
ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ 
(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)
ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

ພິາກົສຶະເໜີີ
ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities 
Education Act, IDEA) ແມນ່ກົດົໝາຍຂອງລັດັຖະບານກົາງທ່ີີ່ປະກົອບດວ້່ຍ
ບດົບນັຍດັສຶ ຳາລັບັກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົໃຫຼືແ້ກົເ່ດັກົທີ່າລັກົົທ່ີີ່
ມສີຶດິໄດຮ້ັບັ ແລັະ ເດັກົທ່ີີ່ຫຼືາກົຳຮັຽນຍາ່ງ (ອາຍຕ້ອນເກົດີ - 36 ເດ�ອນ) ທ່ີີ່ພິິກົານ 
ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງພິວ່ກົເຂົາ. ບດົບນັຍດັເຫ່ົືຼືານີ ້ແມນ່ໄດກ້ົ ຳານດົໄວ່ໃ້ນພິາກົ 
C ຂອງ IDEA. ບດົບນັຍດັເຫ່ົືຼືານີຖ້�ກົລັະບໄ້ວ່ໃ້ນກົດົລັະບຽບຂອງລັດັຖະບານ
ກົາງ (34 CFR ພິາກົ 303) ແລັະ ໃນນະໂຍບາຍ ແລັະ ລັະບຽບກົານຕາ່ງໆ ຂອງ
ກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ.

ໃນກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ, ລັະບບົພິາກົ C ແມນ່ຖ�ກົຮັຽກົວ່າ່ ໂຄົງກົານໃຫຼືກ້ົານ
ສຶະໜີບັສຶະໜີນູໄລັຍະຕ ົນ້ໃຫຼືແ້ກົເ່ດັກົທີ່າລັກົົ ແລັະ ເດັກົທ່ີີ່ຫຼືາກົຳຮັຽນຍາ່ງ 
(Early Support for Infants and Toddlers, ESIT). ລັະບບົດ ັງ່ກົາ່ວ່ແມນ່ຖ�ກົ
ອອກົແບບມາເພິ�່ ອເຮັັດໃຫຼືຄ້ົອບຄົວົ່ສຶາມາດມສີຶວ່່ນຮັວ່່ມໄດຫື້ຼືາຍສຶດ້ ແລັະ 
ຮັບັປະກົນັກົານຍນິຍອມຂອງພິຳ່ ແມໃ່ນແຕລ່ັະຂ ັນ້ຕອນຂອງຂະບວ່ນກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ໂດຍເລ່ີັມຕ ົນ້ຈາກົກົານສຶ ົ່ງຕຳ່ ໃນເບ�ອ້ງຕ ົນ້ ແລັະ 
ສຶ�ບຕຳ່ ຈນົເຖງິກົານສຶ ົ່ງມອບ ແລັະ ກົານປ່ຽນແປງກົານບຳລັິກົານ.

ໂຄົງກົານ ESIT ປະກົອບດວ້່ຍຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ ເພິ�່ ອປກົົປ້ອງ
ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ ່ແລັະ ເດັກົນອ້ຍ. ພິຳ່ ແມຕ່ອ້ງໄດຮ້ັບັແຈງ້ກົານກົຽ່ວ່ກົບັ ຄົວ່າມ
ຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານີ ້ຕາມທ່ີີ່ໄດກ້ົ ຳານດົໄວ່ໃ້ນກົດົລັະບຽບຂອງ
ລັດັຖະບານກົາງໃນ 34 CFR 303.400-438, ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິທີ່າງເລັ�ອກົໃນກົານ
ແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ໃນ 34 CFR 303.430-438, ເພິ�່ ອວ່າ່ພິວ່ກົເຂົາຈະສຶາມາດມີ
ສຶວ່່ນຮັວ່່ມຢ່າ່ງຫຼືາ້ວ່ຫຼືນັ ແລັະ ມບີດົບາດຄົວ່າມເປັນຜູູ້ນ້ ຳາໃນກົານບຳລັິກົານທ່ີີ່
ສຶະໜີອງໃຫຼືແ້ກົລ່ັກູົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງພິວ່ກົເຂົາ. ເອກົະສຶານກົຽ່ວ່ກົບັສຶດິ
ຂອງພິຳ່ ແມສ່ຶະບບັນີ ້ແມນ່ແຈງ້ກົານຢ່າ່ງເປັນທີ່າງກົານກົຽ່ວ່ກົບັຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງ
ຕາມລັະບຽບກົານສຶ ຳາລັບັເດັກົນອ້ຍ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ ຕາມທ່ີີ່ກົ ຳານດົໄວ່ໃ້ນພິາກົ 
C ຂອງກົດົລັະບຽບຂອງລັດັຖະບານກົາງ.

ສຶ ຳາລັບັຈດ້ປະສຶງົຂອງເອກົະສຶານສຶະບບັນີ,້ “ພິຳ່ ແມ”່ ໝາຍເຖງິ ພິຳ່ ແມໂ່ດຍ
ກົ ຳາເນດີຂອງເດັກົນອ້ຍ, ພິຳ່ ແມບ່ນ້ທີ່ ຳາ, ຜູູ້ປ້ກົົຄົອງຕາມກົດົໝາຍ, ພິຳ່ ແມອ່ປ້ະຖ ຳາ 
ຫືຼື� ບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ເຮັັດໜີາ້ທ່ີີ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມໂ່ດຍກົ ຳາເນດີ ຫືຼື� ພິຳ່ ແມບ່ນ້ທີ່ ຳາໃຫຼືແ້ກົເ່ດັກົນອ້ຍ
ທ່ີີ່ອາໄສຶຢູ່ນ່ ຳາ.

ຜູູ້ປ້ະສຶານງານດາ້ນຊ່ບັພິະຍາກົອນຄົອບຄົວົ່ (Family Resources Coordinators, 
FRCs), ທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັເຮັັດວ່ຽກົກົບັຄົອບຄົວົ່ ສຶາມາດແນະນ ຳາເນ�ອ້ຫຼືາເພ່ີິມຕ�່ ມທ່ີີ່ຈະ
ຊ່ວ່່ຍໃຫຼືຄ້ົອບຄົວົ່ເຂ້ົາໃຈເຖງິຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານຂອງພິວ່ກົເຂົາ
ພິາຍໃຕພ້ິາກົ C. ພິວ່ກົເຂົາຍງັສຶາມາດແນະນ ຳາຊ່ອ່ງທີ່າງຕາ່ງໆທ່ີີ່ທີ່າ່ນ ແລັະ 
ສຶະມາຊ່ກິົຄົນົອ�່ ນໆໃນຄົອບຄົວົ່ສຶາມາດໃຫຼືກ້ົານຮັວ່່ມມ �ກົບັຜູູ້ຊ້່ຽ່ວ່ຊ່ານ ເພິ�່ ອ
ຊ່ວ່່ຍບນັລັຄ້ົວ່າມຕອ້ງກົານດາ້ນພິດັທີ່ະນາກົານຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ.

ພິາບລັວ່ມຂອງຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ  
(ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່
ພິາຍໃນໂຄົງກົານສຶະໜີບັສຶະໜີນູໄລັຍະຕ ົນ້ໃຫຼືແ້ກົເ່ດັກົທີ່າລັກົົ ແລັະ ເດັກົທ່ີີ່
ຫຼືາກົຳຮັຽນຍາ່ງປະຈ ຳາກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ (Washington Early Support for Infants 
and Toddlers), ໃນຖານະທ່ີີ່ເປັນພິຳ່ ແມ ່ທີ່າ່ນມສີຶດິຄົ�ດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີ:້

• ສຶດິໃນກົານຕລີັາຄົາ ແລັະ ກົານປະເມນີຜູ້ນົດວ້່ຍຫືຼືາກົຫືຼືາຍສຶາຂາວ່ຊິ່າ 
ເຊ່ິ່ ງຕາມມາດວ້່ຍກົານພິດັທີ່ະນາ ແຜູ້ນກົານບຳລັິກົານຄົອບຄົວົ່ແບບ
ສຶະເພິາະບກ້ົຄົນົ (Individualized Family Service Plan, IFSP) ທ່ີີ່ກົານ
ປະຊ້່ມເບ�ອ້ງຕ ົນ້ຂອງ IFSP ພິາຍໃນເວ່ລັາ 45 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນ ນບັຕ ັງ້ແຕກ່ົານ
ສຶ ົ່ງຕຳ່ . “ຫືຼືາກົຫືຼືາຍສຶາຂາວ່ຊິ່າ” ໝາຍເຖງິ ກົານປະກົອບສຶວ່່ນຂອງສຶາຂາ
ວ່ຊິ່າ ຫືຼື� ຄົວ່າມຊ່ ຳານານພິິເສຶດທ່ີີ່ແຕກົຕາ່ງກົນັສຶອງສຶາຂາ ຫືຼື� ຫືຼືາຍກົວ່າ່ນ ັນ້ 
ເຊ່ັ່ນ: ນກັົວ່ຊິ່າກົານສຶກຶົສຶາ ແລັະ ນກັົກົາຍະບ ຳາບດັ.

“ກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົ” ແມນ່ຖ�ກົກົ ຳານດົຜູ້າ່ນ
ຂະບວ່ນກົານ IFSP. IFSP ຕອ້ງປະກົອບມໃີບລັາຍງານກົຽ່ວ່ກົບັກົານບຳລັິກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົສຶະເພິາະ ເຊ່ິ່ ງຈ ຳາເປັນຕຳ່ ກົານບນັລັຄ້ົວ່າມຕອ້ງກົານ
ທ່ີີ່ພິິເສຶດຂອງເດັກົນອ້ຍ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ ເພິ�່ ອບນັລັຜູ້້ນົໄດຮ້ັບັຕາມທ່ີີ່ລັະບໄ້ວ່ໃ້ນ 
IFSP. ກົດົລັະບຽບພິາກົ C ຂອງລັດັຖະບານກົາງ www.govinfo.gov/content/pkg/
FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf ກົ ຳານດົກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມ
ແລັກົວ່າ່ເປັນກົານບຳລັິກົານທ່ີີ່ “ຖ�ກົອອກົແບບມາເພິ�່ ອບນັລັຄ້ົວ່າມຕອ້ງກົານ
ດາ້ນພິດັທີ່ະນາກົານຂອງເດັກົນອ້ຍແຕລ່ັະຄົນົທ່ີີ່ມສີຶດິໄດຮ້ັບັພິາຍໃຕພ້ິາກົ C 
ແລັະ ຄົວ່າມຕອ້ງກົານຂອງຄົອບຄົວົ່ກົຽ່ວ່ກົບັກົານເສຶມີສຶາ້ງພິດັທີ່ະນາກົານ
ຂອງເດັກົນອ້ຍ.”

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັກົານຕລີັາຄົາ, ກົານປະເມນີຜູ້ນົ, ກົານພິດັທີ່ະນາ IFSP, 
ກົານປະສຶານງານດາ້ນກົານບຳລັິກົານ ແລັະ ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບ
ກົານ ໃຫຼືແ້ກົຄ່ົອບຄົວົ່ແບບບຳ່ ໄດເ້ສຶຍຄົາ່ໃຊ່ຈ້າ່ຍ.

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັກົານຕລີັາຄົາ ຖາ້ທີ່າ່ນຮັອ້ງຂຳ ແລັະ ໃຫຼືກ້ົານຍນິຍອມ ໃນ
ເວ່ລັາໃດກົຳຕາມໃນລັະຫຼືວ່າ່ງຂະບວ່ນກົານກົວ່ດສຶອບ (ຖາ້ມກີົານນ ຳາໃຊ່)້.

• ຖາ້ມສີຶດິໄດຮ້ັບັຕາມພິາກົ C, ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັ ກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອ
ໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົ ສຶ ຳາລັບັລັກູົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ ຕາມ
ທ່ີີ່ກົາ່ວ່ໄວ່ໃ້ນ IFSP.

• ສຶດິໃນກົານປະຕເິສຶດກົານກົວ່ດສຶອບ, ກົານຕລີັາຄົາ, ກົານປະເມນີຜູ້ນົ 
ແລັະ ກົານບຳລັິກົານ.

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັກົານເຊ່ນີຊ່ວ່ນ ແລັະ ເຂ້ົາຮັວ່່ມກົານປະຊ້່ມທີ່ກ້ົຄົ ັງ້ທ່ີີ່
ຄົາດວ່າ່ຈະມກີົານຕດັສຶນິໃຈກົຽ່ວ່ກົບັກົານນ ຳາສຶະເໜີີໃຫຼືປ້່ຽນແປງກົານ
ລັະບຕ້ວົ່ຕນົ, ກົານຕລີັາຄົາ ຫືຼື� ກົານກົ ຳານດົບອ່ນຢູ່ສ່ຶ ຳາລັບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� 
ກົານສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົໃຫຼື້
ແກົລ່ັກູົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ.

http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
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ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັແຈງ້ກົານເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນຢ່າ່ງທີ່ວ່່ງທີ່ນັເວ່ລັາ 
ກົອ່ນທ່ີີ່ຈະນ ຳາສຶະເໜີີ ຫືຼື� ປະຕເິສຶດກົານປ່ຽນແປງໃນກົານລັະບຕ້ວົ່ຕນົ, 
ກົານຕລີັາຄົາ ຫືຼື� ກົານກົ ຳານດົບອ່ນຢູ່ສ່ຶ ຳາລັບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ໃນກົານ
ສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົໃຫຼືແ້ກົ່
ລັກູົ ຫືຼື� ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ.

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົແຕລ່ັະຄົ ັງ້ໃນ
ສຶະພິາບແວ່ດລັອ້ມທີ່ ຳາມະຊ່າດຈນົເຖງິເຂດຂອບທ່ີີ່ເໝາະສຶມົ ເພິ�່ ອບນັລັ້
ຄົວ່າມຕອ້ງກົານດາ້ນພິດັທີ່ະນາກົານຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ.

• ສຶດິໃນກົານເກົບັສຶາຄົວ່າມລັບັຂອງ ຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົ.

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັສຶ ຳາເນົາເບ�ອ້ງຕ ົນ້ຂອງປະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະ
ເລັີ່ ມແລັກົຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ໂດຍບຳ່ ເສຶຍຄົາ່.

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັສຶ ຳາເນົາຂອງກົານຕລີັາຄົາ, ກົານປະເມນີຜູ້ນົ ແລັະ IFSP 
ໃນແຕລ່ັະຄົ ັງ້ ເຊ່ິ່ ງຈະຖ�ກົສຶ ົ່ງໃຫຼືແ້ກົທ່ີ່າ່ນໂດຍໄວ່ເທ່ົີ່າທ່ີີ່ໄວ່ໄດ ້ຫືຼືງັຈາກົ
ກົານປະຊ້່ມ IFSP ແຕລ່ັະຄົ ັງ້.

• ສຶດິໃນກົານກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບ ແລັະ ແກົໄ້ຂປະຫຼືວ່ດັຂອງລັກູົຂອງ
ທີ່າ່ນ ຖາ້ເໝາະສຶມົ.

• ສຶດິໃນກົານຮັອ້ງຂຳໃຫຼືມ້ກີົານໄກົເ່ກົຍ່ ແລັະ/ຫືຼື� ກົານພິິຈາລັະນາຕາມ
ຂະບວ່ນກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງ ເພິ�່ ອແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ຂອງພິຳ່ ແມ/່ຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານ.

• ສຶດິໃນກົານຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງທີ່ກ້ົຕຳ່ ຝ່າ່ຍປກົົຄົອງ.

ນອກົຈາກົສຶດິທ່ີີ່ລັະບໄ້ວ່ຂ້າ້ງເທິີ່ງນ ັນ້, ທີ່າ່ນມສີຶດິໄດຮ້ັບັແຈງ້ກົານກົຽ່ວ່ກົບັ
ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານໂດຍສຶະເພິາະ ພິາຍໃຕພ້ິາກົ C. ສຶດິເຫ່ົືຼືານີ້
ແມນ່ໄດລ້ັະບໄ້ວ່ຢູ້່ຂ່າ້ງລັ້ມ່ນີ.້

ຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົ ປະກົອບມ:ີ 1) ຊ່�່ຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ຊ່�່ຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� 
ຊ່�່ຂອງສຶະມາຊ່ກິົຄົນົອ�່ນໆໃນຄົອບຄົວົ່; 2) ທ່ີີ່ຢູ່ຂ່ອງລັກູົ ຫືຼື� ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ; 
3) ຂຳມ້ນູລັະບຕ້ວົ່ຕນົ ເຊ່ັ່ນ: ໝາຍເລັກົປະກົນັສຶງັຄົມົຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ຂອງ
ທີ່າ່ນ; 4) ຂຳມ້ນູອ�່ນໆທ່ີີ່ລັະບຕ້ວົ່ຕນົທີ່າງອອ້ມ ເຊ່ັ່ນ: ວ່ນັເກົດີຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, 
ສຶະຖານທ່ີີ່ເກົດີ ແລັະ ນາມສຶະກົນ້ກົອ່ນແຕງ່ງານຂອງແມ;່ 5) ລັາຍກົານລັກັົສຶະນະ
ສຶວ່່ນຕວົ່ ຫືຼື� ຂຳມ້ນູອ�່ນໆທ່ີີ່ຈະເຮັັດໃຫຼືສ້ຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົລັກູົຂອງທີ່າ່ນໄດຢ້່າ່ງ
ແນນ່ອນພິຳສຶມົຄົວ່ນ ຫືຼື� 6) ຂຳມ້ນູທ່ີີ່ຮັອ້ງຂຳໂດຍບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ໂຄົງກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະ
ເລັີ່ ມແລັກົເຊ່�່ອຢ່າ່ງມເີຫຼືດຜູ້ນົວ່າ່ ຮັູຈ້ກັົກົບັຕວົ່ຕນົຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ.

ແຈງ້ກົານລັວ່່ງໜີາ້ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ
ຕອ້ງສຶ ົ່ງມອບແຈງ້ກົານລັວ່່ງໜີາ້ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນໃຫຼືແ້ກົທ່ີ່າ່ນພິາຍໃນ
ເວ່ລັາເໝາະສຶມົ ກົອ່ນທ່ີີ່ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຈະນ ຳາ
ສຶະເໜີີ ຫືຼື� ປະຕເິສຶດທ່ີີ່ຈະເລ່ີັມຕ ົນ້ ຫືຼື� ປ່ຽນແປງກົານລັະບຕ້ວົ່ຕນົ, ກົານຕລີັາຄົາ 
ຫືຼື� ກົານກົ ຳານດົບອ່ນຢູ່ສ່ຶ ຳາລັບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ກົານສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົໃຫຼືແ້ກົລ່ັກູົຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່
ຂອງທີ່າ່ນ. ແຈງ້ກົານຕອ້ງມລີັາຍລັະອຽດພິຽງພິຳ ເພິ�່ ອແຈງ້ໃຫຼືທ້ີ່າ່ນຮັບັຊ່າບ
ກົຽ່ວ່ກົບັ:

• ກົານດ ຳາເນນີກົານທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັຖ�ກົນ ຳາສຶະເໜີີ ຫືຼື� ປະຕເິສຶດໂດຍຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາກົານ
ບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມ
ແລັກົ.

• ເຫຼືດຜູ້ນົສຶ ຳາລັບັກົານດ ຳາເນນີກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່.

• ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານທີ່ງັໝດົທ່ີີ່ມຢີູ່ພ່ິາຍໃຕພ້ິາກົ C.

• ກົານໄກົເ່ກົຍ່ຂອງລັດັ, ຄົ ຳາຮັອ້ງທີ່ກ້ົຕຳ່ ລັດັ ແລັະ ລັະບຽບກົານພິິຈາລັະນາ
ຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິກົານອະທິີ່ບາຍເຖງິ
ວ່ທີິີ່ກົານຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງ ແລັະ ກົ ຳານດົເວ່ລັາສຶ ຳາລັບັລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານ ັນ້.

ຕອ້ງຂຽນແຈງ້ກົານເປັນພິາສຶາທ່ີີ່ສຶາທີ່າລັະນະຊ່ນົສຶາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ ້ແລັະ 
ສຶ ົ່ງເປັນພິາສຶາແມຂ່ອງທີ່າ່ນ ນອກົຈາກົໃນກົຳລັະນທ່ີີີ່ບຳ່ ສຶາມາດດ ຳາເນີນີກົານໄດ້
ຢ່າ່ງຊ່ດັເຈນ.

ຖາ້ພິາສຶາແມຂ່ອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ຮັບູແບບອ�່ ນໆຂອງກົານສຶ�່ ສຶານບຳ່ ແມນ່ພິາສຶາຂຽນ, 
ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານຈະໃຊ່ບ້າດກົາ້ວ່ຕາ່ງໆເພິ�່ ອ
ຮັບັປະກົນັວ່າ່:

• ແຈງ້ກົານຖ�ກົແປແບບປາກົເປ່ົາ ຫືຼື� ດວ້່ຍວ່ທີິີ່ກົານອ�່ ນໆແກົທ່ີ່າ່ນເປັນພິາສຶາ
ແມຂ່ອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ຮັບູແບບອ�່ ນໆຂອງກົານສຶ�່ ສຶານ;

• ທີ່າ່ນເຂ້ົາໃຈແຈງ້ກົານ ແລັະ
• ມຫືີຼືກັົຖານເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນວ່າ່ໄດບ້ນັລັເ້ງ �່ອນໄຂຕາ່ງໆຕາມທ່ີີ່ກົ ຳານດົ

ໄວ່ໃ້ນລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານີແ້ລັວ້່.

ກົານຍນິຍອມຂອງພິຳ່ ແມ ່
ກົານຍນິຍອມໝາຍເຖງິ:

• ທີ່າ່ນໄດຮ້ັບັຊ່າບຂຳມ້ນູທີ່ງັໝດົທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັກົດິຈະກົ ຳາທ່ີີ່ຮັອ້ງຂຳກົານ
ຍນິຍອມຢ່າ່ງຄົບົຖວ້່ນ ເປັນພິາສຶາແມຂ່ອງທີ່າ່ນ;

• ທີ່າ່ນເຂ້ົາໃຈ ແລັະ ເຫັຼືນດທ່ີີີ່ຈະປະຕບິດັກົດິຈະກົ ຳາທ່ີີ່ຮັອ້ງຂຳກົານຍນິຍອມ
ຂອງທີ່າ່ນ ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ ແລັະ ກົານຍນິຍອມໄດລ້ັະບເ້ຖງິ
ກົດິຈະກົ ຳາ ແລັະ ລັະບປ້ະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ (ຖາ້ມ)ີ ທ່ີີ່
ຈະຖ�ກົເປີດເຜີູ້ຍ ແລັະ ບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ຈະໄດຮ້ັບັກົານເປີດເຜີູ້ຍ;

• ທີ່າ່ນເຂ້ົາໃຈວ່າ່ ກົານສຶະແດງຄົວ່າມຍນິຍອມເກົດີຈາກົຄົວ່າມສຶະໝກັົໃຈ
ໃນສຶວ່່ນຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ອາດຖ�ກົຍກົົເລີັກົໃນເວ່ລັາໃດກົຳໄດ.້

ຖາ້ທີ່າ່ນຍກົົເລີັກົກົານຍນິຍອມຂອງທີ່າ່ນ, ມນັບຳ່ ສຶາມາດມຜີູ້ນົຢ່ອ້ນຫືຼືງັຫືຼືງັໄດ ້
(ມນັບຳ່ ມຜີູ້ນົບງັຄົບັໃຊ່ກ້ົບັກົານດ ຳາເນນີກົານທ່ີີ່ເກົດີຂຶນ້ກົອ່ນທ່ີີ່ຈະຍກົົເລີັກົກົານ
ຍນິຍອມ).

ຕອ້ງໄດຮ້ັບັກົານຍນິຍອມເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນຂອງທີ່າ່ນກົອ່ນ:

• ດ ຳາເນນີກົານກົວ່ດສຶອບກົານພິດັທີ່ະນາກົານເພິ�່ ອກົ ຳານດົວ່າ່ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ
ຖ�ກົສຶງົໄສຶວ່າ່ພິິກົານ ຫືຼື�ບຳ່ .

• ດ ຳາເນນີກົານຕລີັາຄົາ ແລັະ ກົານປະເມນີຜູ້ນົທີ່ງັໝດົທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ກົບັລັກູົຂອງ
ທີ່າ່ນ.

• ສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົໃຫຼືແ້ກົລ່ັກູົຂອງທີ່າ່ນ.

• ນ ຳາໃຊ່ຜູ້້ນົປະໂຫຼືຍດ ຫືຼື� ກົານປະກົນັໄພິຈາກົລັດັ ຫືຼື� ກົານປະກົນັໄພິຈາກົ
ເອກົະຊ່ນົເພິ�່ ອຊ່ ຳາລັະຄົາ່ບຳລັິກົານ.

• ແບງ່ປນັຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົກົຽ່ວ່ກົບັທີ່າ່ນ ແລັະ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ.

ພິາສຶາແມ,່ ໃນກົຳລັະນທ່ີີີ່ໃຊ່ກ້ົບັບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ມທີີ່ກັົສຶະດາ້ນພິາສຶາອງັກົດິແບບ
ຈ ຳາກົດັ, ໝາຍເຖງິພິາສຶາທ່ີີ່ທີ່າ່ນໃຊ່ເ້ປັນປກົົກົະຕ.ິ ເມ �່ອດ ຳາເນນີກົານຕລີັາຄົາ 
ແລັະ ກົານປະເມນີລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ພິາສຶາແມໝ່າຍເຖງິພິາສຶາທ່ີີ່ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ
ໃຊ່ເ້ປັນປກົົກົະຕ.ິ ເມ �່ອໃຊ່ກ້ົບັບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ຫຼືໜູີວ່ກົ ຫືຼື� ມບີນັຫຼືາດາ້ນກົານໄດຍ້ນິ, 
ຕາບອດ ຫືຼື� ມຄີົວ່າມບກົົຜູ້ອ່ງທີ່າງສຶາຍຕາ ຫືຼື� ສຶ ຳາລັບັບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ບຳ່ ມພີິາສຶາຂຽນ, 
ພິາສຶາແມ ່ໝາຍເຖງິຮັບູແບບກົານສຶ�່ ສຶານທ່ີີ່ບກ້ົຄົນົດ ັງ່ກົາ່ວ່ໃຊ່ເ້ປັນປກົົກົະຕ ິ
(ເຊ່ັ່ນ: ພິາສຶາມ�, ພິາສຶາໄບ ້ຫືຼື� ກົານສຶ�່ ສຶານດວ້່ຍວ່າຈາ).
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ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

ຕອ້ງໄດຮ້ັບັກົານຍນິຍອມເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນຂອງທີ່າ່ນອກີົດວ້່ຍ ກົອ່ນທ່ີີ່
ຈະສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ.

ຖາ້ທີ່າ່ນບຳ່ ໃຫຼືກ້ົານຍນິຍອມ, ຈະບຳ່ ມກີົານດ ຳາເນນີໃດໆເພິ�່ ອນາບຂູ ່(ບງັຄົບັ) 
ທີ່າ່ນ. ເວ້ົ່າອກີົຢ່າ່ງກົຳຄົ� ຜູູ້ປ້ະສຶານງານຊ່ບັພິະຍາກົອນຄົອບຄົວົ່ (FRC) ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ບຳ່ ອາດໃຊ່ລ້ັະບຽບກົານພິິຈາລັະນາຕາມ
ຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍເພິ�່ ອໂຕແ້ຍງ່ກົານທ່ີີ່ທີ່າ່ນປະຕເິສຶດບຳ່ ໃຫຼືກ້ົານ
ຍນິຍອມ.

ຜູູ້ປ້ະສຶານງານຊ່ບັພິະຍາກົອນຄົອບຄົວົ່ (FRC), ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະ
ເລັີ່ ມແລັກົ ຫືຼື� ພິະນກັົງານທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເໝາະສຶມົ ຈະພິະຍາຍາມຢ່າ່ງສຶມົເຫຼືດ
ສຶມົຜູ້ນົເພິ�່ ອຮັບັປະກົນັວ່າ່ທີ່າ່ນ:

• ຮັບັຮັູຢ້່າ່ງຄົບົຖວ້່ນກົຽ່ວ່ກົບັລັກັົສຶະນະຂອງກົານກົວ່ດສຶອບ, ກົານຕລີັາຄົາ 
ແລັະ ກົານປະເມນີຜູ້ນົ ຫືຼື� ກົານບຳລັິກົານທ່ີີ່ຈະມໃີຫຼື.້

• ເຂ້ົາໃຈວ່າ່ລັກູົຂອງທີ່າ່ນຈະບຳ່ ສຶາມາດໄດຮ້ັບັກົານກົວ່ດສຶອບ, ກົານຕລີັາຄົາ 
ແລັະ ກົານປະເມນີຜູ້ນົ ຫືຼື� ກົານບຳລັິກົານ ນອກົຈາກົທີ່າ່ນຈະໃຫຼືກ້ົານ
ຍນິຍອມ.

ໃນຖານະພິຳ່ ແມຂ່ອງເດັກົນອ້ຍທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເໝາະສຶມົພິາຍໃຕພ້ິາກົ C, ທີ່າ່ນ
ອາດຕດັສຶນິວ່າ່ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ສຶະມາຊ່ກິົຄົນົອ�່ ນໆໃນຄົອບຄົວົ່ຈະຮັບັ
ເອົາ ຫືຼື� ປະຕເິສຶດກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົພິາຍໃຕໂ້ຄົງກົານ
ນີ.້ ທີ່າ່ນອາດປະຕເິສຶດກົານບຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ອກີົດວ້່ຍ (ຍກົົເວັ່ນ້ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່
ຝ່າ່ຍປກົົຄົອງຮັຽກົຮັອ້ງໃຫຼືມ້ ີພິາຍໃຕກ້ົດົລັະບຽບສຶ ຳາລັບັກົານປະສຶານງານ
ຊ່ບັພິະຍາກົອນຄົອບຄົວົ່) ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ຮັບັເອົາມນັໃນຄົ ັງ້ທີ່ ຳາອດິ ໂດຍບຳ່ ສຶ ົ່ງຜູ້ນົ
ເສຶຍຕຳ່ ກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົອ�່ ນໆທ່ີີ່ຢູ່ພ່ິາຍໃຕໂ້ຄົງກົານ 
ESIT.

ປະຫຼືວ່ດັ
ກົານຮັກັົສຶາຄົວ່າມລັບັ
ຕາມລັະບຽບກົານຮັກັົສຶາຂຳມ້ນູລັບັທ່ີີ່ກົ ຳານດົໄວ່ໃ້ນເອກົະສຶານສຶະບບັນີ,້ ທີ່າ່ນ
ຕອ້ງໄດຮ້ັບັໂອກົາດເພິ�່ ອກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບປະຫຼືວ່ດັໃດໜ່ຶີງທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງ
ກົບັກົານກົວ່ດສຶອບ, ກົານຕລີັາຄົາ ແລັະ ກົານປະເມນີຜູ້ນົ, ກົານກົ ຳານດົ
ຄົນ້ສຶມົບດັທ່ີີ່ເໝາະສຶມົ, ກົານພິດັທີ່ະນາ ແລັະ ກົານປະຕບິດັຂອງ IFSP, ກົານ
ສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ, ຄົ ຳາຮັອ້ງສຶວ່່ນບກ້ົຄົນົທ່ີີ່
ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ສຶວ່່ນອ�່ ນໆຂອງໂຄົງກົານພິາກົ C ທີ່ີີ່ກົຽ່ວ່ພິນັ
ກົບັປະຫຼືວ່ດັກົຽ່ວ່ກົບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ.

ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົແຕລ່ັະຄົນົຕອ້ງໃຫຼືທ້ີ່າ່ນມໂີອກົາດ
ເພິ�່ ອກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບ (ໃນລັະຫຼືວ່າ່ງຊ່ ົ່ວ່ໂມງລັດັຖະກົານ) ປະຫຼືວ່ດັ
ໃດກົຳຕາມທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັລັກູົ ຫືຼື� ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ ເຊ່ິ່ ງຖ�ກົເກົບັກົ ຳາ, ເກົບັ
ຮັກັົສຶາ ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ໂ້ດຍຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານພິາຍໃຕພ້ິາກົ C ຈາກົຈດ້
ເວ່ລັາທ່ີີ່ມກີົານສຶ ົ່ງຕຳ່ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນສຶູກ່ົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ 
ຈນົເຖງິເວ່ລັາພິາຍຫືຼືງັທ່ີີ່ໜີວ່່ຍງານເຂ້ົາຮັວ່່ມບຳ່ ຈ ຳາເປັນຕອ້ງເກົບັຮັກັົສຶາ ຫືຼື� ບຳ່
ເກົບັຮັກັົສຶາຂຳມ້ນູ ພິາຍໃຕກ້ົດົໝາຍຂອງລັດັຖະບານກົາງ ແລັະ ກົດົໝາຍ
ຂອງລັດັທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງອກີົຕຳ່ ໄປ. ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມຄົ ຳາຮັອ້ງ ໂດຍບຳ່ ກົຳ່ໃຫຼືເ້ກົດີກົານຊ່ກັົຊ່າ້ໂດຍບຳ່ ຈ ຳາເປັນ ແລັະ ຕຳ່ໜີາ້
ກົານປະຊ້່ມໃດໜ່ຶີງທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັ IFSP ຫືຼື� ກົານພິິຈາລັະນາທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັ
ກົານລັະບຕ້ວົ່ຕນົ, ກົານຕລີັາຄົາ, ກົານກົ ຳານດົບອ່ນຢູ່ ່ຫືຼື� ກົານສຶະໜີອງກົານ
ບຳລັິກົານໃຫຼືແ້ກົລ່ັກູົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ໃນກົຳລັະນໃີດກົຳຕາມຕອ້ງບຳ່
ກົາຍ 10 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນ ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ໄດຍ້�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງ. 

ໂອກົາດໃນກົານກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບປະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມ
ແລັກົປະກົອບມ:ີ

• ສຶດິໃນກົານໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຕອບຈາກົຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ 
ສຶ ຳາລັບັຄົ ຳາຮັອ້ງທ່ີີ່ມ ີເີຫຼືດຜູ້ນົ ເພິ�່ ອອະທິີ່ບາຍ ແລັະ ແປຄົວ່າມໝາຍຂອງ
ປະຫຼືວ່ດັ.

• ສຶດິໃນກົານຮັອ້ງຂຳໃຫຼືຜູູ້້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົສຶະໜີອງ
ປະຫຼືວ່ດັທ່ີີ່ປະກົອບມຂີຳມ້ນູ, ຖາ້ບຳ່ ສຶາມາດທ່ີີ່ຈະສຶະໜີອງສຶ ຳາເນົາເຫ່ົືຼືານ ັນ້ 
ຈະມຜີູ້ນົເຮັັດໃຫຼືທ້ີ່າ່ນບຳ່ ສຶາມາດໃຊ່ໂ້ອກົາດເພິ�່ ອກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບ
ປະຫຼືວ່ດັໄດ.້

• ສຶດິໃນກົານແຕງ່ຕ ັງ້ບກ້ົຄົນົໃດໜ່ຶີງໃຫຼືເ້ປັນຕວົ່ແທີ່ນຂອງທີ່າ່ນໃນກົານ
ກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບປະຫຼືວ່ດັ.

ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົອາດສຶນັນຖິານວ່າ່ ທີ່າ່ນມສີຶດິ
ອ ຳານາດທ່ີີ່ຈະກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບປະຫຼືວ່ດັທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ 
ນອກົຈາກົຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານໄດຮ້ັບັເອກົະສຶານທ່ີີ່ວ່າ່ ທີ່າ່ນບຳ່ ມສີຶດິ
ອ ຳານາດພິາຍໃຕກ້ົດົໝາຍຂອງລັດັທ່ີີ່ບງັຄົບັໃຊ່ ້ເຊ່ິ່ ງຄົວ່ບຄົມ້ບນັຫຼືາຕາ່ງໆ 
ເຊ່ັ່ນ: ກົານຄົ້ມ້ຄົອງ, ກົານດແູລັອປ້ະຖ ຳາ, ກົານເປັນຜູູ້ປ້ກົົຄົອງ, ກົານແຍກົກົນັຢູ່ ່
ແລັະ ກົານຍາ່ຮັາ້ງ.

ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົແຕລ່ັະຄົນົຈະເກົບັຮັກັົສຶາປະຫຼືວ່ດັ
ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນຂອງບກ້ົຄົນົຕາ່ງໆທ່ີີ່ເຂ້ົາເຖງິປະຫຼືວ່ດັທ່ີີ່ຖ�ກົເກົບັກົ ຳາ, 
ໄດຮ້ັບັ ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ພ້ິາຍໃຕພ້ິາກົ C (ຍກົົເວັ່ນ້ກົານເຂ້ົາເຖງິໂດຍພິຳ່ ແມ ່ແລັະ 
ພິະນກັົງານທ່ີີ່ມອີ ຳານາດຂອງຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່), ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມ
ເຖງິຊ່�່ ຂອງບກ້ົຄົນົດ ັງ່ກົາ່ວ່, ວ່ນັທີີ່ກົານເຂ້ົາເຖງິ ແລັະ ຈດ້ປະສຶງົທ່ີີ່ບກ້ົຄົນົດ ັງ່
ກົາ່ວ່ໄດຮ້ັບັອະນຍ້າດໃຫຼືນ້ ຳາໃຊ່ປ້ະຫຼືວ່ດັຂອງເດັກົນອ້ຍ.

ຖາ້ປະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົປະກົອບມຂີຳມ້ນູຂອງເດັກົນອ້ຍ
ຫືຼືາຍກົວ່າ່ໜ່ຶີງຄົນົ, ທີ່າ່ນອາດກົວ່ດກົາ ແລັະ ກົວ່ດສຶອບຂຳມ້ນູທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັ
ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ຂອງທີ່າ່ນເທ່ົີ່ານ ັນ້ ຫືຼື� ໄດຮ້ັບັແຈງ້ກົານກົຽ່ວ່ກົບັຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶະ
ເພິາະນ ັນ້ໆ.

ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົແຕລ່ັະຄົນົຈະໃຫຼືລ້ັາຍກົານປະເພິດ 
ແລັະ ສຶະຖານທ່ີີ່ເກົບັກົ ຳາ, ເກົບັຮັກັົສຶາ ແລັະ ນ ຳາໃຊ່ປ້ະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອ
ໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຈາກົຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານ ເມ �່ອມກີົານຮັອ້ງຂຳ. ຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົອາດຄົດິໄລັຄ່ົາ່ທີ່ ຳານຽມສຶ ຳາລັບັສຶ ຳາເນົາຂອງ
ປະຫຼືວ່ດັທ່ີີ່ດ ຳາເນນີກົານໃຫຼືແ້ກົທ່ີ່າ່ນພິາຍໃຕພ້ິາກົ C, ຖາ້ຄົາ່ທີ່ ຳານຽມດ ັງ່ກົາ່ວ່
ບຳ່ ໄດມ້ຜີູ້ນົເຮັັດໃຫຼືທ້ີ່າ່ນບຳ່ ສຶາມາດໃຊ່ໂ້ອກົາດຂອງທີ່າ່ນເພິ�່ ອກົວ່ດກົາ ແລັະ 
ກົວ່ດສຶອບປະຫຼືວ່ດັເຫ່ົືຼືານ ັນ້. ເຖງິຢ່າ່ງໃດກົຳຕາມ, ພິວ່ກົເຂົາອາດບຳ່ ຄົດິໄລັຄ່ົາ່
ທີ່ ຳານຽມໃນກົານຊ່ອກົຫຼືາ ຫືຼື� ກົານຮັບັເອົາຂຳມ້ນູພິາຍໃຕພ້ິາກົ C. ນອກົຈາກົນ ັນ້, 
ທີ່າ່ນຕອ້ງໄດຮ້ັບັສຶ ຳາເນົາຂອງກົານຕລີັາຄົາ, ກົານປະເມນີເດັກົ, ກົານປະເມນີ
ຄົອບຄົວົ່ ແລັະ IFSP ໃນແຕລ່ັະຄົ ັງ້ ໂດຍໄວ່ເທ່ົີ່າທ່ີີ່ເປັນໄປໄດ ້ຫືຼືງັຈາກົກົານ
ປະຊ້່ມ IFSP ແຕລ່ັະຄົ ັງ້.
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ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

ຖາ້ທີ່າ່ນເຊ່�່ ອວ່າ່ຂຳມ້ນູໃນປະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົທ່ີີ່ຖ�ກົເກົບັ
ກົ ຳາ, ເກົບັຮັກັົສຶາ ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ພ້ິາຍໃຕພ້ິາກົ C ບຳ່ ຖ�ກົຕອ້ງ ຫືຼື� ເຮັັດໃຫຼືຫື້ຼືງົຜິູ້ດ ຫືຼື� 
ລັະເມດີຄົວ່າມເປັນສຶວ່່ນຕວົ່ ຫືຼື� ສຶດິອ�່ ນໆຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ທີ່າ່ນ
ອາດຮັອ້ງຂຳໃຫຼືຜູູ້້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົທ່ີີ່ເກົບັຮັກັົສຶາຂຳມ້ນູ 
ແກົໄ້ຂຂຳມ້ນູດ ັງ່ກົາ່ວ່.

• ຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ຕອ້ງຕດັສຶນິໃຈວ່າ່ ຈະແກົໄ້ຂຂຳມ້ນູ
ຕາມຄົ ຳາຮັອ້ງພິາຍໃນໄລັຍະເວ່ລັາເໝາະສຶມົຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ຕນົໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຮັອ້ງ 
ຫືຼື�ບຳ່ . 

• ຖາ້ຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ ປະຕເິສຶດທ່ີີ່ຈະແກົໄ້ຂຂຳມ້ນູຕາມທ່ີີ່
ທີ່າ່ນຮັອ້ງຂຳ, ທີ່າ່ນຕອ້ງໄດຮ້ັບັແຈງ້ກົານກົຽ່ວ່ກົບັກົານປະຕເິສຶດນ ັນ້ ແລັະ 
ອາດມສີຶດິເຂ້ົາຮັວ່່ມກົານພິິຈາລັະນາ.

ນຍິາມດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີແ້ມນ່ຖ�ກົນ ຳາໃຊ່ໃ້ນພິາກົນີ:້ (1) “ກົານທີ່ ຳາລັາຍ” ໝາຍເຖງິ
ກົານທີ່ ຳາລັາຍທີ່າງວ່ດັຖ ້ຫືຼື� ກົານນ ຳາຂຳມ້ນູລັະບຕ້ວົ່ຕນົອອກົຈາກົຂຳມ້ນູ ເພິ�່ ອ
ຮັບັປະກົນັວ່າ່ບຳ່ ມຂີຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົອກີົຕຳ່ ໄປ; (2) “ປະຫຼືວ່ດັກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ”, “ປະຫຼືວ່ດັກົານສຶກຶົສຶາ” ຫືຼື� “ປະຫຼືວ່ດັ” ໝາຍເຖງິ
ປະຫຼືວ່ດັທີ່ງັໝດົທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັເດັກົນອ້ຍ ເຊ່ິ່ ງຈ ຳາເປັນຕອ້ງມກີົານເກົບັກົ ຳາ, 
ກົານເກົບັຮັກັົສຶາ ຫືຼື� ກົານນ ຳາໃຊ່ພ້ິາຍໃຕພ້ິາກົ C; ແລັະ (3) “ໜີວ່່ຍງານເຂ້ົາຮັວ່່ມ” 
ໝາຍເຖງິບກ້ົຄົນົ, ໜີວ່່ຍງານ, ນຕິບິກ້ົຄົນົ ຫືຼື� ສຶະຖາບນັທ່ີີ່ເກົບັກົ ຳາ, ເກົບັຮັກັົສຶາ 
ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ຂ້ຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົ ເພິ�່ ອປະຕບິດັເງ �່ອນໄຂໃນພິາກົ C. ໜີວ່່ຍ
ງານເຂ້ົາຮັວ່່ມລັວ່ມເຖງິໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາ, ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະ
ເລັີ່ ມແລັກົແຕລ່ັະຄົນົທ່ີີ່ສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານໃຫຼື ້ພິາຍໃຕພ້ິາກົ C (ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມ
ເຖງິກົານປະສຶານງານກົານບຳລັິກົານ, ກົານຕລີັາຄົາ ແລັະ ກົານປະເມນີຜູ້ນົ 
ແລັະ ກົານບຳລັິກົານອ�່ ນໆພິາຍໃຕພ້ິາກົ C). ມນັບຳ່ ລັວ່ມເຖງິແຫືຼືງ່ສຶ ົ່ງຕຳ່ ຫືຼືກັົ ຫືຼື� 
ໜີວ່່ຍງານຂອງລັດັ ຫືຼື� ຂອງເອກົະຊ່ນົທ່ີີ່ສຶະໜີອງທຶີ່ນໃຫຼືແ້ກົກ່ົານບຳລັິກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ. 

ເມ �່ອມກີົານຮັອ້ງຂຳ, ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຕອ້ງໃຫຼືໂ້ອກົາດ
ເພິ�່ ອພິິຈາລັະນາໂຕແ້ຍງ່ຂຳມ້ນູໃນປະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ 
ເພິ�່ ອຮັບັປະກົນັວ່າ່ ຂຳມ້ນູດ ັງ່ກົາ່ວ່ບຳ່ ມຂີຳຜິູ້້ດພິາດ, ເຮັັດໃຫຼືຫື້ຼືງົຜິູ້ດ ຫືຼື� ລັະເມດີ
ຄົວ່າມເປັນສຶວ່່ນຕວົ່ ຫືຼື� ສຶດິອ�່ ນໆຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ. ທີ່າ່ນອາດ
ຮັອ້ງຂຳໃຫຼືມ້ຂີະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍພິາຍໃຕລ້ັະບຽບກົານຂອງພິາກົ C ຫືຼື� 
ລັະບຽບກົານພິິຈາລັະນາທ່ີີ່ສຶອດຄົອ່ງກົບັກົດົລັະບຽບໃນ ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍ
ສຶດິ ແລັະ ຄົວ່າມເປັນສຶວ່່ນຕວົ່ສຶ ຳາລັບັກົານສຶກຶົສຶາຂອງຄົອບຄົວົ່ (Family 
Educational Rights and Privacy Act, FERPA) ໃນ 34 CFR 99.22.

• ຫືຼືງັຈາກົກົານພິິຈາລັະນາ, ຖາ້ຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ຕດັສຶນິ
ວ່າ່ ຂຳມ້ນູບຳ່ ຖ�ກົຕອ້ງ, ເຮັັດໃຫຼືຫື້ຼືງົຜິູ້ດ ຫືຼື� ລັະເມດີຄົວ່າມເປັນສຶວ່່ນຕວົ່ ຫືຼື� ສຶດິ
ອ�່ ນໆຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ບກ້ົຄົນົດ ັງ່ກົາ່ວ່ຕອ້ງແກົໄ້ຂຂຳມ້ນູ
ຕາມນ ັນ້ ແລັະ ຕອ້ງແຈງ້ກົານໃຫຼືທ້ີ່າ່ນຮັບັຊ່າບເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ.

• ຫືຼືງັຈາກົກົານພິິຈາລັະນາ, ຖາ້ຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ຕດັສຶນິ
ວ່າ່ ຂຳມ້ນູບຳ່ ມຂີຳຜິູ້້ດພິາດ, ເຮັັດໃຫຼືຫື້ຼືງົຜິູ້ດ ຫືຼື� ລັະເມດີຄົວ່າມເປັນສຶວ່່ນຕວົ່ 
ຫືຼື� ສຶດິອ�່ ນໆຂອງທີ່າ່ນ ແລັະ ລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ທີ່າ່ນຕອ້ງໄດຮ້ັບັແຈງ້ກົານ
ກົຽ່ວ່ກົບັສຶດິຂອງທີ່າ່ນໃນປະຫຼືວ່ດັຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ໃບແຈງ້ກົານທ່ີີ່
ສຶະແດງຄົວ່າມຄົດິເຫັຼືນກົຽ່ວ່ກົບັຂຳມ້ນູ ແລັະ ກົ ຳານດົເຫຼືດຜູ້ນົໃດໜ່ຶີງທ່ີີ່ບຳ່ ເຫັຼືນ
ດວ້່ຍກົບັກົານຕດັສຶນິຂອງຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານ.

• ຄົ ຳາອະທິີ່ບາຍໃດກົຳຕາມທ່ີີ່ໃສຶໃ່ນປະຫຼືວ່ດັຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນພິາຍໃຕ້
ລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານີ ້ຕອ້ງຖ�ກົເກົບັຮັກັົສຶາໄວ່ໂ້ດຍຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອ
ໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົໂດຍເປັນສຶວ່່ນໜ່ຶີງຂອງປະຫຼືວ່ດັຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຕາບ
ໃດທ່ີີ່ປະຫຼືວ່ດັ ຫືຼື� ຂຳມ້ນູສຶວ່່ນຂດັແຍງ່ (ປະຫຼືວ່ດັສຶວ່່ນທ່ີີ່ທີ່າ່ນບຳ່ ເຫັຼືນດວ້່ຍ) 
ຖ�ກົເກົບັຮັກັົສຶາໄວ່ໂ້ດຍຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່.

• ຖາ້ປະຫຼືວ່ດັຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ຂຳມ້ນູສຶວ່່ນຂດັແຍງ່ຖ�ກົຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້້
ໃຫຼືບ້ຳລັິກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ເປີດເຜີູ້ຍຕຳ່ ບກ້ົຄົນົໃດໜ່ຶີງ, ຄົ ຳາອະທິີ່ບາຍຂອງທີ່າ່ນ
ຕອ້ງເປີດເຜີູ້ຍໃຫຼືແ້ກົບ່ກ້ົຄົນົດ ັງ່ກົາ່ວ່ອກີົດວ້່ຍ.

ກົານຍນິຍອມກົອ່ນເປີດເຜີູ້ຍ
ຕອ້ງໄດຮ້ັບັກົານຍນິຍອມຂອງພິຳ່ ແມກ່ົອ່ນທ່ີີ່ຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົຈະ
ຖ�ກົ:

• ເປີດເຜີູ້ຍໃຫຼືແ້ກົຜູູ່້ໃ້ດກົຳຕາມທ່ີີ່ບຳ່ ແມນ່ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່ຂອງຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານ ໃນກົານເກົບັກົ ຳາ, ເກົບັຮັກັົສຶາ ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ຂ້ຳມ້ນູພິາຍໃຕພ້ິາກົ C, 
ນອກົຈາກົຈະໄດຮ້ັບັອະນຍ້າດໃຫຼືເ້ປີດເຜີູ້ຍພິາຍໃຕພ້ິາກົ C (34 CFR 
303.414) ແລັະ FERPA (34 CFR 99.31); ຫືຼື� 

• ນ ຳາໃຊ່ສ້ຶ ຳາລັບັຈດ້ປະສຶງົອ�່ ນໆ ນອກົເໜີ�ອຈາກົກົານບນັລັເ້ງ �່ອນໄຂພິາຍໃຕ້
ພິາກົ C.

ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົບຳ່ ສຶາມາດເປີດເຜີູ້ຍຂຳມ້ນູຈາກົ
ປະຫຼືວ່ດັກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນໃຫຼືແ້ກົໜ່ີວ່່ຍງານ
ອ�່ ນໆ ໂດຍປາສຶະຈາກົກົານຍນິຍອມຂອງທີ່າ່ນ ນອກົຈາກົຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານຈະໄດຮ້ັບັອ ຳານາດໃຫຼືເ້ປີດເຜີູ້ຍພິາຍໃຕ ້FERPA. ຖາ້ທີ່າ່ນປະຕເິສຶດ
ທ່ີີ່ຈະໃຫຼືກ້ົານຍນິຍອມ, ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຈະນ ຳາໃຊ່້
ລັະບຽບກົານທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັກົານປະຕເິສຶດ ເຊ່ັ່ນ: ກົານອະທິີ່ບາຍໃຫຼືທ້ີ່າ່ນຮັບັ
ຊ່າບວ່າ່ ກົານບຳ່ ໃຫຼືກ້ົານຍນິຍອມສຶາມາດສຶ ົ່ງຜູ້ນົແນວ່ໃດຕຳ່ ຄົວ່າມສຶາມາດຂອງ
ລັກູົຂອງທີ່າ່ນໃນກົານຮັບັເອົາກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ, ຕາບ
ໃດທ່ີີ່ລັະບຽບກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ບຳ່ ຍກົົເລີັກົສຶດິຂອງທີ່າ່ນໃນກົານປະຕເິສຶດກົານ
ຍນິຍອມ.

ພິາຍໃຕພ້ິາກົ C, ESIT ຈ ຳາເປັນຕອ້ງເປີດເຜີູ້ຍຊ່�່  ແລັະ ວ່ນັເກົດີຂອງລັກູົຂອງ
ທີ່າ່ນ ແລັະ ຂຳມ້ນູຕດິຕຳ່ ຂອງທີ່າ່ນ (ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິຊ່�່ ຂອງທີ່າ່ນ, ທ່ີີ່ຢູ່ ່ແລັະ 
ໝາຍເລັກົໂທີ່ລັະສຶບັ) ໃຫຼືແ້ກົໜ່ີວ່່ຍງານກົານສຶກຶົສຶາປະຈ ຳາລັດັ (ຫຼືອ້ງກົານ
ຜູູ້ອ້ ຳານວ່ຍກົານສຶດິສຶອນຂອງລັດັ (Office of Superintendent of Public 
Instruction)) ແລັະ ໜີວ່່ຍງານກົານສຶກຶົສຶາປະຈ ຳາທີ່ອ້ງຖິ່ນ (ເຂດກົານສຶກຶົສຶາ
ໃນທີ່ອ້ງຖິ່ນ) ບອ່ນທ່ີີ່ລັກູົຂອງທີ່າ່ນອາໄສຶຢູ່ ່ໂດຍປາສຶະຈາກົກົານຍນິຍອມ
ຂອງທີ່າ່ນ. ຂຳມ້ນູນີແ້ມນ່ຈ ຳາເປັນຕອ້ງເປີດເຜີູ້ຍເພິ�່ ອລັະບເ້ດັກົນອ້ຍທີ່ກ້ົຄົນົທ່ີີ່
ອາດມຄີົນ້ສຶມົບດັເໝາະສຶມົໄດຮ້ັບັກົານບຳລັິກົານພິາຍໃຕພ້ິາກົ B ຂອງ IDEA.
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ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

ວ່ທີິີ່ກົານພິິຈາລັະນາຄົວ່າມດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີຕ້ອ້ງມຢີູ່ເ່ພິ�່ ອຮັບັປະກົນັກົານຮັກັົສຶາ
ຄົວ່າມລັບັຂອງປະຫຼືວ່ດັ:

• ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົແຕລ່ັະຄົນົຕອ້ງປກົົປ້ອງຄົວ່າມ
ລັບັຂອງຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົ ໃນຂ ັນ້ຕອນເກົບັກົ ຳາ, ເກົບັຮັກັົສຶາ, ຈດັ
ເກົບັ, ເປີດເຜີູ້ຍ ແລັະ ທີ່ ຳາລັາຍ.

• ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່ໜ່ຶີງຄົນົຂອງຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົມຄີົວ່າມ
ຮັບັຜິູ້ດຊ່ອບເພິ�່ ອຮັບັປະກົນັຄົວ່າມລັບັຂອງຂຳມ້ນູໃດກົຳຕາມທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບ້
ຕວົ່ຕນົ.

• ທີ່ກ້ົຄົນົທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັເກົບັກົ ຳາ ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ຂ້ຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົ ຕອ້ງໄດ້
ຮັບັກົານອບົຮັມົ ຫືຼື� ຄົ ຳາແນະນ ຳາກົຽ່ວ່ກົບັນະໂຍບາຍ ແລັະ ລັະບຽບກົານໃນ
ພິາກົ C ຂອງກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ ເຊ່ິ່ ງປະຕບິດັຕາມ IDEA ແລັະ FERPA.

• ເພິ�່ ອກົານກົວ່ດກົາຂອງລັດັ, ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ
ແຕລ່ັະຄົນົຕອ້ງເກົບັຮັກັົສຶາລັາຍຊ່�່ ໃນປດັຈບ້ນັ ແລັະ ຕ ຳາແໜີງ່ຂອງ
ພິະນກັົງານເຫ່ົືຼືານ ັນ້ທ່ີີ່ຢູ່ພ່ິາຍໃນໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ເຂ້ົາເຖງິຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບ້
ຕວົ່ຕນົ.

• ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຕອ້ງແຈງ້ໃຫຼືພ້ິຳ່ ແມຮ່ັບັຊ່າບ ເມ �່ອ
ຂຳມ້ນູທ່ີີ່ສຶາມາດລັະບຕ້ວົ່ຕນົທ່ີີ່ຖ�ກົເກົບັກົ ຳາ, ເກົບັຮັກັົສຶາ ຫືຼື� ນ ຳາໃຊ່ແ້ມນ່ບຳ່
ຈ ຳາເປັນຕອ້ງມເີພິ�່ ອສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານໃຫຼືແ້ກົລ່ັກູົ ຫືຼື� ຄົອບຄົວົ່ຂອງ
ທີ່າ່ນ ພິາຍໃຕພ້ິາກົ CCc, ບດົບນັຍດັຂອງ GEPA ໃນ 20 USC 1232f ແລັະ 
EDGAR, 34 CFR ພິາກົ 76 ແລັະ 80 ອກີົຕຳ່ ໄປ.

• ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ບຳ່ ຈ ຳາເປັນຕອ້ງມຂີຳມ້ນູສຶ ຳາລັບັກົານສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານໃຫຼືແ້ກົ່
ເດັກົນອ້ຍ ຫືຼື� ຄົອບຄົວົ່ອກີົຕຳ່ ໄປ, ຂຳມ້ນູຕອ້ງຖ�ກົທີ່ ຳາລັາຍຕາມຄົ ຳາຮັອ້ງຂອງ
ພິຳ່ ແມ.່

ປະຫຼືວ່ດັຖາວ່ອນຂອງຊ່�່ ຂອງລັກູົຂອງທີ່າ່ນ, ວ່ນັເກົດີ, ຂຳມ້ນູຕດິຕຳ່ ຂອງພິຳ່ ແມ ່
(ລັວ່ມເຖງິທ່ີີ່ຢູ່ ່ແລັະ ໝາຍເລັກົໂທີ່ລັະສຶບັ), ຊ່�່ ຂອງຜູູ້ປ້ະສຶານງານກົານ
ບຳລັິກົານ (FRC) ແລັະ ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ແລັະ ຂຳມ້ນູ
ອອກົ (ລັວ່ມເຖງິປີ ແລັະ ອາຍໃ້ນເວ່ລັາທ່ີີ່ອອກົ ແລັະ ໂຄົງກົານອ�່ ນໆທ່ີີ່ເຂ້ົາໃຊ່້
ບຳລັິກົານໃນເວ່ລັາທ່ີີ່ອອກົ) ອາດຖ�ກົເກົບັຮັກັົສຶາໄວ່ ້ໂດຍບຳ່ ມກີົ ຳານດົເວ່ລັາ.

ລັະບຽບກົານແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່
ຖາ້ທີ່າ່ນມຄີົວ່າມກົງັວ່ນົກົຽ່ວ່ກົບັໂຄົງກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຂອງລັກູົ
ຂອງທີ່າ່ນ, ກົະລັນ້າແຈງ້ຄົວ່າມກົງັວ່ນົດ ັງ່ກົາ່ວ່ກົບັທີີ່ມງານ FRC ຫືຼື� IFSP ໂດຍ
ໄວ່ເທ່ົີ່າທ່ີີ່ເປັນໄປໄດ.້ ໂຄົງກົານ ESIT ສຶ ົ່ງເສຶມີໃຫຼືມ້ກີົານແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ໃນ
ລັະດບັຕ ຳາ່ທ່ີີ່ສຶດ້ເທ່ົີ່າທ່ີີ່ເປັນໄປໄດ.້ ເຖງິຢ່າ່ງໃດກົຳຕາມ, ຖາ້ບຳ່ ສຶາມາດແກົໄ້ຂ
ຄົວ່າມກົງັວ່ນົຢ່າ່ງບຳ່ ເປັນທີ່າງກົານໄດ,້ ທີ່າງເລັ�ອກົກົານແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ກົຳ
ມຢີູ່.່

ຖາ້ທີ່າ່ນບຳ່ ເຫັຼືນດວ້່ຍກົບັຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົກົຽ່ວ່ກົບັກົານ
ລັະບຕ້ວົ່ຕນົ, ກົານຕລີັາຄົາ, ກົານກົ ຳານດົບອ່ນຢູ່ສ່ຶ ຳາລັບັລັກູົຂອງທີ່າ່ນ ຫືຼື� ກົານ
ສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົໃຫຼືແ້ກົລ່ັກູົ ຫືຼື� 
ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ, ທີ່າ່ນອາດຮັອ້ງຂຳໃຫຼືມ້ກີົານແກົໄ້ຂຄົວ່າມກົງັວ່ນົຂອງທີ່າ່ນ
ຕາມເວ່ລັາເໝາະສຶມົ.

ລັະບຽບກົານດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີແ້ມນ່ສຶາມລັະບຽບກົານຢ່າ່ງເປັນທີ່າງກົານທ່ີີ່ມໃີຫຼືແ້ກົ່
ທີ່າ່ນໃນກົານແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່. ລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານີປ້ະກົອບມກີົານໄກົເ່ກົຍ່, 
ກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງ ແລັະ ຄົ ຳາຮັອ້ງຕຳ່
ຝ່າ່ຍປກົົຄົອງ.

ກົານໄກົເ່ກົຍ່
ກົານໄກົເ່ກົຍ່ໃຫຼືທ້ີ່າ່ນມໂີອກົາດແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ໃນລັກັົສຶະນະທ່ີີ່ບຳ່ ກົາ່ວ່ຫຼືາ
ກົນັ.

ມນັເປັນກົານສຶະໝກັົໃຈ ແລັະ ຕອ້ງໄດຮ້ັບັກົານເຫັຼືນດຈີາກົທີ່ງັສຶອງຝ່າ່ຍ ໂດຍ
ບຳ່ ມກີົານບງັຄົບັ.

ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາອາດຈດັຕ ັງ້ລັະບຽບກົານເພິ�່ ອສຶະເໜີີໂອກົາດໃຫຼືພ້ິຳ່ ແມ ່
ແລັະ ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົທ່ີີ່ບຳ່ ເລັ�ອກົຂະບວ່ນກົານໄກົ່
ເກົຍ່ ໄດພ້ິບົປະກົນັໃນເວ່ລັາ ແລັະ ສຶະຖານທ່ີີ່ໆພິວ່ກົທີ່າ່ນສຶະດວ່ກົ ໂດຍມີ
ບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ບຳ່ ມຜີູ້ນົປະໂຫຼືຍດຮັວ່່ມ (ຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ທ່ີີ່ເປັນກົາງ) ຜູູ້ທ່ີ້ີ່ຢູ່ພ່ິາຍໃຕຂ້ຳສ້ຶນັຍາ
ກົບັນຕິບິກ້ົຄົນົທ່ີີ່ແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ ຫືຼື� ສຶນູອບົຮັມົ ແລັະ ໃຫຼືຂ້ຳມ້ນູແກົພ່ິຳ່ ແມ ່ຫືຼື� 
ສຶນູຊ່ບັພິະຍາກົອນຂອງພິຳ່ ແມປ່ະຈ ຳາຊ້່ມຊ່ນົທ່ີີ່ຢູ່ໃ່ນລັດັ, ເພິ�່ ອອະທິີ່ບາຍຜູ້ນົ
ປະໂຫຼືຍດ ແລັະ ສຶ ົ່ງເສຶມີໃຫຼືມ້ກີົານນ ຳາໃຊ່ຂ້ະບວ່ນກົານໄກົເ່ກົຍ່.

ກົານໄກົເ່ກົຍ່ຕອ້ງສຶ ຳາເລັັດຕາມເວ່ລັາເໝາະສຶມົ ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາ
ພິາໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຮັອ້ງສຶ ຳາລັບັກົານໄກົເ່ກົຍ່ ແລັະ ອາດບຳ່ ຖ�ກົນ ຳາໃຊ່ເ້ພິ�່ ອປະຕເິສຶດ 
ຫືຼື� ຖວ່່ງດງຶສຶດິຂອງທີ່າ່ນໃນກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ
ທ່ີີ່ເປັນກົາງ ຫືຼື� ເພິ�່ ອປະຕເິສຶດສຶດິໃດໜ່ຶີງຂອງທີ່າ່ນທ່ີີ່ຢູ່ພ່ິາຍໃຕພ້ິາກົ C.

ກົານໄກົເ່ກົຍຈະຖ�ກົກົ ຳານດົຂຶນ້ຕາມເວ່ລັາເໝາະສຶມົ ແລັະ ຈດັຂຶນ້ໃນສຶະຖານ
ທ່ີີ່ໆທີ່ງັສຶອງຝ່າ່ຍສຶະດວ່ກົ. ຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັ ແລັະ ເປັນກົາງ ທ່ີີ່ໄດຮ້ັບັ
ກົານອບົຮັມົດາ້ນເຕັກົນກິົກົານໄກົເ່ກົຍ່ທ່ີີ່ມປີະສຶດິທິີ່ພິາບ ຈະພິບົກົບັທີ່ງັສຶອງ
ຝ່າ່ຍ ເພິ�່ ອຊ່ວ່່ຍຊ່ອກົຫຼືາວ່ທີິີ່ກົານແກົໄ້ຂຂຳຂ້ດັແຍງ່ໃນບນັຍາກົາດທ່ີີ່ບຳ່ ເປັນ
ທີ່າງກົານ ແລັະ ບຳ່ ກົາ່ວ່ຫຼືາກົນັ.

ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາເກົບັຮັກັົສຶາລັາຍຊ່�່ ຂອງຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັ ແລັະ 
ເປັນກົາງ, ທ່ີີ່ມຄີົວ່າມຮັູດ້າ້ນກົດົໝາຍ ແລັະ ກົດົລັະບຽບທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັກົານ
ສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົສຶ ຳາລັບັເດັກົທີ່າລັກົົ ແລັະ 
ເດັກົທ່ີີ່ຫຼືາກົຳຮັຽນຍາ່ງທ່ີີ່ພິິກົານ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງພິວ່ກົເຂົາ. ຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ຕອ້ງ
ຖ�ກົຄົດັເລັ�ອກົໂດຍກົານສຶ້ມ່, ແບບໝນູວ່ຽນ ຫືຼື� ບນົພິ�້ນຖານອ�່ ນໆທ່ີີ່ເປັນກົາງ. 
ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາມຄີົວ່າມຮັບັຜິູ້ດຊ່ອບສຶ ຳາລັບັຄົາ່ໃຊ່ຈ້າ່ຍໃນກົານໄກົເ່ກົຍ່ 
ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິຄົາ່ໃຊ່ຈ້າ່ຍໃນກົານພິບົປະເພິ�່ ອສຶ ົ່ງເສຶມີກົານໄກົເ່ກົຍ່.

ຖາ້ຂຳຂ້ດັແຍງ່ໄດຖ້�ກົແກົໄ້ຂຜູ້າ່ນກົານໄກົເ່ກົຍ່, ທີ່ງັສຶອງຝ່າ່ຍຕອ້ງເຮັັດສຶນັຍາ
ທ່ີີ່ມຜີູ້ນົຜູ້ກູົພິນັທີ່າງກົດົໝາຍ ເຊ່ິ່ ງອະທິີ່ບາຍເຖງິວ່ທີິີ່ກົານແກົໄ້ຂດ ັງ່ກົາ່ວ່ 
ແລັະ ລັະບວ້່າ່ກົານສຶນົທີ່ະນາທີ່ງັໝດົທ່ີີ່ເກົດີຂຶນ້ໃນລັະຫຼືວ່າ່ງຂະບວ່ນກົານ
ໄກົເ່ກົຍ່ຕອ້ງເປັນຄົວ່າມລັບັ ແລັະ ອາດບຳ່ ຖ�ກົນ ຳາໃຊ່ເ້ພິ�່ ອເປັນຫືຼືກັົຖານໃນກົານ
ພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ ຫືຼື� ກົານພິິຈາລັະນາຄົະດແີພິງ່ທ່ີີ່
ຕາມມາ. ທີ່າ່ນ ແລັະ ຕວົ່ແທີ່ນຂອງໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາ ຜູູ້ທ່ີ້ີ່ມສີຶດິອ ຳານາດ
ຜູ້ກູົພິນັກົບັໜີວ່່ຍງານ ຕອ້ງເຊັ່ນສຶນັຍາດ ັງ່ກົາ່ວ່. ສຶນັຍາກົານໄກົເ່ກົຍ່ທ່ີີ່ເປັນ
ລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ ແລັະ ມລີັາຍເຊັ່ນ ແມນ່ມຜີູ້ນົບງັຄົບັໃຊ່ໃ້ນສຶານປະຈ ຳາລັດັທ່ີີ່
ມອີ ຳານາດສຶານ ຫືຼື� ໃນສຶານປະຈ ຳາເຂດປກົົຄົອງຂອງສຶະຫຼືະລັດັອາເມລິັກົາ.

ກົານໄກົເ່ກົຍ່ບຳ່ ຂດັຂວ່າງທີ່າ່ນຈາກົກົານຮັອ້ງຂຳໃຫຼືມ້ກີົານພິິຈາລັະນາຕາມ
ຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງໃນເວ່ລັາໃດກົຳຕາມ. ທີ່າ່ນອາດຍ�່ ນຄົ ຳາ
ຮັອ້ງສຶ ຳາລັບັກົານໄກົເ່ກົຍ່ ແລັະ ສຶ ຳາລັບັກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງ
ກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງໃນເວ່ລັາພິອ້ມກົນັ ຕາມທ່ີີ່ອະທິີ່ບາຍໄວ່ໃ້ນໜີາ້ຕຳ່ ໄປ.
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ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

ກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນ
ກົາງ
ກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງ ແມນ່ລັະບຽບ
ກົານຢ່າ່ງເປັນທີ່າງກົານທ່ີີ່ດ ຳາເນນີຂຶນ້ໂດຍເຈົາ້ໜີາ້ພິິຈາລັະນາທ່ີີ່ເປັນກົາງ 
ແລັະ ເປັນທີ່າງເລັ�ອກົສຶ ຳາລັບັຄົອບຄົວົ່ທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງສຶວ່່ນບກ້ົຄົນົ ໂດຍ
ຕາງໜີາ້ໃຫຼືກ້ົບັລັກູົຂອງພິວ່ກົເຂົາ. 

ກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງຕອ້ງສຶ ຳາເລັັດ 
ແລັະ ຕອ້ງອອກົຄົ ຳາຕດັສຶນິທ່ີີ່ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ ພິາຍໃນເວ່ລັາ 30 ວ່ນັ
ປະຕທິິີ່ນ ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຮັອ້ງ. (ຖາ້ມ,ີ ກົານໄກົເ່ກົຍ່ຕອ້ງເກົດີຂຶນ້ພິາຍໃນ
ຈ ຳານວ່ນເວ່ລັາດຽວ່ກົນັ ຄົ� 30 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນ.) 

ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່ພິິຈາລັະນາຈະຖ�ກົແຕງ່ຕ ັງ້ເພິ�່ ອດ ຳາເນນີກົານພິິຈາລັະນາຕາມ
ຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ. ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່ພິິຈາລັະນາຕອ້ງມຄີົວ່າມຮັູກ້ົຽ່ວ່ກົບັ
ບດົບນັຍດັຂອງພິາກົ C ແລັະ ຄົວ່າມຕອ້ງກົານ ແລັະ ກົານບຳລັິກົານທ່ີີ່ມໃີຫຼື້
ແກົເ່ດັກົນອ້ຍທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເໝາະສຶມົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງພິວ່ກົເຂົາ ແລັະ 
ປະຕບິດັໜີາ້ທ່ີີ່ດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີ:້

• ຟັງັກົານນ ຳາສຶະເໜີີຂຳມ້ນູທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັຄົ ຳາຮັອ້ງ, ກົວ່ດສຶອບຂຳມ້ນູທີ່ງັໝດົທ່ີີ່
ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັບນັຫຼືາ ແລັະ ຊ່ອກົຫຼືາວ່ທີິີ່ກົານແກົໄ້ຂຄົ ຳາຮັອ້ງທີ່ກ້ົຢ່າ່ງທີ່ວ່່ງ
ທີ່ນັກົບັເວ່ລັາ.

• ບນັທຶີ່ກົກົານພິິຈາລັະນາ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິຄົ ຳາຕດັສຶນິທ່ີີ່ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ 
ໂດຍທ່ີີ່ລັດັຮັບັຜິູ້ດຊ່ອບຄົາ່ໃຊ່ຈ້າ່ຍ.

ກົຽ່ວ່ກົບັຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ ແລັະ ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່ພິິຈາລັະນາ: ຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ ແລັະ ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່
ພິິຈາລັະນາສຶ ຳາລັບັຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍຕອ້ງ “ເປັນກົາງ.” ເປັນກົາງ 
ໝາຍຄົວ່າມວ່າ່ ບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ຖ�ກົແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫຼືເ້ຮັັດໜີາ້ທ່ີີ່ເປັນຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ ຫືຼື� ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່
ພິິຈາລັະນາ: (1) ບຳ່ ແມນ່ພິະນກັົງານຂອງໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາ, ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັກົານໃຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະ
ເລັີ່ ມແລັກົ, ກົານບຳລັິກົານອ�່ ນໆ ຫືຼື� ກົານດແູລັເດັກົ; ແລັະ (2) ບຳ່ ມຜີູ້ນົປະໂຫຼືຍດ
ສຶວ່່ນຕວົ່ ຫືຼື� ທີ່າງວ່ຊິ່າຊ່ບີ ເຊ່ິ່ ງຈະຂດັແຍງ່ກົບັພິາວ່ະວ່ໄິສຶຂອງຕນົໃນກົານ
ປະຕບິດັຕາມຂະບວ່ນກົານ. ບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເປັນຜູູ້ໄ້ກົເ່ກົຍ່ ຫືຼື� ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່
ພິິຈາລັະນາ ບຳ່ ແມນ່ພິະນກັົງານຂອງໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາ, ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ພິຽງແຕເ່ພິາະບກ້ົຄົນົດ ັງ່ກົາ່ວ່ໄດຮ້ັບັເງນິຈາກົ
ໜີວ່່ຍງານ ຫືຼື� ໂຄົງກົານເພິ�່ ອດ ຳາເນນີກົານໄກົເ່ກົຍ່ ຫືຼື� ບດົບນັຍດັສຶ ຳາລັບັກົານ
ພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ.

ພິາຍໃຕພ້ິາກົ C, ທີ່າ່ນໄດຮ້ັບັສຶດິຂາ້ງລັ້ມ່ນີໃ້ນກົານພິິຈາລັະນາຕາມ
ຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງ ເຊ່ິ່ ງຖ�ກົດ ຳາເນນີຂຶນ້ພິາຍໃຕລ້ັະບຽບ
ກົານເຫ່ົືຼືານີ.້

• ຖ�ກົຕດິຕາມ ແລັະ ໄດຮ້ັບັຄົ ຳາແນະນ ຳາຈາກົທ່ີີ່ປຶກົສຶາ (ໂດຍທ່ີີ່ທີ່າ່ນ
ຮັບັຜິູ້ດຊ່ອບຄົາ່ໃຊ່ຈ້າ່ຍ) ແລັະ ຈາກົບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ມຄີົວ່າມຮັູທ່ີ້ີ່ພິິເສຶດ ຫືຼື� ກົານ
ອບົຮັມົກົຽ່ວ່ກົບັກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ສຶ ຳາລັບັເດັກົນອ້ຍ
ທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເໝາະສຶມົພິາຍໃຕພ້ິາກົ C (ໂດຍທ່ີີ່ທີ່າ່ນຮັບັຜິູ້ດຊ່ອບຄົາ່ໃຊ່້
ຈາ່ຍ).

• ນ ຳາສຶະເໜີີຫືຼືກັົຖານ ແລັະ ຢູ່ຊ່່ອ່ງໜີາ້, ຊ່ກັົຖາມ ແລັະ ບງັຄົບັກົານໃຫຼືກ້ົານ
ຂອງພິະຍານ.

• ສຶ ັງ່ຫຼືາ້ມກົານນ ຳາສຶະເໜີີຫືຼືກັົຖານໃນກົານພິິຈາລັະນາທ່ີີ່ບຳ່ ໄດເ້ປີດເຜີູ້ຍໃຫຼື້
ແກົທ່ີ່າ່ນເປັນເວ່ລັາຢ່າ່ງໜີອ້ຍຫຼືາ້ວ່ນັປະຕທິິີ່ນກົອ່ນກົານພິິຈາລັະນາ.

• ໄດຮ້ັບັກົານຖອດຄົ ຳາເວ້ົ່າຂອງກົານພິິຈາລັະນາອອກົມາເປັນລັາຍລັກັົ
ອກັົສຶອນ ຫືຼື� ຖອດທີ່ກ້ົໆຄົ ຳາທີ່າງເອເລັັກົໂຕນກິົ (ຄົ ຳາຕຳ່ ຄົ ຳາ) ໂດຍບຳ່ ໄດເ້ສຶຍຄົາ່
ໃຊ່ຈ້າ່ຍ.

• ຮັບັຜູ້ນົກົານສຶ�ບສຶວ່ນກົຽ່ວ່ກົບັຂຳເ້ທັີ່ດຈງິ ແລັະ ຄົ ຳາຕດັສຶນິ ໂດຍທ່ີີ່ທີ່າ່ນບຳ່ ໄດ້
ເສຶຍຄົາ່ໃຊ່ຈ້າ່ຍ.

ກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງ ທ່ີີ່ໄດລ້ັະບໄ້ວ່ໃ້ນ
ລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານີ ້ຕອ້ງຖ�ກົດ ຳາເນນີກົານໃນເວ່ລັາ ແລັະ ສຶະຖານທ່ີີ່ໆທີ່າ່ນ
ສຶະດວ່ກົພິຳສຶມົຄົວ່ນ. ບຳ່ ໃຫຼືກ້ົາຍ 30 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນ ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ຢູ່່
ພິາຍໃຕກ້ົານຊ່ີນ້ ຳານ ຳາພິາຂອງລັດັໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຮັອ້ງຂອງທີ່າ່ນ, ກົານພິິຈາລັະນາ
ຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງຕອ້ງສຶ ຳາເລັັດ ແລັະ ຕອ້ງສຶ ົ່ງ
ຄົ ຳາຕດັສຶນິເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນໃຫຼືແ້ຕລ່ັະຝ່າ່ຍທີ່າງໄປສຶະນ.ີ ເຈົາ້ໜີາ້ທ່ີີ່
ພິິຈາລັະນາອາດອະນຍ້າດໃຫຼືຂ້ະຫຼືຍາຍເວ່ລັາກົາຍ 30 ວ່ນັ ຕາມກົານຮັອ້ງຂຳ
ຂອງຝ່າ່ຍໃດຝ່າ່ຍໜ່ຶີງ. ຝ່າ່ຍໃດກົຳຕາມທ່ີີ່ບຳ່ ພິຳໃຈກົບັຜູ້ນົກົານສຶ�ບສຶວ່ນ ແລັະ ຄົ ຳາ
ຕດັສຶນິຂອງກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງ ມີ
ສຶດິທ່ີີ່ຈະດ ຳາເນນີກົານທີ່າງແພິງ່ໃນສຶານປະຈ ຳາລັດັ ຫືຼື� ສຶານຂອງລັດັຖະບານ
ກົາງ.

ໃນລັະຫຼືວ່າ່ງກົານລັຳຄົອຍ (ຊ່ວ່່ງເວ່ລັາ) ກົານພິິຈາລັະນາທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັຄົ ຳາ
ຮັອ້ງຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ, ນອກົຈາກົຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອ
ໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ແລັະ ທີ່າ່ນເຫັຼືນດພີິອ້ມກົນັ, ລັກູົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ
ຈະສຶ�ບຕຳ່ ໄດຮ້ັບັກົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຢ່າ່ງເໝາະສຶມົ ໃນ
ສຶະພິາບແວ່ດລັອ້ມທ່ີີ່ກົ ຳານດົໄວ່ໃ້ນ IFSP ທ່ີີ່ທີ່າ່ນຍນິຍອມ.

ຖາ້ຄົ ຳາຮັອ້ງກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັກົານນ ຳາໃຊ່ກ້ົານບຳລັິກົານໃນເບ�ອ້ງຕ ົນ້ພິາຍໃຕພ້ິາກົ 
C, ລັກູົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນຕອ້ງໄດຮ້ັບັກົານບຳລັິກົານເຫ່ົືຼືານ ັນ້ທ່ີີ່ບຳ່ ໄດຢູ້່ໃ່ນ
ກົານຂດັແຍງ່.

ຄົ ຳາຮັອ້ງຕຳ່ ຝ່າ່ຍປກົົຄົອງ
ນອກົຈາກົກົານໄກົເ່ກົຍ່ ແລັະ ກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງ
ກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງເຊ່ິ່ ງລັະບໄ້ວ່ຂ້າ້ງເທິີ່ງ, ບກ້ົຄົນົ ຫືຼື� ອງົກົອນ ລັວ່ມທີ່ງັ
ບກ້ົຄົນົ ຫືຼື� ອງົກົອນຈາກົລັດັອ�່ ນໆ ອາດຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນທ່ີີ່ມ ີ
ລັາຍເຊັ່ນຕຳ່ໜີວ່່ຍງານຂອງລັດັ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານເອກົະຊ່ນົ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັລັະເມດີເງ �່ອນໄຂຂອງໂຄົງກົານ
ພິາກົ C. ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາເຜີູ້ຍແຜູ້ລ່ັະບຽບກົານຄົ ຳາຮັອ້ງຂອງລັດັຢ່າ່ງ
ກົວ່າ້ງຂວ່າງ ໃຫຼືແ້ກົພ່ິຳ່ ແມ ່ແລັະ ບກ້ົຄົນົອ�່ ນໆທ່ີີ່ສຶນົໃຈ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິສຶນູ
ອບົຮັມົ ແລັະ ໃຫຼືຂ້ຳມ້ນູແກົພ່ິຳ່ ແມ,່ ໜີວ່່ຍງານປກົົປ້ອງ ແລັະ ສຶະໜີບັສຶະໜີນູ 
ແລັະ ນຕິບິກ້ົຄົນົອ�່ ນໆທ່ີີ່ເໝາະສຶມົ.

ຄົ ຳາຮັອ້ງຕອ້ງປະກົອບມ:ີ

• ໃບແຈງ້ກົານທ່ີີ່ໜີວ່່ຍງານນ ຳາພິາ, ໜີວ່່ຍງານຂອງລັດັ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານ
ຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຖ�ກົກົາ່ວ່ຫຼືາວ່າ່ໄດລ້ັະເມດີເງ �່ອນໄຂຂອງພິາກົ 
C.

• ຂຳເ້ທັີ່ດຈງິທ່ີີ່ແຈງ້ກົານດ ັງ່ກົາ່ວ່ອງີໃສຶ.່

• ລັາຍເຊັ່ນ ແລັະ ຂຳມ້ນູຕດິຕຳ່ ສຶ ຳາລັບັບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງ.

• ຖາ້ກົານລັະເມດີທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັກົາ່ວ່ຫຼືາແມນ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັເດັກົນອ້ຍໂດຍ
ສຶະເພິາະ:

- ຊ່�່ ຂອງເດັກົນອ້ຍ ແລັະ ທ່ີີ່ຢູ່ທ່ີ່ີ່ເດັກົນອ້ຍອາໄສຶຢູ່.່
- ຊ່�່ ຂອງຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາໃຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຂອງເດັກົນອ້ຍ 
ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ.

- ຄົ ຳາອະທິີ່ບາຍເຖງິທີ່ ຳາມະຊ່າດຂອງບນັຫຼືາຂອງເດັກົນອ້ຍ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິ
ຂຳແ້ທີ່ຈ້ງິທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງກົບັບນັຫຼືາ.

- ກົານນ ຳາສຶະເໜີີວ່ທີິີ່ກົານແກົໄ້ຂບນັຫຼືາໃນຂອບເຂດທ່ີີ່ຮັບັຮັູ ້ແລັະ ມຢີູ່ໃ່ນ
ເວ່ລັາທ່ີີ່ຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງ.
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ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່

ຕອ້ງຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງຕຳ່ ຝ່າ່ຍປກົົຄົອງ ແລັະ ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາຈະຮັບັພິາຍໃນ
ໜ່ຶີງ (1) ປີ ນບັຕ ັງ້ແຕມ່ກີົານກົາ່ວ່ຫຼືາວ່າ່ໄດລ້ັະເມດີ. ບກ້ົຄົນົ ຫືຼື� ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ຍ�່ ນ
ຄົ ຳາຮັອ້ງ ຕອ້ງສຶ ົ່ງຕຳ່ ສຶ ຳາເນົາຂອງຄົ ຳາຮັອ້ງໃຫຼືແ້ກົຜູູ່້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະ
ເລັີ່ ມແລັກົ ທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັໃຫຼືບ້ຳລັິກົານແກົເ່ດັກົນອ້ຍໃນເວ່ລັາດຽວ່ກົນັກົບັທ່ີີ່ຍ�່ ນຄົ ຳາ
ຮັອ້ງໃຫຼືໜ້ີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາ.

ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຮັອ້ງ, ໜີວ່່ຍງານດ ັງ່ກົາ່ວ່ມເີວ່ລັາ 
60 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນເພິ�່ ອ:

• ປະຕບິດັກົານສຶ�ບສຶວ່ນຢ່າ່ງເປັນອດິສຶະຫືຼືະ ແລັະ ໃນສຶະຖານທ່ີີ່ເກົດີເຫຼືດ, 
ຖາ້ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາຕດັສຶນິວ່າ່ ຈ ຳາເປັນຕອ້ງມກີົານສຶ�ບສຶວ່ນ.

• ໃຫຼືໂ້ອກົາດແກົບ່ກ້ົຄົນົ ຫືຼື� ອງົກົອນທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງເພິ�່ ອສຶ ົ່ງຂຳມ້ນູ
ເພ່ີິມເຕມີ ດວ້່ຍວ່າຈາ ຫືຼື� ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ ກົຽ່ວ່ກົບັກົານກົາ່ວ່ຫຼືາທ່ີີ່
ຢູ່ໃ່ນຄົ ຳາຮັອ້ງ.

• ໃຫຼືໂ້ອກົາດແກົໜ່ີວ່່ຍງານ/ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານເພິ�່ ອຕອບໂຕຕ້ຳ່ ຄົ ຳາຮັອ້ງ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມ
ເຖງິວ່ຈິາລັະນາຍານຂອງໜີວ່່ຍງານນ ຳາພິາ, ຄົ ຳາສຶະເໜີີເພິ�່ ອແກົໄ້ຂຄົ ຳາຮັອ້ງ 
ແລັະ ໂອກົາດໃຫຼືທ້ີ່ກ້ົຝ່າ່ຍເຂ້ົາຮັວ່່ມກົານໄກົເ່ກົຍ່. 

• ທີ່ບົທີ່ວ່ນຂຳມ້ນູທີ່ງັໝດົທ່ີີ່ກົຽ່ວ່ຂອ້ງ ແລັະ ຕດັສຶນິຢ່າ່ງເປັນອດິສຶະຫືຼືະວ່າ່ ໄດ້
ເກົດີມກີົານລັະເມດີເງ �່ອນໄຂໃນພິາກົ C ຫືຼື� ບຳ່ .

• ອອກົຄົ ຳາຕດັສຶນິເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນໃຫຼືແ້ກົບ່ກ້ົຄົນົທ່ີີ່ຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງ ເຊ່ິ່ ງ
ລັະບກ້ົານກົາ່ວ່ຫຼືາແຕລ່ັະຂຳທ່ີ້ີ່ຢູ່ໃ່ນຄົ ຳາຮັອ້ງ ແລັະ ປະກົອບຜູ້ນົກົານ
ສຶ�ບສຶວ່ນກົຽ່ວ່ກົບັຂຳແ້ທີ່ຈ້ງິ ແລັະ ບດົສຶະຫ້ືຼືບ ພິອ້ມທີ່ງັເຫຼືດຜູ້ນົຂອງຄົ ຳາ
ຕດັສຶນິເດັດຂາດຂອງໜີວ່່ຍງານນ ຳາພິາ.

ຖາ້ຄົ ຳາຕດັສຶນິເດັດຂາດລັະບວ້່າ່ ກົານບຳລັິກົານບຳ່ ໄດຖ້�ກົສຶະໜີອງ/ບຳ່ ໄດກ້ົ ຳາລັງັ
ຖ�ກົສຶະໜີອງຢ່າ່ງເໝາະສຶມົ, ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາຕອ້ງລັະບວ້່າ່:

• ກົານລັະເລີັຍໃນກົານສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຢ່າ່ງເໝາະສຶມົ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິ
ກົານດ ຳາເນນີກົານແກົໄ້ຂທ່ີີ່ເໝາະສຶມົ ເພິ�່ ອແກົໄ້ຂຄົວ່າມຕອ້ງກົານຂອງລັກູົ
ຂອງທີ່າ່ນ ຜູູ້ທ່ີ້ີ່ເປັນໂຈດໃນຄົ ຳາຮັອ້ງ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງທີ່າ່ນ (ເຊ່ັ່ນ: ກົານ
ບຳລັິກົານຊ່ດົເຊ່ຍີ ຫືຼື� ກົານຊ່ດົໃຊ່ເ້ປັນເງນິ); ແລັະ

• ກົານສຶະໜີອງກົານບຳລັິກົານຢ່າ່ງເໝາະສຶມົໃນອະນາຄົດົສຶ ຳາລັບັເດັກົທີ່າລັກົົ 
ແລັະ ເດັກົທ່ີີ່ຫຼືາກົຳ່ຮັຽນຍາ່ງທ່ີີ່ພິິກົານທີ່ກ້ົຄົນົ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ຂອງພິວ່ກົເຂົາ.

ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາຕອ້ງປະກົອບລັະບຽບກົານສຶ ຳາລັບັກົານປະຕບິດັຄົ ຳາ
ຕດັສຶນິຢ່າ່ງມປີະສຶດິທິີ່ພິາບ ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິກົດິຈະກົ ຳາຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອດາ້ນເຕັກົນກິົ, 
ກົານເຈລັະຈາ ແລັະ ກົານດ ຳາເນນີກົານແກົໄ້ຂເພິ�່ ອໃຫຼືມ້ກີົານປະຕບິດັຕາມ ຖາ້
ຈ ຳາເປັນ.

ຖາ້ໄດຮ້ັບັຄົ ຳາຮັອ້ງທ່ີີ່ເປັນລັາຍລັກັົອກັົສຶອນ ເຊ່ິ່ ງເປັນຫຼືວົ່ຂຳຂ້ອງກົານ
ພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍອກີົດວ້່ຍ ຫືຼື� ປະກົອບມຫືີຼືາຍ
ບນັຫຼືາ, ເຊ່ິ່ ງໜ່ຶີງໃນບນັຫຼືາ ຫືຼື� ຫືຼືາຍກົວ່າ່ນ ັນ້ເປັນສຶວ່່ນໜ່ຶີງຂອງກົານພິິຈາລັະ
ນານ ັນ້ໆ, ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາຕອ້ງພິກັົສຶວ່່ນໃດກົຳຕາມໃນຄົ ຳາຮັອ້ງທ່ີີ່ກົ ຳາລັງັ
ຖ�ກົນ ຳາສຶະເໜີີໃນກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ ຈນົກົວ່າ່
ຈະມບີດົສຶະຫ້ືຼືບຈາກົກົານພິິຈາລັະນາ. ເຖງິຢ່າ່ງໃດກົຳຕາມ, ບນັຫຼືາໃດໜ່ຶີງໃນ
ຄົ ຳາຮັອ້ງທ່ີີ່ບຳ່ ແມນ່ສຶວ່່ນໜ່ຶີງຂອງກົານດ ຳາເນນີຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ 
ຕອ້ງຖ�ກົແກົໄ້ຂພິາຍໃນເວ່ລັາ 60 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນ ແລັະ ຕາມລັະບຽບກົານຄົ ຳາ
ຮັອ້ງທ່ີີ່ອະທິີ່ບາຍໄວ່ໃ້ນເອກົະສຶານສຶະບບັນີ.້

ຄົ ຳາຮັອ້ງທ່ີີ່ໄດມ້ກີົານຕດັສຶນິໃນກົານພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງ
ກົດົໝາຍທ່ີີ່ເປັນກົາງເຊ່ິ່ ງກົຽ່ວ່ພິນັກົບັຜູູ້ກ້ົຽ່ວ່ຂອ້ງຊ້່ດດຽວ່ກົນັ ແມນ່ບຳ່ ສຶາມາດ
ຖ�ກົພິິຈາລັະນາພິາຍໃຕລ້ັະບຽບກົານນີໄ້ດ.້ ໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່ລັດັນ ຳາພິາຕອ້ງ
ແຈງ້ກົານໃຫຼືຜູູ້້ຍ້�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງຮັບັຊ່າບວ່າ່ ຄົ ຳາຕດັສຶນິຈາກົກົານພິິຈາລັະນາມຜີູ້ນົ
ຜູ້ກູົພິນັ. 

ຄົ ຳາຮັອ້ງທ່ີີ່ກົາ່ວ່ຫຼືາກົານລັະເລີັຍຂອງໜີວ່່ຍງານຂອງລັດັ ຫືຼື� ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານ
ເອກົະຊ່ນົ (ເຊ່ິ່ ງລັວ່ມເຖງິຜູູ້ຮ້ັບັເໝົາໃຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ຫືຼື� 
ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ) ໃນກົານປະຕບິດັຕາມຄົ ຳາຕດັສຶນິ
ຈາກົຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ ຕອ້ງໄດຮ້ັບັກົານແກົໄ້ຂໂດຍໜີວ່່ຍງານທ່ີີ່
ລັດັຊ່ີນ້ ຳານ ຳາພິາ.

ຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມ ່
ສຶດິຂອງເດັກົນອ້ຍທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເໝາະສຶມົພິາຍໃຕພ້ິາກົ C ແມນ່ໄດຮ້ັບັກົານ
ຄົ້ມ້ຄົອງ ຖາ້:

• ບຳ່ ສຶາມາດລັະບພ້ິຳ່ ແມໄ່ດ;້

• ຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົບຳ່ ສຶາມາດລັະບພ້ິຳ່ ແມ ່ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່
ໄດພ້ິະຍາຍາມຢ່າ່ງສຶມົເຫຼືດສຶມົຜູ້ນົ; ຫືຼື�

• ເດັກົນອ້ຍເປັນຜູູ້ຢູ້່ໃ່ນກົານດແູລັຂອງກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ ພິາຍໃຕກ້ົດົໝາຍຂອງ
ລັດັ. 

ບກ້ົຄົນົໜ່ຶີງຖ�ກົຮັບັແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫຼືເ້ຮັັດໜີາ້ທ່ີີ່ເປັນ “ຕວົ່ແທີ່ນ” ສຶ ຳາລັບັພິຳ່ ແມ ່ຕາມ
ລັະບຽບກົານທ່ີີ່ບງັຄົບັໃຊ່.້

ລັະບຽບກົານເຫ່ົືຼືານີລ້ັວ່ມເຖງິວ່ທີິີ່ກົານເພິ�່ ອຕດັສຶນິວ່າ່ ເດັກົນອ້ຍຕອ້ງກົານ
ຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມ ່ຫືຼື� ບຳ່  ແລັະ ດ ຳາເນນີຄົວ່າມພິະຍາຍາມຢ່າ່ງສຶມົເຫຼືດສຶມົຜູ້ນົເພິ�່ ອ
ແຕງ່ຕ ັງ້ຕວົ່ແທີ່ນໃຫຼືແ້ກົເ່ດັກົນອ້ຍ ໂດຍບຳ່ ໃຫຼືກ້ົາຍ 30 ວ່ນັປະຕທິິີ່ນ ຫືຼືງັຈາກົທ່ີີ່
ຕດັສຶນິວ່າ່ ເດັກົນອ້ຍຄົນົດ ັງ່ກົາ່ວ່ຕອ້ງກົານຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມ.່

ບນັທີ່ດັຖານດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີແ້ມນ່ຖ�ກົນ ຳາໃຊ່ ້ໃນເວ່ລັາຄົດັເລັ�ອກົຕວົ່ແທີ່ນ. ຕວົ່ແທີ່ນ
ພິຳ່ ແມແ່ມນ່ຖ�ກົຄົດັເລັ�ອກົໂດຍຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົແຕລ່ັະ
ຄົນົ ແລັະ ຕອ້ງບນັລັໄ້ດຕ້າມເງ �່ອນໄຂດ ັງ່ຕຳ່ ໄປນີ:້

• ບຳ່ ມຜີູ້ນົປະໂຫຼືຍດສຶວ່່ນຕວົ່ ຫືຼື� ທີ່າງວ່ຊິ່າຊ່ບີ ເຊ່ິ່ ງຂດັແຍງ່ກົບັຜູ້ນົປະໂຫຼືຍດ
ຂອງເດັກົນອ້ຍທ່ີີ່ຕນົເປັນຕວົ່ແທີ່ນໃຫຼື.້

• ມຄີົວ່າມຮັູ ້ແລັະ ທີ່ກັົສຶະທ່ີີ່ຮັບັປະກົນັກົານເປັນຕວົ່ແທີ່ນໃຫຼືເ້ດັກົນອ້ຍຢ່າ່ງ
ເໝາະສຶມົ.

• ບຳ່ ແມນ່ພິະນກັົງານຂອງໜີວ່່ຍງານຂອງລັດັ ຫືຼື� ພິະນກັົງານຂອງບກ້ົຄົນົ
ທ່ີີ່ໃຫຼືກ້ົານບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ, ກົານສຶກຶົສຶາ, ກົານດແູລັ 
ຫືຼື� ກົານບຳລັິກົານອ�່ ນໆແກົເ່ດັກົນອ້ຍ ຫືຼື� ແກົສ່ຶະມາຊ່ກິົໃນຄົອບຄົວົ່ຂອງ
ເດັກົນອ້ຍ. ບກ້ົຄົນົທ່ີີ່ມຄີົນ້ສຶມົບດັເປັນຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມພ່ິາຍໃຕລ້ັະບຽບ
ກົານເຫ່ົືຼືານີບ້ຳ່ ແມນ່ພິະນກັົງານ ພິຽງແຕເ່ພິາະເຂົາບຳ່ ໄດຮ້ັບັເງນິຈາກົຜູູ້ໃ້ຫຼື້
ບຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ ເພິ�່ ອເຮັັດໜີາ້ທ່ີີ່ເປັນຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມ.່

ເມ �່ອເດັກົນອ້ຍເປັນຜູູ້ຢູ້່ໃ່ນກົານດແູລັຂອງກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ ຫືຼື� ຢູ່ໃ່ນສຶະຖານລັຽ້ງ
ເດັກົ, ໜີວ່່ຍງານຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົຕອ້ງປຶກົສຶາຫຼືາລັ�ກົບັ
ໜີວ່່ຍງານຂອງລັດັທ່ີີ່ຖ�ກົແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫຼືດ້ແູລັເດັກົນອ້ຍ.

ສຶ ຳາລັບັເດັກົນອ້ຍທ່ີີ່ເປັນຜູູ້ຢູ້່ໃ່ນກົານດແູລັຂອງລັດັ, ແທີ່ນທ່ີີ່ຈະຖ�ກົແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍ
ໜີວ່່ຍງານຜູູ້ໃ້ຫຼືບ້ຳລັິກົານຊ່ວ່່ຍເຫືຼື�ອໄລັຍະເລ່ີັມແລັກົ, ຜູູ້ພິ້ິພິາກົສຶາທ່ີີ່ດແູລັຄົະດີ
ຂອງເດັກົນອ້ຍອາດແຕງ່ຕ ັງ້ຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມ ່ຕາບໃດທ່ີີ່ກົານຄົດັເລັ�ອກົໄດບ້ນັລັ້
ຕາມມາດຕະເກົນກົານຄົດັເລັ�ອກົຢູ່ຂ່າ້ງເທິີ່ງ.

ຕວົ່ແທີ່ນພິຳ່ ແມມ່ສີຶດິແບບດຽວ່ກົນັກົບັພິຳ່ ແມ ່ເພິ�່ ອຈດ້ປະສຶງົທີ່ງັໝດົພິາຍໃຕ້
ພິາກົ C.



ກົດົໝາຍວ່າ່ດວ້່ຍກົານສຶກຶົສຶາສຶ ຳາລັບັຄົນົພິິກົານ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) – ພິາກົ C: ຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ (ສຶດິຂອງພິຳ່ ແມ)່
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ຂຳມ້ນູຕດິຕຳ່
ຖາ້ທີ່າ່ນຕອ້ງກົານຂຳມ້ນູເພ່ີິມຕ�່ ມກົຽ່ວ່ກົບັຄົວ່າມຄົ້ມ້ຄົອງຕາມລັະບຽບກົານ
ຂອງທີ່າ່ນ, ໃຫຼືຕ້ດິຕຳ່ ຜູູ້ປ້ະສຶານງານຊ່ບັພິະຍາກົອນຄົອບຄົວົ່ (FRC) ໃນ
ທີ່ອ້ງຖິ່ນຂອງທີ່າ່ນທ່ີີ່:

ຫືຼື�

ຖາ້ທີ່າ່ນວ່າງແຜູ້ນທ່ີີ່ຈະຍ�່ ນຄົ ຳາຮັອ້ງ, ຮັອ້ງຂຳໃຫຼືມ້ກີົານໄກົເ່ກົຍ່ ແລັະ/ຫືຼື� ກົານ
ພິິຈາລັະນາຕາມຂະບວ່ນກົານທີ່າງກົດົໝາຍ, ກົະລັນ້າຕດິຕຳ່ ໂຄົງກົານສຶະໜີບັ
ສຶະໜີນູໃນລັໄຍະຕ ົນ້ສຶ ຳາລັບັເດັກົທີ່າລັກົົ ແລັະ ເດັກົທ່ີີ່ຫຼືາກົຳຮັຽນຍາ່ງ (Early 
Support for Infants and Toddlers, ESIT) ທ່ີີ່:

ກົມົເດັກົນອ້ຍ, ຊ່າວ່ໜີ້ມ່ ແລັະ ຄົອບຄົວົ່ແຫຼືງ່ກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ 
(Washington State Department of Children, Youth 
& Families)
 ໂຄົງກົານສຶະໜີບັສຶະໜີນູໃນໄລັຍະຕ ົນ້ສຶ ຳາລັບັເດັກົທີ່າລັກົົ ແລັະ ເດັກົທ່ີີ່ຫຼືາກົຳ
ຮັຽນຍາ່ງ (Early Support for Infants and Toddlers, ESIT)
PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
ໂທີ່ລັະສຶບັ: (360) 725-3500
ແຟັັກົ: (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

ແຫືຼືງ່ຂຳມ້ນູທ່ີີ່ໃຫຼືກ້ົານສຶະໜີບັສຶະໜີນູພິຳ່ ແມ:່

ອງົກົອນກົານຮັວ່່ມມ �ສຶ ຳາລັບັກົານດ ຳາເນນີກົານ, ສຶຽງສຶ ຳາລັບັກົານເພ່ີິມອ ຳານາດ
ປະຈ ຳາກົງ້ວ່ຳຊ່ງິຕນັ (Washington Partnerships for Action, Voices for 
Empowerment, PAVE)
6316 S. 12th St.
Tacoma, Washington 98465
ໂທີ່ລັະສຶບັ: 1-(800) 5-PARENT
ແຟັັກົ: (253) 566-8052
www.wapave.org

ຖາ້ວ່າ່ທີ່າ່ນຕອ້ງກົານສຶ ຳາເນົາເອກົະສຶານນີ ້ເປັນຮັບູແບບທີ່າງເລັ�ອກົ ຫືຼື� ພິາສຶາອ�່ ນ, ກົະລັນ້າຕດິຕຳ່ ຝ່າ່ຍກົານພິວົ່ພິນັທ່ີີ່ມສີຶວ່່ນຮັວ່່ມໃນ DCYF ໄດທ່ີ້ີ່  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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