
Notice of Consent for Screening- Laotian
DCYF 15-057LA (Revised 08/2021) 

ໜັງສືແຈ້ງການ ແລະ ການຍິນຍອມເຫັນດີສ າລັບການກວດສອບ 
ຈຸດປະສ ງ: ເພືື່ ອສະໜອງໃຫ້ໜັງສືແຈ້ງການທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ອນລື່ວງໜ້າແກື່ ພ ື່ ແມື່ ໃນເວລາທີື່  ການກວດສອບກ າລັງຖືກ ສະເໜີ ແລະ ເພືື່ ອຮັບການ

ຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພ ື່ ແມື່ ເພືື່ ອດ າເນີນການກວດສອບ. 

ຊ ່ ຂອງເດັກນູ້ ອຍ ວັນເດ ອນປີເກີດ ຜ ູ້ປະສານງານດູ້ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄ ວ 

ເຫດຜ ນສ າລັບໜັງສ ແຈູ້ງການ 

ໂຄງການ ESIT ຈ າເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ໜັງສືແຈ້ງການທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກື່ ອນລື່ວງໜ້າແກື່ ທື່ ານພາຍໃນເວລາທີື່ ເໝາະສົມ ກື່ ອນທີື່ ຈະດ າເນີນກິດຈະກ າສ າ

ລັບການກວດສອບ (ການພິສູດ). ມັນຈ າເປັນທີື່ ທື່ ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້, ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີທີື່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນສ າລັບກິດຈະກ າເຫ ົື່ ານ້ີໂດຍຜື່ ານລາຍເຊັນຂອງທື່ ານ

ຂ້າງລ ື່ມ. ຈ ດປະສົງຂອງການກວດສອບແມື່ ນເພືື່ ອກ ານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຂອງທື່ ານສ າລັບການຕີລາຄາ/ການປະເມີນຜົນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ESIT. ນ້ີແມື່ ນຄ າຖະ

ແຫ ງການຂອງທື່ ານກື່ ຽວກັບໜັງສືແຈ້ງການນ້ັນ.  

“ການຍິນຍອມເຫັນດີ” ໝາຍຄວາມວື່າ; (1) ທື່ ານໄດ້ຮັບຮູ້ກື່ ຽວກັບຂ ້ ມູນທັງໝົດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າທີື່ ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີ, ເປັນພາສາທ້ອງຖິື່ ນຂອງທື່ ານ ຫ ື  

ໃນຮູບແບບຂອງການສືື່ ສານ ລວມທັງພາສາໃບ້, ໜັງສືໂພງ, ຫ ື  ການສືື່ ສານດ້ວຍວາຈາອືື່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມຢື່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ; (2) ວື່າຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈ ແລະ 

ເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນເພືື່ ອດ າເນີນກິດຈະກ າທີື່ ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ສ າເລັດ; (3) ການຍິນຍອມເຫັນດີອະທິບາຍs ກິດຈະກ າ ແລະ ລະບ ບັນທຶກປະຫວັດ

ການແຊກແຊງໃນເບ້ືອງຕ້ົນ (ຖ້າມີ) ທີື່ ຈະຖືກເປີດເຜີຍຂ ້ ມູນ ແລະ ຕ ື່ ຜູ້ໃດ ທີື່ ເຂົາເຈ້ົາຈະຖືກເປີດເຜີຍຂ ້ ມູນຕ ື່ ; ແລະ (4) ການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທື່ ານແມື່ ນ

ຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ສາມາດຖືກເພີກຖອນເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ. ຖ້າຫາກທື່ ານເພີກຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ, ມັນ ກ ບ ື່ ມີຜົນບັງຄັບຢ້ອນຫ ັ ້ ງ6 (

ມັນຈະບ ື່ ສາມາດນ າໄປໃຊ້ໄດ້ຕ ື່ ກັບການດ າເນີນການທີື່ ໄດ້ເກີດຂ້ຶນກື່ ອນທີື່ ການຍິນຍອມເຫັນດີໄດ້ຖືກເພີກຖອນ).

ການດ າເນີນການທ່ີຖ ກສະເໜີ

ລູກຂອງທື່ ານຈະ ຖືກ ກວດສອບໃນຂອບເຂດທາງດ້ານພັດທະນາການໜຶື່ ງຂອບເຂດຂ້ຶນໄປ: ທາງດ້ານການຮັບຮູ້, ກ້າມເນ້ືອມັດໃຫຍື່ , ກ້າມເນ້ືອມັດນ້ອຍ, ທາງດ້ານການ

ສືື່ ສານ, ທາງອາລົມທາງສັງຄົມ, ທາງດ້ານສິື່ ງທີື່ ສາມາດດັດປັບໄດ້, ທາງດ້ານການເບິື່ ງເຫັນ, ແລະ ທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ. ຜົນການກວດສອບຈະຖືກໃຊ້ເພືື່ ອກ ານົດຄວາມ

ຕ້ອງການສ າລັບການຕີລາຄາ/ການປະເມີນຜົນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ESIT. ເຖີງຢື່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າຫາກທື່ ານຮ້ອງຂ  ແລະ ສະໜອງໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສ າລັບການຕີລາ

ຄາໃນເວລາໃດກ ໄດ້ໃນລະຫວື່າງການດ າເນີນການກວດສອບ, ການຕີລາຄາຈະຖືກດ າເນີນການ ເຖິງແມື່ ນວື່າລູກຂອງທື່ ານບ ື່ ໜ້າສົງໄສວື່າມີຄວາມພິການກ ຕາມ. ຜົນ 

ແລະ ຂ ້ ມູນທີື່ ໄດ້ຮັບໃນລະຫວື່າງການກວດສອບຍັງຄົງເປັນຄວາມລັບ.  

ຄ າອະທິບາຍ 

ວິທີການກວດສອບທີື່ ຖືກດ າເນີນການຈະແຕກຕື່າງກັນໄປໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຂອງທື່ ານ. ມັນອາດລວມເອົາການທົບທວນກື່ ຽວກັບບັນທຶກປະຫວັດທາງ

ການແພດ/ທາງພັດທະນາການ, ການສ າພາດພ ື່ ແມື່ , ການສັງເກດເດັກນ້ອຍ, ແລະ/ຫ ື  ການບ ລິຫານຈັດການກື່ ຽວກັບເຄືື່ ອງມືໃນການກວດສອບທາງພັດທະນາການຢື່າງ

ເປັນທາງການ ແລະ ບ ື່ ເປັນທາງການ. ບ ກຄົນທີື່ ດ າເນີນການກວດສອບຈະລົມກັບທື່ ານກື່ ຽວກັບວິທີການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເຫ ົື່ ານ້ີ.  

ກ ານ ດເວລາ 

ຖ້າຫາກເຮັດການກ ານົດວື່າ ລູກຂອງທື່ ານຕ້ອງການການຕີລາຄາ/ການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ/ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການພັດທະນາກື່ ຽວກັບແຜນການບ ລິການສ າ

ລັບຄອບຄົວທີື່ ເປັນສື່ວນບ ກຄົນ (IFSP) ຕ້ອງຖືກເຮັດສ າເລັດພາຍໃນ 45 ມ້ືຕາມປະຕິທິນນັບຈາກວັນທີທີື່ ລູກຂອງທື່ ານໄດ້ຖືກສະເໜີຕ ື່ ໂຄງການ ESIT. ຖ້າຫາກຄອບ

ຄົວຂອງທື່ ານຕ້ອງການເວລາເພີື່ ມເຕີມເກີນກວື່າ 45 ມ້ື, ມັນສ າຄັນທີື່ ທື່ ານຈະບອກໃຫ້ຜູ້ປະສານງານດ້ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວຂອງທື່ ານຮັບຮູ້.  

ວັນທີທີື່ ລູກຂອງທື່ ານ ຖືກນ າສົື່ ງຫາ ໂຄງການ ESIT:

ການຮັບຮ ູ້ ແລະ ຄ າຖະແຫ ງການກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີ

ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບສ າເນົາຂອງສິດທິຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ ການຄ ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການພາຍໃຕ້ພາກສື່ວນ C ຂອງກົດໝາຍ IDEA (ໂຄງການໃຫ້ການຊື່ວຍເຫ ື ອໃນ

ເບ້ືອງຕ້ົນສ າລັບເດັກເກີດໃໝື່  ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍື່ າງ, ການຄ ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການໃນພາກສື່ວນ C ຂອງກົດໝາຍວື່າດ້ວຍການສຶກສາສ າລັບບ ກຄົນ

ທີື່ ມີຄວາມພິການ (IDEA) [ສິດທິຂອງພ ື່ ແມື່ ]) ຮື່ວມກັບໜັງສືແຈ້ງການສະບັບນ້ີ.__________________________

ຊືື່ ຫຍ ້ ຂອງພ ື່ ແມື່  

ສິດທິເຫ ົື່ ານ້ີໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕ ື່ ຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ເຂ້ົາໃຈພວກມັນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວື່າການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມື່ ນຄວາມສະໝັກໃຈ 

ແລະ ວື່າຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເລືອກທີື່ ຈະບ ື່ ໃຫ້ລູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການກວດສອບໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ເຖິງແມື່ ນວື່າຫ ັ ງຈາກການລົງລາຍເຊັນແບບຟອມສະບັບນ້ີແລ້ວກ 

ຕາມ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວື່າ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ້ົາເລືອກທີື່ ຈະບ ື່ ຍິນຍອມເຫັນດີຕ ື່ ກັບການກວດສອບນ້ີ, ລູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ ື່ ຖືກກວດສອບ. ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວື່າຂ້າພະເຈ້ົາ

ສາມາດຂ ການຕີລາຄາກື່ ຽວກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນເວລາໃດກ ໄດ້ໃນລະຫວື່າງການດ າເນີນການກວດສອບ ແລະ ການກວດສອບຈະຖືກດ າເນີນການ. 

☐ ຂ້າພະເຈ້ົາຍິນຍອມ ☐ ຂ້າພະເຈ້ົາບ ື່ ຍິນຍອມ    ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີທີື່ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ າລັບໂຄງການ ESIT ເພືື່ ອດ າເນີນກິດຈະກ າທີື່ ອະທິບາຍໄວ້

ຂ້າງເທິງໃຫ້ສ າເລັດ. 

ຊ ່ ຂອງພ ່ ແມ່ທ່ີເປັນຕ ວພິມ 

ລາຍເຊັນຂອງພ ່ ແມ່ ວັນທີ

ກ ມພາ 2012 



ໄດູ້ຮັບແລູ້ວຈາກ ຊ ່ /ຕ າແໜ່ງ/ໜ່ວຍງານ ວັນທີ

ເອກະສານຄັດຕິດ; ໂຄງການໃຫ້ການຊື່ວຍເຫ ື ອໃນເບ້ືອງຕ້ົນສ າລັບເດັກເກີດໃໝື່  ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍື່ າງ, ການຄ ້ມຄອງທາງດ້ານລະບຽບການໃນພາກສື່ວນ C ຂອງກົດໝາຍວື່າດ້ວຍການສຶກສາສ າລັບບ ກ

ຄົນທີື່ ມີຄວາມພິການ (IDEA)  {ສິດທິຂອງພ ື່ ແມື່ ]) 

ໝາຍເຫດ ພ ື່ ແມື່  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ສ າເນົາຂອງແບບຟອມສະບັບນ້ີ ແລະ  ສ າເນົາທີື່ ຖືກລົງລາຍເຊັນແລ້ວຈະຖືກລວມເຂ້ົາໃນບັນທຶກປະຫວັດການແຊກແຊງຂອງເດັກນ້ອຍ. 

ກ ມພາ 2012 
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