ. ໂອກາດໃນການກວໍດກາ ແລິະ ກວໍດສິອບ
ປັະຫ້ວໍດັການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກປັະກອບມ່:ີ

• ສິດິໃນການໄດຮ້ັບັຄາ່ຕ້ອບຈົາກຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ ສິາ່ລິບັຄາ່ຮ້ັອງທິີມ່່ີເີຫ້ດຜູ້ນ້ ເພ່່ໍ່ອ
ອະທິບິາຍິ ແລິະ ແປັຄວໍາມ່ໝ່າຍິຂອງປັະຫ້ວໍດັ.

• ສິດິໃນການຮັອ້ງຂໃ່ຫ້ຜູ້້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກສິະໜັອງປັະຫ້ວໍດັທິີປ່ັະກອບມ່ຂີ່ມ່້່ນ, ຖ້າບ່່
ສິາມ່າດທິີຈ່ົະສິະໜັອງສິາ່ເນາ້ເຫື້້າ່ນັນ້ ຈົະມີ່ຜູ້ນ້ເຮັັດໃຫ້ທ້ິາ່ນບ່ສ່ິາມ່າດໃຊິໂ້ອກາດເພໍ່່ອ່ກວໍດກາ ແລິະ ກວໍດ
ສິອບປັະຫ້ວໍດັໄດ.້

• ສິດິໃນການແຕ່້ງຕ້ັງ້ບກຸຄນ້ໃດໜັຶງ່ໃຫ້ເ້ປັນັຕ້້ວໍແທິນຂອງທິາ່ນໃນການກວໍດກາ ແລິະ ກວໍດສິອບປັະຫ້ວໍດັ.

ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລິ່ິການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກອາດສິນັນິຖານວໍາ່ ທິາ່ນມີ່ສິດິອາ່ນາດທິີຈ່ົະກວໍດກາ ແລິະ ກວໍດສິອບ
ປັະຫ້ວໍດັທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ນອກຈົາກຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່້ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານໄດຮ້ັບັເອກະສິານທິີວ່ໍາ່ ທິາ່ນບ່ມ່່ີ
ສິດິອາ່ນາດພໍ່າຍິໃຕ້້ກດ້ໝ່າຍິຂອງລິດັທິີບ່ງັຄບັໃຊິ ້ເຊ່ິິງຄວໍບຄມຸ່ບນັຫ້າຕ່້າງໆ ເຊ່ັິນ: ການຄຸມ້່ຄອງ, ການດແ່ລິ
ອປຸັະຖາ່, ການເປັນັຜູ້່ປ້ັກ້ຄອງ, ການແຍິກກນັຢ່່່ ແລິະ ການຍິາ່ຮັາ້ງ.

ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລິ່ິການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກແຕ້ລ່ິະຄນ້ຈົະເກບັຮັກັສິາປັະຫ້ວໍດັເປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນຂອງບກຸຄນ້
ຕ້າ່ງໆທິີເ່ຂ້າ້ເຖງິປັະຫ້ວໍດັທິີຖ່ກ່ເກບັກາ່, ໄດ້ຮັບັ ຫ້ື ່ນາ່ໃຊິພ້ໍ່າຍິໃຕ້ພ້ໍ່າກ C (ຍິກ້ເວໍັນ້ການເຂ້້າເຖງິໂດຍິພໍ່່ແ່ມ່່ ແລິະ 
ພໍ່ະນັກງານທິີມ່່ອີາ່ນາດຂອງຜູ້່້ຮັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່້ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານດັງ່ກາ່ວໍ), ເຊິິງ່ລິວໍມ່ເຖງິຊິ່ຂ່ອງບຸກຄນ້ດັງ່ກາ່ວໍ, ວໍນັທິີ
ການເຂ້າ້ເຖງິ ແລິະ ຈົດຸປັະສິງ້ທິີບ່ກຸຄນ້ດັງ່ກາ່ວໍໄດຮ້ັບັອະນຍຸິາດໃຫ້ນ້າ່ໃຊິປ້ັະຫ້ວໍດັຂອງເດກັນອ້ຍິ.

ຖາ້ປັະຫ້ວໍດັການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກປັະກອບມ່ຂີ່ມ່້່ນຂອງເດກັນອ້ຍິຫື້າຍິກວ່ໍາໜັຶງ່ຄນ້, ທິາ່ນອາດກວໍດກາ 
ແລິະ ກວໍດເບິງ່ຂ່ມ່້່ນທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ຫ່ື້ ຂອງທ່ິານເທິ້າ່ນັນ້ ຫ່ື້ ໄດຮ້ັບັແຈົງ້ການກຽ່ວໍກບັຂ່ມ່້່ນທິີສ່ິະ
ເພໍ່າະນັນ້ໆ.

ບນັດານຍິາມ່ຕຳໄ່ປັນ່ແ້ມ່ນ່ໄດນ້ຳາໃຊ້ັຢູ່່ໃນ
ພິາກົນ່:້

1  “ກົານທີ່ຳາລັາຍ” ໝ�ຍເຖິງິ ກຳ�ນທີ່ຳ�ລັ�ຍ
ທີ່�ງກຳ�ຍະພີ່�ບ ຫ້ື ກຳ�ນລັບຶຕື່ວົລັະບ້ຕື່ວົຕົື່ນເປນັ
ບ້ກຳຄນົອອກຳຈ�ກຳຂົ້ຳ�ມນ້ເພ້ີ່�ອໃຫ�ແນ�ໃຈວ��ຈະບຳ�
ສ�ມ�ດລັະບ້ຕື່ວົຕື່ນົໄດ�ອກ່ຳຕື່ຳ�ໄປ; 

2  “ປັະຫວ່ດັກົານຊັວ່່ຍເຫັອ່ໄລັຍະເລ່່ັມ່
ແລັກົ,” “ປັະຫວ່ດັກົານສຶກຶົສຶາ” ຫ້ື 
“ປະຫວັດ” ໝ�ຍເຖິງິປະຫວັດທີ່ງັໝົດກຳ�ຽວກັຳບ
ເດັກຳທີ່່�ຕື່�ອງກຳ�ນເກຳບັກຳຳ�, ຮັັກຳສ� ຫ້ື ນຳ�ໃຊ່�
ພີ່�ຍໃຕື່�ພີ່�ກຳ C ແລັະ 

3  “ອງົກົານທ່ີ່ເ່ຂົາ້ຮ່ວ່ມ່” ໝ�ຍເຖິງິບ້ກຳຄນົ, 
ອງົກຳ�ນ, ໜ�ວຍງ�ນ ຫ້ື ສະຖິ�ບັນໃດໜຶ�ງ ທີ່່�ເກຳບັ
ກຳຳ�, ຮັັກຳສ�, ຫ້ື ນຳ�ໃຊ່�ຂົ້ຳ�ມນ້ທ່ີ່�ສ�ມ�ດລັະບ້ຕື່ວົ
ຕື່ນົເປັນບ້ກຳຄົນໄດ� ເພີ່້�ອຈດັຕື່ັ�ງປະຕື່ບັິດຂົ້ຳ�ກຳຳ�ນດົ
ຕື່��ງໆໃນພີ່�ກຳ C. ອງົກຳ�ນທ່ີ່�ເຂົ້ົ��ຮັ�ວມ ປະກຳອບ
ດ�ວຍໜ�ວຍງ�ນທ່ີ່�ລັດັນຳ�ພີ່�, ຜູ້້�ໃຫ�ບຳລັກິຳ�ນ
ຊ່�ວຍເຫືອ້ໄລັຍະເລັ່�ມແລັກຳແຕື່�ລັະຄນົ ທີ່່�ໃຫ�ກຳ�ນ
ບຳລັກິຳ�ນຕື່��ງໆໃນພີ່�ກຳ C (ລັວມທີ່ງັກຳ�ນປະສ�ນ
ງ�ນກຳ�ນບຳລິັກຳ�ນ, ກຳ�ນຕ່ື່ລັ�ຄ� ແລັະ ກຳ�ນ
ປະເມນ່ຜູ້ນົ ພີ່�ອມທີ່ງັກຳ�ນບຳລັກິຳ�ນອ້�ນໆໃນພີ່�ກຳ 
C). ມນັບຳ�ລັວມເຖິງິແຫື�ງສົ�ງຕື່ຳ�ຫືກັຳ ຫ້ື ໜ�ວຍງ�ນ
ຂົ້ອງລັດັ ຫື ້ຂົ້ອງເອກຳະຊ່ນົທ່ີ່�ສະໜອງທີ່ນຶໃຫ�ແກຳ�
ກຳ�ນບຳລັກິຳ�ນຊ່�ວຍເຫືອ້ໄລັຍະເລັ່�ມແລັກຳ.
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ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກແຕ້່ລິະຄ້ນຈົະໃຫ້້ລິາຍິການປັະເພໍ່ດ 
ແລິະ ສິະຖານທິີ່ເກັບກ່າ, ເກັບຮັັກສິາ ແລິະ ນ່າໃຊິ້ປັະຫ້ວໍັດການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອ
ໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກຈົາກຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າ ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການ ເມ່່່ອມີ່ການຮັ້ອງຂ່. ຜູ້່້ໃຫ້້
ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກອາດຄິດໄລິ່ຄ່າທິ່ານຽມ່ສິ່າລິັບສິ່າເນ້າຂອງ
ປັະຫ້ວໍັດທິີ່ດ່າເນີນການໃຫ້້ແກ່ທິ່ານພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C, ຖ້າຄ່າທິ່ານຽມ່ດັ່ງກ່າວໍ
ບ່່ໄດ້ມ່ີຜູ້້ນເຮັັດໃຫ້້ທິ່ານບ່່ສິາມ່າດໃຊິ້ໂອກາດຂອງທິ່ານເພ່່ໍ່ອກວໍດກາ ແລິະ 
ກວໍດສິອບປັະຫ້ວໍັດເຫ້ື້່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່່າງໃດກ່ຕ້າມ່, ພໍ່ວໍກເຂ້າອາດບ່່ຄິດໄລິ່ຄ່າ
ທິ່ານຽມ່ໃນການຊິອກຫ້າ ຫ້ື່ ການຮັັບເອ້າຂ່້ມ່່ນພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C. ນອກຈົາກ
ນັ້ນ, ທິ່ານຕ້້ອງໄດ້ຮັັບສິ່າເນ້າຂອງການຕ້ີລິາຄາ, ການປັະເມ່ີນເດັກ, ການ
ປັະເມ່ີນຄອບຄ້ວໍ ແລິະ IFSP ໃນແຕ່້ລິະຄັ້ງ ໂດຍິໄວໍເທິ້່າທິີ່ເປັັນໄປັໄດ້ ຫ້ືັງຈົາກ
ການປັະຊິຸມ່ IFSP ແຕ່້ລິະຄັ້ງ.

ຖ້າທິ່ານເຊ່່ິອວໍ່າຂ່້ມ່່ນໃນປັະຫ້ວໍັດການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກທິີ່ຖ່ກເກັບ
ກ່າ, ເກັບຮັັກສິາ ຫ້ື່ ນ່າໃຊິ້ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C ບ່່ຖ່ກຕ້້ອງ ຫ້ື່ ເຮັັດໃຫ້້ຫ້ື້ງຜູ້ິດ ຫ້ື່ 
ລິະເມ່ີດຄວໍາມ່ເປັັນສ່ິວໍນຕ້້ວໍ ຫ້ື່ ສິິດອ່່ນໆຂອງທິ່ານ ຫ້ື່ ລິ່ກຂອງທິ່ານ, ທິ່ານ
ອາດຮັ້ອງຂ່ໃຫ້້ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກທິີ່ເກັບຮັັກສິາຂ່້ມ່່ນ 
ແກ້ໄຂຂ້່ມ່່ນດັ່ງກ່າວໍ.

• ຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າ ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການດັ່ງກ່າວໍຕ້້ອງຕ້ັດສິິນໃຈົວໍ່າ ຈົະແກ້ໄຂຂ້່ມ່່ນ
ຕ້າມ່ຄ່າຮັ້ອງພໍ່າຍິໃນໄລິຍິະເວໍລິາເໝ່າະສິ້ມ່ຫ້ືັງຈົາກທິີ່ຕ້້ນໄດ້ຮັັບຄ່າຮັ້ອງ 
ຫ້ື່ບ່່.

• ຖ້າຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າ ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການດັ່ງກ່າວໍ ປັະຕ້ິເສິດທິີ່ຈົະແກ້ໄຂຂ້່ມ່່ນຕ້າມ່
ທິີ່ທິ່ານຮ້ັອງຂ່, ທິ່ານຕ້້ອງໄດ້ຮັັບແຈົ້ງການກ່ຽວໍກັບການປັະຕ້ິເສິດນັ້ນ ແລິະ 
ອາດມ່ີສິິດເຂ້້າຮັ່ວໍມ່ການພໍ່ິຈົາລິະນາ.

ເມ່່່ອມີ່ການຮັ້ອງຂ່, ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກຕ້້ອງໃຫ້້ໂອກາດ
ເພໍ່່່ອພິໍ່ຈົາລິະນາໂຕ້້ແຍິ່ງຂ່້ມ່່ນໃນປັະຫ້ວໍັດການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ 
ເພໍ່່່ອຮັັບປັະກັນວໍ່າ ຂ່້ມ່່ນດັ່ງກ່າວໍບ່່ມ່ີຂ່້ຜູ້ິດພໍ່າດ, ເຮັັດໃຫ້້ຫ້ື້ງຜູ້ິດ ຫ້ື່ ລິະເມີ່ດ
ຄວໍາມ່ເປັັນສິ່ວໍນຕ້້ວໍ ຫ້ື່ ສິິດອ່່ນໆຂອງທິ່ານ ແລິະ ລິ່ກຂອງທິ່ານ. ທິ່ານອາດ
ຮັ້ອງຂ່ໃຫ້້ມ່ີຂະບວໍນການທິາງກ້ດໝ່າຍິພໍ່າຍິໃຕ້້ລິະບຽບການຂອງພໍ່າກ C 
ຫ້ື່ ລິະບຽບການພໍ່ິຈົາລິະນາທິີ່ສິອດຄ່ອງກັບ ກດ້ລິະບຽບໃນ ກດ້ໝ່າຍິວໍາ່
ດວ້ໍຍິສິດິ ແລິະ ຄວໍາມ່ເປັນັສິວ່ໍນຕ້ວ້ໍສິາ່ລິບັການສິກຶສິາຂອງຄອບຄ້ວໍ (Family 
Educational Rights and Privacy Act, FERPA) ໃນ 34 CFR 
99.22.

• ຫື້ງັຈົາກການພໍ່ຈິົາລິະນາ, ຖ້າຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານດັງ່ກາ່ວໍຕ້ດັສິນິວ່ໍາ 
ຂ່ມ່້່ນບ່່ຖກ່ຕ້ອ້ງ, ເຮັດັໃຫ້ຫື້້ງ້ຜູ້ດິ ຫ້ື ່ລິະເມ່ດີຄວໍາມ່ເປັນັສິວ່ໍນຕ້ວ້ໍ ຫ້ື ່ສິດິອ່ນ່ໆ
ຂອງທິາ່ນ ແລິະ ລິກ່ຂອງທິາ່ນ, ບຸກຄນ້ດັງ່ກາ່ວໍຕ້ອ້ງແກໄ້ຂຂ້່ມ່່ນຕ້າມ່ນ້ັນ ແລິະ 
ຕ້ອ້ງແຈົງ້ການໃຫ້ທ້ິາ່ນຮັັບຊິາບເປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນ.

• ຫື້ງັຈົາກການພໍ່ຈິົາລິະນາ, ຖ້າຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານດັງ່ກາ່ວໍຕ້ດັສິນິວ່ໍາ 
ຂ່ມ່້່ນບ່່ມ່ຂີ່ຜູ້້ດິພໍ່າດ, ເຮັດັໃຫ້ຫື້້ງ້ຜູ້ດິ ຫ້ື ່ລິະເມ່ດີຄວໍາມ່ເປັນັສິວ່ໍນຕ້ວ້ໍ ຫ້ື ່ສິດິ
ອ່ນ່ໆຂອງທິາ່ນ ແລິະ ລິກ່ຂອງທິາ່ນ, ທິາ່ນຕ້້ອງໄດຮ້ັບັແຈົງ້ການກຽ່ວໍກບັສິດິ
ຂອງທິາ່ນໃນປັະຫ້ວໍດັຂອງລິກ່ຂອງທິາ່ນ, ໃບແຈົງ້ການທິີສ່ິະແດງຄວໍາມ່ຄດິ
ເຫ້ນັກຽ່ວໍກບັຂ່ມ່້່ນ ແລິະ ກາ່ນດ້ເຫ້ດຜູ້ນ້ໃດໜັຶງ່ທິີບ່່ເ່ຫ້ນັດວ້ໍຍິກບັການຕ້ດັສິນິ
ຂອງຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານ.

• ຄາ່ອະທິບິາຍິໃດກຕ່້າມ່ທິີໃ່ສິໃ່ນປັະຫ້ວໍດັຂອງລິກ່ຂອງທິາ່ນພໍ່າຍິໃຕ້ລ້ິະບຽບ
ການເຫື້້າ່ນີ ້ຕ້້ອງຖກ່ເກບັຮັກັສິາໄວໍໂ້ດຍິຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່
ແລິກໂດຍິເປັນັສິວ່ໍນໜັຶງ່ຂອງປັະຫ້ວໍດັຂອງລິກ່ຂອງທິາ່ນ ຕ້າບໃດທິີປ່ັະຫ້ວັໍດ ຫ້ື່ 
ຂ່ມ່້່ນສ່ິວໍນຂດັແຍິງ່ (ປັະຫ້ວໍດັສິວ່ໍນທິີທ່ິາ່ນບ່ເ່ຫ້ນັດວ້ໍຍິ) ຖກ່ເກບັຮັກັສິາໄວໍໂ້ດຍິ
ຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານດັງ່ກາ່ວໍ.

• ຖາ້ປັະຫ້ວໍດັຂອງລິກ່ຂອງທິາ່ນ ຫ່ື້ ຂ້່ມ່່ນສ່ິວໍນຂດັແຍິງ່ຖກ່ຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ ຫ້ື ່ຜູ້່້
ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານດັງ່ກາ່ວໍເປັດີເຜູ້ຍີິຕ່່້ບກຸຄນ້ໃດໜັຶງ່, ຄາ່ອະທິບິາຍິຂອງທິາ່ນຕ້້ອງ
ເປັດີເຜູ້ຍີິໃຫ້ແ້ກບ່ກຸຄນ້ດັງ່ກາ່ວໍອກີດວ້ໍຍິ.

ກົານຍິນຍອມ່ກົ່ອນເປັ່ດເຜູ້່ຍ

ຕ້້ອງໄດ້ຮັັບການຍິິນຍິອມ່ຂອງພ່່ໍ່ແມ່່ກ່ອນທິີ່ຂ່້ມ່່ນທິີ່ສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍຕ້້ນຈົະຖ່ກ:

• ເປັີດເຜູ້ີຍິໃຫ້້ແກ່ຜູ້່້ໃດກ່ຕ້າມ່ທິີ່ບ່່ແມ່່ນເຈົ້້າໜັ້າທິີ່ຂອງຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າ ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້
ບ່ລິິການ ໃນການເກັບກ່າ, ເກັບຮັັກສິາ ຫ້ື່ ນ່າໃຊ້ິຂ່້ມ່່ນພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C, 
ນອກຈົາກຈົະໄດ້ຮັັບອະນຸຍິາດໃຫ້້ເປັີດເຜູ້ີຍິພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C (34 CFR 
303.414) ແລິະ FERPA (34 CFR 99.31); ຫ້ື່

• ນ່າໃຊິ້ສິ່າລິັບຈົຸດປັະສິ້ງອ່່ນໆ ນອກເໜັ່ອຈົາກການບັນລິຸເງ່່ອນໄຂພໍ່າຍິໃຕ້້
ພໍ່າກ C.
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ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກບ່່ສິາມ່າດເປັີດເຜູ້ີຍິຂ້່ມ່່ນຈົາກປັະຫ້ວໍັດການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່
ແລິກຂອງລິ່ກຂອງທິ່ານໃຫ້້ແກ່ໜັ່ວໍຍິງານອ່່ນໆ ໂດຍິປັາສິະຈົາກການຍິິນຍິອມ່ຂອງທ່ິານ ນອກຈົາກຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າ 
ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຈົະໄດ້ຮັັບອ່ານາດໃຫ້້ເປັີດເຜູ້ີຍິພໍ່າຍິໃຕ້້ FERPA. ຖ້າທິ່ານປັະຕ້ິເສິດທິີ່ຈົະໃຫ້້ການຍິິນຍິອມ່, 
ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກຈົະນ່າໃຊິ້ລິະບຽບການທິີ່ກ່ຽວໍຂ້ອງກັບການປັະຕ້ິເສິດ ເຊິັ່ນ: ການ
ອະທິິບາຍິໃຫ້້ທິ່ານຮັັບຊິາບວໍ່າ ການບ່່ໃຫ້້ການຍິິນຍິອມ່ສິາມ່າດສ່້ິງຜູ້້ນແນວໍໃດຕ້່່ຄວໍາມ່ສິາມ່າດຂອງລິ່ກຂອງ
ທິ່ານໃນການຮັັບເອ້າການບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ, ຕ້າບໃດທິີ່ລິະບຽບການດັ່ງກ່າວໍບ່່ຍິ້ກເລິີກສິິດ
ຂອງທິ່ານໃນການປັະຕິ້ເສິດການຍິິນຍິອມ່.

ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C, ESIT ຈ່ົາເປັັນຕ້້ອງເປັີດເຜູ້ີຍິຊ່່ິ ແລິະ ວໍັນເກີດຂອງລິ່ກຂອງທິ່ານ ແລິະ ຂ້່ມ່່ນຕິ້ດຕ້່່ຂອງ
ທິ່ານ (ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖິງຊິ່່ຂອງທິ່ານ, ທ່ີິຢ່່່ ແລິະ ໝ່າຍິເລິກໂທິລິະສິັບ) ໃຫ້້ແກ່ໜັ່ວໍຍິງານການສິຶກສິາປັະຈົ່າລິັດ 
(ຫ້້ອງການຜູ້່້ອ່ານວໍຍິການສິິດສິອນຂອງລິັດ (Office of Superintendent of Public Instruction)) 
ແລິະ ໜັ່ວໍຍິງານການສິຶກສິາປັະຈົ່າທິ້ອງຖິ່ນ (ເຂດການສິຶກສິາໃນທິ້ອງຖິ່ນ) ບ່ອນທ່ີິລິ່ກຂອງທິ່ານອາໄສິຢ່່່ ໂດຍິ
ປັາສິະຈົາກການຍິິນຍິອມ່ຂອງທ່ິານ. ຂ້່ມ່່ນນ້ີແມ່່ນຈົ່າເປັັນຕ້້ອງເປັີດເຜູ້ີຍິເພ່່ໍ່ອລິະບຸເດັກນ້ອຍິທິຸກຄ້ນທິີ່ອາດມ່ີ
ຄຸນສິ້ມ່ບັດເໝ່າະສິ້ມ່ໄດ້ຮັັບການບ່ລິິການພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ B ຂອງ IDEA.

ວໍິທິີການພໍ່ິຈົາລິະນາຄວໍາມ່ດັ່ງຕ້່່ໄປັນີ້ຕ້້ອງມ່ີຢ່່່ເພໍ່່່ອຮັັບປັະກັນການຮັັກສິາຄວໍາມ່ລິັບຂອງປັະຫ້ວໍັດ:

• ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກແຕ້່ລິະຄ້ນຕ້້ອງປັ້ກປັ້ອງຄວໍາມ່ລິັບຂອງຂ້່ມ່່ນທິີ່ສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍ
ຕ້້ນ ໃນຂ້ັນຕ້ອນເກັບກ່າ, ເກັບຮັັກສິາ, ຈົັດເກັບ, ເປີັດເຜູ້ີຍິ ແລິະ ທິ່າລິາຍິ.

• ເຈົ້້າໜັ້າທິີ່ໜັຶ່ງຄ້ນຂອງຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກມ່ີຄວໍາມ່ຮັັບຜູ້ິດຊິອບເພ່່ໍ່ອຮັັບປັະກັນຄວໍາມ່
ລິັບຂອງຂ້່ມ່່ນໃດກ່ຕ້າມ່ທ່ີິສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍຕ້້ນ.

• ທິຸກຄ້ນທິີ່ກ່າລິັງເກັບກ່າ ຫ້ື່ ນ່າໃຊິ້ຂ່້ມ່່ນທິີ່ສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍຕ້້ນ ຕ້້ອງໄດ້ຮັັບການອ້ບຮັ້ມ່ ຫ້ື່ ຄ່າແນະນ່າ
ກ່ຽວໍກັບນະໂຍິບາຍິ ແລິະ ລິະບຽບການໃນພໍ່າກ C ຂອງກຸງວໍ່ຊິິງຕ້ັນ ເຊ່ິິງປັະຕ້ິບັດຕ້າມ່ IDEA ແລິະ 
FERPA.

• ເພໍ່່່ອການກວໍດກາຂອງລິັດ, ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກແຕ້່ລິະຄ້ນຕ້້ອງເກັບຮັັກສິາລິາຍິຊິ່່ໃນ
ປັັດຈົຸບັນ ແລິະ ຕ້່າແໜັ່ງຂອງພໍ່ະນັກງານເຫ້ື້່ານັ້ນທ່ີິຢ່່່ພໍ່າຍິໃນໜ່ັວໍຍິງານທິີ່ເຂ້້າເຖິງຂ່້ມ່່ນທິີ່ສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍ
ຕ້້ນ.

• ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກຕ້້ອງແຈົ້ງໃຫ້້ພໍ່່່ແມ່່ຮັັບຊິາບ ເມ່່່ອຂ້່ມ່່ນທິີ່ສິາມ່າດລິະບຸຕ້້ວໍຕ້້ນທິີ່ຖ່ກ
ເກັບກ່າ, ເກັບຮັັກສິາ ຫ້ື່ ນ່າໃຊິ້ແມ່່ນບ່່ຈົ່າເປັັນຕ້້ອງມ່ີເພໍ່່່ອສິະໜັອງການບ່ລິິການໃຫ້້ແກ່ລິ່ກ ຫ້ື່ ຄອບຄ້ວໍ
ຂອງທິ່ານ ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ CCc, ບ້ດບັນຍັິດຂອງ GEPA ໃນ 20 USC 1232f ແລິະ EDGAR, 34 CFR 
ພໍ່າກ 76 ແລິະ 80 ອີກຕ້່່ໄປັ.

• ຫ້ືັງຈົາກທິີ່ບ່່ຈົ່າເປັັນຕ້້ອງມ່ີຂ່້ມ່່ນສ່ິາລິັບການສິະໜັອງການບ່ລິິການໃຫ້້ແກ່ເດັກນ້ອຍິ ຫ້ື່ ຄອບຄ້ວໍອີກຕ້່່ໄປັ, 
ຂ່້ມ່່ນຕ້້ອງຖ່ກທິ່າລິາຍິຕ້າມ່ຄ່າຮັ້ອງຂອງພໍ່່່ແມ່່.

ປັະຫ້ວໍັດຖາວໍອນຂອງຊິ່່ຂອງລິ່ກຂອງທິ່ານ, ວັໍນເກີດ, ຂ້່ມ່່ນຕິ້ດຕ້່່ຂອງພ່່ໍ່ແມ່່ (ລິວໍມ່ເຖິງທິີ່ຢ່່່ ແລິະ ໝ່າຍິເລິກ
ໂທິລິະສິັບ), ຊ່່ິຂອງຜູ້່້ປັະສິານງານການບ່ລິິການ (FRC) ແລິະ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ ແລິະ 
ຂ່້ມ່່ນອອກ (ລິວໍມ່ເຖິງປັີ ແລິະ ອາຍິຸໃນເວໍລິາທິີ່ອອກ ແລິະ ໂຄງການອ່່ນໆທິີ່ເຂ້້າໃຊ້ິບ່ລິິການໃນເວໍລິາທິີ່ອອກ) 
ອາດຖ່ກເກັບຮັັກສິາໄວໍ້ ໂດຍິບ່່ມີ່ກ່ານ້ດເວໍລິາ.

ຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານແຊິກແຊິງ
ແຕ່້ລິະຂັນ້ຕ້້້ນຕ້້ອງປັກ້ປັອ້ງ
ຄວໍາມ່ລິບັຂອງຂ້່ມ່່ນທິີ່
ເປັນັຕ້້ວໍຕ້ນ້ແລິະບ່ສ່ິາມ່າດ
ເປັດີເຜູ້ຍີິບັນທິກຶຂອງເດກັ
ໂດຍິບ່ໄ່ດຮ້ັບັຄວໍາມ່ເຫ້ນັດີ
ຈົາກພ່່ໍ່ແມ່່.
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ລັະບຽບກົານແກົ້ໄຂຂຳ້ຂັດແຍ່ງ

ທ່າ່ນສຶາມ່າດເຮັດັຫຍງັໄດແ້ດ ່ຖາ້ທ່າ່ນມ່ຂີຳຂ້ອ້ງໃຈກົຽ່ວ່ກົບັໂຄົງກົານ ຫື� ກົານບ ຳລັກິົານຊຸວ່່ຍເຫື�ອໄລັຍະເລັີມ່່ແລັກົ
ຂອງລູັກົຂອງທ່າ່ນ? 
ຖາ້ທິາ່ນມີ່ຄວໍາມ່ກັງວໍນ້ກຽ່ວໍກບັໂຄງການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຂອງລິກ່ຂອງ 
ທິາ່ນ, ກະລິນຸາແຈົງ້ຂ່ຂ້ອ້ງໃຈົດັງ່ກາ່ວໍກບັທິມີ່ງານ FRC ຫ່ື້ IFSP ໃຫ້້ໄວໍ
ເທິ້າ່ທິີໄ່ວໍໄດ.້ ໂຄງການ ESIT ສິ້ງ່ເສິມີ່ໃຫ້ມ້່ກີານແກໄ້ຂຂ້່ຂດັແຍິງ່ໃນລິະດບັ
ຕ້່າ່ທິີສ່ິດຸເທິ້າ່ທິີເ່ປັນັໄປັໄດ.້ ເຖງິຢ່າ່ງໃດກຕ່້າມ່, ຖ້າບ່ສ່ິາມ່າດແກໄ້ຂຄວໍາມ່
ກງັວໍນ້ຢ່່າງບ່ເ່ປັນັທິາງການໄດ,້ ທິາງເລິອ່ກການແກໄ້ຂຂ້່ຂດັແຍິງ່ກມ່່ຢ່່ີ່.

ຖາ້ທິາ່ນບ່ເ່ຫ້ນັດວ້ໍຍິກບັຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກກຽ່ວໍກບັ
ການລິະບຕຸ້ວ້ໍຕ້້ນ, ການຕີ້ລິາຄາ, ການກາ່ນດ້ບອ່ນຢ່່່ສິາ່ລິບັລິກ່ຂອງທິາ່ນ ຫ່ື້ 
ການສິະໜັອງການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຢ່າ່ງເໝ່າະສິມ້່ໃຫ້ແ້ກ່
ລິກ່ ຫ້ື ່ຄອບຄ້ວໍຂອງທິາ່ນ, ທ່ິານອາດຮັອ້ງຂໃ່ຫ້ມ້່ກີານແກໄ້ຂຄວໍາມ່ກງັວໍນ້
ຂອງທິາ່ນຕ້າມ່ເວໍລິາເໝ່າະສິມ້່.

ລັະບຽບກົານດັງ່ຕຳໄ່ປັນ່ແ້ມ່ນ່ສຶາມ່ລັະບຽບກົານຢ່່າງເປັນັທີ່າງກົານ
ທ່ີ່ມ່່ໃ່ຫແ້ກົທ່ີ່າ່ນໃນກົານແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່. ລັະບຽບກົານເຫັົາ່ນ່້
ປັະກົອບມ່ກ່ົານໄກ່ົເກ່ົຍ, ກົານພິິຈ້າລັະນາຕາມ່ຂະບວ່ນກົານທີ່າງ
ກົົດໝາຍທ່່ີ່ເປັນັກົາງ ແລັະ ຄົຳາຮອ້ງຕຳຝ່່່າຍປັກົົຄົອງ. ຊ່ຶັງສຶາມ່າດ
ເຮັດໄດ້ໃນຂັນ້ຕອນໃດກົຳໄດ.້

ກົານໄກົ່ເກົ່ຍ

ກົານໄກົເ່ກົຍ່ໃຫທ້່າ່ນມ່ໂີອກົາດແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ໃນລັກັົສຶະນະທ່ີບ່ ຳກ່ົາ່ວ່ຫາກົນັ. ມ່ນັເປັນັກົານສຶະໝັກົໃຈ ແລັະ 
ຕໍ່ອ້ງໄດຮ້ັບັກົານເຫັນດຈີາກົທ່ງັສຶອງຝ່າ່ຍ ໂດຍບ ຳມ່່ກີົານບງັຄົບັ.
ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າອາດຈົດັຕ້ັງ້ລິະບຽບການເພໍ່່ອ່ສິະເໜັໂີອກາດໃຫ້ພ້ໍ່່ແ່ມ່່ 
ແລິະ ຜູ້່ໃ້ຫ້້ບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກທິີບ່່ເ່ລິອ່ກຂະບວໍນການໄກເ່ກຍ່ິ ໄດ້
ພໍ່ບ້ປັະກນັໃນເວໍລິາ ແລິະ ສິະຖານທິີ່ໆ ພໍ່ວໍກທິາ່ນສິະດວໍກ ໂດຍິມ່ບີກຸຄນ້ທິີບ່່ມ່່ຜີູ້ນ້
ປັະໂຫ້ຍິດຮັວ່ໍມ່ (ຜູ້່ໄ້ກເ່ກຍ່ິທິີເ່ປັນັກາງ) ຜູ້່ທ້ິີຢ່່່່ພໍ່າຍິໃຕ້ຂ້່ສ້ິນັຍິາກບັນຕິ້ບິກຸຄນ້ທິີ່
ແກໄ້ຂຂ້່ຂດັແຍິງ່ ຫ້ື ່ສິນ່ອ້ບຮັມ້່ ແລິະ ໃຫ້ຂ້່ມ່້່ນແກພ່ໍ່່ແ່ມ່່ ຫ້ື ່ສິນ່ຊັິບພໍ່ະຍິາກອນ
ຂອງພ່່ໍ່ແມ່່ປັະຈົາ່ຊິມຸ່ຊ້ິນທິີຢ່່່່ໃນລິດັ, ເພໍ່່ອ່ອະທິິບາຍິຜູ້ນ້ປັະໂຫ້ຍິດ ແລິະ ສິ້ງ່ເສິມີ່
ໃຫ້ມ້່ກີານນາ່ໃຊິຂ້ະບວໍນການໄກເ່ກຍ່ິ.

ການໄກເ່ກຍ່ິຕ້ອ້ງສິາ່ເລິດັຕ້າມ່ເວໍລິາເໝ່າະສິມ້່ ຫັື້ງຈົາກທິີໜ່ັວ່ໍຍິງານທ່ີິລິດັນາ່ພໍ່າ
ໄດຮ້ັບັຄາ່ຮັອ້ງສິາ່ລິບັການໄກເ່ກຍ່ິ ແລິະ ອາດບ່ຖ່ກ່ນາ່ໃຊິເ້ພໍ່່ອ່ປັະຕ້ເິສິດ ຫ້ື ່ຖວ່ໍງ
ດງຶສິດິຂອງທິາ່ນໃນການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງ 
ຫ້ື ່ເພ່່ໍ່ອປັະຕ້ເິສິດສິດິໃດໜັຶງ່ຂອງທິາ່ນທ່ີິຢ່່່ພໍ່າຍິໃຕ້ພ້ໍ່າກ C.

ການໄກເ່ກຍິຈົະຖກ່ກາ່ນດ້ຂຶນ້ຕ້າມ່ເວໍລິາເໝ່າະສິມ້່ ແລິະ ຈົດັຂຶນ້ໃນສິະຖານທິີ່
ໆທິງັສິອງຝຶາ່ຍິສິະດວໍກ. ຜູ້່ໄ້ກເ່ກຍ່ິທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັ ແລິະ ເປັນັກາງ ທິີໄ່ດຮ້ັບັການ
ອບ້ຮັມ້່ດາ້ນເຕັ້ກນິກການໄກເ່ກຍ່ິທິີມ່່ປີັະສິດິທິພິໍ່າບ ຈົະພໍ່ບ້ກບັທິງັສິອງຝຶາ່ຍິ ເພ່່ໍ່ອ
ຊິວ່ໍຍິຊິອກຫ້າວໍທິິກີານແກໄ້ຂຂ້່ຂດັແຍິງ່ໃນບນັຍິາກາດທິີບ່່ເ່ປັນັທິາງການ ແລິະ ບ່່
ກາ່ວໍຫ້າກນັ.

ກົານໄກ່ົເກ່ົຍ ໃຫ�ທີ່��ນມໂ່ອກຳ�ດແກຳ�ໄຂົ້ຂົ້ຳ�ຂົ້ດັແຍ�ງໃນລັກັຳສະນະທ່ີ່�ບຳ�ກຳ��ວຫ�
ກຳນັ. ມັນເປນັກຳ�ນສະໝັກຳໃຈ ແລັະ ຕື່�ອງໄດ�ຮັບັກຳ�ນເຫນັດຈ່�ກຳທັີ່ງສອງຝ່��ຍ 
ໂດຍບຳ�ມກ່ຳ�ນບັງຄບັ.

ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າເກບັຮັກັສິາລິາຍິຊິ່ຂ່ອງຜູ້່ໄ້ກເ່ກຍ່ິທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັ ແລິະ 
ເປັນັກາງ, ທິີມ່່ຄີວໍາມ່ຮ່ັດ້າ້ນກດ້ໝ່າຍິ ແລິະ ກດ້ລິະບຽບທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັການ
ສິະໜັອງການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກສິາ່ລິບັເດກັທິາລິກ້ ແລິະ ເດກັ
ທິີຫ່້າກຮ່ັຽນຍ່ິາງທິີພ່ໍ່ກິານ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງພໍ່ວໍກເຂາ້. ຜູ້່ໄ້ກເ່ກຍ່ິຕ້ອ້ງຖກ່
ຄດັເລິອ່ກໂດຍິການສິຸມ່່, ແບບໝ່ນ່ວໍຽນ ຫ່ື້ ບນ້ພ້່ໍ່ນຖານອ່່ນໆທິີເ່ປັນັກາງ. ໜັວ່ໍຍິ
ງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າມ່ຄີວໍາມ່ຮັບັຜູ້ດິຊິອບສິາ່ລິບັຄາ່ໃຊິຈ້ົາ່ຍິໃນການໄກເ່ກຍ່ິ ເຊ່ິິງ
ລິວໍມ່ເຖງິຄາ່ໃຊິຈ້ົາ່ຍິໃນການພ້ໍ່ບປັະເພໍ່່ອ່ສິ້ງ່ເສິມີ່ການໄກເ່ກຍ່ິ.

ຖາ້ຂ້່ຂດັແຍິງ່ໄດຖ້ກ່ແກໄ້ຂຜູ້າ່ນການໄກເ່ກຍ່ິ, ທິງັສິອງຝຶາ່ຍິຕ້້ອງເຮັດັສິນັຍິາທິີມ່່ີ
ຜູ້ນ້ຜູ້ກ່ພັໍ່ນທິາງກດ້ໝ່າຍິ ເຊ່ິິງອະທິບິາຍິເຖງິວໍທິິກີານແກໄ້ຂດັງ່ກາ່ວໍ ແລິະ ລິະບຸ
ວໍາ່ການສ້ິນທິະນາທິງັໝ່ດ້ທິີເ່ກດີຂຶນ້ໃນລິະຫ້ວໍາ່ງຂະບວໍນການໄກເ່ກຍ່ິຕ້ອ້ງເປັນັ
ຄວໍາມ່ລິບັ ແລິະ ອາດບ່ຖ່ກ່ນາ່ໃຊິເ້ພໍ່່ອ່ເປັນັຫື້ກັຖານໃນການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່
ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ ຫ້ື ່ການພິໍ່ຈົາລິະນາຄະດແີພໍ່ງ່ທິີຕ່້າມ່ມ່າ. ທ່ິານ 
ແລິະ ຕ້ວ້ໍແທິນຂອງໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າ ຜູ້່ທ້ິີມ່່ສີິດິອາ່ນາດຜູ້ກ່ພັໍ່ນກບັໜັວ່ໍຍິ
ງານ ຕ້ອ້ງເຊິນັສິນັຍິາດັງ່ກາ່ວໍ. ສິນັຍິາການໄກເ່ກຍ່ິທິີເ່ປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນ ແລິະ 
ມ່ລີິາຍິເຊິນັ ແມ່່ນມີ່ຜູ້ນ້ບງັຄບັໃຊິໃ້ນສິານປັະຈົາ່ລິດັທິີມ່່ອີາ່ນາດສິານ ຫ້ື ່ໃນສິານ
ປັະຈົາ່ເຂດປັກ້ຄອງຂອງສິະຫ້ະລິດັອາເມ່ລິກິາ.

ການໄກເ່ກຍ່ິບ່່ຂດັຂວໍາງທິາ່ນຈົາກການຮ້ັອງຂໃ່ຫ້ມ້່ກີານພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່
ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງໃນເວໍລິາໃດກຕ່້າມ່. ທ່ິານອາດຍິ່ນ່ຄາ່
ຮັອ້ງສິາ່ລິບັການໄກເ່ກຍ່ິ ແລິະ ສິາ່ລິບັການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງ
ກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງໃນເວໍລິາພໍ່ອ້ມ່ກນັ ຕ້າມ່ທ່ີິອະທິບິາຍິໄວໍໃ້ນໜັາ້ຕ້່ໄ່ປັ.
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ກົານພິິຈ້າລັະນາຕາມ່ຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົົດໝາຍທີ່່່
ເປັັນກົາງ

ກົານພິຈິາລັະນາຕໍ່າມ່ຂະບວ່ນກົານທ່າງກົດົໝາຍທ່ີເ່ປັນັກົາງ ແມ່ນ່
ລັະບຽບກົານຢ່າ່ງເປັນັທ່າງກົານທ່ີດ່ ຳາເນນີຂຶນ້ໂດຍເຈ ົາ້ໜ້ີາພິຈິາລັະນາທ່ີ່
ເປັນັກົາງ ແລັະ ເປັນັທ່າງເລັ �ອກົສຶຳາລັບັຄົອບຄົວົ່ທ່ ີກ່ົ ຳາລັງັຍ�ນ່ຄົຳາຮັອ້ງສຶວ່່ນ
ບຸກົຄົນົ ໂດຍຕໍ່າງໜ້ີາໃຫກ້ົບັລູັກົຂອງພິວ່ກົເຂາົ.
ການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງຕ້ອ້ງສິາ່ເລິດັ ແລິະ ຕ້ອ້ງອອກຄາ່ຕ້ດັສິນິທິີເ່ປັນັລິາຍິ
ລິກັອກັສິອນ ພໍ່າຍິໃນເວໍລິາ 30 ວໍນັຕ້າມ່ປັະຕິ້ທິນິ ຫັື້ງຈົາກທິີໄ່ດຮ້ັບັຄາ່ຮັອ້ງ. (ຖາ້ມ່ຄີວໍາມ່ພໍ່ະຍິາຍິາມ່ຈົະໄກ່
ເກຍ່ິ, ຕ້້ອງເຮັດັຂຶນ້ພໍ່າຍິໃນ 30 ວໍນັປັະຕ້ທິິນິດຽວໍກນັ.) ເຈ້້ົາໜັາ້ທິີພ່ໍ່ຈິົາລິະນາໄດຮ້ັບັການແຕ້ງ່ຕ້ັງ້ໃຫ້ດ້າ່ເນນີການ
ພໍ່ຈິົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງ.

ເຈົ້າ້ໜັາ້ທິີພ່ໍ່ຈິົາລິະນາຕ້ອ້ງມ່ຄີວໍາມ່ຮ່ັກ້ຽ່ວໍກບັບດ້ບນັຍັິດຂອງພໍ່າກ C ແລິະ ຄວໍາມ່ຕ້ອ້ງການ ແລິະ ການບລ່ິກິານ
ທິີມ່່ໃີຫ້້ແກເ່ດກັນອ້ຍິທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັເໝ່າະສິມ້່ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງພໍ່ວໍກເຂາ້ ແລິະ ປັະຕ້ບິດັໜັາ້ທິີດ່ັງ່ຕ້່ໄ່ປັນີ:້

• ຟັງັການນາ່ສິະເໜັຂີ່ມ່້່ນທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັຄາ່ຮັອ້ງ, ກວໍດສິອບຂ່ມ່້່ນທິງັໝ່ດ້ທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັບນັຫ້າ ແລິະ ຊິອກ
ຫ້າວໍທິິກີານແກໄ້ຂຄາ່ຮັອ້ງທິກຸຢ່າ່ງທິວ່ໍງທິນັກບັເວໍລິາ.

• ບນັທິກຶການພໍ່ຈິົາລິະນາ ເຊິິງ່ລິວໍມ່ເຖງິຄາ່ຕ້ດັສິນິທິີເ່ປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນ ໂດຍິທິີລ່ິດັຮັບັຜູ້ດິຊິອບຄາ່ໃຊ້ິຈົາ່ຍິ.

ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C, ທິາ່ນໄດຮ້ັບັສິດິຂາ້ງລິຸມ່່ນ້ີໃນການພໍ່ຈິົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງ ເຊ່ິິງ
ຖກ່ດາ່ເນນີຂ້ຶນພໍ່າຍິໃຕ້້ລິະບຽບການເຫື້້າ່ນີ.້

• ຖ່ກຕ້ິດຕ້າມ່ ແລິະ ໄດ້ຮັັບຄ່າແນະນ່າຈົາກທິີ່ປັຶກສິາ (ໂດຍິທິີ່ທິ່ານຮັັບຜູ້ິດຊິອບຄ່າໃຊິ້ຈົ່າຍິ) ແລິະ ຈົາກ
ບຸກຄ້ນທິີ່ມ່ີຄວໍາມ່ຮັ່້ທິີ່ພໍ່ິເສິດ ຫ້ື່ ການອ້ບຮັ້ມ່ກ່ຽວໍກັບການບ່ລິິການຊ່ິວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ ສິ່າລິັບ
ເດັກນ້ອຍິທິີ່ມ່ີຄຸນສິ້ມ່ບັດເໝ່າະສິ້ມ່ພໍ່າຍິໃຕ້້ພໍ່າກ C (ໂດຍິທ່ີິທິ່ານຮັັບຜູ້ິດຊິອບຄ່າໃຊ້ິຈົ່າຍິ).

• ນ່າສິະເໜັີຫ້ືັກຖານ ແລິະ ຢ່່່ຊິ່ອງໜັ້າ, ຊັິກຖາມ່ ແລິະ ບັງຄັບການໃຫ້້ການຂອງພໍ່ະຍິານ.

• ສິັ່ງຫ້້າມ່ການນ່າສິະເໜັີຫ້ືັກຖານໃນການພິໍ່ຈົາລິະນາທິີ່ບ່່ໄດ້ເປັີດເຜູ້ີຍິໃຫ້້ແກ່ທິ່ານເປັັນເວໍລິາຢ່່າງໜັ້ອຍິຫ້້າ
ວໍັນປັະຕ້ິທິິນກ່ອນການພິໍ່ຈົາລິະນາ.

• ໄດ້ຮັັບການຖອດຄ່າເວໍ້້າຂອງການພໍ່ິຈົາລິະນາອອກມ່າເປັັນລິາຍິລິັກອັກສິອນ ຫ້ື່ ຖອດທິຸກໆຄ່າທິາງເອເລິັກ
ໂຕ້ນິກ (ຄ່າຕ້່່ຄ່າ) ໂດຍິບ່່ໄດ້ເສິຍິຄ່າໃຊິ້ຈົ່າຍິ.

• ຮັັບຜູ້້ນການສິ່ບສິວໍນກ່ຽວໍກັບຂ່້ເທິັດຈົິງ ແລິະ ຄ່າຕ້ັດສິິນ ໂດຍິທິີ່ທິ່ານບ່່ໄດ້ເສິຍິຄ່າໃຊ້ິຈົ່າຍິ.

ການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີເ່ປັນັກາງ ທິີໄ່ດລ້ິະບໄຸວໍໃ້ນລິະບຽບການເຫື້້າ່ນີ ້ຕ້້ອງຖກ່ດາ່ເນນີ
ການໃນເວໍລິາ ແລິະ ສິະຖານທິີ່ໆ ທິາ່ນສິະດວໍກພໍ່ສ່ິມ້່ຄວໍນ. ບ່່ໃຫ້ກ້າຍິ 30 ວໍນັປັະຕ້ທິິນິ ຫັື້ງຈົາກທິີໜ່ັວ່ໍຍິງານທິີ່
ຢ່່່ພໍ່າຍິໃຕ້້ການຊິີນ້າ່ນ່າພໍ່າຂອງລິດັໄດຮ້ັບັຄາ່ຮັອ້ງຂອງທ່ິານ, ການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ
ທິີເ່ປັນັກາງຕ້ອ້ງສິາ່ເລິດັ ແລິະ ຕ້ອ້ງສິ້ງ່ຄາ່ຕ້ດັສິນິເປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນໃຫ້້ແຕ້ລ່ິະຝຶາ່ຍິທິາງໄປັສິະນ.ີ ເຈົ້າ້ໜັາ້ທິີ່
ພໍ່ຈິົາລິະນາອາດອະນຍຸິາດໃຫ້ຂ້ະຫ້ຍິາຍິເວໍລິາກາຍິ 30 ວໍນັ ຕ້າມ່ການຮ້ັອງຂ່ຂອງຝ່ຶາຍິໃດຝຶາ່ຍິໜັຶງ່. ຝຶາ່ຍິໃດ
ກຕ່້າມ່ທິີບ່່ພ່ໍ່ໃ່ຈົກບັຜູ້ນ້ການສິບ່ສິວໍນ ແລິະ ຄາ່ຕ້ດັສິນິຂອງການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິທິີ່
ເປັນັກາງ ມ່ສີິດິທິີຈ່ົະດາ່ເນນີການທິາງແພໍ່ງ່ໃນສິານປັະຈົາ່ລິດັ ຫ້ື ່ສິານຂອງລິດັຖະບານກາງ.

ໃນລິະຫ້ວໍາ່ງການລິຄ່ອຍິ (ຊ່ິວໍງເວໍລິາ) ການພໍ່ຈິົາລິະນາທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັຄາ່ຮ້ັອງຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ, 
ນອກຈົາກຜູ້່ໃ້ຫ້້ບລິ່ິການຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ ແລິະ ທິາ່ນເຫ້ນັດພີໍ່ອ້ມ່ກນັ, ລິກ່ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງທິາ່ນຈົະ
ສິບ່ຕ້່ໄ່ດຮ້ັບັການບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຢ່າ່ງເໝ່າະສິມ້່ ໃນສິະພໍ່າບແວໍດລິອ້ມ່ທິີກ່າ່ນດ້ໄວໍໃ້ນ IFSP 
ທິີທ່ິາ່ນຍິິນຍິອມ່.

ຖາ້ຄາ່ຮັອ້ງກຽ່ວໍຂອ້ງກບັການນາ່ໃຊິກ້ານບລ່ິກິານໃນເບ່ອ້ງຕ້້້ນພໍ່າຍິໃຕ້ພ້ໍ່າກ C, ລິກ່ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງທິາ່ນຕ້້ອງ
ໄດຮ້ັບັການບລ່ິກິານເຫື້້າ່ນັນ້ທິີບ່່ໄ່ດຢ່່້່ໃນການຂດັແຍິງ່.

ກົານພິິຈ້າລັະນາຕາມ່ຂະບວ່ນກົານທີ່າງ
ກົົດໝາຍທ່່ີ່ເປັນັກົາງ ແມ�ນລັະບຽບກຳ�ນຢູ່��ງ
ເປນັທີ່�ງກຳ�ນທ່ີ່�ດຳ�ເນນ່ຂຶົ້�ນໂດຍເຈົ��ໜ��ພີ່ຈິ�ລັະນ�
ທີ່່�ເປນັກຳ�ງ ແລັະ ເປນັທີ່�ງເລັອ້ກຳສຳ�ລັບັຄອບຄວົທີ່່�
ກຳຳ�ລັງັຍ້�ນຄຳ�ຮັ�ອງໃຫ�ແກຳ�ເດັກຳເປນັສ�ວນບ້ກຳຄົນ.

ກົຽ່ວ່ກັົບຜູູ້ໄ້ກົເ່ກ່ົຍ ແລັະ ເຈ້ົາ້ໜີາ້
ພິິຈ້າລັະນາ ...

ຜູ້້�ໄກຳ�ເກຳ�ຍ ແລັະ ເຈົ��ໜ��ທີ່່�ພີ່ຈິ�ລັະນ�ຕື່�ອງ “ເປັນ
ກຳ�ງ.” ເປັນກຳ�ງ ໝ�ຍຄວ�ມວ�� ບ້ກຳຄົນທີ່່�ຖິກ້ຳ
ແຕື່�ງຕື່ັ�ງໃຫ�ເປນັຜູ້້�ໄກຳ�ເກຳ�ຍ ຫ້ື ເຈົ��ໜ��ທີ່່�ພີ່ຈິ�ລັະນ�:

1. ຕື່�ອງບຳ�ແມ�ນພີ່ະນັກຳງ�ນຂົ້ອງໜ�ວຍງ�ນທີ່່�ລັດັ
ນຳ�ພີ່�, ຜູ້້�ໃຫ�ບຳລັກິຳ�ນຊ່�ວຍເຫືອ້ໄລັຍະເລັ່�ມແລັກຳ
ທີ່່�ມສ່�ວນຮັ�ວມໃນກຳ�ນໃຫ�ບຳລັກິຳ�ນຊ່�ວຍເຫືອ້
ໄລັຍະເລັ່�ມແລັກຳ, ກຳ�ນບຳລັກິຳ�ນອ້�ນໆ ຫື ້ກຳ�ນ
ເບິ�ງແຍງດແ້ລັເດກັຳ ແລັະ

2. ບຳ�ມຜູ່້ນົປະໂຫຍດສ�ວນຕື່ວົ ຫ້ື ປະໂຫຍດທີ່�ງ
ອ�ຊ່ບ່ທີ່່�ອ�ດຈະຂົ້ດັແຍ�ງກັຳບຈ້ດປະສົງຂົ້ອງຕື່ນົ
ໃນກຳ�ນຈັດຕື່ັ�ງປະຕື່ບັິດຂັົ້�ນຕື່ອນດັ�ງກຳ��ວ.

ບ້ກຳຄນົທ່ີ່�ມຄ່ນ້ສົມບດັເປນັຜູ້້�ໄກຳ�ເກຳ�ຍ ຫື ້ເຈົ��ໜ��ທີ່່�
ພີ່ຈິ�ລັະນ� ບຳ�ແມ�ນພີ່ະນັກຳງ�ນຂົ້ອງໜ�ວຍງ�ນທີ່່�
ລັດັນຳ�ພີ່�, ຜູ້້�ໃຫ�ບຳລັກິຳ�ນຊ່�ວຍເຫືອ້ໄລັຍະເລັ່�ມ
ແລັກຳ ພີ່ຽງແຕື່�ເພີ່�ະບ້ກຳຄົນດັ�ງກຳ��ວໄດ�ຮັບັເງນິ
ຈ�ກຳໜ�ວຍງ�ນ ຫ້ື ໂຄງກຳ�ນເພ້ີ່�ອດຳ�ເນນ່ກຳ�ນ
ໄກຳ�ເກຳ�ຍ ຫ້ື ບົດບນັຍັດສຳ�ລັບັກຳ�ນພິີ່ຈ�ລັະນ�
ຕື່�ມຂົ້ະບວນກຳ�ນທີ່�ງກຳດົໝ�ຍ. ຄົຳາຮອ້ງທ້ີ່ກົ
ຕຳຝ່່່າຍປົັກົຄົອງ ຕື່�ອງປະກຳອບມຄ່ຳ�ເວົ��ທີ່່�ຂົ້ຳ�
ກຳຳ�ນດົຂົ້ອງພີ່�ກຳ C ໄດ�ຖິກ້ຳລັະເມດ່ ແລັະ ຄຳ�ເວົ��
ກຳ�ຽວກຳບັຂົ້ຳ�ເທີ່ດັຈງິທ່ີ່�ຄຳ�ຮັ�ອງທີ່ກ້ຳອ��ງອງ່ໃສ�.
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ນອກຈົາກການໄກເ່ກຍ່ິ ແລິະ ການພໍ່ຈິົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ
ທິີເ່ປັນັກາງເຊິິງ່ລິະບໄຸວໍຂ້າ້ງເທິງິ, ບກຸຄນ້ ຫ່ື້ ອງ້ກອນ ລິວໍມ່ທິງັບກຸຄນ້ ຫ່ື້ ອງ້
ກອນຈົາກລິດັອ່່ນໆ ອາດຍ່່ິນຄາ່ຮັອ້ງເປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນທ່ີິມ່ລີິາຍິເຊິນັຕ່່້ໜັວ່ໍຍິ
ງານຂອງລັິດ ຫ່ື້ ຜູ້່ໃ້ຫ້້ບລ່ິກິານເອກະຊິນ້ ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖງິຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່
ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກທິີກ່າ່ລິງັລິະເມ່ດີເງ່ອ່ນໄຂຂອງໂຄງການພໍ່າກ C. ໜັວ່ໍຍິງານທິີ່
ລິດັນາ່ພໍ່າເຜູ້ຍີິແຜູ້ລ່ິະບຽບການຄາ່ຮັອ້ງຂອງລິດັຢ່າ່ງກວໍາ້ງຂວໍາງ ໃຫ້ແ້ກພ່ໍ່່ແ່ມ່່ 
ແລິະ ບກຸຄນ້ອ່ນ່ໆທິີສ່ິນ້ໃຈົ ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖງິສິນ່ອ້ບຮັມ້່ ແລິະ ໃຫ້ຂ້່ມ່້່ນແກພ່ໍ່່ແ່ມ່່, 
ໜັວ່ໍຍິງານປັກ້ປັອ້ງ ແລິະ ສິະໜັບັສິະໜັນ່ ແລິະ ນຕິ້ບິກຸຄນ້ອ່ນ່ໆທິີເ່ໝ່າະສິມ້່.

ຄາ່ຮັອ້ງຕ້ອ້ງປັະກອບມ່:ີ

• ໃບແຈົງ້ການທິີໜ່ັວ່ໍຍິງານນາ່ພໍ່າ, ໜັວ່ໍຍິງານຂອງລິດັ ຫ້ື ່ຜູ້່້ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານ
ຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຖກ່ກາ່ວໍຫ້າວໍາ່ໄດລ້ິະເມ່ດີເງ່ອ່ນໄຂຂອງພໍ່າກ C.

• ຂ່ເ້ທິດັຈົງິທິີແ່ຈົງ້ການດັງ່ກາ່ວໍອງີໃສິ.່

• ລິາຍິເຊິນັ ແລິະ ຂ້່ມ່່ນຕິ້ດຕ້່ສ່ິາ່ລິບັບກຸຄນ້ທິີຍ່່່ິນຄາ່ຮັອ້ງ.

• ຖາ້ການລິະເມ່ດີທິີກ່າ່ລິງັກາ່ວໍຫ້າແມ່່ນກຽ່ວໍຂອ້ງກບັເດກັນອ້ຍິໂດຍິສິະເພໍ່າະ:

− ຊິ່ຂ່ອງເດກັນອ້ຍິ ແລິະ ທິີຢ່່່່ທິີເ່ດກັນອ້ຍິອາໄສິຢ່່່.

− ຊິ່ຂ່ອງຜູ້່ຮ້ັບັເໝ່າ້ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຂອງເດກັນ້ອຍິ 
ຫ້ື ່ຜູ້່ໃ້ຫ້້ບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ.

− ຄາ່ອະທິບິາຍິເຖງິທິາ່ມ່ະຊິາດຂອງບນັຫ້າຂອງເດກັນອ້ຍິ ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖງິຂ້່
ແທິຈ້ົງິທິີກ່ຽ່ວໍຂອ້ງກບັບນັຫ້າ.

− ການນາ່ສິະເໜັວີໍທິິກີານແກໄ້ຂບນັຫ້າໃນຂອບເຂດທ່ີິຮັບັຮ່ັ ້ແລິະ ມ່ຢ່່ີ່ໃນ
ເວໍລິາທິີຍ່່່ິນຄາ່ຮັອ້ງ. ຕ້ອ້ງຍິ່ນ່ຄາ່ຮັອ້ງຕ້່ຝ່ຶາ່ຍິປັກ້ຄອງ ແລິະ ໜັວ່ໍຍິງານ
ທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າຈົະຮັບັພໍ່າຍິໃນໜັຶງ່ (1) ປັ ີນບັຕ້ັງ້ແຕ້ມ່່ກີານກາ່ວໍຫ້າວໍາ່ໄດ້
ລິະເມ່ດີ. ບກຸຄນ້ ຫ່ື້ ໜັວ່ໍຍິງານທິີຍ່່່ິນຄາ່ຮັອ້ງ ຕ້ອ້ງສິ້ງ່ຕ້່ສ່ິາ່ເນາ້ຂອງຄາ່
ຮັອ້ງໃຫ້້ແກຜູ່້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ ທິີກ່າ່ລິງັໃຫ້ບ້ລ່ິກິານ
ແກເ່ດກັນອ້ຍິໃນເວໍລິາດຽວໍກັນກບັທິີຍ່່່ິນຄາ່ຮ້ັອງໃຫ້້ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນ່າພໍ່າ.

ຫື້ງັຈົາກທິີໜ່ັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າໄດຮ້ັບັຄາ່ຮັອ້ງ, ໜ່ັວໍຍິງານດັງ່ກາ່ວໍມ່ເີວໍລິາ 
60 ວໍນັຕ້າມ່ປັະຕິ້ທິນິເພ່່ໍ່ອ:

• ປັະຕ້ບິດັການສິບ່ສິວໍນຢ່າ່ງເປັນັອດິສິະຫື້ະ ແລິະ ໃນສິະຖານທິີເ່ກດີເຫ້ດ, 
ຖາ້ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນ່າພໍ່າຕ້ດັສິນິວໍາ່ ຈົາ່ເປັນັຕ້້ອງມ່ກີານສິບ່ສິວໍນ.

• ໃຫ້້ໂອກາດແກບ່ກຸຄນ້ ຫ່ື້ ອງ້ກອນທິີກ່າ່ລິງັຍິ່ນ່ຄາ່ຮັອ້ງເພໍ່່ອ່ສິ້ງ່ຂ່ມ່້່ນເພ່ີໍ່ມ່ເຕີ້ມ່ 
ດວ້ໍຍິວໍາຈົາ ຫ້ື ່ເປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນ ກ່ຽວໍກບັການກາ່ວໍຫ້າທິີຢ່່່່ໃນຄາ່ຮັອ້ງ.

• ໃຫ້ໂ້ອກາດແກໜ່ັວ່ໍຍິງານ/ຜູ້່ໃ້ຫ້້ບລ່ິກິານເພໍ່່ອ່ຕ້ອບໂຕ້້ຕ້່ຄ່າ່ຮັອ້ງ ເຊິິງ່ລິວໍມ່
ເຖງິວໍຈິົາລິະນາຍິານຂອງໜັວ່ໍຍິງານນາ່ພໍ່າ, ຄາ່ສິະເໜັເີພໍ່່ອ່ແກໄ້ຂຄາ່ຮັອ້ງ 
ແລິະ ໂອກາດໃຫ້ທ້ິກຸຝຶາ່ຍິເຂ້້າຮັວ່ໍມ່ການໄກເ່ກຍ່ິ.

• ທິ້ບທິວໍນຂ່້ມ່່ນທິັງໝ່້ດທິີ່ກ່ຽວໍຂ້ອງ ແລິະ ຕ້ັດສິິນຢ່່າງເປັັນອິດສິະຫ້ືະວໍ່າ ໄດ້
ເກີດມ່ີການລິະເມ່ີດເງ່່ອນໄຂໃນພໍ່າກ C ຫ້ື່ ບ່່.

• ອອກຄ່າຕ້ັດສິິນເປັັນລິາຍິລິັກອັກສິອນໃຫ້້ແກ່ບຸກຄ້ນທິີ່ຍ່່ິນຄ່າຮັ້ອງ ເຊ່ິິງ
ລິະບຸການກ່າວໍຫ້າແຕ່້ລິະຂ່້ທິີ່ຢ່່່ໃນຄ່າຮັ້ອງ ແລິະ ປັະກອບຜູ້້ນການ
ສິ່ບສິວໍນກ່ຽວໍກັບຂ່້ແທິ້ຈົິງ ແລິະ ບ້ດສິະຫ້ືຸບ ພໍ່້ອມ່ທິັງເຫ້ດຜູ້້ນຂອງຄ່າ
ຕ້ັດສິິນເດັດຂາດຂອງໜັ່ວໍຍິງານນ່າພໍ່າ.

ຖາ້ຄາ່ຕ້ດັສິນິເດດັຂາດລິະບວຸໍາ່ ການບລ່ິກິານບ່່ໄດຖ້ກ່ສິະໜັອງ/ບ່ໄ່ດກ້າ່ລິງັຖກ່
ສິະໜັອງຢ່າ່ງເໝ່າະສິມ້່, ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າຕ້ອ້ງລິະບວຸໍາ່:

• ການລິະເລິຍີິໃນການສິະໜັອງການບລ່ິກິານຢ່່າງເໝ່າະສິມ້່ ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖງິ
ການດາ່ເນນີການແກໄ້ຂທິີເ່ໝ່າະສິມ້່ ເພ່່ໍ່ອແກໄ້ຂຄວໍາມ່ຕ້້ອງການຂອງລິກ່
ຂອງທິາ່ນ ຜູ້່ທ້ິີເ່ປັນັໂຈົດໃນຄາ່ຮັອ້ງ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງທິາ່ນ (ເຊ່ັິນ: ການ
ບລ່ິກິານຊ້ິດເຊິຍີິ ຫ້ື ່ການຊິດ້ໃຊິເ້ປັນັເງນິ); ແລິະ

• ການສິະໜັອງການບລ່ິກິານຢ່່າງເໝ່າະສິມ້່ໃນອະນາຄດ້ສິາ່ລິບັເດັກທິາລິກ້ 
ແລິະ ເດກັທິີຫ່້າກ່ຮ່ັຽນຍ່ິາງທິີພ່ໍ່ກິານທິກຸຄນ້ ແລິະ ຄອບຄວ້ໍຂອງພໍ່ວໍກເຂາ້.

ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າຕ້ອ້ງປັະກອບລິະບຽບການສິາ່ລິບັການປັະຕ້ບິດັຄ່າ
ຕ້ດັສິນິຢ່່າງມີ່ປັະສິດິທິພິໍ່າບ ເຊິິງ່ລິວໍມ່ເຖງິກດິຈົະກາ່ຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ດາ້ນເຕັ້ກນກິ, 
ການເຈົລິະຈົາ ແລິະ ການດາ່ເນນີການແກໄ້ຂເພ່່ໍ່ອໃຫ້ມ້່ກີານປັະຕ້ບິດັຕ້າມ່ ຖາ້
ຈົາ່ເປັນັ.

ຖາ້ໄດຮ້ັບັຄາ່ຮັອ້ງທິີເ່ປັນັລິາຍິລິກັອກັສິອນ ເຊ່ິິງເປັນັຫ້ວ້ໍຂ່ຂ້ອງການພໍ່ຈິົາລິະນາ
ຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິອກີດວ້ໍຍິ ຫ້ື ່ປັະກອບມີ່ຫື້າຍິບັນຫ້າ, ເຊ່ິິງໜັຶງ່
ໃນບນັຫ້າ ຫ່ື້ ຫື້າຍິກວໍາ່ນັນ້ເປັນັສິວ່ໍນໜັຶງ່ຂອງການພໍ່ຈິົາລິະນານັນ້ໆ, ໜັວ່ໍຍິ
ງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າຕ້້ອງພໍ່ກັສິວ່ໍນໃດກຕ່້າມ່ໃນຄ່າຮັອ້ງທິີກ່າ່ລິງັຖກ່ນາ່ສິະເໜັໃີນ
ການພໍ່ຈິົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ ຈົນ້ກວໍາ່ຈົະມີ່ບດ້ສິະຫຸື້ບ
ຈົາກການພໍ່ຈິົາລິະນາ. ເຖງິຢ່າ່ງໃດກຕ່້າມ່, ບັນຫ້າໃດໜັຶງ່ໃນຄາ່ຮັອ້ງທິີບ່່່
ແມ່່ນສິວ່ໍນໜັຶງ່ຂອງການດາ່ເນນີຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ ຕ້້ອງຖກ່
ແກໄ້ຂພໍ່າຍິໃນເວໍລິາ 60 ວໍນັຕ້າມ່ປັະຕິ້ທິນິ ແລິະ ຕ້າມ່ລິະບຽບການຄາ່ຮັອ້ງທິີ່
ອະທິບິາຍິໄວໍໃ້ນເອກະສິານສິະບບັນ້ີ.

ຄາ່ຮ້ັອງທິີໄ່ດມ້່ກີານຕ້ດັສິນິໃນການພິໍ່ຈົາລິະນາຕ້າມ່ຂະບວໍນການທິາງກດ້ໝ່າຍິ
ທິີເ່ປັນັກາງເຊິິງ່ກຽ່ວໍພໍ່ນັກບັຜູ້່ກ້ຽ່ວໍຂອ້ງຊິດຸດຽວໍກນັ ແມ່່ນບ່່ສິາມ່າດຖກ່
ພໍ່ຈິົາລິະນາພໍ່າຍິໃຕ້ລ້ິະບຽບການນີໄ້ດ.້ ໜັວ່ໍຍິງານທິີລ່ິດັນາ່ພໍ່າຕ້ອ້ງແຈົງ້ການໃຫ້້
ຜູ້່ຍ່່້ິນຄາ່ຮ້ັອງຮັັບຊິາບວໍາ່ ຄາ່ຕ້ດັສິນິຈົາກການພິໍ່ຈົາລິະນາມີ່ຜູ້ນ້ຜູ້ກ່ພັໍ່ນ.

ຄ່າຮ້ັອງທິີ່ກ່າວໍຫ້າການລິະເລິີຍິຂອງໜັ່ວໍຍິງານຂອງລິັດ ຫ້ື່ ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການ
ເອກະຊິ້ນ (ເຊ່ິິງລິວໍມ່ເຖິງຜູ້່້ຮັັບເໝ່້າໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ ຫ້ື່ 
ຜູ້່້ໃຫ້້ບ່ລິິການຊິ່ວໍຍິເຫ້ື່ອໄລິຍິະເລິີ່ມ່ແລິກ) ໃນການປັະຕ້ິບັດຕ້າມ່ຄ່າຕ້ັດສິິນ
ຈົາກຂະບວໍນການທິາງກ້ດໝ່າຍິ ຕ້້ອງໄດ້ຮັັບການແກ້ໄຂໂດຍິໜ່ັວໍຍິງານທ່ີິລິັດ
ຊິີ້ນ່ານ່າພໍ່າ.
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ຕວົ່ແທີ່ນພິຳແ່ມ່່

ໃຜູ້ເປັນັຜູູ້້ປັກົົປັອ້ງສຶດິທ່ຂິອງລູັກົທ່ ີບ່ ຳມ່່ພີິ ຳແ່ມ່ ່ຫື� ຜູູ້້ປັກົົຄົອງຕໍ່າມ່ກົດົໝາຍ?
ສິດິຂອງເດກັນອ້ຍິທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັເໝ່າະສິມ້່ພໍ່າຍິໃຕ້ພ້ໍ່າກ C ແມ່່ນໄດຮ້ັບັການ
ຄຸມ້່ຄອງ ຖ້າ:

• ບ່ສ່ິາມ່າດລິະບພຸໍ່່ແ່ມ່່ໄດ;້

• ຜູ້່ໃ້ຫ້້ບລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກບ່ສ່ິາມ່າດລິະບພຸໍ່່ແ່ມ່່ ຫື້ງັຈົາກທິີໄ່ດ້
ພໍ່ະຍິາຍິາມ່ຢ່່າງສິມ້່ເຫ້ດສິມ້່ຜູ້ນ້; ຫ່ື້

• ເດກັນອ້ຍິເປັນັຜູ້່ຢ່່້່ໃນການດແ່ລິຂອງກງຸວໍຊ່ິງິຕ້ນັ ພໍ່າຍິໃຕ້ກ້ດ້ໝ່າຍິຂອງລິດັ.

ບກຸຄນ້ໜັຶງ່ຖກ່ຮັບັແຕ່້ງຕ້ັງ້ໃຫ້ເ້ຮັດັໜັາ້ທິີເ່ປັນັ “ຕ້້ວໍແທິນ” ສິາ່ລິບັພໍ່່ແ່ມ່່ ຕ້າມ່
ລິະບຽບການທິີບ່ງັຄບັໃຊິ.້

ລິະບຽບການເຫື້້າ່ນ້ີລິວໍມ່ເຖງິວໍທິິກີານເພໍ່່ອ່ຕັ້ດສິນິວໍາ່ ເດກັນອ້ຍິຕ້ອ້ງການ
ຕ້ວ້ໍແທິນພໍ່່ແ່ມ່່ ຫ້ື ່ບ່ ່ແລິະ ດາ່ເນນີຄວໍາມ່ພໍ່ະຍິາຍິາມ່ຢ່່າງສິມ້່ເຫ້ດສິມ້່ຜູ້ນ້
ເພໍ່່ອ່ແຕ່້ງຕ້ັງ້ຕ້ວ້ໍແທິນໃຫ້ແ້ກເ່ດກັນອ້ຍິ ໂດຍິບ່ໃ່ຫ້ກ້າຍິ 30 ວໍນັຕ້າມ່ປັະຕິ້ທິນິ 
ຫື້ງັຈົາກທິີຕ່້ດັສິນິວໍາ່ ເດກັນອ້ຍິຄ້ນດັງ່ກາ່ວໍຕ້ອ້ງການຕ້ວ້ໍແທິນພໍ່່ແ່ມ່່.

ມ່າດຕ້ະເກນດັງ່ຕ້່ໄ່ປັນີແ້ມ່່ນຖກ່ນາ່ໃຊິ ້ເມ່່ອ່ກາ່ລິງັຄດັເລິອ່ກຕ້ວ້ໍແທິນ. ຕ້ວ້ໍແທິນ
ພໍ່່ແ່ມ່່ແມ່່ນຖ່ກຄດັເລິອ່ກໂດຍິຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກແຕ້ລ່ິະຄນ້ 
ແລິະ ຕ້ອ້ງລິະບຕຸ້າມ່ເງ່ອ່ນໄຂດັງ່ຕ້່ໄ່ປັນີ:້

• ບ່ມ່່ຜີູ້ນ້ປັະໂຫ້ຍິດສິວ່ໍນຕ້ວ້ໍ ຫ້ື ່ທິາງວໍຊິິາຊີິບ ເຊ່ິິງຂດັແຍິງ່ກບັຜູ້ນ້ປັະໂຫ້ຍິດ
ຂອງເດກັນອ້ຍິທິີຕ່້ນ້ເປັນັຕ້້ວໍແທິນໃຫ້.້

• ມ່ຄີວໍາມ່ຮ່ັ ້ແລິະ ທິກັສິະທິີຮ່ັບັປັະກນັການເປັັນຕ້້ວໍແທິນໃຫ້ເ້ດກັນອ້ຍິຢ່່າງ
ເໝ່າະສິມ້່.

• ບ່ແ່ມ່່ນພໍ່ະນກັງານຂອງໜັວ່ໍຍິງານຂອງລັິດ; ຫ້ື ່ພໍ່ະນກັງານຂອງບຸກຄ້ນທິີໃ່ຫ້້
ການບລ່ິກິານຊ່ິວໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ, ການສິກຶສິາ, ການດແ່ລິ ຫ້ື ່ການ
ບລ່ິກິານອ່ນ່ໆແກເ່ດກັນ້ອຍິ ຫ້ື ່ແກສ່ິະມ່າຊິກິໃນຄອບຄວ້ໍຂອງເດກັນອ້ຍິ. 
ບກຸຄນ້ທິີມ່່ຄີນຸສິມ້່ບດັເປັນັຕ້້ວໍແທິນພໍ່່ແ່ມ່່ພໍ່າຍິໃຕ້ລ້ິະບຽບການເຫື້້າ່ນີບ້່ແ່ມ່່ນ
ພໍ່ະນກັງານ ພໍ່ຽງແຕ່້ເພໍ່າະເຂາ້ບ່ໄ່ດຮ້ັບັເງນິຈົາກຜູ້່້ໃຫ້ບ້ລ່ິກິານຊິວ່ໍຍິເຫ້ືອ່
ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ ເພ່່ໍ່ອເຮັັດໜັາ້ທິີເ່ປັນັຕ້້ວໍແທິນພໍ່່ແ່ມ່່.

ເມ່່ອ່ເດກັນ້ອຍິເປັນັຜູ້່ຢ່່້່ໃນການດແ່ລິຂອງກງຸວໍຊ່ິງິຕ້ນັ ຫ່ື້ ຢ່່່ໃນສິະຖານລິຽ້ງເດກັ, 
ໜັວ່ໍຍິງານຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊ່ິວໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກຕ້ອ້ງປັກຶສິາຫ້າລິກ່ບັໜັວ່ໍຍິ
ງານຂອງລັິດທິີຖ່ກ່ແຕ້ງ່ຕ້ັງ້ໃຫ້ດ້ແ່ລິເດກັນອ້ຍິ.

ສິາ່ລິບັເດກັນອ້ຍິທິີເ່ປັນັຜູ້່ຢ່່້່ໃນການດແ່ລິຂອງລິດັ, ແທິນທິີຈ່ົະຖກ່ແຕ້ງ່ຕ້ັງ້ໂດຍິ
ໜັວ່ໍຍິງານຜູ້່ໃ້ຫ້ບ້ລ່ິກິານຊ່ິວໍຍິເຫ້ືອ່ໄລິຍິະເລິີມ່່ແລິກ, ຜູ້່ພ້ໍ່ພິໍ່າກສິາທິີດ່ແ່ລິຄະດີ
ຂອງເດກັນອ້ຍິອາດແຕ້ງ່ຕ້ັງ້ຕ້ວ້ໍແທິນພໍ່່ແ່ມ່່ ຕ້າບໃດທິີກ່ານຄັດເລິອ່ກໄດບ້ນັລິຕຸ້າມ່
ມ່າດຕ້ະເກນການຄັດເລິອ່ກຢ່່ຂ່າ້ງເທິງິ.

ຕ້ວ້ໍແທິນພໍ່່ແ່ມ່່ມ່ສີິດິແບບດຽວໍກນັກບັພໍ່່ແ່ມ່່ ເພ່່ໍ່ອຈົດຸປັະສິງ້ທິງັໝ່ດ້ພໍ່າຍິໃຕ້້
ພໍ່າກ C.



ຂຳ້ມູ່ນຕິດຕຳ່

ຖ້າທິ່ານຕ້້ອງການຂ່້ມ່່ນເພ່ີໍ່ມ່ຕ່່້ມ່ກ່ຽວໍກັບຄວໍາມ່ຄຸ້ມ່ຄອງຕ້າມ່ລິະບຽບການຂອງທິ່ານ,  
ໃຫ້້ຕ້ິດຕ້່່ຜູ້່້ປັະສິານງານຊິັບພໍ່ະຍິາກອນຄອບຄ້ວໍ (FRC) ໃນທິ້ອງຖິ່ນຂອງທິ່ານທິີ່:

ຫ້ື່
ຖ້າທິ່ານວໍາງແຜູ້ນທິີ່ຈົະຍິ່່ນຄ່າຮັ້ອງ, ຮັ້ອງຂ່ໃຫ້້ມ່ີການໄກ່ເກ່ຍິ ແລິະ/ຫ້ື່ ການພໍ່ິຈົາລິະນາຕ້າມ່
ຂະບວໍນການທິາງກ້ດໝ່າຍິ, ກະລິຸນາຕ້ິດຕ່່້ໂຄງການ ESIT ໄດ້ທິີ່:

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

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