មុនករជូនដំណឹងជ

យល័កណ
ខ ៍ អក រ – ែផនក ខ (Part B)

កលបរ ិេចឆទ ៖
េឈមះសិស ៖
េលខ MARSS ៖
៖
ថនក់ ៖
ៃថងែខឆនំកំេណើត ៖
ជូនចំេពះ ៖
អនកបនទទួលេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ េ

យ

រ 1) មណ្ឌលសិក ្រសុកកំពុងែតេសនើសុំ

និង/ឬកំពុងែតបដិេសធចំេពះករផ្លស់បូ្តរមួយចំនួនដូចខងេ្រកម េលើអត្តសញញណកមម ករ យតៃម្ល

ករចត់ឲយចូលេរៀន ឬករផ្តល់ឲយនូវករអប់រ ំ

ធរណៈែដលសមរមយ (FAPE) មួយស្រមប់កូនអនក ឬ 2)

អនកបនដកហូតមកវ ិញនូវករយល់្រពមឲយកូនអនកទទួលេស

ជ

យល័កខណ៍អក រ ។

សំេណើសុំ
1. ករពណ៌នអំពីសកមមភព ែដលេសនើេឡើងេ

យមណ្ឌលសិក ្រសុក ៖

2. ករពនយល់ពីមូលេហតុែដលមណ្ឌលសិក ្រសុក េសនើសុំអនុវត្តសកមមភព ៖

3. ករពណ៌នអំពីទ្រមង់ករៃនករ យតៃម្ល ករេធ្វើេតស្ត កំណត់្រ

ឬរបយករណ៍នីមួយៗ ែដល

មណ្ឌលសិក ្រសុកបនេ្របើស្រមប់ជេគល កនុងករេសនើសុំអនុវត្តសកមមភព ៖
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4. ករពណ៌នអំពីជេ្រមើសេផ ងេទៀត ែដល្រកុមកមមវ ិធីអប់រ ំឯក ជយបនពិចរ

និងមូលេហតុ

អំពីករបដិេសធេចលនូវជេ្រមើសទំងអស់េនះ ៖

5. ករពណ៌នអំពីក ្ត េផ ងៗេទៀត ែដលប៉ះពល់ដល់សំេណើសុំ ៖

ករបដិេសធ
1. ករេរៀប ប់អំពីសកមមភពែដលមណ្ឌលសិក ្រសុកបដិេសធេចល ៖

2. ករពនយល់អំពីមូលេហតុែដលមណ្ឌលសិក បដិេសធមិនអនុវត្តសកមមភព ៖

3. ករេរៀប ប់អំពីទ្រមង់ករៃនករ យតៃម្ល ករេធ្វើេតស្ត កំណត់្រ

ឬរបយករណ៍នីមួយៗ

ែដលមណ្ឌលសិក ្រសុក បនយកមកេ្របើ
េដើមបីជេគលស្រមប់ករបដិេសធេលើករសកមមភពែដលបនេសនើសុំ ៖

4. ករពណ៌នអំពីជេ្រមើសដៃទេទៀត ែដល្រកុម IEP បនពិចរ
និងមូលេហតុៃនករបដិេសធចំេពះជេ្រមើសទំងេនះ ៖

5. ករពណ៌នអំពីក ្ត េផ ងៗេទៀតែដលប៉ះពល់ដល់ករបដិេសធ ៖

េពលមណ្ឌលសិក ្រសុកេសនើ ឬបដិេសធចំេពះករផ្តួចេផ្តើមគំនិត ឬផ្លស់បូរអត្ត
្ត
សញញណកមម ករ យតៃម្ល

ឬករ

ក់ឲយកូនអនកចូលេរៀន ឬករផ្តល់ឲយនូវ FAPE ដល់កូនអនក

ឬេពលអនកដកហូតេសចក្តីយល់្រពមទទួលេស កមម មកវ ិញជ
មណ្ឌលសិក ្រសុក្រតូវែតជូនដំណឹងដល់អនកជ

យល័កខណ៍អក រ

្ត
វចូលជធរមន
យល័កខណ៍អក រ េនមុនេពលករផ្លស់បូរ្រតូ

។ េសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ្រតូវែតផ្តល់ជូនអនកកនុងរយៈេពលមួយែដលសមរមយ េហើយមិន្រតូវតិចជង 14 ៃថង

ៃន្របតិទិន េនមុនេពលកលបរ ិេចឆទៃនករផ្លស់បូរ្ត ឬករ យតៃម្ល្រតូវចូលជធរមន ។

Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West, Minnesota 55113-4266 651-582-8200 ទូរស័ព្ឬស្រមប់មនុស ខ្វក់គថ្លង់ ៖ 651-582-8201

ទំ ព័រទី 2

education.state.mn.us
Prior Written Notice - Part B - Khmer

ែខមក

ឆនំ 2012

្របសិនេបើករជូនដំណឹងេនះ ្រគន់ែតរួមបញូច លនូវេសចក្តីបដិេសធចំេពះករេសនើសុំ
េសចក្តីជូនដំណឹងេនះនឹង្រតូវផ្តល់ជូនអនកកនុងកំឡុងេពល 14 ៃថងៃន្របតិទិន

េ

យចប់គិតពីកលបរ ិេចឆទែដលករេសនើសុំរបស់អនក្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។

មណ្ឌលសិក ្រសុក នឹងមិនចត់ករជមួយនឹងករ
េ

យគមនករយល់្រពមពីអនកជ

េលើកែលងែតចំេពះករ

យល័កខណ៍អក រេឡើយ ។

ក់ឲយេកមងចូលេរៀនដំបូង និងករផ្តល់ឲយនូវេស កមម មណ្ឌលសិក ្រសុក

នឹងចត់ករចំេពះករេសនើ
ជ

ក់ឲយេកមងចូលេរៀនដំបូង និងករផ្តល់ឲយនូវេស កមម

ក់ឲយេកមងចូលេរៀន និងករផ្តល់ឲយនូវេស កមម ្របសិនេបើអនកជំទស់

យល័កណ
ខ ៍ អក រ េនកនុងែបបបទេឆ្លើយតបែដលមនភជប់មកជមួយ ឬេបើមិនដូេចនះេទ េធ្វើេឡើង

ជ

យល័កណ
ខ ៍ អក រ កនុងរ ង 14 ៃថងៃន្របតិទិន េ្រកយេពលអនកបនទទួលេសចក្តីជូនដំណឹងនឹះ ។

េបើអនកបដិេសធមិនផ្តល់ករយល់្រពមជ
ឲយេកមងចូលេរៀនដំបូង ឬករជំទស់ជ

យល័កណ
ខ ៍ អក រ ចំេពះករ យតៃម្លដំបូង ឬករ
យល័កខណ៍អក រចំេពះសំេណើសុំ

ក់

មួយ ឬ្របសិនេបើ

មណ្ឌលសិក ្រសុកបដិេសធេធ្វើករផ្តួចេផ្តើមគំនិត ឬករផ្លស់បូរអត្ត
្ត
សញញណកមម ករ យតៃម្ល
ឬករ

ក់ឲយេកមងចូលេរៀន ឬករផ្តល់ឲយនូវករអប់រ ំ

ចំេពះកូនអនក កនុងនមជឪពុកម្តយេកមង អនក

មិនចុះស្រមុងនឹងគន

ចេសនើសុំេធ្វើសននិសិទផ ះផ រ េដើមបីេ

ះ្រ

យចំេពះបញ
្ហ

ថតចម្លងៃន IEP ែដលបនេសនើេឡើង

ែដលមណ្ឌលសិក ្រសុកបនេលើកជសំេណើ េដើមបីផួចេផ្ត
្ត
ើមគំនិត ឬប្តូរខ្លឹម

អនក្រតូវបនទទួលករករពរពីទ្រមង់ករសុវតថិភព េហើយ
េ

យមិនបច់បង់្របក់

មួយ ស្តីអំពីសំេណើសុំ ឬករបដិេសធ ។

មណ្ឌលសិក ្រសុក ្រតូវែតផ្តល់ឲយអនកនូវសំេ
េនេពល

ធរណៈែដលសម្រសបេ

រ IEP ។

ចបនទទួលករេរៀប ប់អំពីទ្រមង់ករ សុវតថិភព

យករេសនើសុំទ្រមង់ករទំងេនះពី ៖

េឈមះ ៖
តួនទី ៖
េលខទូរស័ពទ ៖
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ភនក់ងរខងេ្រកម

ចជួយអនកឲយបនយល់អំពីសិទិរធ បស់ខួន
្ល និងសិទិរធ បស់កូនអនក េ្រកមចបប់រដ្ឋ

និងចបប់ករអប់រ ំពិេសសរបស់សហព័នធ ៖

Advocacy for Persons with Developmental Disabilities (ARC)
(ករតស៊ូមតិស្រមប់មនុស ពិករ)
651-523-0823
800-582-5256
www.thearcofminnesota.org
Minnesota Department of Education
(្រកសួងអប់រ ំៃនរដ្ឋមីេណសូ

)

651-582-8689
ទូរស័ពទស្រមប់មនុស ខ្វក់គថ្លង់ ៖ 651-582-8201
http://education.state.mn.us
Minnesota Disability Law Center
(មជឈមណ្ឌលចបប់ស្រមប់ជនពិកររដ្ឋមីេណសូ

)

612-334-5970
800-292-4150
ទូរស័ពទស្រមប់មនុស ខ្វក់គថ្លង់ ៖ 612-332-4668
www.mndlc.org
Parent Advocacy Coalition for Education Rights (PACER)
(សមព័នធតស៊ូមតិរបស់ម

បិ

េដើមបីសិទិទ
ធ ទួលករអប់រ ំ)

952-838-9000
800-53-PACER
ទូរស័ពទស្រមប់មនុស ខ្វក់គថ្លង់ ៖ 952-838-0190
www.pacer.org

េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីករ យតៃម្ល
្របសិនេបើេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ពក់ព័នជ
ធ មួយនឹងករ យតៃម្ល អនកគួរែត្របុង្របយ័តនចំេពះចំណុច
ខងេ្រកម ៖

ករ យតៃម្ល មនន័យថ ករេ្របើទ្រមង់ករែដលសម្រសប េដើមបីរកឲយេឃើញថេតើ កុមរមនពិករភពឬេទ
្រពមទំងរកឲយេឃើញនូវវ ិ

លភពៃនេស កមមអប់រ ំពិេសស និងេស កមមពក់ព័នធននែដលកុមរ្រតូវករ ។

ករយល់្រពមរបស់អនកែដលេធ្វើេឡើង
េនមុនេពលែដលមណ្ឌលសិក ្រសុក

មករបនដឹងព័ត៌មនជមុន គឺជអ្វីែដលជភពត្រមូវ
ចចត់ករជមួយនឹងករ យតៃម្ល េលើកែលងែតកនុងករណីែដល

Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West, Minnesota 55113-4266 651-582-8200 ទូរស័ព្ឬស្រមប់មនុស ខ្វក់គថ្លង់ ៖ 651-582-8201

ទំ ព័រទី 4

education.state.mn.us
Prior Written Notice - Part B - Khmer

ែខមក

ឆនំ 2012

មណ្ឌលសិក ្រសុក យកទិននន័យែដលមន្រ
យកមកេ្របើជសំ

ប់ ករសេងកតកនុងថនក់េរៀន ឬបនចត់វ ិធនករ

ង េដើមបីបនទទួលេសចក្តីយល់្រពមរបស់អនក ស្រមប់ករ យតៃម្លេឡើងវ ិញ

េហើយអនកខកខនមិនបនេឆ្លើយតប អំពីបញ
្ហ េនះ ។ ករផ្តល់េសចក្តីយល់្រពមរបស់អនក គឺជអ្វីែដលេធ្វើេឡើង
េ

យករសម័្រគចិត្ត េហើយ

នឹងមិនប

ចដកហូតមកវ ិញបន្រគប់េពល ។

ល់ករដកហូតេសចក្តីយល់ ្រពមមកវ ិញ

្ត លឲយេកើតមន្របតិសកមមេឡើយ ។

ករ យតៃម្លរបស់កូនអនក ្រតូវែតមនភពទូលំទូ

យ្រគប់្រគន់

ស្រមប់កំណត់រកឲយេឃើញនូវេសចក្តី្រតូវករចំេពះករអប់រ ំពិេសស និងេស កមមននែដលពក់ព័នធ
មិនថត្រមូវករទំងេនះ្រតូវភជប់ជ មួយនឹង្របេភទៃនពិករភពែដលមនករសង យ
័
ឬភជប់េទនឹង្រកុមៃនពិករភពែដលកូនរបស់អនក សថិតេនកនុងេនះ ។ ករ យតៃម្ល
រួមទំងេស កមមេវជជ
នឹងេធ្វើេឡើងេ

្រស្តននែដលជត្រមូវករ េដើមបីកំណត់រក ឲយេឃើញនូវពិករភពពក់ព័នធនឹងេវជជ

្រស្ត

យអនកមិនចំបច់បង់្របក់េឡើយ ។

សូមពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញអំពីបញជី្របេភទករេធ្វើេតស្តែដលបនេសនើេឡើង ដូចខងេ្រកម
េហើយផ្តល់េសចក្តីយល់្រពម េ

យករចុះហតថេលខេលើែបបបទែដលបន

ក់ភជប់មកជមួយ រួចេហើយេផញើ

្រតឡប់មកវ ិញ ។ ករផ្តល់េសចក្តីយល់្រពម ស្រមប់ករ យតៃម្លដំបូង មិនែមនជករផ្តល់េសចក្តីយល់្រពម
េដើមបីទទួលយកនូវករអប់រ ំពិេសស និងេស កមមននែដលពក់ព័នធេឡើយ ។
☐ េបើអនក្រគីសេលើ្របអប់មួយេនះ មិនចំបច់េធ្វើេតស្តបែនថម េដើមបីកំណត់រកឲយេឃើញថេតើកូនរបស់អនក
េនមិនទន់បត់បង់នូវពិករភព េហើយកូនរបស់អនកនឹងេនែត្រតូវករេស កមមករអប់រ ំពិេសស
េ

យសំ

ងេលើករវ ិេវចនេលើទិននន័យែដលមន្រ

មូលេហតុស្រមប់ករកំណត់រកឲយេឃើញេនះ ្រតូវបន

ប់ ដូចមនែចងកនុងេសចក្តីជូនដំណឹងេនះេឡើយ ។
ក់បញូច លកនុងេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ។

អនកមនសិទិេធ សនើសុំករេធ្វើេតស្តបែនថម េដើមបីកំណត់រកឲយេឃើញថេតើកូនរបស់អនក កំពុងសថិតេនជេកមងពិករ
ឬមួយថរូបេគនឹងេន្រតូវករេស កមមអប់រ ំពិេសសឬេទ ។
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