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េសចក�ីជូនដំណឹង្របចឆំា�  ំអំពីជំនួយស្រមាប់សសិ្សពិករ រមួទងំ 

 ករអប់រពំិេសស និង ករករពរសសិ្សពិករ 
 
្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉នងិ នាយកដ� នអន�រករ ីៃនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ (IU26) ករអបរ់ពំិេសស 

និង ជនំយួែដលពកព់ន័�េផ្សងៗ ដល់សិស្សពកិរ ែដលរស់េនទី្រក�ងេនះ ែដលមានអយុពី បីឆា�  ំេទ ៃម�មយួឆា� ។ំ 

េគាលបណំងៃនករជ្រមាបជូនដណឹំងេនះ គេឺដម្បេីរៀបរបអ់ំព ី(១) លក�ណៈៃនពកិរភាពែដលេក�ងអចមានសិទ�ិ
ចូលរមួក�ុង កម�វធិី ឬ ករបេ្រម ទងំេនះ (២)  កម�វធិីអបរ់ពំិេសស និង ជនំយួេផ្សងៗ ែដលមានផ�ល់ជូន (៣) មូល

េហតុែដលសលរដ� េធ�ករពនិិត្យ នងិ វយតៃម�សិស្ស េដម្បសីេ្រមចពីសិទ�ិែដលអចចូលរមួ នងិ (៤) សិទ�ិ
ពិេសសែដលទកទ់ងដល់ សិស្ស នងិ មាតបតិ ឬ អណាព្យោបាល របស់ពកួេគ។ 

ជំនួយស្រមប់េក�ង េនក�ុងកម�វិធអីប់រពំិេសស 

កម�វធិីអបរ់ពំេិសស មានស្រមាបេ់ក�ង ែដលពកិរមយួែផ�កឬេ្រចនែផ�កៃន សររីងកយ ឬ ខរួក្បោល ដូចតេទេនះ៖ 

មេនាវកិត័ 

• ថ�ង/់ងងិតែផ�ក 

• ដំេណ រែ្រប្រប�លែផ�កេវទនារម�ណ៍ 

• មានប�� េសតវ�ិ� ណ រមួទងំថ�ង ់

• ពិករសតបិ��  

• ពិករេ្រចនែផ�ក 

• ពិករ្របពន័�េ្រគាងឆ�ងឹ 

• ប�� េផ្សងេទៀតែផ�កសុខភាព 

• ប�� ពិេសសក�ុងករេរៀនសូ្រត 

• ប�� ែផ�ក នយិាយស�ី ឬ ភាស 

• េ្រគាះថា� កធ់�នធ់�រដល់ខួរក្បោល នងិ 

• ប�� ចក�ុវ�ិ� ណ រមួទងំងងឹតែផ�ក 

• មានករលូតលស់យឺត ែផ�កប��  

• (ចំេពះេក�ង មុនថា� កម់េត�យ្យ) 

េសចក�ីពិពណ៌នា អពំីកម�វិធីអប់រពំេិសស 

សលរដ�/IU26 ផ�ល់ កម�វធិអីបរ់ពំិេសស នងិ ជំនយួែដលពកព់ន័�សមរម្យ ែដល៖ 

• បានផ�ល់ឲ្យេដយឥតគិតកៃ្រមពមីាតបតិ 

• បានផ�ល់ឲ្យេ្រកមករេមលខុស្រត�វរបស់សលណាមយួ 

េដយផា� ល់ េដយករប��ូ នមក ឬ េដយកចិ�សន្យោ 

• េទតមបុគ�លមា� ក់ៗ  េដម្បតី្រម�វេទតមេសចក�ី្រត�វករៃន

ករអបរ់រំបស់េក�ង 

• បានថ�ងឹែថ�ងេដយសមរម្យ េដម្បផី�ល់អត�្របេយាជនៃ៍ន

ករអបរ់ ំនិងបានេរៀបចំេទតមកម�វធិអីបរ់រំបស់បុគ�ល 

មា� ក់ៗ ។ 

ករអបរ់ពំិេសស គឺេរៀបចំេឡងេដម្បសីេ្រមចឲ្យបាននូវេសចក�ី្រត�វ

កររបស់សិស្សែដលមានសិទ�ិចូលរមួមា� ក់ៗ  រមួទងំករេរៀបចកំម�

វធិីសិក្សោេនក�ុងថា� កេ់រៀន េនផ�ះ េនទកីែន�ងេនក�ុងសហគមន ៍

េនមន�រីេពទ្យ េនកែន�ងស� បន័ នងិ េនកែន�ងដៃ៏ទេទៀត។ 

ជំនយួពកព់ន័�ែដលមានផ�ល់ឲ្យសិស្ស រមួមាន យានជនំិះ ករែកែ្រប នងិ ករគា្ំរទេផ្សងេទៀតែដលអចជួយ 

សិស្សែដលមានសិទ�ិចូលរមួ ឲ្យបានទទលួ្របេយាជនព៍ីកម�វធិអីបរ់ពំិេសស។ ឧទហរណ៍រមួមាន៖ ករព្យោបាល

ករនយិាយស�ី និង ករស� ប ់ករបេ្រមែផ�កចតិ�ស�ស� ករព្យោបាលសររីងកយ និង ករ្របកបករងរ  ករ

បេ្រមែផ�កសង�ម ករបេ្រមែផ�កសុខភាពេនសល ករបេ្រមែផ�កសុខភាព ស្រមាបក់រវនិចិ�យ័េរគ ឬ ករវយ

តៃម� ករជយួ ផ�ល់ឱវទ នងិ ករអបរ់មំាតបតិ ជនំយួែផ�កផ�ល់ឱវទេនមណ� លកម្សោន� (recreation) ជនំយួែផ�ក

ផ�ល់ឱវទេនកែន�ង rehabilitation នងិជនំួយែផ�កបេច�កវទិ្យោ។ 

ករប��ូ នេក�ងមកេដម្បេីធ�ករពិនិត្យ និងេធ�ករវយតៃម� 

សលរដ�/IU26 មាននតីិវធិីក�ុងករកតស់មា� ល់េក�ងែដល្រត�វករករអបរ់ពំិេសស។ នតីិវធិទីងំេនាះគ ឺ«ករ្រត�ត 

ពិនិត្យ» នងិ «ករវយតៃម�»។ េបសិនេគមានករសង្សយ័ថាេក�ងមានពកិរភាព ្រគ� បុគ�លិកសល ឬ មាតបតិ  

អចប��ូ នសិស្សមកេដម្បសំុីឲ្យេគេធ�ករពិនិត្យ នងិ េធ�ករវយតៃម�។ មាតបតិែដលមានករសង្សយ័ថាកូនមាន

ពិករភាព េហយ្រត�វករករអបរ់ពំេិសស អចេស�សំុេទនាយកសលរបស់ពកួគាត ់្រគបេ់ពលេវលេដម្បឲី្យេគេធ�
ករពិនត្យ នងិេធ�ករវយតៃម�។ ករពនិតិ្យ រមួមាន៖ ពិនតិ្យទិន�នយ័ែដលមានជាបនា� ន ់ដូចជា ឯកសរអពំសុីខ

ភាព បទសមា� សនជ៍ាមយួមាតបតិ នងិ ជីវ្របវត�ិ ករវយតៃម�ែផ�ក ចក�ុវ�ិ� ណ នងិ េសតវ�ិ� ណ េធ�ករ

សេ្រមចអពំីករេឆ�យតបរបស់សិស្សចំេពះករព្យោយាមេដះ្រសយប��  េហយករពិនតិ្យេមល ករនយិាយស�ី 

និង ភាស េធ�េឡងនូវេពលណាមានករេស�សំុ។ េបសិនជាករពិនិត្យចង�ុលបង� ញថា្រត�វករេធ�ករវយតៃម� ្រក�ម

អ�កវយតៃម�នងឹេរៀបចំេធ�ករវយតៃម�។ គា� នករវយតៃម�ណាមយួេធ�េឡងេដយគា� នករយល់្រពមជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ ពមីាតបតិេនាះេទ។ សួរេយាបល់ពីអ�កផ�ល់ឱវទរបស់សលេលកអ�កអពំីពត័ម៌ានបែន�មេទៀត។ 

ច្បោបរ់បស់ រដ� នងិ រដ�សហពន័� ផ�ល់លទ�ភាពជាេ្រចនដល់ សិទ� ិនងិ ករករពរ ចេំពះេក�ងពកិរ នងិមាតបតិ

របស់ពកួេគ។ េសចក�សីេង�បៃន សិទ� ិនងិ ករករពរ មានដូចតេទេនះ។ េបអ�កណាមា� កច់ងប់ាន េសចក�ី
សេង�បទងំអស់អពំី សិទ� ិនិង ករករពរ ែដលច្បោបប់ានផ�ល់លទ�ភាពឲ្យ ជាមយួនិងពត័ម៌ាន េដយឥតគតិៃថ�

អំព ីជំនយួខងច្បោប ់និង ករជយួ ផ�ល់េយាបល់ ែដល្រត�វបងក់ៃ្រមទប អចទកទ់ងអ�កទទួលខុស្រត�វែផ�កអបរ់ ំ

ពិេសស ឬ នាយកសលរដ� េនក�ុងតបំន។់ 

សិទ�ិ និង ករករពារ 

លខិតិផ�លដំ់ណឹងជាមុន៖ សលរដ�្រត�វផ�ល់ដណឹំងជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុន ដល់េលកអ�ក េនេពលណា  េគ

េស�សំុ ចបេ់ផ�ម ឬ ផា� ស់ប�ូរ អត�ស�� ណ ករវយតៃម� កម�វធិអីបរ់ ំឬ ករចតត់ងំ ែដលបានេស�សំុេដយមាតបិ
ត។ លិខតិផ�ល់ដំណឹងេនះ្រត�វមានភា� បម់កជាមយួនូវករសរេសរេរៀបរបអ់ំពមូីលេហតុៃនករេស�សំុ 

ឬ ករបដិេសធន ៍ករេ្រជសេរ ស េបសិនជាមាន និង មូលេហតុៃនករបដិេសធនក៍រេ្រជសេរ សទងំអស់េនះ។ 

កចិ�្រពមេ្រព�ង៖ សលរដ�មនិអចេធ� ករវយតៃម� ឬ ចបេ់ផ�មផ�ល់ឲ្យសិស្ស នូវករអបរ់ពំិេសស នងិជនំយួ

ែដលពកព់ន័�ដៃទេទៀត េដយគា� នករ្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សរ ពមីាតបិតេនាះេទ។ សលមនិអច 

េស�សំុឲ្យមានសវនាេដម្បលីបេ់ចលនូវករបដេិសធនៃ៍នកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់មាតបតិ ចេំពះករចតត់ងំឲ្យ

សិស្សចូលរមួក�ុងករអបរ់ពំិេសសេនាះេទ។ សលរដ�អចលបេ់ចលនូវករខ�ះខត កិច�្រពមេ្រព�ង ស្រមាបក់រ 

ចបេ់ផ�មវយតៃម� េដយេធ�ករេស�សំុេទភា� កង់រតុលករៃនសវនាករេដយមនិលេម��ង ឲ្យេធ�ករវនិិច�យ័។ េទះជា

យ៉ាងេនះក� ីេបសិនជាមាតបតិមនិបានេឆ�យតបនងឹករេស�សំុជាលយលក�ណ៍អក្សរេដម្បេីធ�ករវយតៃម�េទេនាះ 

សលរដ�អចចបេ់ផ�មជាមយួករេស�សំុេធ�ករវយតៃម� េដយមនិចបំាចម់ានកចិ�្រពមេ្រព�ង។ 

ករករពារ េនក�ងុនតីវិិធៃីនករវយតៃម�៖ ករវយតៃម�េដម្បបី�� កអ់ំព ីសិទ�ិែដលអចចូលរមួ នងិ េសចក�្ីរត�វករ ករ

អបរ់ពំិេសស នងិ ជំនយួែដលពកព់ន័� នាេពលបច�ុប្បន� គឺ្រត�វ្រគប្់រគងេដយគា� នករេរ សេអង  ពូជសសន ៍ទំេនៀម

ទមា� ប ់ឬ េដយសរែតភាសនយិាយ។ ករវយតៃម�មនិអចេធ�ករសកល្បងេមលែតម�ង េហយករវយតៃម� និងករ

សកល្បង ្រត�វែតជាវធិានករ្រតមឹ្រត�វៃន ចិត�ស�ស� សង�មស�ស�  emotional ឬ ចរតិលក�ណៈ នងិ ឥរយិាបទ ៃន

ករសិក្សោ ែដលសលេ្របស្រមាបេ់ធ�ករវយតៃម�។ ករសកល្បង នងិករវយតៃម� ្រត�វែតេធ�េឡងេទតមស�ងដ់

ៃនវជិា� ជីវៈ នងិលក�ណៈវនិចិ�យ័ែដលបានបេង�តេឡងេដយ publisher. ករវយតៃម�្រត�វេធ�ជាភាសេដមរបស់េក�ង។ 

រក្សោករសម� ត៖់ កណំត្់រត នងិ ឯកសរ ែដលជាែផ�កៃន ករវយតៃម� និង ករពនិិត្យ គរឺក្សោករសមា� ត ់នងិ្រត�វបាន

ករពរេ្រកមច្បោប ់សិទ� ិនិង ករសម� ត់ ៃនករអប់រ ំរបស់្រក�ម្រគ�សរ (FERPA)។ ្រកសួងអបរ់ ំនាយកដ� នអន�រករ ីនងិ 

សលឆាទរ័ រក្សោឯកសរែដលទកទ់ងនឹងេក�ងទងំអស់ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនសល 

រមួទងំេក�ងពកិរ។ ឯកសរទងំអស់្រត�វបានរក្សោយ៉ាងតងឹរងឹេនកែន�ករក្សោករសមា� ត។់ េគ្រត�វែតទទលួកិច� 

្រពមេ្រព�ងរបស់េលកអ�ក ឬ កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់េក�ងែដលមានសិទ�ិចូលរមួ ែដលមានអយុេ្រចនបំផុត េ្រកមច្បោប់

របស់រដ� មុនេពលេគអចបេ��ញពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួន េលកែលងែតមានករអនុ�� តរបស់ FERPA។ អយុែដលេ្រចន

បំផុតរបស់េក�ងេនរដ�ផនិសីុេវនញ៉ា គអឺយុ២១ឆា� ។ំ អង�ករែដលចូលរមួនីមយួៗ ្រត�វែតករពរករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

របស់បុគ�លមា� ក់ៗ  េនេពល ្របមូលផ�ុ  ំរក្សោទុក បង� ញ នងិក�ុងេពលបផំា� ញ ពត័ម៌ានទងំេនាះេចល។ បុគ�លិកមា� ក ់

េន្រគបអ់ង�ករែដលបានចូលរមួនីមយួៗ ្រត�វទទលួខុស្រត�វក�ុងកររក្សោករសមា� ត ់

ចំេពះពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួនរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ ។  អង�ករែដលបានចូលរមួនមីយួៗ ្រត�វរក្សោប�� ី េឈ� ះ នងិ មុខនាទ ី

របស់បុគ�លិកទងំអស់ ែដលអចេមលពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួន ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យសធារណៈ។ េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ាន 

បែន�ម ែដលទកទ់ងនឹងឯកសររបស់សិស្ស មាតបិតអចេមលេន

ក�ុង FERPA។លិខតិជូនដំណឹងេនះ ្រគានែ់តជាេសចក�សីេង�បៃនជំនួ

យអបរ់ពំិេសស សកម�ភាពៃនករវយតៃម� និង ករពិនតិ្យ សិទ� ិករ

ករពរ ែដលទកទ់ងនងឹសិស្សពកិរ ែដលេគបានគិតថា្របែហលជា

ពិករ នងិមាតបតិរបស់ពកួេគ ែតប៉ុេណា� ះ។ េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ាន

បែន�ម ឬ េស�សំុឲ្យមានករវយតៃម� ឬករពិនតិ្យ េក�ងែដលេរៀនេន

សលរដ� ឬសលឯកជន សូមទកទ់ងេទស� បន័ទទលួខុស្រត�វ

របស់សលេនក�ុងប�� ីខងេ្រកមេនះ។ ករេស�សំុ ពត័ម៌ាន ករពនិិ
ត្យ នងិ ករវយតៃម� ស្រមាបេ់ក�ងែដលេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ 

េលកអ�កអចទកទ់ង Elwyn SEEDS ទូរស័ព�េលខ ២១៥-២២២-

៨០៥៤។ 
ព័ត៌មនបែន�ម 

លិខតិេបាះពុម�ពត័ម៌ានលម�តិ អពំី ជំនយួ នងិ កម�វធិ ីអបរ់ពំិេសស

ែដលមានផ�ល់ជូន និងច្បោបរ់បស់ ទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉/IU26  អច

េស�សំុបានព្ីរកសួងអបរ់/ំIU26។ េបេលកអ�កចងប់ាន អចទកទ់ង

េទនាយកសលរបស់កូន។ ពត័ម៌ាន នងិករទកទ់ង មានជាភាស 

អងេ់គ�ស ប៉ុែន�េគអចផ�ល់ជនំយួជាភាសែខ�រដល់មាតបតិ េបសិនជាមានលក�ណៈសម្រសប។ 

ពត័ម៌ានបែន�មេទៀតមានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ��៖៉ 
https://www.philasd.org/specializedservices/ 

ករយិាល័យផ�ល់ជំនយួពិេសស (OSS) 
440 N. Broad Street, 2nd Fl. | Phila., PA 19130 | P: 215-400-4170 | Parent #: 267-784-9274 
ករយិាល័យសលឆាទរ័ 
Email: charters@philasd.org | Main office phone: 215-400-4090 
Learning Network 1 
South Phila. High | 2101 S. Broad Street, Phila., PA 19148 | P: 215-400-5043 
Learning Network 2 
Middle Years School | 4725 Fairmount Ave., Phila., PA 19139 | P: 215-400-5043 
Learning Network 3 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Suite 210 | P: 215-400-6147 
Learning Network 4 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Suite 210 | P: 215-400-6147 
Learning Network 5 
Rivera Building | 2603 N. 5th Street, 5th floor, Phila., PA 19133 | P: 215-400-8050 
Learning Network 6 
Hill-Freedman | 1100 E. Mt. Pleasant Ave., Phila., PA 19150 | P: 215-400-8052 
Learning Network 7 
Grover Washington M.S. | 201 E. Olney Ave., Phila., PA 19120 | P: 215-400-8054 
Learning Network 8 
4101 Chalfont Drive, Phila., PA 19154 | P: 215-400-8056 
Learning Network 9 
Lincoln High | 3201 Ryan Ave., Phila., PA 19136 | Suite 206 | P: 215-400-5289 
Learning Network 10 
Catherine Annex | 6900 Greenway Ave., 3rd Floor, Phila., PA 19143 | P: 215-400-6113 
Learning Network 11 
Rivera Building | 2603 N. 5th Street, 5th floor, Phila., PA 19133 | P: 215-400-6113 
Learning Network 12 
Catherine Annex | 6900 Greenway Ave., 5th Floor, Phila., PA 19143 | P: 215-400-5361 
Learning Network 13 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Suite 210 | P: 215-400-5361 
Acceleration Network 
McMichael School | 3543 Fairmount Ave., Phila., PA 19104 | P: 215-400-5289 
Innovation Network 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | P: 215-400-6792 
Opportunity Network 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | P: 215-400-6385 

http://www.philasd.org/specializedservices/
mailto:charters@philasd.org
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