្របអប់ ឧ បករណ៍ ធ ន�ន្រគ� � រ
ស្រ�ប់ ្រ ក �ម្រគ� � រ�នកូ ន�មួ យពិ � រ�ព
�យក��នអប់រ�ស.ហ.អ (U.S. Department of Education, USED) �នេចញ ឯក�រអង� េហតុ ប��ក់���
េរៀន្រត�វបន� ផ� ល់�រអប់រ���រណៈេ�យឥតគិតៃថ� និងសមរម្យដល់សិស�នុសិស្សែដល�នពិ�រ�ព ខណៈេពល
�រ�រ�រសុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់សិស្ស អ� កអប់រ� និងអ� កផ� ល់េស�។ ក��ង�លៈេទសៈខុសែប� ក
� ិេសសនឹង្រត�វ�នផ� ល់ជូន ខុសពីេពល��េរៀនេបើក��រ និង�នដំេណើរ
ពីធម� �� ំងេនះ េស�កម� �រអប់រព
�រេពញេលញ។ េស�កម� អប់រ�ពិេសសពីច��យគួ រ�ប់េផ� ើម��មៗ។ អ� កមិន�ំ�ច់ផ�ល់�រយល់្រពមស្រ�ប់
េស�កម� ពីច��យេដើម្បី�ប់េផ� ើមេឡើយ។ អ� កគួ រផ� ល់ែផន�រអំពីរេបៀបែដល��េរៀននឹងផ� ល់េស�កម� ពីច��យ។
ឯក�រេនះផ� ល់ដល់់អ�កនូ វធន�ន និងឧបករណ៍ខ�ះែដលអ� ក�ចរកេឃើញ��នអត� ្របេ�ជន៍ និង្រត�វ
�នេធ� ើឲ្យបច��ប្បន� �ព�្រប�ំ។
ធន�ន COVID-19៖
ទី��ក់�ររដ� និងអង� �រ�តិ�េ្រចើនកំពុងផ�ល់ព័ត៌�ន និង
� ងេពលបិទ��។
ធន�នេដើម្បី្រទ្រទង់្រគ� �រ និងកូ ន ៗ របស់ពួកេគ ក��ងកំឡ
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ កង� ល់ ឬ្រត�វ�រព័ត៌�នបែន� មអ� ក�ច�ក់ទង៖
•

្រក �មកម� វ �ធីអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (Individualized Education Plan, IEP) / ចំណុចទំ�ក់ទំនងរបស់េយើង
(�ក់ទងដល់មណ�លរបស់អ�ក�មុនសិន)

•

្រក �ម្របឹក�ឪពុក��យ�រអប់រ�ពិេសស (Special Education Parent Advisory Council, SEPAC) មូ ល��ន
របស់អ�ក

•

ប�
� ញព័ត៌�ន និង�រ�ំ្រទ៖
o

o

o

សហព័ន�ស្រ�ប់កុ�រែដល�នត្រម�វ�រពិេសស (Federation for Children with Special Needs,
FSCN)៖


អុីែមល៖ info@fcsn.org
ទ្រមង់ស��សន៍�មអុិនធឺែណត៖ https://fcsn.org/ptic/call-center/call-center-intakeform/
េគហទំព័រ៖ www.FSCN.org



េ�យមិនអស់លុយ៖ (800) 331-0688
o

��រចិន៖ (617) 399 8358

o

��រៃហទី ្រគីអូល៖ (617) 399 8366

o

��រព័រទុយ��ល៖ (617) 399 8316

o

��េអស�៉ញ៖ (617) 399 8330

អ� កតស៊ូ មតិស្រ�ប់កុ�ររដ� �៉�ជូ េសត (Massachusetts Advocates for Children, MAC)៖


េគហទំព័រ៖ www.massadvocates.org



��អង់េគ� ស៖ (617) 357-8431, ext. 3224



��េអស�៉ញ៖ (617) 357-8431, ext. 3237

ប�
� ញ�ំ្រទសហគមន៍�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Department of Public Health, DPH)
ស្រ�ប់កុ�រ�មួ យត្រម�វ�រសុខ�ពពិេសស េលខ (800) 882-1435

ទី��ក់�ររដ� �៉�ជូេសតេធ� ើបច��ប្បន� �ពព័ត៌�ន និងធន�ន�ញឹក�ប់៖
•

�យក��នអប់រ�បឋមសិក� និងអនុ វ �ទ�ល័យ៖ http://www.doe.mass.edu/covid19/

្របអប់ឧបករណ៍ធន�ន្រគ� �រ

�យក��នបឋមសិក�និងមធ្យមសិក��៉�ជូ េសត
•

�យក��នអប់រ���ក់ដំបូង និងែថ�៖ំ https://www.mass.gov/lists/early-childhood-educationresources-for-families និង https://eeclead.force.com/apex/EEC_ChildCareEmergencyFAQParents

•

�យក��នសុខ�ព��រណៈ អន� �គមន៍�ន់េពលេវ�៖ https://www.mass.gov/alerts/eitelehealth#undefined
�យក��នសុខ�ព��រណៈ �រ ��ល័យកុ�រ & យុវជន្រត�វ�រជំនួយពិេសស�ងសុខ�ព៖
https://www.mass.gov/orgs/division-for-children-youth-with-special-health-needs

•
•

�យក��នសុខ�ពផ� វ� ចិត�៖ https://www.mass.gov/info-details/covid-19-information-about-dmhprograms-and-services

•

�យក��នេស�កម� អភិវឌ្ឍ៖ https://www.mass.gov/lists/coronavirus-resources-for-dds-familiesand-individuals and https://www.mass.gov/lists/resources-for-individuals-at-home

•

គណៈក��ធិ�រមនុស្សគថ�ង់រដ� �៉�ឈូ េសត៖ https://www.mass.gov/orgs/massachusettscommission-for-the-deaf-and-hard-of-hearing

•

គណៈក��ធិ�រជនពិ�រែភ� ករដ� �៉�ឈូ េសត៖ https://www.mass.gov/lists/covid-19-resources-forthe-mcb-community

•

គណៈក��ធិ�រ��រនីតិសម្ប�រដ� �៉�ឈូ េសត៖ https://www.mass.gov/service-details/coronavirusupdates-from-mrc

•

�យក��នកុ�រ និង្រក �ម្រគ� �ររដ� �៉�ឈូ េសត៖
o

ព័ត៌�នបច��ប្បន� COVID-19 DCF: https://www.mass.gov/info-details/dcf-covid-19resources-and-support;

o

មជ្ឈមណ�លធន�ន្រក �ម្រគ� �រ៖ https://www.frcma.org/

កិ ច� �ំ ្រ ទស្រ�ប់ ្រ ក ម
� ្រគ� �រ៖
េនះគឺ�្រ�ដ៏លំ�កមួ យ។ �សំ�ន់��
ំ ច់ក��ង�រែថរក�ខ� �នឯង េហើយសុំជំនួយេ�េពល�ំ�ច់។
ទី��ក់�រ�េ្រចើនកំពុងែតផ�លដ
់ ល់្រគ� �រនូ វធន�ន និង�រ�ំ្រទក��ងអំឡ
� ងេពលវ �បត� COVID-19។
•

កម� វ �ធី�ំ្រទឪពុក��យ ផ� ល់ជូន�មរយៈ Home for Little Wanderers ផ� ល់�រ�ំ្រទ និង�រពិ�ក��
្រក �មស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រ ែដលកំពុងយកចិត�ទុក�ក់ចំេ�ះកុ�រែដល�នត្រម�វ�រ�ង�កប្បកិ រ ��
និង សុខ�ពផ� វ� ចិត�។

•

The American Academy of Pediatrics �នេ�ះពុម�ផ�យ
�រ្របឹក�ស្រ�ប់ឪពុក��យែដល្របឈមមុខនឹងស��ធចំេ�ះ COVID-19 េដើម្បីអនុវត� នូវ�រែថ� ំខ� �ន
េដើម្បីនឹងេ�ងៃដេ�រកអ� កដៃទស្រ�ប់�រ�ំ្រទ។

•

ជំនួយ្រក �ម្រគ� �រទី្រក �ងប៊ុសស��ន ផ� ល់នូវធន�នស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រែដល�នទុក�កង� ល់ ឬ
�រ��នលំេ���ន។

•

វ �ទ���នគំនិតកុ�រ ផ� ល់្របឹក��មទូ រស័ព��រនិ�យ�មវ �េឌអូ និងធន�នឯេទៀតស្រ�ប់្រក �ម
្រគ� �រ្របឈមមុខនឹងស��ធ�ក់ព័ន�នឹង COVID-19។

•

��បិ�ជួ យ��បិ�: https://www.parentshelpingparents.org/ ។

•

ប�
� ញស��ធ��បិ� 24/7 (PSL)ប�
� ញ្រ�្រស័យ�ក់ទងអ�មិក និងស��ត់ក��ងពហុ�� 1-800632-8188។

ប�
� ញ្រ�្រស័ យ �ក់ ទ ង៖

ទេង� ើហឹង�ក��ងផ�ះ៖ ្របសិនេបើអ�កឬនរ���ក់ែដលអ� ក��ល់កំពុងែតែញកខ� �នពីេគក��ងផ� ះ
�ទីកែន� ងែដលពួ កេគពុំ�ន�រម� ណ៍��នសុវត� ិ�ព �នជំនួយស្រ�ប់េគ។
•

ប�
� ញ្រ�្រស័យ�ក់ទងសំណ�បស្រ�ប់តំណេ�យសុវត� ិ�ព 24/7 េ�៉ង។
អ� កតស៊ូ មតិ�ចជួ យក��ង�រេធ� ើែផន�រសុវត� ិ�ពនិងែស� ងរកធន�ន
ស្រ�ប់ទីជំរក្រក �ម�ំ្រទអំេពើហឹង�ក��ង្រគ� �រនិងតំរ ូវ�រ�េ្រចើនេទៀត។
o

ប�
� ញសំ�ន់តំណេ�យសុវត� ិ�ព 24/7៖ (877) 785-2020; TTY: (877) 521-2601

្របអប់ឧបករណ៍ធន�ន្រគ� �រ

�យក��នបឋមសិក�និងមធ្យមសិក��៉�ជូ េសត
•

ប�
� ញទូ រស័ព�ប��ន់ស្រ�ប់អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រកំពុងផ� ល់ជំនួយនិង�រេធ� ើែផន�រសុវត� ិ�ព ២៤/៧ ។
ទូ រស័ព�េ�េលខ 1-800-799-7233 េដើម្បីទទួ ល�ន�រ�ំ្រទ��ល់។
្របសិនេបើអ�កមិន�ចនិ�យេ�យសុវត� ិ�ពអ� ក�ចចូ ល thehotline.org េដើម្បីជែជកែវកែញកឬ
ថិច LOVEIS េ�េលខ 22522។

�ររ�េ�ភបំ�នេលើកុ�រ៖
សូ មទូ រស័ព�មក��មៗ្របសិនេបើអ�កដឹងឬសង្ស័យពីឧប្បត� ិេហតុៃន�ររ�េ�ភបំ�នឬ�រេធ� ស្របែហសរបស់កុ
�រ។
o

ក��ងេ�៉ងេធ� ើ�រធម� � (8:45 – 5 ��ចៃថ�ចន� េ�ៃថ�សុ្រក) េ�ទូ រស័ព�េ� �យក��នៃន្រគ� �រ
និងកុ�រ (Department of Families and Children, DCF)
�រ ��ល័យ�មមូ ល��នែដលបេ្រមើទី្រក �ងនិង្រក �ងតូ ច �ទីកែន� ងែដលេក� ងរស់េ�។

o

�្រតី ចុងស��ហ៍ ៃថ� បុណ្យ សូ មទូ រស័ព�េ�ប�
� ញសំ�ន់ស្រ�ប់កុ�រ�ន�និភ័យេលខ (800)
792-5200។

�� នអុ ិ ន ធឺ ែណតេ�ផ� ះ ឬ?
•
•
•
•

Comcast កំពុងែតផ� ល់�រផ�ចេផ�
�
ើមេដើម្បីជួយ្រក �ម្រគ� �រទទួ ល�នសិទ�ិេ្របើ្រ�ស់អុិនធឺែណត។
សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មេទៀតចំេ�ះ�រផ� ល់ជូនេនះពី Comcast។
ក��ង្រក �ង Boston េ���យ្រក �ង�នែចករ� ែលកព័ត៌�ន និងធន�នេលើ ត��ប់នឹងអុិនធឺែណត និង
សិទ�ិេ្របើ្រ�ស់ធន�នបេច� ក វ �ទ� ។
Vroom ផ� ល់តំរុយេ�យេសរ � និង�យ្រស� លនឹងេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់កុ�រ�យុ 5 ��ំ និង�យុតិច�ង
េផ�ើជូនេរៀង�ល់ៃថ� េ�យ��ល់ចូលក��ងទូ រស័ព�របស់អ�ក។
កម� វ �ធី�េ្រចើន�នផ� ល់ជូនព័ត៌�នជំនួយ និងធន�នស្រ�ប់ ្រគ� �រែដល�ំ្រទ�រេរៀនសូ ្រត�មរយៈ
�រអត� បទ (�រ និងអ្រ�ទិន�ន័យអនុវត� ) និងកម� វ �ធីេ�យេ្របើទូរស័ព�ៃដរបស់អ�ក។

ជំ នួ យដល់ � រសិ ក �ក�� ងអំ ឡ� ងេពល��េរៀនបិ ទ �� រ។
�នមេធ��យេ្រ�ផ� វ� �រ�េ្រចើ ន េដើ ម ្បី ជ ួ យ ឲ្យកូ នអ� កចូ លរ ម
ួ ក� � ង�រេរៀនសូ ្រត េ្រ�ពី � រ�ំ ្រ ទដល់
កិ ច� � រ��។ េ�េពល�ន�រសង្ស័ យ សូ ម�នេហើ យ �នេទៀត! �រ�នគឺ � សកម� �ពដ៏ ស ំ � ន់
បំ ផ ុ ត មួ យែដល�ំ ្រ ទចំ េ �ះ�រេរៀនសូ ្រត� ំង មូ ល។ �ក៏ � នែល្បងសិ ក ��េ្រចើ ន ្របេភទ�មអុ ិ ន ធឺ េ ណត
ផងែដរ។ �រផ�ំ ពួ កេគេ�នឹ ង អ� ី ែ ដលថ�ី នឹ ង �នគុ ណ ្របេ�ជន៍ ។
•

•
•
•
•
•
•
•

រ ួបរ ួមស្រ�ប់កម� វ �ធីអក� រកម� ផ� ល់នូវ�រចូ លេ្របើ�មឌីជីថល ចំេ�ះេសៀវេ�រ ូប�ពេ�យឥតគិតៃថ�
រ ួម� ំងេរឿង្របឌិតនិងអត� បទព័ត៌�នេផ្សងៗស្រ�ប់សិស្សក��ង�រ�ន។
ក៏�ននូ វជេ្រមើសស្រ�ប់�រ�នអត� បទ�នជូ ន�សេម� ងផងែដរ។
្របអប់ឧបករណ៍ Improving Literacy.Org ជួ យ្រក �ម្រគ� �រឲ្យយល់និងអនុវត� ជំ�ញអក� រកម� ។
មជ្ឈមណ�លជំនួយបេច� ក វ �ទ�កុ�រ�ពបឋម (Early Childhood Technical Assistance Center, ECTA)
ផ� ល់ព័ត៌�ន និងកម� វ �ធីស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រៃនកុ�រតូ ចៗ។
គំរ ូពី��មីដ (Pyramid Model), �រេលើកកម� ស់ ជំ�ញ�រម� ណ៍សង� មេ�ក��ង�រក និងកុ�រតូ ច
�នបេង� ើត ប�� ីេ��ះេសៀវេ� េដើម្បីជួយកុ�រឲ្យយល់ និងអភិវឌ្ឈន៍ជំ�ញ�រម� ណ៍ផ� វ� ចិត�។
Heggerty: សកម� �ពេ��តេលើជំ�ញ�រ�ន�មូ ល��ន។ ស��រៈ� ំងេនះគឺល�បំផុតស្រ�ប់កុ�រ�យុ
4-6 ��ំ។
�ច់េរឿង�មអុិនធឺែណត និង��ប់�រ�នអក� រកម� របស់កុ�រែដលេចះ�ន �នឲ្យ��ប់ និងេមើល
រ ូប�ព។
អក� រកម� ដំបូង ែល្បង និងសកម� �ព ពីមជ្ឈមណ�ល Florida ស្រ�ប់្រ�វ្រ�វ�រ�ន៖ �យ្រស� លេ�ះ
ពុម� និងេលង�មួ យ��។
េសៀវេ� ឌីជីថល ស្រ�ប់អ�ក�ន៖ េសៀវេ�្របេភទេនះ្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រេរៀន�នដល់កុ�រ
ែដលកំពុងែតេរៀនបេ�� ញសេម� ង និង�ន�ក្យ�យៗ។

្របអប់ឧបករណ៍ធន�ន្រគ� �រ

�យក��នបឋមសិក�និងមធ្យមសិក��៉�ជូ េសត

�រេរៀបច៖
�ររក�ទ��ប់�ប់�ប់�ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ង�រជួយដល់កុ�រ�ន�ពនឹងនរក��ងអំឡ
� ងេពលបិទ��។
• �របេង� ើតទ��ប់្រប�ំៃថ� និង�រ�ក់�លវ ��គ។ ្រត�វ្រ�កដ��នេពលស្រ�ក។ DESE ្រត�វ�ន
ែណ�ំេ�យេរៀន 3 ½ េ� 4 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍ ែដល�ន�ង
ំ �រេរៀនេ�យខ� �នឯង
និង�រេរៀនពីច��យ។
•

េ្របើ្របតិទិន ឬេសៀវេ�ែផន�រណ៍្រប�ំៃថ� េដើម្បី�ម�នសកម� �ព្រប�ំៃថ� ។ កុ�រពិ�រ�េ្រចើន�
ពិេសសេក� ងតូ ចៗ �ន្របតិកម� ល�េ�នឹង�លវ ��គែដលេ្របើរ ូប�ព េដើម្បី�ម�នសកម� �ព�េពល
�ងមុខ។

•

ស្រ�ប់សិស�នុសិស្សែដល្រត�វ�រជំនួយបែន� ម ក��ង�រេ��ត�រម� ណ៍អ�ក�ចេ្របើកម� វ �ធី�ប់ថយេ្រ�យ
ែដលេមើលេឃើញ�មអុិនធឺែណត។

•

កំណត់�ររ��ន និងេរៀបចំកែន� ងស� ប់��ត់ស្រ�ប់កូនរបស់អ�កេរៀនសូ ្រត។

•

ផ� ល់�រ��ន់ដល់កូនរបស់អ�កចំេ�ះ�រប�� ប់�រ�រេរៀនសូ ្រត។ េ្របើសកម� �ពែដលពួ កេគចូ លចិត�
ទុក�រ��ន់��។

ជំ នួ យេមេរៀន៖
��េរៀនកំពុងផ�ល់�រ�រេរៀនសូ្រតដល់សិស្ស េដើម្បីប�� ប់ពីផ�ះអំឡ
� ងេពលបិទ��។ អ� ក�ច�ំ្រទដល់
�រេរៀនសូ្រតរបស់កូនអ� ក េ�យែណ�ំពួកេគ�មរយៈកិច��រេរៀនសូ្រត។
•

េរៀបចំកូនរបស់អ�កស្រ�ប់�រេរៀនសូ ្រតេ�យ្រ�ប់ពួកេគ�េហតុអ�ី�ន��រ�រេរៀនសូ ្រត�ន�រៈ
សំ�ន់ េរៀបចំអ�ីែដលពួ កេគនឹងេរៀន និងសកម� �ពអ� ខ
ី � ះែដលពួ កេគ្រត�វប�� ប់។

•

មុនេមេរៀន បេង� ើត្របវត� ិ និង�ក្យសព� ។ ែស� ងរក�ក្យ ឬ្រប�នបទែដលអ� កេជឿ�ពិ�កស្រ�ប់កូន
របស់អ�ក។ េ្របើេសៀវេ�គំនូរ វ �េដអូ ហ�េ� ��ល ឬធន�នេផ្សងេទៀតេដើម្បីជួយឱ្យកូ នរបស់អ�កបេង� ើន
�រយល់ដឹងអំពី�ក្យ ឬ្រប�នបទ� ំងេនះមុនេពល�ប់េផ� ើមកិច��រ។

•

�ន�រែណ�ំរ ួម���មួ យកូ នរបស់អ�ក។ ឲ្យពួ កេគ�នឲ្យអ� ក��ប់ វ �ញពី�រែណ�ំ េដើម្បីប��ក់�
ពួ កេគយល់ពីអ�ីែដល្រត�វេធ� ើ។

•

េធ� ើកិច��រ ឬប��ចម្បង�មួ យ��។ ប��ប់មកេមើលកូ នអ� កេធ� ើកិច��រប��ប់េ�យខ� �នឯងេដើម្បី
្រ�កដ�ពួ កេគយល់�រែណ�ំ។

•

ែណ�ំកូនរបស់អ�ក�មរយៈ�រ�រ�មត្រម�វ�រ។ ពិនិត្យេមើលម� ង��លេដើម្បីឱ្យ្រ�កដ�ពួ កេគកំពុង
បំេពញ�រ�រ�ន្រតឹម្រត�វ។

•

្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក្រត�វ�រជំនួយ សូ មផ� ល់គំនិតែដល�ចជួ យពួ កេគឱ្យេចះេ�ះ្រ�យប��។
េធ� ើ�៉ង�កុំផ�លច
់ េម� ើយ ឬេធ� ើកិច��រឲ្យេគ។

•

អនុ��តឲ្យកូ នរបស់អ�កេធ� ើ�រ�មួ យមិត���ក់�មទូ រស័ព� ឬ�មវ �េដអូ ។

•

ជួ យកូ នអ� កឱ្យចូ លរ ួមក��ង�រេរៀនសូ ្រតេ�យ��ស់ប�រេពលេវ�ែដលពួ
�
កេគចំ�យេលើ�រ�ន
�រសរេសរ �រ��ស់ប�រ� �រេមើល �រ��ប់ និង�រនិ�យ។

ធន�នបែន� មស្រ�ប់ ក ុ � រែដល�នពិ � រ�ព៖

ធន�នស្រ�ប់ � រអប់ រ � ព ិ េ សសស្រ�ប់ ក ុ � រតូ ចៗ

(EARLY CHILDHOOD SPECIAL

EDUCATION, ECSE)៖
•

�យក��នស្រ�ប់មេតយ្យសិក�៖ https://www.dec-sped.org/ei-ecse-resources-covid-19

•

គំរ ូពី��មីត៖
o

�រជួ យកុ�រ និង្រគ� �រេដើម្បីេ�ះ្រ�យ - ធន�ន�ក់ទងនឹង COVID-19:
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/emergency/index.html

o

Backpack Series គឺេដើម្បី�ំ្រទដល់្រក �ម្រគ� �រឲ្យេចះ្រគប់្រគងេលើប���កប្បកិ រ ��៖
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Implementation/family.html#collapse2

្របអប់ឧបករណ៍ធន�ន្រគ� �រ

�យក��នបឋមសិក�និងមធ្យមសិក��៉�ជូ េសត

� ៖
ធន�នស្រ�ប់ ECSE រហូ តដល់ � ពេពញវ យ
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

សហព័ន�កុ�រែដល�នត្រម�វ�រពិេសស (Federation for Children with Special Needs, FCSN) េគហទំព័រែដលេធ� ើបច��ប្បន� �ពេរៀង�ល់ៃថ�៖ https://fcsn.org
មជ្ឈមណ�លជំនួយដល់ជនពិ�ររដ� �៉�ឈូ េសត –
o សិ����្រប�ំស��ហ៍៖ https://thearcofmass.org/post/the-arcs-covid-19-updates-thearc-launches-weekly-webinar-series
o េស� �ម��ត និង��ប់ទំ�ក់ទំនង https://thearcofmass.org/post/the-arcs-covid-19updates-staying-calm-and-connected
មជ្ឈមណ�ល��ប់រងជន�នសតិពុំ្រប្រកតី �ក់ទងនឹង�រវ ��គឥរ ��បថ
អនុវត� និង Covid-19៖ https://disability-info.s3.amazonaws.com/AIRC/pdf/COVID-19-FactSheet.pdf
វ �ទ���នទំ�ក់ទំនង �សិន៖ https://www.pearson.com/news-and-research/working-learningonline-during-pandemic.html
�រ�ំ្រទដល់បុគ�លែដល�នជម� ស
ឺ តិពុំ្រប្រកតី�មរយៈេពលេវ�មិន្រ�កដ្រប�៖ វ ��ន�រ�ំ្រទ 7
េដើម្បីបំេពញ�មត្រម�វ�ររបស់បុគ�លែដល�ន ASD ក��ងអំឡ
� ងេពល�នវ �បត� COVID៖
https://afirm.fpg.unc.edu/supporting-individuals-autism-through-uncertain-times
ស�គមន៍��ក់�តិស្រ�ប់្រគ� �រ ��េរៀន និង�រចូ លរ ួមក��ងសហគមន៍៖
https://nafsce.org/general/custom.asp?page=coronavirus
�របំ�ក់បំប៉នឪពុក��យពីច��យអំពីជម� ឺសតិពុំ្រប្រកតី៖
https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/centers/cedd/adept.html
ស�គមន៍អ�កអប់រ�រដ� �៉�ឈូ េសតដល់សិស�នុសិស្សែដល�នប��ែភ� ក (AMESVI)
ធន�នសិស�នុសិស្ស និង្រក �ម្រគ� �រ៖ http://amesvi.org/Home/family-and-student-resources/
កម� វ �ធី ចំណង្រក �ម្រគ� �ររដ� �៉សឈូ េសត/រ�ងឪពុក��យ និង ឪពុក��យ ��ប់ទំ�ក់ទំនងរ�ងឪពុក
��យែដល្របឈមនឹងប��្រសេដៀង��ក��ង�រចិ��ឹមកូ ន ៗ របស់ពួកេគ៖
https://www.massfamilyties.org/parent-to-parent-program/
តំរុយេដើម្បីជួយកុ�របន� �រេរៀនសូ ្រត - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prepare/children.html?deliveryName=USCDC_2067-DM23558
ស�គម្រគ�បេ្រង�ន��បិ���ក់�តិ (National Parent Teacher’s Association, PTA) FAQ និង
តំរុយស្រ�ប់អ�កអប់រ� ព័ត៌�នអំពី�រ�ំ្រទផ� វ� ចិត�សង� ម �រេរៀនសូ ្រតេ�ផ� ះ និង
ទ��ប់�ន�រេលើកកម� ស់សុខ�ព៖ www.pta.org/COVID-19
េម�វ �ច�ប់�ងសុខ�ព៖ https://www.healthlawadvocates.org/ ជំនួយនិង�រតស៊ូ មតិ�ងច�ប់។

បេច� ក វ �ទ�ជំ នួ យ៖
កូ នរបស់អ�ក�ចេ្របើបេច� ក វ �ទ�ជំនួយ (assistive technology, AT)។ អ� ក�ចពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�របស់កូនអ� ក
និងអ� កផ�ល់េស�កម� ែដល�ក់ព័ន�អំពីបេច� ក វ �ទ�� ែដលល� បំផុតក��ង�រេ្របើ្រ�ស់េ�ផ�ះ។
•

មជ្ឈមណ�លបេច� ក វ �ទ� និងពិ�រ�ព ផ� ល់ វ �េឌអូ Intro to Assistive Technology ែដលប��ញពី
្រប�នបទនិងគំនិតមូ ល��ន្រគឹះ ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់បេច� ក វ �ទ�ជំនួយ�មួ យសិស្សពិ�រ។

•

CAST �នអភិវឌ្ឈន៍ េគហទំព័រ �រេរៀនសូ ្រតពីច��យ។ �ផ� ល់ធន�ន និងព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង AT។

•

�យក��នបឋមសិក� និងមធ្យមសិក� (The Department of Elementary and Secondary Education,
DESE) ផ� ល់ព័ត៌�ន និងធន�ន�ក់ទងនឹង Assistive Technology and Accessibility ែដល្រគ� �រ
�ចរកេឃើញ��នផល្របេ�ជន៍។

•

National Deaf Center �នអភិវឌ្ឈន៍ឯក�រស� ីពីសំណួរែដល្រត�វ�នសួ រ�ញឹក�ប់ សំណួររបស់អ�ក
្រត�វ�នេឆ� ើយ េដើម្បី�ំ្រទពលរដ� ែដល�នប��គ និងថ�ង់។

•

CaptionSync ផ� ល់ព័ត៌�នជួ យអ� កក��ងបែន� មឯក�រចំណងេជើង��ល់ខ� �នរបស់អ�កេ� YouTube ។

្របអប់ឧបករណ៍ធន�ន្រគ� �រ

�យក��នបឋមសិក�និងមធ្យមសិក��៉�ជូ េសត
•

The Massachusetts Accessible Instructions Materials Library (AIM Library) �ច្រត�វ�ន�ក់ទង
�មរយៈ្រគ�បេ្រង�នកូ នរបស់អ�កែដល�នប��ែភ� ក (Teacher of the Visual Impaired, TVI) េដើម្បីទទួ ល
�នធន�នែដល�ន។

ឧបករណ៍ ស ្រ�ប់ ផ � ល ់ � រែថ� ៖ំ
្រក �ម្រគ� �រ្របែហល��ន�រ្រព� យ�រម� អំពីអ�ីែដលនឹងេកើតេឡើង្របសិនេបើពួកេគឈឺ េហើយមិន�ច
េមើលែថ�ំកូនរបស់ពួកេគែដលពិ�រ�ន។ ធន�ន�ចរក�នេដើម្បីពន្យល់ពី វ �ធីែដលមន� រី េពទ្យេធ� ើ
ឺ ៏ដូច�រេបៀបែដល្រគ� �រ�ចេផ�រ�រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�កែថ�ំ
េ�គ វ �និច�័យ និងព��លអ� កជំងក
េ�ស�ជិក្រគ��រ ឬមិត�ភក� ិែដលទុកចិត�។
•

•

•

មន� ីរេពទ្យ្របែហល��នបេង� ើតដំេណើរ�រេដើម្បីេធ� �
ើ រ�មួ យ្រក �ម្រគ� �រេដើម្បីដឹង�េតើពួកេគ
្រត�វ�រ�រ�ំ្រទ និងជួ យក��ង�រកំណត់អត� ស��ណអ� កែថ� ំជំនួសេ�េពល្រត�វ�នេគអ
នុ��ត។
o អ� កគួ រែតេ�យ្រគ�េពទ្យ ឬបុគ�លិកមន� ីរេពទ្យដឹង�អ� ក�អ� កេមើលែថកុ�រែដល�ន
ពិ�រ�ព េហើយអ� ក្របែហល�្រត�វេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�អំព�
ី រេផ� រ�រទទួ លខុស្រត�វរបស់
អ� កែថ� ំ។
 �សំ�ន់�ស់េដើម្បីដឹង�កុ�រែដលឪពុក��យរបស់ខ� �ន��ក់េ�
មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់ COVID �កុ�រែដល្រត�វ�នសង្ស័យ��ន�ព វ �ជ��ន ពី
COVID ផងែដរ។
 សូ មពិ�រ�ពីអ�កែថ� ំែដល�នសុខ�ពល� និងមិនរស់េ��មួ យស�ជិក
្រគ� �រែដល�ច�ន�និភ័យខ� ស់
ឧបករណ៍េ្រ�ងស្រ�ប់អ�កែថ� ំែដល�ច��ក់ខ� �នឈឺ
o ែផន�រេ្រត�ម្រគ� �រស្រ�ប់្រគ� �រជនអេ��្របេវសន៍ រ ួមប��ល
� ���រេអស�៉ញ
និងព័រទុយ��ល៖ https://www.masslegalservices.org/content/familypreparedness-packets។
ដី�រអ� កេមើលែថ� ំ៖ ឧបករណ៍េរៀបចំែផន�រស្រ�ប់ឪពុក��យេដើម្បីេផ� រ�រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�ក
ែថ� ំ
https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/ul/caregiverauthorizationaffidavitform.pdf.

េយើងដឹង�អ� ក ក��ង�ម�ឪពុក��យ ្រក �ម្រគ� �រ និងអ� កេមើលែថ� ំ កំពុងែត្របឈមមុខនឹង វ �បត�
�េ្រចើនរ ួម�មួ យ�រ�រ និង�រែថ� ំស្រ�ប់្រគ� �ររបស់អ�ក។ េយើង�ច្រ�ន់ែតេស� ើរសុំឲ្យ
អ� កខំឲ្យអស់ពស
ី មត� �ព ប៉ុែន� ផ� ល់េពលេវ�ស្រ�ប់ខ� �នអ� ក។ ែថ� ំខ� �នអ� ក
និងែថរក�សុខ�ពផ� វ� �យ និងផ� វ� ចិត�របស់្រគ� �រអ� ក។
ស្រ�ប់ពត
័ �
៌ នបច��ប្បន� ពីប�� ីេនះ សូ មអុីែមល
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specialeducation@doe.mass.edu.

