
ប្ររព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត់់ប្រាររក់ ់ន្ធិងថ្លៃៃរសេរវា 
14.សេេចក្តីី�ណែេនាំំ 
14.A.1 ផ្នែែរក់ C នៃរច្របាប់័សី្តី�ព័�ការអប័រំ់ដល់ជ់ន្ធមាន្ធពិ័ការភាព័ (IDEA) ត្រូរ�វបាន្ធ

រៀៀប័ច្ឡំើើងដោយស្តីភាឱ្រយកាារយជាប្ររព័័ន្ធធផី្តល់ស់េរវាក់ម្មមអនី្ធរភាារក់់ងារ
ស្តីី�ស្តីងាារក់់គ្នាារពេរញលេរញស្តីម្រាររប័ទ់ារក់ ន្ធងិកី់មារតូ់ច្ៗដែរល់មាន្ធពិ័ការភាព័
។ ស្តីភាទូទូលួ់ស្គាារល់ថ់ាមាន្ធក់ម្មមវិធី�ផ្រសេរងៗដែរល់មាន្ធស្រាររប័រ់ចួ្ហើើយដែរល់
ប័ម្រើរើដល់ប់្ររជាជន្ធទំាងនេះរ� ហើើយផ្នែែរក់ C ត្រូរ�វបាន្ធរៀៀប័ច្ឡំើើងដើើម្មរបី�ផី្តល់នូ់្ធវ
ហើរដ្ឋាាររច្នាស្តីម័័្មន្ធធដើើម្មរបី�ស្តីម្ររប័ស្តីម្ររ�ល់ ទូូទាងំក់ម្មមវិធី�ទំាងនេះរ�។ ជាល់ទូធផ្តល់ 
ការផី្តល់ប់្រាររក់់ស្តីម្រាររប់័ផ្នែែរក់ C ត្រូរ�វបាន្ធរៀៀប័ចំ្ឡើើងដើើម្មរបី�ប្រើរើប្ររភព័ផី្តល់ប់្រាររក់់ថាារក់់
ម្មលូ់ដ្ឋាារន្ធ រដឋ ន្ធងិស្តីហព័័ន្ធធ រមួ្មមាន្ធការធានារ៉ាារប់័រងឯក់ជន្ធ ន្ធងិរដឋ។ ដោយស្គារ
ម្មនិ្ធមាន្ធការផី្តល់ប់្រាររក់់រដឋគ្ររប់័គ្រាររន់្ធ ដើើម្មរបី�ចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័រ់ងការច្ណំាយលេើ
អនី្ធរ៉ាគម្មន៍្ធប័ឋម្មវ័យទាងំអស្តី ់ម្មនិ្ធមែរន្ធសេរវាក់ម្មមអនី្ធរ៉ាគម្មន៍្ធប័ឋម្មវ័យទាងំអស្តី់
ស្តីទីូធតែរអាច្ត្រូរ�វបាន្ធផី្តល់ដ់ោយការចំ្ណាយរប័ស្តីរ់ដឋឡើើយ។ គ្ររ�ស្គារទាងំឡាយ
ត្រូរ�វបាន្ធគេររំព័ងឹទីូក់ថានឹ្ធងចូ្ល់រមួ្មវិភាគទាន្ធផ្នែែរក់ហរិញ្ញញវតុ់�ដល់ក់់ម្មមវិធី�កូ់ន្ធៗរប័ស្តី់
ព័កួ់គេរ។ ការរំព័ងឹទីូក់នេះរ�ត្រូរ�វបាន្ធបំ័ពេរញដោយការផី្តល់ស់្តីទិូធទិូទួូល់បាន្ធការ
ធានារ៉ាារប័រ់ង/ការថែរទាសំ្តីខីភាព័ ន្ធងិ Apple Health for Kids/Medicaid 
ស្តីម្រាររប់័សេរវាក់ម្មមអនី្ធរ៉ាគម្មន៍្ធប័ឋម្មវ័យទាងំឡាយណាដែរល់សិុ្តីត់ក្រោររម្ម
ល់ក់ខខណ្ណឌត់ម្ររ�វនៃរការចូ្ល់រមួ្មក់ែ�ងថ្លៃៃរចំ្ណាយនៃរគ្ររ�ស្គាររប័ស្តី ់ESIT។

14.A.2  វាគឺជាភារក់ិច្ចរប័ស្តី់ក់ម្មមវិធី�គ្នាំទ្ររប័ឋម្មវ័យស្តីម្រាររប័់ទារក់ ន្ធិងក់ីមារត់ូច្ៗ (ESIT) 
ដែរល់ត្រូរ�វប្រើរើធីន្ធធាន្ធទាំងអស្តី់នេះរ� ដើើម្មរបី�ប័ម្រើរើដល់់ទារក់ ន្ធិងក់ីមារត់ូច្ៗដែរល់
មាន្ធព័ិការភាព័ ន្ធិងក្រុរីម្មគ្ររ�ស្គាររប័ស្តី់ព័ួក់គេរឱ្រយបាន្ធច្ំន្ធួន្ធច្រើរើន្ធប័ំផ្តីត់។ វាក់៏ជា
ភារក់ិច្ចរប័ស្តី ់ESIT ដែរល់ត្រូរ�វធានាថាធីន្ធធាន្ធទាំងនេះរ�ត្រូរ�វបាន្ធប្រើរើ ដើើម្មរបី�ផ្តីល់់
សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យដែរល់គ្ររប័់គ្រាររន្ធ់ស្តីម្រាររប័់ផ្តីល់់អត់ុប្ររយោជន្ធ៍ខាង
ល់ូត់លាស្តី់ដល់់ក់ីមារ។ ដើើម្មរបី�ឱ្រយ ESIT រក់រសាបាន្ធន្ធូវល់ក់ខណ្ណៈវិន្ធិច្័័យនៃរស្តីិទូធិ
ទូទូួល់ទូូល់ំទូូលាយ ចាំំបាច្់ត្រូរ�វប្រើរើប្ររភព័ផ្តីល់់ប្រាររក់់ដែរល់មាន្ធទាំងអស្តី ់រួម្មមាន្ធ
ការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ ន្ធិងថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់នានា។ 

14.A.3  បើើស្តីិន្ធជាចាំំបាច្់ត្រូរ�វប័ងាាររការព័ន្ធរយារពេរល់ក់ែ�ងការផ្តីល់់សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍
ប័ឋម្មវ័យស្តីម្មស្ររប័ដល់់ក់ីមារ ឬគ្ររ�ស្គាររប័ស្តី់ក់ីមារ ESIT អាច្ប្រើរើម្មូល់ន្ធិធីិ
ដែរល់នៅក្រោររម្មផ្នែែរក់ C នៃរ IDEA ដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ឱ្រយអែក់ផ្តីល់់សេរវាក់ម្មម ឬម្មីខងារ
ដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធអន្ធីញ្ញាារត់ (រួម្មមាន្ធសេរវាក់ម្មមស្តីីខភាព័ ដូច្បាន្ធក់ំណ្ណត់់នៅក់ែ�ង
 34 CFR §303.16 [ប័ុីន្តែីរម្មិន្ធមែរន្ធជាសេរវាក់ម្មមវេរជជស្គាស្ររ]ី) ម្មីខងារនៃរ
ប្ររព័័ន្ធធស្វែែរងរក់ក់ីមារដូច្ដែរល់បាន្ធរៀៀប័រ៉ាប័់នៅក់ែ�ង 34 CFR §§303.115 
តាម្មរយៈ 303.117 ន្ធិង §§303.301 តាម្មរយៈ 303.320 ន្ធិង
ការវាយត់ម្លៃៃរ ន្ធិងការបាារន្ធ់ប្ររមាណ្ណនៅក់ែ�ង §303.321) ការប័ង់ស្តីងដែរល់
ម្មិន្ធទាន្ធ់បាន្ធស្តីម្រើររច្ព័�ភាារក់់ងារ ឬអងគភាព័ដែរល់ទូទូួល់ខីស្តីត្រូរ�វច្ីងក្រោររយ
ប័ងអស្តី់ច្ំពោះ�ការទូូទាត់់។ 

សូូមទាក្តី់ទង៖
The Washington State Department 
of Children, Youth & Families  
Early Support for Infants  
and Toddlers Program  
ប្ររអប័់ស្តីំប័ីត្រូរ 40970  
Olympia, WA 98504-0970  
លេរខទូូរស្តី័ព័ទឥត់គិត់ថ្លៃៃរ៖  
1-866-482-4325 
www.dcyf.wa.gov

បើើលោក់អែក់ច្ង់បាន្ធសេរច្ក់ី�ច្ម្មៃងនៃរឯក់ស្គារ
នេះរ� ជាភាស្គា ឬទូម្ររង់ផ្រសេរងទៀៀត់  
ស្តីូម្មទាក់់ទូងផ្នែែរក់ទូំនាក់់ទូំន្ធងស្តីមាជិក់  
DCYF តាម្មលេរខ  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060,  
ConstRelations@dcyf.wa.gov)។
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14.B គោល់ន្ធយោបាយ 
14.B.1  មុខងារ និិងសេេវាក្តីមមដែេលផ្តីល់តាមការចំណាយរបសូ់រដ្ឋឋឋ

(a) យោងតាម្ម 34 CFR §303.521(b) (2011) IDEA ខាងក្រោររម្ម សេរវាក់ម្មម ន្ធិងម្មីខងារនៅក់ែ�ងផ្នែែរក់ C ត្រូរ�វតែរបាន្ធផ្តីល់់
ជូន្ធតាម្មការច្ំណាយរប័ស្តី់រដឋតាម្មរយៈក់ម្មមវិធី�គ្នាំទទូប័ឋម្មវ័យស្ររមាប័់ទារក់ ន្ធិងក់ីមារត់ូច្ៗ (ESIT) ន្ធិងអែក់ផ្តីលេ់រស្តីវារប័ស្តី់ខៃ�ន្ធ 
ដដល់អាច្ន្ធឹងម្មិន្ធគិតរ្ៃឈ្នួែ�ល់អែ�ព�រគ�ស្គារៀរឡើើយ៖ 

(1) ការអន្ធីវត់ីល់ក់ខខណ្ណឌត់ម្ររ�វនៃរការស្វែែរងរក់ក់ីមារក់ែ�ង §§303.301 តាម្មរយៈ 303.303។  

(2) ការវាយត់ម្លៃៃរ ន្ធិងការបាារន្ធ់ប្ររមាណ្ណ យោងតាម្ម §303.320 ន្ធិងម្មីខងារផ្រសេរងៗទាក់់ទូងន្ធឹងការបាារន្ធ់ប្ររមាណ្ណ ន្ធិង
ការវាយត់ម្លៃៃរនៅក់ែ�ង §303.13(b)។ 

(3) ប័ណាារសេរវាក់ម្មមស្តីម្ររប័ស្តីម្ររ�ល់សេរវាក់ម្មម (ការស្តីម្ររប័ស្តីម្ររ�ល់ធីន្ធធាន្ធគ្ររ�ស្គារ) ដូច្បាន្ធក់ំណ្ណត់់នៅក់ែ�ង §§303.13(b)
(11) ន្ធិង 303.33។

(4) ស្តីក់ម្មមភាព័ស្តីម្ររប័ស្តីម្ររ�ល់ ន្ធិងរដឋបាល់ទាក់់ទូងន្ធឹង —

(i) ការអភិវឌ្រឍ ការត្រូរ�ត់ព័ិន្ធិត់រយ ន្ធិងការវាយត់ម្លៃៃរនៃរប័ណាារ IFSPs ន្ធិង IFSPs ប័ណ្ដោះារ�អាស្តីន្ធែស្ររប័តាម្ម 
§§303.342 តាម្មរយៈ 303.345 ន្ធិង 

(ii) ការអន្ធីវត់ីនៃរផ្នែែរក់រង E ការការពារជាន្ធ�ត់ិវិធី� ន្ធិងស្តីមាស្តីធាត់ីផ្រសេរងទៀៀត់នៃរប្ររព័័ន្ធធសេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យ
ទូូទាំងរដើឋរៅក់ែ�ង ដផ្តែក់រង D នន្ធ 34 CFR §303។ 

(b) ការធានាំ៖ យោងតាម្ម 34 CFR§303.521(a)(4)(ii) បើើស្តីិន្ធជាគ្ររ�ស្គារប័ំពេរញតាម្មន្ធិយម្មន្ធ័យ “អស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់”់ 
ននា�រ៉ាលេ់រស្តីវាក់ម្មមក់ែ�ងរផ្តែក់ C ដដល់បាន្ធក់ំណ្ណត់រៅនលេើ IFSP រប័ស្តី់ក់ូន្ធព័ួករគ ន្ធឹងរត់�វបាន្ធផ្តីល់់ជូនេះរដ្ឋាយម្មិន្ធគិតរ្ៃចេំរពា�
ទគ�ស្គារៀរនា�។ នលេើស្តីពេ�រន្ធ� ភាព័អស្តីម្មត់ុភាព័ក់ែ�ងការទូូទាត់់រប័ស្រ់រគ�ស្គារ ន្ធឹងម្មិន្ធប័ណាារល់ឱ្រយមាន្ធការព័ន្ធរយារៀរព័ល់ ឬការ
ប័ដើិរស្តីធរនេះរស្តីវាក់ម្មមក់ែ�ងរផ្តែក់ C នទូ។

14.B.2  មុខងារ និិងសេេវាក្តីមមអាស្រ័េ�យលើើការចូលរួមក្តីុ�ងថ្លៃៃេចំណាយនៃេគ្រួេ�សារ (FCP) 

(a) យោងតាម្ម 34 CFR §303.521(b) មី្មខងារ ន្ធងិសេរវាក់ម្មម ដចូ្ខាងក្រោររម្មដែរល់អាស្ររយ័លេើការចូ្ល់រមួ្មក់ែ�ងថ្លៃៃរចំ្ណាយ
នៃរគ�ស្គារ នហើើយរដល់ការទូូទាត់់រួម្ម ការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម ការកាត់់ក់ង ឬន្ៃឈ្នួែ�ល់អាចរត់�វបាន្ធគិត់ព�រគ�ស្គារ៖ 

(1) ឧប័ក់រណ្ណ៍ប័ចេចរក់វិទូរយាជំន្ធួយ 

(2) សេរវាក់ម្មមប័ចេចរក់វិទូរយាជំន្ធួយ 

(3) សេរវាក់ម្មមសោត់ទូស្តីរសេន្ធ ៍

(4) ការប្ររឹក់រសាយោប័ល់់ 

(5) សេរវាក់ម្មមស្តីីខភាព័ 

(6) សេរវាក់ម្មមថែរទា ំ

(7) សេរវាក់ម្មមអាហារូប័ត់ុម្មភ 

(8) ការព័រយាបាល់ដោយវិជាារជ�វៈ 

(9) ការព័រយាបាល់ដោយច្ល់នា 

(10) សេរវាក់ម្មមខាងច្ិត់ីស្គាស្ររ ី

(11) សេរវាក់ម្មមស្តីងគម្មក់ិច្ច 

(12) សេរវាក់ម្មមរោគស្គាស្ររីភាស្គា-ការន្ធិយាយ 
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(b) ការធានាំ៖ យោងតាម្ម 34 CFR §303.521 (a) (4)(iii) គ្ររ�ស្គារទាងំឡាយន្ធងឹមិ្មន្ធត្រូរ�វបាន្ធគិត់ថ្លៃៃរលេើស្តីព័�ត់ម្លៃៃរជាក់់សី្វែរង
ននេះរស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ក់ែ�ងរផ្តែក់ C ដដល់អាទស្តី័យតាម្មការច្ូល់រួម្មក់ែ�ងរ្ៃច្ំណាយរៃរគ�ស្គារ (ដដល់រួម្មប័ញ្ញចចូល់ក់ែ�ងច្ំន្ធួន្ធទូឹក្រុរបាក់់
ណាម្មួយរដល់ទូទូួល់បាន្ធព�រប័ភព័ផ្តីល់់ទបាក់់ដរទៀរទៀៀតែរដល់ទត់�វបាន្ធចាំតែ់រច្ងស្ររមាប័់ការទូូទាត់់ចេំរពា�នស្តីវាក់មមរនា�)។ 

14.B.3  បណាាេប្រេភពផ្តីល់ប្រាេេក្តី់ដែេលត្រូេ�វបានិបញ្ចូូ�លទៅក្តីុ�ងប្រេព�និធថ្លៃៃេឈ្នួុ�ល និិងការទូទាត់់របសូ់រដ្ឋឋ Washington សូម្រាេេប់សេេវាក្តីមម
អនិីរាគមនិ៍បឋមវ�យអាស្រ័េ�យតាមការចូលរួមក្តីុ�ងថ្លៃៃេចំណាយនៃេគ្រួេ�សារ

វាគឺជាការរំព័ឹងទូីក់ថា បើើស្តីិន្ធជាភាព័អស្តីម្មត់ុភាព័ក់ែ�ងការទូូទាត់់ម្មិន្ធត្រូរ�វបាន្ធក់ំណ្ណត់់ទៀរ គ្ររ�ស្គារទាំងអស្តី់ដែរល់ទូទូួល់សេរវាក់ម្មម
អាស្ររ័យតាម្មការច្ូល់រួម្មក់ែ�ងថ្លៃៃរច្ំណាយនៃរគ្ររ�ស្គារ ន្ធឹងច្ូល់រួម្មវិភាគទាន្ធផ្នែែរក់ហិរញ្ញញវត់ុ�ច្ំពោះ�សេរវាក់ម្មមក់ូន្ធរប័ស្តី់ព័ួក់គេរតាម្មរយៈ
ការប្រើរើអត់ុប្ររយោជន្ធ៍ធានារ៉ាារប័់រងរដឋ អត់ុប្ររយោជន្ធ៍ធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ ឬតាម្មរយៈការទូូទាត់់ថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់។ ជាល់ទូធផ្តល់ ប្ររភព័ផ្តីល់់
ប្រាររក់់ទាំងឡាយខាងក្រោររម្មត្រូរ�វបាន្ធប័ញ្ញចចូល់ទៅក់ែ�ងប្ររព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត់់ប្រាររក់ ់ន្ធិងថ្លៃៃរសេរវារប័ស្តី ់ESIT៖ 

(a) ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័រដឋ (Apple Health for Kids/Medicaid)

(b) ធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ 

(c) ថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ 

14.B.4  ព�ត់៌មានិអំព�ចំណូូល និិងចំណាយគ្រួេ�សារ  

(a) ម្មីន្ធពេរល់ចេរញវិក់កយប័ត្រូរធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ ឬរដឋ គ្ររ�ស្គារទាំងឡាយន្ធឹងត្រូរ�វបាន្ធផ្តីល់់ជូន្ធន្ធូវប្ររព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត់់ប្រាររក់ ់ន្ធិងថ្លៃៃរ
នស្តីវា ESIT ។ ទគ�ស្គារទាំងឡាយទត់�វបានេះរសេែើឱ្រយបើំរព័ញន្ធូវេរស្តីច្ក់ី�ជូន្ធដំណ្ណឹងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរជាម្មីន្ធ នស្តីច្ក់ី�យល់់ទព័ម្ម
នទប្រើរបាស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ/រដឋ ន្ធិងទ្ររម្មង់ប័ញ្ញាារក់់ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយទគ�ស្គារ តាម្មការស្តីម្ររស្តីប័។

(b) អែក់ស្តីម្ររប័ស្តីម្ររ�ល់ធីន្ធធាន្ធគ្ររ�ស្គារ(FRC) រប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារទាំងឡាយន្ធឹងជួយគ្ររ�ស្គារនានាក់ែ�ងការត្រូរ�ត់ព័ិន្ធិត់រយ ន្ធិងប័ំពេរញន្ធូវ
នស្តីច្ក់ី�ជូន្ធដំណ្ណឹងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរជាម្មីន្ធ នស្តីច្ក់ី�យល់់ទព័មរទប្រើរបាស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ/រដឋ ន្ធិងទ្ររម្មង់ប័ញ្ញាារក់់
ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយទគ�ស្គារតាម្មការស្តីម្ររស្តីប័។

(c) សេរច្ក់ី�ជូន្ធដំណ្ណឹងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរជាម្មីន្ធ សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មប្រើរើប្រាររស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ/រដឋ ន្ធិងទូម្ររង់ប័ញ្ញាារក់់
ព័័ត់៌មាៃរបាក់់ច្ំណ្ណូល់ន្ធិងច្ំណាយទគ�ស្គារន្ធឹងរត់�វបាន្ធដ្ឋាក់រៅ FRC ដដល់ទត់�វបាន្ធចាំត់់តាំងស្ររមាប្រ់រគ�ស្គារៀរនា�។

(d) បើើស្តីិន្ធជាព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយគ្ររ�ស្គារឃើើញថាប្រាររក់់ច្ំណ្ណូល់ប្ររចាំំឆ្នាំារំដែរល់បាន្ធលៃរល់ក់ហើើយមាន្ធច្ំន្ធួន្ធ
នទកាម្ម 200% នន្ធក្រុរម្មិត់ភាពរក្រុ�រក់រប័ស្តី់ស្តីហព័័ន្ធធ (FPL) ដផ្តអករលេើទូំហំរគ�ស្គារ ទគ�ស្គារៀរនា�ន្ធឹងម្មិៃរត់�វបាន្ធត្រូរម្ម�វឱ្រយប័ង់រលេើ
ការច្ំណាយរួមរលេើការធានារ៉ាារប័់រង ការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម ការកាត់់ក់ងធានារ៉ាារប័់រង ឬន្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដែរទូ។ ម្មូល់ន្ធិធីិទូ�ភាារក់់ងារ
នផ្តរសេងរទៀៀត់ ឬម្មូល់ន្ធិធីិរប័ស្វែ់រផ្តែក់ C ដដល់ជាអែក់ប័ង់របាក់់ច្ីងរទកាយប័ំផ្តីត់ អាចរត់�វបានេះរទបើើរដើើម្មរបី�រ៉ាារប័់រងរ្ៃច្ំណាយទាំងរន្ធ�។

(e) បើើស្តីិន្ធជាព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយគ្ររ�ស្គារឃើើញថាប្រាររក់់ច្ំណ្ណូល់ប្ររចាំំឆ្នាំារំដែរល់បាន្ធលៃរល់ក់ហើើយមាន្ធច្ំន្ធួន្ធ
នលេើស្តី 200% នន្ធ FPL ដដលរផ្តអករលេើទូំហំរគ�ស្គារ នបើើអាច្អន្ធីវត់ីបាន្ធ ននា�ទគ�ស្គារៀរនា�ន្ធឹងរត់�វបាន្ធត្រូរម្ម�វឱ្រយប័ង់រលេើការ
ច្ំណាយរួមរលេើការធានារ៉ាារប័់រង ការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម ការកាត់់ក់ងធានារ៉ាារប័់រង ឬន្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដខ។

14.B.5  ការប្រើេើប្រាេេសូ់ការចេេញថ្លៃៃេធានាំរាាេប់រង/ការធានាំរាាេប់រងថែេទាំសូុខភាពរដ្ឋឋ (Apple Health for Kids/Medicaid) 

(a) យោងតាម្ម 34 CFR§303.520(a)(2)(i) គ្ររ�ស្គារទាំងឡាយដែរល់បាន្ធច្ី�ឈ្មោះះរ�នៅក់ែ�ងក់ម្មមវិធី�អន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យនៃរ  
ESIT ន្ធឹងម្មិន្ធត្រូរ�វបាន្ធត់ម្ររ�វឲ្រយច្ី�ឈ្មោះះរ�ប្រើរើ ឬច្ី�ឈ្មោះះរ�នៅក់ែ�ង Apple Health for Kids/Medicaid ជាល់ក់ខខណ្ណឌស្តីម្រាររប័់
ក់ូន្ធរប័ស្តី់ព័ួក់គេរដើើម្មរបី�ទូទូួល់សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យក់ែ�ងផ្នែែរក់ C ទៀរ។ 

(b) យោងតាម្ម 34 CFR§303.520(a)(3) គ្ររ�ស្គារទាំងឡាយន្ធឹងត្រូរ�វបាន្ធផ្តីល់់ជូន្ធន្ធូវប្ររព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត់់ប្រាររក់ ់ន្ធិងថ្លៃៃរសេរវា 
ESIT ម្មីនេះរព័លេរទបើើអត្រូុរបើរយាជន្ធ៍ឬការធានារ៉ាារប័់រងរដឋរប័ស្តី់ឪព័ីក់មា្រយ ឬក់ូន្ធ ក់់ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមក់ែ�ងរផ្តែក់ C។ 

(c) យោងតាម្ម 34 CFR§303.520(a)(2)(ii) អែក់ផ្តីល់់អន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យន្ធឹងទូទូួល់ការយល់់ពរម្មព័�គ្ររ�ស្គារបើើស្តីិន្ធជាការ
ទូទូួល់ Apple Health for Kids/Medicaid ន្ែើឱ្រយមាន្ធក់រណ្ណ�ណាម្មួយខាងរទកាម្ម៖ 

(1) ការ្យច្ី�ន្ធូវការធានារ៉ាារប័់រងពេរញម្មួយជ�វិត់ដែរល់មាន្ធ ឬអត់ុប្ររយោជន្ធ៍ដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធធានារ៉ាារប័់រងផ្រសេរងទៀៀត់ស្តីម្រាររប័់ក់ូន្ធ 
ឬឪព័ីក់មា្រយរដល់ស្តីុិតរទកាម្មក់ម្មមវិ្�រនា� 

(2) ្ែើឱ្រយឪព័ីក់មា្រយរប័ស្តី់ក់ីមារទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់ប័ណាារសេរវាក់ម្មមដែរល់ ដែរល់ម្មិន្ធដូច្នោះារ�ទៀរត្រូរ�វបាន្ធទូូទាត់់ដោយក់ម្មមវិធី�អត់ុ
ទបើរយាជន្ធ៍ស្គាធារណ្ណៈ ឬការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ 
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(3) ប័ណាារល់ឱ្រយមាន្ធការកើន្ធឡើើងន្ធូវប័ីព័ែលាភរ៉ាារប័់រង ឬការប័ញ្ញរឈប័់ន្ធូវអត់ុប្ររយោជន្ធ ៍ឬការធានារ៉ាារប័់រងរដឋណាម្មួយស្តីម្រាររប័់
ក់ីមារ ឬឪព័ីក់មា្រយ ឬ 

(4) ហាន្ធិភ័យនៃរការបាត់់ប័ង់ស្តីិទូធិទូទូួល់ស្តីម្រាររប័់ក់ីមារ ឬឪព័ីក់មា្រយរប័ស្តី់ក់ីមារ ច្ំពោះ�ការអន្ធីគ្រោះររ�ផ្នែអរក់លេើស្តីហគម្មន្ធ ៍ន្ធិង
ផ្តទ� ដដលរផ្តអករលេើការច្ំណាយរដល់ទាក់់ទូងន្ធឹងស្តីីខភាព័ជាស្តីរីប័។ 

(d) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(b)(1) នៅពេរល់គ្ររ�ស្គារទាំងឡាយមាន្ធទាំង Apple Health ស្តីម្រាររប័់ក់ម្មមវិធី� Kids/
Medicaid ន្ធិងការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ អែក់ផ្តីលេ់រស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យទត់�វរត់ទូទូួល់ការយល់់ទព័ម្មព័�ឪព័ីក់មា្រយស្ររមាប័់៖ 

(1) ការប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារ ដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់ការផ្តីល់់
ជូន្ធដំប័ូងរនេះរស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យរដល់មានេះរៅក់ែ�ង IFSP 

(2) ការប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ ដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់ការកើន្ធឡើើងន្ធូវភាព័
ញឹក់ញាប័ ់រយៈនព័ល់ ន្រៀរវលា ឬ ភាព័ខាារំងកាារននេះរស្តីវាក់មមរៅក់ែ�ង IFSP រប័ស្តី់ក់ីមារ។ 

(e) ការធានាំ៖ យោងតាម្ម 34 CFR §303.521(a)(4)(iv) ប័ណាារគ្ររ�ស្គារដែរល់មាន្ធអត់ុប្ររយោជន្ធ ៍ឬការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ
 ន្ធឹងម្មិៃរត់�វបាន្ធគិតរ្ៃរទចេើន្ធជាងប័ណាារទគ�ស្គាររដល់គ្នាះរន្ធអត្រូុរបើរយាជន្ធ ៍ឬការធានារ៉ាារប័់រង ឬការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជនេះរដ្ឋាយម្មិន្ធ
ស្តីមាមាទត់គ្នាារននា�នទូ។

(f) អែក់ផ្តីល់់សេរវាអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យន្ធឹង៖ 

(1) យោងតាម្ម 34 CFR §§303.414 and 303.520(a)(3)(i) ជូន្ធដំណ្ណឹងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរទៅ
ទគ�ស្គាររដល់បាន្ធច្ី�ន្ះរ�ក់ែ�ង Apple Health for Kids/Medicaid ដដល់ទបាប័់ព័ួករគថាព័័ត់៌មាន្តែរដល់អាច្ក់ំណ្ណត់់
អត់ីស្តីញ្ញាារណ្ណផ្រល់់ខៃ�ន្ធន្ធឹងរត់�វបាន្ធប័ងា្រញរៅ Apple Health for Kids/Medicaid ក់ែ�ងរគ្នាល់ប័ំណ្ណងរច្ញវិក់កយប្ររត់
ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យរដល់បាន្ធផ្តីលេ់រៅឱ្រយក់ូន្ធរប័ស្តី់ព័ួករគ។   

(2) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(a)(3)(iii) ផី្តល់ដំ់ណ្ណងឹដល់គ់្ររ�ស្គារទំាងឡាយថាព័កួ់គេរមាន្ធស្តីទិូធដិក់ការយល់ព់រម្ម
រប័ស្តី់ព័ួករគចេំរពា�ការប័ងា្រញព័័ត់៌មាន្តែរដល់អាច្ក់ំណ្ណត់់អត់ីស្តីញ្ញាារណ្ណផ្រល់់ខៃ�ន្ធស្ររមាបើ់រគ្នាល់ប័ំណ្ណងរច្ញវិក់កយប្ររត់
នៅនព័ល់ណាក់៏បាន្ធ។

(3) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(a)(3)(iv) ផ្តីល់់សេរច្ក់ី�ថែៃរងការណ្ណ៍ជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរអំព័�ប្ររភេរទូច្ំណាយ
ទូូនៅដដល់ទគ�ស្គារអាច្ន្ធឹងមាន្ធ នដ្ឋាយស្គារការៀរទប្រើរបាស្តី់ Apple Health for Kids/Medicaid ។ 

(g) អែក់ផ្តីល់់សេរវាអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យន្ធឹងម្មិន្ធទូូទាត់់ច្ំណាយលេើប័ីព័ែលាភរ៉ាារប័់រងស្តីម្រាររប័ ់Apple Health for Kids/Medicaid 
នទូ។ 

(h) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(a)(2)(iii) បើើស្តីិន្ធជាឪព័ីក់មា្រយ ម្មិន្ធផ្តីល់់ការយល់់ពរម្មក់ែ�ងការច្ី�ឈ្មោះះរ� ឬទូទូួល់
 Apple Health for Kids/Medicaid នទូ ននា�អែក់ផ្តីលេ់រស្តីវាអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យរៅដត្រូរត់�វផ្តីល់់ជូន្ធប័ណាារនស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍
ប័ឋម្មវ័យក់ែ�ងរផ្តែក់ C ទាំងរនា�នៅនលេើ IFSP ដដល់ឪព័ីក់មា្រយបាន្ធផ្តីល់់ការយល់់ទព័ម្ម។ ក់ងែ�ការយល់់ទព័ម្មស្ររមាប័់ការៀរទបើើ
 Apple Health for Kids/Medicaid ម្មិន្ធអាចរត់�វបានេះរទបើើរដើើម្មរបី�ព័ន្ធរយារៀរព័ល់ ឬប័ដើិរស្តី្រស្តីវាក់ម្មមណាម្មួយរៅនទកាមែរផ្តែករន្ធ�
ចេំរពា�ក់ីមារ ឬទគ�ស្គារៀរទូ។

(i) នៅពេរល់ស្តីិទូធិទូទូួល់ Apple Health for Kids/Medicaid ម្មិន្ធអាច្ប័ញ្ញាារក់់បាន្ធ ឬក់៏គ្ររ�ស្គារបាន្ធប័ដិសេរធីម្មិន្ធផ្តីល់់ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�
ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយទគ�ស្គារ ននា�ទគ�ស្គារៀរនា�ន្ធឹងរត់�វបាន្ធត្រូរម្ម�វឱ្រយអន្ធីវត់ីតាម្ររប័ព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត្រូ់របាក់ ់ន្ធិងរ្ៃរស្តីវារប័ស្តី់រដឋ
 Washington ។ 
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14.B.6  ការប្រើេើប្រាេេសូ់ការធានាំរាាេប់រង/ការធានាំរាាេប់រងថែេទាំសូុខភាពឯក្តីជនិ 

(a) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(b)(1)(iii) គ្ររ�ស្គារទាំងឡាយន្ធឹងត្រូរ�វបាន្ធផ្តីល់់ជូន្ធ ន្ធូវប្ររព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត់់ប្រាររក់ ់ន្ធិងថ្លៃៃរ
នស្តីវា ESIT ម្មីនេះរព័លេរទបើើការៀរច្ញរ្ៃធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងរ្ទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់ឱ្ព័ីក់មា្រយ ឬក់ូនេះរដើើម្មរបី�ប័ង់របាក់់
ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមក់ែ�ងរផ្តែក់ C។ 

(b) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(b)(1)(i) អែក់ផ្តីល់់សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យត្រូរ�វតែរទូទូួល់ការយល់់ពរម្មព័�ឪព័ីក់
មា្រយស្ររមាប័់៖ 

(1) ការប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារ ដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់ការផ្តីល់់
ជូន្ធដំប័ូងរនេះរស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យរដល់មានេះរៅក់ែ�ង IFSP 

(2) ការប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ ដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់ការកើន្ធឡើើងន្ធូវភាព័
ញឹក់ញាប័ ់រយៈនព័ល់ ន្រៀរវលា ឬ ភាព័ខាារំងកាារននេះរស្តីវាក់មមរៅក់ែ�ង IFSP រប័ស្តី់ក់ីមារ។ 

(c) ការធានាំ៖ យោងតាម្ម 34 CFR §303.521(a)(4)(iv) ប័ណាារគ្ររ�ស្គារដែរល់មាន្ធការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ ន្ធឹងម្មិន្ធត្រូរ�វបាន្ធ
គិតរ្ៃរទចេើន្ធជាងប័ណាារទគ�ស្គាររដល់គ្នាះរន្ធអត្រូុរបើរយាជន្ធ ៍ឬការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ឬការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជនេះរដ្ឋាយម្មិន្ធស្តីមាមាទត់គ្នាារ
ននា�នទូ។

(d) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(b)(1)(ii) អែក់ផ្តីល់់សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យន្ធឹងផ្តីល់់ជូន្ធសេរច្ក់ី�ថែៃរងការណ្ណ៍ជា
លាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរអំព�របើរភទូច្ំណាយទូូនៅដដល់ទគ�ស្គារអាច្ន្ធឹងមានេះរដ្ឋាយស្គារការៀរទប្រើរបាស្តី់ការៀរច្ញរ្ៃធានារ៉ាារប័់រង/
ការធានារ៉ាារប័់រងរ្ទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ ដូច្ជា៖ 

(1) ការទូូទាត់់រួម្ម ការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម ប័ីព័ែលាភរ៉ាារប័់រង ឬការកាត់់ក់ង ឬការច្ំណាយរយៈពេរល់វរងផ្រសេរងទៀៀត់ ដូច្ជា
ការបាត់់ប័ង់អត្រូុរបើរយាជនេះ៍រដ្ឋាយស្គារច្ំន្ធួន្ធអត់ិប័រមានន្ធការៀរច្ញរ្ៃធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងរ្ទាំស្តីីខភាពរប័ចាំំឆ្នាំារំ 
ឬម្មួយជ�វិត់ នទកាម្មប័ណ្ណណធានារ៉ាារប័់រងស្ររមាប័់ក់ីមារ ឪព័ីក់មា្រយ ឬស្តីមាជិក្រុរគ�ស្គាររប័ស្តី់ក់ីមារ 

(2) ស្តីកា្រន្ធីព័ល់ដែរល់ការប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារ អាច្
ជ�ឥទូធិព័ល់អវិជជមាន្ធដល់់ភាព័អាចេរទបើើបានៃរន្ធធានារ៉ាារប័់រងស្តីីខភាព័ដល់់ក់ីមាររដល់មាន្ធព័ិការភាព័ ឪព័ីក់មា្រយ ឬ
ស្តីមាជិក្រុរគ�ស្គាររប័ស្តី់ក់ីមារ ដដល់ទត់�វបាន្ធរ៉ាារប័់រងរទកាម្មប័ណណរន្ធ� នហើើយការៀរច្ញរ្ៃធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងរ្ទាំ
ស្តីីខភាព័ អាចរត់�វបាន្ធប័ញ្ញរឈបើ់រដ្ឋាយស្គារការៀរទប្រើរបាស្តី់ប័ណ្ណណធានារ៉ាារប័់រងរដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍
ប័ឋម្មវ័យក់ែ�ងរផ្តែក់ C ឬ 

(3) ស្តីកា្រន្ធីព័ល់ដែរល់ប័ីព័ែលាភស្តីម្រាររប័់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ អាច្ត្រូរ�វបាន្ធរងផ្តល់ប័ុ�ពាល់់
នដ្ឋាយស្គារការៀរទប្រើរបាស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជនេះរដើើម្មរបី�ទូូទាត់់ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យ។ 

(e) អែក់ផ្តីល់់សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យ ន្ធឹងម្មិន្ធប័ង់ថ្លៃៃរប័ីព័ែលាភរ៉ាារប័់រងស្តីម្រាររប័់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំ
ស្តីីខភាពេរទូ។ 

(f) យោងតាម្ម 34 CFR §303.520(a)(2)(iii) បើើស្តីិន្ធជាឪព័ីក់មា្រយ ម្មិន្ធផ្តីល់់ការយល់់ពរម្មឲ្រយប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរ
ធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងរ្ទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជនេះរនា�នទូ ននា�អែក់ផ្តីលេ់រស្តីវាអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យរៅដត្រូរត់�វផ្តីល់់ជូន្ធ
ប័ណាារនស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យក់ែ�ងរផ្តែក់ C ទាំងរនា�នៅនលេើ IFSP ដដល់ឪព័ីក់មា្រយបាន្ធផ្តីល់់ការយល់់ទព័ម្ម។ ក់ងែ�
ការយល់់ទព័ម្ម អាច្ន្ធឹងម្មិៃរត់�វបានេះរទបើើរដើើម្មរបី�ព័ន្ធរយារៀរព័ល់ ឬប័ដើិរស្តី្រស្តីវាក់ម្មមណាម្មួយចេំរពា�ក់ីមារ ឬទគ�ស្គារៀរឡើើយ។ នៅនព័ល់
ឪព័ីក់មា្រយ ឬទគ�ស្គារ ម្មិន្ធផ្តីល់់ការយល់់ទព័ម្មឲ្រយ នទប្រើរបាស្តី់ការៀរច្ញរ្ៃធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងរ្ទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់
ព័ួករគ ទគ�ស្គារន្ធឹងរត់�វបាន្ធត្រូរម្ម�វឲ្រយអន្ធីវត់ីតាម្ររប័ព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត្រូ់របាក់ ់ន្ធិងរ្ៃរស្តីវារប័ស្តី់រដឋ Washington ។   

(g) ស្តីម្រាររប័់គ្ររ�ស្គារទាំងអស្តី់ដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធគិត់ប្រាររក់់ជាល់ក់ខណ្ណៈការទូូទាត់់រួម្ម ការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម ឬការកាត់់ក់ង ម្មូល់ន្ធិធីិទូ�ភាារក់់ងារ
នផ្តរសេងរទៀៀត់ ដដល់រួម្មទាំងអែក់ប័ង់របាក់់ក់ែ�ងរផ្តែក់ C នន្ធម្មូល់ន្ធិធីិច្ីងរទកាយប័ងអស្តី ់អាចរត់�វបានេះរទបើើរដើើម្មរបី�រ៉ាារប័់រងរ្ៃច្ំណាយ
ទាំងរន្ធ�។

(h) គ្ររ�ស្គារដែរល់ហួស្តីពេរល់ 90 ថ្លៃៃរ នៅម្មិន្ធទាន្ធ់ប័ង់ប្រាររក់់ច្ំពោះ�ការទូូទាត់់រួម្ម ការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម ឬការកាត់់ក់ង នោះ�ន្ធឹងទូទូួល់រង
ការព័រយ�រ នស្តីវាក់ម្មមអាទស្តី័យរលេើការច្ូល់រួម្មក់ែ�ងរ្ៃច្ំណាយរៃរគ�ស្គារ រហូត់ដលេ់រព័ល់បើរងកើតែរផ្តន្ធការទូូទាត់់រួច្រ៉ាល់់។ វាន្ធឹង
នកើតរឡើើងប័នា្រប័់ព័�មាន្ធការជូន្ធដំណ្ណឹងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរដល់់ទគ�ស្គារ អែក់ស្ររម្មប័ស្ររម្ម�ល់ធីន្ធធាៃរគ�ស្គារ ន្ធិងអែក់ផ្តីល់់
នស្តីវាក់ម្មម។
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14.B.7  និិយមនិ�យអំព�សូមត់ថភាពទូទាត់់របសូ់ឪពុក្តីមាាេយ
ESIT បាន្ធក់ំណ្ណត់់ថា សូមត់ថភាពទូទាត់ ់ជាប្រាររក់់ច្ំណ្ណូល់ស្តីរីប័ប្ររចាំំឆ្នាំារំដែរល់បាន្ធលៃរល់ក់ហើើយរប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារដែរល់សេមើ ឬខ័ស្តី់ជាង
 200% នៃរក់ម្ររិត់ភាព័ក្រុរ�ក្រុររប័ស្តី់ស្តីហព័័ន្ធធ (FPL) ដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធលៃរល់ក់ស្តីម្រាររប័់ការច្ំណាយឥត់ស្តីំណ្ណងដែរល់អន្ធីគ្រោះររ�ឲ្រយបាន្ធ
 ដែរល់លេើស្តីព័� 10%។
(a) ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយគឺត្រូរ�វការដើើម្មរបី�ក់ំណ្ណត់់ព័�ស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់់ថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ប្ររចាំំខែររប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារ។
(b) ការច្ំណាយឥត់ស្តីំណ្ណងដែរល់អន្ធីគ្រោះររ�ឲ្រយបាន្ធ រួម្មមាន្ធ៖ ការច្ំណាយលេើផ្នែែរក់វេរជជស្គាស្ររ ីន្ធិងទូន្ធីស្គាស្រីរ រួម្មមាន្ធប័ីព័ែលាភ

រ៉ាារប័់រង ការកាត់់ក់ង ការច្ំណាយរួម្ម ន្ធិងការធានារ៉ាារប័់រងរួម្ម 

(1) ការច្ណំាយលេើផ្នែែរក់វេរជជស្គាស្ររ ីន្ធងិទូនី្ធស្គាសី្ររ រមួ្មមាន្ធបី័ព័ែលាភរ៉ាារប់័រង ការកាត់់ក់ង ការច្ណំាយរមួ្ម ន្ធងិការធានារ៉ាារប័រ់ងរមួ្ម
(2) ការព័រយាបាល់ស្តីីខភាព័ផ្តៃចូវច្ិត់ីម្មិន្ធត្រូរ�វបាន្ធធានារ៉ាារប័់រងទៀរ 
(3) ការថែរទាំស្តីីខភាព័តាម្មផ្តទ�ដែរល់ផ្តីល់់ដោយទូ�ភាារក់់ងារស្តីីខភាព័តាម្មផ្តទ�ដែរល់មាន្ធអាជាារប័ណ្ណណ 
(4) ការទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់អាហារក់ិច្ច/ការគ្នាំពារក់ីមារ 
(5) ការច្ំណាយលេើការថែរទាំក់ីមារដែរល់កើត់មាន្ធនៅពេរល់ឪព័ីក់មា្រយ្ែើការ ឬទៅស្គាលារៀៀន្ធ។   

(c) ម្មីន្ធពេរល់ចេរញវិក់កយប័ត្រូរចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័រដឋ ឬការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំ
ស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ ទគ�ស្គារន្ធឹងរត់�វបានេះរសេែើស្តីីំឲ្រយព័ិន្ធិត់រយ ន្ធិងបើំរព័ញរស្តីច្ក់ី�ជូន្ធដំណ្ណឹងម្មីន្ធជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរ នស្តីច្ក់ី�យល់់
ទព័មរទប្រើរបាស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ន្ធិង/ឬ ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ ន្ធិងរប័ប័ប័ទៀរផ្ទៀងផ្រត់់ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ ដដល់ន្ធឹងរួម្មមាន្ធ
ដូច្ខាងរទកាម្ម៖ 

(1) ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ 

(2) សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មប័ញ្ចេចរញព័័ត់៌មាន្ធដែរល់អាច្ក់ំណ្ណត់់អត់ីស្តីញ្ញាារណ្ណផ្រល់់ខៃ�ន្ធ ន្ធិង 

(3) សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មប្រើរើប្រាររស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ន្ធិង/ឬឯក់ជន្ធ។
(d) ឋាន្ធៈនៃរស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់់រប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារត្រូរ�វព័ិន្ធិត់រយឡើើងវិញ ន្ធិង្ែើប័ច្ច�ប័របីន្ធែភាព័យាារងហោច្ណាស្តី់ម្មួយឆ្នាំារំម្មីង ឬឆ្នាំប័់ជាងនេះរ�

នបើើស្តីិន្ធជាទគ�ស្គារៀរសេែើស្តីីំ។
14.B.8  និិយមនិ�យអំព�អសូមត់ថភាពទូទាត់់របសូ់ឪពុក្តីមាាេយ

ESIT បាន្ធក់ណំ្ណត់់ថា សូមត់ថភាពទូទាត់់ ជាប្រាររក់់ចំ្ណូ្ណល់ស្តីរបី័ប្ររចាំឆំ្នាំារដំែរល់បាន្ធលៃរល់ក់ហើើយរប័ស្តីគ់្ររ�ស្គារដែរល់សេមើ ឬក្រោររម្ម 200% 
នៃរក់ម្ររតិ់ភាព័ក្រុរ�ក្រុររប័ស្តីស់្តីហព័័ន្ធធ (FPL) ដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធលៃរល់ក់ស្តីម្រាររប័ក់ារច្ណំាយឥត់ស្តីណំ្ណងដែរល់អនី្ធគ្រោះររ�ឲ្រយបាន្ធ ដែរល់លេើស្តីព័�
 10%។
(a) ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយគឺត្រូរ�វការដើើម្មរបី�ក់ំណ្ណត់់ព័�ស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់់រប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារ។ 

(b) ការច្ំណាយម្មិន្ធឲ្រយស្តីងវិញដែរល់អាច្អន្ធីញ្ញាារត់បាន្ធរួម្មមាន្ធ៖ 

(1) ការច្ណំាយលេើផ្នែែរក់វេរជជស្គាស្ររ ីន្ធងិទូនី្ធស្គាសី្ររ រមួ្មមាន្ធបី័ព័ែលាភរ៉ាារប់័រង ការកាត់់ក់ង ការច្ណំាយរមួ្ម ន្ធងិការធានារ៉ាារប័រ់ងរមួ្ម 

(2) ការព័រយាបាល់ស្តីីខភាព័ផ្តៃចូវច្ិត់ីម្មិន្ធត្រូរ�វបាន្ធធានារ៉ាារប័់រងទៀរ 
(3) ការថែរទាំស្តីីខភាព័តាម្មផ្តទ�ដែរល់ផ្តីល់់ដោយទូ�ភាារក់់ងារស្តីីខភាព័តាម្មផ្តទ�ដែរល់មាន្ធអាជាារប័ណ្ណណ 
(4) ការទូូទាត់់ស្តីម្រាររប័់អាហារក់ិច្ច/ការគ្នាំពារក់ីមារ 
(5) ការច្ំណាយលេើការថែរទាំក់ីមារដែរល់កើត់មាន្ធនៅពេរល់ឪព័ីក់មា្រយ្ែើការ ឬទៅស្គាលារៀៀន្ធ។

(c) ម្មីន្ធពេរល់ចេរញវិក់កយប័ត្រូរចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័រដឋ ឬការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំ
ស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ ទគ�ស្គារន្ធឹងរត់�វបានេះរសេែើស្តីីំឲ្រយព័ិន្ធិត់រយ ន្ធិងបើំរព័ញរស្តីច្ក់ី�ជូន្ធដំណ្ណឹងម្មីន្ធជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរ នស្តីច្ក់ី�យល់់
ទព័មរទប្រើរបាស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងស្គាធារណ្ណៈ ន្ធិង/ឬ ធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធ ន្ធិងរប័ប័ប័ទៀរផ្ទៀងផ្រត់់ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ ដដល់ន្ធឹង
រួម្មមាន្ធដូច្ខាងរទកាម្ម៖ 

(1) ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ 

(2) សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មប័ញ្ចេចរញព័័ត់៌មាន្ធដែរល់អាច្ក់ំណ្ណត់់អត់ីស្តីញ្ញាារណ្ណផ្រល់់ខៃ�ន្ធ ន្ធិង 

(3) សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មប្រើរើប្រាររស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ន្ធិង/ឬឯក់ជន្ធ។
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(d) ឋាន្ធៈនៃរស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់់រប័ស្តី់គ្ររ�ស្គារត្រូរ�វព័ិន្ធិត់រយឡើើងវិញ ន្ធិង្ែើប័ច្ច�ប័របីន្ធែភាព័យាារងហោច្ណាស្តី់ម្មួយឆ្នាំារំម្មីង ឬឆ្នាំប័់ជាងនេះរ�
នបើើស្តីិន្ធជាទគ�ស្គារៀរសេែើស្តីីំ។ 

14.B.9  ថ្លៃៃេឈ្នួុ�ល 

(a) យោងតាម្ម 34 CFR §303.521 ស្តីម្រាររប័់គ្ររ�ស្គារដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធក់ំណ្ណត់់ថាមាន្ធ “ស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់”់ ESIT បាន្ធប័ងកើត់
ន្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដខស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យអាទស្តី័យរលេើការច្ូល់រួម្មក់ែ�ងរ្ៃច្ំណាយរៃរគ�ស្គារ នៅនព័ល់មាន្ធក់តា្រ
ណាម្មួយខាងរទកាមរន្ធ�៖ 

(1) គ្ររ�ស្គារប័ដិសេរធីប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់ព័ួក់គេរ

(2) គ្ររ�ស្គារប័ដិសេរធីការប្រើរើប្រាររស្តី ់Apple Health for Kids/Medicaid រប័ស្តី់ព័ួក់គេរ ការធានារ៉ាារប័់រង/ការរ៉ាារប័់រងថែរទាំ
ស្តីីខភាព័ស្គាធារណ្ណៈ ន្ធិងមាន្ធច្ំណ្ណូល់ទប័ចាំំឆ្នាំារំដដល់បានៃរល់ល់ករហើើយរសេមើ ឬនលេើស្តី 200% FPL ឬ

(3) គ្ររ�ស្គារម្មិន្ធមាន្ធ Apple Health for Kids/Medicaid ឬការធានារ៉ាារប័់រង/ការរ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធ ។

(b) គ្ររ�ស្គារដែរល់ប័ដិសេរធីម្មិន្ធផ្តីល់់ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ ន្ធឹងត្រូរ�វទូូទាត់់ថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ប្ររចាំំខែរក់ែ�ងក់ម្ររិត់ខ័ស្តី់ប័ំផ្តីត់ផ្នែអរក់លេើ
ទូំហំរគ�ស្គារ ដដល់រួម្មប័ញ្ញចចូល់ក់ែ�ងច្ំន្ធួន្ធទូឹក្រុរបាក់រដល់ទូទូួល់បាន្ធព�រប័ភព័ផ្តីល់់ទបាក់រដឋដរទៀរទៀៀតែរដល់ទូទូួល់បាន្ធក់ែ�ងការទូូទាត់់
ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមទាំងរនា�។ 

(c) កាល់វិភាគថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ប្ររចាំំខែរ ត្រូរ�វបាន្ធប័ងកើត់ឡើើងដោយផ្នែអរក់លេើគោល់ការណ្ណ៍ណែរនាំអំព័�ក់ម្ររិត់ភាព័ក្រុរ�ក្រុររប័ស្តី់ស្តីហព័័ន្ធធ 
(FPL) នហើើយន្ធឹងរត់�វបានេះរ្ែើប័ច្ច�ប័របីន្ធែភាព័ជានរៀៀងរ៉ាល់់ឆ្នាំារំ។  

(d) ប្ររស្តីិន្ធបើើគ្ររ�ស្គារផ្តីល់់ការយល់់ពរម្មឲ្រយប្រើរើប្រាររស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ន្ធិង/ឬ ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់ព័ួក់គេរស្តីម្រាររប័់ការផ្តីល់់សេរវាក់ម្មម
អន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យរដល់អាទស្តី័យរលេើការច្ូល់រួម្មក់ែ�ងរ្ៃច្ំណាយរៃរគ�ស្គារ ននា�ព័ួករគន្ធឹងម្មិន្ធប័ង់រ្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដែរទូ។

(e) ស្តីម្រាររប័់គ្ររ�ស្គារដែរល់បាន្ធច្ី�ឈ្មោះះរ�ក់ែ�ង Apple Health for Kids/Medicaid ប័ំពេរញតាម្មន្ធិយម្មន្ធ័យអំព័� “អស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់”់ 
ន្ធិងប័ដើិរស្តីធីម្មិនេះរទប្រើរបាស្រ់រប័ភព័ផ្តីល់់ទបាក់រន្ធ�ស្ររមាប័់ទូូទាត់រស្តីវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យក់ែ�ងរផ្តែក់ C ននា�នស្តីវាក់ម្មមក់ែ�ង
ដផ្តែក់ C ទាំងអស្វែ់រដល់ទត់�វបាន្ធក់ំណ្ណត់់អំព័� IFSP រប័ស្តី់ក់ូន្ធព័ួករគ ន្ធឹងរត់�វបាន្ធផ្តីល់់ជូនេះរដ្ឋាយម្មិន្ធគិតរ្ៃ។ នលេើស្តីពេ�រន្ធ� ភាព័
អស្តីម្មត់ុភាព័ក់ែ�ងការទូូទាត់់រប័ស្រ់រគ�ស្គារ ន្ធឹងម្មិន្ធប័ណាារល់ឱ្រយមាន្ធការព័ន្ធរយារៀរព័ល់ ឬការប័ដើិរស្តីធរនេះរស្តីវាក់ម្មមក់ែ�ងរផ្តែក់ C នទូ។ 

(f) ស្តីម្រាររប័់គ្ររ�ស្គារដែរល់ម្មិន្ធបាន្ធច្ី�ឈ្មោះះរ�ច្ូល់ក់ែ�ង Apple Health for Kids/Medicaid ន្ធិងបាន្ធប័ដិសេរធីម្មិន្ធផ្តីល់់ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�
ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ ន្ធឹងរត់�វបាន្ធគិតរ្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដែរៅក្រុរម្មិត់ខ័ស្តី់ប័ំផ្តីតែរផ្តអករលេើទូំហំរគ�ស្គារ ដដល់រួម្មប័ញ្ញចចូល់ក់ែ�ងច្ំន្ធួន្ធ
ទូឹក្រុរបាក់រដល់ទូទូួល់បាន្ធព�រប័ភព័ផ្តីល់់ទបាក់់រដឋដរទៀរទៀៀតែរដល់ទូទូួល់បាន្ធក់ែ�ងការទូូទាត់់ស្ររមាបើ់រស្តីវាក់ម្មមទាំងរនា�។ 

(g) គ្ររ�ស្គារដែរល់ប័ដិសេរធីម្មិន្ធប្រើរើប្រាររស្តី់ការចេរញថ្លៃៃរធានារ៉ាារប័់រង/ការធានារ៉ាារប័់រងថែរទាំស្តីីខភាព័ឯក់ជន្ធរប័ស្តី់ព័ួក់គេរ ន្ធិងដែរល់បាន្ធ
ផ្តីល់់ព័័ត់៌មាន្ធអំព័�ច្ំណ្ណូល់ ន្ធិងច្ំណាយ ន្ធឹងរត់�វបាន្ធគិតរ្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដែរដ្ឋាយរផ្តអករលេើទូំហំរគ�ស្គារ ន្ធិងច្ំណ្ណូល់ទប័ចាំំឆ្នាំារំដដល់
បានៃរល់ល់ករហើើយ។

(h) គ្ររ�ស្គារអាច្សេែើស្តីីំឲ្រយមាន្ធការក់ំណ្ណត់់ឡើើងវិញន្ធូវថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ប្ររចាំំខែររប័ស្តី់ព័ួក់គេររ៉ាល់់ពេរល់មាន្ធការផារស្តី់ប័ីចូរទូំហំគ្ររ�ស្គារ ច្ំណ្ណូល់ 
ន្ធិង/ឬច្ំណាយ។ ការរក់ស្ររម្ម�ល់ណាម្មួយរៅនលេើរ្ៃឈ្នួែ�ល់ទប័ចាំំដខ ន្ធឹងរកើត់មាន្ធប័នា្រប័់ព័�បានេះរ្ែើការក់ំណ្ណត់រឡើើងវិញ។ 

(i) គ្ររ�ស្គារដែរល់ហួស្តីពេរល់ 90 ថ្លៃៃរ នៅម្មិន្ធទាន្ធ់ប័ង់ថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ប្ររចាំំខែររប័ស្តី់ព័ួក់គេរ នោះ�ទូទូួល់រងការព័រយ�រ សេរវាក់ម្មមស្តីម្រាររប័់ក់ូន្ធ
រប័ស្តី់ព័ួករគអាទស្តី័យរលេើការច្ូល់រួម្មក់ែ�ងរ្ៃច្ំណាយរៃរគ�ស្គាររហូត់ដលេ់រព័ល់បើរងកើតែរផ្តន្ធការទូូទាតែ់រដល់អាច្ទូទូួល់យក់បាន្ធ
រួច្រ៉ាល់់។ វាន្ធឹងរកើតរឡើើងប័នា្រប័់ព័�មាន្ធការជូន្ធដំណ្ណឹងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរដល់់ទគ�ស្គារ អែក់ស្ររម្មប័ស្ររម្ម�ល់ធីន្ធធាៃរគ�ស្គារ
 ន្ធិងអែក់ផ្តីលេ់រស្តីវាក់ម្មម។
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14.B.10 លក្តីខខណូឌត់ម្រូេ�វនៃេការការពារតាមនិ�ត់ិវិធី�

(a) យោងតាម្ម 34 CFR §303.521(e) គ្ររ�ស្គារន្ធឹងត្រូរ�វបាន្ធផ្តីល់់ជូន្ធន្ធូវសេរច្ក់ី�ច្ម្មៃងអំព័�ប្ររព័័ន្ធធប័័ណ្ណណទូូទាត់់ប្រាររក់ ់ន្ធិងថ្លៃៃរសេរវា
ដដលេររៀៀប័រ៉ាប័់ល់ម្មអិត់អំព័�ការការពារតាម្មន្ធ�ត់ិវិធ�រដល់ទាក់់ទូងន្ធឹង៖ 

(1) ការដ្ឋាក់់ក់ំហិត់ឲ្រយប័ង់ថ្លៃៃរឈ្នួែ�ល់ 

(2) ការក់ំណ្ណត់់រប័ស្តី់រដឋអំព័�ស្តីម្មត់ុភាព័ ឬអស្តីម្មត់ុភាព័ទូូទាត់់រប័ស្តី់ឪព័ីក់មា្រយ ន្ធិង 

(3) ការចេរញវិក់កយប័ត្រូរធានារ៉ាារប័់រងរដឋ ឬឯក់ជន្ធ។  

(b) ឪព័ីក់មា្រយមាន្ធស្តីិទូធិ៖

(1) ច្ូល់រួម្មក់ែ�ងការស្តីម្ររី�ស្តីម្ររ�ល់យោងតាម្ម 34 CFR §303.431 

(2) សេែើស្តីីំឲ្រយមាន្ធស្តីវនាការអំព័�ដំណើរការត្រូរឹម្មត្រូរ�វយោងតាម្ម 34 CFR §303..436 ឬ §303.441 ដែរល់អាច្
អន្ធីវត់ីបាន្ធ

(3) ដ្ឋាក់់ប័ណ្ណឹឹងត់វាារថាារក់់រដឋយោងតាម្ម 34 CFR §303.434 ន្ធិង/ឬ

(4) ន្ធ�ត់ិវិធី�ផ្រសេរងទៀៀត់ដែរល់ត្រូរ�វបាន្ធប័ងកើត់ឡើើងដោយរដឋ ដើើម្មរបី�ព័នេះៃ�ន្ធដំណ្ដោះ�ស្រាររយនៃរការទាម្មទារប្រាររក់់កាក់់

(c) យោងតាម្ម 34 CFR §303.521(e)(2)(i) អែក់ផ្តីល់់សេរវា ESIT ន្ធឹងផ្តីល់់សេរច្ក់ី�ច្ម្មៃងជាលាយល់ក់ខណ្ណ៍អក់រសេរអំព័�ប្ររព័័ន្ធធ
ប័័ណ្ណណទូូទាត្រូ់របាក់ ់ន្ធិងរ្ៃរស្តីវារប័ស្តី់ខៃ�នេះរៅឲ្រយឪព័ីក់មា្រយរព័ល់មាន្ធការៀរសេែើស្តីីំ៖ 

(1) សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មស្តីម្រាររប័់ការផ្តីល់់សេរវាក់ម្មមអន្ធីរ៉ាគម្មន្ធ៍ប័ឋម្មវ័យ ត្រូរ�វបាន្ធទូទូួល់នៅឯក់ិច្ចប្ររជីំស្តីី�ព័�ផ្នែរន្ធការសេរវាក់ម្មម
ទគ�ស្គារៀររៀៀងខៃ�ន្ធ (IFSP) ន្ធិង 

(2) សេរច្ក់ី�យល់់ពរម្មស្តីម្រាររប័់ការប្រើរើប្រាររស្តី់ការធានារ៉ាារប័់រងឯក់ជន្ធដើើម្មរបី�ទូូទាត់់សេរវាក់ម្មមក់ែ�ងផ្នែែរក់ C ។ 


