
ជួួយអ្ននករៀ�ៀបចំំ
សម្រា�ប់កា�ម្រាបជំំួ

ផែ�នកា��បស់អ្ននក។ កា�រៀ�ន�រៀ�ើលជីួវិិតកូន�បស់អ្ននក





1

ជួួយអ្្ននក
�ៀបចំំ

ស�្�ាប់
កា�ប្�ជំំួ

�ផែនកា��បស់
អ្្ននក។

អ្ននកសំ�បសំ�ួលរៀសវា �ជ្ួឈ�ណ្ឌឌលភូូ�ិភា� Harbor (Harbor Regional 
Center, HRC) នឹងជួួបជា�ួយអ្ននកឆាប់ៗរៀនះ ម្រា��ទំាំង�នំស្សសំខាន់
ៗ រៀ�កន�ងជីួវិិតនៃនកូន�បស់អ្ននក។  កិចំចម្រាបជំំួ រៀនះ �ឺជាឱកាស�ួយសំរាប់
អ្ននក និងម្រា�ួសា��បស់អ្ននក ម្រា��ទំាំង�ងវង់នៃនកា�គំាំម្រា� រៀ�ើ�្បីីអ្នងុ�យចំំះ និង
�ិតថាកូន�បស់អ្ននក ឋិិតរៀ��ីណារៀ�ឥឡូូវិរៀនះ អ្ននកចំង់ឲ្្យគាំត់ ឬនាងរៀ�
�ីណា រៀ�អ្ននា�ត រៀ�ើយអ្ននកអាចំនឹងម្រាតូវិកា� នូវិកា�គំាំម្រា�អ្នវខី្លះះះ រៀ�ើ�្បីីជួួយ
កូនម្រាបំស កូនម្រាសី�បស់អ្ននក ឲ្្យរៀ��ល់�ី រៀនាះ។ រៀបើសិនអ្ននកបំរៀ�ញ �ំ�ង់
បំរៀ�ញរៀនះ ឬសូ�្បីីផែតរៀបើអ្ននក�ិត អំ្ន�ីសំណួ្ឌ��ួយចំំនួនផែ�លវាសួ� អ្ននកនឹង
បានរៀម្រាតៀ�ខ្លះះ�នយ៉ាាងលអម្រាបរៀសើ� សំរាប់កិចំចម្រាបជំំួ�ំរៀរាងកា� �បស់អ្ននក។

■ រៀនះ�ឺអំ្ន�ីកូន�បស់អ្ននក - �ូរៀចំនះស�រៀស�រៀ�ះះ�បស់គាំត់/នាង កន�ង
លំ�បាន�ដល់ឲ្្យ។ 

 ________________________________________

■ រៀតើអ្ននកណា ជា�ងវង់នៃនកា�គំាំម្រា��បស់អ្ននក? - (ឧទាំ��ណ៍្ឌ៖ រៀតើ
អ្ននកណាជា�ិម្រាតភ័ូកដ�ិបស់អ្ននក? រៀតើអ្ននកផែប�រៀ��ឹងអ្ននកណា សំរាប់
ជំួនួយ រៀ�រៀ�លអ្ននកម្រាតូវិកា�វា? រៀតើអ្ននកចំង់អ្នរៀ�ើើញអ្ននកណា ឲ្្យរៀ�
ម្រាបជំំួ�ំរៀរាងកា� នៃនកូន�បស់អ្ននក? ដាក់រៀ�ះះ�បស់រៀ� កន�ងលំ�
បាន�ដល់ឲ្្យខាងរៀម្រាកា�)។ ________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
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 រៀនះ�ឺអំ្ន�ីកូន�បស់អ្ននក
1. រៀតើ�នកា�លអៗ អ្នសាា�្យអ្នវខី្លះះះ អំ្ន�ីកូន�បស់អ្ននក? (ឧទាំ��ណ៍្ឌ៖ រៀតើ�នំស្សចូំលចិំតដគាំត់/នាង 

អំ្ន�ីអ្នវខី្លះះះ? រៀតើស�តថភា� និងជំួនាញ�បស់រៀ� �នអ្នវខី្លះះះ?) _____________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

2. រៀតើកូន�បស់អ្ននកចូំលចិំតដរៀ�វើអ្នវខី្លះះះ ជា�ួយម្រា�ួសា� និង�ិម្រាតភ័ូកដ ិរៀ��ះះ ឬកន�ងស���ន៍?  ____ 
 __________________________________________________________

3. រៀតើកា�ម្រាបរៀភូ�អ្នវខី្លះះះ ផែ�លម្រា�ួសា��បស់អ្ននក ចូំលចិំតដរៀ�វើជា�ួយគាំា? រៀតើកូន�បស់អ្ននក ចូំល�ួ�កន�ង
សក�មភា�ទំាំងរៀនះ �ូចំរៀ�ដចំ? _______________________________________ 
 __________________________________________________________

4. រៀតើ�នឧបស�ុអ្នវខី្លះះះ ចំំរៀ�ះកា�ចូំល�ួ�នៃនកូន�បស់អ្ននក ជា�ួយ�ិម្រាតភ័ូកត និងម្រា�ួសា�? 
 __________________________________________________________

5. រៀតើអ្ននកណាគំាំម្រា�អ្ននក កន�ងកា�ផែ�ទំាំកូន�បស់អ្ននក រៀ�រៀ�លអ្ននក�ិនអាចំរៀ�វើបាន? 
 __________________________________________________________

6. រៀតើកូន�បស់អ្ននករៀ�វើអ្នវខី្លះះះ បនាាប់�ីសាលា?  ________________________________
 __________________________________________________________

7. រៀតើអ្នវខី្លះះះ ផែ�លរៀ�វើឲ្្យកូន�បស់អ្ននក សប្បាយចិំតដ? _____________________________
 __________________________________________________________

8. រៀតើអ្នវខី្លះះះ ផែ�លរៀ�វើឲ្្យកូន�បស់អ្ននក �ិនសប្បាយចិំតដ (ខឹ្លះង ឬម្រា�ួយចិំតដ ឬអ្ននះះសា)? 
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

9. រៀតើកូន�បស់អ្ននក �ន�ិម្រាតភ័ូកដ ិរៀ�កន�ងភូូ�ឋាន ឬរៀ�? រៀ�សាលា ឬរៀ�? រៀតើអ្ននកណា ជា�នំស្ស
រៀ�ញចិំតដនៃនកូន�បស់អ្ននក រៀ�ើ�្បីីរៀ�វើអ្នវីៗ ជា�ួយ? (អ្ននកអាចំដាក់រៀ�ះះ�នំស្ស រៀលើស�ី�ួយនាក់ 
រៀបើសិនអ្ននកចំង់ដាក់។ _____________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
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កា�អ្នវីៗ អំ្ន�ីកា�អ្នប់�ំ នៃនកូន�បស់អ្ននក
10.  រៀតើផែ�នកអ្នវផីែ�លលអបំ�ំត នៃនក�មវិិ�ីអ្នប់�ំកូន�បស់អ្ននក? _________________________

 __________________________________________________________

11.  រៀតើផែ�នកអ្នវនីៃនក�មវិិ�ីអ្នប់�ំកូន�បស់អ្ននក ផែ�លអ្ននកចំង់ផ្លាាស់បដ�ូ  
(ផែកលំអ្ន ឬរៀផ្លាោតចិំតដរៀលើ)? _________________________________________
 __________________________________________________________

12.  អ្ននកចំង់ឲ្្យកូន�បស់អ្ននក សិក្សាអំ្ន�ីអ្នវ?ី __________________________________
 __________________________________________________________

13.   អ្ននកចំង់ឲ្្យអ្ននកសំ�បសំ�ួលរៀសវា HRC សរៀងេតរៀ�ើលកូន�បស់អ្ននក រៀ�កន�ងសាលា ឬរៀ�?           
❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

       រៀតើអ្ននកចំង់ឲ្្យអ្ននកសំ�បសំ�ួលរៀសវា HRC រៀ�ជា�ួយអ្ននក រៀ�ើ�្បីីម្រាបជំំួ ក�មវិិ�ីកា�អ្នប់�ំរៀ�ៀងៗខ្លះះ�ន 
(Individualized Educational Program, IEP) នៃនកូន�បស់អ្ននក រៀលើករៀម្រាកាយ ឬរៀ�? 
 ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

14.    រៀតើ�នកា�អ្នវរីៀ�្សងរៀ�ៀត ផែ�ល Harbor Regional Center អាចំរៀ�វើ រៀ�ើ�្បីីគំាំម្រា�អ្ននក ជា�ួយ
ក�មវិិ�ីអ្នប់�ំ នៃនកូន�បស់អ្ននក? (ឧទាំ��ណ៍្ឌ រៀតើអ្ននកម្រាតូវិកា��័ត៌�នអំ្ន�ី សិ�ិិកា�អ្នប់�ំ
�ិរៀសស? រៀតើអ្ននកចំង់បាន�័ត៌�នអំ្ន�ី កា�ប�ចលូរៀ�ញរៀលញ ឬរៀ�? រៀបើសិនកា�ដាក់រៀ�កន�ង
ថាាក់រៀ�ៀន �ឺជាបញ្ហាា រៀតើអ្ននកម្រាតូវិកា�គំាំម្រា� រៀ�ើ�្បីី�កកា�ដាក់កន�ងថាាក់រៀ�ៀន លអបំ�ំតសំរាប់កូន�បស់
អ្ននក ឬរៀ�?) _______________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

កា�អ្នវីៗ អំ្ន�ីសំខ្លះភា� នៃនកូន�បស់អ្ននក
15.    សំខ្លះភា�នៃនកូន�បស់អ្ននក �ូចំរៀ�ដចំ?  រៀតើគាំត់/នាង �នបញ្ហាាសំខ្លះភា�អ្នវ�ួីយ ផែ�លអ្ននក ឬ

ម្រា�ួសា��បស់អ្ននក ខ្លះវល់ខាាយ ឬរៀ�? រៀតើ�នកងវល់សំខ្លះភា��ះវូិចិំតដ អ្នវឬីរៀ�? ________
 _______________________________________________________
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16.    រៀតើកូន�បស់អ្ននក �នរៀវិជួើបណ្ឌឌតិ ឬរៀ� រៀ�ើយរៀបើសិន�ន រៀតើកូន�បស់អ្ននក បានរៀ�ជួួបគាំត់/
នាង ជាចំំងរៀម្រាកាយ �ីកាលណា? សំរាប់អ្នវ?ី __________________________
 _______________________________________________________

17.   រៀតើកូន�បស់អ្ននក �នរៀលបថាាអំ្នវ ីឬរៀ�? រៀបើសិនរៀលប រៀតើវាជាថាាអំ្នវ ីនិង�ូស្សរៀម្រាបើបំុនាះន? ___
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

18.    រៀតើកូន�បស់អ្ននក �នម្រា�ូរៀ��្យរៀ�មញ ឬរៀ� រៀ�ើយរៀបើសិន�ន រៀតើកូន�បស់អ្ននក បានរៀ�ជួួបគាំត់/
នាង ជាចំំងរៀម្រាកាយ �ីកាលណា? _________________________________
 _______________________________________________________

19.  រៀតើកូន�បស់អ្ននក ជួួបអ្ននក�ដល់រៀសវាសំខ្លះភា��ះវូិចិំតដ ឬរៀ� រៀបើសិនជូួប រៀតើកូន�បស់អ្ននក បានរៀ�
ជួួបគាំត់/នាង ជាចំំងរៀម្រាកាយ �ីកាលណា? ____________________________
 _______________________________________________________

20.   រៀតើអ្ននកម្រាតូវិកា�ជំួនួយ កន�ងកា��ករៀវិជួើបណ្ឌឌតិ ឬម្រា�ូរៀ��្យរៀ�មញ ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

21.  រៀតើអ្ននក�នកា�ធានារាាប់�ងសំខ្លះភា� សំរាប់កូន�បស់អ្ននក ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

22.  រៀតើកូន�បស់អ្ននក ម្រាតូវិកា�ជំួនួយបរៀចំចកវិិជាាអ្នវ�ួីយ ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

23.   �បស់អ្ននកកំ�ស់បំុនាះន រៀ�ើយគាំត់/នាង �ន�ំងន់បំុនាះន?  ____________________ 
រៀតើកូន�បស់អ្ននក �ន�បបអាហា��ិរៀសស ឬរៀ�? ________________________
 ______________________________________________________

24.    រៀតើអ្ននក�នចិំតដចំង់ ឲ្្យ�នកា�រៀ�ៀបចំំ នូវិកា��ិនិត្យរៀ�ើល សំខ្លះភា��ូរៀ�/សំខ្លះភា��ះវូិចិំតដ សំរាប់
កូន�បស់អ្ននក ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�    ❏ ម្រាបផែ�ល (ខំ្លះ�ចំំង់ឮផែ��រៀ�ៀតអំ្ន�ីកា�រៀនះ)។ 
 _______________________________________________________ 

  __________________________________________________________
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កា�អ្នវីៗ អំ្ន�ីអ្ននា�ត នៃនកូន�បស់អ្ននក
25.   រៀតើអ្នវជីារៀសចំកដសីង្ឃឹឹ� និងសំបិន�បស់អ្ននក សំរាប់អ្ននា�ត នៃនកូន�បស់អ្ននក?  

(�ិតអំ្ន�ីអ្នវីៗ  ផែ�លអ្ននក ចំង់បាន សំរាប់កូន�បស់អ្ននក រៀ�ឆាារំៀម្រាកាយ? ចំំះរៀបើសិនបី ឬបួន ឆាា�ីំ
ឥឡូូវិរៀនះ រៀ�?)  ___________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

26.  រៀតើអ្នវខី្លះះះផែ�លរៀ�វើឲ្្យអ្ននកម្រា�ួយបា��ភបំ�ំត អំ្ន�ីអ្ននា�តនៃនកូន�បស់អ្ននក?  ______________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

27.   រៀតើកា�គំាំម្រា�ផែបបអ្នវ ីផែ�លអ្ននកនឹងម្រាតូវិកា� �ក�ី�ងវង់គំាំម្រា��បស់អ្ននក និងអ្ននករៀ�្សងៗរៀ�ៀត រៀ�កន�ង
ស���ន៍ រៀ�ើ�្បីីជួួយកូន�បស់អ្ននក ឲ្្យរៀ��ល់រៀគាំលរៀ� �បស់គាំត់/នាង? 
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

28.   រៀតើ Harbor Regional Center អាចំគំាំម្រា�កូន�បស់អ្ននក �ូចំរៀ�ដចំ ឲ្្យរៀ��ល់រៀគាំលរៀ� �បស់
គាំត់/នាង? _______________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

កា�អ្នវីៗ អំ្ន�ី�័ត៌�ន និងកា�គំាំម្រា�អ្នវខី្លះះះ សំរាប់ម្រា�ួសា��បស់អ្ននក
29.   ជួួនកាលរៀយើងតភាាប់ �តាបិតា រៀ��តាបិតា រៀ�្សងៗរៀ�ៀត ផែ�ល�នកូន រៀដាយ �ន

រៀសចំកដមី្រាតូវិកា��ិរៀសស។ រៀតើអ្ននកចំង់និយ៉ាយរៀ�កាន់ �តាបិតា�ាក់រៀ�ៀត ផែ�ល�នកូន 
រៀដាយ�នរៀសចំកដមី្រាតូវិកា��ិរៀសស ម្រាសរៀ�ៀងនឹងកូន�បស់អ្ននក ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

30.   �តាបិតាខ្លះះះ �ករៀ�ើញថាវាជាជំួនួយ រៀ�ើ�្បីីចូំល�ួ�កន�ងម្រាកំ�គំាំម្រា��តាបិតា។ រៀតើអ្ននកចំង់ �ឹង
ផែ��រៀ�ៀតអំ្ន�ី ម្រាកំ�គំាំម្រា��តាបិតា �បស់រៀយើង ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�
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31.   Harbor Regional Center �នសិកាា��ិភាក្សា និងម្រាកំ�គំាំម្រា� សំរាប់បងបអនូ
ម្រាបំសម្រាសី នៃនរៀកមងៗ�នរៀសចំកដមី្រាតូវិកា��ិរៀសស។ រៀតើអ្ននកចំង់�ឹងផែ��រៀ�ៀតអំ្ន�ី ម្រាកំ�
បងបអនូ �បស់ រៀយើង ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    ❏ រៀ�

32.   Harbor Regional Center �នឱកាសកា��វកឹ�វនឺ យ៉ាាងរៀម្រាចំើនសំរាប់�តាបិតា។  
រៀតើអ្ននកចំង់�ឹងផែ��រៀ�ៀតអំ្ន�ី ថាាក់រៀ�ៀន�វកឹ�វនឺ �បស់រៀយើង ឬរៀ�?   ❏ បា�/ចាស    
❏ រៀ�

33.   រៀតើអ្ននកម្រាតូវិកា��័ត៌�នផែ��រៀ�ៀត សដ�ីីអ្នតថម្រាបរៀយ៉ាជួន៍សាធា�ណ្ឌៈ �ូចំជា រៀសវាកំ��
��ឋកាលី�វនី័ញ៉ាា (California Children's Services, CCS) ឬ ម្រាបាក់ចំំណូ្ឌល សឹ
�្យ��ិ�ីបផែនថ� (Supplemental Security Income, SSI) ឬ រៀសវាគំាំម្រា�កន�ង�ះះ      
(In-Home Supportive Services, IHSS) ឬ Medi-Cal ឬរៀ�?   
❏ បា�/ចាស  ❏ រៀ�    រៀបើសិន បា�/ចាស រៀតើណា�ួយ?   ❏ CCS    ❏ SSI     
❏ IHSS    ❏ Medi-Cal

34.   រៀតើ�រៀ�្�បាយអ្នវផីែ�លលអបំ�ំត សំរាប់អ្ននកសំ�បសំ�ួលរៀសវា រៀ�ើ�្បីីទាំក់�ងអ្ននក?                   
�ូ�ស័�ះ _____________________________________________ 
ផែ�ល  _________________________________________________
រៀតើអ្ននកចំង់ឲ្្យបានទាំក់�ង ញឹកញ៉ាប់បំុណាាកន�ង�យៈឆាា ំ�ំរៀរាងក�មវិិ�ីរៀ�ៀងខ្លះះ�ន 
(Individual Program Plan, IPP)? ______________________________

កា�អ្នវីៗ អំ្ន�ីរៀ�្សងរៀ�ៀត ផែ�លសំខាន់ចំំរៀ�ះម្រា�ួសា��បស់អ្ននក
35.   អ្ននកអាចំរៀម្រាបើលំ�រៀនះ រៀ�ើ�្បីីស�រៀស�កា�អ្នវីៗ រៀ�្សងរៀ�ៀត ផែ�លអ្ននក�ិតថាសំខាន់  

សំរាប់�នំស្សផែ�លគំាំម្រា��ំរៀរាងកា� នៃនកូន�បស់អ្ននក សំរាប់អ្ននា�ត�បស់គាំត់/នាង 
រៀ�ើ�្បីី�ឹង។  __________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________


