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កនុងអាំឡ
ុ ងមព្យលថ្នការរិទ្យសាលាមរៀនរយៈមព្យលយូរ មយើងទ្យទ្យួ លសាាល់ថាមនោះរឺជាមព្យលមវលាដ្៏លាំបាកសប្ារ់ប្ក ុរប្រួ សារ
អាណាព្យាបាល និងអែ កផ្ងទ ាំ។ មយើងយល់ថាការប្ព្យួ យបាររភ រួយររស់អែករឺថា មតើកូន ៗ ររស់
អែ កផ្ដ្លព្យិការនឹងរនត ទ្យទ្យួ លបានការគាំប្ទ្យ និងមសវាករម ព្យសា
ី លាមរៀន មៅមព្យលព្យួ កមរប្តូវបានរិទ្យមោយសារភាព្យអាសនែ
ផ្នែ កសុែភាព្យសាធារណៈទក់ទ្យងនឹង COVID-19។ កនុងអាំឡ
ុ ងមព្យលផ្ដ្លរិនធាារ់ានព្យីរុនរកមនោះ មយើងសូ រមកាត
សរមសើរដ្ល់ប្ក ុរប្រួ សារ និងអែ កអរ់រំនឹងម្វ ើការរ ួរគែមដ្ើរបីនតលន
់ ូ វលទ្យធភាព្យទ្យទ្យួ លបាននូ វការអរ់រំ និងមសវាករម អរ់រំ
ព្យិមសសផ្ដ្លលអ រាំនុត។
កនុងលិែិប្តមនោះ ែ្ុាំចង់ផ្ចកចាយនូ វព្យ័ត៌ានរចចុរបនែ សាំខាន់អាំព្យីអវីផ្ដ្លសាលាមរៀនកាំព្យុងផ្តម្វ ើ មដ្ើរបីគាំប្ទ្យកូ នររស់អែក
កនុងអាំឡ
ុ ងមព្យលមនោះ។ ប្រអរ់ឧរករណ៍្នធានប្រួ សារផ្ដ្លភាារ់រកជារួ យនត លន
់ ូ វព្យ័ត៌ានានប្រមោជន៍រួយចាំនួន
អាំព្យ្
ី នធាន និងយុទ្យធសាស្តសតសប្ារ់ប្រួ សារ។

កនុងថ្ងៃទ្យី 21 ផ្ែរិនា នាយកោឋនអរ់រំស.ហ.អា (U.S. Department of Education, USED) បានមចញ ឯកសារ
អងា មហតុ រញ្ជាក់ថាសាលាមរៀនប្តូវរនត នត លកា
់ រអរ់រសា
ំ ធារណៈមោយឥតរិតថ្ងា និងសរររយដ្ល់សិសានុសិសសផ្ដ្លាន
ព្យិការភាព្យ ែណៈមព្យលការការ រសុែភាព្យ និងសុវតថ ិភាព្យររស់សិសស អែ កអរ់រំ និងអែ កនត លម់ សវា។ កនុងកាលៈមទ្យសៈ
ែុសផ្រា កព្យី្រម តាទ ាំងមនោះ មសវាករម ការអរ់រំព្យិមសសនឹងប្តូវបាននត លជ
់ ូ ន ែុសព្យីមព្យលសាលាមរៀនមរើកទវរ និងានដ្ាំមណើរ
ការមព្យញមលញ។ មសវាករម អរ់រំព្យិមសសព្យីចាៃយរួ រចារ់មនត ើរភាារៗ។ អែ ករិនចាាំបាច់នតលកា
់ រយល់ប្ព្យរសប្ារ់
មសវាករម ព្យីចាៃយមដ្ើរបីចារ់មនត ើរមឡើយ។ អែ ករួ រនត ល់ផ្ននការអាំព្យីរមរៀរផ្ដ្លសាលាមរៀននឹងនត លម់ សវាករម ព្យច
ី ាៃយ។
មៅរដ្ឋ ា៉ាសាជូ មសតការមរៀនព្យីចាៃយសប្ារ់សិសសទ ាំងអស់រ ួរទ ាំងសិសសព្យិការ រួ រផ្តប្តូវបាននត លជ
់ ូ នមោយមប្រើទ ាំងព្យីរ៖
1. ការគាំទ្រ និងធនធាន សប្ារ់ការមរៀនសូ ប្តឯករាជយផ្ដ្លអាចរ ួររញ្ចល
ូ ទ ាំងាតិកាសិកា និងកញ្ច រ់
កិចចការមៅនទ ោះ និងឱកាសសិកាផ្នអ កមលើរមប្ាងមោយានរមប្ាងផ្ដ្លកូ នររស់អែកប្តូវការ។
2. ការណែនាំ និងសេវាកម្ម ផ្ដ្លអាចប្តូវបានផ្ចកចាយព្យីចាៃយទ ាំងប្ក ុរ និងប្ក ុរតូ ច ឬរុរាលាែក់ៗ។
ការផ្ណនាាំ និងមសវាករម ប្តូវអាចបាននត លម់ ោយការមប្រើករម វ ិ្ី តារអុិន្ឺផ្ណត ទ្យូ រទ្យសសន៍ ឬទ្យូ រស័ព្យទ។
មនោះរឺជារាំនិតសាំខាន់ៗរួ យចាំនួនផ្ដ្លប្តូវចងចាាំ។

ការទ្ាទ្េ័យទាក់រងបនត និងសរៀងទាត់រវាងអ្ន កអ្ប់រន
ំ ិងទ្រួ សាររឺេាំខាន់ណាេ់។ ប្រូរមប្ងៀនកូ ន
និងអែ កនត ល់មសវាករម ក់ព្យ័នធររស់អែកនឹងប្បាប្ស័យទក់ទ្យងអែ កមទ្យៀងទត់។ អែ ក និងប្រូររស់កូនអែ ក និងអែ ក
នត លម់ សវាករម ផ្ដ្ល ក់ព្យ័នធរួ រសាំមរចថាមតើការប្បាប្ស័យទក់ទ្យងាន វ ិ្ីណាផ្ដ្លលអ រាំនុតសប្ារ់អែកព្យិភាកា អាំព្យី
ការផ្ណនាាំជាលកខ ណៈរុរាល មគលមៅររស់ IEP និងតាំរ ូវការមសវាករម ររស់អែក និងរាំមរាងថាមតើមសវាករម អាចនត ល់
ព្យីចាៃយោ៉ាងដ្ូ ចមរត ច។ សូ រឱយប្ក ុរសាលាមរៀនររស់អែកដ្ឹងព្យីរញ្ជាអវ ីែាោះផ្ដ្លអែ កានកងវ ល់រាំនុតសប្ារ់កូន
ររស់អែក មហើយប្បារ់ព្យួកមរព្យី វ ិ្ីលអរាំនុត មដ្ើរបីភាារ់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជារួ យអែ ករិនថាតាររយៈអុីផ្រល ទ្យូ រស័ព្យទ
ឬរម្ាបាយមនសងមទ្យៀតក៏មោយ។

កូ នរបេ់អ្នកនឹងម្ិនអាចររួ លការបសទ្ងៀន និងសេវាកម្ម ជាលកខ ែៈបុរគល ដូ ចគន
នឹងសៅសេលណដលសាលាសរៀនសបើកទាារស ើយ។ អែ ក និងប្រូរមប្ងៀនររស់កូនអែ ក និងប្ក ុរសាលាអាច

ានរាំនិតថ្ចែ ប្រឌិត កនុងការរមងក ើត វ ិ្ីមដ្ើរបីនតលន
់ ូ វឱកាសសិកាព្យីចាៃយការផ្ណនាាំ និងមសវាករម អរ់រំព្យិមសស។
វានឹងរិនានលទ្យធ ភាព្យនតល់នូវ អនត រររន៍មោយសករម ឬ ផ្ទទល់ មដ្ើរបីប្រឈររុែនឹងការព្យាបាល ឬការផ្ណនាាំ
ដ្ូ ចផ្ដ្លបាននត លឱ
់ យនូ វសណា
ត រ់ ធាែរ់សុវតថ ិភាព្យសាធារណៈសប្ារ់ការោក់រាាតព្យីសងា រ។ ឱកាសរមប្ងៀន
ព្យិមសស និងមសវាករម ក់ព្យ័នធអាចប្តូវបានផ្កផ្ប្រ ឬនត លជ
់ ូ នព្យីចាៃយសប្ារ់កូនររស់អែកមដ្ើរបីទ្យទ្យួ លបាន
FAPE ។ សាលាមរៀនរួ រផ្តនតល់ឱយអែ កនូ វផ្ននការសិកាព្យីចាៃយ ដ្ូ មចែ ោះ អែ កដ្ឹងព្យីផ្ននការ និងកាលវ ិភារសប្ារ់
កូ នររស់អែក មដ្ើរបីទ្យទ្យួ លបានការផ្ណនាាំមសវាករម និងឱកាសមរៀនមនសងមទ្យៀត។

កម្ម វ ិធី IEP របេ់កូនអ្ន កចុុះបញ្ជីការគាំទ្រនិងការសានក់សៅ ណដលជួយេួ កសរឱ្យររួ លសជារជ័យ
សៅឯសាលាសរៀន ស ើយអ្ន កក៏អាចសទ្បើវាានកនុងកាំ ុ ងសេលេកម្ម ភាេទ្បចាំថ្ងៃសៅផ្ទុះ។ សាលា

នឹងធានាថាកូ នររស់អែកអាចទ្យទ្យួ លបានឱកាសព្យីចាៃយតាររយៈការមរៀរចាំសរររយ។ ព្យិនិតយករម វ ិ្ី IEP ររស់
កូ នអែ កជារួ យប្រូរមប្ងៀនររស់កូនអែ ក មដ្ើរបីរកការមរៀរចាំររស់កូនអែ ក និងយល់ព្យីរមរៀរមប្រើវាមៅនទ ោះ។ ប្រសិន
មរើអែករិនានឯកសារចាំលងថ្នករម វ ិ្ី IEP មទ្យ សូ រទក់ទ្យងប្រូររស់កូនអែ ក មដ្ើរបីមរៀរចាំឱយានឯកសារងត
ចរា ងរួ យមនញើមៅអែ កឬ មរៀរចាំមព្យលមវលា មដ្ើរបីព្យិភាកាអាំព្យីករម វ ិ្ី IEP ររស់កូនអែ កជារួ យ
ប្រូរមប្ងៀនររស់កូនអែ កតារទ្យូ រស័ព្យទ។

អ្ន កអាចសទ្បើទ្ាេ់បសចេ ក វ ិរាជាំនួយ។ ឧទហរណ៍ដ្ូចជាកុាំព្យួ យទ្យ័រសូ ហវ ផ្វរឧរករណ៍ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងា៉ាសុីនរិត

មលែករម វ ិ្ីនិោយមៅអតថ រទ្យ និងរិទ្យចាំណងមជើង មហើយនិងឧរករណ៍ជនា
ាំ ញមនសងមទ្យៀត មដ្ើរបីជួយកូ នអែ ក
មរៀនមៅនទ ោះ។ ប្រូរមប្ងៀន និងអែ កដ្ឹកនាាំសាលាមរៀនររស់កូនអែ ករួ រផ្តទក់ទ្យងអែ កមដ្ើរបីម្វ កា
ើ រជារួ យគែអាំព្យី វ ិ្ី
ិទ្យាទ
ិតប្រចាាំ
លអ រាំនុតមដ្ើរបីរញ្ចល
ូ ឧរករណ៍ និងរមចច ក វ
ាំងមនោះមៅកនុងជី វ
ថ្ងៃ ររស់អែក។ ប្រសិនមរើឧរករណ៍
ជាំនាញររស់កូនអែ កមៅសាលាមរៀនអែ កអាចព្យិភាកាជារួ យថាែក់ដ្ឹកនាាំសាលាមរៀន អាំព្យី វ ិ្ីចូលមប្រើវា។

កិចេទ្បជុាំកម្ម វ ិធី IEP អាចទ្តូវានសធា ើស

ើងសេទើរណតសៅសេលសាលាសរៀនទ្តូវានបិរ។ កិចចប្រជុាំ IEP
តារវ ីមដ្អូ រឺជាដ្ាំមណាោះប្សាយដ្៏លអរួ យ មដ្ើរបីអនុវតត តារវ ិន័យរាាតសងា រ។ អែ កអាចចូ លរ ួរកនុងការប្រជុាំករម វ ិ្ី
IEP ជាក់ផ្សត ងតាររយៈទ្យូ រស័ព្យទ ឬការម្វ ើសនែ ិសីទ្យ វ ីមដ្អូ ។
• ប្រសិនមរើករម វ ិ្ី IEP ប្រចាាំឆ្ែាំររស់កូនអែ កដ្ល់កាំណត់ មយើងសូ រមលើកទ្យឹកចិតតឱយអែ កម្វ ើការជារួ យប្ក ុរ
កូ នររស់អែកមដ្ើរបីសាំមរចថាមតើអាចមរៀរចាំការប្រជុាំ IEP ជាក់ផ្សត ងផ្ដ្រឬមទ្យ។
• មៅមព្យលសាលាមរៀនរនត ប្រូររស់កូនអែ កនឹងព្យិនិតយមឡើង វ ិញនូ វវឌឍនភាព្យររស់កូនអែ ក និងមរៀរចាំ
កិចចប្រជុាំ IEP ជារួ យអែ កផ្ដ្លចាាំបាច់មដ្ើរបីកាំណត់ជហា
ាំ នរនាទរ់លអរាំនុត។
ទាក់រងទ្រូបសទ្ងៀន ឬអ្ន កដឹកនាំរបេ់កូនអ្ន កទ្បេិនសបើអ្នកមានបញ្ហាបសចេ កសរេកនុងការររួ ល
ការណែនាំ និងធនធានេីចមាៃយ។ ការមប្រើប្បាស់្នធានតារអុិន្ឺរផ្ណតរឺងមីសប្ារ់ប្រួ សារជាមប្ចើនមហើយ
មយើងទ្យទ្យួ លសាាល់ថាឪព្យុកាតយប្រផ្ហលជាប្តូវការជាំនួយរមចច កមទ្យស។ ប្បារ់សាលាមរៀនឲ្យដ្ឹងប្រសិនមរើអែកាន
សាំណួរឬប្តូវការ
ជាំនួយ។

ទ្បេិនសបើសាលាអ្ប់រំេិសេេឯកជនណដលទ្តូវានអ្នុម្័តរបេ់កូនអ្ន កទ្តូវានបិរ អែ កអរ់រំព្យីសាលា
មរៀនអរ់រំព្យិមសសផ្ដ្លបានអនុរ័តនឹងទក់ទ្យងមៅអែ ក មដ្ើរបីកាំណត់ថាមតើសាលាមរៀននឹងរនត នត លម់ សវាករម អរ់រំ
ព្យិមសសព្យីចាៃយោ៉ាងដ្ូ ចមរត ច។ សាលាអរ់រំព្យិមសសផ្ដ្លប្តូវបានអនុរ័តរួ រផ្តនត លឱ
់ យអែ កនូ វផ្ននការសិកាព្យី
ចាៃយ ដ្ូ មចែ ោះអែ កដ្ឹងព្យីផ្ននការ និងកាលវ ិភារសប្ារ់កូនររស់អែកមដ្ើរបីទ្យទ្យួ លបានការផ្ណនាាំមសវាករម និង
ឱកាសមរៀនមនសងមទ្យៀត។
ប្រសិនមរើកូនររស់អែកានផ្ននការ 504 ប្រូររស់កូនអែ កនិង / ឬអែ កសប្ររសប្រួ ល 504 រួ រផ្តទក់ទ្យងជារួ យ
អែ កអាំព្យី វ ិ្ីនតលកា
់ រសាែក់មៅ ឬមសវាករម ដ្ូចផ្ដ្លានផ្ចងមៅមលើផ្ននការ 504 ររស់កូនអែ ក។ ប្រូរមប្ងៀន ររស់
កូ នអែ ករួ រផ្តព្យនយល់ព្យី វ ិ្ីចូលចាំម ោះការមរៀរចាំមៅ ផ្ដ្លកូ នររស់អែកប្តូវការកនុងការងារសាលា។ ប្រសិនមរើអែក
ានសាំណួរ សូ រទក់ទ្យងប្រូរមប្ងៀនកូ នររស់អែកឬអែ កសប្ររប្សួ ល 504 សប្ារ់សាលាមរៀនអែ ក។
សាលាមរៀន និងប្ស ុកប្តូវបានមរកាំណត់ វ ិ្ីមនសងគែ មដ្ើរបីឈានដ្ល់សិសសនិងប្ក ុរប្រួ សារ។ កនុងអាំឡ
ុ ងមព្យលរ៉ាុនាមន
សបាតហ៍ខាងរុែមនោះប្រូររស់កូនអែ ក និងអែ កដ្ឹកនាាំសាលាមរៀន នឹងរនត អភិវឌឍ និងព្យប្ងីករម្ាបាយមដ្ើរបីនតល់
មសវាករម អរ់រំព្យិមសសព្យីចាៃយ។

មយើងមលើកទ្យឹកចិតតអែកដ្ឹកនាាំសាលាប្រូ និងប្ក ុរប្រួ សារឱយម្វ កា
ើ រជារួ យគែមដ្ើរបីរក វ ិ្ីលអរាំនុត មដ្ើរបីគាំប្ទ្យដ្ល់កុារាែក់
ៗកនុងប្គលាំបាកមនោះ។
មោយចិតតមសាមោះ,
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