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ការយិាល័យអប់រំពិសេេ 

ព័ត៌មានពាក្យបណ្ដ ឹង 

ក្ញ្ច ប់ និង ទម្រង់ 

ខែ វចិ្ឆ ិកា 2022 

ជូនចំព ោះ (ឳពុកម្តា យ/អាណាពាបាល/ព ើមបណ្ា ឹង)៖  

េូរអរគុណ្ខែលសោក្អនក្ទាក្់ទងរក្កាន់ការយិាល័យអប់រំពិពេេ (Bureau of Special Education (BSE)) 
ស ើយផ្តល់ឱកាេឲ្យសយើងែ្ញុំជួយសោក្អនក្សៅក្ន ញងបញ្ហា សនេះ។  េូរពិនិតយស ើងវញិនូវព័ត៌មានខែលភ្ជា ប់រក្ជារួយសោយម្បងុម្បយ័តន។ 

ម្បេិនសបើសោក្អនក្មានេុំណួ្រ េូរក្ុុំមានអាររមណ៍្សទើេទាល់ក្ន ញងការទាក្់ទងរក្ ConsultLine តាររយៈសលែ 1-800-879-2301 ឬ 

BSE តាររយៈសលែ (717) 783 6913។ 
 

ែុំសណ្ើរការបណ្ត ឹងចាប់សផ្តើរសៅសពល BSE ទទួលបាននូវពាក្យបណ្ត ឹងខែលបុំសពញសពញសលញេពវ ម្គប់ និងមានច្ុេះ តថសលខា។  BSE 
ម្តូវខតបញ្ចប់ការសេុើបអសងេតស ើយសច្ញនូវរបាយការណ្៍ពេុើបអពងេតពលើ កយបណ្ា ឹង (Complaint Investigation Report (CIR)) 
ក្ន ញងរយៈសពល 60 ថ្ងៃ។  ម្បេិនសបើការរំសោភបុំពានសលើលក្ខែណ្ឌ របេ់រែឋ ឬេ ព័នធម្តូវបានរក្ស ើញ ភ្នា ក់ងារអប់រំពៅមូលដ្ឋា ន (Local 
Educational Agency (LEA)) ខែលមានន័យថាអងគភ្ជពអនតរការ  ី រណ្ឌលសាោសរៀន សាោសរៀនេវ ័យភ្ជព ការយិាល័យ តុំបន់ 
(Philadelphia) APS ។ល។ នឹងម្តូវបានបង្គគ ប់ឲ្យខក្តម្រូវនូវការរិនម្បតិបតតិតារសនេះ។ 
 

រាល់ពាក្យបណ្ត ឹងនីរួយៗម្តូវបានចាត់តាុំងសៅឲ្យទីប្បឹកាអប់រំពិពេេ(Special Education Adviser (SEA))ខែលជួលសោយ 
BSE។ 
 

• ទីម្បឹក្ានឹងទាក្់ទងសោក្អនក្តារទូរេ័ពទសែើរបីបញ្ហា ក្់ឲ្យច្ាេ់នូវបញ្ហា ថ្នបណ្ត ឹង។  
សោក្អនក្អាច្នឹងជួបជារួយទីម្បឹក្ាសោយផ្ទទ ល់សៅទីក្ខនែងសាធារណ្ៈក្ន ញងអុំ ុងសពលសមា៉ោ ងស្វីការ្រមតា។   

• ទីម្បឹក្ានឹងសាក្េួរសោក្អនក្សែើរបីផ្តល់នូវស ម្ េះថ្នអនក្ែថ្ទខែលអាច្នឹងែឹងអងគស តុថ្នបណ្ត ឹង ស ើយនឹងស្វីការេមាា េន៍ 

អនក្ទាុំងស េះខែលមានច្ុំនួនលមរគួរេររុនសពលខែលរបាយការណ៍្ម្តូវបានសច្ញ។  (ជាជសម្រើេ)  

• លិែិតទទួលសាគ ល់នឹងម្តូវបានសផ្ញើតារថ្ម្បេណី្យ៍សៅឲ្យសោក្អនក្សោយស្វីការបញ្ហា ក្់សផ្ទៀងផ្ទទ ត់បញ្ហា ថ្នបណ្ត ឹង។  

• ម្បេិនសបើបញ្ហា ខែលម្តូវបានសលើក្ស ើងរិនេថ ិតសៅក្ន ញងយុតាត ្ិការថ្នក្ BSE សទស េះ អនក្នឹងទទួលបានលិែិត រួយម្បាប់សោក្
អនក្ពីច្ុំណុ្ច្សនេះ។  សោក្អនក្នឹងម្តូវបានផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានេម្មាប់ទុំ ក្់ទុំនងសៅកាន់ភ្ជន ក្់ង្គរែថ្ទ
សទៀតខែលអាច្នឹងជួយសោក្អនក្បាន។   

• ទីម្បឹក្ាអាច្នឹងស្វីការសេុើបអសងេតសៅនឹងក្ខនែងសៅឯ LEA សែើរបីម្តួតពិនិតយសេើសរសី ើងវញិនូវក្ុំណ្ត់ម្តាខែល
ពាក្់ព័នធនិងស្វីការេមាា េន៍បុគគលិក្។ 

• អនក្អាច្នឹងផ្តល់នូវព័ត៌មានបខនថរសោយផ្ទទ ល់មាត់ ឬជាោយលក្ខណ៍្អក្សររុន CIR ច្ុងសម្កាយ។   
• ប ទ ប់រក្ទីម្បឹក្ានឹងវភិ្ជគអងគស តុស ើយបសងេើតសច្ញនូវ CIR ជាោយលក្ខណ៍្អក្សរ។   
• ទីម្បឹក្ានឹងបញ្ជ នូ CIR សៅកាន់ម្បធានខផ្នក្េម្មាប់ពិនិតយសេើសរ  ី និងពិនិតយខក្េម្រួលស ើងវញិ។ 

• CIR នឹងម្តូវបានសច្ញ ប ទ ប់ពីម្បធានខផ្នក្បានឯក្ភ្ជពសលើវា។ 
 

ភ្ជគីមាខ ងៗអាច្នឹងសេន ើេុុំការពិចារណាស ើងវញិនូវការរក្ស ើញសៅក្ន ញង CIR ម្បេិនសបើមានព័ត៌មានខែលរិនម្តូវបានែឹងសៅក្ន ញង CIR 
ខែលនឹងផ្ទែ េ់បត រូការេនន ិោឋ ន ឬេក្រមភ្ជពេម្មាប់ខក្តម្រូវ ឬម្បេិន សបើមានភ្ជពរិនយល់ម្េបគ្នន ជារួយនឹងការេនន ិោឋ ន ឬេក្រម

ភ្ជពខក្តម្រូវថ្ន CIR។  BSE ម្តូវខតទទួលេុំណូ្រពរេុុំឲ្យពិចារណាស ើងវញិរិនយូរសលើេពី 10 ថ្ងៃប ទ ប់ពីកាលបរសិច្ឆទថ្ន CIR។  
សពលទទួលបានស ើយ ម្បធានខផ្នក្នឹងម្តួតពិនិតយសេើសរសី ើងវញិនូវរបាយការណ៍្ស ើយស្វីការក្ុំណ្ត់សែើរបីស្វីវសិសា្នក្រមសៅសលើ CIR 
ឬទាត់សចាលនូវេុំណូ្រពរឲ្យស្វីការពិចារណាស ើងវញិ។ 
 

ភ្ជគីទាុំងឡាយអាច្នឹងសោេះម្សាយបណ្ត ឹងសោយឯក្រាជយភ្ជព។  ម្បេិនសបើភ្ជគីសោេះម្សាយបញ្ហា  LEA នឹងោក្់បញ្ជ នូនូវលិែិតបញ្ហា ក្់ជាោយ
លក្ខណ៍្អក្សរ ររួបញ្ច ូលទាុំង តថសលខារបេ់អនក្សែើរបណ្ត ឹង។  BSE នឹងសច្ញនូវលិែិតែុំសណាេះម្សាយសៅឲ្យសែើរបណ្ត ឹង និង LEA 
សែើរបីបិទបញ្ចប់បណ្ត ឹង។ 
 
សែើរបណ្ត ឹងក្៏អាច្នឹងសម្ជើេសរេីែក្ែល នួសច្ញពីបណ្ត ឹងផ្ងខែរ។  ទីម្បឹក្ានឹងទាក្់ទងរកាន់សែើរបណ្ត ឹងស ើយសេន ើេុុំនូវការជម្មាបជូន

ែុំណឹ្ងជាផ្ល ូវការសោយលិែិត ស ើយ BSE នឹងសច្ញលិែិតបញ្ហា ក្់សៅឲ្យសែើរបណ្ត ឹងតាររយៈលិែិតែក្ែល នួ។ 
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ភ្ជគីទាុំងឡាយអាច្នឹងចូ្លសៅក្ន ញងែុំសណ្ើរការេ ធ នក្រមសៅម្គប់សពលសវោ។  ម្បេិនសបើភ្ជគីទាុំងឡាយជាប់ពាក្់ព័នធសៅក្ន ញងេ ធ នក្រម ឬរ

ស្ោបាយសផ្សងែថ្ទសទៀតថ្នការសោេះម្សាយជសមាែ េះ គឺថា ការេម្របេម្រួលក្រមវ ិ្ ីអប់រំខែលតម្រូវតារបុគគលមាន ក្់ៗ (Individualized 
Education Program (IEP)) ខែនក្ុំ ិតសពលសវោេម្មាប់ការសេុើបអសងេតពាក្យបណ្ត ឹងអាច្ម្តូវបានព ែ យសពលសលើេពី  
60 ថ្ងៃ។ 
 
ពោលបញ្ញ តាមូលដ្ឋា ន 
ព័ត៌មានអុំពីពាក្យបណ្ត ឹង - សយាងសៅតារបទបញ្ញតតេ ព័នធ  (Federal Regulation) (34 CFR §300.153) 
មានេមាេភ្ជគខែលតម្រូវទារទារឲ្យមានេម្មាប់ស្វីការោក្់ពាក្យបណ្ត ឹង។  ខាងសម្ការសនេះគឺជាបទបញ្ញតតស េះ។ 

 

ការោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងមាម្តា § 300.153។ 
(a) អងគភ្ជព ឬបុគគលមាន ក្់អាច្នឹងោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងជាោយលក្ខ ណ៍្អក្សរសោយមានច្ុេះ តថសលខាសៅសម្ការនីតិវ ិ្ ី ខែលម្តូវបាន

បរយិាយសរៀបរាប់សៅក្ន ញងមាម្តា §§ 300.151 រ ូតែល់មាម្តា 300.152។ 
(b) ពាក្យបណ្ត ឹងម្តូវខតររួបញ្ច ូលនូវ - 

(1) ពុំស លអុំណ្េះអុំណាងថាភ្ជន ក្់ង្គរសាធារណ្ៈបានរំសោភបុំពានលក្ខែណ្ឌតម្រូវថ្នខផ្នក្ B ថ្នច្ាប់ស េះ ឬថ្នខផ្នក្សនេះ 
(2) អងគស តុខែលពុំស លអុំណ្េះអុំណាងម្តូវបានខផ្ែក្សលើ 

(3)  តថសលខា និងព័ត៌មានេម្មាប់ទុំ ក្់ទុំនងេម្មាប់សែើរបណ្ត ឹងស ើយនិង 

(4) ម្បេិនសបើសចាទម្បកាន់ការរំសោភបុំពានទាក្់ទងសៅនឹងក្ុមារជាក្់ោក្់ - 

(i) ស ម្ េះ និងអាេយោឋ នថ្ននិសវេនោឋ នថ្នក្ុមារ 

(ii) ស ម្ េះសាោសរៀនខែលក្ុមារក្ុំពុងសរៀន 

(iii) សៅក្ន ញងក្រណី្ក្ុមារ ឬយុវជនគ្នម នផ្ទេះេខរបង (សៅក្ន ញងម្ក្បែណ្ឌអតថន័យថ្នខផ្នក្ 725(2) 

ថ្នច្ាប់េត ីពីជុំនួយែល់ភ្ជពគ្នម នលុំសៅោឋ ន McKinney-Vento (McKinney-Vento 
Homeless Assistance Act) (42 U.S.C. 11434 a(2))) ព័ត៌មានទុំ ក្់ទុំនងខែលមាន
េម្មាប់ក្ុមារ និងស ម្ េះសាោសរៀនខែលក្ុមារក្ុំពុងសរៀន 

(iv) សេច្ក្ត ីព៌ណ្ បរយិាយនូវលក្ខណ្ៈថ្នបញ្ហា របេ់ក្ុមារ ររួមានអងគស តុទាក្់ទងនឹងបញ្ហា  ស ើយនិង 

(v) ែុំសណាេះម្សាយខែលម្តូវបានោក្់សេន ើរបេ់បញ្ហា រ ូតែល់ថាន ក្់ខែលម្តូវបានែឹង 

និងខែលអាច្រក្បានច្ុំសពាេះភ្ជគីសៅសពលខែលពាក្យបណ្ត ឹងម្តូវបានោក្់។ 

(c) ពាក្យបណ្ត ឹងម្តូវខតសចាទម្បកាន់ការរំសោភបុំពានខែលសក្ើតមានស ើង

រិនសលើេពីរួយឆ្ន ុំរុនកាលបរសិច្ឆទខែលពាក្យបណ្ត ឹងម្តូវបានទទួលសោយម្េបសៅនឹងមាម្តា § 300.151។ 

(d) ភ្ជគីខែលោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងម្តូវខតសផ្ញើច្ាប់េុំសៅច្រែងថ្នពាក្យបណ្ត ឹងសៅកាន់ LEA  ឬ

ភ្ជន ក្់ង្គរសាធារណ្ៈខែលបសម្រើសេវាក្រមក្ុមារសៅសពលខតរួយខែលភ្ជគីោក្់ ពាក្យបណ្ត ឹងជារួយនឹង  SEA ។ 
 

ការដ្ឋក់ កយពដ្ឋយភ្នគីទីបី - ទាមទារនូវការលាក់ការេម្តា ត់ពេចកា ីជូន ំណ្ឹងអំពីលកខខណ្ឌ តប្មូវ  

ម្បេិនសបើបុគគលណាមាន ក្់សម្ៅពីឳពុក្មាត យ ឬអាណាពោបាលោក្់ពាក្យ បណ្ត ឹង អនក្ោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងនឹងទទួលនូវលិែិតពីទីម្បឹក្ាខផ្នក្អប់រំ

ពិសេេខែលខងែងថាបសញ្ចញព័ត៌មានេមាៃ ត់សោយគ្នម នការអនុញ្ហញ តពីឱពុក្មាដ យបានស ើយ ស ើយ BSE រិន

អាច្ស្ែើយតបសោយផ្ទទ ល់សៅពួក្សគបានស ើយទាក្់ទងនឹងពាក្យបណ្ត ឹងសោយគ្នម នការអនុញ្ហញ តសនេះ ។  សទាេះយា៉ោ ងសនេះក្ត ី BSE 
នឹងស្វីការសេុើបអសងេត សរៀបច្ុំរបាយការណ៍្រក្ស ើញថ្ន CIR និងសច្ញនូវការរក្ស ើញសោយផ្ទទ ល់ សៅកាន់ឳពុក្មាត យ និង LEA។ 

ការផ្លា េ់បដ រូេំខាន់ៗពៅពលើបទបញ្ញ តាេហព័នធ (បណ្ា ឹង)  

ម្បេិនសបើសោក្អនក្បានោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងពីរុនរក្ សោក្អនក្គួរខត

ែឹងថាមានការការផ្ទែ េ់បដ រូខែលគួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់សៅក្ន ញងបទបញ្ញតតរបេ់េ ព័នធខែលអនុវតតន៍សៅសលើែុំសណ្ើរការពាក្យបណ្ត ឹង។  

ម្ក្របទបញ្ញតតេ ព័នធ (Code of Federal Regulations (CFR)) 34 ខផ្នក្ B ស្វីការផ្ទែ េ់បត រូេុំខាន់ៗជា
សម្ច្ើនសៅសលើែុំសណ្ើរការពាក្យបណ្ត ឹង៖ 
 

1. សែើរបណ្ត ឹងម្តូវខតច្ុេះ តថសលខាពាក្យបណ្ត ឹងរុនសពល  BSE អាច្សេុើបអសងេតការសចាទម្បកាន់ស េះបាន។  

2. សែើរបណ្ត ឹងម្តូវបានតម្រូវសោយបទបញ្ញតតឲ្យសផ្ញើច្ាប់េុំសៅច្រែងថ្នពាក្យបណ្ត ឹងសៅកាន ់ LEA។   

3. សែើរបណ្ត ឹងម្តូវខតោក្់សេន ើនូវែុំសណាេះម្សាយរបេ់បញ្ហា ។ 

4. ភ្ជន ក្់ង្គរសាធារណ្ៈមានឱកាេស្ែើយតបសោយផ្តល់នូវេុំសណ្ើសែើរបីសោេះម្សាយបណ្ត ឹង។ 

5. ឱកាេម្តូវបានផ្តល់ជូនេម្មាប់ឳពុក្មាត យខែលបានោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងនិងភ្ជន ក្់ង្គរសាធារណ្ៈឲ្យចូ្លពាក្់ព័នធសៅក្ន ញងេ ធ នក្រម។ 



March 2016   3 

6. អនក្សែើរបណ្ត ឹងនឹងទទួលបាននូវច្ាប់េុំសៅច្រែងថ្នសេច្ក្ត ីជូនែុំណឹ្ងការការពារជានីតិវ ិ្ ី (Procedural Safeguards 
Notice) ពី LEA សៅសពល សែើរបណ្ត ឹងោក្់ពាក្យបណ្ត ឹងជាសលើក្ែុំបូងសៅក្ន ញងឆ្ន ុំេិក្ា។ 
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ទម្រង់ខបបបទពាក្យបណ្ត ឹង 

េូរក្ុុំមានអាររមណ៍្សទើេទាល់ក្ន ញងការច្រែងទម្រង់ខបបបទសនេះ សម្បើ ម្ក្ោេបខនថរសទៀត ឬក្៏ទូរេ័ពទសៅកាន់   ConsultLine  តាររយៈសលែ 

1-800-879-2301  ឬសៅកាន់ការយិាល័យអប់រំពិសេេ (BSE) តាររយៈសលែ 717-783-6913 សែើរបីបាន

េុំសៅច្ាប់ថ្នទម្រង់ខបបបទសនេះបខនថរសទៀត។ 

វវ ិី ីស្រ្េាទំកក់ទំនងពដ្ឋយទីប្បឹកាែ លខញ ុំំចូលចិតាែ លប្តូវបានតត់តំងេប្ម្តប់ កយបណ្ា ឹងពនោះនឹង៖ 

 

 តមរយៈទូរេពទ )េូមផ្ដល់ជូននូវពលខទូរេពទ (៖   

ពពលលអបំផ្ុតកន ុំងអំឡុងពម្ត៉ោ ងពីវើការីមមតេប្ម្តប់ពៅទូរេ័ពទ៖   
 

 តមរយៈអីុែម៉ោល )េូមផ្ដល់ជូននូវអាេយដ្ឋា នអីុែម៉ោល(៖   

 

 ជួបផ្លទ ល់មុខពៅស្រា ប័នស្រធារណ្ៈកន ុំងអំឡុងពពលពម្ត៉ោ ងពីវើការីមមត។  ទីក្ខនែងនឹងម្បខ លជាសាោសរៀន 

ឬអាគ្នររបេ់អងគភ្ជពអនត រការសីែើរបីអនុញ្ហញ តឲ្យអាច្ច្រែងឯក្សារសនេះបាន។ 

 

ពតើអាកដ្ឋក់ កយបណ្ា ឹងពនោះតងកមជំនួេឲ្យកុម្តរជាក់លាក់ណាម្តា ក់ែមនទ/?   បាទចាេ  សទ 

េូមផ្ាល់នូវព័ត៌ម្តនេប្ម្តប់ទំកក់ទំនង េមព័នធភ្នពជាមួយកុម្តរ និងហតាពលខារបេ់អាក។ 

 
ព ម្ ោះ៖  

 

អាេយដ្ឋា ន៖ 

  

ពលខទូរេពទ៖ 

  

ពៅផ្ទោះ៖ 

 

កែនាងពីវើការ៖ 

 

ទូរេពទដ ៖  

 

អីុែម៉ោល៖  

  

ទំកក់ទំនងជាមួយកុម្តរ៖ 

  ឪពុក្មាត យ   សរធាវ  ី   អនក្តេ ូរតិ   សផ្សងៗ 
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ព ម្ ោះ និងអាេយដ្ឋា នរបេ់និពវេនដ្ឋា នដនកុម្តរ ស្រលាពរៀន និងមណ្ឌ លស្រលាពរៀន។ 
 

ព ម្ ោះកុម្តរ៖  

 

ដងាែខឆ្ា ំកំពណ្ើត៖  

 

អាេយដ្ឋា ន៖  

 

ពតើកុម្តរពនោះបចច ុំបបនាកំពុងចូលពរៀនពៅស្រលាែមនពទ?  បាទ/ចាេ សទ 

 

ប្បេិនពបើែមន ពតើកមមវ ិី ីេិកាបចច ុំបបនារបេ់កុម្តរពនោះពៅឯណា៖ 
  

អាោរស្រលាពរៀន៖  
 

មណ្ឌ លស្រលាពរៀន៖  
 

ស្រលាពរៀនេវ ័យភ្នព៖  
 

បំពពញប្បេិនពបើ កយបណ្ា ឹងប្តូវបានដ្ឋក់តងកមជំនួេឲ្យ កុម្តរ ឬយុវជនែ លោម នផ្ទោះេែមបងែតប៉ោុពណាណ ោះ។  
 

បុគគលទាក់ទង៖  
 

ទូរេពទ៖ 

ពតើការរំពលាភបំ នពកើតពឡើងពៅកន ុំងឆ្ា ំមុនែមនពទ ?ណាពៅឬប្បែហល ពតើវាពៅ ប្បេិនពបើែមន  ?  

 
កាលបរពិចេទ៖   

ព ើមបីបញ្ជា ក់ឲ្យចាេ់នូវបទពតទប្បកាន់របេ់ខញ ុំំ ខញ ុំំចង់ឲ្យទបី្បឹកាពីវើការេម្តា េន៍មនុេស ូចតពៅពនោះ។  

(ជាជពប្មើេ)  

 
ព ម្ ោះ មុខរបរ/តួកទី ពលខទូរេ័ពទ/អាេយដ្ឋា នអីុែម៉ោល 
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េូមផ្ាល់នូវពំពកលអំណ្ោះអំណាងអំពីការរំពលាភបំ នឬបញ្ជា ែ លអាកពជឿជាក់ថាបានពកើតពឡើង។  

េូមដ្ឋក់បញ្ច ូលនូវពេចកាីពិព៌ណ្កអំពីលកខណ្ៈដនបញ្ជា ។  
 
 
 
 

េូមរាយកមនូវអងគពហតុែ លោំប្ទពំពកលអំណ្ោះអំណាងរបេ់អាក។ 
 

 
 
 
 

េូមដ្ឋក់ពេា ើពចញនូវ ំពណាោះប្ស្រយចំព ោះបញ្ជា ពនោះ តមចំពណ្ោះ ឹង ែ លអាកម្តនទាងំអេ់។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 កយបណ្ា ឹងពនោះប្តូវវែតចុោះហតាពលខាេប្ម្តប់ឲ្យ BSE   ពីវើការពេុើបអពងេត។  អាកក៏ប្តូវែតពផ្ ញើចាប់េំពៅចមាងដន កយបណ្ា ឹងពនោះពៅ
កាន់ភ្នា ក់ងារ LEA   ផ្ងែ រ។  ពដ្ឋយចុោះហតាពលខាខាងពប្កាមពនោះ អាកបញ្ជា ក់ជូនចំព ោះ   BSE  ថាអាកបានផ្ាល់នូវចាប់េំពៅ

ចមាងដន កយបណ្ា ឹងពនោះពៅកាន់ LEA។ 
 
 

 
 តថសលខា កាលបរសិច្ឆទ 

 
 

េូមពផ្ ញើទប្មង់ែបបបទពនោះប្តលប់ពៅកាន់៖   

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

 
 

 
ConsultLine –  ំព ពណ្ើ រកពរ ោះប្ យមទូរេ័ពទ (Call Resolution Process (CRP)) 

 

  
 ហតាពលខាបំប្ពួញ កាលបរពិចេទ 


