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2016

ជូនចំេពា៖(េដើមបណ�ឹង/ឣណព្/ឳពុកមា )
សូមអរគុណែដលេលា�កទាការ�យល័យអ់ប �រ ពិ (Bureau
្រប�្របយ័ត� ្របសិនេបើេលា សូមកុំមា រម�ណ៍េទើសទា

��ងទងមក

of Special Education (BSE)) េហើយផ�ល់ឱកា សឲ្យេយើងខ��ំជួយេលាកអ�កេ�ក� េនះ។ សូមពិនិត្យេឡើងវ�ញនូវព័ត៌មាែដ ប់មកជមួយេដ
ConsultLine តារយៈេ 1-800-879-2301 ឬ BSE តារយៈេ (717) 783 6913។

BSE ទទួលបានូវពាេពញេលញសព�្រគប និងមាចុះហត�េលខា BSE ្រត�វែតប��ប់កាអេង�តេេចញនូវរបាា (Complaint
Investigation Report (CIR)) ក��ងរយៈេពល 60 ៃថ�។ ្របសិនេបើកា �េលានេល ើលក�ខណ� ឬសហព័ន�្រត�វបា រកេ ភា ក់ងរអប់រ�េ�មូល (Local Educational
Agency (LEA)) ែដលមា ័អង�ភាក មណ�លសាា សាា
ការល័យ តំបន់ (Philadelphia) APS ។ល។ នឹង្រត�វនបង�បឲ្យែកត្រមនូវកា រមិន្របតិបត�ិតា

ដំេណើរកា

ឹងចា

រល់ពាីមួយៗ្រត�វបាចាទី្របឹក្សោអបពិេសស(Special

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Education Adviser (SEA))ែដលជួលេដយ BSE។

ទី្របឹក្សោនឹងទាា រស័ព�េដើម្បីប��ក់ឲ្យចបណ�ឹង។ េលាជួបជមួយទី្របឹក្សោេដយផ�ល់េ�ទីកក��ងអំឡ�ងេពលេមា ងេធ�ើកា
ទី្របឹក្សោនឹងសា裂កសួរេលាផ�ល់នូវេឈាដឹងអង�េហតុៃនបណ�ឹង េហើយនឹងេធ�ើកា ស មា អ�កទាែដលមាចំនួនល�មគួរសមមុនេពលែដលរបាេចញ។ (ជជេ្រម)
លិខិតទទួលសាᬜ�ល់នឹង្រត�វបាេធ�ើកា

ផ��ងផ�ត់ប��ៃនបណ�

BSE េទេន អ�កនឹងទទួលបា មួយ្របាអ�កពីចំណុ ចេនះ។
LEA េដើម្បី្រត�តពិនិត្យេសើេរ�េឡើងវ�ញនូវកំណតែដលពាងេធ�ើកាមា
អ�កឣចនឹងផ�ល់នូវព័ត៌មាយផ� ឬជលា៍អក្ស CIR ចុងេ្រក។
បន�ប់មកទី្របឹក្សោនឹងវ�ភាើយបេង�ើត CIR ជលា៍អក
ទី្របឹក្សោនឹងប� CIR េ�កា្របធែផ�កស្រមា និងពិនិត្យែកស្រម�លេឡើងវ�
CIR នឹង្រត�វបេចញ បន�បពី្របធាភា
្របសិនេបើប� �ែដល្រត�វបានេលើកេឡើងមិនស�ិតេ�ក��ងយុតាៃនក

េលាេទៀតែដលឣចនឹងជួយេលា

ទី្របឹក្សោឣចនឹងេធ�ើកាកែ

CIR ្របសិនេបមា ែដលមិន្រត�វបា CIR ែដលនឹងផ�ស់ប��រកាដ� ឬសកម�ភា ឬ្របសិ េបើមា
CIR។ BSE ្រត�វែតទទួលសំណូមពរសុំឲ្យពិចេឡើងវ�ញមិនយូរេលើសពី 10 ៃថ�បន�ប់ពីកា�េច� CIR។ េពលទទួលបា ្របធាវ�ញនូវរបាកា
ភាា
ឬទាឲ្េធ�ើកា រពិចា

ភាា
យឣចនឹងេដះ្េដឯករជ្យភ ្របសិនេបើភាះ្រ
េដើម្បីបិទប��ប់បណ�ឹង

ដ� ឬសកម�ភា

CIR

LEA នឹងដក់ប���នូវលិខិតប��ក់ជលាលក�ណ៍អក្ស រួមប���លទា�េលខារបស់អ�កេដើមបណ� BSE នឹងេចញនូវលិខិតដំេណះ្រសា យេដើមបណ�ឹង និង LEA

េដើមបណ�ឹងក៏ឣចនឹងេ្រជើសេរ�សដកខ��នេចញពីបណ�ឹងផងែដ ទី្របឹក្សោនឹងទាក់ទងមកា�ឹងេសុំនូវកាជ្រមាដំណឹងជផ��វកា េហើយ
ភាា

់្រសបគា

រណ៍េហើយេធ�ើកំណត់េដើម្បេធ�ើវ�េសាេ�េលើ

BSE នឹងេចញលិខិតប��ក់េ�ឲ្យេដើមបណ�ឹតារលិខិតដកខ��ន។

យឣចនឹងចូលេ�ក��ងដំេណើរកាេពលេវលា ្របសិនេបើភាយជប់ពាន� េ�ក� ឬមេធ្យោេផ្សងដៃទេទៀតៃនកាយជេមា គឺថ កា

ស្រម�កម�វ�ធីអប់រ�ែដលត្រម�វតា

(Individualized

Education Program (IEP)) ែដនកំហិតេពលេវលស្រមាកាេសុើបអេង�តពា
60 ៃថ�។

March 2016
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េគាប��ត�មូលដ

ព័ត៌មា ពា ក ្យ - េយងេ�តាសហព័ន�
ខាងេ្រកា

(Federal Regulation) (34 CFR §300.153) មា

ឲ្មាស្រមា រដក់ពា

§ 300.153។

កា

(a)
(b)

អង�ភា ឬបុគ�លមា

ា ជលលក�ណ៍អក្សេដយមា랸នចុះហត�េលខាេ�េ្រកា랸មនីតិវ�ធីបាបរ�យេរៀបរប់េ�ក��ងមា

§§ 300.151 រហូតដល់មា 300.152។

ពាត�វែតរួមប��� -

(1)
(2)
(3)
(4)

ពំេនលអំណះអំណងថភាា︘ធាលក�ខណ� ត្រម�វៃនែផ� B ៃនច្បោប់េ ឬៃនែផ�កេនះ
អង�េហតុែដលពំេនលអំណះអំណង្រត�វបា
ហត�េលខ និងព័ត៌មា

ទំនក់ទំនងស្របណ�ឹងេហើយនិង

្របសិនេបើេចាា

ររ�េលាាជកលា -

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(c)
(d)

េឈា និងឣសយដ�នៃននិេវសនដ�នៃនក
េឈាា྄លាុមា𭮚𭮚𭮚
េ�ក��ងករណីកុមា ឬយុវជនគា (េ�ក��ង្រកបខណ អត�ន័យៃនែផ�ក 725(2) ៃនច្បោប់ស�ីពីជំនួយដល់ភា

McKinney-Vento
(McKinney-Vento Homeless Assistance Act) (42 U.S.C. 11434 a(2)))
ព័ត៌មា

ស្រមា និងេឈាាᵸលាុមា

េសចក�ីព៌ណនបរ�យយនូវលក�ណៈៃនប��របស់កុ រួមមា

េហើយនិង

ដំេណះ្រសាHយែដវបា នដក់េស�ើរបស់ប��រហូតដល់ថែដល្រត�វបា និងែដលឣចរកបានចំេពាពបណ�ឹង្រត�វបា

ពាត�វែតេចា បកាា េកើតមាេឡើងមិនេលើសពីមួយឆា �ំមុនកាលបរ�េច�ទែដលពា ្យបណ�ឹង្រតេដយ្រសបេ�នឹងម
ភាចចម�ងៃនពាេ�កា ភា កឬ

§ 300.151។

LEAរសារេ�េពលភាដក ពា SEA ។

ទាេសចក�ីជនូ ដំណឹងអំពីលក�ខណ� ត្រម� -

កា

្របសិនេបើបុគ�លណមាក់េ្រ�ពីឳព ឬឣណព្យោបា྄ល បណ�ឹង អ�កដក់ពាពីទី្របឹកែផ�កអប់រ�ពិេសសែដលែថ�ងថបេ��ញព័ត៌មាេដគាា
ឣចេឆ�ើយតបេដយផ�ល់េ�ពួកេគបាយទាបណ�ឹងេដគាកា

�តេ ។ េទា យ៉ងេនះ

BSE នឹងេធ�ើកា

េរៀបចំរបា

េហើយ

CIR និងេចញនូវកា

BSE មិន
េ�កា ់ឳពុកម និង

LEA។

ទប��ត�សហ
ប
(បណ�ឹង)

កា

្របសិនេបើេលា នដក់ពា េលាែតដឹងថមាកត់សមាព័ន�ែដលអនុវត�ន៍េ�េលើដំេណើរកា រពា ក ្យប ្រកមបទប��ត�សហព័ន

Regulations (CFR)) 34 ែផ�ក B េធ�ើកា

ជេ្រចើនេ�េលើដំេណើរកា

1.
2.

េដើមបណ�ឹង្រត�វែតចុះហត�េលខាពា ក ្យបណ�ឹងម

BSE ឣចេសុើបអេង�កា
េដើមបណ�ឹង្រត�វបាត្រម�វេដយបទប�េផើ�ច្បោសំេ�ចម�ងៃនពាេ�កន់ LEA។

3.

េដើមបណ�ឹង្រត�វែតដក់េស�ើនូវដំេណះ្រសា㣬យរប

4.

ភា ក់ងរសាᭀធាេដះ្រសាᭀយបណ

5.

ឱកាបណ�ឹងនិងភា ក់ងរសា ធាយចូលពាព័ន�េ�ក�

6.

អ�កេដើមបណ�ឹងនឹងទទួលបា

March 2016

�ងៃនេសចក�ីជូនដំណឹងកា

(Code of Federal

េហតុេនះេយើងឣចនឹងែលងទទួលពារយៈអុីែម៉លតេ�េទៀតេហើយ។

(Procedural Safeguards Notice) ពី LEA េ�េពល េដើមបណ�ឹងដក់ពា�ឹងជដំបូងេ�ក��ងឆា �ំសិក

2

ទ្រមង់ែបបបទពា
សូមកុំមា រម�ណ៍េទើសទា

រចម�ងទ្រមង់ េ្រប ្រដសបែន�មេទៀ ឬក៏ទូរស័ព�េ�កា

ConsultLine តារយៈេ 1-800-879-2301 ឬេ�កា

ល័យអប់រ�ពិេសស

(BSE) តារយៈេ 717-

783-6913 េដើម្បីបសំេ�ច្បោប់ៃនទ្រមង់ែបបបទេនះបែន�មេទ
វ�ធីសា្រស�ទំនក់ទំនងេដយទី្របឹក្សោែដលខ��ំចូលចិត�ែដល្តាេនះនឹង៖
តារយៈទូរស (សូមផ�ល់ជូននូវេលខទូរសព�)៖

☐

េពលល�បំផុតក��ងអំឡ�ងេមា ងេធ�ើកាស្រមា

☐

តារយៈអុីែល (សូមផ�ល់ជូននូវឣសយដ�នអុីែម)៖

☐

ជួបផ �ល់មុខេ�សា�ងអំឡ�ងេពលេមា តា ទីកែន�ងនឹង្របែហលជសាའល ឬឣគា

េតើអ�កដក់ពានះតាឲ្យកុមជក់លាមា ែមនទ/?

សូមផ�ល់នូវព័ត៌មា

ា �រកាឲ្យឣចចម�ងឯកសា

☐ បាចា

☐ េទ

ទំន សម�័នភា
�
មួយក និងហត�េលខារបស់អ�ក

េឈា
ឣសយដ�
េលខទូរសព�៖
េ�ផ�ះ៖
កែន�ងេធ�កើ ា
ទូរសព�ៃដ៖
អុែី ម៉ល៖
ទំនក់ទំនងជមួយកុម

☐

ឪពុកមា

March 2016

☐

េមធា

☐

អ�កតស៊ូមតិ

☐

េផ្សង

3

េឈា និងឣសយដ�នរបស់និេវសនដ�នៃនក សា និងមណ�លសាលា
េឈា
ៃថ�ែខឆា �ំកំេណើ
ឣសយដ�
ា ?

េតើកុមា

☐បា/ចា

☐េទ

្របសិនេបើែម េតើកម�វ�ធសិក្សោបច��ប្បន�របស់កុម
ី
ា
ឣគាាꅸល
មណ�លសាꅸលា
សា৸លា
បំេពញ្របសិនេបពានមជំនួឲ្ កុមា ឬយុវជនែដលគាុេណ
បុគ�លទា
ទូរសព�៖

េតើកា

ភបំពា�ំ? ណេ�ឬ្របែហ េតើវេ ្របសិនេបើែម?

កា

េដើម្បីប��ក់ឲ្យច្បោស់នូវបទេចា
េឈា

March 2016

ខច��ំ ង់ឲ្ទី្របឹកេធ�កើ ាសមាចតេ�េ (ជជេ្រម)
មុខរបរ/តួនទ

េលខទូរស័ព�/ឣសយដ�នអុីែម
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សូមផ�ល់នូវពំេនលអំណះអំណងអំពីកាា

េជឿជក់ថបាើតេ សូមដក់ប�� លនូវេសចក�ីពិព៌ណនអំពីលក�ណៈៃនប�

សូមរយនមនូវអង�េហតុែដលគា

សូមដក់េស�ើេចញនូវដំេណះ្រសា∜យចំេពា តា ែដលអ�កមា

ពា�ឹង្រត�វវែតចុះហត�េលខាស្រមា
ចម�ងៃនពា�ឹងេនះេ�

BSE េធ�ើកា

អ�កក៏្រត�វែតេផ�ើច្បោប់សំេ�ចម�ងៃនពា�ឹកា

LEA ផងែដរ។

េដយចុះហត�េលខាខាងេ្រក អ�កប��ក់ជូនចំេពា

BSE ថអ�កបានូវច្បោសំេ�

LEA។

ហត�េលខ

កា

សូមេផទ�ើ ្រមង់ែបបបទេនះ្រតលប់េ�កា

PDE/BSE
Division of Compliance Monitoring and Planning
333 Market Street, 7th Floor
Harrisburg, PA 17126-0333

ConsultLine – ដំេ◌េណើ រកេរ�◌ះ្រ�យ�មទូរស័ពទ (Call Resolution Process (CRP))
ហត�េលខាបំ្រព

March 2016

កា
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