DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ែផន�រ Staff and Family Consultation
(្របឹក�ស្រ�ប់បុគ�លិក និង្រគ� �រ) ដំបូង
េ��ះរបស់អ�កចូ លរ ួមលះបង់សិទ�ិ

េ��ះអ� កផ� ល់េស�កម�

េ��ះអ� ក្រគប់្រគងករណី

�លបរ �េច� ទែដលែផន�រ្រត�វ�នសរេសរ ឬពិនិត្យេឡើង វ �ញ

លិខិតលះបង់សិទ�ិបច��ប្បន�

េ�លេ�សំ�ន់ និង�រពិពណ៌�សេង� បអំពី��ន�ពបច��ប្បន� របស់ស�ជិក Staff or Family (S/F) (បុគ�លិក ឬ្រគ� �រ)
ែដលប��ញពីត្រម�វ�រ Staff and Family Consultation (�រ្របឹក�ស្រ�ប់បគ
ុ � លិក និង្រគ� �រ)៖

�រ�ំ្រទ�ំ�ច់េដើម្បីជួយ S/F ក��ង�រេធ� �
� រេ��ះេ�រកេ�លេ�របស់ខ� �ន៖ គូ សធីកចំណុច� ំងអស់ែដល្រតឹម្រត�វ។
�រសេង� តេលើសកម� �ពស�ជិក S/F
�រយកគំរ ូបេច� កេទសសម្រសបស្រ�ប់ S/F
�រ្របឹក��មទូ រសព�
�រប��ន
� េ�្រក �ម�ំ្រទ្រគ� �រ ឬអង� �រតស៊ូ មតិ
ពិពណ៌�៖

េតើ�នែផន�រព��ល ឬែផន�រ�ក់ព័ន�បច��ប្បន� ែដរឬេទស្រ�ប់អតិថិជនែដលបុគ�លិក
ឬស�ជិក្រគ� �រ្រត�វ�រ�ំ្រទេដើម្បីអនុវត� �ម?
�ន
អត់
េបើ�ន េបើ�ន សូ មកំណត់ស�ស�ពៃនែផន�រព��ល ឬែផន�រ�ក់ពន
័ � ែដលអ� កនឹងពិេ្រ�ះ�មួ យស�ជិក S/F។

េបើអត់ សូ មប��ក់�េតើផ�ល�
់ រ្របឹក�េលើអ��ខ�ះជូ ន Staff and/or Family (បុគ�លិក និង/ឬ្រក �ម្រគ� �រ) និងប��ន
� បន� េ��ខ� ះ
(េបើ�ន)៖

េ�លេ� និងេ�លបំណងរបស់ SMART
ពិពណ៌�អំពីេ�លេ� និងេ�លបំណង S/F SMART ដូ ចែដល�នប��ញេ�
ក��ងេ�លនេ��យចំណុចទី 4.19។ មិនេលើសពីបីេ�លេ�ក��ងមួ យែផន�រ។
េ�លេ� 1
េ�លេ� 2
េ�លេ� 3

េ�លេ� និងេ�លបំណងរបស់ SMART គឺ៖
•
•
•
•
•

Specific (�ក់�ក់)
Measurable (�ច�ស់ែវង�ន)
Achievable (�ចសេ្រមច�ន)
Relevant (�ក់ព័ន�)
Time-bound (កំណត់េពលេវ�)

យុទ��្រស�្របឹក�េដើម្បីសេ្រមចេ�លេ�
េ�លេ� 1
េ�លេ� 2
េ�លេ� 3
លក� ណៈវ �និច�យ
័ ៃន�រប��ប់េ�លេ�ដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ងលក� ខណ�េ�លបំណង និង�ច�ស់ែវង�ន
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េ�លេ� 1
េ�លេ� 2
េ�លេ� 3
ហត� េល�
ហត� េល�របស់អ�កផ� ល់េស�កម�

�លបរ �េច� ទ

ហត� េល�របស់អ�កតំ�ង្រសបច�ប់

�លបរ �េច� ទ

ហត� េល�របស់អ�កចូ លរ ួមលះបង់សិទ�ិ

�លបរ �េច� ទ

ហត� េល�អ� ក្រគប់្រគងករណី DDA /ធន�ន

�លបរ �េច� ទ
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េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់ែផន�រ Staff and Family Consultation (្របឹក�ស្រ�ប់បគ
ុ � លិក និង្រគ� �រ) ដំបូង
េ��ះអ� កចូ លរ ួមលះបង់សិទ�ិ៖ បែន� មេ��ះអតិថិជន។
េ��ះអ� កផ�ល់េស�កម� ៖ បែន� មេ��ះអ� កផ�ល់េស�ែដលកំពុងេធ� �
� រ�មួ យបុគ�លិក ឬ្រក �ម្រគ� �រ។ េបើ�ទី��ក់�រ
សូ មប��ល
� េ��ះទី��ក់�រ េហើយប��ប់មក្រគ�េពទ្យគ� ន
ី ិក/បុគ�ល�ក់�ក់ែដលផ�ល់េស�កម� ។
េ��ះអ� ក្រគប់្រគងករណី៖ ប��ល
� េ��ះរបស់អ�ក្រគប់្រគងករណីរបស់អតិថិជន។
�លបរ �េច� ទែផន�រែដល�នសរេសរ ឬែកស្រម� ល៖ រ ួមប��ល
� េ�េពលែដលែផន�រេនះ្រត�វ�នប�� ប់។
លិខិតលះបង់សិទ�ិបច��ប្បន� ៖ រ ួមប��ល
� លិខត
ិ លះបង់សិទ�ិបច��ប្បន� របស់ DDA ែដលអតិថិជន�នចុះេ��ះ។
េ�លេ�សំ�ន់ និង�រពិពណ៌�សេង� បអំពី��ន�ពបច��ប្បន� របស់ស�ជិក Staff or Family (S/F) (បុគ�លិក ឬ្រគ� �រ)
ែដលប��ញពីត្រម�វ�រ Staff and Family Consultation (�រ្របឹក�ស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ និង្រគ� �រ)៖ Iរ ួមប��ល
� េ�ក��ងែផ� កេនះ
េតើអ��េ��ប��េ�ទែដលប�
� លឱ្យបុគ�លិក ឬស�ជិក្រគ� �រេស� ើសុំេស�កម� SFC។ េតើអ���េ�លេ�ចម្បងរបស់ពួកេគ?
េ�លេ�សំ�ន់គឺ�េ�លបំណងធំ និងទូ េ�របស់ពួកេគែដលពួ កេគចង់សេ្រមច�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� េនះ។
�រ�ំ្រទ�ំ�ច់េដើម្បីជួយ S/F ក��ង�រេធ� �
� រេ��ះេ�រកេ�លេ�របស់ខ� �ន (គូ សធីកចំណុច�ំងអស់ែដល្រតឹម្រត�វ)៖
ឹ �ំេ�យអ� កផ�ល់េស�ក��ងអំឡ
កំណត់ពីរេបៀបែដលបុគ�លិក ឬស�ជិក្រគ� �រនឹង្រត�វ�នដក
� ងេពល្របឹក�ស្រ�ប់បគ
ុ � លិក
និង្រគ� �រ
េតើ�នែផន�រព��ល ឬែផន�រ�ក់ព័ន�បច��ប្បន� ែដរឬេទស្រ�ប់អតិថិជនែដលបុគ�លក
ិ
ឬស�ជិក្រគ� �រ្រត�វ�រ�ំ្រទេដើម្បីអនុវត� �ម?៖ េតើអតិថិជន�នែផន�រព��លេទ (េនះ�ចេ��មួ យ្រគ�េពទ្យ, PT, OT,
ST, BCBA, IEP, ។ល។) េបើអតិថិជនពិត��នែផន�រព��លែមន សូ មកំណត់�ែផ�ក�ៃនែផន�រែដលបុគ�លិក
ឬស�ជិក្រគ� �រ្រត�វ�រ្របឹក�។ េបើមិន�នេទ សូ មពន្យល់ពអ
ី � �ខ�ះែដលបុគ�លិក ឬស�ជិក្រគ� �រនឹងទទួ ល�ន�រ្របឹក�។
ពិពណ៌�អំពីេ�លេ� និងេ�លបំណង S/F SMART ដូ ចែដល�នប��ញេ�ក��ងេ�លនេ��យចំណុចទី 4.19។
មិនេលើសពីបីេ�លេ�ក��ងមួ យែផន�រ៖ កំណត់�េតើេ�លេ�អ� ខ
� � ះែដលបុគ�លិក ឬស�ជិក្រគ� �រចង់េធ� �
� រសេ្រមច�ន។
េ្របើគំនូស�ងេ��ង��ំឯក�រ (S.M.A.R.T.) េដើម្បី���េ�លេ�្រត�វ�នប��ក់េ�យេ��តេលើលក� ណៈវ �និច�័យេនះ។
យុទ��្រស�្របឹក�េដើម្បីសេ្រមចេ�លេ�៖ កំណត់េ�ទីេនះនូ វអ� �ែដលអ� កផ�ល់េស�នឹងេធ� �
� មរយៈ�រ្របឹក�េដើម្បីជួយបុគ�លិក
ឬស�ជិក្រគ� �រសេ្រមចេ�លេ�របស់ពួកេគ។
លក� ណៈវ �និច�យ
័ ៃន�រប��ប់េ�លេ�ដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ងលក� ខណ�េ�លបំណង និង�ច�ស់ែវង�ន៖
កំណត់ពីរេបៀបែដល�រប�� ប់េ�លេ�នឹង្រត�វ�ន�ស់ែវង ឬសេ្រមច�ន�៉ងេម៉ច។
ហត� េល�អ� កផ�ល់េស�៖ អ� កផ� ល់េស� SFC នឹងចុះហត� េល�េ�ទីេនះ។
ហត� េល�របស់អ�កតំ�ង្រសបច�ប់៖ េ�េពល�ចេធ� �េ��ន
អ� កតំ�ងែផ� កច�ប់របស់អតិថិជន្រត�វ�រចុះហត� េល�េ�ទីេនះ េដើម្បីយល់្រពម�មែផន�រដំបូងេនះ។
ហត� េល�របស់អ�កចូ លរ ួមលះបង់សិទ�ិ៖ អតិថិជន្រត�វែតចុះហត� េល�េ�ទីេនះ។
ហត� េល�របស់អ�ក្រគប់្រគងធន�នករណី DDA៖ អ� ក្រគប់្រគងករណីរបស់អតិថជ
ិ ន្រត�វ�រចុះហត� េល�េ�ទីេនះ។
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