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[ក្្មវធិដី អន្តរាគ្ន៍ បឋ្វយ័] 
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អក្សរកាត់ ណែល ណតង ណតសមបដីមបា�់  
សៅកុ្ង ស�ៀវសៅ ណែនំា  រាតាបរិតា សនះ
EI Early Intervention [អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ] 

EIO Early Intervention Official [មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ] 

EIP Early Intervention Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ] 

IFSP  Individualized Family Service Plan [ផែនការ  សេវា គគរួេារ តគមរូវ 
តាម េ្ានភាពបុគ្គល] 

ISC Initial Service Coordinator [អ្នក េគមបេគមរួល សេវា ដំបរូង] 

MDE Multidisciplinary Evaluation [ការ វាយតមមលៃ ពហុវិន័យ] 

NYS New York State [រដ្ឋ ញូវយ៉ក] 

OSC Ongoing Service Coordinator [អ្នកេគមបេគមរួលសេវាបន្ត]

តារាងរាតរិកា 

1  �ូ្ស្វា គ្ន៍ ការ ្ កកាន់ Early Intervention Program [ក្្មវធិដី អន្តរាគ្ន៍បឋ្វយ័] 

2 ការបញូ្ន: ជំហានទដី្ួយ 

3 អ្ក�ម្ប�ម្រួល ស�វា ែំបូង រប�់ សោកអ្ក 

5 ការ វាយតម ល្ៃ�មរាប់ កូន សោកអ្ក 

6 ការវាយតម ល្ៃ មគរួស្រ 
7  ណែនការ ស�វា មគរួស្រ  តម្រូវ តា្ ស្ថា នភាព  បុគ្គល រប�់ សោកអ្ក 

9 បរសិ្ថា នធ្្មជាតរិ 
10 អ្ក�ម្ប�ម្រួល ស�វា  បន្តរប�់ សោកអ្ក 

11 ព័ត៌រាន ធានា រា៉ាប់រង �ុខភាព 

13 អន្តរកាល: ជំហាន បនាទា ប់ �មរាប់ កូន សោកអ្ក 

15 �រិទ្រិ រប�់ សោកអ្ក កុ្ង នា្ ជា រាតាបរិតា 

17  ព័ត៌រាន ទំនាក់ទំនង Early Intervention Program [ក្្មវធិដី អន្តរាគ្ន៍ បឋ្វយ័] 

18 តារាង “ជំហាន មន អន្តរាគ្ន៍ បឋ្វយ័” 
19 លរិខរិត គំរ ូ

ជំហានមន អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ: សេៀវសភៅផែនាំ កគមរិត មរូលដ្ឋាន េគមាប ់មាតាបរិតា េ្រីពរី Early Intervention Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ] 
គឺជា  ការ ែ្សព្វែ្សាយ សលើ អ៊ីនសធើែរិត មរួយ ផដល ែ្ល់ ជរូន ព័ត៌មាន លម្រិត បផន្ម អំពរី  Early Intervention Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ]។ 
ធនធាន ផដល អាច រក បាន សនៅ ក្ននុង ករូន សេៀវសភៅ សនះ  ររួមមានជាអាទិ៍ ដរូចជា   ជំនរួយ េ្មារតរី េគមាប់ សធ្វើ ជា អ្នក តេ៊រូមតរិ មាតាបរិតា ដ៏ មាន គបេរិទ្ធភាព បញ្រី 
សែទៀងែទាត់ ព័ត៌មាន វាយតមមលៃ េំខាន់ៗ នរិង លរិខរិត គំររូ  សដើម្រី ជរួយ ដល់ មាតាបរិតា ក្ននុង ការ អនុវត្ត េរិទ្ធរិ គតរឹមគតរូវ តាម ច្ាប់ របេ់ ពរួកសគ។ ករូន សេៀវសភៅ សនះ  អាច រក 
បាន តាមរយៈ : www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.

www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.


ជំហានមន អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ: សេៀវសភៅផែនាំ កគមរិត មរូលដ្ឋាន េគមាប ់មាតាបរិតា េ្រីពរី កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ  1

សមូស្វា គមន៍ការមកកាន់ Early 
Intervention Program [កម្មវធីិ 
អន្តរាគមន៍ បឋមវយ័]
The New York State Early Intervention Program (EIP) 
[កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ រដ្ឋ ញូវយ៉ក] គឺជា ផែ្នក មរួយ មន EIP 
ទរូទាំង គបសទេ។ កម្មវិធរី សនះ គឺ េគមាប ់ទារក នរិងករូនសក្មង អាយុ 
សគកោម បរី ឆ្នាំ ផដល  អាច  ជា ពុំ មាន ការ រីកចសគមើន ដរូច កុមារ ដមទសទៀត 
សដោយេារ ផត ភាព យឺតយ៉ាវ មន ការ  អភរិវឌ្ឍ  ែលៃូវចរិត្ត ឬ ពរិការភាព។ 
ពរិការភាព មានន័យថា កុមារ  ទទរួល បាន ការ វិនរិច្័យ សរោគ ស�ើញ មាន 
េ្ានភាព ែលៃូវកាយ ឬ ែលៃូវចរិត្ត មរួយផដល អាច  នរឹង បែ្ាល ឲ្យ មាន បញ្ា 
ក្ននុងការ អភរិវឌ្ឍ។ ទាំងសនះ ររួមមាន ជាអាទិ៍ ប៉ុផន្ត មរិន កំែត់ ចំសពោះ ជំង ឺ
អរូទរីេ្ម ជំងឺ មរិនគគប់ទរឹក វិបត្តរិចលករ ឬ បញ្ា  ផភ្នក នរិង គតសចៀក។ ភាព 
យឺតយ៉ាវ មន ការ អភរិវឌ្ឍ  ែលៃូវចរិត្ត មានន័យថា កុមារ មាន ការ អភរិវឌ្ឍ  មរិន 
ទាន់ សពល មរួយ ចំនរួន ដរូចជា ការ រីកលរូតលាេ ់ការ េរិក្សា នរិង ការ គរិត 
ឬ ការ គបាគេ័យ ទាក់ទង គ្នា។ 

ជំហាន ទរីមរួយ គឺ ការ បញ្ូន ករូន សលោកអ្នក សទៅកាន់ EIP សនៅ ក្ននុង សខោនធរី 
ផដល  សលោកអ្នក រេ់សនៅ។ សខោនធរី ទាំងអេ ់សនៅ ក្ននុង រដ្ឋ ញូវយ៉ក (NYS) 
នរិង ទរីគកុង ញូវយ៉ក េុទ្ធផត មាន EIP។ កុមារ ទាំងឡាយ ផដល អាច 
នរឹង គតរូវការ សេវា ទាំងសនះ គតរូវផត បញ្ូន សទៅកាន់ EIP ជាមុនេរិន។ 
មាតាបរិតា អាច បញ្ូន ករូន  របេ់ ពរួកសគសទៅកាន ់EIP គបេរិនសបើ ពរួកសគ 
មាន ក្រី កង្វល ់អំពរី ការ អភរិវឌ្ឍ  របេ់ ករូន ពរួកសគ។ សនៅ NYS សគ តគមរូវ 
ឲ្យ អ្នក មាន វិជ្ាជរីវៈ មរួយ ចំនរួន  បញ្ូន កុមារ សទៅកាន់ EIP គបេរិនសបើ 
េង្ស័យ ថា មាន បញ្ា ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ។ បនទាប ់ពរី ការ បញ្ូន ករូន របេ់ 
សលោកអ្នក នរឹង គតរូវ បាន វាយតមមលៃ សដោយ អ្នក មាន វិជ្ាជរីវៈ ផដល មាន 
គុែវុឌ្ឍរិ។ EIP គបចាំ សខោនធរី របេ់ សលោកអ្នក ឬ EIP គបចាំ ទរីគកុង 
ញូវយ៉ក នរឹង ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ ទទរួល បាន សេវា គបេរិនសបើ ករូន 
សលោកអ្នក គតរូវ បាន រកស�ើញ ថា មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន។ ការ ធានា រ៉ាប់រង 
េុខភាព ររួមទាំង ការ ធានា រ៉ាប់រង ឯកជន នរិង Medicaid អាច 
សគបើេគមាប ់  ទរូទាត ់សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ។ សេវា EIP គតរូវ ផត 
ែ្ល់ជរូន សដោយ ឥតគរិតមថលៃ ចំសពោះ សលោកអ្នក សហើយ  នរឹង មរិន ប៉ះពាល ់
ដល ់ ការ សចញ មថលៃ  ធានា រ៉ាប់រង េគមាប ់សលោកអ្នក សឡើយ។ 

សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ (EI) អាច ជរួយ សលោកអ្នក  នរិង គគរួេារ 
សលោកអ្នក បាន:

•  ផេ្វងយល ់ពរី  វិធរី ល្ បំែុត ក្ននុង ការ  ផថទាំ ករូន សលោកអ្នក 

•  គាំគទ នរិង សលើកកម្ពេ ់ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូនសលោកអ្នក នរិង

•  ដាក់បញ្ូល ករូន សលោកអ្នក សនៅ ក្ននុង េកម្មភាព គគរួេារ នរិង 
េហគមន៍។

សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ អាច ែ្ល់ជរូន បាន គគប់ ទរីកផនលៃង ក្ននុង 
េហគមន ៍ផដល  ករូន សលោកអ្នក ផតងផត ចំែាយ សពលសវលា 
គបចាំមថងៃរបេ ់ពរួកសគ ផដលររួមមាន ជា អាទិ៍ដរូចជា: 

•  ែទះសលោកអ្នក 

•  មែ្ឌល ផថទាំ កុមារ ឬ មនទរីរ ផថទាំ គគរួេារ សពលមថងៃ ផដល ករូន 
សលោកអ្នក ចរូលររួម 

•  មែ្ឌល េហគមន/៍េកម្មភាព កម្សាន្ត គកុម សលង កម្សាន្ត ទរីធលៃា 
សលង កម្សាន្ត ឬ ទរីកផនលៃង ែាមរួយ ផដល មាតាបរិតា នរិង កុមារ វ័យ 
សក្មង សទៅ កម្សាន្ត េប្ាយ នរិង ទទរួល ការ គាំគទ នរិង 

•  កម្មវិធរី នរិង មែ្ឌល កុមារ តរូច ដរូចជា Early Head Start។ 



2 New York State Department of Health

អ្នក មាន វិជ្ាជរីវៈ ដរូចជា សវជ្បែ្ឌរិត អាច បញ្ូន ទារក ឬ ករូន សក្មង របេ់ 
សលោកអ្នក សទៅកាន់ EIP សលើកផលងផត សលោកអ្នក ជំទាេ ់សនៅសពល មាន 
ក្រី កង្វល ់អំពរី ការ អភរិវឌ្ឍ  របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក 
មាន ក្រី កង្វល ់សលោកអ្នក ក៏ អាច បញ្ូន ករូន របេ់ សលោកអ្នក សទៅកាន់ EIP 
សនៅ ក្ននុង សខោនធរី ផដល សលោកអ្នក រេ់សនៅ  បាន ផដរ។ ទំនាក់ទំនង សខោនធរី 
អាច រក បាន សនៅ សលើ អ៊ីនសធើែរិត តាមរយៈ www.health.ny.gov/
community/infants_children/early_intervention/
county_eip.htm 

ឬ សលោកអ្នក អាច ទរូរេ័ពទ សទៅកាន់ ផខ្ស ទរូរេ័ពទ បនទាន ់24 សម៉ោង របេ់ 
“Growing Up Healthy“ តាមរយៈ សលខ 1-800-522-5006 
សនៅ ក្ននុង ទរីគកុង ញូវយ៉ក េរូម វាយសលខ 311។ សលោកអ្នក អាច  គបរឹក្សា 
ជាមរួយ សវជ្បែ្ឌរិត របេ់ សលោកអ្នក ឬ នរែា ម្នាក់ ផដល សលោកអ្នក 
សជឿទុកចរិត្ត សហើយ សេ្នើេុំ ឲ្យ គាត់ ជរួយ សលោកអ្នក ជាមរួយ នរឹង ការ បញ្ូន 
សនោះ។ ដំសែើរការ បញ្ូន ជរួយ ឲ្យ សលោកអ្នក ផេ្វងយល ់អំពរី EIP។ 
សលោកអ្នក គតរូវផត េសគមចចរិត្ត ថាសតើ EIP មានន័យ េគមាប ់សលោកអ្នក 
នរិង ករូន សលោកអ្នក ផដរឬសទ។ មុនសពល សលោកអ្នក ទទរួល ការ វាយតមមលៃ 
េគមាប ់កម្មវិធរី នរិង ទទរួល សេវា នានា សលោកអ្នក គតរូវផត ែ្ល ់ការ 
អនុញ្ាត  របេ់ សលោកអ្នក ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ។ 

ការ បញ្នូ: ជំហានទមីួយ

www.health.ny.gov/community/
www.health.ny.gov/community/


ជំហានមន អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ: សេៀវសភៅផែនាំ កគមរិត មរូលដ្ឋាន េគមាប ់មាតាបរិតា េ្រីពរី កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ  3

អ្នក សមមបសមមរួល សសវា ដំបូង របស់ 
សោកអ្នក 
មនុេ្សម្នាក ់ក្ននុង ចំសែោម មនុេ្ស ដំបរូង ផដល សលោកអ្នក នរឹង ជរួប សនៅ 
ក្ននុង EIP គឺ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា ដំបរូង (ISC) របេ់ សលោកអ្នក។ 
ISC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង គបរឹក្សា ជាមរួយ សលោកអ្នក អំពរី ក្រីកង្វល ់របេ់ 
សលោកអ្នក េគមាប ់ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ គាត់ នរឹង សឆលៃើយ នរូវ 
រាល់ េំែរួរ ផដល សលោកអ្នក  េាកេរួរ អំពរី EIP។

ISC ក៏នរឹងសធ្វើករិច្ការទាំងសនះែងផដរ: 

•  ពរិនរិត្យសឡើងវិញ សលើ េរិទ្ធរិ របេ់ គគរួេារ សលោកអ្នក នរិង សធ្វើ ឲ្យ គបាកដ 
ថា សលោកអ្នក យល់ ពរី េរិទ្ធរិ ទាំងសនោះ 

•  គបរឹក្សា ជាមរួយ សលោកអ្នក អំពរី ការ វាយតមមលៃ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក  
េគមាប ់EIP នរិង រសបៀប ផដល ការ វាយតមមលៃ សនះ នរឹង កំែត់ ថាសតើ 
ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល សេវា នានា តាមរយៈ EIP ផដរឬសទ 

•  ែ្ល់ជរូន  សលោកអ្នក នរូវ បញ្រី រាយនាម អ្នក វាយ តមមលៃ សនៅ ក្ននុង សខោនធរី 
សលោកអ្នក នរិង ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សគជើេយក  ម្នាក់ ផដល នរឹង  
បំសពញ តាម សេចក្រី គតរូវការ របេ់ ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 

•  ជាមរួយនរឹង ការ អនុញ្ាត របេ់ សលោកអ្នក ជរួយ សរៀបចំ េគមាប ់ការ 
វាយតមមលៃ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក 

•  ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សរៀបចំ េគមាប ់ការ ដរឹកជញ្ូន សទៅកាន់ ការ 
វាយតមមលៃ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក គបេរិនសបើ សលោកអ្នក គតរូវការ វា 

•  ចរូលររួម ក្ននុង ការ វាយតមមលៃ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក គបេរិនសបើ 
សលោកអ្នក មាន បំែង ចង់ ចរូលររួម 

•  ជរូន ដំែរឹង សលោកអ្នក ថា សនៅក្ននុង NYS សេវា EI គតរូវ 
ផត ែ្ល ់ជរូន សដោយ ឥត គរិតមថលៃ  ចំសពោះ គគរួេារ សលោកអ្នក។ 
សទោះជាយ៉ាងែា គបព័ន្ធ   ទរូទាត់គបាក ់របេ់ NYS េគមាប ់EIP 
ដាក់ បញ្ូល នរូវ ការ សគបើគបាេ់   ធានារ៉ាប់រង េាធារែៈ (ដរូចជា 
Medicaid នរិង Child Health Plus) នរិង ធានារ៉ាប់រង 
ឯកជន (ដរូចជា United Healthcare នរិង សែ្សងៗសទៀត) 
េគមាប ់ការេង គបាក់វិញ ចំសពោះ សេវា EI  

•  គបមរូលព័ត៌មាន នរិង ចងគកង ឯកេារ អំពរី   ការ សចញ មថលៃ  ធានា 
រ៉ាប់រង េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក ររួមទាំង ធានារ៉ាប់រង េាធារែៈ 
នរិង ឯកជន។ ព័ត៌មាន សនះ ររួមមាន ជា អាទិ៍ដរូចជា: គបសភទ មន 
សគោលការែ៍ ធានារ៉ាប់រង ឬ ផែនការ  អត្គបសយោជន៍េុខភាព 
ស្្មោះ អ្នក ធានា រ៉ាប់រង ឬ អ្នក គគប់គគង ផែនការ សលខ េម្គាល ់
សគោលការែ៍ ឬ ផែនការ គបសភទ មន  ការ សចញ មថលៃ ធានា 
រ៉ាប់រងសនៅ ក្ននុង សគោល ការែ៍ នរិង ព័ត៌មាន សែ្សងៗ ផដល  គតរូវការ 
េគមាប់គរិតលុយ សលើ ការ ធានា រ៉ាប់រងេគមាប ់ សលោកអ្នក នរិង 

•  ពន្យល ់អំពរី េរិទ្ធរិ នរិង ការ ទទរួល ខុេគតរូវ របេ់ សលោកអ្នក ទាក់ទង 
នរឹង  ការ ធានា រ៉ាប់រង េុខភាព េគមាប ់គគរួេារ សលោកអ្នក នរិង 
សឆលៃើយ  េំែរួរ របេ់ សលោកអ្នក អំពរី ករិច្ការពារ ផដល  ច្ាប់ ែ្ល ់ជរូន 
េគមាប ់អត្គបសយោជន ៍ធានា រ៉ាប់រង គគរួេារ។ 

គបេរិនសបើ ការ វាយតមមលៃ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក  បង្ាញ ថា ពរួកសគ មាន 
េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន EIP សនោះ ISC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង: 

•  សឆលៃើយ េំែរួរ របេ់ សលោកអ្នក អំពរី EIP សនោះ 

•  សរៀបចំ ករិច្គបជុ ំមរួយ សដើម្រី សធ្វើការ សលើ ផែនការ សេវា គគរួេារ តគមរូវ 
តាម េ្ានភាប បុគ្គល (IFSP) របេ់ សលោកអ្នក 

•  ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ ផេ្វងយល ់ ថាសតើ  ករិច្គបជុ ំសនះ មាន 
លក្ខែៈ យ៉ាងែា ខលៃះ សតើ នរែា ខលៃះ សទៀត ផដល គតរូវផតចរូលររួម 
សហើយ  អាច អសញ្ើញ នរែា ខលៃះ ឲ្យចរូលររួមបាន 

•  ពន្យល ់អំពរី រសបៀប ផដល អាច សគបើគបាេ់ ធានា រ៉ាប់រង េុខភាព 
របេ់ សលោកអ្នក សហើយ សេវា អន្តរាគមន ៍ បឋមវ័យ សនោះ នរឹង ពុំ 
មាន ការ គរិតមថលៃ ចំសពោះ សលោកអ្នក សឡើយ 

•  គបេរិនសបើ  ករូនសលោកអ្នក ពុំ មាន ការ ធានា  សទសនោះ ISC នរឹង 
ទទរួល ខុេគតរូវ ក្ននុង ការ ជរួយ សលោកអ្នក សនៅ ក្ននុង ការ កំែត់ នរិង 
ដាក់ពាក្យេុ ំកម្មវិធរី អត្គបសយោជន ៍ផដល គគរួេារ សលោកអ្នក អាច 
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នរឹង មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន ររួមមាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា Medicaid, 
Child Health Plus នរិង Social Security Disability 
Income សទោះជាយ៉ាងែា សលោកអ្នក មរិន ចាំបាច ់ចុះស្្មោះ 
សដើម្រី ទទរួល បាន ការ ែ្ល់ជរូន សេវារបេ់ EIP សឡើយ 

•  ទទរួល ព័ត៌មាន អំពរី េ្ានភាព មន ការ សចញ មថលៃ ធានារ៉ាប់រង ឯកជន 
េគមាប ់គគរួេារ សលោកអ្នក នរិង េ្ានភាព Medicaid 

•  ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សដោះគេាយ រាល់ បញ្ា ផដល អាច នរឹង 
សកើតសឡើង ររួមមាន  ជាអាទិ៍ ដរូចជា ការ មរិន យល់គេបគ្នា  អំពរី សេវា 
ទាំងឡាយ ផដល សលោកអ្នក នរិង ករូន សលោកអ្នក អាច នរឹង គតរូវការ 

•  ែ្ល ់ជរូន សលោកអ្នក នរូវ ព័ត៌មាន អំពរី កម្មវិធរី នរិង សេវា សែ្សងៗ ផដល 
អាច ជរួយ គគរួេារ សលោកអ្នក បាន ររួមមាន ជា អាទិ៍ដរូចជា NYS 
Office for People with Developmental Disabilities 
(OPWDD) [ការិយាល័យ NYS េគមាប ់អ្នក មាន ពរិការភាព 
ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ] ភាព មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន នរិង កម្មវិធរី នរិង សេវា 
ផដល អាច រកបាន 

•  ពរិភាក្សា ជាមរួយ សលោកអ្នក នរិង អ្នកវាយតមមលៃ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក 
ថាសតើ ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ជា េក្ានុពល េគមាប ់ទទរួល កម្មវិធរី 
នរិង សេវានានា សគកោម  OPWDD ផដរ ឬសទ នរិង 

•  សដោយ មាន  ការ យល់គពមពរី  សលោកអ្នក ជរូន ដំែរឹង អ្នក ទំនាក់ទំនង 
េមគេប េគមាប ់OPWDD អំពរី ភាព មាន េរិទ្ធរិ ជា េក្ានុពល 
របេ់ ករូន សលោកអ្នក េគមាប ់ទទរួល កម្មវិធរី នរិង សេវា OPWDD។ 
គបេរិនសបើ សលោកអ្នក មាន ចំែាប់ អារម្មែ៍ អ្នក េគមបេគមរួល 
សេវា របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ បញ្ូន សទៅកាន់ 
OPWDD។ 

គបេរិនសបើ ការ វាយតមមលៃ បង្ាញ ថា ករូន របេ់ សលោកអ្នក ពុំ មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល 
បាន EIP សនោះ ISC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ជគមាប សលោកអ្នក អំពរី សេវា 
សែ្សងៗ ផដល អាច ជរួយ បាន។ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក មរិន យល់គេប ជាមរួយ 
នរឹង លទ្ធែល វាយតមមលៃ សទសនោះ សលោកអ្នក អាច ប្រឹង ឧទ្ធរែ៍ សលើ សេចក្រី 
េសគមច សនោះ បាន។ សលោកអ្នក អាច ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ  សលើផែ្នក េ្រីពរី “េរិទ្ធរិ 
របេ់ សលោកអ្នក ក្ននុង នាម ជា មាតាបរិតា សនៅ ក្ននុង Early Intervention 
Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ]“ សដើម្រី ឲ្យ ដរឹង ពរី ជសគមើេ ផដល  
សលោកអ្នក អាច មាន គបេរិនសបើ សលោកអ្នក មរិន យល់គេប ជាមរួយ នរឹង 
លទ្ធែល វាយតមមលៃ សទសនោះ។ 
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ការ វាយតនមលៃ សមរាប់ កូន សោកអ្នក 
គបេរិនសបើ សលោកអ្នក េសគមចចរិត្ត ថា EIP អាច ជរួយ ករូន នរិង គគរួេារ 
សលោកអ្នក បាន សនោះ ជំហាន បនទាប ់សទៀត គឺ វាយតមមលៃ ករូន សលោកអ្នក។ 
ការ វាយតមមលៃ សនះសហៅថា ការ វាយតមមលៃ ពហុវិន័យ 

(MDE)។ “ពហុវិន័យ“ មានន័យថា គកុម អ្នក មាន វិជ្ាជរីវៈ មាន គុែវុឌ្ឍរិ 
មក ពរី វិន័យ ឬ វិជ្ាជរីវៈ សែ្សងៗ នរឹង ចរូលររួម សនៅ ក្ននុង ការ វាយតមមលៃ េគមាប ់
ករូន សលោកអ្នក។ កុមារ ផដល វិនរិច្័យសរោគ ស�ើញ មាន េ្ានភាព មរួយ ចំនរួន 
មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន EIP សដោយ េ្វ័យគបវត្តរិ។ េគមាប ់កុមារ ទាំងសនះ 
សគោលបំែង មន MDE គឺ វាយតមមលៃ ភាព រឹងមាំ តគមរូវការ នរិង កគមរិត 
បច្នុប្ន្ន  មន មុខងារ អភរិវឌ្ឍន ៍គគប់ផែ្នក ទាំងអេ ់របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ 
ផែ្នក ទាំងគបាំ មន ការ  លរូតលាេ ់ផដល នរឹង គតរូវ បាន ពរិនរិត្យ សមើល សដើម្រី 
ជរួយ េគមរួល ដល ់ការ  បសងកើត IFSP គឺ: បញ្ាញាែ (ការ េរិក្សា នរិង 
ការ គរិត) រាងកាយ (ការ លរូតលាេ ់ផភ្នក គតសចៀក េមត្ភាព ចលករ 
ដុល នរិង េុទ្ធ) ការ គបាគេ័យ ទាក់ទង (ការ យល់ នរិង ការ សគបើគបាេ់ 
ពាក្យសពចន)៍ ចរិត្ត េង្គម (ទាក់ទង នរឹង អ្នក ដមទ) នរិង ការ េគមប ខលៃលួន 
(ជំនាញ  ជរួយ ខលៃលួន ឯង ដរូចជា ការ បញ្នុក ចំែរី អាហារ)។ គបេរិនសបើ 
េង្ស័យ ថា មាន  ភាព យឺតយ៉ាវ ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ ករូន សលោក អ្នក នរឹង  ទទរួល 
បាន ការ វាយតមមលៃ  សដើម្រី កំែត ថាសតើ ពរួកសគ មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន សេវា 
នរិង ការ គាំគទ ពរី EI ផដរ ឬសទ។ 

ISC របេ់ សលោកអ្នក  ទទរួល ខុេគតរូវ ក្ននុង ការ ពរិភាក្សា  អំពរី ជសគមើេ 
ទាំងអេ ់េគមាប ់ការ វាយតមមលៃ ជាមរួយ សលោកអ្នក ពរី បញ្រី រាយនាម អ្នក 
វាយតមមលៃ ផដល បាន អនុម័ត សដោយ New York State Department 
of Health [គកេរួង េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក] ។ ការ សនះ  ររួមមាន ជា 
អាទិ៍ ដរូចជា ការ ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ េសគមចចរិត្ត ថាសតើ អ្នក វាយតមមលៃ 
ែាម្នាក់ ផដល ល្ ជាង សគ បំែុត សដោយ ផែ្កសលើ តគមរូវការ  របេ់ ករូន 
សលោកអ្នក ទរីតាំង របេ់ អ្នក វាយតមមលៃ គបសភទ មន ការ វាយតមមលៃ ផដល បាន 
អនុវត្ត នរិងទរីកផនលៃង  េគមាប ់ការ វាយតមមលៃ (ែទះ ឬ ទរីភ្នាក់ងារ វាយតមមលៃ)។ 

សនៅសពល សលោកអ្នក សគជើេយក អ្នក វាយតមមលៃ ែា ម្នាក់ ររួចសហើយ 
សលោកអ្នក ឬ ISC របេ់ សលោកអ្នក សដោយ មាន  ការ អនុញ្ាត ពរី 
សលោកអ្នក នរឹង ទរូរេ័ពទ  សហៅ អ្នក វាយតមមលៃ នរិង សធ្វើការ ែាត់ ជរួប  េគមាប ់
ការ វាយតមមលៃ ករូន សលោកអ្នក។ សលោកអ្នក គតរូវផត ែ្ល ់ការ យល់គពម ជា 
លាយលក្ខែ៍ អក្សរ មុន សពលសធ្វើការ វាយតមមលៃ។ ដំសែើរការ វាយតមមលៃ 
គតរូវផត សឆលៃើយតប សទៅនរឹង េាវតា វប្ធម ៌របេ់ ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 
ររួមមាន ជា អាទិ៍ ដរូចជា ភាេា ផដល នរិយាយ សនៅ ែទះ។ 

MDE របេ់ ករូន សលោកអ្នក នរឹង ដាក់ បញ្ូល នរូវ: 

•  ការ វាយតមមលៃ េុខភាព ររួម មាន ជា អាទិ៍ ដរូចជា ការ ពរិនរិត្យផភ្នក នរិង 
គតសចៀក។ ការ វាយតមមលៃ េុខភាព េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក គរួរ ផត 
សធ្វើសឡើង សដោយ អ្នក ែ្ល ់សេវា ផថទាំ េុខភាព ករូន សលោកអ្នក តាម 
ផដល អាច សធ្វើបាន។ គបេរិនសបើ ករូន សលោកអ្នក សទើប ផត បាន ពរិនរិត្យ 
េុខភាព ថ្មរីៗ សនះ ការ ពរិនរិត្យ េុខភាព ថ្មរីមរួយ សទៀត អាច នរឹង  ជា មរិន 
ចាំបាច ់សទ 

•  សដោយ មាន ការ យល់គពម ពរី សលោកអ្នក ការ ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ 
សទៅសលើ កំែត់គតា ពរីមុនៗ របេ់ ករូន សលោកអ្នក ផដល អាចមាន 
គបសយោជន៍ 

•  ការ វាយតមមលៃ សទៅសលើ ភាព រឹងមាំ នរិង តគមរូវការ របេ់ ករូន សលោកអ្នក 
សនៅក្ននុង  ការ អភរិវឌ្ឍ ផែ្នក នរីមរួយៗ (រាងកាយ បញ្ាញាែ ការ 
គបាគេ័យ ទាក់ទង ចរិត្ត េង្គម នរិង ការ េគមបខលៃលួន) 

•  បទេម្ាេន ៍ជាមរួយ សលោកអ្នក អំពរី ក្រី កង្វល ់របេ់ សលោកអ្នក 
ទាក់ទង នរឹង ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូន សលោកអ្នក នរិង លក្ខែៈ របេ់ 
ករូន សលោកអ្នក នរិង 

•  ករិច្ពរិភាក្សា  អំពរី តគមរូវការ ដរឹកជញ្ូន ករូន សលោកអ្នក គបេរិនសបើ 
សេវា EI នរឹង សធ្វើសឡើងសនៅ សគកៅ ែទះ។ 

លទ្ធែល មន MDE នរឹង គតរូវ សគបើគបាេ់ ក្ននុងការ កំែត់ អំពរី ភាព មានេរិទ្ធរិ 
ទទរួល បាន  EIP របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ សលោកអ្នក នរិង គកុម អ្នក 
វាយតមមលៃ នរឹង ជរួបគបជុំ នរិង ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ សទៅសលើ ព័ត៌មាន ទាំងអេ់ 
អំពរី វឌ្ឍនភាព មន ការ  អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ គកុម អ្នក វាយតមមលៃ 
នរឹង គបរឹក្សា ជាមរួយ សលោកអ្នក  ថាសតើ ករូន សលោកអ្នក បំសពញ តាម 
លក្ខែៈ វិនរិច្័យ EIP េគមាប់ ការ មាន ភាព យឺតយ៉ាវ ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ 
ឬេ្ានភាព ែលៃូវកាយ ឬ ែលៃូវចរិត្ត ផដល បាន វិនរិច្័យ សរោគ ស�ើញ សហើយ 
មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន EIP ផដរ ឬសទ។ 
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ការ វាយតនមលៃ មគរួស្រ 
ជាផែ្នក មរួយ មន MDE របេ់ ករូន សលោកអ្នក សលោកអ្នក នរឹង ទទរួល បាន 
ឱកាេ ក្ននុង ការ ចរូលររួម សនៅ ក្ននុង ការ វាយតមមលៃ គគរួេារ សដោយ េ្ម័គគចរិត្ត។ វា 
មរិន តគមរូវ ជា ចាំបាច ់សទ។ ការ វាយតមមលៃ គគរួេារ គឺ តគមង់ទរិេ សទៅសលើ 
គគរួេារ សហើយ សគបើគបាេ់ េគមាប ់ជរួយ ដល ់សលោកអ្នក សនៅ ក្ននុង ការ កំែត់ 
អំពរី ធនធាន អាទរិភាព នរិង ក្រីកង្វល ់របេ់ គគរួេារ សលោកអ្នក ផដល ទាក់ទង 
នរឹង ការ ផថទាំ នរិង ការ ពគងរីក ការ អភរិវឌ្ឍ ករូន សលោកអ្នក។ វា  មរិនផមន ជា  
ការ សធ្វើសតេ្ត សលើ ជំនាញ ចរិញ្រឹម បរីបាច ់ផថរក្សា របេ់ សលោកអ្នក សទ។ ការ 
វាយតមមលៃ គគរួេារ គឺ ផែ្ក សលើ ព័ត៌មាន ផដល ែ្ល់ជរូន សដោយ សលោកអ្នក នរិង 
គគរួេារ សលោកអ្នក   សនៅ ក្ននុង ករិច្ពរិភាក្សា  មរួយ ទល់មរួយ ជាមរួយ េមាជរិក 
គកុម អ្នក វាយតមមលៃ  េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក។ ការ វាយតមមលៃ គគរួេារ អាច 

ជរួយ ដល ់សលោកអ្នក ក្ននុង ការ  គរិត អំពរី អ្វរី ផដល សលោកអ្នក គតរូវការ ជាង សគ 
បំែុត ពរីសេវា EI នរិង សេវា នរិង ការ គាំគទ សែ្សងៗ ពរី េហគមន៍។ វា ក៏ អាច 
ជរួយ ដល ់សលោកអ្នក ែងផដរ ក្ននុង ការ សរៀបចំ េគមាប ់ ករិច្គបជុ ំIFSP របេ់ 
សលោកអ្នក។ ព័ត៌មាន ទាំងអេ ់ផដល សលោកអ្នក ផចករំផលក គតរូវ បាន រក្សា ជា 
លក្ខែៈ ឯកជន។ សលោកអ្នក េសគមច ចរិត្ត អំពរី ព័ត៌មាន   អ្វរីខលៃះ ពរី ការ វាយតមមលៃ 
ផដល គរួរ ផត គតរូវ បាន ដាក់ បញ្ូល សនៅ ក្ននុង របាយការែ៍ វាយតមមលៃ នរិង 
ពរិភាក្សា សនៅ ក្ននុង ករិច្គបជុ ំIFSP របេ់ សលោកអ្នក។ 
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ផែនការ សេវា គគរួេារ តគមរូវ តាម េ្ានភាព បុគ្គល  ឬ IFSP របេ់ 
សលោកអ្នក គឺជា ផែនការ  ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ មរួយ ផដល នរឹង គតរូវ 
បាន សរៀបចំ ជា ពរិសេេ េគមាប ់សលោកអ្នក ករូន សលោកអ្នក នរិង គគរួេារ 
សលោកអ្នក ផដល សរៀបរាប់ នរិង ពន្យល ់អំពរី សេវា EI ផដល ករូន នរិង គគរួេារ 
សលោកអ្នក នរឹង ទទរួល បាន។ គបេរិនសបើ MDE បង្ាញ ថា ករូន សលោកអ្នក 
មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន EIP សនោះ ISC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង សរៀបចំ 
ករិច្គបជុ ំIFSP មរួយ សដើម្រី អង្គនុយ នរិង េរសេរ IFSP របេ់ សលោកអ្នក។ 
IFSP គឺជា ឯកេារ ដ៏ េំខាន ់មរួយ សហើយ សលោកអ្នក គឺជា េមាជរិក ដ៏ 
េំខាន ់ម្នាក់ មន គកុម ផដល បសងកើត វា សឡើង។ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក គតរូវការ 
សពលសវលា បផន្ម សដើម្រី គរិត  អំពរី ផែនការ សនោះ េរូម សេ្នើេុំ។ សលោកអ្នក 
អាចជា នរឹង ចង់ ពរិភាក្សា  ផែនការ ជាមរួយ េមាជរិក គគរួេារ ឬ ពរិនរិត្យ វា 
សឡើងវិញ សដើម្រី សធ្វើ ឲ្យគបាកដថា វា បំសពញ តាម តគមរូវការ របេ់ ករូន នរិង 
គគរួេារ សលោកអ្នក។ សលោកអ្នក នរឹង  គតរូវបាន សេ្នើេុំ ឲ្យ ចុះហត្សលខា 
សលើ IFSP របេ់ សលោកអ្នក សនៅសពល ផែនការ បញ្ប់។ សនៅសពល 
សលោកអ្នក ចុះហត្សលខា សលើ IFSP សលោកអ្នក បង្ាញ ថា សលោកអ្នក 
បាន  ចរូលររួម  ករិច្គបជុ ំIFSP សហើយ សលោកអ្នក យល់គេប ជាមរួយ នរឹង 
សេវា ទាំងឡាយ សនៅ ក្ននុង ផែនការ សនោះ។ សលោកអ្នក ក៏ ែ្ល ់ការ យល់គពម 
ឲ្យ ចាប់សែ្ើម សេវា EI ែងផដរ។ 

គបេរិនសបើ សលោកអ្នក នរិងគកុម IFSP មរិន យល់គេប គ្នា សទៅសលើ IFSP 
សទសនោះ សលោកអ្នក មរិន ចាំបាច ់ចុះហត្សលខា សលើ IFSP សឡើយ។ 
សលោកអ្នក អាច ែ្ល ់ការ យល់គពម ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ សដើម្រី 
ចាប់សែ្ើម សេវា ផដល សលោកអ្នក បាន យល់គេប ជាមរួយ នរិង  សគបើគបាេ់ 
េរិទ្ធរិ គេបច្ាប ់របេ់ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សដោះគេាយ ភាព មរិន យល់គេប 
គ្នា។ 

ISC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ជគមាប សលោកអ្នក អំពរី អ្វរី ផដល  សកើតសឡើង សនៅ 
ក្ននុង ករិច្គបជុ ំIFSP នរិង ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សរៀបចំ។ សរឿងេំខាន់ៗ 
មរួយ ចំនរួន ផដល សលោកអ្នក គតរូវ ដរឹង អំពរី ករិច ្គបជុំ IFSP របេ់ សលោកអ្នក 
ររួមមាន ជា អាទិ៍ ដរូចជា: 

•  ករិច្គបជុ ំIFSP គតរូវផតសធ្វើសឡើង  តាម សពលសវលា នរិង ទរីកផនលៃង ផដល 
ល្ េគមាប ់ សលោកអ្នក នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 

•  សលោកអ្នក ISC របេ់ សលោកអ្នក មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ (EIO) 
សនៅ ក្ននុង សខោនធរី សលោកអ្នក នរិង គកុម អ្នក វាយតមមលៃ ឬ  េមាជរិក គកុម 
ផដល បាន សគជើេសរើេ គតរូវផត ចរូលររួម សនៅ ក្ននុង ករិច្គបជុ ំ

•  សលោកអ្នក អាច អសញ្ើញ អ្នក ដមទ សទៀត ឲ្យ មក ចរូលររួម ករិច្គបជុ ំIFSP 
ដរូចជា គកុមគគរួេារ មរិត្តភក្រិ ឬ អ្នក សមើលផថ ករូនសក្មង ឬ អ្នក ែ្ល ់
សេវា ផថទាំ កុមារ ជាសដើម 

•  ISC របេ់ សលោកអ្នក អាច អសញ្ើញ អ្នក ដមទសទៀត ឲ្យ មក ចរូលររួម សនៅ 
ក្ននុង ករិច្គបជុ ំសនោះ សដោយ មានការ  យល់គពម ពរី សលោកអ្នក 

•  សលោកអ្នក អាច  សេ្នើ ឲ្យ អ្នក តេ៊រូមតរិ មរួយ ររូប ចរូលររួម សនៅ ក្ននុង ករិច្គបជុ ំ

•  សលោកអ្នក ISC របេ់ សលោកអ្នក អ្នក វាយតមមលៃ ករូន សលោកអ្នក នរិង EIO 
របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ សលើ ព័ត៌មាន ផដល បាន គបមរូល អំពរី 

ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូន សលោកអ្នក សហើយ នរឹង េសគមចចរិត្ត  ររួមគ្នា 
អំពរី រសបៀប ផដល EIP នរឹង ជរួយ ដល ់ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 

•  ធនធាន អាទរិភាព នរិងក្រីកង្វល ់របេ់ គគរួេារ សលោកអ្នក 
ផដល ទាក់ទង នរឹង ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូន សលោកអ្នក នរឹង គតរូវ 
បាន សលើក យ ក មក ពរិភាក្សា 

•  សលោកអ្នក នរឹង ជរួយ កំែត់ ពរី លទ្ធែល (ភាពរីកចសគមើន 
ផដល សលោកអ្នក ចង់ សមើល ស�ើញ សនៅ ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ 
ករូន សលោកអ្នក) េគមាប ់ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 

•  យុទ្ធេាគេ្ត េកម្មភាព នរិង សេវា  ទាំងឡាយ ផដល នរឹង  នាំ 
សទៅរក លទ្ធែល ផដល សលោកអ្នក េង្រឹម ថា ្ ាន ដល ់នរឹង 
គតរូវ បាន បសងកើតសឡើង នរិង  េរសេរ សនៅ សលើ ផែនការ 

•  តគមរូវការ សេវា ពន្យារសពល  របេ់ សលោកអ្នក នរឹង គតរូវ បាន 
សលើក យក មក ពរិភាក្សា តាម ការ េមរម្យ នរិង កំែត់ សដោយ 
ផែ្ក សទៅសលើ តគមរូវការ  ជាលក្ខែៈ បុគ្គល មន ករូន នរិង គគរួេារ 
សលោកអ្នក។ សេវា ពន្យារសពល អាច សគបើគបាេ់ េគមាប ់ការ 
បន្ធូរបន្យ ជា បសែ្ោះ អាេន្ន មន  ការ ទទរួល ខុេគតរូវ ក្ននុង 
ការ ផថទាំ ផដល អាច នរឹង ចាំបាច់ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក។ 
ការ ពន្យារសពល អាច ែ្ល់ជរូន សនៅ តាម ែទះ ឬ ទរីតាំង 
េមរម្យ  សែ្សងសទៀត 

•  សដើម្រី ដាក់ បញ្ូល សេវា សនៅ ក្ននុង IFSP របេ់ សលោកអ្នក 
សលោកអ្នក នរិង េមាជរិក ទាំងអេ ់មន គកុម IFSP គតរូវផត 
យល់គេប ជាមរួយ នរឹង សេវា នរិង 

ផែនការ សសវា មគរួស្រ  តមមរូវតាម 
ស្ថា នភាព បុគ្គល របស់ សោកអ្នក 
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•  សលោកអ្នក អាច ទទរួល យក ឬ បដរិសេធ សេវា EI ែាមរួយ សដោយ 
មរិន បងក សគគោះថ្នាក់ ដល ់េរិទ្ធរិ របេ់ ករូន សលោកអ្នក ក្ននុង ការ ទទរួល សេវា  
EI ដមទសទៀត ផដល មាន កំែត់ សនៅ ក្ននុង IFSP។ 

IFSP របេ់ គគរួេារ សលោកអ្នក នរឹង ដាក់បញ្ូល ព័ត៌មាន ដរូចតសទៅ: 

•  សេចក្រី ផថលៃងការែ៍ អំពរី កគមរិត មុខងារ បច្នុប្ន្ន របេ់ ករូន សលោកអ្នក 

•  សដោយ មាន ការ អនុញ្ាត ពរី សលោកអ្នក សេចក្រី ផថលៃងការែ៍ អំពរី  
ធនធាន អាទរិភាព នរិង ក្រីកង្វល ់របេ់ គគរួេារ សលោកអ្នក ផដល 
ទាក់ទង នរឹង ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ ករូន សលោកអ្នក 

•  សេចក្រី ផថលៃងការែ៍ អំពរី លទ្ធែល ចម្ងៗ ផដល បាន រំពរឹងទុក ពរី សេវា 
EI ។ លទ្ធែល IFSP គតរូវផត  មាន ន័យ នរិង ផែ្ក សលើ តគមរូវការ នរិង 
អាទរិភាព របេ់ ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 

•  សេចក្រីផថលៃងការែ ៍អំពរី សេវា EI ររួមមាន ជាអាទិ៍ដរូចជា ការ 
ដរឹកជញ្ូន ផដល គតរូវ បំសពញ តាម  តគមរូវការ របេ់ ករូន នរិង គគរួេារ 
សលោកអ្នក 

•  ផែនការ េគមាប ់ សពល ផដល ករូន សលោកអ្នក េ្រិត ក្ននុង ការ ផថទាំ 
សពល មថងៃ នរិង សពលែា ចាំបាច់ អ្នក ែ្ល ់សេវា EI ផដល គតរូវ 
បែ្នុះបែ្ាល បុគ្គលរិក ផថទាំ សពលមថងៃ សដើម្រី បំសពញតាម តគមរូវការ 
របេ់ ករូន សលោកអ្នក 

•  ការ បញ្ាទរិញ ឬ សវជ្បញ្ា របេ់ គគរូសពទ្យ ជំនរួយការ គគរូសពទ្យ ឬ  
គរិលានុប្ដ្ឋាក ជំនាញ េគមាប ់សេវា EI ផដល តគមរូវ ឲ្យ មាន  ការ 
បញ្ាទរិញ/ សវជ្បញ្ា ពរី អ្នក មាន វិជ្ាជរីវៈ សវជ្េាគេ្ត ជាក់លាក ់

•  សេចក្រី ផថលៃងការែ៍ អំពរី សេវា សែ្សងៗ ររួមមាន ជា អាទិ៍ដរូចជា សេវា 
សវជ្េាគេ្ត ផដល គតរូវការ សដោយ ករូន ឬ គគរួេារ សលោកអ្នក ផដល ពុំ 
មាន ែ្ល ់ជរូន ឬ ទរូទាត់គបាក ់ ពរី EIP 

•  កាលបរិសច្ទ ផដល រំពរឹង ថា  សេវា នរឹង ចាប់សែ្ើម ឲ្យ បាន ឆាប់  តាម 
ផដល អាច សធ្វើបានបនទាប់ពរី ករិច្គបជុ ំIFSP សនៅសពល សលោកអ្នក 
បាន ចុះហត្សលខា សលើ ផែនការ នរិង បាន ែ្ល ់ការ អនុញ្ាត 
ររួចរាល់ 

•  ស្្មោះ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា  បន្ត ផដល នរឹង ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង 
ការ  អនុវត្ត ផែនការ ជាក់ផេ្ង 

•  ជំហាន ទាំងឡាយ ផដល ជរួយ ដល់ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 
ក្ននុង ការ ែលៃាេ់ប្ូរ សេវា សែ្សងៗ ររួមមាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា សេវា អប់រំ 
ថ្នាក់  មសត្តយ្យ ពរិសេេ។ សនៅក្ននុង EIP សយើងសហៅវាថា ផែនការ 
អន្តរកាល នរិង 

•  សេចក្រី ផថលៃងការែ៍ អំពរី បរិេ្ាន ធម្មជាតរិ ផដល សេវា EI នរឹង គតរូវ 
បាន ែ្ល់ជរូន។ “បរិេ្ានធម្មជាតរិ“ មានន័យ ថា មជ្ឈដ្ឋាន ផដល 
សគ ស�ើញ មាន ទារក នរិង ករូនសក្មង សនៅ ក្ននុង េហគមន ៍ជាទរូសទៅ។ 
មជ្ឈដ្ឋាន សនះ អាចជាែទះ ឬ ទរីតាំង េហគមន ៍សែ្សងសទៀត ដរូចជា 
កផនលៃង ផថទាំ សពលមថងៃ ឬ ទរីធលៃាសលង កម្សាន្ត។ 

សេវា ទាំងឡាយ គរួរ ផត ចាប់សែ្ើម  ភលៃាមៗ បនទាប ់ពរី សលោកអ្នក បាន  
ែ្ល ់ការ យល់គពម េគមាប ់សេវា EI ផដល មាន រាយស្្មោះ សនៅ ក្ននុង 
IFSP។ EIO របេ់ សលោកអ្នក គតរូវផត សកោះគបជុំ យ៉ាងសហោចែាេ់ 
មរួយ ឆ្នាំ ម្ង សដើម្រី វាយតមមលៃ នរិង  ផកេគមរួល IFSP េគមាប ់ករូន នរិង 
គគរួេារ សលោកអ្នក តាម កា ចាំបាច់។ EIO ក៏ ទទរួល ខុេគតរូវ ែងផដរ  
ចំសពោះ ការ សធ្វើ ឲ្យ គបាកដ ថា IFSP មាន ការ ពរិនរិត្យសឡើងវិញ  សរៀងរាល់ 
គបាំមរួយផខ ម្ង ឬ ញរឹកញាប់ ជាងសនះ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក សេ្នើេុំ ឲ្យ 
ពរិនរិត្យសឡើងវិញ។ 
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បរសិ្ថា នធម្មជាតិ 

ច្ាប់េហព័ន្ធផដល បានបសងកើត EIP ផចងថា សេវា EI គតរូវ ផត ែ្ល ់
ជរូន សនៅ ក្ននុង បរិេ្ាន ធម្មជាតរិ ឲ្យ បាន សគចើន តាម ផដល អាច សធ្វើបាន។ 
បរិេ្ាន ធម្មជាតរិ គឺជា មជ្ឈដ្ឋាន ទាំងឡាយ ែា  ផដល ទារក នរិង 
ករូនសក្មង ផដល មាន ឬ គ្មាន តគមរូវការ ពរិសេេ នរិង គគរួេារ ពរួកសគ ចរូលររួម 
សនៅ ក្ននុង ទមលៃាប ់នរិង េកម្មភាព គបចាំមថងៃ  ផដល មាន េារៈេំខាន់ ចំសពោះ 
ពរួកសគ សហើយ បសគមើ ជា ឱកាេ េរិក្សា ដ៏េំខាន់។ បរិេ្ាន ធម្មជាតរិ អាច 
រាប់បញ្ូលដរូចជា ែទះ របេ់ សលោកអ្នក ទរីកផនលៃង  ែ្ល ់ការ ផថទាំ កុមារ ទរីធលៃា 
សលង កម្សាន្ត អាហារដ្ឋាន េ្ាប័ន ដរឹកជញ្ូន េាធារែៈ បែ្ាល័យ 
ែ្សារ ទំសនើប ទរីេកការៈបរូជា នរិង មជ្ឈដ្ឋាន េហគមន ៍សែ្សងៗសទៀត។ 
បរិេ្ាន ធម្មជាតរិ មរិនផមន គគាន់ផត ជា ទរីកផនលៃង ឬ ទរីតាំង សឡើយ។ 
វា ក៏ជា ទមលៃាប ់នរិង េកម្មភាព គគរួេារ ែងផដរ ររួមមាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា 
អាហារ គគរួេារ ការ ងរូតទរឹក សម៉ោង ចរូល សគង ការ គបារព្ធពរិធរី របេ់ គគរួេារ 

ការងារ គគរួេារ នរិង ការ  សទៅ េរួរេុខទុក្ខ គគរួេារ នរិង មរិត្តភក្រិ។ អាច 
មាន សេវា មរួយ ចំនរួន ផដល គតរូវ បាន ែ្ល់ជរូន សនៅ តាម ទរីភ្នាក់ងារ ឬ 
េាលាសរៀន ែាមរួយ ផដល  មាន ឯកសទេ ខាង សេវា EI គបេរិនសបើ 
សនះ ជា មជ្ឈដ្ឋាន ផដល ល្ បំែុត េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក។ សដោយេារផត 
បរិេ្ាន ធម្មជាតរិ គឺជា ទរីកផនលៃង ផដល កុមារ ផដល មាន ឬ គ្មាន 
តគមរូវការ ពរិសេេ រេ់សនៅ សរៀនេរូគត សលង កម្សាន្ត នរិង ចរូលររួម សនៅ 
ក្ននុង េកម្មភាព នរិង គពរឹត្តរិការែ៍ េហគមន/៍ អ្នក ជរិតខាង សនោះ វា ែ្ល ់
ឱកាេ ឲ្យ កុមារ ទាំងអេ ់សរៀនេរូគត ពរី គ្នា សទៅវិញ សទៅមក។ 
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អ្នកសមមបសមមរួល សសវា  បន្តរបស់ សោកអ្នក 
សនៅក្ននុង ករិច្គបជុ ំIFSP ដំបរូង របេ់ សលោកអ្នក សយើង នរឹង សេ្នើ ឲ្យ 
សលោកអ្នក សគជើេសរើេ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា  បន្ត (OSC) មរួយ ររូប 
ផដល អាច   សែ្សងពរី ISC របេ់ សលោកអ្នក។ ការសគជើេសរើេ OSC របេ់ 
សលោកអ្នក គឺជា ការ េសគមចចរិត្ត ដ៏ េំខាន ់មរួយ។ អ្នក េគមបេគមរួល 
សេវា សនះ នរឹង គតរូវ ទទរួល ខុេគតរូវ ចំសពោះ ការ អនុវត្ត IFSP របេ់ 
សលោកអ្នក ជាក់ផេ្ង។ 

អ្នក េគមបេគមរួល សេវា  បន្ត របេ់ សលោកអ្នក ក៏ នរឹង គតរូវ ទទរួល ខុេគតរូវ  
ែងផដរ ចំសពោះ: 

•  ការ គបរឹក្សា ជាមរួយ សលោកអ្នក អំពរី រាល់ ការ សគគោងសពល នរិង 
តគមរូវការ សែ្សងសទៀត ផដល គគរួេារ របេ់ សលោកអ្នក អាច នរឹង 
មាន ផដល នរឹង ប៉ះពាល ់ដល ់ការ ចាត់តាំង អ្នក ែ្ល ់សេវា 

•  ការ ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ សទៅសលើ IFSP សដើម្រី កំែត់ តគមរូវការ 
សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ របេ់ ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក 

•  ការ ទាក់ទង សលោកអ្នក សដើម្រី បញ្ាក់ អះអាង អំពរី ការ 
សគគោងសពល សេវា នរិង តគមរូវការ ទាំងឡាយ 

•  ការ ចាត់តាំង នរិង ការ សរៀបចំ អ្នក ែ្ល ់សេវា សដើម្រី ែ្ល ់សេវា 
សនៅ ក្ននុង IFSP ផដល មាន ការ អនុម័ត សដោយ នរិង សគកោម 
ករិច្គពមសគពៀង ជាមរួយ នរឹង New York State Department 
of Health [គកេរួង េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក] 

•  ការ សរៀបចំ ទំនាក់ទំនង  រវាង សលោកអ្នក នរិង អ្នក ែ្ល ់សេវា 
ផដល បាន ចាត់តាំង របេ់ សលោកអ្នក 

•  ការ េគមបេគមរួល សេវា EI ជាមរួយ សេវា សែ្សងៗ ផដល 
គគរួេារ របេ់ សលោកអ្នក កំពុង ទទរួល បាន  ដរូចជា  សេវា ផថទាំ 
សពលមថងៃ ជាសដើម 

•  ការ សធ្វើ ឲ្យ គបាកដថា ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក ទទរួល បាន 
សេវា ទាំងអេ ់សនៅ ក្ននុង IFSP របេ់ សលោកអ្នក 

•  ការ តាមដាន ជាមរួយ សលោកអ្នក នរិង អ្នក ែ្ល់សេវា ផដល 
បាន ចាត់តាំង របេ់ សលោកអ្នក សដើម្រី សធ្វើ ឲ្យ គបាកដថា ការ 
សគគោងសពល នរិង មថងៃ ដំបរូង មន សេវា សកើតសឡើង ក្ននុង គកបខ័ែ្ឌ 
សពលសវលា ផដល បាន តគមរូវ 

•  ការ ជរូន ដំែរឹង ដល ់សលោកអ្នក អំពរី សេវា តេ៊រូ មតរិ 

•  ការ សធ្វើ ឲ្យ គបាកដថា ការ ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ  សរៀងរាល់ 
គបាំមរួយផខ ម្ង នរិង ការ វាយតមមលៃ គបចាំឆ្នាំ  សទៅសលើ IFSP 
របេ់ សលោកអ្នក គតរូវបាន បំសពញ 

•  ការ ជរួយ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សធ្វើការ ែលៃាេ់ប្ូរ IFSP របេ់ សលោកអ្នក 
ផដល អាច នរឹង គតរូវការ សនៅ ចសនលៃោះ សពល ពរិនរិត្យសឡើងវិញ សរៀងរាល់ 
គបាំមរួយ ផខ ម្ង នរិង ការ វាយតមមលៃ គបចាំឆ្នាំ 

•  ការ សធ្វើបច្នុប្ន្នភាព ព័ត៌មាន ធានារ៉ាប់រង របេ់ គគរួេារ 
សលោកអ្នក   សនៅ សពល មាន តគមរូវការ។ សលោកអ្នក គរួរ ផត អនុញ្ាត 
ឲ្យ OSC របេ់ សលោកអ្នក ដរឹង ថាសតើ មាន ការ ែលៃាេ់ប្ូរ អ្វរីមរួយ 
សនៅ ក្ននុង សគោលការែ៍ ធានារ៉ាប់រង គគរួេារ ផដរ ឬសទ ផដល ររួមមាន 
ជាអាទិ៍ដរូចជា Medicaid នរិង Child Health Plus 

•  ការជរូន ដំែរឹង ដល ់មែ្ឌល េរិក្សាធរិការ គេុក អំពរី អន្តរកាល  
េក្ានុពល របេ់ ករូន សលោកអ្នក ពរី EIP សទៅកាន់ សេវា អប់រំ  ថ្នាក់ 
មសត្តយ្យ ពរិសេេ នរិង 

•  ការ ជរួប ជាមរួយ សលោកអ្នក សដើម្រី បសងកើត ផែនការ អន្តរកាល មរួយ 
ផដល នរឹង ដាក់ បញ្ូល នរូវ  ជំហាន ទាំងឡាយ ផដល ចាំបាច់ ក្ននុង 
ការ ជរួយ សលោកអ្នក នរិង ករូនសលោកអ្នក ឲ្យ ចាកសចញ ពរី EIP នរិង 
ចាប់សែ្ើម សេវា ថ្មរី។ 
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ព័ត៌រាន ធានារា៉ាប់រង សខុភាព
វាគឺជា សរឿង េំខាន ់ផដល អ្នកេគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក  
គតរូវ ទទរួល បាន ព័ត៌មាន ធានារ៉ាប់រង េុខភាព  ផដល ថ្មរី ចុងសគកោយ នរិង 
គតរឹមគតរូវ បំែុត អំពរី គគរួេារ របេ់ សលោកអ្នក។ អ្នក េគមបេគមរួល 
សេវា របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ផេ្វងយល ់ជាមរួយ សលោកអ្នក អំពរី គបសភទ 
មន ផែនការ ធានា រ៉ាប់រង េុខភាព ផដល គគរួេារ សលោកអ្នក មាន នរិង 
ជរួយ កំែត់ថាសតើ ផែនការ  របេ់ សលោកអ្នក គបតរិបត្តរិការ សគកោម ច្ាប់ 
ធានារ៉ាប់រង រដ្ឋ ញូវញ៉ក(“សធ្វើ នរិយ័តកម្ម“) ឬ មរិន គតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម 
សដោយ ច្ាប់  ធានារ៉ាប់រង រដ្ឋ ញូវយ៉ក (“មរិន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម“)។ អ្នក 
េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក ក៏ នរឹង ទទរួល បាន ព័ត៌មាន អំពរី 
ទំហ ំមន អត្គបសយោជន ៍ផដលអាច រកបាន  េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក សគកោម 
សគោលការែ៍ ធានារ៉ាប់រង  េគមាប ់គគរួេារ សលោកអ្នក។ គបេរិនសបើ 
ផែនការ ធានារ៉ាប់រង េុខភាព េគមាប ់គគរួេារ សលោកអ្នក ពុំ គតរូវ បាន សធ្វើ 
នរិយ័តកម្ម សដោយ ច្ាប់ ធានារ៉ាប់រង រដ្ឋ ញូវយ៉ក សទសនោះ ផែនការ សនោះ នរឹង 
មរិន គតរូវ បាន គរិតលុយ សឡើយ សលើកផលងផត សលោកអ្នក ែ្ល ់ការ យល់គពម 
ជា លាយលក្ខែ៍អក្សរ សដោយ មាន ព័ត៌មាន គគប់គគាន់។ 

មបសភទ មន ការ សេញ ម ល្ៃ ធានារា៉ាប់រង �ុខភាព 
ផែនការ Medicaid នរិង Medicaid Managed Care មាន ការ 
គគប់គគង សដោយ ផែនការ េុខភាព មរួយ ចំនរួន ទរូទាំង រដ្ឋ។ សេវា នរឹងគតរូវ 
បាន គរិតលុយ សដោយ ែទាល់ សទៅកាន់ Medicaid។ 

Child Health Plus (CHP) គតរូវបាន គគប់គគង សដោយ ផែនការ ផថទាំ 
េុខភាព មរួយ ចំនរួន ទរូទាំង រដ្ឋ។ CHP េ្រិតសគកោម ច្ាប់ ធានារ៉ាប់រង 
NYS ទាក់ទង នរឹង EIP។ 

ផែនការ ធានារ៉ាប់រង េុខភាព ផដល បានដាក ់សចញ/េរសេរ សនៅ សគកៅ រដ្ឋ 
ញូវយ៉ក ពុំ គតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម សឡើយ (ឧ. ផែនការ Blue Cross/
Blue Shield ផដលគតរូវ បានដាក ់សចញ សនៅ ក្ននុង រដ្ឋ មរួយ សែ្សងសទៀត ពុំ 
គតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម សឡើយ)។ 

គែនរី ចំែាយ េុខភាព/គែនរី េំមច េុខភាព (HSAs) គឺជា គែនរី 
េំមច សវជ្េាគេ្ត សហើយ ពុំ គតរូវ បាន ចាត់ទុក ថា ជា ការ ធានា រ៉ាប់រង សឡើយ។ 
ព័ត៌មាន អំពរី គែនរី ទាំងសនះ មរិន គរួរ គតរូវ បាន គបមរូល យក សដោយ អ្នក 
េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក សឡើយ។ 

ISC របេ់សលោកអ្នក ក៏នរឹង ពរិភាក្សា ជាមរួយ សលោកអ្នកអំពរី លក្ខខែ្ឌ 
តគមរូវ សនៅ ក្ននុង ច្ាប់ េុខាភរិបាល នរិង ធានា រ៉ាប់រង េាធារែៈ រដ្ឋ ញូវយ៉ក 
ែងផដរ ររួមមាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា: 

•  សគកោម ច្ាប់ េុខាភរិបាល េាធារែៈ រដ្ឋ ញូវយ៉ក សេវា EI គតរូវផត 
ែ្ល ់ជរូន មាតាបរិតា សដោយ ឥតគរិតមថលៃ 

•  ធានារ៉ាប់រង ឯកជន នរិង Medicaid គឺជា ផែ្នក មរួយ មន គបព័ន្ធ 
ទរូទាត់គបាក ់ របេ់ NYS េគមាប ់សេវា EI។ អ្នក ទរូទាត់គបាក ់
ឯកជន ទាំងសនះ គឺជា ធនធាន ដ៏េំខាន ់េគមាប ់EIP 

•  ធានារ៉ាប់រង េុខភាព នរឹង សគបើគបាេ់ េគមាប់ ផត ការ ទរូទាត់គបាក់ សលើ 
សេវា EI គបេរិនសបើសគោលការែ៍ េគមាប់ ករូន/គគរួេារ សលោកអ្នក 
គតរូវបាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម ឬ សដោយមាន ការ យល់គពម ពរី សលោកអ្នក 
គបេរិនសបើ សគោលការែ៍ សនោះ ពុំ គតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម នរិង 

•  សេវា EIP ទាំងអេ ់សនៅក្ននុង IFSP េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក ររួម 
មាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា ការ េគមបេគមរួល នរិង ការ វាយតមមលៃ សេវា 
គតរូវផត ែ្ល់ជរូន គបេរិនសបើ សលោកអ្នក បដរិសេធ មរិន ែ្ល ់ព័ត៌មាន 
ធានា រ៉ាប់រង ឬ ករូន សលោកអ្នក ពុំ គតរូវ បាន ធានា រ៉ាប់រង។ 

ករិេ្ចការពារ �មរាប់ ការ សមបដីមបា�់ ធានា រា៉ាប់រង ណែល  បាន សធវាដី 
នរិយ័តក្្ម 
មាតាបរិតា មរិនចាំបាច ់ទរូទាត់គបាក ់ែទាល់ខលៃលួន ែាមរួយ ដរូចជា គបាក់ 
ផដល អាច កាត់ សចញ បាន ឬ ការ ទរូទាត់គបាក់ររួមគ្នា េគមាប ់សេវា EI ។ 

អ្នក ធានា រ៉ាប់រង ពុំ គតរូវ បាន អនុញ្ាត ឲ្យ គរិតមថលៃ សលើ អត្គបសយោជន ៍
ទាំងឡាយ នា ផដល បាន ទរូទាត់គបាក ់េគមាប ់សេវា EI សធៀប នរឹង ផដន 
កំែត់ សគោលការែ៍ គបចាំឆ្នាំ អតរិបរិមា ឬ មរួយជរីវិត។ 

ការ ចុះអន្តរាគមន ៍EI ផដល បាន េងគបាក ់សដោយ អ្នក ធានា រ៉ាប់រង មរិន 
អាច កាត់បន្យ ចំនរួន មន ការ ចុះ អន្តរាគមន ៍សែ្សងពរី អន្តរាគមន ៍ផដល 
អាច រកបាន ចំសពោះ កុមារ នរិង គគរួេារ េគមាប ់ការ ផថទាំ េុខភាព បាន 
សឡើយ។ 

អ្នក  ធានារ៉ាប់រងមរិនអាច ែ្ាក ឬ ខកខាន ក្ននុង ការ បន្ត ការ សចញមថលៃ 
ធានា រ៉ាប់រង េគមាប ់គគរួេារ ផតឯកឯង   សដោយេារផត កុមារ សនោះ កំពុង 
ទទរួល សេវា EI បាន សឡើយ។ 

អ្នក  ធានារ៉ាប់រងមរិនអាច បសងកើន បុព្វលាភ ធានា រ៉ាប់រង េុខភាព ផត 
ឯកឯង សដោយេារផត កុមារ សនោះ កំពុង ទទរួល សេវា EI បាន សឡើយ។ 
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ការ សមបដីមបា�់ ធានារា៉ាប់រង ណែល ្ រិន មតរូវ បាន សធវាដី នរិយ័តក្្ម 
គបេរិនសបើ ផែនការ ធានា រ៉ាប់រង េគមាប ់គគរួេារ ពុំ គតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម 
សដោយ ច្ាប់ ធានា រ៉ាប់រង  NYS សទសនោះ ផែនការ សនោះ នរឹង មរិន គតរូវ 
បាន គរិតលុយ សឡើយ សលើកផលងផត សលោកអ្នក ែ្ល ់ការ យល់គពម 
ជា លាយលក្ខែ៍អក្សរ សដោយ មាន ព័ត៌មាន គគប់គគាន់។ គបេរិនសបើ 
សលោកអ្នក ែ្ល ់ការ យល់គពម ជា លាយលក្ខែ៍អក្សរ សដោយ មាន ព័ត៌មាន 
គគប់គគាន ់សដើម្រី សគបើគបាេ់ ធានា រ៉ាប់រង ផដល មរិន គតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម 
េគមាប ់ការ ទរូទាត់គបាក ់សលើ សេវា EIP សនោះ ការ យល់គពម សនះ នរឹង គតរូវ 
ចុះហត្សលខា ម្ងសទៀត សនៅ រាល់ ករិច្គបជុ ំIFSP ។ 

គបេរិនសបើ ធានា រ៉ាប់រង េគមាប ់គគរួេារ សលោកអ្នកពុ ំគតរូវ បាន សធ្វើ នរិយ័តកម្ម 
សដោយ ច្ាប់ ធានារ៉ាប់រង NYS សទសនោះ អត្គបសយោជន ៍ធានា រ៉ាប់រង របេ់ 
សលោកអ្នក អាច នរឹង ពុំ គតរូវ បាន ការពារ  សឡើយ គបេរិនសបើ  មាន ការ គរិតលុយ 
េគមាប ់សេវា EIP ។ សនៅ ក្ននុង ករែរី សនះ ធានា រ៉ាប់រង  អាច សគបើគបាេ់ 
បាន ផត ក្ននុង ករែរី ផដល សលោកអ្នក ទទរួល បាន ព័ត៌មាន សពញសលញ នរិង 
សគជើេសរើេ ែ្ល ់ការ យល់គពម ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ ប៉ុសែ្ោះ។ 

ការ ទទួល ខុ�មតរូវ រប�់ រាតាបរិតា 
គបេរិនសបើ មាន ការ ែលៃាេ់ប្ូរ អ្វរីមរួយ ចំសពោះ សគោលការែ៍ ធានា រ៉ាប់រង េគមាប់ 
គគរួេារ សលោកអ្នក ផដល ររួមមាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា Medicaid នរិង Child 
Health Plus សនោះ សលោកអ្នក គរួរ ផត អនុញ្ាត ឲ្យ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា 
របេ់ សលោកអ្នក បាន ដរឹង  ឆាប់ៗ តាម ផដល អាច សធ្វើបាន។ 

គបេរិនសបើ  គកុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង េុខភាព របេ់ សលោកអ្នក បញ្ូន 
មរូលប្ទានប័គត មរួយ ច្ាប់ ជរូន សលោកអ្នក េគមាប ់ទរូទាត ់សលើ សេវា EI 
សនោះ ការ ទរូទាត់គបាក ់សនោះ គតរូវ បាន បញ្ូន  មក កាន់ សលោកអ្នក សដោយ 
កំហុេ អ្វរីមរួយ។ ការ ទរូទាត់គបាក ់គរួរផត  បញ្ូន  សដោយ ែទាល់ សទៅកាន់ អ្នក 
ែ្ល ់សេវា EI េគមាប់ ករូន សលោកអ្នក  ឬ ទរីភ្នាក់ងារ  អ្នកែ្ល ់សេវា ផដល 

អ្នក ែ្ល ់សេវា េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក  បសគមើការ ជរូន ឬ មាន ករិច្េន្យា 
ជាមរួយ។ សលោកអ្នក មរិន គរួរ យក មរូលប្ទានប័គត សនោះ សទៅ សបើក យក 
គបាក់ សឡើយ។ គតរូវ ជរូន ដំែរឹង   ជាបនទាន ់សទៅកាន់ គកុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង 
អំពរី កំហុេ សនោះ សហើយ ទាក់ទង អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ 
សលោកអ្នក សដើម្រី េុំ ជំនរួយ ក្ននុង ការ បញ្ូន មរូលប្ទានប័គត សនោះ សទៅកាន់ 
គកុមហ៊ុន ធានា រ៉ាប់រង វិញ។ 

គបេរិនសបើ គកុមហ៊ុន ធានា រ៉ាប់រង េុខភាព ផដល គតរូវ បាន សធ្វើ   នរិយ័តកម្ម 
សដោយ NYS របេ់ សលោកអ្នក សគបើគបាេ់ ការ ទរូទាត់គបាក ់េគមាប ់សេវា 
EI ដល ់ផដន កំែត់ គបចាំឆ្នាំ នរិង អេ ់មរួយ ជរីវិត  ដរូច មាន បញ្ាក់  លម្រិត 
សនៅ ក្ននុង សគោលការែ៍ ធានា រ៉ាប់រង របេ់ សលោកអ្នក សនោះ សលោកអ្នក 
គរួរផត ជរូន ដំែរឹង ជា បនទាន ់សទៅកាន់ គកុមហ៊ុន ធានា រ៉ាប់រង អំពរី កំហុេ 
សនោះ សហើយ ទាក់ទង អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក សដើម្រី េុំ 
ជំនរួយ។ 

គបេរិនសបើ មរូលនរិធរិ គែនរី ចំែាយ េុខភាព (HSA) របេ់ សលោកអ្នក 
គតរូវ បាន បញ្ូន សដោយ  ពុំគតរឹមគតរូវ សទៅកាន់ អ្នក ែ្ល ់សេវា EI េគមាប់ 
ករូន សលោកអ្នក សដោយ គកុមហ៊ុន ធានា រ៉ាប់រង  េុខភាព របេ់ សលោកអ្នក 
េគមាប ់ការ  ទរូទាត់គបាក ់សលើ សេវា EI សនោះ សលោកអ្នក គរួរផត ជរូនដំែរឹង 
ជា បនទាន ់សទៅកាន់ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក។ ការ 
ទរូទាត់គបាក ់ទាំងសនះ ពុំ គតរូវ បាន អនុញ្ាត សគកោមកម្មវិធរី EI សឡើយ 
សហើយ គតរូវផត េងគតឡប ់មកកាន ់HSA របេ់ សលោកអ្នក វិញ សដោយ អ្នក 
ធានារ៉ាប់រង សនោះ ជា បនទាន់។ អ្នក ែ្ល ់សេវា EI របេ់ សលោកអ្នក គតរូវ 
ទទរួល ខុេគតរូវ  ក្ននុង ការ ទាក់ទង គកុមហ៊ុន ធានា រ៉ាប់រង េុខភាព របេ់ 
សលោកអ្នក សដើម្រី សេ្នើេុំ ការ ផែនាំ អំពរី ការ បផង្វរ  គបាក់ សនោះ គតឡប ់
សទៅវិញ ផដល នរឹង គតរូវ បផង្វរ សទៅកាន់ អត្គបសយោជន ៍ផដល អាច រក បាន 
របេ់ សលោកអ្នក វិញ។ 
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អន្តរកាល: ជំហាន បនាទា ប់ សមរាប់ កូន សោកអ្នក
ផែនការ អន្តរកាល គតរូវផតបសងកើតសឡើង េគមាប ់កុមារ ទាំងអេ ់ផដល 
ចាកសចញ ពរី EIP ររួមមាន ជា អាទិ៍ ដរូចជា ការ សទៅកាន់ ការ អប់រំ  ថ្នាក់  
មសត្តយ្យ ពរិសេេ ឬ សេវា សែ្សងៗ សនៅមថងៃ ឬ ជរិត ដល ់មថងៃខរួប កំសែើត  
សលើក ទរីបរី របេ់ ពរួកសគ។ ផែនការ អន្តរកាល គរួរផត ដាក់ បញ្ូល នរូវ 
រាល់ ជំនរួយ ការ គាំគទ នរិង សេវា ទាំងឡាយ ែា ផដល សលោកអ្នក នរិង 
ករូន សលោកអ្នក អាច នរឹង គតរូវ មលតគមរូវ សទៅតាម ការ  ែលៃាេ់ប្ូរ សេវា នរិង 
សធ្វើ អន្តរកាល សដោយ រលរូន។ ការ ពរិភាក្សា អំពរី ផែនការ អន្តរកាល គរួរ 
ចាប់សែ្ើម ជាមរួយ នរឹង IFSP ដំបរូង របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ កុមារ មរួយ 
ចំនរួន នរឹង ផលងគតរូវការ សេវា ែាមរួយ សទៀត សហើយ។ កុមារ នរិង គគរួេារ 
ដមទសទៀត អាច ្ ាន សទៅកាន់ កម្មវិធរី កុមារ តរូច ឬ  សេវា  សែ្សងៗ សនៅ ក្ននុង 
េហគមន ៍ពរួកសគ។ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក ឬ នរែា ម្នាក់ សែ្សងសទៀត 
យល់ថា ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន សេវា អប់រំ ថ្នាក់ មសត្តយ្យ 
ពរិសេេ សនោះ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ជរូន 
ដំែរឹង ដល ់គែៈកម្មាធរិការ អប់រំ ថ្នាក់ មសត្តយ្យ ពរិសេេ (CPSE) សនៅ 
ក្ននុង មែ្ឌល េរិក្សាធរិការ សលោកអ្នក។ សលោកអ្នក នរឹង មាន ឱកាេ ក្ននុង 
ការ “សគជើេយក“ សេចក្រី ជរូន ដំែរឹង ពរី CPSE ។ OSC មរិន អាច 
ចាត់វិធានការ សនះ បាន សឡើយ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក ជំទាេ់។ 

ជំហាន បផន្ម សទៀត េគមាប ់អន្តរកាល ររួមមាន ជាអាទិ៍ដរូចជា: 

•  OSC របេ់ សលោកអ្នក គតរូវផត ែ្ល ់ជរូន សលោកអ្នក នរូវ ឱកាេ ក្ននុង 
ការ  មាន េន្នរិេរីទ អន្តរកាល មរួយ។  េន្នរិេរីទ អន្តរកាល គឺជា 
ករិច្គបជុ ំមរួយ ផដល សធ្វើសឡើង ជាមរួយ គបធាន CPSE (ឬ អ្នក ទទរួល 
ការ ផតងតាំង របេ់ គាត់) សដើម្រី េសគមច ថាសតើ ករូន សលោកអ្នក 
គរួរផត គតរូវ បាន បញ្ូន សទៅកាន់ សេវា អប់រំ ថ្នាក់ មត្តយ្យ ពរិសេេ ផដរ 
ឬសទ។ ករិច្គបជុ ំសនះ សហៅថា េន្នរិេរីទអន្តរកាល។ សលោកអ្នក អាច 
េសគមចចរិត្ត  ថាសតើ សលោកអ្នក ចង ់មាន េន្នរិេរីទ អន្តរកាល ឬ មរិន ចង់ 
មាន។ សលោកអ្នក នរឹង គតរូវ បាន សេ្នើេុំ ឲ្យ ែ្ល ់ការ យល់គពមជាមរួយ 
OSC របេ់ សលោកអ្នក សដើម្រី ឲ្យ  េន្នរិេរីទ សនះ សកើតសឡើង បាន។ 

•  គបេរិនសបើ សលោកអ្នក បដរិសេធ មរិន ចង ់មាន េន្នរិេរីទ អន្តរកាល 
សទសនោះ OSC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ែ្ល ់ព័ត៌មាន អន្តរកាល ជា 
លាយលក្ខែ៍ អក្សរ ជរូន សលោកអ្នក 

•  គបេរិនសបើ សលោកអ្នក យល់គពម ជាមរួយ នរឹង េន្នរិេរីទ អន្តរកាល 
សនោះ OSC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង សរៀបចំ េគមាប ់េន្នរិេរីទ អន្តរកាល 
ជាមរួយ សលោកអ្នក គបធាន/អ្នក ទទរួល ការ ផតងតាំង របេ់ CPSE 
នរិង េមាជរិក ដមទសទៀត មនគកុម IFSP តាម ការ អសញ្ើញ។ េន្នរិេរីទ 
អន្តរកាល គរួរផត សធ្វើសឡើង យ៉ាងសហោចែាេ់ 90 មថងៃ មុនសពល 
ផដល ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន សេវា  សលើក ដំបរូង តាមរយៈ 
CPSE។ OSC របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ែ្ល ់ជរូន  សលោកអ្នក ជាមរួយ 
នរឹង ព័ត៌មាន អំពរី សពល ផដល  ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន 
សេវា សលើក ដំបរូង តាមរយៈ CPSE 

•  សទោះសលោកអ្នក សគជើេសរើេ មាន េន្នរិេរីទ ក្រី ឬ មរិន មាន ក្រី សលោកអ្នក 
អាច េសគមចចរិត្ត បញ្ូន ករូន សលោកអ្នក សទៅកាន់ CPSE របេ់ 
មែ្ឌល េរិក្សាធរិការ។ OSC របេ់ សលោកអ្នក អាច ជរួយ 
សលោកអ្នកសធ្វើ ការ បញ្ូន បាន។ សលោកអ្នក នរឹង គតរូវ បញ្ូន ករូន 
សលោកអ្នក ក្ននុង សពលសវលា គគប់គគាន ់មរួយ សដើម្រី  ឲ្យ ករូន សលោកអ្នក 
ទទរួល បាន ការ វាយតមមលៃ សដោយ CPSE នរិង សដើម្រី ឲ្យ CPSE 
សធ្វើការ េសគមចចរិត្ត អំពរី ភាព មានេរិទ្ធរិ ទទរួល បាន ការ អប់រំ ថ្នាក់ 
មសត្តយ្យ ពរិសេេ របេ់ ករូន សលោកអ្នក សនៅ មុន មថងៃ ខរួបកំសែើត 
សលើក ទរី បរី របេ់ សលោកអ្នក។ ពុំដរូសច្នោះសទ ភាព មានេរិទ្ធរិ ទទរួល បាន 
សេវា EI នរឹង បញ្ប់  មរួយ មថងៃ មុន មថងៃ ខរួប កំសែើត សលើកទរីបរី របេ់ ករូន 
សលោកអ្នក េន្នរិេរីទ អន្តរកាល េន្នរិេរីទ អន្តរកាល 
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•  សនៅសពល ករូន សលោកអ្នក គតរូវបាន បញ្ូន CPSE នរឹង ទាក់ទង 
សលោកអ្នក  សដើម្រី ជគមាប សលោកអ្នក អំពរី រសបៀប  ទទរួល បាន ការ 
វាយតមមលៃ ករូន   សលោកអ្នក។ CPSE នរឹង សេ្នើេុំ ការ យល់គពម 
ជាលាយលក្ខែ៍ អក្សរ សដើម្រី វាយតមមលៃ ករូន  សលោកអ្នក 

•  កំែត់គតា EIP របេ់ ករូន សលោកអ្នក អាច សគបើគបាេ់ សដោយ 
CPSE សដើម្រី េសគមច ចរិត្ត អំពរី រសបៀប វាយតមមលៃ ករូន សលោកអ្នក។ 
អ្នកេគមបេគមរួល សេវា  របេ់ សលោកអ្នក នរឹង សធ្វើការ ជាមរួយ 
សលោកអ្នក សដើម្រី កំែត់ អំពរី របាយការែ៍ វាយតមមលៃ នរិង 
កំែត់គតា សែ្សងៗ ពរី EIP ផដល  អាច នរឹង  មាន គបសយោជន៍។ OSC 
របេ់ សលោកអ្នក នរឹង គតរូវការ ការ យល់គពម ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ  
របេ់ សលោកអ្នក សដើម្រី ែ្ល ់ជរូន CPSE ជាមរួយ នរឹង  របាយការែ៍ 
នរិង កំែត់គតា វាយតមមលៃ EIP ផដល អាច នរឹង មាន គបសយោជន៍ 

•  CPSE គតរូវផត មាន ករិច្គបជុ ំមរួយ សដើម្រី សធ្វើ សេចក្រី េសគមច អំពរី ភាព 
មាន េរិទ្ធរិ ទទរួលបាន នរិង សេវា ទាំងឡាយ េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក 
សហើយ គតរូវផត ែ្ល ់អនុេាេន ៍ជរូន  គកុមគបរឹក្សា អប់រំ សនៅ ក្ននុង មែ្ឌល 
េរិក្សាធរិការ ក្ននុង រយៈសពល 60 មថងៃ គបតរិទរិន បនទាប់ពរី បាន ទទរួល 
ការ យល់គពម ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ របេ់ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ 
វាយតមមលៃ ករូន សលោកអ្នក។ សលោកអ្នក អាច សេ្នើេុំ ឲ្យគបធាន CPSE 
អសញ្ើញ OSC របេ់ សលោកអ្នក មក កាន់ ករិច្គបជុ ំសនះ 

•  គបេរិនសបើ ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន ការ អប់រំ ថ្នាក់ 
មសត្តយ្យ ពរិសេេ សនោះ ផែនការ អប់រំ តគមរូវ តាម េ្ានភាព 
បុគ្គល (IEP) នរឹង គតរូវ បាន បសងកើតសឡើង េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក។ 
សលោកអ្នក អាច សគជើេសរើេ ចាប់សែ្ើម កម្មវិធរី នរិង សេវា អប់រំ ថ្នាក់ 
មសត្តយ្យ ពរិសេេ  សនៅសពល ករូន សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន 
ជា សលើក ដំបរូង ឬ សគជើេសរើេ េ្រិត សនៅ ក្ននុង EIP រហរូត ទាល់ផត ករូន 
សលោកអ្នក ហរួេ អាយុ។ គបេរិនសបើ សលោកអ្នក េសគមចចរិត្ត ចង់ 
ឲ្យ ករូន សលោកអ្នក ចាកសចញ ពរី EIP នរិង ចាប់សែ្ើម សេវា អប់រំ ថ្នាក់ 
មសត្តយ្យ ពរិសេេ សលោកអ្នក គរួ រ ទាក់ទង គបធាន CPSE សនៅ ក្ននុង 
មែ្ឌលេរិក្សាធរិការ របេ់ សលោកអ្នក នរិង 

•  គបេរិនសបើ ករូន សលោកអ្នក ពុំ មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន ការ អប់រំ ថ្នាក់ 
មសត្តយ្យ ពរិសេេ សទសនោះ សេវា EIP នរឹង បញ្ប់ មរួយមថងៃ  មុន 
មថងៃ ផដល ករូន សលោកអ្នក ្ ាន ចរូល ដល ់អាយុ បរីឆ្នាំ។ ផែនការ 
អន្តរកាល េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក នរឹង គតរូវ បាន សធ្វើសឡើង 
ជាមរួយ នរឹង ធាតុចរូល របេ់ សលោកអ្នក។ គបេរិនសបើ ករូន នរិង 
គគរួេារ សលោកអ្នក គតរូវការ សេវា សែ្សងៗ សទៀត សនោះ ផែនការ នរឹង 
ដាក់បញ្ូល សេវា ទាំងសនះ នរិង ជំហាន ទាំងឡាយ  េគមាប ់ជរួយ 
ដល ់សលោកអ្នក ក្ននុង ការ ទទរួល បាន សេវា ទាំងសនះ។ 
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សិទ្ ិរបស់ សោកអ្នក ក្នងុ នាម ជា 
រាតាបិតា 

ក្ននុង នាម ជា មាតាបរិតា សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ សគកោម EIP។ វា គឺជា ការ 
ទទរួល ខុេគតរូវ  របេ់ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា នរិង អ្នក ែ្ល ់សេវា របេ់ 
សលោកអ្នក ក្ននុង ការ ពន្យល ់គបាប់ សលោកអ្នក អំពរី េរិទ្ធរិ របេ់ សលោកអ្នក 
នរិង សធ្វើ ឲ្យ គបាកដ ថា សលោកអ្នក យល់ ពរី េរិទ្ធរិ ទាំងសនោះ នរិង ជរួយ ដល ់
សលោកអ្នក ក្ននុង ការ អនុវត្ត េរិទ្ធរិ ទាំងសនោះ។ ឧទាហរែ៍ សលោកអ្នក មាន 
េរិទ្ធរិ ក្ននុង ការ ទទរួល បាន សេចក្រី ជរូន ដំែរឹង ជាលាយលក្ខែ៍ អក្សរ 
ជាមុន។ សេចក្រី ជរូន ដំែរឹង ជាលាយលក្ខែ៍ អក្សរ ជាមុន គតរូវ ផត ែ្ល ់
សដោយ EIO ជរូន សលោកអ្នក ក្ននុង រយៈសពល  10 មថងៃ មន មថងៃ សធ្វើការ មុនសពល 
ផដល EIO មាន សចតនា ឬ បដរិសេធ ចាប់សែ្ើម ឬ ែលៃាេ់ប្ូរ ការ កំែត់ 
អត្តេញ្ាែ ការ វាយតមមលៃ ការ កំែត់ សេវា ឬ ការ ែ្ល ់សេវា EI 
េមរម្យ ជរូន ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក។ 

សលោកអ្នក ក៏ មាន េរិទ្ធរិ ក្ននុងការ  សគបើគបាេ់ នរីតរិវិធរី គតរឹមគតរូវ តាម ច្ាប់ 
ែងផដរ សដើម្រី សដោះគេាយ ភាព មរិនយល់គេបគ្នា ឬ  បែ្រឹង អំពរី ភាព 
មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន EIP របេ់ ករូន សលោកអ្នក ឬ បែ្រឹង អំពរី សេវា EI 
េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក។ េរិទ្ធរិ របេ់ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សគបើគបាេ់ នរីតរិវិធរី 
គតរឹមគតរូវ តាម ច្ាប់ សដើម្រី សដោះគេាយ ភាព មរិន យល់គេបគ្នា ឬ បែ្រឹង  
សែ្សងៗ ររួមមាន ជាអាទិ៍ ដរូចជា េរិទ្ធរិ របេ់ សលោកអ្នក ក្ននុង ការ សគបើគបាេ់ ការ 
េគមុះេគមរួល េវនាការ មរិន លសម្ៀង នរិង នរីតរិវិធរី ប្រឹង គបព័ន្ធ  ដរូចតសទៅ: 

ការ េគមុះេគមរួល គឺជា មសធ្យោបាយ េ្ម័គគចរិត្ត នរិង រក្សា ការ េមងៃាត់ 
មរួយ ក្ននុង ការ រក គចកសចញ ពរី ភាព មរិន យល់គេបគ្នា នរិង បែ្រឹង សែ្សងៗ 
ផដល សលោកអ្នក អាច មាន អំពរី សេវា អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ េគមាប់ ករូន 
សលោកអ្នក។ ការ េគមុះេគមរួល គតរូវ បាន សគបើគបាេ់ េគមាប់ ជរួយឲ្យ 
សលោកអ្នក នរិង EIO របេ់ សលោកអ្នក ្ ាន ដល់ ការ យល់គេប គ្នា  
យ៉ាងងាយគេរួល នរិង ឆាប់រហ័េ តាម ផដល អាច សធ្វើបាន។ ការងារ 
សនះ សធ្វើសឡើង តាមរយៈ អ្នក េគមុះេគមរួល ម្នាក់។ អ្នក េគមុះេគមរួល 
ទទរួល បាន ការ បែ្នុះបែ្ាល ែ្ល់ ការ បញ្ាក់ នរិង ចាត់តាំង សដោយ 
Community Dispute Resolution Center [មែ្ឌល សដោះគេាយ 
ទំនាេ់ េហគមន៍] សនៅ ក្ននុង សខោនធរី សលោកអ្នក។ ពរួកសគ មាន ជំនាញ 
សនៅ ក្ននុង ការ េ្ាប់  នរូវ រាល់ បញ្ា ពរី ភាគរី ទាំងអេ់ នរិង មាន យុត្តរិធម៌។ អ្នក 
េគមុះេគមរួល ពុំផមន ជា  អ្នក  ឯកសទេ ខាង អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ សទ។ 
ពរួកសគ គឺជា អ្នក  េគមុះេគមរួលឯកសទេ ផដលសចះ នរិង យល់ ពរី EIP។ 

អ្នក េគមុះេគមរួល របេ់ សលោកអ្នក នរឹង ជរួប ជាមរួយ សលោកអ្នក នរិង EIO 
សដើម្រី ពរិភាក្សា អំពរី បញ្ា ទាំងឡាយ ផដល ពាក់ព័ន្ធ នរិង ជរួយ សលោកអ្នក 
ក្ននុង ការ ផេ្វងរក ចសមលៃើយ។ សលោកអ្នក ទាំងពរីរ នាក់ នរឹង  មាន ឱកាេ 
ផចករំផលក ក្រីកង្វល ់ របេ់ សលោកអ្នក អំពរី សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ 
ផដលគតរូវការ សដោះគេាយ។ ដំសែើរការ េគមុះេគមរួល គតរូវផត បញ្ប់ 
ក្ននុង រយៈសពល 30 មថងៃ មន សពល ផដល  Community Dispute 
Center [មែ្ឌល សដោះគេាយ ទំនាេ ់េហគមន]៍ ទទរួល បាន 
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េំសែើេុំ ការ េគមុះេគមរួល ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ។ សនៅសពល ការ 
េគមុះេគមរួល បញ្ប់ ករិច្គពមសគពៀង ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ មរួយ គតរូវ 
សរៀបចំ សឡើង សដោយ បរិយាយ អំពរី អ្វរី ផដល បាន គពមសគពៀង គ្នា នរិង បញ្ា 
ផដល សនៅ សេេេល់។ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក នរឹង 
សធ្វើ ឲ្យ គបាកដ ថា ករិច្គពមសគពៀង សនះ គតរូវ បាន បផន្ម ចរូល សទៅក្ននុង IFSP 
របេ់ សលោកអ្នក។ គបេរិនសបើ ការ មរិន យល់គេបគ្នា ពុំ អាច សដោះគេាយ 
បាន សទសនោះ EIO របេ់ សលោកអ្នក គរួរផត ពរិភាក្សា គ្នា ជាមរួយ សលោកអ្នក 
អំពរី េរិទ្ធរិ មរួយ សែ្សងសទៀត ផដល សលោកអ្នក មាន គឺ េវនាការ មរិន 
លសម្ៀង។ 

េវនាការ មរិន លសម្ៀង គឺជា មសធ្យោបាយ មរួយ សែ្សងសទៀត េគមាប ់ឲ្យ 
សលោកអ្នក សដោះគេាយ  រាល់ ការ មរិន យល់គេប គ្នា ជាមរួយ EIO របេ់ 
សលោកអ្នក អំពរី សេវា សនៅ ក្ននុង IFSP េគមាប ់ករូន សលោកអ្នក។ ដរូចគ្នានរឹង 
ការ េគមុះេគមរួល ផដរ េវនាការ មរិន លសម្ៀង គតរូវផត សធ្វើសឡើង សដោយ 
ឥត គរិតមថលៃ ចំសពោះ សលោកអ្នក។ សលោកអ្នក ក៏អាច សេ្នើេុំ េវនាការ មរិន 
លសម្ៀង មរួយ បាន ផដរ គបេរិនសបើ ករូន សលោកអ្នក គតរូវ បាន សគរកស�ើញ 
ថា  ពុំមាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន សេវា សដោយ អ្នក វាយតមមលៃ ែា ម្នាក់។ 
សលោកអ្នក មាន េរិទ្ធរិ ក្ននុង ការ សេ្នើេុំ េវនាការ  មរិន លសម្ៀង មរួយ សដើម្រី 
សដោះគេាយ បញ្ា ទាំងសនះ សទោះបរីជា សលោកអ្នក ចរូលររួម សនៅ ក្ននុង ការ 
េគមុះេគមរួល   ពរីមុន មក ក៏សដោយ។ សលោកអ្នក មរិនចាំបាច ់ចរូលររួម សនៅ 
ក្ននុង ការ េគមុះេគមរួល  មុន សពល ទទរួល  បាន េវនាការ មរិន លសម្ៀង  
ែាមរួយសឡើយ។ ជសគមើេ ទាំងពរីរ សនះ  សបើក ចំហ ជរូន សលោកអ្នក នរិង 
គគរួេារ សលោកអ្នក។ េវនាការ  មរិន លសម្ៀង គតរូវ បាន អនុវត្ត សដោយ 
មនន្តរី េវនាការ ផដល មាន យុត្តរិធម ៌នរិង មរិន លសម្ៀង។ មនន្តរី េវនាការ 
ទាំងសនះ គឺជា  សចៅគកម ច្ាប់ រដ្ឋបាល ផដល ចាត់តាំង សដោយ េ្នងការ 
េុខាភរិបាល ឬ អ្នក ផដល ទទរួល ការ ផតងតាំង។ មនន្តរី េវនាការ 
មាន អំែាច ក្ននុង ការ េសគមចចរិត្ត សទៅសលើ  េំសែើ ផដល សធ្វើសឡើង 
សដោយ សលោកអ្នក ឬ EIO ។ មនន្តរី េវនាការ នរឹង សធ្វើ សេចក្រី េសគមច 
ចុងសគកោយ  អំពរី បញ្ា ឬ ក្រី កង្វល ់សនៅ ក្ននុង ករែរី របេ់ ករូន សលោកអ្នក។ 

សនៅ ឯ េវនាការ មាតាបរិតា នរិង EIOs ែ្ល ់ចសមលៃើយ ជា េក្ខរីភាព 
សហើយ អាច សគបើ ភ័េ្តនុតាង សដើម្រី គាំគទ ដល ់ទេ្សនៈ របេ់ ពរួកសគ ។ 
មាតាបរិតា អាច នាំមរិត្តភក្រិ មាតាបរិតា  ដមទសទៀត អ្នក តេ៊រូមតរិ ឬ សមធាវី 
ែា ម្នាក់ មក កាន់ េវនាការ មរិន លសម្ៀង បាន។ មនន្តរី េវនាការ គតរូវផត 
្ានសទៅរក  សេចក្រី េសគមច ក្ននុង រយៈសពល 30 មថងៃ។ សេចក្រី េសគមច 
របេ់ មនន្តរី េវនាការ គឺជា សេចក្រី េសគមច  ជា េ្ាពរ។ សលោកអ្នក ឬ 
EIO មាន េរិទ្ធរិ សេ្នើេុំ ការ ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ សដោយ គេប ច្ាប់ សទៅសលើ 
សេចក្រី េសគមច របេ់ មនន្តរី េវនាការ។ 

សដើម្រី សេ្នើេុំ េវនាការ មរិន លសម្ៀង សលោកអ្នក គតរូវផត េរសេរ 
សទៅកាន់ New York State Department of Health [គកេរួង 
េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក], Director of Bureau of Early 
Intervention [គបធាន ការិយាល័យ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ]។ 
សលោកអ្នក អាច សេ្នើេុំ េវនាការ  មរិន លសម្ៀងបាន គគប់ សពលសវលា។ 
សទោះជាយ៉ាងែា គបេរិនសបើ  បែ្រឹង របេ់ សលោកអ្នក គឺ អំពរី ភាព មាន 
េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន របេ់ ករូន សលោកអ្នក សនោះ េំសែើ របេ់ សលោកអ្នក  គតរូវ 
ផត សធ្វើសឡើង ក្ននុង រយៈសពល គបាំមរួយ ផខ គរិតចាប់ពរី មថងៃ ផដល ករូន របេ់ 
សលោកអ្នក គតរូវ បាន រកស�ើញ ថា មរិន មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន សេវា។ 

បផន្ម ពរី សលើ ការ េគមុះេគមរួល ឬ េវនាការ មរិន លសម្ៀង ជសគមើេ មរួយ 
សែ្សងសទៀត េគមាប ់មាតាបរិតា ផដល  មាន បញ្ា  ជាមរួយ រសបៀប ផដល EIP 

នរឹង សធ្វើការ គឺ ដាក់ ពាក្យ បែ្រឹង ជាមរួយ នរឹង គបព័ន្ធ។ ឧទាហរែ៍ មន 
បញ្ា  មរួយ ចំនរួន ររួមមាន ជា អាទិ៍ ដរូចជា: 

•  មរិន បានបញ្ប ់IFSP  ជា េ្ាពរ ក្ននុង រយៈសពល 45 មថងៃ គរិត ចាប់ពរី 
មថងៃ បញ្ូន កុមារ សទៅកាន់ មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ 

•  មរិន បាន ែ្ល ់សេវា ឲ្យ ទាន់សពលសវលា 

•  មរិន បាន ទទរួល សេវា ផដល មាន រាយ ស្្មោះ  ក្ននុង IFSP របេ់ 
សលោកអ្នក 

•  ែ្ល ់សេវា ជរូន កុមារ សនៅ សពល  មាតាបរិតា ែា ម្នាក់ ពុំ ទាន់ បាន ែ្ល ់
ការ អនុញ្ាត នរិង 

•  ទទរួល សេវា សនៅ កផនលៃង ទាំងឡាយ ផដល មាន ក្រីកង្វល ់អំពរី េុខភាព 
ឬ េុវត្រិភាព។ 

អាច ដាក់ ពាក្យបែ្រឹងចំសពោះគបព័ន្ធ បាន គបេរិនសបើ សលោកអ្នក 
សជឿជាក់ថា EIO អ្នក េគមបេគមរួល សេវា អ្នក វាយតមមលៃ ឬ អ្នក 
ែ្ល ់សេវា របេ់ សលោកអ្នក ពុំ សធ្វើ  ការងារ របេ់ ខលៃលួន តាម ច្ាប់។ សដើម្រី 
ដាក់ ពាក្យបែ្រឹងចំសពោះ គបព័ន្ធ បាន សលោកអ្នក គតរូវផត េរសេរ 
សទៅកាន់ New York State Department of Health [គកេរួង 
េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក], Director of Bureau of Early 
Intervention [គបធាន ការិយាល័យ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ]។ 
សលោកអ្នក ក៏គតរូវផត បញ្ូន ពាក្យ បែ្រឹង  របេ់ សលោកអ្នក មរួយ ច្ាប់ 
សទៅកាន់ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ សលោកអ្នក មនន្តរី អន្តរាគមន ៍
បឋម វ័យ គបចាំ សខោនធរី នរិង អ្នក ែ្ល ់សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ 
ទាំងឡាយ ែា ផដល  ជា កម្មវត្នុ  មន ពាក្យបែ្រឹង។ គកេរួង េុខាភរិបាល 
គតរូវផត សេ៊ីបអសងកត  ពាក្យ បែ្រឹង របេ់ សលោកអ្នក។ 

គបេរិនសបើ សលោកអ្នក សធ្វើ ពាក្យបែ្រឹង សទៅកាន់ គកេរួង េុខាភរិបាល 
សលោកអ្នក នរឹង បាន ទាក់ទង សដោយ បុគ្គលរិក គកេរួង  េុខាភរិបាល។ 
សយើងខ្នុំ នរឹង ជគមាប សលោកអ្នក អំពរី រសបៀប សេ៊ីប អសងកត សលើ   ពាក្យបែ្រឹង 
របេ់ សលោកអ្នក។ ការងារសនះ អាច  រាប់បញ្ូល ទាំង ការ េម្ាេន ៍
សលោកអ្នក ជន ែា ម្នាក់ ផដល មាន ស្្មោះ សនៅ ក្ននុង ពាក្យ បែ្រឹង នរិង អ្នក 
ដមទសទៀត ផដល អាច  មាន ព័ត៌មាន មាន គបសយោជន៍ អំពរី ពាក្យ បែ្រឹង 
សនោះ។ 

គកេរួង េុខាភរិបាល គតរូវផត បញ្ប់ ការ សេ៊ីប អសងកត របេ់ ខលៃលួន ក្ននុង 
រយៈសពល 60 មថងៃ គរិតចាប់ពរី សពល ផដល ខលៃលួន បាន ទទរួល ពាក្យ 
បែ្រឹង។ សលោកអ្នក នរឹង ទទរួល បាន ការ សឆលៃើយតប ចំសពោះ ពាក្យបែ្រឹង 
របេ់ សលោកអ្នក សគកោយ សពល ចប់ ការ សេ៊ីប អសងកត។ ការ សឆលៃើយតប សនះ 
នរឹង ែ្ល ់នរូវ លទ្ធែល មន ការ សេ៊ីប អសងកត នរិង បញ្ាក់ លម្រិត អំពរី  រាល់ 
វិធានការ ផដល គតរូវផត ចាត់សធ្វើ។ គកេរួង េុខាភរិបាល ទទរួល ខុេគតរូវ 
ចំសពោះ ការ សធ្វើ ឲ្យ គបាកដថា បាន ចាត់វិធានការ គគប់ ជំហាន ទាំងអេ ់
សដើម្រី ផកតគមរូវ បញ្ា។ 

លរិខរិត គំររូ សដើម្រី ជរួយ  សលោកអ្នក ជាមរួយ នរឹង នរីតរិវិធរី ទាំងសនះ ចាប់សែ្ើម 
សនៅ ទំព័រ 19។ 
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ព័ត៌រាន ទនំាក់ទនំង  Early 
Intervention Program [កម្មវធីិ 
អន្តរាគមន៍ បឋមវយ័] 
េគមាប់ព័ត៌មាន បផន្ម អំពរី សេវា Early Intervention 
Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ] េរូម ទាក់ទង: 

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 
េំែរួរ ផដល ផតងផត សចោទេរួរ  េគមាប ់មាតាបរិតា នរិយ័តកម្ម EIP 
ពាក្យេ័ពទ  នរិង ពាក្យ បំគពរួញផដល  ទាក់ទង នរិង សលខ ទរូរេ័ពទ 
េគមាប ់EIP ក្ននុង មរូលដ្ឋាន សលោកអ្នក អាច រកបាន សលើ អ៊ីនសធើែរិត  
តាមរយៈ : www.health.ny.gov/community/infants_
children/early_intervention/county_eip.htm 

េគមាប ់ព័ត៌មាន បផន្ម អំពរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ នរិង សេវា ផដល 
ទាក់ទង នរឹង កុមារ  សែ្សងសទៀត េរូម ទាក់ទងដរូចតសទៅ: 

ផខ្សទរូរេ័ពទ បនទាន ់24 សម៉ោង របេ់ “Growing Up Healthy“ 
1-800-522-5006 
សនៅ ទរីគកុង ញូវយ៉ក េរូម វាយសលខ 311 

Early Childhood Direction Centers
New York State Education Department
[មែ្ឌល ទរិេសដៅ កុមារ តរូច] 
[គកេរួង េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក] 
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/ 
(518) 486-7462 
TTY: (518) 474-5652 

New York Parent and Kid Connection Helpline
[ផខ្ស ទរូរេ័ពទ ែ្ល ់ជំនរួយ របេ់ New York Parent នរិង Kid 
Connection] 
1-800-345-KIDS (5437) 
(អាច រកបាន ចាប់ពរី មថងៃច័នទ-េុគក 9am-5pm) 

NYS Justice Center for the Protection of People 
with Special Needs  
[មែ្ឌល យុត្តរិធម ៌េគមាប ់ករិច្ការពារ  អ្នក មាន តគមរូវការ ពរិសេេ  
ទរីគកុង ញូវយ៉ក] 
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
advocacy 
1-800-624-4143 ព័ត៌មាន នរិង ការ បញ្ូន (មថងៃច័នទ-េុគក, 
8:30am-4:30pm) 
TTY: េរូម វាយសលខ 7-1-1 េគមាប ់ការ បញ្ូនតរបេ ់NYS នរិង 
ែ្ល ់គបតរិបត្តរិករ 1-800-624-4143 

Assistive Technology (TRAID) Program  
[កម្មវិធរី បសច្កវិទ្យា ជំនរួយ] 
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
assistive-technology-traid 

Parent to Parent of New York State  
[មាតាបរិតា សទៅមាតាបរិតា រដ្ឋ ញូវយ៉ក] 
www.parenttoparentnys.org 
(518) 381-4530 or 1-800-305-8817 

Parent Training and Information Centers 
[មែ្ឌល បែ្នុះបែ្ាល នរិងព័ត៌មាន មាតាបរិតា] 
www.parenttip.org 
ទរូទាំងរដ្ឋ (សលើកផលងផត NYC): (585) 546-1700 
េគមាប ់ផត រដ្ឋ ញូវយ៉កប៉ុសែ្ោះ: 1-800-650-4967 

Starbridge 
(ទរូទាំងរដ្ឋ សលើកផលងផត េងកាត់ចំនរួន 5 របេ់ ទរីគកុង ញូវយ៉ក) 
www.starbridgeinc.org 
(585) 546-1700 ឬ 1-800-650-4967 (សនៅ NYS) 

INCLUDEnyc 
(បសគមើ ជរូន េងកាត ់ចំនរួន 5 របេ់ ទរីគកុង ញូវយ៉ក) 
Formerly Resources for Children with Special Needs 
[អតរីតៈ ធនធាន េគមាប ់កុមារ មាន តគមរូវការ ពរិសេេ]) 
www.includenyc.org 
(212) 677-4650 

Advocates for Children of New York  
[អ្នក តេ៊រូមតរិ េគមាប ់កុមារ ញូវយ៉ក] (បសគមើ ជរូន េងកាត ់ចំនរួន 5 របេ់ 
ទរីគកុង ញូវយ៉ក) 
www.advocatesforchildren.org 
1-800-427-6033 or (212) 947-9779 

www.health.ny.gov/community/infants_
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/
www.justicecenter.ny.gov/services-
www.justicecenter.ny.gov/services-
www.parenttoparentnys.org
www.parenttip.org
www.starbridgeinc.org
www.includenyc.org
www.advocatesforchildren.org


18 New York State Department of Health

ក្ដីកងវាល់ 
រប�់ មគរួស្រ 

ស�វា អន្តរាគ្ន៍ បឋ្វយ័* 
•  ឧបករែ៍បច្ចសកវរិទ្យា 
ជំនរួយ នរិង េសវា 

• ឧបករែ៍ ជំនរួយ ការ េ្ដាប ់

•  ក្រុម បែ្ដុះបែ្ដាល 
គ្ររួេារ  ែ្ដល់ប្ររឹក្េា  
ចុះតាម ែ្ទះ នរិង  គាំទ្រ 
មាតាបរិតា 

•  េសវា វសជ្ជេាេ្ត្រ 
េម្រាប់តផ គោលបំែង 
វរិនរិច្ឆ័យ រោគ ឬ 
វាយតម្លម ប៉ុែ្ែោះ 

• េសវា ថផទាំ 
• េសវា អាហាររូបត្ថម្ភ 

• ការ ព្យាបាល ែ្នផក មុខរបរ  
•  ការព្យាបាល ែ្នផក រាងកាយ 
ខាងក្រៅ 

• េសវា ចរិត្តេាេ្ត្រ 
• េសវា ពន្យារពសល 

• ការ េម្របេម្ររួល េសវា 
• េសវា េង្គមករិច្ច 

• េសចក្ដរី ែផនាំពរិេសេ 

•  រោគវរិទ្យា ពាក្យេម្ដរី-ភាេា 
• េសវាភ្នផក 

• េសវាេុខភាព 

•  ចំែាយ ក្នុង ការ ដរឹកជញ្ជរូន នរិង 
ចំែាយ  ដផល ទាក់ទង 

1. ការបញូ្ន (សលើកផលងផត មាតាបរិតា ជំទាេ)់ 

•  គបភពបញ្ូន ឬ មាតាបរិតា  េង្ស័យ ថា កុមារ មាន 
ភាព យឺតយ៉ាវ ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ ឬ ពរិការភាព 

 •  គគរួេារ ផដល បាន ទទរួល ដំែរឹង អំពរី អត្គបសយោជន ៍
មន កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ (EIP) 

   •  កុមារ ផដល គតរូវ បាន បញ្ូន សទៅកាន់ មនន្តរី 
អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ (EIO) ក្ននុង រយៈសពល 
ពរីរមថងៃ បនទាប ់ពរី កំែត់ អត្តេញ្ាែ 

     •  EIO ចាត់តាំង អ្នក េគមបេគមរួល សេវា ដំបរូង 2. Initial Service 
Coordinator [អ្ក 
�ម្ប�ម្រួល ស�វា ែំបូង] 

4. ករិេ្ចមបជំុ IFSP* 
(គបេរិនសបើ កុមារ មាន េរិទ្ធរិ ទទរួលបាន) 

• គគរួេារ កំែត់ លទ្ធែលផដល ចង់បាន 
• សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ ផដល បានបញ្ាក ់លម្រិត 
• បសងកើត ផែនការ ជា លាយលក្ខែ៍អក្សរ 

• គគរួេារ នរិង EIO យល់គេប ចំសពោះ IFSP 
•  កំែត់ អត្តេញ្ាែ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា បន្ត (OSC) 

• EIO ទទរួល សលខ េន្តរិេុខ េង្គម 

• ែ្ល ់ព័ត៌មាន អំពរី EIP 

• ជរូនដំែរឹង គគរួេារ អំពរី េរិទ្ធរិ ទាំងឡាយ 

•  ពរិនរិត្យសឡើងវិញ  សទៅសលើ បញ្រី 
រាយនាម អ្នក វាយតមមលៃ 

•  ទទរួល ព័ត៌មាន ធានា រ៉ាប់រង/Medicaid 

• ទទរួល ព័ត៌មាន ទាក់ទងសែ្សងៗ 

3. ការវាយតម ល្ៃ* 
• កំែត់អំពរី ភាព មាន េរិទ្ធរិ ទទរួលបាន 

•  ការ វាយតមមលៃ គគរួេារ (ជសគមើេ បផន្ម) 

•  គបមរូល ព័ត៌មាន េគមាប ់ផែនការ 
សេវាគគរួេារ តគមរូវតាម 
េ្ានភាព បុគ្គល (IFSP) 

•  ដាក់ជរូន សេចក្រី េសង្ខប 
នរិង របាយការែ៍ 
មុន IFSP

ណែ្ក មន ការ អភរិវឌ្ឍ 
• បញ្ាញាែ 
• រាងកាយ (ររួមទាំង ផភ្នក នរិង គតសចៀក) 
• ការ គបាគេ័យ ទាក់ទង 
• េង្គម/ចរិត្ត 
• ការ អភរិវឌ្ឍ  េគមបខលៃលួន 

5. ពរិនរិត្យស�ដីងវញិ សរៀងរាល់ 
មបំា្ួយណខ្្ង វាយតម ល្ៃ 
មបចំាឆំ្្ សលដី IFSP 
•  សធ្វើ សេចក្រី េសគមចចរិត្ត  ក្ននុងការ បន្ត បផន្ម ផកផគប ឬ លុប 
សចោល លទ្ធែល យុទ្ធេាគេ្ត នរិង/ឬ សេវា ទាំងឡាយ 

•  គបេរិនសបើ មាតាបរិតា សេ្នើេុំ អាច ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ 
កាន់ផតឆាប ់(គបេរិនសបើ មាតាបរិតា សេ្នើេុំ ឲ្យ មាន កំសែើន 
សេវា EIO អាច សេ្នើេុំ ការ វាយតមមលៃ បំសពញ បផន្ម) 

*មាតាបរិតា/អាែាព្យាបាល អាច  សគបើគបាេ ់នរីតរិវិធរី គតរឹមគតរូវ តាមច្ាប់។ 

ការយល់គពម របេ ់មាតាបរិតា/អាែាព្យាបាល តគមរូវ ឲ្យ មាន េគមាប ់
ការ វាយតមមលៃ IFSP ការ ែ្ល ់សេវា សនៅ ក្ននុង IFSP នរិង អន្តរកាល។ 

6. អន្តរកាល 
•  ផែនការ េគមាប ់អន្តរកាល ផដល 
បាន ដាក់ បញ្ូល សនៅ ក្ននុង IFSP 

•  អន្តរកាល សទៅកាន់: 
-  សេវា សគកោម ផែ្នកទរី 4410 មន 
ច្ាប់ អប់រំ (3-5 គបព័ន្ធ) 
ឬ 

-  សេវា កុមារ តរូច តាម ចាំបាច ់
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 (បញ្ូល កាលបរិសច្ទ) 

(បញ្ូល ស្្មោះ មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ)
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)

សគោរពជរូន (បញ្ូល ស្្មោះ មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ):

ខ្នុំ ចង ់បញ្ូន ករូន ខ្នុំ, (ស្្មោះ កុមារ), សទៅកាន់ កម្មវិធរី  អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ។ ករូន ខ្នុំ មាន 
អាយុ (អាយុ កុមារ) សហើយ ហាក់ដរូចជា មាន បញ្ា សនៅ ក្ននុង ការ អភរិវឌ្ឍ របេ់ សគ។ ខ្នុំ 
យល់ថា ខ្នុំ នរឹង គតរូវ បាន ទាក់ទង សដោយ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា ផដល នរឹង ពន្យល ់
គបាប់ ខ្នុំ អំពរី កម្មវិធរី សហើយ អាច ជរួយ ខ្នុំ ក្ននុង ការ សគជើេសរើេ អ្នក វាយតមមលៃ ម្នាក់ ពរី បញ្រី 
រាយនាម មរួយ ផដល នរឹង ែ្ល ់ជរូន ខ្នុំ។ ខ្នុំ ក៏យល់ែងផដរ ថា ជំហានមន អន្តរាគមន ៍
បឋមវ័យ: សេៀវសភៅផែនាំ កគមរិត មរូលដ្ឋាន េគមាប ់មាតាបរិតា េ្រីពរី Early 
Intervention Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ]នរឹង គតរូវ បាន ែ្ល ់ជរូន ខ្នុំ។
សពលសវលា ល្ បំែុត េគមាប ់ទាក់ទង ខ្នុំ គឺ (បញ្ូល មថងៃ នរិង សពលសវលា)។

សដោយក្រីសេ្មោះេ្ម័គគ,

(ហត្សលខា របេ់ សលោកអ្នក)
(បញ្ូល ស្្មោះ)
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)
(សខោនធរី)
(ករូដ តំបន/់សលខ ទរូរេ័ពទ)
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រសបៀប សស្នីសុំ ការ ពិនិត្យ ស�ងីវញិ សលី កំណត់មតា 
កូន សោកអ្នក 

 (បញ្ូល កាលបរិសច្ទ) 

(បញ្ូលស្្មោះ) មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)

សគោរពជរូន (បញ្ូល មនន្តរី/អ្នកែ្ល់សេវា/អ្នកេគមបេគមរួល
/អ្នក វាយតមមលៃ សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ):

ខ្នុំ ចង ់ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ សលើ កំែត់គតា ករូន ខ្នុំ, (ស្្មោះ កុមារ), ផដល កំពុង ទទរួល សេវា 
អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ ពរី (ស្្មោះ អ្នក ែ្ល ់សេវា)។

ខ្នុំយល់ថា គបេរិនសបើ ខ្នុំ មាន េំនរួរ អ្វរីមរួយ  ខ្នុំ អាចេុ ំឲ្យ សគ ពន្យល ់  គបាប់ ខ្នុំ អំពរី 
ព័ត៌មាន សនៅ ក្ននុង កំែត់គតា សហើយ េុំ ឲ្យ នរែា ម្នាក់ ផដល ខ្នុំ បាន សគជើេសរើេ  សធ្វើការ 
ពរិនរិត្យ សឡើងវិញ េគមាប ់ខ្នុំ។

សពលសវលា ល្ បំែុត េគមាប ់ទាក់ទង ខ្នុំ គឺ (បញ្ូល មថងៃ នរិង សពលសវលា)។

សដោយក្រីសេ្មោះេ្ម័គគ,

(ហត្សលខា របេ់ សលោកអ្នក)
(បញ្ូល ស្្មោះ)
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)
(សខោនធរី)
(ករូដ តំបន/់សលខ ទរូរេ័ពទ)
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គរំ ូ 

រសបៀប សស្នីសុំ ការ សមម រុះសមមរួល

 (បញ្ូល កាលបរិសច្ទ) 
(បញ្ូលស្្មោះ) មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ
(បញ្ូល ស្្មោះ) ផែ្នក គបចាំសខោនធរី
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)

សគោរពជរូន (បញ្ូល ស្្មោះ មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ):

បនទាប់ពរី ផចករំផលក ក្រីកង្វល ់របេ់ ខ្នុំ ជាមរួយ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា  របេ់ ខ្នុំ នរិង EIO គបចាំសខោនធរី ររួចសហើយ សយើងខ្នុំ ពុំ អាច 
្ាន ដល ់ការ  យល់គេបគ្នា មរួយ ទាក់ទង នរឹង ការ ែ្ល ់សេវា អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ េគមាប ់(បញ្ូល ស្្មោះ សពញសលញ របេ់ 
ករូនសលោកអ្នក) បានសទ។
ដរូសច្នះ ខ្នុំ េរូម  សធ្វើ េំសែើេុំ ការ �ម្ រះ�ម្រួល។
សយើងខ្នុំ មរិន អាច  យល់គេបគ្នា សទៅសលើ:
(គរូេធរីក សគជើេ យក ចសមលៃើយ ទាំងអេ ់ផដល គតរឹមគតរូវ)

 F  ភាព មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន   កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ របេ់ ករូន ខ្នុំ។ ខ្នុំ យល់ថា េំសែើេុំ ការ េគមុះេគមរួល គតរូវផត 
សធ្វើសឡើង ក្ននុង រយៈសពល គបាំមរួយ ផខ  បនទាប ់ពរី ករូន ខ្នុំ គតរូវ បាន រកស�ើញ ថា  ពុំ មាន េរិទ្ធរិ ទទរួលបាន សេវា។

F សេវា  ឬ  ការ វាយតមមលៃអន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ  ផដល បាន សេ្នើេុំ េគមាប ់ករូន នរិង គគរួេារ ខ្នុំ។

F សខោនធរី បដរិសេធ មរិន គពម ែ្ល ់សេវា ឬ ការ វាយតមមលៃ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ េគមាប់ ករូន នរិង គគរួេារខ្នុំ។

F ការ ែលៃាេ់ប្ូរ សេវា ឬ ការ វាយតមមលៃ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ េគមាប ់ករូន នរិង គគរួេារ ខ្នុំ។
(បញ្ូល ការ បរិយាយ ខលៃរីមរួយ)

1. សតើ មានសេវា អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ អ្វរីខលៃះ  ផដល កំពុង គតរូវបាន ែ្ល់ជរូន ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក?

2. ពន្យល ់អំពរី ផដល មរិនអាច យល់គេបគ្នា េគមាប ់ផែ្នក នរីមរួយៗ ផដល សលោកអ្នក មរិន  អាច យល់គេប បាន។
3.  ែ្ល់អង្គសហត ុេំខាន់ៗ នរិង/ឬ សេចក្រី ចមលៃង ឯកេារ ផដល សលោកអ្នក មាន អារម្មែ៍ ថា េំខាន ់េគមាប ់ ឲ្យ អ្នកដមទអាន។
4. ផចករំផលកដំសែោះគេាយ មរួយ ផដល បាន សេ្នើសឡើង របេ់ សលោកអ្នក។

ខ្នុំ យល់ថា ក្ននុង រយៈសពល ពរីរមថងៃ បនទាប ់ពរី បាន ទទរួល េំសែើ របេ់ ខ្នុំ EIO នរឹង ជរូន ដំែរឹង មែ្ឌល សដោះគេាយ ទំនាេ ់េហគមន ៍
(CDRC) ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ េមរម្យ អំពរី េំសែើេុំ ការ េគមុះេគមរួល របេ់ ខ្នុំ។ EIO នរឹង បញ្ូន  សេចក្រី ជរូន ដំែរឹង មរួយ 
ច្ាប់  មក កាន់ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា នរិង ខ្នុំ ក្ននុង សពល ដំែាលគ្នា។ សនៅសពល ទទរួល េំសែើ CDRC នរឹង ទាក់ទង ខ្នុំ នរិង EIO 
សដើម្រី ពរិភាក្សា អំពរី ដំសែើរការ េគមុះេគមរួល។
សពលសវលា ល្ បំែុត េគមាប ់ទាក់ទង ខ្នុំ គឺ (បញ្ូល មថងៃ នរិង សពលសវលា)។

សដោយក្រីសេ្មោះេ្ម័គគ,
(ហត្សលខា របេ់ សលោកអ្នក)
(បញ្ូល ស្្មោះ)
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ/គបអប ់មគបេែរីយ៍)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)
(សខោនធរី)
(ករូដ តំបន/់សលខ ទរូរេ័ពទ)
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រសបៀប សស្នីសុំ សវនាការ មិន លសមអៀង

គរំ ូ 

 (បញ្ូល កាលបរិសច្ទ) 
គបធាន Bureau of Early Intervention [ការិយាល័យ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ]
NYS Department of Health [គកេរួង េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក]
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

សគោរពជរូន សលោកគបធាន:

បនទាប់ពរី ផចករំផលក ក្រីកង្វល ់របេ់ ខ្នុំ ជាមរួយ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា របេ់ ខ្នុំ  នរិង មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ គបចាំ សខោនធរី  ររួចសហើយ 
សយើងខ្នុំ ពុំ អាច ្ ាន ដល ់ការ  យល់គេបគ្នា មរួយ ទាក់ទង នរឹង ការ ែ្ល ់សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ េគមាប ់ករូន ខ្នុំ បានសទ។ ដរូសច្នះ ខ្នុំ 
េរូម សធ្វើ េំសែើេុំ �វនាការ ្ រិន លស អ្ៀង មរួយ េគមាប ់ករូន ខ្នុំ (បញ្ូល ស្្មោះសពញសលញ របេ់ ករូន សលោកអ្នក)  ទាក់ទង នរឹង ការ 
ែ្ល ់សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ  របេ់ សយើងខ្នុំ។

សយើងខ្នុំ មរិន អាច  យល់គេបគ្នា សទៅសលើ:
(គរូេធរីក សគជើេ យក ចសមលៃើយ ទាំងអេ ់ផដល គតរឹមគតរូវ)

 F  ភាព មាន េរិទ្ធរិ ទទរួល បាន   កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ របេ់ ករូន ខ្នុំ។ ខ្នុំ យល់ថា េំសែើេុំ េវនាការ មរិន លសម្ៀង គតរូវផត 
សធ្វើសឡើង ក្ននុង រយៈសពល គបាំមរួយ ផខ  បនទាប ់ពរី ករូន ខ្នុំ គតរូវ បាន រកស�ើញ ថា  ពុំ មាន េរិទ្ធរិ ទទរួលបាន សេវា។

F សេវា  ឬ  ការ វាយតមមលៃអន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ  ផដល បាន សេ្នើេុំ េគមាប ់ករូន នរិង គគរួេារ ខ្នុំ។

F សខោនធរី បដរិសេធ មរិន គពម ែ្ល ់សេវា ឬ ការ វាយតមមលៃ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ េគមាប់ ករូន នរិង គគរួេារខ្នុំ។

F ការ ែលៃាេ់ប្ូរ សេវា ឬ ការ វាយតមមលៃ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ េគមាប ់ករូន នរិង គគរួេារ ខ្នុំ។

(បញ្ូល ការ បរិយាយ ខលៃរីមរួយ)

1. សតើ មានសេវា អន្តរាគមន៍ បឋមវ័យ អ្វរីខលៃះ  ផដល កំពុង គតរូវបាន ែ្ល់ជរូន ករូន នរិង គគរួេារ សលោកអ្នក?

2. ពន្យល ់អំពរី ផដល មរិនអាច យល់គេបគ្នា េគមាប ់ផែ្នក នរីមរួយៗ ផដល សលោកអ្នក មរិន  អាច យល់គេប បាន។

3.  ែ្ល់អង្គសហត ុេំខាន់ៗ នរិង/ឬ សេចក្រី ចមលៃង ឯកេារ ផដល សលោកអ្នក មាន អារម្មែ៍ ថា េំខាន ់េគមាប ់ ឲ្យ អ្នកដមទអាន។ 
គបេរិនសបើ មាន អ្នក ដមទ ផដលសលោកអ្នក  សជឿជាក់ថា អាចជា េាក្សរី េក្ានុពល ឬ អាច មាន ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ េរូម រាយ 
ស្្មោះ ពរួកសគ នរិង មរូលសហត ុផដល សលោកអ្នក សជឿជាក់ថា ពរួកសគ េំខាន់។

4. ផចករំផលកដំសែោះគេាយ មរួយ ផដល បាន សេ្នើសឡើង របេ់ សលោកអ្នក។

ខ្នុំ យល់ថា នរែាម្នាក់ មក ពរី New York State Department of Health [គកេរួង េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក] នរឹង ទាក់ទង ខ្នុំ 
សគកោយ សពល ទទរួល បានលរិខរិតសនះ។

សពលសវោ លអ បំែុត �មរាប់ ទាក់ទង ខំុ្   (បញ្ូល មថងៃ នរិង សពលសវលា)។

សដោយក្រីសេ្មោះេ្ម័គគ,

(ហត្សលខា របេ់ សលោកអ្នក)
(បញ្ូល ស្្មោះ)
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ/គបអប ់មគបេែរីយ៍)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)
(សខោនធរី)
(ករូដ តំបន/់សលខ ទរូរេ័ពទ)

រសបៀប សស្នីសុំ សវនាការ មិន លសមអៀង
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រសបៀប  ដាក់ពាក្យ បណ្ដឹ ង មបព័ន្

គរំ ូ 

 (បញ្ូល កាលបរិសច្ទ) 

គបធាន Bureau of Early Intervention [ការិយាល័យ អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ]
NYS Department of Health [គកេរួង េុខាភរិបាល រដ្ឋ ញូវយ៉ក]
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

សគោរពជរូន សលោកគបធាន:
ខ្នុំ ដរឹងថា ខ្នុំ អាច សដោះគេាយ ក្រីកង្វល ់របេ់ ខ្នុំ សគកៅែលៃូវការ ជាមរួយ អ្នក េគមបេគមរួល សេវា អ្នក ែ្ល ់សេវា អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ (EI) សខោនធរី ឬ 
រដ្ឋ។ សទោះជាយ៉ាងែា ខ្នុំ ចង់ ដ្ក់ ពាក្យបែ្ដឹ ង មបព័ន្  ពរីសគពោះ ខ្នុំ សជឿជាក់ថា អ្នកែ្ល ់សេវា EI នរិង/ឬសខោនធរី នរិង/ឬ រដ្ឋ បានរំសលោភសទៅ 
សលើ ផែ្នក C ចំែងសជើងទរី 34 មនគកម នរិយ័តកម្ម េហព័ន្ធ ឬគកម វិធាន នរិង នរិយ័តកម្ម គកុង ញូវយ៉ក ផែ្នករង ទរី 69-4 ឬ ចំែងសជើងទរី II-A 
មន មាគតា 25 មន ច្ាប់ េុខាភរិបាល េាធារែៈ។

FF បញ្្ក់ ពដី ការ  រំសោភ ណែល បាន សចាទមបកាន់ �មរាប់ ពាក្យ បែ្ដឹ ង មបព័ន្ EI សនះ :
(បញ្ូល ការ បរិយាយ ខលៃរី មរួយ អំពរី បញ្ា នរិង បញ្ូល  អង្គសហត ុផដល ទាក់ទង នរឹង បែ្រឹង គបព័ន្ធ។
សលោកអ្នក ក៏ អាច ភ្ាប់ មក ជាមរួយ ែងផដរ នរូវ ឯកេារ បផន្ម ផដល ទាក់ទង នរឹង បែ្រឹង គបព័ន្ធ របេ់សលោកអ្នក។)

FF មប�រិនសបដី ការ  រំសោភ សនាះ ទាក់ទង នដឹង កុរារ ជាក់ោក់ ណារ្ាក់:
(បញ្ូល ស្្មោះ/មថងៃផខឆ្នាំ កំសែើត/ អាេយដ្ឋាន កំសែើត/សខោនធរី លំសនៅដ្ឋាន របេ់ កុមារ។)
(បញ្ូល ស្្មោះ អ្នក ែ្ល ់សេវា EI អ្នក េគមបេគមរួល សេវា នរិង ស្្មោះ ទរីភ្នាក់ងារ EI ែាមរួយ ផដល បសគមើ ជរូន កុមារ។)
(បញ្ូល ដំសែោះគេាយ ឬ លទ្ធែល ផដល បាន សេ្នើ ចំសពោះ ការ រំសលោភ សនោះ។)

ខំុ្ យល់ថា:
•   New York State Department of Health (គកេរួង) អាច គតរឹមផត សេ៊ីបអសងកត សលើ ការ រំសលោភ ផដល បាន សចោទគបកាន ់ែាមរួយ 
ប៉ុសែ្ោះ គបេរិនសបើ វា បាន សកើតសឡើង ក្ននុង រយៈសពល មរួយ ឆ្នាំ មុន សពល ផដល គកេរួង  បាន ទទរួល លរិខរិត សនះ

•  គបេរិនសបើ បែ្រឹង គបព័ន្ធ គតរូវ បាន ទទរួល យក  ផដល ជា កម្មវត្នុ មន េវនាការ មរិន លសម្ៀង ឬ ការ េគមុះេគមរួល សនោះ គកេរួង គតរូវផត  
ទុកសចោល មរួយ ផឡក េរិន នរូវ រាល់ បែ្រឹង គបព័ន្ធ ផែ្នក ែាមរួយ ផដល កំពុង សដោះគេាយ

•  គបេរិនសបើមាន ការ សលើកសឡើង ពរី បញ្ា ែាមរួយ ផដល បាន េសគមច  ពរីមុន មក សនៅ ក្ននុង ការ េគមុះេគមរួល ឬ េវនាការ មរិន លសម្ៀង ផដល 
ពាក់ព័ន្ធ នរឹង  បែ្ាភាគរី ដផដល សនោះ សេចក្រីេសគមច ពរី ការ េគមុះេគមរួល ឬ េវនាការ មរិន លសម្ៀង សនោះ គតរូវយក ជាការបាន

•  បែ្រឹងគបព័ន្ធ  របេ់ ខ្នុំ នរឹង គតរូវ បាន សេ៊ីប អសងកត ក្ននុង រយៈសពល 60 មថងៃ បនទាប់ពរី មថងៃផដល បាន ទទរួល សហើយ ខ្នុំ អាច នរឹង គតរូវ បាន េម្ាេន ៍
សហើយ នរឹង ទទរួល ការ សឆលៃើយតប ជា លាយលក្ខែ៍ អក្សរ

•  បនទាត់សពលសវលា អាច ពន្យារ បផន្ម បាន គបេរិនសបើ មាន កាលៈសទេៈ ផដល អាច សលើកផលងបាន ទាក់ទង នរឹង បែ្រឹង គបព័ន្ធ ឬ បែ្ា 
ភាគរី សគជើេយក ការ ចរូលររួម សនៅ ក្ននុង ការ េគមុះេគមរួល នរិង

•  ម�បសពល  ណែលខំុ្ បញូ្ន បែ្ដឹ ង មបព័ន្ សនះ សៅកាន់ មក�ួង រាន ការ តម្រូវ ឲ្យ:
– ខំុ្ បញូ្ន បន្ត  បែ្ដឹ ង មបព័ន្ សនះ ្ ួយ េបាប់ សៅកាន់:

• អ្នក េគមបេគមរួល  សេវា ករូន ខ្នុំ សនៅសពល បែ្រឹង គបព័ន្ធ   មាន លក្ខែៈ ជាក់លាក់ សលើ កុមារ
• មនន្តរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ ឬ អ្នក គគប់គគង អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ គបចាំ សខោនធរី នរិង
• អ្នកែ្ល់សេវា EI ែា ម្នាក់ ផដល ជា កម្មវត្នុ មន បែ្រឹង គបព័ន្ធ សនះ ឬ

–  ខំុ្ អាេ ស�្ដី�ំុឲ្យ មក�ួង បញូ្ន បន្ត បែ្ដឹ ង មបព័ន្ សៅកាន់ បណ្ា ភាគដី ណែល រាន សរៀបរាប់ ខាងសលដី ជំនួ� ឲ្យ ការ បញូ្ន បន្ត 
បែ្ដឹ ង រប�់ ខំុ្។

សពលសវោ លអ បំែុត �មរាប់ ទាក់ទង ខំុ្ គឺ (បញ្ូល មថងៃ នរិង សពលសវលា)។
សដោយក្រីសេ្មោះេ្ម័គគ,
(ហត្សលខា របេ់ សលោកអ្នក)
(បញ្ូល ស្្មោះ)
(អាេយដ្ឋានែលៃូវ/គបអប ់មគបេែរីយ៍)
( ទរីគកុង/រដ្ឋ/ហ្ស៊ីបករូដ)
(សខោនធរី)
(ករូដ តំបន/់សលខ ទរូរេ័ពទ)

រសបៀប  ដាក់ពាក្យ បណ្ដឹ ង មបព័ន្
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New York State Early Intervention Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ រដ្ឋ ញូវយ៉ក] ពុ ំសរើេសអើង សដោយ ផែ្ក សលើ ពរិការភាព សនៅ ក្ននុង ការ ចរូលររួម ឬ ការ 
ចរូលសគបើគបាេ ់ឬ ការ ព្យាបាល ឬ ការងារ សនៅ ក្ននុង កម្មវិធរី នរិង េកម្មភាព ទាំងឡាយ របេ ់ខលៃលួន សឡើយ។ 

គបេរិនសបើ សលោកអ្នក មាន អារម្មែ៍ ថា សលោកអ្នក ធលៃាប ់រង ការ សរើេសអើង គបឆាំង នរឹង ការ ចរូលររួម ឬ ការ ចរូលសគបើគបាេ ់ឬ ការ ព្យាបាល ឬ ការងារ សនៅ ក្ននុង New York 
State Early Intervention Program [កម្មវិធរី អន្តរាគមន ៍បឋមវ័យ រដ្ឋ ញូវយ៉ក] សនោះ បផន្ម ពរី សលើ េរិទ្ធរិ នរិង ឧបាគេ័យ សែ្សងសទៀត ទាំងអេ ់សលោកអ្នក អាច 
ទាក់ទង: Bureau of Early Intervention,  New York State Department of Health, Empire State Plaza, Corning Tower, Room 287, 
Albany, NY 12237-0660. 

តាមសយើងខ្នុំសនៅសលើ:  
health.ny.gov 

facebook.com/nysdoh 
twitter.com/healthnygov 

youtube.com/nysdoh 
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