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ជូនចាំម ោះប្ករុប្រួសារ និងអាណាព្យាបាល៖ 
 
កន ុងអាំឡុងមព្យលថ្នការរិទ្យសាលាមរៀនរយៈមព្យលយូរ មយើងទ្យទួ្យលសាា លថ់ាមនោះរឺជាមព្យលមវលាដ្៏លាំបាកសប្ារប់្ករុប្រួសារ 
អាណាព្យាបាល និងអែកផ្ងទាំ។ មយើងយលថ់ាការប្ពួ្យយបាររភរួយររសអ់ែករឺថា មតើកូន ៗ ររស់
អែកផ្ដ្លព្យិការនឹងរនតទ្យទួ្យលបានការគាំប្ទ្យ និងមសវាករមព្យសីាលាមរៀន មៅមព្យលពួ្យកមរប្តូវបានរិទ្យមោយសារភាព្យអាសនែ
ផ្នែកសុែភាព្យសាធារណៈទក់ទ្យងនឹង COVID-19។ កន ុងអាំឡុងមព្យលផ្ដ្លរិនធាា រ់ានពី្យរុនរកមនោះ មយើងសូរមកាត
សរមសើរដ្លប់្ករុប្រួសារ និងអែកអរ់រំនឹងម វ្ ើការររួគែ មដ្ើរបីនតលនូ់វលទ្យធភាព្យទ្យទួ្យលបាននូវការអរ់រំ និងមសវាករមអរ់រំ
ព្យិមសសផ្ដ្លលអរាំនុត។ 
 
កន ុងលិែិប្តមនោះ ែុ្ាំចង់ផ្ចកចាយនូវព្យ័ត៌ានរចច ុរបនែសាំខាន់អាំព្យីអវ ីផ្ដ្លសាលាមរៀនកាំព្យុងផ្តម វ្ ើ មដ្ើរបគីាំប្ទ្យកូនររស់អែក
កន ុងអាំឡុងមព្យលមនោះ។ ប្រអរ់ឧរករណ៍្នធានប្រួសារផ្ដ្លភាា រ់រកជារួយនតលនូ់វព្យ័ត៌ានានប្រមោជន៍រួយចាំនួន
អាំព្យី្ នធាន និងយុទ្យធសាស្តសតសប្ារ់ប្រួសារ។  
 

កន ុងថ្ងៃទ្យី 21 ផ្ែរិនា នាយកោឋ នអរ់រំស.ហ.អា (U.S. Department of Education, USED) បានមចញ ឯកសារ
អងាមហតុ រញ្ជា ក់ថាសាលាមរៀនប្តូវរនតនតលក់ារអរ់រំសាធារណៈមោយឥតរិតថ្ងា និងសរររយដ្ល់សិសានុសិសសផ្ដ្លាន
ព្យិការភាព្យ ែណៈមព្យលការការ រសុែភាព្យ និងសុវតថ ិភាព្យររសស់ិសស អែកអរ់រំ និងអែកនតលម់សវា។ កន ុងកាលៈមទ្យសៈ
ែុសផ្រាកព្យី្រមតាទាំងមនោះ មសវាករមការអរ់រំព្យិមសសនឹងប្តូវបាននតលជូ់ន ែុសពី្យមព្យលសាលាមរៀនមរើកទវ រ និងានដ្ាំមណើរ
ការមព្យញមលញ។ មសវាករមអរ់រំព្យិមសសព្យីចាៃ យរួរចារ់មនតើរភាា រៗ។ អែករិនចាាំបាច់នតលក់ារយល់ប្ព្យរសប្ារ់
មសវាករមព្យីចាៃ យមដ្ើរបីចារ់មនតើរមឡើយ។ អែករួរនតល់ផ្ននការអាំព្យីរមរៀរផ្ដ្លសាលាមរៀននឹងនតលម់សវាករមព្យចីាៃ យ។ 
 
មៅរដ្ឋា៉ា សាជូមសតការមរៀនពី្យចាៃ យសប្ារស់ិសសទាំងអសរ់រួទាំងសិសសព្យិការ រួរផ្តប្តូវបាននតលជូ់នមោយមប្រើទ ាំងព្យីរ៖ 

1. ការគាំទ្រ និងធនធាន សប្ារក់ារមរៀនសូប្តឯករាជយផ្ដ្លអាចររួរញ្ច លូទាំងាតិកាសិកា និងកញ្ច រ់
កិចចការមៅនទោះ និងឱកាសសិកាផ្នអកមលើរមប្ាងមោយានរមប្ាងផ្ដ្លកូនររសអ់ែកប្តូវការ។  

2. ការណែនាំ នងិសេវាកម្ម ផ្ដ្លអាចប្តូវបានផ្ចកចាយពី្យចាៃ យទាំងប្ករុ និងប្ករុតូច ឬរុរាលាែ ក់ៗ។ 
ការផ្ណនាាំ និងមសវាករមប្តូវអាចបាននតលម់ោយការមប្រើករម វ ិ្ ី តារអិុន្ឺផ្ណត ទូ្យរទ្យសសន៍ ឬទូ្យរស័ព្យទ។ 

 
មនោះរឺជារាំនិតសាំខាន់ៗរួយចាំនួនផ្ដ្លប្តូវចងចាាំ។  

ការទ្ាទ្េ័យទាក់រងបនតនិងសរៀងទាត់រវាងអ្នកអ្ប់រនំិងទ្រួសាររឺេាំខាន់ណាេ់។ ប្រូរមប្ងៀនកូន 
និងអែកនតល់មសវាករម ក់ព្យ័នធ ររស់អែកនឹងប្បាប្ស័យទក់ទ្យងអែកមទ្យៀងទត់។ អែក និងប្រូររសកូ់នអែក និងអែក
នតលម់សវាករមផ្ដ្ល ក់ព្យ័នធរួរសាំមរចថាមតើការប្បាប្ស័យទក់ទ្យងាន វ ិ្ ីណាផ្ដ្លលអរាំនុតសប្ារ់អែកព្យភិាកា អាំព្យី
ការផ្ណនាាំជាលកខណៈរុរាល មគលមៅររស់ IEP និងតាំរវូការមសវាករមររសអ់ែក និងរាំមរាងថាមតើមសវាករមអាចនតល់
ពី្យចាៃ យោ៉ា ងដូ្ចមរតច។ សូរឱយប្ករុសាលាមរៀនររសអ់ែកដ្ឹងពី្យរញ្ជា អវ ីែា ោះផ្ដ្លអែកានកងវល់រាំនុតសប្ារ់កូន
ររសអ់ែក មហើយប្បារពួ់្យកមរពី្យ វ ិ្ ីលអរាំនុត មដ្ើរបភីាា រ់ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងជារួយអែករិនថាតាររយៈអីុផ្រល ទូ្យរស័ព្យទ 
ឬរម្ាបាយមនសងមទ្យៀតក៏មោយ។  
 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf


 

កូនរបេ់អ្នកនឹងម្ិនអាចររួលការបសទ្ងៀន និងសេវាកម្ម ជាលកខែៈបុរគល ដូចគន
នឹងសៅសេលណដលសាលាសរៀនសបើកទាា រស ើយ។  អែក និងប្រូរមប្ងៀនររសកូ់នអែក និងប្ករុសាលាអាច
ានរាំនិតថ្ចែប្រឌិត កន ុងការរមងក ើត វ ិ្ ីមដ្ើរបនីតលនូ់វឱកាសសិកាពី្យចាៃ យការផ្ណនាាំ និងមសវាករមអរ់រំព្យិមសស។ 
វានឹងរិនានលទ្យធភាព្យនតល់នូវ អនត រររន៍មោយសករម ឬ ផ្ទទ ល ់មដ្ើរបបី្រឈររុែនឹងការព្យាបាល ឬការផ្ណនាាំ
ដូ្ចផ្ដ្លបាននតលឱ់យនូវសណាត រ់ ធាែ រ់សុវតថ ិភាព្យសាធារណៈសប្ារ់ការោក់រាា តព្យីសងារ។ ឱកាសរមប្ងៀន
ព្យិមសស និងមសវាករម ក់ព្យ័នធអាចប្តូវបានផ្កផ្ប្រ ឬនតលជូ់នពី្យចាៃ យសប្ារកូ់នររសអ់ែកមដ្ើរបីទ្យទួ្យលបាន 
FAPE ។ សាលាមរៀនរួរផ្តនតល់ឱយអែកនូវផ្ននការសិកាពី្យចាៃ យ ដូ្មចែោះ អែកដ្ឹងពី្យផ្ននការ និងកាលវភិារសប្ារ់
កូនររសអ់ែក មដ្ើរបីទ្យទួ្យលបានការផ្ណនាាំមសវាករមនិងឱកាសមរៀនមនសងមទ្យៀត។ 

 

កម្ម វធិី IEP របេកូ់នអ្នកចុុះបញ្ជ ីការគាំទ្រនិងការសាន ក់សៅ ណដលជួយេួកសរឱ្យររួលសជារជ័យ
សៅឯសាលាសរៀន ស ើយអ្នកក៏អាចសទ្បើវាានកន ុងកាំ ុងសេលេកម្មភាេទ្បចាំថ្ងៃសៅផ្ទុះ។ សាលា
នឹងធានាថាកូនររសអ់ែកអាចទ្យទួ្យលបានឱកាសពី្យចាៃ យតាររយៈការមរៀរចាំសរររយ។ ពិ្យនិតយករម វ ិ្ ី IEP ររស់
កូនអែកជារួយប្រូរមប្ងៀនររស់កូនអែក មដ្ើរបីរកការមរៀរចាំររស់កូនអែក និងយលពី់្យរមរៀរមប្រើវាមៅនទោះ។ ប្រសិន
មរើអែករិនានឯកសារចាំលងថ្នករម វ ិ្ ី IEP មទ្យ សូរទក់ទ្យងប្រូររសកូ់នអែក មដ្ើរបីមរៀរចាំឱយានឯកសារងត
ចរាងរួយមនញើមៅអែកឬ មរៀរចាំមព្យលមវលា មដ្ើរបពី្យិភាកាអាំព្យីករម វ ិ្ ី IEP ររសកូ់នអែកជារួយ
ប្រូរមប្ងៀនររស់កូនអែកតារទូ្យរស័ព្យទ។ 
 

អ្នកអាចសទ្បើទ្ាេ់បសចេកវរិាជាំនួយ។ ឧទហរណ៍ដូ្ចជាកុាំព្យយួ ទ័្យរសូហវ ផ្វរឧរករណ៍ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងា៉ា សុីនរិត
មលែករម វ ិ្ និីោយមៅអតថរទ្យ និងរិទ្យចាំណងមជើង មហើយនិងឧរករណជ៍ាំនាញមនសងមទ្យៀត មដ្ើរបជួីយកូនអែក
មរៀនមៅនទោះ។ ប្រូរមប្ងៀន និងអែកដ្ឹកនាាំសាលាមរៀនររសកូ់នអែករួរផ្តទក់ទ្យងអែកមដ្ើរបីម វ្ ើការជារួយគែ អាំព្យ ីវ ិ្ ី
លអរាំនុតមដ្ើរបីរញ្ច លូឧរករណ៍ និងរមចចកវទិ្យាទាំងមនោះមៅកន ុងជីវតិប្រចាាំថ្ងៃររសអ់ែក។ ប្រសិនមរើឧរករណ៍
ជាំនាញររសកូ់នអែកមៅសាលាមរៀនអែកអាចព្យភិាកាជារួយថាែ ក់ដ្ឹកនាាំសាលាមរៀន អាំពី្យវ ិ្ ីចូលមប្រើវា។  

 

កិចេទ្បជុាំកម្ម វធីិ IEP អាចទ្តវូានសធាើស ើងសេទ ើរណតសៅសេលសាលាសរៀនទ្តវូានបិរ។  កិចចប្រជុាំ IEP 
តារវមីដ្អូរឺជាដ្ាំមណាោះប្សាយដ្៏លអ រួយ មដ្ើរបីអនុវតតតារវន័ិយរាា តសងារ។ អែកអាចចូលររួកន ុងការប្រជុាំករម វ ិ្ ី 
IEP ជាក់ផ្សតងតាររយៈទូ្យរស័ព្យទ ឬការម វ្ ើសនែ ិសីទ្យ វមីដ្អូ។ 

• ប្រសិនមរើករម វ ិ្ ី IEP ប្រចាាំឆ្ែ ាំររសកូ់នអែកដ្ល់កាំណត់ មយើងសូរមលើកទឹ្យកចិតតឱយអែកម វ្ ើការជារួយប្ករុ
កូនររសអ់ែកមដ្ើរបីសាំមរចថាមតើអាចមរៀរចាំការប្រជុាំ IEP ជាក់ផ្សតងផ្ដ្រឬមទ្យ។  

• មៅមព្យលសាលាមរៀនរនត ប្រូររសកូ់នអែកនឹងព្យិនិតយមឡើង វញិនូវវឌឍនភាព្យររសកូ់នអែក និងមរៀរចាំ
កិចចប្រជុាំ IEP ជារួយអែកផ្ដ្លចាាំបាច់មដ្ើរបីកាំណត់ជាំហានរនាទ រ់លអរាំនុត។ 
 

ទាក់រងទ្របូសទ្ងៀន ឬអ្នកដឹកនាំរបេ់កូនអ្នកទ្បេិនសបើអ្នកមានបញ្ហា បសចេកសរេកន ុងការររួល
ការណែនាំ និងធនធានេីចមាៃ យ។ ការមប្រើប្បាស់្ នធានតារអិុន្ឺរផ្ណតរឺងមីសប្ារ់ប្រួសារជាមប្ចើនមហើយ
មយើងទ្យទួ្យលសាា លថ់ាឪព្យុកាត យប្រផ្ហលជាប្តូវការជាំនួយរមចចកមទ្យស។ ប្បារ់សាលាមរៀនឲ្យដ្ឹងប្រសិនមរើអែកាន
សាំណួរឬប្តូវការ 
ជាំនួយ។  
 

ទ្បេិនសបើសាលាអ្ប់រំេិសេេឯកជនណដលទ្តវូានអ្នុម្័តរបេ់កូនអ្នកទ្តវូានបិរ អែកអរ់រំពី្យសាលា
មរៀនអរ់រំព្យិមសសផ្ដ្លបានអនុរ័តនឹងទក់ទ្យងមៅអែក មដ្ើរបីកាំណត់ថាមតើសាលាមរៀននឹងរនតនតលម់សវាករមអរ់រំ
ព្យិមសសពី្យចាៃ យោ៉ា ងដូ្ចមរតច។ សាលាអរ់រំព្យិមសសផ្ដ្លប្តូវបានអនុរ័តរួរផ្តនតលឱ់យអែកនូវផ្ននការសិកាពី្យ
ចាៃ យ ដូ្មចែោះអែកដ្ឹងពី្យផ្ននការ និងកាលវភិារសប្ារ់កូនររសអ់ែកមដ្ើរបីទ្យទួ្យលបានការផ្ណនាាំមសវាករម និង
ឱកាសមរៀនមនសងមទ្យៀត។ 
 
ប្រសិនមរើកូនររស់អែកានផ្ននការ 504 ប្រូររស់កូនអែកនិង / ឬអែកសប្ររសប្រួល 504 រួរផ្តទក់ទ្យងជារួយ
អែកអាំព្យ ីវ ិ្ ីនតលក់ារសាែ ក់មៅ ឬមសវាករមដូ្ចផ្ដ្លានផ្ចងមៅមលើផ្ននការ 504 ររស់កូនអែក។ ប្រូរមប្ងៀន ររស់
កូនអែករួរផ្តព្យនយលពី់្យ វ ិ្ ីចូលចាំម ោះការមរៀរចាំមៅ ផ្ដ្លកូនររសអ់ែកប្តូវការកន ុងការងារសាលា។ ប្រសិនមរើអែក
ានសាំណួរ សូរទក់ទ្យងប្រូរមប្ងៀនកូនររស់អែកឬអែកសប្ររប្សួល 504 សប្ារស់ាលាមរៀនអែក។ 
 
សាលាមរៀន និងប្សកុប្តូវបានមរកាំណត់ វ ិ្ ីមនសងគែ  មដ្ើរបីឈានដ្លស់ិសសនិងប្ករុប្រួសារ។ កន ុងអាំឡុងមព្យលរ៉ាុនាម ន
សបាត ហ៍ខាងរុែមនោះប្រូររសកូ់នអែក និងអែកដ្ឹកនាាំសាលាមរៀន នឹងរនតអភិវឌឍ និងព្យប្ងីករម្ាបាយមដ្ើរបីនតល់
មសវាករមអរ់រំព្យិមសសពី្យចាៃ យ។  

 



 
មយើងមលើកទឹ្យកចិតតអែកដ្ឹកនាាំសាលាប្រូ និងប្ករុប្រួសារឱយម វ្ ើការជារួយគែ មដ្ើរបីរក វ ិ្ ីលអរាំនុត មដ្ើរបគីាំប្ទ្យដ្លកុ់ារាែ ក់
ៗកន ុងប្គលាំបាកមនោះ។ 
 
មោយចិតតមសាម ោះ, 

 
Russell D. Johnston, PhD 

ប្រធានប្ររ់ប្រងរដ្ឋផ្នែកអរ់រំកប្រិតរឋរ និងអនុវទិ្យាល័យ  


