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ໜັງສື ແຈ້ງການ ແລະ ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ສ າລັບການຕີລາ
ຄາ/ການປະເມີ ນຜົນໄລຍະທ າອິ ດ
ຈຸດປະສົງ: ເພືື່ ອສະໜອງໃຫ້ໜັງສື ແຈ້ງການທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ອນລື່ ວງໜ້າແກື່ ພ ື່ ແມື່ ໃນເວລາທີື່ ການຕີລາຄາ/ການປະເມີ ນຜົນໄລຍະທ າອິ ດກ າລັງຖືກສະເໜີ
ແລະ ເພືື່ ອຮັບການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ຂອງພ ື່ ແມື່ ເພືື່ ອດ າເນີ ນການຕີລາຄາ/ການປະເມີ ນຜົນໄລຍະທ າອິ ດທີື່ ກ າລັງຖື ກສະເໜີ. 

ຊືື່ ຂອງເດັກນ້ອຍ ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ ຜ ້ ປະສານງານຝື່ າຍແຫ ື່ ງຄວາມຊື່ ວຍ
ເຫ ື ອສ າລັບຄອບຄົວ

ເຫດຜົນສ າລັບໜັງສື ແຈ້ງການ
ໂຄງການ ESIT ຈ າເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ໜັງສື ແຈ້ງການທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ອນລື່ ວງໜ້າແກື່ ທື່ ານພາຍໃນເວລາທີື່ ເໝາະສົມ ກື່ ອນທີື່ ຈະດ າເນີ ນກິດຈະກ າສ າ
ລັບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ. ມັນຈ າເປັນທີື່ ທື່ ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮ ້  , ໃຫ້ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນສ າລັບກິດຈະກ າເຫ ົື່ ານີ ້ ໂດຍຜື່ ານລາຍເຊັນ
ຂອງທື່ ານຂ້າງລຸື່ ມ. ຈຸດປະສົງຂອງການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນແມື່ ນເພືື່ ອຮັບຂ ້ ມ ນກື່ ຽວກັບລ ກຂອງທື່ ານຈາກທື່ ານ ແລະ ຄົນອືື່ ນໆທີື່ ທື່ ານຖາມເພືື່ ອມີ ສື່ ວນຮື່ ວມ;

ສະໜອງໃຫ້ຂ ້ ມ ນເພີື່ ມເຕີມກື່ ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລ ກຂອງທື່ ານແກື່ ຄອບຄົວຂອງທື່ ານ; ລະບຸຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີື່ ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງລ ກຂອງທື່ ານ
ແລະ ການບ ລິ ການທີື່ ອາດມີ ຄວາມເໝາະສົມເພືື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫ ົື່ ານ້ັນ; ພິຈາລະນາວື່ າລ ກຂອງທື່ ານມີ ສິ ດທິ ໄດ້ຮັບສ າລັບໂຄງການ ESIT ຫ ື ບ ື່ ; ແລະ
ຖ້າຫາກລ ກຂອງທື່ ານ ມີ  ສິ ດໄດ້ຮັບ, ດ້ວຍຂ ້ ຕົກລົງ ແລະ ການເຂົ ້ າຮື່ ວມຂອງທື່ ານ, ເຊິື່ ງພັດທະນາແຜນການໃຫ້ການບ ລິ ການສ າລັບຄອບຄົວທີື່ ເປັນສື່ ວນບຸກຄົນທີື່ ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ (IFSP). ນີ ້ ແມື່ ນຄ າຖະແຫ ງການຂອງທື່ ານກື່ ຽວກັບໜັງສື ແຈ້ງການນ້ັນ.

“ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ” ໝາຍຄວາມວື່ າ: (1) ທື່ ານໄດ້ຮັບຮ ້ ກື່ ຽວກັບຂ ້ ມ ນທັງໝົດທີ ື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າທີ ື່ ໄດ້ຮັບການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ເປັນພາ
ສາທ້ອງຖິ ື່ ນຂອງທື່ ານ (ເວ້ັນເສຍແຕື່ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວື່ າບ ື່ ມີ ເຫດຜົນທີ ື່ ຈະເຮັດເຊັື່ ນນ້ັນ) ຫ ື  ໃນຮ ບແບບ ຂອງ ການສື ື່ ສານ ລວມທັງພາສາໃບ້,

ໜັງສື ໂພງ, ຫ ື  ການສື ື່ ສານດ້ວຍວາຈາຕາມຄວາມເໝາະສົມຢື່ າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ; (2) ວື່ າຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ເຫັນດີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ເພື ື່ ອດ າເນີ ນກິດຈະກ າທີ ື່ ໄດ້ຮັບການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ໃຫ້ສ າເລັດ; (3) ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ອະທິ ບາຍກິດຈະກ າ ແລະ ລະບຸບັນທຶ ກປະຫວັດການ
ແຊກແຊງໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ (ຖ້າ ມີ ) ທີ ື່ ຈະຖື ກເປີ ດເຜີ ຍຂ ້ ມ ນ ແລະ ຕ ື່ ຜ ້ ໃດ ທີ ື່ ພວກເຂົ າຈະຖື ກເປີ ດເຜີ ຍຕ ື່ ; ແລະ(4) ການໃຫ້ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ
ຂອງທື່ ານແມື່ ນຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ສາມາດ ຖື ກ ເພີ ກຖອນເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ. ຖ້າຫາກທື່ ານເພີ ກຖອນການຍິ ນຍອມ
ເຫັນດີ , ມັນ ກ  ບ ື່  ມີ ຜົນບັງຄັບຢ້ອນຫ ັ ້ ງ (ມັນຈະບ ື່ ສາມາດນ າໄປໃຊ້ໄດ້ຕ ື່ ກັບການດ າເນີ ນການທີ ື່ ໄດ້ເກີ ດຂຶ ້ ນກື່ ອນທີ ື່ ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ໄດ້ຖື ກ
ເພີ ກຖອນ). 

ການດ າເນີ ນການທີື່ ຖື ກສະເໜີ
ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນຈະຖື ກດ າເນີ ນການໂດຍບຸກຄົນທີື່ ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມຢື່ າງໜ້ອຍສອງຄົນຈາກສາຂາວິ ຊາທີື່ ແຕກຕື່ າງ (ຫ ື  ຜ ້ ຊື່ ຽວຊານທີື່ ມີ ຄຸນສົມ
ບັດເໝາະສົມໜຶື່ ງຄົນຈາກສອງສາຂາວິ ຊາ) ເຊິື່ ງອີ ງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ວິ ທີ ການຂອງໂຄງການ ESIT. ການເຂົ ້ າຮື່ ວມເປັນສະມາຊິ ກຂອງທີ ມງານໃນການຕີລາຄາຂອງ
ທື່ ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຢື່ າງເຕັມທີື່ . ທື່ ານຮ ້ ຈັກລ ກຂອງທື່ ານດີ ທີື່ ສຸດ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຂ ້ ມ ນທີື່ ສ າຄັນກື່ ຽວກັບລ ກຂອງທື່ ານໄດ້. ການຕີລາຄາ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນແມື່ ນມ ມມອງທີື່ ກວ້າງຂວາງຂອງວິ ທີ ການທີື່ ລ ກຂອງທື່ ານກ າລັງເຮັດໃນຂອງເຂດຂອງການຮັບຮ ້ , ກ້າມເນື ້ ອມັດໃຫຍື່ , ກ້າມເນື ້ ອມັດນ້ອຍ, ການສືື່ ສານ, ພັດ
ທະນາການທາງອາລົມທາງສັງຄົມ ແລະ ທີື່ ສາມາດດັດປັບໄດ້, ເຊັື່ ນດຽວກັນກັບການເບິື່ ງເຫັນ ແລະ ການໄດ້ຍິ ນ. ຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ ທີ ການທີື່ ລ ກຂອງທື່ ານກ າລັງເຮັດ
ໃນທຸກຂອບເຂດເຫ ົື່ ານີ ້  ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່ າລ ກຂອງທື່ ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສ າລັບການບ ລິ ການຂອງໂຄງການ ESIT ຫ ື ບ ື່  .

ຄ າອະທິ ບາຍ
ການຕີລາຄາທີື່ ສະເໜີຈະປະກອບມີ ຫ າຍໆວິ ທີ ການ, ລວມທັງການບ ລິ ຫານຈັດການກື່ ຽວກັບເຄືື່ ອງມື ໃນການຕີລາຄາ, ການໃຊ້ບັນທຶ ກປະຫວັດຂອງເດັກນ້ອຍ, ການສ າ
ພາດພ ື່ ແມື່ , ການຮວບຮວມຂ ້ ມ ນຈາກສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວອືື່ ນໆ, ຜ ້ ໃຫ້ການດ ແລເບິື່ ງແຍງ, ຜ ້ ຊື່ ຽວຊານທາງການແພດ ແລະ ອືື່ ນໆ ແລະ ການທົບທວນ
ທາງການແພດ, ບັນທຶ ກປະຫວັດທາງການສຶ ກສາ ຫ ື  ອືື່ ນໆ. ວິ ທີ ການຂອງການປະເມີ ນຜົນທີື່ ຖື ກສະເໜີຈະກ ານົດຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການບ ລິ ການ
ແຊກແຊງໃນເບື ້ ອງຕ້ົນທີື່ ເໝາະສົມທີື່ ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງລ ກຂອງທື່ ານ. ການປະເມີ ນຜົນ ຈະ ປະກອບມີ : ການທົບທວນກື່ ຽວກັບຜົນການຕີລາຄາ; ການສັງເກດສື່ ວນ
ບຸກຄົນຂອງເດັກນ້ອຍ, ການລະບຸກື່ ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍໃນແຕື່ ລະຂອບເຂດທາງດ້ານພັດທະນາການໂດຍຜື່ ານການໃຊ້ວິ ທີ ການປະເມີ ນຜົນຢື່ າງເປັນ
ທາງການ ແລະ ບ ື່ ເປັນທາງການ. ຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການຂອງໂຄງການ ESIT ຈະລົມກັບທື່ ານກື່ ຽວກັບວິ ທີ ການທີື່ ເຂົ າເຈົ ້ າຈະໃຊ້ສ າລັບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນນີ ້ . ນີ ້

ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນຈະຖື ກສະໜອງໃຫ້ແກື່ ທື່ ານໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່ າ. ຜົນໄດ້ຮັບຖື ກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບັນທຶ ກປະຫວັດການແຊກແຊງໃນເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງລ ກ
ຂອງທື່ ານ. ບ ື່ ມີ ຂ ້ ມ ນກື່ ຽວກັບການຕີລາຄາ/ການປະເມີ ນຜົນທີື່ ຈະຖື ກແບື່ ງປັບຮື່ ວມກັບບຸກຄົນໃດ ຫ ື  ໜື່ ວຍງານໃດໆທີື່ ຢ ື່ ນອກໂຄງການ ESIT ເວ້ັນເສຍແຕື່ ວື່ າທື່ ານສະ
ໜອງໃຫ້ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີື່ ຈະເຮັດເຊ້ັນນ້ັນ . ທີ ມງານຂອງແຜນການ IFSP ຈະກ ານົດວື່ າລ ກຂອງທື່ ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຫ ື ບ ື່  ແລະ ຈະສະໜອງ
ໃຫ້ໜັງສື ແຈ້ງການທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ອນລື່ ວງໜ້າ, ລວມທັງສິ ດທິ ຂອງທື່ ານໃນການຂັດຄ້ານການກ ານົດສິ ດທິ .
 

ກ ານົດເວລາ ວັນທີ ທີ ື່ ລ ກຂອງທື່ ານໄດ້ຖື ກສະເໜີ ຕ ື່  ໂຄງການ ESIT.

ທີ ມງານທີື່ ມີ ຫ າກຫ າຍສາຂາວິ ຊາຈະເຮັດສ າເລັດການຕີລາຄາ/ການປະເມີ ນຜົນ ແລະ ຖ້າຫາກລ ກຂອງທື່ ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ແລະ ທື່ ານເຫັນດີ , ການພັດທະນາກື່ ຽວ
ກັບແຜນການໃຫ້ການບ ລການສ າລັບຄອບຄົວທີື່ ເປັນສື່ ວນບຸກຄົນ (IFSP) ຕ້ອງຖື ກເຮັດສ າເລັດພາຍໃນ 45 ມື ້ ຕາມປະຕິທິ ນນັບຈາກວັນທີ ທີື່ ລ ກຂອງທື່ ານໄດ້ຖື ກສະ
ເໜີ. ຖ້າຫາກຄອບຄົວຂອງທື່ ານຕ້ອງການເວລາເພີື່ ມເຕີມເກີນກວື່ າ 45 ມື ້ , ມັນສ າຄັນທີື່ ທື່ ານຈະບອກໃຫ້ຜ ້ ປະສານງານດ້ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວຂອງທື່ ານຮັບຮ ້ .

ແຜນການ IFSP ແມື່ ນແຜນການທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີື່ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍການຮື່ ວມມື ກັບຄອບຄົວຂອງທື່ ານ ແລະ ຜ ້ ຊື່ ຽວຊານເພືື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຢື່ າງຕ ື່ ເນືື່ ອງຂອງລ ກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທື່ ານ. ມັນ ສາມາດຖື ກປື່ ຽນແປງໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ. ແຜນການ IFSP ຖື ກຂຽນຂຶ ້ ນສະເພາະ ຖ້າ ລ ກຂອງທື່ ານມີ ສິ ດ
ໄດ້ຮັບສ າລັບການບ ລິ ການເທົື່ ານ້ັນ.

ຄວາມຮັບຮ ້  ແລະ ຄ າຖະແຫ ງການກື່ ຽວກັບການຍິ ນຍອມເຫັນດີ
ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບສ າເນົ າຂອງສິ ດທິ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການພາຍໃຕ້ພາກສື່ ວນ C ຂອງກົດ
ໝາຍ IDEA (ໂຄງການໃຫ້ການຊື່ ວຍເຫ ື ອໃນເບື ້ ອງຕ້ົນສ າລັບເດັກເກີ ດໃໝື່  ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍື່ າງ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະ
ບຽບການໃນພາກສື່ ວນ C ຂອງກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍການສຶ ກສາສ າລັບບຸກຄົນທີ ື່ ມີ ຄວາມພິ ການ{IDEA)

ການຄຸ້ມຄອງ [ສິ ດທິ ຂອງພ ື່ ແມື່ ]) ຮື່ ວມກັບໜັງສື ແຈ້ງການສະບັບນີ ້ . ສິ ດທິ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການເຫ ົື່ ານີ ້ ໄດ້ຖື ກອະທິ ບາຍຕ ື່ ຂ້າພະເຈົ ້ າແລ້ວ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ ້ າກ ເຂົ ້ າໃຈພວກມັນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວື່ າການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແມື່ ນຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ວື່ າຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດເລື ອກທີື່ ຈະບ ື່ ໃຫ້ລ ກຂອງ
ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການຕີລາຄາໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ເຖິງແມື່ ນວື່ າຫ ັ ງຈາກການເຊັນແບບຟອມສະບັບນີ ້ ແລ້ວກ ຕາມ. ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈວື່ າ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ ້ າເລື ອກທີື່ ຈະບ ື່
ຍິ ນຍອມເຫັນດີ ຕ ື່ ກັບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນນີ ້ , ລ ກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຈະບ ື່ ຖື ກຕີລາຄາ ຫ ື  ຖື ກປະເມີ ນຜົນ ແລະ ບ ື່ ສາມາດໄດ້ຮັບການບ ລິ ການແຊກແຊງໃນ
ເບື ້ ອງຕ້ົນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ESIT.

 ຂ້າພະ
ເຈົ ້ າຍິ ນຍອມ

 ຂ້າພະເຈົ ້ າ
ບ ື່ ຍິ ນຍອມ

ໃຫ້ການຍິ ນຍອມເຫັນດີ ທີື່ ແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າສ າລັບໂຄງການ ESIT ເພືື່ ອດ າເນີ ນ
ກິດຈະກ າທີື່ ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທິ ງໃຫ້ສ າເລັດ

ຊື ື່ ຫຍ ້ ຂອງພ ື່ ແມື່  
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ຊືື່ ຂອງພ ື່ ແມື່ ທີື່ ເປັນຕົວພິມ

ລາຍເຊັນຂອງພ ື່ ແມື່ ວັນທີ

ໄດ້ຮັບແລ້ວຈາກ ຊືື່ /ຕ າແໜື່ ງ/ໜື່ ວຍງານ ວັນທີ

ເອກະສານຄັດຕິດ: ໂຄງການໃຫ້ການຊື່ ວຍເຫ ື ອໃນເບື ້ ອງຕ້ົນສ າລັບເດັກເກີ ດໃໝື່  ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍື່ າງ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການໃນພາກສື່ ວນ C ຂອງກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍການສຶ ກສາສ າ
ລັບບຸກຄົນທີ ື່ ມີ ຄວາມພິການ (IDEA} [ສິ ດທິ ຂອງພ ື່ ແມື່ ]

ໝາຍເຫດ: ພ ື່ ແມື່ ຈະໄດ້ຮັບສ າເນົ າຂອງແບບຟອມສະບັບນີ ້  ແລະ ສ າເນົ າທີ ື່ ຖື ກລົງລາຍເຊັນແລ້ວຈະຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນບັນທຶ ກປະຫວັດການແຊກແຊງໃນເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງເດັກນ້ອຍ. 


	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 


