័
ជំហាននៃអនរា
្ត គមន៍បឋមវយ

ស�ៀវភៅណែនាំកម្រិ តមូលដ្ឋានសម្រាប់ មាតាបិ តាសដី ្ពី EARLY INTERVENTION PROGRAM
ិ ី អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ]
[កម្មវធ

ិ ី របស់ ក្រសួងសុខាភិ បាល
កម្មវធ

តារាងមាតិ កា
ិ ី អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ]
1	
សូមស្វាគមន៍ ការមកកាន់ Early Intervention Program [កម្មវធ
2
3
5
6

ការបញ្ជូន: ជំ ហានទីមួ យ
អ្ន កសម្របសម្រួលសេវាដំបូងរបស់ លោកអ្ន ក

ការវាយតម្លៃសម្រាប់ កូនលោកអ្ន ក
ការវាយតម្លៃគ្សា
រួ រ

7	
ផែនការសេវាគ្សា
រួ រតម្រូវតាមស្ថានភាពបុគ្គលរបស់ លោកអ្ន ក
9

បរិស្ថានធម្មជាតិ

10 អ្ន កសម្របសម្រួលសេវាបន្តរបស់ លោកអ្ន ក
11
13

ព័ ត៌មានធានារប
៉ា ់ រងសុខភាព

អន្តរកាល: ជំ ហានបន្ទាប់ សម្រាប់ កូនលោកអ្ន ក

15 សិទ្ធិរបស់ លោកអ្ន កក្នុងនាមជាមា
 តាបិ តា

ិ ី អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ]
17	
ព័ត៌មានទំនាក់ ទំនង Early Intervention Program [កម្មវធ
18 តារាង “ជំ ហាននៃអន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ”
19 លិ ខិតគំរ ូ

អក្សរកាត់ ដែលតែងតែប្រើប្រាស់
នៅក្នុងស�ៀវភៅណែនាំមាតាបិ តានេះ
EI

Early Intervention [អន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]

EIO

Early Intervention Official [មន្ត្រីអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]

EIP

Early Intervention Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]

IFSP

Individualized Family Service Plan [ផែនការសេវាគ្រួសារតម្រូវ
តាមស្ថានភាពបុគ្គល]

ISC

Initial Service Coordinator [អ្នកសម្របសម្រួលសេវាដំបូង]

MDE

Multidisciplinary Evaluation [ការវាយតម្លៃព
 ហុវិន័យ]

NYS

New York State [រដ្ឋញូវយ៉ក]

OSC

Ongoing Service Coordinator [អ្នកសម្របសម្រួលសេវាបន្ត]

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី Early Intervention Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]
គឺជាការផ្សព្វផ្សាយល�ើអ៊ីនធ�ើណិតមួយ ដែលផ្ដល់ជ
 ូនព័ត៌មានលម្អិតប
 ន្ថែមអំពីEarly Intervention Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍ប
 ឋមវ័យ]។
ធនធានដែលអាចរកបានន�ៅក្នុងកូនស�ៀវភ�ៅនេះ រួមមានជាអាទិ៍ដ
 ូចជា ជំនួយស្មា
 រតីសម្រាប់ធ្វ
 ើជាអ្នកតស៊ូមតិម
 ាតាបិតាដ៏មានប្រសិទ្ធភាព បញ្ជី
ផ្ទៀងផ្ទាត់ព
 ័ត៌មានវាយតម្លៃសំខាន់ៗ និងល
 ិខិតគ
 ំរូ ដ�ើម្បីជួយដល់ម
 ាតាបិតាក្នុងការអនុវត្តសិ
 ទ្ធិត្
 រឹមត្រូវត
 ាមច្បាប់របស់ពួកគេ។ កូនស�ៀវភ�ៅនេះ អាចរក
បានតាមរយៈ : www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.

សម
ូ ស្វាគមន៍ការមកកាន់ Early
ិ ី
Intervention Program [កមវ្ម ធ
័
អនរា
្ត គមន៍បឋមវយ]
The New York State Early Intervention Program (EIP)
[កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យរដ្ឋញូវយ៉ក] គឺជាផ្នែកមួយនៃ EIP
ទូទាំងប្រទេស។ កម្មវិធនេ
ី ះ គឺសម្រា

ប់ទារក និងកូនក្មេងអាយុ
ក្រោមបីឆ្នាំ ដែលអាចជាពុំមានការរីកចម្រើនដូចកុមារដទៃទ�ៀត
ដ�ោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវនៃការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាព។
ពិការភាព មានន័យថា កុមារទទួលបានការវិនិច្ឆ័យរ�
 ោគឃ�ើញមាន
ស្ថានភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិតម
្ត ួយដែលអាចនឹងប
 ណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហា
ក្នុងការអភិវឌ្ឍ។ ទាំងនេះរួមមានជាអាទិ៍ ប៉ុន្តែម
 ិនកំណត់ចំព�ោះ ជំងឺ
អូទីស្ម ជំងឺមិនគ្រប់ទឹក វិបត្តិចលករ ឬបញ្ហាភ្នែក និងត្រច�

ៀក។ ភាព
យឺតយ៉ាវនៃការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្ត មានន័យថា កុមារមានការអភិវឌ្ឍមិន
ទាន់ពេលមួយចំនួនដូចជា ការរីកលូតលាស់ ការសិក្សា និងការគិត
ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា។

ជំហានទីមួយ គឺក
 ារបញ្ជូនកូនល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ EIP ន�ៅក្នុងខ�ោនធី
ដែលល�ោកអ្នករស់ន�ៅ។ ខ�ោនធីទាំងអស់ន�ៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក (NYS)
និងទីក្រុងញូវយ៉ក សុទ្ធតែមាន EIP។ កុមារទាំងឡាយដែលអាច
នឹងត្រូវការសេវាទាំងនេះ ត្រូវតែបញ្ជូនទ�ៅកាន់ EIP ជាមុនសិន។
មាតាបិតាអាចបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេទ�ៅកាន់ EIP ប្រសិនប�ើពួកគេ
មានក្ដីកង្វលអ
់ ំពីការអភិវឌ្ឍរបស់កូនពួកគេ។ ន�ៅ NYS គេតម្រូវ
ឲ្យអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនបញ្ជូនកុមារទ�ៅកាន់ EIP ប្រសិនប�ើ
សង្ស័យថាមានបញ្ហាក្នុងការអភិវឌ្ឍ។ បន្ទាបព
់ ីការបញ្ជូន កូនរបស់
ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃដ�
 ោយអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដែលមាន
គុណវុឌ្ឍិ។ EIP ប្រចាំខ�ោនធីរបស់ល�ោកអ្នក ឬ EIP ប្រចាំទ
 ីក្រុង
ញូវយ៉ក នឹងជួយល�ោកអ្នកក្នុងការទទួលបានសេវា ប្រសិនប�ើកូន
ល�ោកអ្នកត្រូវប
 ានរកឃ�ើញថ
 ាមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ការធានារ៉ាប់រង
សុខភាព រួមទាំងការធានារ៉ាប់រងឯកជន និង Medicaid អាច
ប្រើសម្រាប់ទូទាត់សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ។ សេវា EIP ត្រូវតែ
 
ផ្ដល់ជូនដ�ោយឥតគិតថ្លៃចំព�ោះល�ោកអ្នក ហ�ើយនឹងមិនប៉ះពាល់
ដល់ការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ល�ោកអ្នកឡ�ើយ។
សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ (EI) អាចជួយល�
 ោកអ្នក និងគ្រួសារ
ល�ោកអ្នកបាន:
• ស្វែងយល់ពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការថែទាំកូនល�ោកអ្នក
• គាំទ្រ និងល�
 ើកកម្ពសក
់ ារអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក និង
• ដាក់បញ្ចូលកូនល�ោកអ្នកន�ៅក្នុងសកម្មភាពគ្រួសារ និង
សហគមន៍។

សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ អាចផ្ដល់ជូនបានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុង
សហគមន៍ដែលកូនល�ោកអ្នកតែងតែចំណាយពេលវេលា
ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ដែលរួមមានជាអាទិ៍ដូចជា:
• ផ្ទះល�ោកអ្នក
• មណ្ឌលថែទាំកុមារ ឬមន្ទីរថែទាំគ្រួសារពេលថ្ងៃ ដែលកូន
ល�ោកអ្នកចូលរួម
• មណ្ឌលសហគមន៍/សកម្មភាពកម្សាន្ត ក្រុមលេងកម្សាន្ត ទីធ្លា
លេងកម្សាន្ត ឬទីកន្លែងណាមួយដែលមាតាបិតា និងកុមារវ័យ
ក្មេងទ�ៅកម្សាន្តសប្បាយ និងទទួលការគាំទ្រ និង
• កម្មវិធី និងមណ្ឌលកុមារតូច ដូចជា Early Head Start។

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ

1

ការបញន:
ី ួយ
ជូ្ ជំហានទម
អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ ដូចជា វេជ្ជបណ្ឌិត អាចបញ្ជូនទារក ឬកូនក្មេងរបស់
ល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ EIP ល�ើកលែងតែល�ោកអ្នកជំទាស់ ន�ៅពេលមាន
ក្ដីកង្វលអ
់ ំពីការអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នក
មានក្ដីកង្វល់ ល�ោកអ្នកក៏អាចបញ្ជូនកូនរបស់ល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ EIP
ន�ៅក្នុងខ�ោនធីដែលល�ោកអ្នករស់ន�ៅបានដែរ។ ទំនាក់ទំនងខ�ោនធី
អាចរកបានន�ៅល�ើអ៊ីនធ�ើណិតតាមរយៈ www.health.ny.gov/
community/infants_children/early_intervention/
county_eip.htm
ឬ ល�ោកអ្នកអាចទូរស័ពទ�
្ទ ៅកាន់ខ្សែទូរស័ពប
្ទ ន្ទាន់ 24 ម�៉ោង របស់
“Growing Up Healthy” តាមរយៈលេខ 1-800-522-5006
ន�ៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក សូមវាយលេខ 311។ ល�ោកអ្នកអាចប្រឹក្សា
ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ល�ោកអ្នក ឬនរណាម្នាកដែ
់ លល�ោកអ្នក
ជ�ឿទុកចិត្ត ហ�ើយស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយល�ោកអ្នកជាមួយនឹងការបញ្ជូន
ន�ោះ។ ដំណ�ើរការបញ្ជូន ជួយឲ្យល�ោកអ្នកស្វែងយល់អំពី EIP។
ល�ោកអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិតថ
្ត ាត�ើ EIP មានន័យសម្រា

ប់ល�ោកអ្នក
និងកូនល�ោកអ្នកដែរឬទេ។ មុនពេលល�ោកអ្នកទទួលការវាយតម្លៃ
សម្រាប់កម្មវិធី និងទទួលសេវានានា ល�ោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ការ
អនុញ្ញាតរបស់ល�
 ោកអ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

2

New York State Department of Health

អ្នកស
 ម្របសម្ល
រួ សេវាដំបូងរបស់
លោកអ្នក
មនុស្សម្នាកក
់ ្នុងចំណ�ោមមនុស្សដំបូងដែលល�ោកអ្នកនឹងជួបន�ៅ
ក្នុង EIP គឺ អ្នកសម្រ

បសម្រួលសេវាដំបូង (ISC) របស់ល�ោកអ្នក។
ISC របស់ល�ោកអ្នក នឹងប្រឹក្សាជាមួយល�ោកអ្នកអំពីក្ដីកង្វលរ់ បស់
ល�ោកអ្នកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក។ គាត់នឹងឆ្លើយន
 ូវ
រាល់សំណួរដែលល�ោកអ្នកសាកសួរអំពី EIP។
ISC ក៏នឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនេះផងដែរ:
•ព
 ិនិត្យឡ�ើងវិញល�សិ
ើ ទ្ធិរបស់គ្រួសារល�ោកអ្នក និងធ្វើឲ្យប្រាកដ
ថា ល�ោកអ្នកយល់ពីសិទ្ធិទាំងន�ោះ
• ប្រឹក្សាជាមួយល�ោកអ្នកអំពីការវាយតម្លៃសម្រា

ប់កូនល�ោកអ្នក
សម្រាប់ EIP និងរប�ៀបដែលការវាយតម្លៃនេះនឹងកំណត់ថាត�ើ
កូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលសេវានានាតាមរយៈ EIP ដែរឬទេ
• ផ្ដ
 ល់ជូនល�ោកអ្នកនូវបញ្ជីរាយនាមអ្នកវាយតម្លៃន�ៅក្នុងខ�ោនធី
ល�ោកអ្នក និងជួយល�ោកអ្នកក្នុងការជ្រើសយកម្នាក់ ដែលនឹង
បំពេញតាមសេចក្ត្
ដី រូវការរបស់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក

• ជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតរបស់ល�ោកអ្នក ជួយរ�ៀបចំសម្រា

ប់ការ
វាយតម្លៃសម្រា

ប់កូនល�ោកអ្នក

• ជួយល�ោកអ្នកក្នុងការរ�ៀបចំសម្រា

ប់ការដឹកជញ្ជូនទ�ៅកាន់ការ
វាយតម្លៃសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកត្រូវការវា
• ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃសម្រា

ប់កូនល�ោកអ្នក ប្រសិនប�ើ
ល�ោកអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួម
• ជូនដំណឹងល�ោកអ្នកថា ន�ៅក្នុង NYS សេវា EI ត្រូវ
តែផ្ដល់ជូនដ�ោយឥតគិតថ្លៃចំព�ោះគ្រួសារល�ោកអ្នក។
ទ�ោះជាយ៉ាងណា ប្រព័នទ
្ធ ូទាត់ប្រាក់របស់ NYS សម្រាប់ EIP
ដាក់ប
 ញ្ចូលន
 ូវការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសាធារណៈ (ដូចជា
Medicaid និង Child Health Plus) និងធ
 ានារ៉ាប់រង
ឯកជន (ដូចជា United Healthcare និងផ្សេងៗទ�ៀត)
សម្រាប់ការសងប្រាក់វិញច
 ំព�ោះសេវា EI
• ប្រមូលព័ត៌មាន និងចងក្រងឯកសារអំពីការចេញថ្លៃធានា
រ៉ាប់រងសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក រួមទាំងធានារ៉ាប់រងសាធារណៈ
និងឯកជន។ ព័ត៌មាននេះ រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា: ប្រភេទនៃ
គ�ោលការណ៍ធ
 ានារ៉ាប់រង ឬផែនការអត្ថប្រយ�ោជន៍សុខភាព
ឈ្មោះអ្នកធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកគ្រប់គ្រងផែនការ លេខសម្គាល់
គ�ោលការណ៍ ឬផែនការ ប្រភេទនៃការចេញថ្លៃធានា
រ៉ាប់រងន�ៅក្នុងគ�ោលការណ៍ និងព
 ័ត៌មានផ្សេងៗដែលត្រូវការ
សម្រាប់គិតលុយល�ក
ើ ារធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ល�ោកអ្នក និង
• ពន្យល់អំពសិ
ី ទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ល�ោកអ្នកទាក់ទង
នឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់គ្រួសារល�ោកអ្នក និង
ឆ្លើយសំណួររបស់ល�ោកអ្នកអំពក
ី ិច្ចការពារដែលច្បាប់ផ្ដ
 ល់ជូន
សម្រាប់អត្ថប្រយ�ោជន៍ធានារ៉ាប់រងគ្រួសារ។
ប្រសិនប�ើការវាយតម្លៃសម្រា

ប់កូនល�ោកអ្នកបង្ហាញថា ពួកគេមាន
សិទ្ធិទទួលបាន EIP ន�ោះ ISC របស់ល�
 ោកអ្នកនឹង:
• ឆ្លើយស
 ំណួររបស់ល�
 ោកអ្នកអំពី EIP ន�ោះ
• រ�ៀបចំក
 ិច្ចប្រជុម
ំ ួយ ដ�ើម្បីធ្វ
 ើការល�ផើែនការសេវាគ្រួសារតម្រូវ
តាមស្ថានភាបបុគ្គល (IFSP) របស់ល�ោកអ្នក
• ជួយល�ោកអ្នកក្នុងការស្វែងយល់ថាត�ើកិច្ចប្រជុនេ
ំ ះមាន
លក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះ ត�ើន
 រណាខ្លះទ�ៀតដែលត្រូវតែចូលរួម
ហ�ើយអាចអញ្ជើញនរណាខ្លះឲ្យចូលរួមបាន
• ពន្យល់អ
 ំពរី ប�ៀបដែលអាចប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព
របស់ល�
 ោកអ្នក ហ�ើយសេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យន�ោះ នឹងពុំ
មានការគិតថ្លៃចំព�ោះល�ោកអ្នកឡ�ើយ
• ប្រសិនប�ើកូនល�ោកអ្នកពុំមានការធានាទេន�ោះ ISC នឹង
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយល�
 ោកអ្នកន�ៅក្នុងការកំណត់ និង
ដាក់ពាក្យសុក
ំ ម្មវិធអ
ី ត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលគ្រួសារល�ោកអ្នកអាច

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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នឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា Medicaid,
Child Health Plus និង Social Security Disability
Income ទ�ោះជាយ៉ាងណា ល�ោកអ្នកមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ
ដ�ើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូនសេវារបស់ EIP ឡ�ើយ
• ទទួលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃក
 ារចេញថ្ធ
លៃ ានារ៉ាប់រងឯកជន
សម្រាប់គ្រួសារល�ោកអ្នក និងស្ថានភាព Medicaid
• ជួយល�ោកអ្នកក្នុងការដ�ោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលអាចនឹង
ក�ើតឡ�ើង រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា ការមិនយល់ស្របគ្នាអំពសី េវា
ទាំងឡាយដែលល�ោកអ្នក និងកូនល�ោកអ្នកអាចនឹងត្រូវការ
• ផ្ដល់ជូនល�ោកអ្នកនូវព
 ័ត៌មានអំពីកម្មវិធី និងសេវាផ្សេងៗដែល
អាចជួយគ្រួសារល�ោកអ្នកបាន រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា NYS
Office for People with Developmental Disabilities
(OPWDD) [ការិយាល័យ NYS សម្រាប់អ្នកមានពិការភាព
ក្នុងការអភិវឌ្ឍ] ភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន និងក
 ម្មវិធី និងសេវា
ដែលអាចរកបាន
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• ពិភាក្សាជាមួយល�ោកអ្នក និងអ្នកវាយតម្លៃសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក
ថាត�ើក
 ូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិជាសក្ដានុពលសម្រាប់ទទួលកម្មវិធី
និងសេវានានាក្រោម OPWDD ដែរឬទេ និង
• ដ�ោយមានការយល់ព្រមពីល�ោកអ្នក ជូនដំណឹងអ្នកទំនាក់ទំនង
សមស្របសម្រាប់ OPWDD អំពភ
ី ាពមានសិទ្ធិជាសក្ដានុពល
របស់កូនល�ោកអ្នកសម្រាប់ទទួលកម្មវិធី និងសេវា OPWDD។
ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមានចំណាប់អ
 ារម្មណ៍ អ្នកសម្របសម្រួល
សេវារបស់ល�ោកអ្នកនឹងជួយល�ោកអ្នកក្នុងការបញ្ជូនទ�ៅកាន់
OPWDD។
ប្រសិនប�ើការវាយតម្លៃបង្ហាញថា កូនរបស់ល�ោកអ្នកពម
ុំ ានសិទ្ធិទទួល
បាន EIP ន�ោះ ISC របស់ល�
 ោកអ្នកនឹងជម្រាបល�ោកអ្នកអំពសី េវា
ផ្សេងៗដែលអាចជួយបាន។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយ
នឹងលទ្ធផលវាយតម្លៃទេន�ោះ ល�ោកអ្នកអាចប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ល�
 ើសេចក្ដី
សម្រេចន�ោះបាន។ ល�ោកអ្នកអាចពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើផ្នែកស្ដីពី “សិទ្ធិ
របស់ល�ោកអ្នកក្នុងនាមជាមាតាបិតាន�ៅក្នុង Early Intervention
Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]” ដ�ើម្បីឲ
 ្យដឹងពីជម្រើសដែល
ល�ោកអ្នកអាចមាន ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយន
 ឹង
លទ្ធផលវាយតម្លៃទេន�ោះ។

New York State Department of Health

ការវាយតម្ស
លៃ ម្រាប់កូនលោកអ្នក
ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកសម្រេចចិតថ
្ត ា EIP អាចជួយកូន និងគ្រួសារ
ល�ោកអ្នកបានន�ោះ ជំហានបន្ទាបទ�
់ ៀតគឺ វាយតម្លៃក
 ូនល�ោកអ្នក។
ការវាយតម្លៃនេះហ�ៅថា ការវាយតម្លៃព
 ហុវិន័យ
(MDE)។“ពហុវិន័យ”មានន័យថាក្រុមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈមានគុណវុឌ្ឍិ
មកពីវិន័យ ឬវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ នឹងចូលរួមន�ៅក្នុងការវាយតម្លៃសម្រា

ប់
កូនល�ោកអ្នក។ កុមារដែលវិនិច្ឆ័យរ�ោគឃ�ើញម
 ានស្ថានភាពមួយចំនួន
មានសិទ្ធិទទួលបាន EIP ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សម្រាប់កុមារទាំងនេះ
គ�ោលបំណងនៃ MDE គឺ វាយតម្លៃភ
 ាពរឹងមាំ តម្រូវការ និងកម្រិត
បច្ចុប្បន្ននៃមុខងារអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់កូនល�ោកអ្នក។
ផ្នែកទាំងប្រាំនៃការលូតលាស់ ដែលនឹងត្រូវបានពិនិត្យម�ើល ដ�ើម្បី
ជួយសម្រួលដល់ការបង្កើត IFSP គឺ: បញ្ញាញាណ (ការសិក្សា និង
ការគិត) រាងកាយ (ការលូតលាស់ ភ្នែក ត្រច�ៀក សមត្ថភាពចលករ
ដុល និងសុទ)្ធ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង (ការយល់ និងការប្រើប្រាស់
ពាក្យពេចន៍) ចិត្តសង្គម (ទាក់ទងនឹងអ្នកដទៃ) និងក
 ារសម្របខ្លួន
(ជំនាញជួយខ្លួនឯង ដូចជា ការបញ្ចុកចំណីអាហារ)។ ប្រសិនប�ើ
សង្ស័យថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍ កូនល�ោកអ្នកនឹងទទួល
បានការវាយតម្លៃ ដ�ើម្បីកំណតថាត�ើពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានសេវា
និងការគាំទ្រពី EI ដែរឬទេ។
ISC របស់ល�ោកអ្នក ទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិភាក្សាអំពជ
ី ម្រើស
ទាំងអស់សម្រាប់ការវាយតម្លៃជ
 ាមួយល�ោកអ្នក ពីបញ្ជីរាយនាមអ្នក
វាយតម្លៃដែលបានអនុម័តដ�ោយ New York State Department
of Health [ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក] ។ ការនេះរួមមានជា
អាទិ៍ដូចជា ការជួយល�ោកអ្នកក្នុងការសម្រេចចិតថ
្ត ាត�ើអ្នកវាយតម្លៃ
ណាម្នាក់ដែលល្អជាងគេបំផុត ដ�ោយផ្អែកល�ើតម្រូវការ របស់កូន
ល�ោកអ្នក ទីតាំងរបស់អ
 ្នកវាយតម្លៃ ប្រភេទនៃការវាយតម្លៃដែ
 លបាន
អនុវត្ត និងទីកន្លែងសម្រាប់ការវាយតម្លៃ (ផ្ទះ ឬទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ)។
ន�ៅពេលល�ោកអ្នកជ្រើសយកអ្នកវាយតម្លៃណ
 ាម្នាក់រួចហ�ើយ
ល�ោកអ្នក ឬ ISC របស់ល�
 ោកអ្នក ដ�ោយមានការអនុញ្ញាតពី
ល�ោកអ្នក នឹងទូរស័ពហ�
្ទ ៅអ្នកវាយតម្លៃ និងធ្វើការណាត់ជ
 ួបសម្រាប់
ការវាយតម្លៃកូនល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ការយល់ព្រមជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរ មុនពេ
 លធ្វើការវាយតម្លៃ។ ដំណ�ើរការវាយតម្លៃ
ត្រូវតែឆ្លើយតបទ�ៅនឹងសាវតាវប្បធម៌របស់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា ភាសាដែលនិយាយន�ៅផ្ទះ។

MDE របស់ក
 ូនល�ោកអ្នក នឹងដាក់ប
 ញ្ចូលនូវ:
• ការវាយតម្លៃសុខភាព រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា ការពិនិត្យភ្នែក និង
ត្រច�ៀក។ ការវាយតម្លៃស
 ុខភាពសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក គួរតែ
ធ្វើឡ�ើងដ�ោយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំស
 ុខភាពកូនល�ោកអ្នកតាម
ដែលអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនប�ើកូនល�ោកអ្នកទ�ើបតែ
 បានពិនិត្យ
សុខភាពថ្មីៗនេះ ការពិនិត្យសុខភាពថ្មីមួយទ�ៀតអាចនឹងជាមិន
ចាំបាច់ទេ
• ដ�ោយមានការយល់ព្រមពល�
ី ោកអ្នក ការពិនិត្យឡ�ើងវិញ
ទ�ៅល�ើក
 ំណត់ត្រាព
 ីមុនៗរបស់កូនល�ោកអ្នក ដែលអាចមាន
ប្រយ�ោជន៍
• ការវាយតម្លៃទ�
 ៅល�ើភាពរឹងមាំ និងត
 ម្រូវការរបស់កូនល�ោកអ្នក
ន�ៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកនីមួយៗ (រាងកាយ បញ្ញាញាណ ការ
ប្រាស្រ័យទាក់ទង ចិតស
្ត ង្គម និងការសម្របខ្លួន)
• បទសម្ភាសន៍ជាមួយល�ោកអ្នកអំពក
ី ្ដីកង្វលរ់ បស់ល�
 ោកអ្នក
ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ក
 ូនល�ោកអ្នក និងលក្ខណៈរបស់
កូនល�ោកអ្នក និង
• កិច្ចពិភាក្សាអំពីតម្រូវការដឹកជញ្ជូនកូនល�ោកអ្នក ប្រសិនប�ើ
សេវា EI នឹងធ្វើឡ�ើងន�ៅក្រៅផ្ទះ។
លទ្ធផលនៃ MDE នឹងត្
 រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់អំពីភាពមានសិទ្ធិ
ទទួលបាន EIP របស់កូនល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នក និងក្រុ
 មអ្នក
វាយតម្លៃ នឹងជួបប្រជុំ និងព
 ិនិត្យឡ�ើងវិញទ�ៅល�ើព័ត៌មានទាំងអស់
អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក។ ក្រុមអ្នកវាយតម្លៃ
នឹងប្រឹក្សាជាមួយល�ោកអ្នក ថាត�ើកូនល�ោកអ្នកប
 ំពេញតាម
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ EIP សម្រាប់ក
 ារមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ឬស្ថានភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិតដែ
្ត លបានវិនិច្ឆ័យរ�ោគឃ�ើញ ហ�ើយ
មានសិទ្ធិទទួលប
 ាន EIP ដែរឬទេ។

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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ការវាយតម្គ្
លៃ សា
រួ រ
ជាផ្នែកមួយនៃ MDE របស់ក
 ូនល�ោកអ្នក ល�ោកអ្នកនឹងទទួលបាន
ឱកាសក្នុងការចូលរួមន�ៅក្នុងការវាយតម្លៃគ្រួសារដ�ោយស្ម័គ្រចិត្ត។ វា
មិនតម្រូវជាចាំបាច់ទេ។ ការវាយតម្លៃគ្រួសារ គឺតម្រង់ទិសទ�ៅល�ើ
គ្រួសារ ហ�ើយប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយដល់ល�ោកអ្នកន�ៅក្នុងការកំណត់
អំពីធនធាន អាទិភាព និងក្ដីកង្វលរ់ បស់គ្រួសារល�ោកអ្នក ដែលទាក់ទង
នឹងការថែទាំ និងក
 ារពង្រីកការអភិវឌ្ឍកូនល�ោកអ្នក។ វា មិនមែន ជា
ការធ្វើតេសល�
្ត ជ
ើ ំនាញចិញ្ចឹមប
 ីបាច់ថែរក្សារបស់ល�ោកអ្នកទេ។ ការ
វាយតម្លៃគ្រួសារ គឺផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូនដ�ោយល�ោកអ្នក និង
គ្រួសារល�ោកអ្នកន�ៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា មួយទល់មួយជាមួយសមាជិក
ក្រុមអ្នកវាយតម្លៃសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក។ ការវាយតម្លៃគ្រួសារ អាច
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ជួយដល់ល�ោកអ្នកក្នុងការគិតអំពីអដែ
្វី លល�ោកអ្នកត្រូវការជាងគេ
បំផុតពីសេវា EI និងសេវា និងការគាំទ្រផ្សេ
 ងៗពីសហគមន៍។ វាក៏អាច
ជួយដល់ល�ោកអ្នកផងដែរ ក្នុងការរ�ៀបចំសម្រា

ប់កិច្ចប្រជុំ IFSP របស់
ល�ោកអ្នក។ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលល�ោកអ្នកចែករំលែក ត្រូវប
 ានរក្សាជា
លក្ខណៈឯកជន។ ល�ោកអ្នកសម្រេចចិតអ
្ត ំពព
ី ័ត៌មានអ្វីខ្លះពក
ី ារវាយតម្លៃ
ដែលគួរតែត្
 រូវបានដាក់បញ្ចូលន�ៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ និង
ពិភាក្សាន�ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ IFSP របស់ល�
 ោកអ្នក។
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ផែនការសេវាគ្សា
រួ រតម្វរូ តាម
ស្ថានភាពបុគល
្គ របស់លោកអ្នក
ផែនការសេវាគ្រួសារតម្រូវតាមស្ថានភាពបុគ្គល ឬ IFSP របស់
ល�ោកអ្នក គឺជាផែនការជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរមួយ ដែលនឹងត្រូវ
បានរ�ៀបចំជាពិសេសសម្រាប់ល�ោកអ្នក កូនល�ោកអ្នក និងគ្រួសារ
ល�ោកអ្នកដែលរ�ៀបរាប់ និងពន្យល់អំពីសេវា EI ដែលកូន និងគ្រួសារ
ល�ោកអ្នកនឹងទទួលបាន។ ប្រសិនប�ើ MDE បង្ហាញថា កូនល�ោកអ្នក
មានសិទ្ធិទទួលបាន EIP ន�ោះ ISC របស់ល�
 ោកអ្នក នឹងរ�ៀបចំ
កិច្ចប្រជុំ IFSP មួយ ដ�ើម្បីអង្គុយ និងសរសេរ IFSP របស់ល�
 ោកអ្នក។
IFSP គឺជាឯកសារដ៏សំខាន់មួយ ហ�ើយល�
 ោកអ្នកគឺជាសមាជិកដ៏
សំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមដែលបង្កើតវាឡ�ើង។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកត្រូវការ
ពេលវេលាបន្ថែម ដ�ើម្បីគិតអំពីផែនការន�ោះ សូមស្នើសុំ។ ល�ោកអ្នក
អាចជានឹងចង់ពិភាក្សាផែនការជាមួយសមាជិកគ្រួសារ ឬពិនិត្យវា
ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា វាបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កូន និង
គ្រួសារល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យចុះហត្ថលេខា
ល�ើ IFSP របស់ល�
 ោកអ្នក ន�ៅពេលផែនការបញ្ចប់។ ន�ៅពេល
ល�ោកអ្នកចុះហត្ថលេខាល�ើ IFSP ល�ោកអ្នកបង្ហាញថា ល�ោកអ្នក
បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ IFSP ហ�ើយល�
 ោកអ្នកយល់ស្របជាមួយនឹង
សេវាទាំងឡាយន�ៅក្នុងផែនការន�ោះ។ ល�ោកអ្នកក៏ផ្ដល់ការយល់ព្រម
ឲ្យចាប់ផ្ដើមសេវា EI ផងដែរ។
ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នក និងក្រុម IFSP មិនយល់ស្របគ្នាទ�ៅល�ើ IFSP
ទេន�ោះ ល�ោកអ្នកមិនចាំបាច់ចុះហត្ថលេខាល�ើ IFSP ឡ�ើយ។
ល�ោកអ្នកអាចផ្ដល់ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដ�ើម្បី
ចាប់ផ្ដើមសេវាដែលល�ោកអ្នកបានយល់ស្របជាមួយ និងប្រើប្រាស់
សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ល�ោកអ្នកក្នុងការដ�ោះស្រាយភាពមិនយល់ស្រប
គ្នា។
ISC របស់ល�
 ោកអ្នក នឹងជម្រាបល�ោកអ្នកអំពីអ្វីដែលក�ើតឡ�ើងន�ៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំ IFSP និងជួយល�ោកអ្នកក្នុងការរ�ៀបចំ។ រ�ឿងសំខាន់ៗ
មួយច
 ំនួនដែលល�ោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីកិច្ចប្រជុំ IFSP របស់ល�
 ោកអ្នក
រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា:
•ក
 ិច្ចប្រជុំ IFSP ត្រូវតែធ្វើឡ�ើងតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដែល
ល្អសម្រាប់ល�ោកអ្នក និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
• ល�
 ោកអ្នក ISC របស់ល�
 ោកអ្នក មន្ត្រីអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ (EIO)
ន�ៅក្នុងខ�ោនធីល�ោកអ្នក និងក្រុមអ្នកវាយតម្លៃ ឬសមាជិកក្រុម
ដែលបានជ្រើសរ�ើស ត្រូវតែចូលរួមន�ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
• ល�
 ោកអ្នកអាចអញ្ជើញអ
 ្នកដទៃទ�ៀតឲ្យមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំ IFSP
ដូចជា ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្ដិ ឬអ្នកម�ើលថែកូនក្មេង ឬអ្នកផ្ដល់
សេវាថែទាំកុមារជាដ�ើម
• ISC របស់ល�ោកអ្នកអាចអញ្ជើញអ
 ្នកដទៃទ�ៀតឲ្យមកចូលរួមន�ៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុន�
ំ ោះ ដ�ោយមានការយល់ព្រមពីល�ោកអ្នក
• ល�
 ោកអ្នកអាចស្នើឲ
 ្យអ្នកតស៊ូមតិមួយរូបចូលរួមន�ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
• ល�
 ោកអ្នក ISC របស់ល�ោកអ្នក អ្នកវាយតម្លៃកូនល�ោកអ្នក និង EIO
របស់ល�ោកអ្នក នឹងពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើព័ត៌មានដែលបានប្រមូលអំពី

ការអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក ហ�ើយនឹងសម្រេចចិតរ្ត ួមគ្នា
អំពីរប�ៀបដែល EIP នឹងជួយដល់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
• ធនធាន អាទិភាព និងក្ដីកង្វលរ់ បស់គ្រួសារល�ោកអ្នក
ដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក នឹងត្រូវ
បានល�ើកយកមកពិភាក្សា
• ល�ោកអ្នកនឹងជួយកំណត់ពល
ី ទ្ធផល (ភាពរីកចម្រើន
ដែលល�ោកអ្នកចង់ម�ើលឃ�ើញន�ៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់
កូនល�ោកអ្នក) សម្រាប់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
• យុទ្ធសាស្ត្រ សកម្មភាព និងសេវាទាំងឡាយដែលនឹងនាំ
ទ�ៅរកលទ្ធផលដែលល�ោកអ្នកសង្ឃឹមថាឈានដល់ នឹង
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង និងសរសេរន�ៅល�ផើែនការ
• តម្រូវការសេវាពន្យារពេលរបស់ល�
 ោកអ្នក នឹងត្រូវបាន
ល�ើកយ
 កមកពិភាក្សាតាមការសមរម្យ និងកំណត់ដ�ោយ
ផ្អែកទ�ៅល�ើត
 ម្រូវការជាលក្ខណៈបុគ្គលនៃកូន និងគ្រួសារ
ល�ោកអ្នក។ សេវាពន្យារពេល អាចប្រើប្រាសសម្រា
់
ប់ការ
បន្ធូរបន្ថយជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការទទួលខុសត្រូវក្នុង
ការថែទាំ ដែលអាចនឹងចាំបាច់សម្រាប់កូនល�ោកអ្នក។
ការពន្យារពេល អាចផ្ដល់ជូនន�ៅតាមផ្ទះ ឬទីតាំង
សមរម្យផ្សេងទ�ៀត
• ដ�ើម្បីដ
 ាក់ប
 ញ្ចូលសេវាន�ៅក្នុង IFSP របស់ល�ោកអ្នក
ល�ោកអ្នក និងសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុម IFSP ត្រូវតែ
យល់ស្របជាមួយនឹងសេវា និង

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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• ល�ោកអ្នកអាចទទួលយក ឬបដិសេធសេវា EI ណាមួយ ដ�ោយ
មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សិទ្ធិរបស់កូនល�ោកអ្នកក្នុងការទទួលសេវា
EI ដទៃទ�ៀត ដែលមានកំណត់ន�
 ៅក្នុង IFSP។
IFSP របស់គ្រួសារល�ោកអ្នក នឹងដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានដូចតទ�ៅ:
• សេចក្ថ្លែ
ដី ងការណ៍អំពីកម្រិតមុខងារបច្ចុប្បន្នរបស់កូនល�ោកអ្នក
• ដ�ោយមានការអនុញ្ញាតពល�
ី ោកអ្នក សេចក្ថ្លែ
ដី ងការណ៍អំពី
ធនធាន អាទិភាព និងក្ដីកង្វលរ់ បស់គ្រួសារល�ោកអ្នក ដែល
ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់កូនល�ោកអ្នក
• សេចក្ថ្លែ
ដី ងការណ៍អំពីលទ្ធផលចម្បងៗដែលបានរំពឹងទុកពីសេវា
EI ។ លទ្ធផល IFSP ត្រូវតែមានន័យ និងផ្អែកល�ត
ើ ម្រូវការ និង
អាទិភាពរបស់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
• សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អំពីសេវា EI រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា ការ
ដឹកជញ្ជូន ដែលត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កូន និងគ្រួសារ
ល�ោកអ្នក
• ផែនការសម្រាប់ពេលដែលកូនល�ោកអ្នកស្ថិតក្នុងការថែទាំ
ពេលថ្ងៃ និងពេលណាចាំបាច់ អ្នកផ្ដល់សេវា EI ដែលត្រូវ
បណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកថែទាំពេលថ្ងៃ ដ�ើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ
របស់កូនល�ោកអ្នក
• ការបញ្ជាទិញ ឬវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ ជំនួយការគ្រូពេទ្យ ឬ
គិលានុប្បដ្ឋាកជំនាញសម្រាប់សេវា EI ដែលតម្រូវឲ្យមានការ
បញ្ជាទិញ/វេជ្ជបញ្ជាពអ
ី ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់

• កាលបរិច្ឆេទដែលរំពឹងថ
 ា សេវានឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យបានឆាប់តាម
ដែលអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពក
ី ិច្ចប្រជុំ IFSP ន�ៅពេលល�ោកអ្នក
បានចុះហត្ថលេខាល�ើផែនការ និងប
 ានផ្ដល់ការអនុញ្ញាត
រួចរាល់
• ឈ្មោះអ្នកសម្របសម្រួលសេវាបន្ត ដែលនឹងជួយល�ោកអ្នកក្នុង
ការអនុវត្តផែនការជាក់ស្ដែង
• ជំហានទាំងឡាយដែលជួយដល់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសេវាផ្សេងៗ រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា សេវាអប់រំ
ថ្នាក់មត្តេយ្យពិសេស។ ន�ៅក្នុង EIP យ�ើងហ�ៅវាថា ផែនការ
អន្តរកាល និង
• សេចក្ថ្លែ
ដី ងការណ៍អ
 ំពប
ី រិស្ថានធម្មជាតិ ដែលសេវា EI នឹងត្រូវ
បានផ្ដល់ជូន។“បរិស្ថានធម្មជាតិ”មានន័យថ
 ាមជ្ឈដ្ឋានដែល
គេឃ�ើញមានទារក និងក
 ូនក្មេងន�ៅក្នុងសហគមន៍ជាទូទ�ៅ។
មជ្ឈដ្ឋាននេះ អាចជាផ្ទះ ឬទីតាំងសហគមន៍ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា
កន្លែងថែទាំពេលថ្ងៃ ឬទីធ្លាលេងកម្សាន្ត។
សេវាទាំងឡាយ គួរតែ
 ច
 ាប់ផ្ដើមភ្លាមៗបន្ទាបព
់ ីល�ោកអ្នកបាន
ផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រាប់សេវា EI ដែលមានរាយឈ្មោះន�ៅក្នុង
IFSP។ EIO របស់ល�ោកអ្នក ត្រូវតែក�ោះប្រជុយ
ំ ៉ាងហ�ោចណាស់
មួយឆ
 ្នាំម្ដង ដ�ើម្បីវាយតម្លៃ និងកែសម្រួល IFSP សម្រាប់កូន និង
គ្រួសារល�ោកអ្នកតាមកាចាំបាច់។ EIO ក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរ
ចំព�ោះការធ្វឲ
ើ ្យប្រាកដថា IFSP មានការពិនិត្យឡ�ើងវិញរ�ៀងរាល់
ប្រាំមួយខែម្ដង ឬញឹកញាប់ជាងនេះ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកស្នើសុំឲ្យ
ពិនិត្យឡ�ើងវិញ។

• សេចក្ថ្លែ
ដី ងការណ៍អំពីសេវាផ្សេងៗ រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា សេវា
វេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវការដ�ោយកូន ឬគ្រួសារល�ោកអ្នក ដែលពុំ
មានផ្ដល់ជូន ឬទូទាត់ប្រាក់ពី EIP
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បរស្
្ម តិ
ិ ថា នធមជា
ច្បាប់សហព័ន្ធដែលបានបង្កើត EIP ចែងថា សេវា EI ត្រូវតែ
 ផ្ដ
 ល់
ជូនន�ៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន។
បរិស្ថានធម្មជាតិ គឺជាមជ្ឈដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលទារក និង
កូនក្មេង ដែលមាន ឬគ្មានតម្រូវការពិសេស និងគ្រួសារពួកគេចូលរួម
ន�ៅក្នុងទម្លាប់ និងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់ចំព�ោះ
ពួកគេ ហ�ើយបម្រើជាឱកាសសិក្សាដ៏សំខាន់។ បរិស្ថានធម្មជាតិ អាច
រាប់បញ្ចូលដូចជា ផ្ទះរបស់ល�ោកអ្នក ទីកន្លែងផ្ដល់ការថែទាំកុមារ ទីធ្លា
លេងកម្សាន្ត អាហារដ្ឋាន ស្ថាប័នដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ បណ្ណាល័យ
ផ្សារទំន�ើប ទីសក្ការៈបូជា និងមជ្ឈដ្ឋានសហគមន៍ផ្សេងៗទ�ៀត។
បរិស្ថានធម្មជាតិ មិនមែនគ្រាន់តែជាទីកន្លែង ឬទីតាំងឡ�ើយ។
វាក៏ជាទម្លាប់ និងសកម្មភាពគ្រួសារផងដែរ រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា
អាហារគ្រួសារ ការងូតទឹក ម�៉ោងចូលគេង ការប្រារព្ធពិធរី បស់គ្រួសារ

ការងារគ្រួសារ និងក
 ារទ�ៅសួរសុខទុកគ្ខ ្រួសារ និងម
 ិត្តភក្ដិ។ អាច
មានសេវាមួយចំនួន ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនន�ៅតាមទីភ្នាក់ងារ ឬ
សាលារ�ៀនណាមួយដែលមានឯកទេសខាងសេវា EI ប្រសិនប�ើ
នេះជាមជ្ឈដ្ឋានដែលល្អបំផុតសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក។ ដ�ោយសារតែ
បរិស្ថានធម្មជាតិ គឺជាទីកន្លែងដែលកុមារដែលមាន ឬគ្មាន
តម្រូវការពិសេសរស់ន�ៅ រ�ៀនសូត្រ លេងកម្សាន្ត និងចូលរួមន�ៅ
ក្នុងសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍/អ្នកជិតខាងន�ោះ វាផ្ដល់
ឱកាសឲ្យកុមារទាំងអស់រ�
 ៀនសូត្រពីគ្នាទ�
 ៅវិញទ�ៅមក។

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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អ្នកសម្របសម្ល
រួ សេវាបនរ្ត បស់លោកអ្នក
ន�ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ IFSP ដំបូងរបស់ល�ោកអ្នក យ�ើងន
 ឹងស្នើឲ្យ
ល�ោកអ្នកជ្រើសរ�ើសអ
 ្នកសម្របសម្រួលសេវាបន្ត (OSC) មួយរូប
ដែលអាចផ្សេងពី ISC របស់ល�
 ោកអ្នក។ ការជ្រើសរ�ើស OSC របស់
ល�ោកអ្នក គឺជាការសម្រេចចិតដ
្ត ៏សំខាន់មួយ។ អ្នកសម្រ

បសម្រួល
សេវានេះ នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំព�ោះការអនុវត្ត IFSP របស់
ល�ោកអ្នកជាក់ស្ដែង។
អ្នកសម្របសម្រួលសេវាបន្តរបស់ល�ោកអ្នក ក៏នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ផងដែរចំព�ោះ:
• ការប្រឹក្សាជាមួយល�ោកអ្នកអំពីរាល់ការគ្រោងពេល និង
តម្រូវការផ្សេងទ�ៀតដែលគ្រួសាររបស់ល�ោកអ្នកអាចនឹង
មាន ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចាត់តាំងអ្នកផ្ដល់សេវា
•ក
 ារពិនិត្យឡ�ើងវិញទ�ៅល�ើ IFSP ដ�ើម្បីក
 ំណត់តម្រូវការ
សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យរបស់កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក
• ការទាក់ទងល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីប
 ញ្ជាក់អះអាងអំពីការ
គ្រោងពេល សេវា និងត
 ម្រូវការទាំងឡាយ

• ការជួយល�ោកអ្នកក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ IFSP របស់ល�ោកអ្នក
ដែលអាចនឹងត្រូវការន�ៅចន្លោះពេលពិនិត្យឡ�ើងវិញរ�ៀងរាល់
ប្រាំមួយខែម
 ្ដង និងការវាយតម្លៃប្រ
 ចាំឆ្នាំ
• ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងរបស់គ្រួសារ
ល�ោកអ្នកន�ៅពេលមានតម្រូវការ។ ល�ោកអ្នកគួរតែអ
 នុញ្ញាត
ឲ្យ OSC របស់ល�
 ោកអ្នកដឹង ថាត�ើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយ
ន�ៅក្នុងគ�ោលការណ៍ធ
 ានារ៉ាប់រងគ្រួសារដែរឬទេ ដែលរួមមាន
ជាអាទិ៍ដូចជា Medicaid និង Child Health Plus
• ការជូនដំណឹងដល់មណ្ឌលសិក្សាធិការស្រុក អំពអ
ី ន្តរកាល
សក្ដានុពលរបស់ក
 ូនល�ោកអ្នកពី EIP ទ�ៅកាន់សេវាអប់រំថ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេស និង
• ការជួបជាមួយល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីប
 ង្កើតផែនការអន្តរកាលមួយ
ដែលនឹងដាក់ប
 ញ្ចូលនូវជំហានទាំងឡាយដែលចាំបាច់ក្នុង
ការជួយល�ោកអ្នក និងកូនល�ោកអ្នកឲ្យចាកចេញពី EIP និង
ចាប់ផ្ដើមសេវាថ្មី។

• ការចាត់តាំង និងការរ�ៀបចំអ្នកផ្ដល់សេវា ដ�ើម្បីផ្ដ
 ល់សេវា
ន�ៅក្នុង IFSP ដែលមានការអនុម័តដ�ោយ និងក្រ
 ោម
កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយន
 ឹង New York State Department
of Health [ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក]
• ការរ�ៀបចំទំនាក់ទំនងរវាងល�ោកអ្នក និងអ្នកផ្ដល់សេវា
ដែលបានចាត់តាំងរបស់ល�ោកអ្នក
•ក
 ារសម្របសម្រួលសេវា EI ជាមួយសេវាផ្សេងៗ ដែល
គ្រួសាររបស់ល�ោកអ្នកកំពុងទទួលបាន ដូចជា សេវាថែទាំ
ពេលថ្ងៃជាដ�ើម
• ការធ្វើឲ្យប្រាកដថា កូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក ទទួលបាន
សេវាទាំងអស់ន�ៅក្នុង IFSP របស់ល�ោកអ្នក
• ការតាមដានជាមួយល�ោកអ្នក និងអ្នកផ្ដល់សេវាដែល
បានចាត់តាំងរបស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីធ្វ
 ើឲ្យប្រាកដថា ការ
គ្រោងពេល និងថ្ដ
ងៃ ំបូងនៃសេវាក�ើតឡ�ើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ
ពេលវេលាដែលបានតម្រូវ
• ការជូនដំណឹងដល់ល�ោកអ្នកអំពីសេវាតស៊ម
ូ តិ
• ការធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការពិនិត្យឡ�ើងវិញរ�ៀងរាល់
ប្រាំមួយខែម្ដង និងការវាយតម្លៃប្រ
 ចាំឆ្នាំទ�ៅល�ើ IFSP
របស់ល�ោកអ្នក ត្រូវបានបំពេញ
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New York State Department of Health

ព័ត៌មានធានារប
ុ ភាព
៉ា ់ រងសខ
វាគឺជារ�ឿងសំខាន់ ដែលអ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នក
ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលថ្មីចុងក្រោយ និង
ត្រឹមត្រូវបំផុតអំពីគ្រួសាររបស់ល�ោកអ្នក។ អ្នកសម្របសម្រួល
សេវារបស់ល�ោកអ្នក នឹងស្វែងយល់ជាមួយល�
 ោកអ្នកអំពីប្រភេទ
នៃផែនការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគ្រួសារល�ោកអ្នកមាន និង
ជួយកំណត់ថាត�ើផែនការរបស់ល�
 ោកអ្នកប្រតិបត្តិការក្រោមច្បាប់
ធានារ៉ាប់រងរដ្ឋញូវញ៉ក(“ធ្វើនិយ័តកម្ម”) ឬមិនត្រូវប
 ានធ្វើនិយ័តកម្ម
ដ�ោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រងរដ្ឋញូវយ៉ក (“មិនធ្វើនិយ័តកម្ម”)។ អ្នក
សម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នក ក៏នឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពី
ទំហនៃ
ំ អត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលអាចរកបានសម្រាប់កូនល�ោកអ្នកក្រោម
គ�ោលការណ៍ធ
 ានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រួសារល�ោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើ
ផែនការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់គ្រួសារល�ោកអ្នក ពុំត្រូវបានធ្វើ
និយ័តកម្មដ�ោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រងរដ្ឋញូវយ៉កទេន�

ោះ ផែនការន�ោះនឹង
មិនត្រូវប
 ានគិតលុយឡ�ើយ ល�ើកលែងតែល�ោកអ្នកផ្ដល់ការយល់ព្រម
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដ�ោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។

ប្រភេទនៃកា
 រចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាព

ផែនការ Medicaid និង Medicaid Managed Care មានការ
គ្រប់គ្រងដ�ោយផែនការសុខភាពមួយចំនួនទូទាំងរដ្ឋ។ សេវានឹងត្រូវ
បានគិតលុយដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅកាន់ Medicaid។
Child Health Plus (CHP) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដ�ោយផែនការថែទាំ
សុខភាពមួយចំនួនទូទាំងរដ្ឋ។ CHP ស្ថិតក្រោមច្បាប់ធានារ៉ាប់រង
NYS ទាក់ទងនឹង EIP។
ផែនការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ដែលបានដាក់ចេញ/សរសេរន�ៅក្រៅរដ្ឋ
ញូវយ៉ក ពុំត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មឡ�ើយ (ឧ. ផែនការ Blue Cross/
Blue Shield ដែលត្រូវបានដាក់ចេញន�ៅក្នុងរដ្ឋមួយផ្សេងទ�ៀត ពុំ
ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្មឡ�ើយ)។

• ធានារ៉ាប់រងសុខភាព នឹងប្រើប្រាសសម្រា
់
ប់តែ
 ការទូទាត់ប្រាក់ល�
 ើ
សេវា EI ប្រសិនប�ើគ�ោលការណ៍សម្រា

ប់ក
 ូន/គ្រួសារល�ោកអ្នក
ត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម ឬ ដ�ោយមានការយល់ព្រមពីល�ោកអ្នក
ប្រសិនប�ើគ�
 ោលការណ៍ន�
 ោះពុំត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម និង
• សេវា EIP ទាំងអស់ន�ៅក្នុង IFSP សម្រាប់កូនល�ោកអ្នក រួម
មានជាអាទិ៍ដូចជា ការសម្របសម្រួល និងការវាយតម្លៃសេវា
ត្រូវតែផ្ដល់ជូន ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មាន
ធានារ៉ាប់រង ឬ កូនល�ោកអ្នកពុំត្រូវប
 ានធានារ៉ាប់រង។

កិច្ចការពារសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ធានារប
៉ា ់ រងដែលបានធ្វើ 
និ យ័តកម្ម

មាតាបិតាមិនចាំបាច់ទូទាត់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដូចជា ប្រាក់
ដែលអាចកាត់ចេ
 ញបាន ឬការទូទាត់ប្រាក់រួមគ្នាសម្រាប់សេវា EI ។

អ្នកធានារ៉ាប់រង ពុត្
ំ រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគិតថ្លៃល�ើអត្ថប្រយ�ោជន៍
ទាំងឡាយនាដែលបានទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវា EI ធ�ៀបនឹងដែន
កំណត់គ�ោលការណ៍ប្រ
 ចាំឆ្នាអ
ំ តិបរិមា ឬមួយជីវិត។
ការចុះអន្តរាគមន៍ EI ដែលបានសងប្រាក់ដ�ោយអ្នកធានារ៉ាប់រង មិន
អាចកាត់បន្ថយចំនួននៃការចុះអន្តរាគមន៍ផ្សេងពីអន្តរាគមន៍ដែល
អាចរកបានចំព�ោះកុមារ និងគ្រួសារសម្រាប់ការថែទាំស
 ុខភាពបាន
ឡ�ើយ។
អ្នកធានារ៉ាប់រងមិនអាចផ្អាក ឬខកខានក្នុងការបន្តការចេញថ្លៃ
ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រួសារតែឯកឯង ដ�ោយសារតែកុមារន�ោះកំពុង
ទទួលសេវា EI បានឡ�ើយ។
អ្នកធានារ៉ាប់រងមិនអាចបង្កើនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសុខភាពតែ
ឯកឯង ដ�ោយសារតែកុមារន�ោះកំពុងទទួលសេវា EI បានឡ�ើយ។

គណនីចំណាយសុខភាព/គណនីសំចៃសុខភាព (HSAs) គឺជាគណនី
សំចៃវេជ្ជសាស្ត្រ ហ�ើយព
 ុំត្រូវប
 ានចាត់ទុកថាជាការធានារ៉ាប់រងឡ�ើយ។
ព័ត៌មានអំពីគណនីទាំងនេះ មិនគ
 ួរត្រូវប
 ានប្រមូលយកដ�ោយអ្នក
សម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នកឡ�ើយ។
ISC របស់ល�ោកអ្នក ក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយល�
 ោកអ្នកអំពល
ី ក្ខខណ្ឌ
តម្រូវន�ៅក្នុងច្បាប់សុខាភិបាល និងធានារ៉ាប់រងសាធារណៈរដ្ឋញ
 ូវយ៉ក
ផងដែរ រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា:
• ក្រោមច្បាប់ស
 ុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋញូវយ៉ក សេវា EI ត្រូវតែ
ផ្ដល់ជូនមាតាបិតាដ�ោយឥតគិតថ្លៃ
• ធានារ៉ាប់រងឯកជន និង Medicaid គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធ
ទូទាត់ប្រាក់របស់ NYS សម្រាប់សេវា EI។ អ្នកទូទាត់ប្រាក់
ឯកជនទាំងនេះ គឺជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់ EIP

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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ការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងដែលមិ នត្វរូ បានធ្វើ និយ័តកម្ម

ប្រសិនប�ើផែនការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រួសារពុំត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម
ដ�ោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រង NYS ទេន�ោះ ផែនការន�ោះនឹងមិនត្រូវ
បានគិតលុយឡ�ើយ ល�ើកលែងតែល�ោកអ្នកផ្ដល់ការយល់ព្រម
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដ�ោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនប�ើ
ល�ោកអ្នកផ្ដល់ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដ�ោយមានព័ត៌មាន
គ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងដែលមិនត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម
សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ល�ើសេវា EIP ន�ោះ ការយល់ព្រមនេះនឹងត្រូវ
ចុះហត្ថលេខាម្ដងទ�ៀតន�ៅរាល់កិច្ចប្រជុំ IFSP ។
ប្រសិនប�ើធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រួសារល�ោកអ្នកពុត្
ំ រូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម
ដ�ោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រង NYS ទេន�ោះ អត្ថប្រយ�ោជន៍ធានារ៉ាប់រងរបស់
ល�ោកអ្នកអាចនឹងពុំត្រូវបានការពារឡ�ើយ ប្រសិនប�ើមានការគិតលុយ
សម្រាប់សេវា EIP ។ ន�ៅក្នុងករណីនេះ ធានារ៉ាប់រងអាចប្រើប្រាស់
បានតែក
 ្នុងករណីដែលល�ោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញ និង
ជ្រើសរ�ើសផ្ដល់ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប៉ុណ្ណោះ។

ការទទួលខ
 ុ សត្វរូ របស់ មាតាបិ តា

ប្រសិនប�ើម
 ានការផ្លាស់ប្ដូរអ
 ្វីមួយច
 ំព�ោះគ�ោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់
គ្រួសារល�ោកអ្នក ដែលរួមមានជាអាទិ៍ដូចជា Medicaid និង Child
Health Plus ន�ោះ ល�ោកអ្នកគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលសេវា
របស់ល�ោកអ្នកបានដឹងឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបាន។
ប្រសិនប�ើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នកបញ្ជូន
មូលប្បទានប័ត្រមួយច្បាប់ជូនល�ោកអ្នក សម្រាប់ទូទាត់ល�ើសេវា EI
ន�ោះ ការទូទាត់ប្រាក់ន�ោះ ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ល�ោកអ្នកដ�ោយ
កំហុសអ្វីមួយ។ ការទូទាត់ប្រាក់ គួរតែបញ្ជូនដ�ោយផ្ទាល់ទ�ៅកាន់អ្នក
ផ្ដល់សេវា EI សម្រាប់កូនល�ោកអ្នក ឬទីភ្នាក់ងារអ្នកផ្ដល់សេវាដែល
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អ្នកផ្ដល់សេវាសម្រាប់កូនល�ោកអ្នកបម្រើការជូន ឬមានកិច្ចសន្យា
ជាមួយ។ ល�ោកអ្នកមិនគួរយកមូលប្បទានប័ត្រន�ោះទ�ៅប�ើកយក
ប្រាក់ឡ�ើយ។ ត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទានទ�
់ ៅកាន់ក្រុ
 មហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
អំពក
ី ំហុសន�ោះ ហ�ើយទាក់ទងអ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់
ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីស
 ុំជំនួយក
 ្នុងការបញ្ជូនមូលប្បទានប័ត្រន�ោះទ�ៅកាន់
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងវិញ។
ប្រសិនប�ើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលត្រូវបានធ្វើនិយ័តកម្ម
ដ�ោយ NYS របស់ល�
 ោកអ្នកប្រើប្រាស់ការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់សេវា
EI ដល់ដែនកំណត់ប្រ
 ចាំឆ្នាំ និងអ
 ស់មួយជីវិតដូចម
 ានបញ្ជាក់លម្អិត
ន�ៅក្នុងគ�ោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងរបស់ល�ោកអ្នកន�ោះ ល�ោកអ្នក
គួរតែជូនដំណឹងជាបន្ទានទ�
់ ៅកាន់ក្រុ
 មហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអំពីកំហុស
ន�ោះ ហ�ើយទាក់ទងអ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នកដ�ើម្បីសុំ
ជំនួយ។
ប្រសិនប�ើមូលនិធគ
ិ ណនីច
 ំណាយសុខភាព (HSA) របស់ល�ោកអ្នក
ត្រូវបានបញ្ជូនដ�
 ោយពុំត្រឹមត្រូវទ�ៅកាន់អ
 ្នកផ្ដល់សេវា EI សម្រាប់
កូនល�ោកអ្នកដ�ោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នក
សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ល�ើសេវា EI ន�ោះ ល�ោកអ្នកគួរតែជូនដំណឹង
ជាបន្ទានទ�
់ ៅកាន់អ
 ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នក។ ការ
ទូទាត់ប្រាក់ទាំងនេះ ពុត្
ំ រូវបានអនុញ្ញាតក្រោមកម្មវិធី EI ឡ�ើយ
ហ�ើយត្រូវតែសងត្រឡប់ម
 កកាន់ HSA របស់ល�ោកអ្នកវិញដ�ោយអ្នក
ធានារ៉ាប់រងន�ោះជាបន្ទាន់។ អ្នកផ្ដល់សេវា EI របស់ល�ោកអ្នក ត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការទាក់ទងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់
ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីស្នើសុំការណែនាំអ
 ំពក
ី ារបង្វែរប្រាក់ន�
 ោះត្រឡប់
ទ�ៅវិញ ដែលនឹងត្រូវបង្វែរទ�ៅកាន់អ
 ត្ថប្រយ�ោជន៍ដែលអាចរកបាន
របស់ល�ោកអ្នកវិញ។
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អនរ្ត កាល: ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់កូនលោកអ្នក
ផែនការអន្តរកាល ត្រូវតែបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់កុមារទាំងអស់ដែល
ចាកចេញពី EIP រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា ការទ�ៅកាន់ការអប់រំថ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេស ឬសេវាផ្សេងៗ ន�ៅថ្ងៃ ឬជិតដល់ថ្ងៃខួបកំណ�ើត
ល�ើកទីបីរបស់ពួកគេ។ ផែនការអន្តរកាល គួរតែដាក់បញ្ចូលនូវ
រាល់ជំនួយ ការគាំទ្រ និងសេវាទាំងឡាយណាដែលល�ោកអ្នក និង
កូនល�ោកអ្នកអាចនឹងត្រូវលៃតម្រូវទ�ៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរសេវា និង
ធ្វើអន្តរកាលដ�ោយរលូន។ ការពិភាក្សាអំពីផែនការអន្តរកាល គួរ
ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង IFSP ដំបូងរបស់កូនល�ោកអ្នក។ កុមារមួយ
ចំនួន នឹងលែងត្រូវការសេវាណាមួយទ�
 ៀតហ�ើយ។ កុមារ និងគ្រួសារ
ដទៃទ�ៀត អាចឈានទ�ៅកាន់កម្មវិធក
ី ុមារតូច ឬសេវាផ្សេងៗន�ៅក្នុង
សហគមន៍ពួកគេ។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នក ឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត
យល់ថា កូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាអប់រំថ្នាកម
់ ត្តេយ្យ
ពិសេសន�ោះ អ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នកនឹងជូន
ដំណឹងដល់គណៈកម្មាធិការអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យពិសេស (CPSE) ន�ៅ
ក្នុងមណ្ឌលសិក្សាធិការល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នកនឹងមានឱកាសក្នុង
ការ “ជ្រើសយក” សេចក្ជ
ដី ូនដំណឹងពី CPSE ។ OSC មិនអាច
ចាត់វិធានការនេះបានឡ�ើយ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកជំទាស់។
ជំហានបន្ថែមទ�ៀតសម្រាប់អន្តរកាលរួមមានជាអាទិ៍ដូចជា:
• OSC របស់ល�ោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ជូនល�ោកអ្នកនូវឱកាសក្នុង
ការមានសន្និសីទអន្តរកាលមួយ។ ស
 ន្និសីទអន្តរកាល គឺជា
កិច្ចប្រជុម
ំ ួយដែលធ្វើឡ�ើងជាមួយប្រ
 ធាន CPSE (ឬអ្នកទទួល
ការតែងតាំងរបស់គាត់) ដ�ើម្បីសម្រេ

ចថាត�ើកូនល�ោកអ្នក
គួរតែត្រូវប
 ានបញ្ជូនទ�
 ៅកាន់សេវាអប់រំថ្នាក់មត្តយ្យពិសេសដែរ
ឬទេ។ កិច្ចប្រជុនេ
ំ ះ ហ�ៅថា សន្និសីទអន្តរកាល។ ល�ោកអ្នកអាច
សម្រេចចិត្ត ថាត�ើល�ោកអ្នកចង់មានសន្និសីទអន្តរកាល ឬមិនចង់
មាន។ ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្ដល់ការយល់ព្រមជាមួយ
OSC របស់ល�
 ោកអ្នក ដ�ើម្បីឲ
 ្យសន្និសីទនេះក�ើតឡ�ើងបាន។
• ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកបដិសេធមិនចង់មានសន្និសីទអន្តរកាល
ទេន�ោះ OSC របស់ល�
 ោកអ្នក នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអន្តរកាលជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរជូនល�ោកអ្នក
• ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកយល់ព្រមជាមួយនឹងសន្និសីទអន្តរកាល
ន�ោះ OSC របស់ល�
 ោកអ្នកនឹងរ�ៀបចំសម្រាប់សន្និសីទអន្តរកាល
ជាមួយល�ោកអ្នក ប្រធាន/អ្នកទទួលការតែងតាំងរបស់ CPSE
និងសមាជិកដទៃទ�ៀតនៃក្រុម IFSP តាមការអញ្ជើញ។ សន្និសីទ
អន្តរកាល គួរតែធ្វើឡ�ើងយ៉ាងហ�ោចណាស់ 90 ថ្ងៃ មុនពេល
ដែលកូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាល�ើកដ
 ំបូងតាមរយៈ
CPSE។ OSC របស់ល�
 ោកអ្នក នឹងផ្ដល់ជូនល�ោកអ្នកជាមួយ
នឹងព័ត៌មានអំពីពេលដែលកូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន
សេវាល�ើកដំបូងតាមរយៈ CPSE

• ទ�ោះល�ោកអ្នកជ្រើសរ�ើសម
 ានសន្និសីទក្ដី ឬមិនមានក្ដី ល�ោកអ្នក
អាចសម្រេចចិតប
្ត ញ្ជូនក
 ូនល�ោកអ្នកទ�ៅកាន់ CPSE របស់
មណ្ឌលសិក្សាធិការ។ OSC របស់ល�ោកអ្នក អាចជួយ
ល�ោកអ្នកធ្វើការបញ្ជូនបាន។ ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនកូន
ល�ោកអ្នក ក្នុងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មួយ ដ�ើម្បីឲ្យកូនល�ោកអ្នក
ទទួលបានការវាយតម្លៃដ�
 ោយ CPSE និងដ�ើម្បីឲ្យ CPSE
ធ្វើការសម្រេចចិតអ
្ត ំពីភាពមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រថ
ំ ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេសរបស់កូនល�ោកអ្នក ន�ៅមុនថ្ខ
ងៃ ួបកំណ�ើត
ល�ើកទីបរីបស់ល�
 ោកអ្នក។ ពុំដូច្នោះទេ ភាពមានសិទ្ធិទទួលបាន
សេវា EI នឹងបញ្ចប់មួយថ្
 ងៃមុនថ្ងៃខួបកំណ�ើតល�
 ើកទីបរី បស់កូន
ល�ោកអ្នកសន្និសីទអន្តរកាលសន្និសីទអន្តរកាល

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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• ន�ៅពេលកូនល�ោកអ្នកត្រូវបានបញ្ជូន CPSE នឹងទ
 ាក់ទង
ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីជម្រាបល�ោកអ្នកអំពីរប�ៀបទទួលបានការ
វាយតម្លៃកូនល�ោកអ្នក។ CPSE នឹងស្នើសុំការយល់ព្រម
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដ�ើម្បីវាយតម្លៃកូនល�ោកអ្នក
• កំណត់ត្រា EIP របស់ក
 ូនល�ោកអ្នក អាចប្រើប្រាសដ�
់ ោយ
CPSE ដ�ើម្បីសម្រេចចិត្តអំពីរប�ៀបវាយតម្លៃកូនល�ោកអ្នក។
អ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�
 ោកអ្នក នឹងធ្វើការជាមួយ
ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីកំណត់អំពីរបាយការណ៍វាយតម្លៃ និង
កំណត់ត្រាផ្សេងៗពី EIP ដែលអាចនឹងមានប្រយ�ោជន៍។ OSC
របស់ល�ោកអ្នកនឹងត្រូវការការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
របស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីផ្ដល់ជូន CPSE ជាមួយន
 ឹងរបាយការណ៍
និងកំណត់ត្រាវាយតម្លៃ EIP ដែលអាចនឹងមានប្រយ�ោជន៍
• CPSE ត្រូវតែមានកិច្ចប្រជុម
ំ ួយ ដ�ើម្បីធ្វ
 ើសេចក្សម្រេ
ដី
ចអំពីភាព
មានសិទ្ធិទទួលបាន និងសេវាទាំងឡាយសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក
ហ�ើយត្រូវតែផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាអប់រំន�ៅក្នុងមណ្ឌល
សិក្សាធិការ ក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃប្រ
 តិទិន បន្ទាប់ពប
ី ានទទួល
ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សររបស់ល�ោកអ្នកក្នុងការ
វាយតម្លៃកូនល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នកអាចស្នើសុំឲ្យប្រធាន CPSE
អញ្ជើញ OSC របស់ល�ោកអ្នកមកកាន់កិច្ចប្រជុនេ
ំ ះ
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• ប្រសិនប�ើកូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំថ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេសន�ោះ ផែនការអប់រំតម្រូវតាមស្ថានភាព
បុគ្គល (IEP) នឹងត្
 រូវបានបង្កើតឡ�ើងសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក។
ល�ោកអ្នកអាចជ្រើសរ�ើសចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី និងសេវាអប់រំថ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេស ន�ៅពេលកូនល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន
ជាល�ើកដំបូង ឬជ្រើសរ�ើសស្ថិតន�ៅក្នុង EIP រហូតទាល់តែកូន
ល�ោកអ្នកហួសអាយុ។ ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកសម្រេចចិតច
្ត ង់
ឲ្យកូនល�ោកអ្នកចាកចេញពី EIP និងច
 ាប់ផ្ដើមសេវាអប់រំថ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេស ល�ោកអ្នកគួរទាក់ទងប្រធាន CPSE ន�ៅក្នុង
មណ្ឌលសិក្សាធិការរបស់ល�
 ោកអ្នក និង
• ប្រសិនប�ើកូនល�ោកអ្នកពុំមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំថ្នាក់
មត្តេយ្យពិសេសទេន�ោះ សេវា EIP នឹងប
 ញ្ចប់មួយថ្ងៃ ម
 ុន
ថ្ងៃដែលកូនល�ោកអ្នកឈានចូលដល់អាយុប
 ីឆ្នាំ។ ផែនការ
អន្តរកាលសម្រាប់កូនល�ោកអ្នក នឹងត្រូវប
 ានធ្វើឡ�ើង
ជាមួយនឹងធាតុចូលរបស់ល�ោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើកូន និង
គ្រួសារល�ោកអ្នកត្រូវការសេវាផ្សេងៗទ�ៀតន�ោះ ផែនការនឹង
ដាក់បញ្ចូលសេវាទាំងនេះ និងជ
 ំហានទាំងឡាយសម្រាប់ជួយ
ដល់ល�ោកអ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាទាំងនេះ។
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សិទរធិ្ បស់លោកអ្នកកង
្នុ នាមជា
មាតាបិតា
ក្នុងនាមជាមាតាបិតា ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិក្រោម EIP។ វាគឺជាការ
ទទួលខុសត្រូវរបស់អ
 ្នកសម្របសម្រួលសេវា និងអ្នកផ្ដល់សេវារបស់
ល�ោកអ្នក ក្នុងការពន្យល់ប្រាប់ល�ោកអ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់ល�ោកអ្នក
និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ល�ោកអ្នកយល់ពីសិទ្ធិទាំងន�ោះ និងជួយដ
 ល់
ល�ោកអ្នកក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងន�ោះ។ ឧទាហរណ៍ ល�ោកអ្នកមាន
សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេចក្ជ
ដី ូនដំណឹងជាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ
ជាមុន។ សេចក្ជ
ដី ូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន ត្រូវតែ
 ផ្ដល់
ដ�ោយ EIO ជូនល�ោកអ្នកក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃនៃថ្
 ងៃធ្វើការ មុនពេល
ដែល EIO មានចេតនា ឬបដិសេធចាប់ផ្ដើម ឬផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់
អត្តសញ្ញាណ ការវាយតម្លៃ ការកំណត់សេវា ឬការផ្ដល់សេវា EI
សមរម្យជូនកូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក។
ល�ោកអ្នកក៏មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់នីតិវិធត្
ី រឹមត្រូវតាមច្បាប់
ផងដែរ ដ�ើម្បីដ�ោះស្រាយភាពមិនយល់ស្របគ្នា ឬបណ្ដឹងអំពភ
ី ាព
មានសិទ្ធិទទួលបាន EIP របស់ក
 ូនល�ោកអ្នក ឬបណ្ដឹងអំពីសេវា EI
សម្រាប់កូនល�ោកអ្នក។ សិទ្ធិរបស់ល�ោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់នីតិវិធី
ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ដ�ើម្បីដ�
 ោះស្រាយភាពមិនយល់ស្របគ្នា ឬបណ្ដឹង
ផ្សេងៗ រួមមានជាអាទិ៍ដូចជា សិទ្ធិរបស់ល�ោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាសក
់ ារ
សម្រុះសម្រួល សវនាការមិនលម្អៀង និងនីតិវិធប
ី ្ដឹងប្រព័នដ
្ធ ូចតទ�ៅ:

ការសម្រុះសម្រួល គឺជាមធ្យោបាយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសម្ងាត់
មួយក្នុងការរកច្រកចេញពីភាពមិនយល់ស្របគ្នា និងបណ្ដឹងផ្សេ
 ងៗ
ដែលល�ោកអ្នកអ
 ាចមានអំពីសេវាអន្តរាគមន៍ប
 ឋមវ័យសម្រាប់ក
 ូន
ល�ោកអ្នក។ ការសម្រុះសម្រួល ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជ
 ួយឲ្យ
ល�ោកអ្នក និង EIO របស់ល�
 ោកអ្នកឈ
 ានដល់ក
 ារយល់ស្របគ្នា
យ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ការងារ
នេះធ្វើឡ�ើងតាមរយៈអ្នកសម្រុះសម្រួលម
 ្នាក់។ អ្នកសម្រុះសម្រួល
ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល ផ្ដល់ក
 ារបញ្ជាក់ និងចាត់តាំងដ�
 ោយ
Community Dispute Resolution Center [មណ្ឌលដ�
 ោះស្រាយ
ទំនាស់ស
 ហគមន៍] ន�ៅក្នុងខ�ោនធីល�ោកអ្នក។ ពួកគេមានជំនាញ
ន�ៅក្នុងការស្ដាប់នូវរាល់បញ្ហាពីភាគីទាំងអស់ និងមានយុត្តិធម៌។ អ្នក
សម្រុះសម្រួល ពុំមែនជាអ្នកឯកទេសខាងអន្តរាគមន៍ប
 ឋមវ័យទេ
 ។
ពួកគេគឺជាអ្នកសម្រុះសម្រួលឯកទេស ដែលចេះ និងយល់ពី EIP។
អ្នកសម្រុះសម្រួលរបស់ល�ោកអ្នកនឹងជួបជាមួយល�
 ោកអ្នក និង EIO
ដ�ើម្បីព
 ិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ និងជួយល�ោកអ្នក
ក្នុងការស្វែងរកចម្លើយ។ ល�ោកអ្នកទាំងពីរនាក់ នឹងមានឱកាស
ចែករំលែកក្ដីកង្វលរ់ បស់ល�ោកអ្នកអំពសី េវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
ដែលត្រូវការដ�ោះស្រាយ។ ដំណ�ើរការសម្រុះសម្រួល ត្រូវតែបញ្ចប់
ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ នៃពេលដែលCommunity Dispute
Center [មណ្ឌលដ�ោះស្រាយទំនាស់សហគមន៍] ទទួលបាន

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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សំណ�ើសក
ុំ ារសម្រុះសម្រួលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ន�ៅពេលការ
សម្រុះសម្រួលបញ្ចប់ កិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយ ត្រូវ
រ�ៀបចំឡ�ើងដ�ោយបរិយាយអំពីអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា និងបញ្ហា
ដែលន�ៅសេសសល់។ អ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នក នឹង
ធ្វើឲ្យប្រាកដថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវប
 ានបន្ថែមចូលទ�ៅក្នុង IFSP
របស់ល�ោកអ្នក។ ប្រសិនប�ើការមិនយល់ស្របគ្នាពុំអាចដ�ោះស្រាយ
បានទេន�ោះ EIO របស់ល�
 ោកអ្នកគួរតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយល�
 ោកអ្នក
អំពីសិទ្ធិមួយផ្សេងទ�ៀតដែលល�ោកអ្នកមានគឺ សវនាការមិន
លម្អៀង។
សវនាការមិនលម្អៀង គឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ឲ្យ
ល�ោកអ្នកដ�ោះស្រាយរាល់ក
 ារមិនយល់ស្របគ្នាជាមួយ EIO របស់
ល�ោកអ្នកអំពីសេវាន�ៅក្នុង IFSP សម្រាប់កូនល�ោកអ្នក។ ដូចគ្នានឹង
ការសម្រុះសម្រួលដែរ សវនាការមិនលម្អៀង ត្រូវតែធ្វើឡ�ើងដ�ោយ
ឥតគិតថ្លៃចំព�ោះល�ោកអ្នក។ ល�ោកអ្នកក៏អាចស្នើសុំសវនាការមិន
លម្អៀងមួយបានដែរ ប្រសិនប�ើកូនល�ោកអ្នកត្រូវបានគេរកឃ�ើញ
ថា ពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាដ�ោយអ្នកវាយតម្លៃណ
 ាម្នាក់។
ល�ោកអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំសវនាការមិនលម្អៀងមួយ ដ�ើម្បី
ដ�ោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ទ�ោះបីជាល�ោកអ្នកចូលរួមន�ៅក្នុងការ
សម្រុះសម្រួលពីមុនមកក៏ដ�ោយ។ ល�ោកអ្នកមិនចាំបាច់ចូលរួមន�ៅ
ក្នុងការសម្រុះសម្រួលមុនពេលទទួលបានសវនាការមិនលម្អៀង
ណាមួយឡ�ើយ។ ជម្រើសទាំងពីរនេះ ប�ើកចំហជូនល�ោកអ្នក និង
គ្រួសារល�ោកអ្នក។ សវនាការមិនលម្អៀង ត្រូវបានអនុវត្តដ�ោយ
មន្ត្រីសវនាការ ដែលមានយុត្តិធម៌ និងមិនលម្អៀង។ មន្ត្រីសវនាការ
ទាំងនេះ គឺជាច�ៅក្រមច្បាប់រដ្ឋបាលដែលចាត់តាំងដ�ោយស្នងការ
សុខាភិបាល ឬអ្នកដែលទទួលការតែងតាំង។ មន្ត្រីសវនាការ
មានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិតទ�
្ត ៅល�ើសំណ�ដែ
ើ លធ្វើឡ�ើង
ដ�ោយល�ោកអ្នក ឬ EIO ។ មន្ត្រីស
 វនាការ នឹងធ្វសើេចក្សម្រេ
ដី
ច
ចុងក្រោយអំពប
ី ញ្ហា ឬក្ដីកង្វលន�
់ ៅក្នុងករណីរបស់កូនល�ោកអ្នក។
ន�ៅឯសវនាការ មាតាបិតា និង EIOs ផ្ដល់ចម្លើយជ
 ាសក្ខីភាព
ហ�ើយអាចប្រើភ័ស្តុតាងដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេ។
មាតាបិតាអាចនាំមិត្តភក្ដិ មាតាបិតាដទៃទ�ៀត អ្នកតស៊ូមតិ ឬមេធាវី
ណាម្នាក់មកកាន់សវនាការមិនលម្អៀងបាន។ មន្ត្រីស
 វនាការ ត្រូវតែ
ឈានទ�ៅរកសេចក្សម្រេ
ដី
ចក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។ សេចក្សម្រេ
ដី
ច
របស់មន្ត្រីសវនាការ គឺជាសេចក្សម្រេ
ដី
ចជាស្ថាពរ។ ល�ោកអ្នក ឬ
EIO មានសិទ្ធិស្នើសុំការពិនិត្យឡ�ើងវិញដ�
 ោយស្របច្បាប់ទ�ៅល�ើ
សេចក្សម្រេ
ដី
ចរបស់មន្ត្រីសវនាការ។
ដ�ើម្បីស្នើសស
ុំ វនាការមិនលម្អៀង ល�ោកអ្នកត្រូវតែសរសេរ
ទ�ៅកាន់ New York State Department of Health [ក្រសួង
សុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក], Director of Bureau of Early
Intervention [ប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]។
ល�ោកអ្នកអាចស្នើសុំសវនាការមិនលម្អៀងបានគ្រប់ពេលវេលា។
ទ�ោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនប�ើបណ្ដឹងរបស់ល�ោកអ្នកគអ
ឺ ំពីភាពមាន
សិទ្ធិទទួលបានរបស់កូនល�ោកអ្នកន�ោះ សំណ�រើបស់ល�ោកអ្នកត្រូវ
តែធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ
 គិតចាប់ពថ្
ី ងៃដែលកូនរបស់
ល�ោកអ្នកត្រូវប
 ានរកឃ�ើញថ
 ាមិនមានសិទ្ធិទទួលបានសេវា។
បន្ថែមពីល�ើការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការមិនលម្អៀង ជម្រើសមួយ
ផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់មាតាបិតាដែលមានបញ្ហាជាមួយរប�ៀបដែល EIP

16

នឹងធ្វើការគឺ ដាក់ព
 ាក្យបណ្ដឹងជ
 ាមួយនឹងប្រព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍នៃ
 
បញ្ហាមួយចំនួនរួមមានជាអាទិ៍ដ
 ូចជា:
• មិនបានបញ្ចប់ IFSP ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ គិតច
 ាប់ពី
ថ្ងៃបញ្ជូនកុមារទ�ៅកាន់ម
 ន្ត្រីអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
• មិនបានផ្ដល់សេវាឲ្យទាន់ពេលវេលា
• មិនបានទទួលសេវាដែលមានរាយឈ្មោះក្នុង IFSP របស់
ល�ោកអ្នក
• ផ្ដល់សេវាជូនកុមារន�ៅពេលមាតាបិតាណាម្នាក់ពទ
ុំ ាន់បានផ្ដល់
ការអនុញ្ញាត និង
• ទទួលសេវាន�ៅកន្លែងទាំងឡាយដែលមានក្ដីកង្វលអ
់ ំពស
ី ុខភាព
ឬសុវត្ថិភាព។
អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំព�ោះប្រព័នប
្ធ ាន ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នក
ជ�ឿជាក់ថា EIO អ្នកសម្របសម្រួលសេវា អ្នកវាយតម្លៃ ឬអ្នក
ផ្ដល់សេវារបស់ល�ោកអ្នកពធ្វ
ុំ ើការងាររបស់ខ
 ្លួនតាមច្បាប់។ ដ�ើម្បី
ដាក់ព
 ាក្យបណ្ដឹងចំព�ោះប្រព័នប
្ធ ាន ល�ោកអ្នកត្រូវតែសរសេរ
ទ�ៅកាន់ New York State Department of Health [ក្រសួង
សុខាភិបាលរដ្ឋញ
 ូវយ៉ក], Director of Bureau of Early
Intervention [ប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]។
ល�ោកអ្នកក៏ត្រូវតែបញ្ជូនព
 ាក្យបណ្ដឹងរបស់ល�
 ោកអ្នកមួយច្បាប់
ទ�ៅកាន់អ
 ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ល�ោកអ្នក មន្ត្រីអន្តរាគមន៍
បឋមវ័យប្រចាំខ�
 ោនធី និងអ្នកផ្ដល់សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
ទាំងឡាយណាដែលជាកម្មវត្នៃ
ថុ ព
 ាក្យបណ្ដឹង។ ក្រសួងសុខាភិបាល
ត្រូវតែស�៊ើបអង្កេតពាក្យបណ្ដឹងរបស់ល�ោកអ្នក។
ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទ�ៅកាន់ក្រសួ

ងសុខាភិបាល
ល�ោកអ្នកនឹងបានទាក់ទងដ�ោយបុគ្គលិកក្រសួងសុខាភិបាល។
យ�ើងខ្ន
ញុំ ឹងជម្រាបល�ោកអ្នកអំពរី ប�ៀបស�៊ើបអ
 ង្កេតល�ើពាក្យបណ្ដឹង
របស់ល�ោកអ្នក។ ការងារនេះអាចរាប់បញ្ចូលទ
 ាំងក
 ារសម្ភាសន៍
ល�ោកអ្នក ជនណាម្នាកដែ
់ លមានឈ្មោះន�ៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹង និងអ្នក
ដទៃទ�ៀតដែលអាចមានព័ត៌មានមានប្រយ�ោជន៍អ
 ំពព
ី ាក្យបណ្ដឹង
ន�ោះ។
ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវតែបញ្ចប់ការស�៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក្នុង
រយៈពេល 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពពេ
ី លដែលខ្លួនបានទទួលពាក្យ
បណ្ដឹង។ ល�ោកអ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបចំព�ោះពាក្យបណ្ដឹង
របស់ល�ោកអ្នក ក្រោយពេលចប់ការស�៊ើបអង្កេត។ ការឆ្លើយតបនេះ
នឹងផ្ដល់នូវលទ្ធផលនៃក
 ារស�៊ើបអង្កេត និងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីរាល់
វិធានការដែលត្រូវតែចាត់ធ្វើ។ ក្រសួងសុខាភិបាល ទទួលខុសត្រូវ
ចំព�ោះការធ្វើឲ្យប្រាកដថា បានចាត់វិធានការគ្រប់ជ
 ំហានទាំងអស់
ដ�ើម្បីកែ
 តម្រូវប
 ញ្ហា។
លិខិតគំរូដ�ើម្បីជ
 ួយល�ោកអ្នកជាមួយន
 ឹងនីតិវិធទ
ី ាំងនេះ ចាប់ផ្ដើម
ន�ៅទំព័រ 19។

New York State Department of Health

ព័ត៌មានទនា
ំ ក់ទន
ំ ង Early
ិ ី
Intervention Program [កមវ្ម ធ
័
អនរា
្ត គមន៍បឋមវយ]
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា Early Intervention
Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ] សូមទាក់ទង:
New York State Department of Health
Bureau of Early Intervention
Corning Tower Building, Room 287
Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
(518) 473-7016
Fax: (518) 486-1090
E-mail: beipub@health.ny.gov
សំណួរដែលតែងតែច�ោទសួរសម្រាប់មាតាបិតា និយ័តកម្ម EIP
ពាក្យស័ព្ទ និងពាក្យបំព្រួញដែលទាក់ទង និងលេខទូរស័ព្ទ
សម្រាប់ EIP ក្នុងមូលដ្ឋានល�ោកអ្នក អាចរកបានល�អ
ើ ៊ីនធ�ើណិត
តាមរយៈ : www.health.ny.gov/community/infants_
children/early_intervention/county_eip.htm
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ និងសេវាដែល
ទាក់ទងនឹងកុមារផ្សេងទ�ៀត សូមទាក់ទងដូចតទ�ៅ:
ខ្សែទូរស័ពប
្ទ ន្ទាន់ 24 ម�៉ោង របស់ “Growing Up Healthy”
1-800-522-5006
ន�ៅទីក្រុងញូវយ៉ក សូមវាយលេខ 311
Early Childhood Direction Centers
New York State Education Department
[មណ្ឌលទិសដ�ៅកុមារតូច]
[ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក]
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/
(518) 486-7462
TTY: (518) 474-5652
New York Parent and Kid Connection Helpline
[ខ្សែទូរស័ពផ្ដ
្ទ ល់ជំនួយរបស់ New York Parent និង Kid
Connection]
1-800-345-KIDS (5437)
(អាចរកបានចាប់ពី ថ្ងៃច័ន-្ទ សុក្រ 9am-5pm)

Assistive Technology (TRAID) Program
[កម្មវិធប
ី ច្ចេកវិទ្យាជំនួយ]
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
assistive-technology-traid
Parent to Parent of New York State
[មាតាបិតាទ�ៅមាតាបិតារដ្ឋញ
 ូវយ៉ក]
www.parenttoparentnys.org
(518) 381-4530 or 1-800-305-8817
Parent Training and Information Centers
[មណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល និងព័ត៌មានមាតាបិតា]
www.parenttip.org
ទូទាំងរដ្ឋ (ល�ើកលែងតែ NYC): (585) 546-1700
សម្រាប់តែរដ្ឋញូវយ៉កប៉ុណ្ណោះ: 1-800-650-4967
Starbridge
(ទូទាំងរដ្ឋ ល�ើកលែងតែសង្កាត់ចំនួន 5 របស់ទីក្រុងញូវយ៉ក)
www.starbridgeinc.org
(585) 546-1700 ឬ 1-800-650-4967 (ន�ៅ NYS)
INCLUDEnyc
(បម្រើជ
 ូនសង្កាតច
់ ំនួន 5 របស់ទីក្រុងញូវយ៉ក)
Formerly Resources for Children with Special Needs
[អតីតៈធនធានសម្រាប់កុមារមានតម្រូវការពិសេស])
www.includenyc.org
(212) 677-4650
Advocates for Children of New York
[អ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់កុមារញូវយ៉ក] (បម្រើជ
 ូនសង្កាតច
់ ំនួន 5 របស់
ទីក្រុងញូវយ៉ក)
www.advocatesforchildren.org
1-800-427-6033 or (212) 947-9779

NYS Justice Center for the Protection of People
with Special Needs
[មណ្ឌលយុត្តិធម៌សម្រាប់កិច្ចការពារអ្នកមានតម្រូវការពិសេស
ទីក្រុងញូវយ៉ក]
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
advocacy
1-800-624-4143 ព័ត៌មាន និងការបញ្ជូន (ថ្ងៃច័ន-្ទ សុក្រ,
8:30am-4:30pm)
TTY: សូមវាយលេខ 7-1-1 សម្រាប់ការបញ្ជូនតរបស់ NYS និង
ផ្ដល់ប្រតិបត្តិករ 1-800-624-4143

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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័
តារាង “ជំហាននៃអនរា
្ត គមន៍បឋមវយ”
ក្ដីកង្វល់
របស់ គ្សា
រួ រ

1. ការបញ្ជូន (ល�ើកលែងតែមាតាបិតាជំទាស់)
• ប្រភពបញ្ជូន ឬមាតាបិតា សង្ស័យថាកុមារមាន
ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍ ឬពិការភាព

• គ្រួសារដែលបានទទួលដំណឹងអំពីអត្ថប្រយ�ោជន៍
នៃកម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ (EIP)
• កុមារដែលត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅកាន់មន្ត្រី
អន្តរាគមន៍បឋមវ័យ (EIO) ក្នុងរយៈពេល
ពីរថ្ងៃបន្ទាបព
់ ីកំណត់អត្តសញ្ញាណ

2. Initial Service
Coordinator [អ្ន ក
សម្របសម្រួលសេវាដំបូង]

• EIO ចាត់តាំងអ្នកសម្របសម្រួលសេវាដំបូង

• ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពី EIP

• ជូនដំណឹងគ្រួសារអំពីសិទ្ធិទាំងឡាយ
• ពិនិត្យឡ�ើងវិញទ�ៅល�ើបញ្ជី
រាយនាមអ្នកវាយតម្លៃ
• ទទួលព័ត៌មានធានារ៉ាប់រង/Medicaid
• ទទួលព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងៗ

3. ការវាយតម្លៃ*

សេវាអន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ*

• កំណត់អំពភ
ី ាពមានសិទ្ធិទទួលបាន
4. កិច្ចប្រជុំ IFSP*
• ការវាយតម្លៃគ្រួសារ (ជម្រើសបន្ថែម)
(ប្រសិនប�ើកុមារមានសិទ្ធិទទួលបាន)
• ប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់ផែនការ
• គ្រួសារកំណត់លទ្ធផលដែលចង់បាន
សេវា គ្រួសារតម្រូវតាម
• សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យដែលបានបញ្ជាក់លម្អិត
ស្ថានភាពបុគ្គល (IFSP)
• បង្កើតផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
• ដាក់ជូនសេចក្សង្ខេ
ដី
ប
• គ្រួសារ និង EIO យល់ស្របចំព�ោះ IFSP
និងរបាយការណ៍
មុន IFSP
• កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកសម្របសម្រួលសេវាបន្ត (OSC)

• ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា • សេវាចិត្តសាស្ត្រ
ជំនួយ និងសេវា
• សេវាពន្យារពេល
• ឧបករណ៍ជំនួយការស្ដាប់ • ការសម្របសម្រួលសេវា
• ក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាល • សេវាសង្គមកិច្ច
គ្រួសារ ផ្ដល់ប្រឹក្សា 
• សេចក្ដណែ
ី
នាំពិសេស
ចុះតាមផ្ទះ និង គាំទ្រ
មាតាបិតា
• រោគវិទ្យាពាក្យសម្ដ-ី ភាសា
• សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ
• សេវាភ្នែក
សម្រាប់តែគោលបំណង
• សេវាសុខភាព
វិនិច្ឆ័យរោគ ឬ
វាយតម្លៃប៉ុណ្ណោះ
• ចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូន និង
• សេវាថែទាំ
ចំណាយដែលទាក់ទង
• សេវាអាហារូបត្ថម្ភ
• ការព្យាបាលផ្នែកមុខរបរ
• ការព្យាបាលផ្នែករាងកាយ
ខាងក្រៅ

• EIO ទទួលលេខសន្តិសុខសង្គម

ផ្នែកនៃការអភិ វឌ្ឍ

• បញ្ញាញាណ
• រាងកាយ (រួមទាំង ភ្នែក និងត្រច�

ៀក)
• ការប្រាស្រ័យទាក់ទង
• សង្គម/ចិត្ត
• ការអភិវឌ្ឍសម្របខ្លួន

5. ពិ និត្យឡ�ើងវិញរ�ៀងរាល់ 
ប្រាំមួ យខែម្ដង វាយតម្លៃ
ប្រចាំឆ្ំ នា ល�ើ IFSP

• ធ្វើសេចក្សម្រេ
ដី
ចចិតក
្ត ្នុងការបន្ត បន្ថែម កែប្រែ ឬលុប
ច�ោលលទ្ធផល យុទ្ធសាស្ត្រ និង/ឬសេវាទាំងឡាយ
• ប្រសិនប�ើម
 ាតាបិតាស្នើសុំ អាចពិនិត្យឡ�ើងវិញ
កាន់តែឆាប់ (ប្រសិនប�ើមាតាបិតាស្នើសុំឲ្យមានកំណ�ើន
សេវា EIO អាចស្នើសុំការវាយតម្លៃប
 ំពេញបន្ថែម)

6. អន្តរកាល

• ផែនការសម្រាប់អន្តរកាលដែល
បានដាក់បញ្ចូលន�ៅក្នុង IFSP
• អន្តរកាលទ�ៅកាន់:
- សេវាក្រោមផ្នែកទី 4410 នៃ
ច្បាប់អ
 ប់រំ (3-5 ប្រព័ន)្ធ
ឬ
- សេវាកុមារតូច តាមចាំបាច់

*មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល អាចប្រើប្រាសន
់ ីតិវិធត្
ី រឹមត្រូវតាមច្បាប់។

ការយល់ព្រមរបស់មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល តម្រូវឲ្យមានសម្រាប់
ការវាយតម្លៃ IFSP ការផ្ដល់សេវាន�ៅក្នុង IFSP និងអន្តរកាល។
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រប�ៀបបញន
ជូ្ កូនលោកអ្នក

(បញ្ចូលក
 ាលបរិច្ឆេទ)
(បញ្ចូលឈ្មោះមន្ត្រីអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ)
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)

ូ
រ
ំ
គ

គ�ោរពជូន (បញ្ចូលឈ្មោះមន្ត្រីអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ):
ខ្ញុំចង់បញ្ជូនកូនខ្ញុំ, (ឈ្មោះកុមារ), ទ�ៅកាន់ក
 ម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ។ កូនខ្ញុំមាន
អាយុ (អាយុក
 ុមារ) ហ�ើយហ
 ាក់ដូចជាមានបញ្ហាន�
 ៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់គេ។ ខ្ញុំ
យល់ថា ខ្ន
ញុំ ឹងត្រូវប
 ានទាក់ទងដ�ោយអ្នកសម្របសម្រួលសេវា ដែលនឹងពន្យល់
ប្រាប់ខ្ញុំអំពីកម្មវិធី ហ�ើយអ
 ាចជួយខ្ញុំក្នុងការជ្រើសរ�ើសអ្នកវាយតម្លៃម្នាកព
់ ីបញ្ជី
រាយនាមមួយ ដែលនឹងផ្ដល់ជូនខ្ញុំ។ ខ្ក
ញុំ ៏យល់ផងដែរថា ជំហាននៃអន្តរាគមន៍
បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី Early
Intervention Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]នឹងត្រូវប
 ានផ្ដល់ជូនខ្ញុំ។
ពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់ទាក់ទងខគ
្ញុំ ឺ (បញ្ចូលថ្
 ងៃ និងពេលវេលា)។
ដ�ោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ,
(ហត្ថលេខារបស់ល�ោកអ្នក)
(បញ្ចូលឈ្មោះ)
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
(ខ�ោនធី)
(កូដតំបន់/លេខទូរស័ព)្ទ

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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ិ ល�ើកំណត់ត្រា
រប�ៀបស្នើសំកា
ុ រពិនិត្យឡ�ង
ើ វញ
កូនលោកអ្នក

(បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ)
(បញ្ចូលឈ្មោះ) មន្ត្រីអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
គ�ោរពជូន (បញ្ចូលមន្ត្រី/អ្នកផ្ដល់សេវា/អ្នកសម្របសម្រួល
/អ្នកវាយតម្លៃសេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ):

ូ
រ
ំ
គ

ខ្ញុំចង់ពិនិត្យឡ�ើងវិញល�ើកំណត់ត្រាក
 ូនខ្ញុំ, (ឈ្មោះកុមារ), ដែលកំពុងទទួលសេវា
អន្តរាគមន៍បឋមវ័យពី (ឈ្មោះអ្នកផ្ដល់សេវា)។
ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំមានសំនួរអ្វីមួយ ខ្អ
ញុំ ាចសុឲ
ំ ្យគេព
 ន្យល់ប្រាប់ខ
 ្ញុំអំពី
ព័ត៌មានន�ៅក្នុងកំណត់ត្រា ហ�ើយសុំឲ្យនរណាម្នាកដែ
់ លខប
្ញុំ ានជ្រើសរ�ើសធ្វើការ
ពិនិត្យឡ�ើងវិញសម្រា

ប់ខ្ញុំ។
ពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់ទាក់ទងខគ
្ញុំ ឺ (បញ្ចូលថ្
 ងៃ និងពេលវេលា)។
ដ�ោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ,

(ហត្ថលេខារបស់ល�ោកអ្នក)
(បញ្ចូលឈ្មោះ)
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
(ខ�ោនធី)
(កូដតំបន់/លេខទូរស័ព)្ទ
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រប�ៀបស្នើសំកា
ល
ុ រសម្ុះសម្
រ
រួ
(បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ)

(បញ្ចូលឈ្មោះ) មន្ត្រីអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
(បញ្ចូលឈ្មោះ) ផ្នែកប្រចាំខ�ោនធី
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
គ�ោរពជូន (បញ្ចូលឈ្មោះមន្ត្រីអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ):

បន្ទាប់ពចែ
ី ករំលែកក្ដីកង្វលរ់ បស់ខជ
្ញុំ ាមួយអ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ខ្ញុំ និង EIO ប្រចាំខ�ោនធីរួចហ�ើយ យ�ើងខ្ញុំពអ
ុំ ាច
ឈានដល់ការយល់ស្របគ្នាមួយទ
 ាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាអន្តរាគមន៍ប
 ឋមវ័យសម្រា

ប់ (បញ្ចូលឈ្មោះពេញលេញរបស់
កូនល�ោកអ្នក) បានទេ។
ដូច្នេះ ខ្សូ
ញុំ មធ្វើសំណ�ើសុំ ការសម្ រុះសម្រួល។

យ�ើងខ្ញុំមិនអាចយល់ស្របគ្នាទ�ៅល�ើ:
(គូសធីកជ្រើសយកចម្លើយទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)
FF ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យរបស់កូនខ្ញុំ។ ខ្យ
ញុំ ល់ថា សំណ�ើសុំការសម្រុះសម្រួល ត្រូវតែ
ធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែបន្ទាបព
់ ីកូនខ្ញុំត្រូវបានរកឃ�ើញថា ពម
ុំ ានសិទ្ធិទទួលបានសេវា។

ូ
រ
ំ
គ

FF សេវា ឬការវាយតម្លៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ ដែលបានស្នើសសម្រា
ុំ
ប់កូន និងគ្រួសារខ្ញុំ។
FF ខ�ោនធីបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់សេវា ឬការវាយតម្លៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យសម្រាប់ក
 ូន និងគ្រួសារខ្ញុំ។
FF ការផ្លាស់ប្ដូរសេវា ឬការវាយតម្លៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យសម្រាប់កូន និងគ្រួសារខ្ញុំ។
(បញ្ចូលការបរិយាយខ្លីមួយ)

1. ត�ើម
 ានសេវាអន្តរាគមន៍ប
 ឋមវ័យអ្វីខ្លះ ដែលកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ជូនកូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក?
2. ពន្យល់អំពីដែលមិនអាចយល់ស្របគ្នាសម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗដែលល�ោកអ្នកមិនអាចយល់ស្របបាន។
3. ផ្ដ
 ល់អង្គហេតុសំខាន់ៗ និង/ឬសេចក្ច
ដី ម្លងឯកសារដែលល�ោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃអាន។
4. ចែករំលែកដំណ�ោះស្រាយមួយដែលបានស្នើឡ�ើងរបស់ល�ោកអ្នក។
ខ្ញុំយល់ថា ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ បន្ទាបព
់ ីបានទទួលសំណ�ើរបស់ខ្ញុំ EIO នឹងជ
 ូនដំណឹងមណ្ឌលដ�ោះស្រាយទំនាស់សហគមន៍
(CDRC) ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសមរម្យ អំពីសំណ�ើសុំការសម្រុះសម្រួលរបស់ខ្ញុំ។ EIO នឹងបញ្ជូនសេចក្ជ
ដី ូនដំណឹងមួយ
ច្បាប់មកកាន់អ្នកសម្របសម្រួលសេវា និងខ្ញុំក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ន�ៅពេលទទួលសំណ�ើ CDRC នឹងទាក់ទងខ្ញុំ និង EIO
ដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណ�ើរការសម្រុះសម្រួល។
ពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់ទាក់ទងខ្ញុំគឺ (បញ្ចូលថ្
 ងៃ និងពេលវេលា)។
ដ�ោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ,
(ហត្ថលេខារបស់ល�
 ោកអ្នក)
(បញ្ចូលឈ្មោះ)
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ/ប្រអប់ ប្រៃសណីយ៍)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
(ខ�ោនធី)
(កូដតំបន់/លេខទូរស័ព)្ទ

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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រប�ៀបស្នើសំស
ុ វនាការមិនលម្ៀអ ង
(បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ)
ប្រធាន Bureau of Early Intervention [ការិយាល័យអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]
NYS Department of Health [ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក]
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
គ�ោរពជូនល�ោកប្រធាន:
បន្ទាប់ពចែ
ី ករំលែកក្ដីកង្វលរ់ បស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលសេវារបស់ខ្ញុំ និងមន្ត្រីអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យប្រចាំខ�ោនធីរួចហ�ើយ
យ�ើងខ្ញុំពុំអាចឈានដល់ការយល់ស្របគ្នាមួយទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យសម្រាប់កូនខប
្ញុំ ានទេ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ
សូមធ្វើសំណ�ើសុំ សវនាការមិ នលម្អៀង មួយសម្រា

ប់កូនខ្ញុំ (បញ្ចូលឈ្មោះពេញលេញរបស់កូនល�ោកអ្នក) ទាក់ទងនឹងការ
ផ្ដល់សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យរបស់យ�
 ើងខ្ញុំ។
យ�ើងខ្ញុំមិនអាចយល់ស្របគ្នាទ�ៅល�ើ:
(គូសធីកជ្រើសយកចម្លើយទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)
FF ភាពមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យរបស់ក
 ូនខ្ញុំ។ ខ្យ
ញុំ ល់ថា សំណ�ើសុំសវនាការមិនលម្អៀង ត្រូវតែ
ធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែបន្ទាបព
់ ីកូនខ្ញុំត្រូវប
 ានរកឃ�ើញថា ពុំមានសិទ្ធិទទួលបានសេវា។

ូ
រ
ំ
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FF សេវា ឬការវាយតម្លៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ ដែលបានស្នើសុំសម្រាប់កូន និងគ្រួសារខ្ញុំ។
FF ខ�ោនធីបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់សេវា ឬការវាយតម្លៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យសម្រាប់ក
 ូន និងគ្រួសារខ្ញុំ។
FF ការផ្លាស់ប្ដូរសេវា ឬការវាយតម្លៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យសម្រាប់កូន និងគ្រួសារខ្ញុំ។
(បញ្ចូលការបរិយាយខ្លីមួយ)

1. ត�ើមានសេវាអន្តរាគមន៍ប
 ឋមវ័យអ្វីខ្លះ ដែលកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ជូនកូន និងគ្រួសារល�ោកអ្នក?
2. ពន្យល់អំពីដែលមិនអាចយល់ស្របគ្នាសម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗដែលល�ោកអ្នកមិនអាចយល់ស្របបាន។
3. ផ្ដល់អង្គហេតុសំខាន់ៗ និង/ឬសេចក្ច
ដី ម្លងឯកសារដែលល�ោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃអាន។
ប្រសិនប�ើមានអ្នកដទៃ ដែលល�ោកអ្នកជ�ឿជាក់ថាអាចជាសាក្សីសក្ដានុពល ឬអាចមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ សូមរាយ
ឈ្មោះពួកគេ និងមូលហេតុដែលល�ោកអ្នកជ�ឿជាក់ថាពួកគេសំខាន់។
4. ចែករំលែកដំណ�ោះស្រាយមួយដែ
 លបានស្នើឡ�ើងរបស់ល�ោកអ្នក។
ខ្ញុំយល់ថា នរណាម្នាក់មកពី New York State Department of Health [ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក] នឹងទាក់ទងខ្ញុំ
ក្រោយពេលទទួលបានលិខិតនេះ។
ពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់ ទាក់ ទងខញុំ្ (បញ្ចូលថ្ងៃ និងពេលវេលា)។
ដ�ោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ,
(ហត្ថលេខារបស់ល�ោកអ្នក)
(បញ្ចូលឈ្មោះ)
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ/ប្រអប់ ប្រៃសណីយ៍)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
(ខ�ោនធី)
(កូដតំបន់/លេខទូរស័ព)្ទ
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រប�ៀបដាក់ពាក្យបណដឹ្ ងប្រព័ន្ធ
(បញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទ)
ប្រធាន Bureau of Early Intervention [ការិយាល័យអ
 ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ]
NYS Department of Health [ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក]
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660
គ�ោរពជូនល�ោកប្រធាន:
ខ្ដ
ញុំ ឹងថា ខ្ញុំអាចដ�ោះស្រាយក្ដីកង្វលរ់ បស់ខក្រ
្ញុំ ៅផ្លូវការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលសេវា អ្នកផ្ដល់សេវាអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ (EI) ខ�ោនធី ឬ
រដ្ឋ។ ទ�ោះជាយ៉ាងណា ខ្ច
ញុំ ង់ ដាក់ ពាក្យបណដឹ្ ងប្រព័ ន្ធ ពីព្រោះខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា អ្នកផ្ដល់សេវា EI និង/ឬខ�ោនធី និង/ឬរដ្ឋ បានរំល�ោភទ�ៅ
ល�ើផ្នែក C ចំណងជ�ើងទី 34 នៃក្រមនិយ័តកម្មសហព័ន្ធ ឬក្រម វិធាន និងន
 ិយ័តកម្មក្រុងញូវយ៉ក ផ្នែករងទី 69-4 ឬចំណងជ�ើងទី II-A
នៃមាត្រា 25 នៃច្បាប់សុខាភិបាលសាធារណៈ។
FF បញ្ជាក់ ពីការរំលោភដែលបានចោទប្រកាន់ សម្រាប់ ពាក្យបណដឹ្ ងប្រព័ ន្ធ EI នេះ :
(បញ្ចូលក
 ារបរិយាយខ្លីមួយអ
 ំពីបញ្ហា និងបញ្ចូលអង្គហេតុដែលទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងប្រព័ន្ធ។
ល�ោកអ្នកក៏អាចភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរនូវឯកសារបន្ថែមដែលទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងប្រព័នរ្ធ បស់ល�ោកអ្នក។)
FF ប្រសិនប�ើការរំលោភនោះទាក់ ទងនឹងកុមារជាក់ លាក់ ណាម្នា ក់ :
(បញ្ចូលឈ្មោះ/ថ្ងៃខែឆ្នាក
ំ ំណ�ើត/អាសយដ្ឋានកំណ�ើត/ខ�ោនធីលំន�ៅដ្ឋានរបស់កុមារ។)
(បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកផ្ដល់សេវា EI អ្នកសម្រ

បសម្រួលសេវា និងឈ្មោះទីភ្នាក់ងារ EI ណាមួយ ដែលបម្រើជូនកុមារ។)
(បញ្ចូលដ
 ំណ�ោះស្រាយ ឬលទ្ធផលដែលបានស្នើច
 ំព�ោះការរំល�ោភន�ោះ។)

ូ
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ខ្ញុំយល់ ថា:
• New York State Department of Health (ក្រសួង) អាចត្រឹមតែស�៊ើបអង្កេតល�ក
ើ ាររំល�ោភដែលបានច�ោទប្រកាន់ណាមួយ
ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនប�ើវាបានក�ើតឡ�ើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមុនពេលដែលក្រសួងបានទទួលលិខិតនេះ
• ប្រសិនប�ើបណ្ដឹងប្រព័នត្
្ធ រូវបានទទួលយក ដែលជាកម្មវត្នៃ
ថុ សវនាការមិនលម្អៀង ឬការសម្រុះសម្រួលន�ោះ ក្រសួងត្រូវតែ
ទុកច�ោលមួយឡែ
 កសិននូវរាល់បណ្ដឹងប្រ
 ព័នផ្ធ ្នែកណាមួយដែលកំពុងដ�ោះស្រាយ
• ប្រសិនប�ើមានការល�ើកឡ�ើងពប
ី ញ្ហាណ
 ាមួយ ដែលបានសម្រេចពីមុនមកន�ៅក្នុងការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការមិនលម្អៀងដែល
ពាក់ព័នន
្ធ ឹងបណ្ដាភាគីដ
 ដែលន�ោះ សេចក្ដីសម្រេចពីការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការមិនលម្អៀងន�ោះ ត្រូវយកជាការបាន
• បណ្ដឹងប្រព័នរ្ធ បស់ខន
្ញុំ ឹងត្រូវបានស�៊ើបអ
 ង្កេតក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពថ្
ី ងៃដែលបានទទួល ហ�ើយខ្ញុំអាចនឹងត្រូវប
 ានសម្ភាសន៍
ហ�ើយនឹងទទួលការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
• បន្ទាត់ពេលវេលាអាចពន្យារបន្ថែមបាន ប្រសិនប�ើមានកាលៈទេសៈដែលអាចល�ើកលែងបាន ទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងប្រព័ន្ធ ឬបណ្ដា
ភាគីជ្រើសយកការចូលរួមន�ៅក្នុងការសម្រុះសម្រួល និង
• ស្របពេលដែលខ្ញុំបញ្ជូនបណដឹ្ ងប្រព័ ន្ធនេះទៅកាន់ ក្រសួង មានការតម្រូវឲ្យ:
– ខ្ញុំបញ្ជូនបន្តបណដឹ្ ងប្រព័ ន្ធនេះមួយច្បាប់ ទៅកាន់ :
• អ្នកសម្របសម្រួលសេវាកូនខ្ញុំ ន�ៅពេលបណ្ដឹងប្រព័នម
្ធ ានលក្ខណៈជាក់លាក់ល�
 ើកុមារ
• មន្ត្រីអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តរាគមន៍បឋមវ័យប្រចាំខ�ោនធី និង
• អ្នកផ្ដល់សេវា EI ណាម្នាក់ដែលជាកម្មវត្នៃ
ថុ បណ្ដឹងប្រព័ននេ
្ធ ះ ឬ
– ខញុំ្អាចស្នើសុំឲ្យក្រសួងបញ្ជូនបន្តបណដឹ្ ងប្រព័ ន្ធទៅកាន់ បណ្ដា ភាគី ដែលមានរ�ៀបរាប់ ខាងល�ើ ជំ នួសឲ្យការបញ្ជូនបន្ត
បណដឹ្ ងរបស់ ខញុំ្។
ពេលវេលាល្អបំផុតសម្
 រាប់ ទាក់ ទងខញុំ្គឺ (បញ្ចូលថ្ងៃ និងពេលវេលា)។
ដ�ោយក្ដីស្មោះស្ម័គ្រ,
(ហត្ថលេខារបស់ល�ោកអ្នក)
(បញ្ចូលឈ្មោះ)
(អាសយដ្ឋានផ្លូវ/ប្រអប់ ប្រៃសណីយ៍)
(ទីក្រុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបកូដ)
(ខ�ោនធី)
(កូដតំបន់/លេខទូរស័ព)្ទ

ជំហាននៃអន្តរាគមន៍បឋមវ័យ: ស�ៀវភ�ៅណែនាំកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់មាតាបិតាស្ដីពី កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យ
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New York State Early Intervention Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យរដ្ឋញូវយ៉ក] ពុរ�
ំ ើសអ�ើងដ�ោយផ្អែកល�ព
ើ ិការភាពន�ៅក្នុងការចូលរួម ឬការ
ចូលប្រើប្រាស់ ឬការព្យាបាល ឬការងារន�ៅក្នុងកម្មវិធី និងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ខ្លួនឡ�ើយ។

ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមានអារម្មណថ
៍ ា ល�ោកអ្នកធ្លាបរ់ ងការរ�ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹងការចូលរួម ឬការចូលប្រើប្រាស់ ឬការព្យាបាល ឬការងារន�ៅក្នុង New York
State Early Intervention Program [កម្មវិធអ
ី ន្តរាគមន៍បឋមវ័យរដ្ឋញូវយ៉ក] ន�ោះ បន្ថែមពល�
ី សិ
ើ ទ្ធិ និងឧបាស្រ័យផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ ល�ោកអ្នកអាច
ទាក់ទង: Bureau of Early Intervention, New York State Department of Health, Empire State Plaza, Corning Tower, Room 287,
Albany, NY 12237-0660.

តាមយ�ើងខ្ញុំន�ៅល�ើ:
health.ny.gov
facebook.com/nysdoh
twitter.com/healthnygov
youtube.com/nysdoh

Department
of Health
4809 (Khmer)
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