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"ត ើមានបញ្ហា អ្វ ី 

តបើខ្ញ ុំមិនអាចមានលទ្ធភាពតលើការចុំណាយ?” 

ក្រមុក្រួសាររបស់អ្នរអាចមិនក្រវូបានបដិសសធចំស ោះ

សសវារមមអ្នតរារមន៍ចាប់ស ត្ ើមដំបូង 

សោយផ្ ែ្រសលើការខ្វោះលទ្ធភាពបង់ក្បារ់ធានារា៉ា ប់រងរមួ

គ្នន  សហធានារា៉ា ប់រង ឬការដរហូរយរក្បារ់របស់អ្នរ។ 

ការបំសពញសំណ ំផ្បបបទ្ផ្ដលបាន ដ្ល់ជូនសោរអ្នរ 

នឹងរំណរ់សមរថភាពឬអ្សមរថភាពរបស់អ្នរចំស ោះ

ការបង់ក្បារ់។ 

ក្បសិនសបើសយើងខ្្ញ ំរំណរ់ថាសោរអ្នរអាចបង់ថ្លៃចំណា

យទងំសនោះ 

សោរអ្នរនឹងក្រវូទ្ទួ្លខ្ សក្រវូចំស ោះការបង់ក្បារ់ឱ្យ

ពួរសរសពញសលញ។ FRC 

និងអ្នរ ត្ល់សសវារមមរបស់អ្នរ 

នឹងជួយអ្នរសៅរន ញងដំសណើរការសនោះ។  

 

ក្រួសារមួយអាចសសន ើស ំការរំណរ់ស ើងវញិនូវសមរថភាពរ

បស់ពួរសរចំស ោះការបង់ក្បារ់ធានារា៉ា ប់រងរមួគ្នន  

សហធានារា៉ា ប់រង ឬការដរហូរយរក្បារ់របស់ពួរសរ 

ឬថ្លៃឈ្ន លួក្រួសារក្បចាំផ្ខ្របស់ពួរសរក្រប់សពលសវោផ្ដ

លមានការផ្ក្បក្បួលចំស ោះក្បារ់ចំណូលឬការចំណាយរប

ស់ក្រមុក្រួសារ។  

 

ក្បសិនសបើក្រួសារមួយបានខ្រខានសក្ចើនជាង 90 

ថ្លៃរន ញងការបង់ក្បារ់ធានារា៉ា ប់រងរមួគ្នន  

សហធានារា៉ា ប់រង ឬការដរហូរយរក្បារ់របស់ពួរសរ 

ឬថ្លៃឈ្ន លួក្រួសារក្បចាំផ្ខ្របស់ពួរសរសនាោះ រមម វធីិ El 

អាចផ្អែ រសសវារមមថ្នរមម វធីិ IFSP 

រហូរដល់ផ្្នការទូ្ទរ់ក្បារ់ 

ក្រវូបានបសងក ើរស ើងសោយរមម វធីិ El ។  

 

“ខ្ញ ុំគិ ថាការធានារ៉ា បរ់ងរបស់ខ្ញ ុំ 

បានតចញថ្លៃចុំណាយតលើតសវាកមមអ្នតរគមន៍ចាប់ត ត្ើម

ដុំបូង”។  

ផ្្នការធានារា៉ា ប់រងស ខ្ភាពមួយចំនួន 

អាចសចញថ្លៃសសវារមម  El ខ្ៃោះ 

ររ ឯផផ្្នការធានារា៉ា ប់រងស ខ្ភាពស្ងងសទ្តរមិនសចញ

ថ្លៃស ើយ។ សសវារមម El 

នឹងដំសណើរការសោយខ្ល នួផងជាមួយសោរអ្នរ 

សដើមបីរំណរ់ការចូលរមួចំណាយរបស់ក្រួសារអ្នរ 

ក្បសិនសបើមានសក្មាប់សសវារមមថ្នរមម វធីិ IFSP 

របស់រូនអ្នរ។ ការចូលរមួចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួសារ 

(FCP) 

រឺចាំបាច់សដើមបីធានាថារ មារមានសិទ្ធិក្សបចាប់ទងំ

អ្ស់ទ្ទួ្លបានសសវារមម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សុំណួរ ឬការព្ពួយបារមភ?  

នាយររមម វធិីសៅរមម វធិីអ្នតរារមន៍ចាប់ស ត្ ើ

មដំបូងរបស់អ្នរ (El) 

អាចស ៃ្ ើយសំណួរណាមួយផ្ដលអ្នរមានអ្ំពីការ

ចូលរមួចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួសារ (FCP) 

ឬសសវារមមអ្នតរារមន៍ចាប់ស ត្ ើមដំបូង។ 

 

 

អ្នរសក្មបសក្មួលធនធានក្រមុក្រួសារ 

(FRC) របស់អ្នររឺ៖ 

 

 

ទូ្រស័ពទ៖  

រមម វធិី៖  
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សសវារមមអ្នតរារមន៍

ចាប់ស ត្ ើមដំបូងសៅរ

ដឋវា៉ា ស ីនសោន 
 

ការចូលរមួចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួសារ 

(FCP) 
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តសវាកមម (El) អ្នតរគមន៍ចាប់ត ត្ើមដុំបូងតៅរដឋវា៉ា ស ៊ីនតោន 

"ត ើតសវាកមម (El) អ្នតរគមន៍ចាប់ត ត្ើមដុំបូង 

មាន ថ្មៃប  នាម ន?"  

មិនមានវធីិសាស្រសតណាផ្ដលដឹងពិរក្បារដថានឹងក្រវូចំ

ណាយប  នាម នសលើសសវារមម  El របស់រូនអ្នរស ើយ។ 

សយើងខ្្ញ ំមិនដឹងព័រ៌មានសនាោះរហូរទល់ផ្រសយើងខ្្ញ ំពិភា

រាជាមួយសោរអ្នរ 

សហើយរំណរ់នូវអ្វ ឯផ្ដលសោរអ្នរក្រវូការពិនិរយសមើល 

ផ្ដលសរើរមានស ើងចំស ោះរូននិងក្រួសាររបស់អ្នរ 

សោយសារការចូលរមួរន ញងការសធវ ឯអ្នតរារមន៍ចាប់ស ត្ ើមដំ

បូង។ សសវារមមផ្ដលរូននិងក្រួសាររបស់អ្នរ 

នឹងទ្ទួ្លបានសោយផ្ ែ្រសលើអាទ្ិភាព ធនធាន 

ការក្ពួយបារមភរបស់ក្រមុក្រួសារអ្នរ 

និងរក្មូវការរបស់រូនអ្នរ។ 

ពួរសរនឹងក្រវូបានរំណរ់សោយសោរអ្នរ 

និងក្រមុការងារផ្ដលអ្នររំព ងសធវ ឯការជាមួយ។ 

សសវារមមអ្នតរារមន៍ចាប់ស ត្ ើមដំបូង 

មានលរខណៈប រគលចំស ោះរូននិងក្រួសារនីមួយៗ។   

 
ត ើមានការចុំណាយតលើតសវាកមមនានាឬតទ្?  

ផ្ ន្រ C ថ្នចាប់សត ីពីអ្ប់រំប រគលផ្ដលមានពិការភាព 

(IDEA) 

រឺជាចាប់សហព័នធផ្ដលផ្ណនាំអ្ំពីរសបតប ត្ល់ជូនសសវា

រមមអ្នតរារមន៍ចាប់ស ត្ ើមដំបូង (El) ។ IDEA 

អ្ន ញ្ញា រឱ្យមានការចូលរមួចំផ្ណរចំណាយសលើក្រួសារ 

(FCP) សក្មាប់សសវារមម  EI មួយចំនួន។ FCP 

រាប់បញ្ច លូការសក្បើក្បាស់ការធានារា៉ា ប់រងសោយក្រមុហ  ន

ផរជន ឬសោយរដឋរបស់ក្រមុក្រួសារ។ ោមលរខខ្ណឌ ខ្ៃ ោះ 

FCP អាចរាប់បញ្ច លូថ្លៃឈ្ន លួក្រមុក្រួសារ្ងផ្ដរ។

"ខ្ញ ុំគិ ថាតសវាកមមនានា មិនគ ិថ្លៃត ើយ"។  

ផ្ ន្រ C ថ្ន IDEA រំណរ់ថាសរមមភាព El មួយចំនួន 

ក្រវូ ត្ល់ជូនសោយឥររិរថ្លៃដល់ក្រមុក្រួសាររបស់អ្នរ។ 

សរមមភាពទងំសនាោះរមួមាន៖  

 ការផ្សវ ងរររ មារ 

(ការ្ងពវ្ាយផ្សវ ងរររ មារៗផ្ដលអាចមានសិទ្ធិ

ក្សបចាប់ទ្ទួ្លបាន El) ។  

 ការវាយរថ្មៃនិងការបា ន់ក្បមាណ 

(សដើមបីរំណរ់ថាសរើរ មារមានសិទ្ធិក្សបចាប់ទ្ទួ្ល

បាន El ផ្ដរឬសទ្)។  

 ការសក្មបសក្មួលសសវារមម  

(សរមមភាពនានាផ្ដលផ្សវ ងររក្បភពធនធានស

ក្មាប់ក្រមុក្រួសារ) ។  

 ការអ្ភិវឌ្ឍផ្្នការសសវារមម ក្រមុក្រួសារផ្ដលមាន

លរខណៈប រគល (IFSP) 

និងការពិនិរយស ើងវញិផ្្នការក្រួសារ។  

 សិទ្ធិក្រួសារ 

(ក្រវូបានសរសាគ ល់ថាជាការ រស វរថ ិភាពោមនីរិវ ិ

ធី និងដំសណើរការោមនីរិវធីិក្រឹមក្រវូ) ។  

 

"ត ើខ្ញ ុំនឹងដងឹថា ត ើមានការចុំណាយយ ងដូចតមតច?"  

សំណ ំផ្បបបទ្ផ្ដលសសន ើស ំឱ្យសោរអ្នរបំសពញសនាោះ 

នឹងជួយសោរអ្នររន ញងការរំណរ់ថាសរើនឹងមានការចំ

ណាយណាមួយសលើសសវារមមឬអ្រ់។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរយល់ក្ពមសលើសំណ ំផ្បបបទ្សនោះ 

សដើមបីសក្បើក្បាស់ការសក្បើក្បាស់ការធានារា៉ា ប់រងសោយក្រមុ

ហ  នផរជន ឬសោយរដឋរបស់អ្នរ 

សហើយយល់ក្ពមចំស ោះការបង់ក្បារ់ធានារា៉ា ប់រងរមួគ្នន  

សហធានារា៉ា ប់រង ឬការដរហូរយរក្បារ់របស់អ្នរសនាោះ 

សោរអ្នរមិនចាំបាច់ ត្ល់ជូនព័រ៌មានហិរញ្ា វរថ ញណាមួយ

ស ើយ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នររិរថាសោរអ្នរមិនអាចបង់ក្បា

រ់ធានារា៉ា ប់រងរមួគ្នន  សហធានារា៉ា ប់រង 

ឬការដរហូរយរក្បារ់របស់អ្នរសនាោះ 

ព័រ៌មានហិរញ្ា វរថ ញនឹងក្រវូ ត្ល់ជូនសដើមបីរំណរ់ថាសរើ 

នឹងមានការចំណាយណាមយយសលើសសវារមមនានាឬសទ្។
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"ត ើមានបញ្ហា អ្វ ី 

តបើខ្ញ ុំតព្រើសតរសីមិន ត្ល់រូនព័ ៌មានអ្ុំព៊ីព្បាក់ចុំណូល 

ឬការធានារ៉ា ប់រងស ខភាពរបស់ខ្ញ ុំ?" 

ក្រមុក្រួសារនានាមានសិទ្ិធមិន ត្ល់ព័រ៌មានអំ្ពីក្បារ់ចំ

ណូលរបស់ពួរសរ 

ឬអ្ន ញ្ញា រឱ្យរមម វធីិបង់ថ្លៃ វរិកយបក្រសក្មាប់ការធានា

រា៉ា ប់រងសោយក្រមុហ  នផរជន ឬសោយរដឋរបស់ពួរសរ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរសក្ជើសសរ ឯសមិន ត្ល់ព័រ៌មានអំ្ពីក្បា

រ់ចំណូលសូមោរ់ រយស ំរមម វធីិសមឌ្ីសេរ Medicaid 

(សបើមានសិទ្ធិក្សបចាប់) 

ឬអ្ន ញ្ញា រឱ្យរមម វធីិបង់ថ្លៃ វរិកយបក្រសក្មាប់ការធានា

រា៉ា ប់រងសនាោះ 

សោរអ្នរនឹងក្រវូបានសររំណរ់ថ្លល ក្រួសារក្បចាំផ្ខ្ស

ក្មាប់សសវារមមនានា 

ក្បសិនសបើមានការរំណរ់ការចូលរមួចំផ្ណរចំណាយសលើ

ក្រួសារ (FCP) សោយផ្ ែ្រសលើទ្ំហំនិងចំណូលរបស់អ្នរ។  

 

ព័រ៌មានលមែ ិរបផ្នថមអំ្ពីការចំណាយសលើក្រួសារផ្ដល

អាចសរើរមានសនាោះ 

ក្រវូបាន ត្ល់ជូនសៅរន ញងក្បព័នធ ទូ្ទរ់ក្បារ់ 

និងសគ្នលនសោបាយសត ីពីថ្លៃសសវាផ្ដលអ្នរសក្មបសក្មួ

លធនធានក្រមុក្រួសារ (FRC) នឹង ត្ល់ជូនសោរអ្នរ។   

 

 
 

“ត ើមានបញ្ហា អ្វ ី តបើខ្ញ ុំផ្លៃ ស់បត រូ 

ឬត េ្រតៅកមម វធិ៊ីអ្នតរគមន៍ចាប់ត ត្ើមដុំបូងត្េងតទ្ៀ 
?"  

សោរអ្នរនឹងក្រវូ ត្ល់ជូនព័រ៌មានអំ្ពីទ្ំហំក្រួសារ 

ក្បារ់ចំណូល 

និងការធានារា៉ា ប់រងក្រមុក្រួសាររបស់អ្នរចំស ោះរមម វធីិ 

El លមី 

និង ត្ល់ជូនការយល់ក្ពមសក្បើក្បាស់ការធានារា៉ា ប់រងសោ

យក្រមុហ  នផរជន ឬសោយរដឋរបស់អ្នរ 

សដើមបីសដើមបីជួយបង់ថ្លៃសសវារមមសក្មាប់រមម វធីិលមីសន

ព័ ៌មានអ្ុំព៊ីព្បាក់ចុំណូលព្គួសារ 

និងការចុំណាយ ជាការសមាា  ់។ 

វាមិនអាចមានចុំត ោះកមម វធិ៊ីណាមួយ

ត្េងតទ្ៀ  (រដឋ ឬឯករន) 

តោយគ្មម នការអ្ន ញ្ហា  ជាលាយលកខណ៍

អ្កេររបស់អ្នកត ើយ។ 
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