
នាយកដ្ឋា អប់រំចាប់ផ ត្ើមដំបូង 
កមម វធីិគទំ្រកុមារ និងទារកចាប់ផ្តើមដំបូង (ESIT) ផៅរដាវ៉ា សីុនផោន 

ការ ត្ល់សិរធ ិអនុញ្ញា តការផេញ្ាយកណំត់ទ្ោ 
ផគលបំណង៖ ក្ន ុងនាមជាមាតាឬបិតា លោក្អ្នក្មានសិទ្ធិផ្តល់ជូនការអ្នុញ្ញា ត ឬមិនផ្តល់ជូនការអ្នុញ្ញា តការលេញផ្ាយកំ្ណត់ត្រតាកូ្នរបស់អ្នក្លៅបុគ្គល 
ឬទ្ីភ្នន ក់្ងារលផ្េងលទ្ៀត។ សំលណើលនេះផ្តល់ជូនលោក្អ្នក្នូវឱកាសល ើមបីយល់ត្ររម 

ឬមិនយល់ត្ររមេំល េះសំលណើបបបលនេះលុេះត្រតាបតការលេញផ្ាយកំ្ណត់ត្រតាត្រតវូបានអ្នុញ្ញា តប លសថ ិតលត្រកាមការលលើក្បលងមួយក្ន ុងេំលោមការលលើក្បលងនានា

ប លសថ ិតលត្រកាមវធិាននានាលៅក្ន ុងបផ្នក្ C ននេាប់សត ីរី ការអ្ប់រំបុគ្គលប លមានរកិារភ្នរ (IDEA) និងេាប់សត ីរីសិទ្ធ ិឯក្ជនភ្នរនិងសិទ្ធិអ្ប់រតំ្រក្មុត្រគួ្សារ 

FERPA។

ល ម្ េះកុ្មារ៖ កាលបរលិេេទ្៖ 

នងៃបែឆ្ន ំកំ្លណើតកុ្មារ៖ ទី្ភ្នន ក់្ងារ ឹក្នាំលៅមូលដ្ឋា ន៖ 

ោមន័យផនេះ ខ្ញបំារ/នាងខ្ញំ្ តលស់រិធ ិអនុញ្ញា តឱ្យមានការផ្លា ស់បត រូព័តម៌ានផដ្ឋយផ្លា លម់ាត ់ការសរផសរ ឬផអឡិេទ្តនូិេរវងកមម វធីិ ESIT 
និងរីភ្នា ក់ងារ/បុគ្គលនានាដដលមានបញ្ជ ីផ ម្ េះខាងផទ្កាមសទ្មាប់ផគលបំណងដូេខាងផទ្កាម 
(គូ្សយក្មួយ ឬលត្រេើន)៖ 

 ការកំ្ណត់ភ្នរមានសិទ្ធិត្រសបេាប់េំល េះក្មម វធីិ ESIT 

 ការកំ្ណត់អ្តតសញ្ញា ណលសវាក្មមអ្នតរាគ្មន៍ចាប់លផ្តើម ំបូងសមរមយជាមុនតាមរយៈ ំលណើរការក្មម វធីិ IFSP 

 ការបេក្រំបលក្លទ្ធផ្លការវាយតនមៃការបា៉ា ន់ត្របមាណ និង ការក្ក់្ត្រតាអំ្រីការរកី្េលត្រមើនទងំអ្ស់ 

 លផ្េងៗ (សូមបញ្ញា ក់្) 

និង 

ល ម្ េះទ្ភី្នន ក្ង់ារ/បគុ្គល ល ម្ េះទ្ភី្នន ក្់ងារ/បុគ្គល 

អាសយដ្ឋា នផ្ល វូ អាសយដ្ឋា នផ្ល វូ 

ទ្ីត្រក្ងុ , រ ា , កូ្ ទ្ីត្រក្ងុ , រ ា , កូ្ 
និង 

ល ម្ េះទ្ភី្នន ក្់ងារ/បុគ្គល 

អាសយដ្ឋា នផ្ល វូ 

ទ្ីត្រក្ងុ , រ ា , កូ្ 
និង 

ល ម្ េះទ្ីភ្នន ក្់ងារ/បុគ្គល 

អាសយដ្ឋា នផ្ល វូ 

ទ្ីត្រក្ងុ , រ ា , កូ្ 
និង 

ល ម្ េះទ្ភី្នន ក្់ងារ/បុគ្គល 

អាសយដ្ឋា នផ្ល វូ 

ទ្ីត្រក្ងុ , រ ា , កូ្ 
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កំណត់ទ្ោនានាផដើមបីផផ្លត េះបត រូ រមួមាន(សូមគូ្សយក្េំណុេទងំអ្ស់ ប លត្រតវូអ្នុវតត)៖ 

 រ័ត៌មានលវជាសាស្រសត /សុែភ្នរ 

 លទ្ធផ្លការវាយតនមៃ/ការបា៉ា ន់ត្របមាណ 

 រ័ត៌មានសុែភ្នរផ្ល វូេិតត 

 រ័ត៌មានអ្ភិវឌ្ឍន៍នាលរលបេច ុបបនន  

 ក្មម វធីិ IFSPs/ការក្ត់ត្រតាអំ្រី លំណើរការរកី្េលត្រមើន 

 លផ្េងៗ (សូមបញ្ញា ក់្) 

ែំុ្បាទ្/នាងែំុ្យល់ថារ័ត៌មានប លទ្ទួ្លបានលនេះ នឹងត្រតវូចាត់ទុ្ក្ថាជាលក្ខណៈសមាៃ ត់លដ្ឋយភ្នន ក់្ងារ ឹក្នាមូំលដ្ឋា នប លសថ ិតលត្រកាមបទ្បញ្ាតត ិននបផ្នក្ C 

នន IDEA និង FERPA។ IDEA និង FERPA ហាមត្របាមការបលញ្េញរ័ត៌មានប លអាេកំ្ណត់អ្តតសញ្ញា ណជាលក្ខណៈឯក្ជនលដ្ឋយគ្មម នការយល់ត្ររម 

លលើក្បលងបតក្ន ុងក្រណីមានកំ្ណត់។ 

កត់ទ្ោផពលផវលាកំណត់ណាមួយដដលទ្តវូអនុវតត៖ 

 ការផ្តល់សិទ្ធ ិអ្នុញ្ញា តលនេះ មានសុរលភ្នររយៈលរលមួយឆ្ន ំ។ បញ្ញា ក់្កាលបរលិេេទ្បញ្េ ប់៖ 

កាលបរលិេេទ្បញ្េ ប់ 

 ការផ្តល់សិទ្ធ ិអ្នុញ្ញា តលនេះ មានសុរលភ្នរចាប់រ៖ី 

កាលបរលិេេទ្ កាលបរលិេេទ្ 

ែំុ្បាទ្/នាងែំុ្យល់ថាការយល់ត្ររមរបស់ែំុ្េំល េះការលេញផ្ាយកំ្ណត់ត្រតាគឺ្ជាការសម ័ត្រគ្េិតត 

ល ើយែំុ្អាេ ក្លេញការយល់ត្ររមរបស់ែំុ្លៅលរលោមួយលដ្ឋយសរលសរជាោយលក្ខណ៍អ្ក្េរ។ ត្របសិនលបើែំុ្បាទ្/នាងែំុ្ ក្លេញការយល់ត្ររមរបស់ែំុ្លនាេះ 

មិនត្រតវូអ្នុវតតេំល េះរ័ត៌មានប លបានផ្តល់ជូនរេួល ើយលៅលត្រកាមការយល់ត្ររមមុនសត្រមាប់ការលេញផ្ាយរ័ត៌មាន។ 

 តថលលខាមាតាឬបិតា កាលបរលិេេទ្ 
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