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ពាក្យស្នើ្  សំ្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ 

ៃន្ ម្រាប់ក្ ារ 

  ្ំស ើ បឋម      ្ំស ើ អាប់សេត 

ម្របសេទនៃស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនថេលបាៃស្នើ៖ 
 ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនលក្ខ ៈជំរ ញ (ERS) 

 ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនលក្ខ ៈផ្ដដ ច់ម ខ 

  ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនថេលទទួលមូលៃិធិពី 
ក្មមវធីិអៃ សម្ររោះ សៅក្ន ងទីតំងថេលាៃអាជ្ញា ប ណ 

្ូមភ្ជា ប់ព័ត៌ាៃលមអិតនៃការវាយតនមៃ DDA, IEP, ABA ឬថែៃការរំម្រទឥរយិាបទ លិខិតយល់ម្រពមម្រតឹមម្រតូវ្ម្រាប់ការបសចេញព័ត៌ាៃ 
(្ូមបចេូ ល “អនក្ែតល់ស្វាថេលជ្ញប់កិ្ចេ្ ៃាជ្ញមួយ DSHS េនទសទៀត៖ ទីលំសៅប គ្គលិក្ាៃអាជ្ញា ប ណ” សលើលិខិតយល់ម្រពមស ោះ) 
ៃិងព័ត៌ាៃពាក់្ព័ៃធសែេងសទៀត។ 

ស ម្ ោះសាមីប គ្គល 
      

នែៃថខឆ្ន ំកំ្ស ើ ត 
      

សលខ្ាគ ល់ 

ADSA 

      

តំបៃ់ 
      

អា្យដ្ឋា ៃ ទីម្រក្ុង រេា កូ្េនម្រប្ ីយ៍ 
                     

 

ឪព ក្ាដ យ/អា្ពាបាល 
      

សលខទូរ្ពទចមបង (ជ្ញមួយកូ្េតំបៃ់) 
      

អា្យដ្ឋា ៃអ ីថមល 
      

ទូរ្ពទសលើត /ចល័ត្ម្រាប់ម្ររអា្ៃន 
      

ទូរ្ពទសលើត /ចល័តរប្់អនក្ថែទំជំៃួយ 
(សបើមិៃាៃឪព ក្ាត យ/អា្ពាបាល) 
      

អា្យដ្ឋា ៃនម្រប្ ីយ៍ សបើខ ្ពីខាងសលើ    េូចខាងសលើ ទីម្រក្ុង រេា កូ្េនម្រប្ ីយ៍ 

                     

 

ស ម្ ោះៃិងសលខទូរ្ពទ DDA CRM 

      

ទទួលការ្ទង់មតិសលើការ្ម្រាក្សម្រកាយការែដល់ស្វាថែទំប
ស ដ្ ោះអា្ៃន ្ម្រាប់ថតស្វាស្វាថែទំបស ដ្ ោះ 
អា្ៃនលក្ខ ៈជំរ ញប  ស ណ្ ោះ 

 តមរយៈអ ីថមល       តមរយៈម្រក្ដ្ឋ្់ 

សតើម្រក្មុម្រគ្ួសារាៃឆៃទៈសធវើេំស ើ រសៅភ្ជគ្ខាងសក្ើតឬខាងលិចនៃរេាវា  ្ីៃសតៃសេើមបីអាក់្ស្្ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនលក្ខ ៈជំរ ញឬ
សទ?    បាទ/ចា្     សទ 

ស្វាបក្ថម្របផ្ដទ ល់ាត់ 
  សទ       បាទ/ចា្; ភ្ជសាជ្ញក់្លាក់្៖        

 

កាលបរសិចេទស្នើ្  ំស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃន* (កាលបរសិចេទសៃោះៃឹងម្រតូវសម្របើ ម្រប្ិៃសបើម្រតូវអាក់្ស្្ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនលក្ខ ៈ 
ផ្ដដ ច់ម ខឬថេលទទួលមូលៃិធិពីក្មមវធីិអៃ សម្ររោះ) 

 ពី េល់ ការេឹក្ជចេូ ៃែតល់ជូៃសដ្ឋយ៖ 

១.                   

២.                   

៣.       
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* កាលបរសិចេទស្នើ  ្ំស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនៃឹងមិៃម្រតូវបាៃបចេ ប់សទ រហូតេល់្ំស ើ ម្រតូវបាៃឯក្ភ្ជពជ្ញែៃូវការ។ 
ម្ររអា្ៃនថេលមិៃបាៃម្រពាងទ ក្អាចៃឹងផ្ដៃ ្់បដូរៃិង/ឬប ោះពាល់េល់ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនពីម ៃ។ 

ការអប់រ ំ
ស ម្ ោះសាលា 
      

ទីចាត់ការសាលា 
      

អា្យដ្ឋា ៃ ទីម្រក្ុង រេា កូ្េនម្រប្ ីយ៍ 
                     

ស ម្ ោះម្រគ្ូ 
      

ទូរ្ពទក្ថៃៃងការងារ 
      

សតើក្ ារកំ្ព ងសរៀៃថ្នន ក់្សពញសា ង (ម្របំាមួយសា ង) ថេរឬសទ?    បាទ/ចា្       សទ 

សវជាសាស្ត្ត 
អតតសលខអនក្ែដល់ស្វាទីមួយ 
      

ឱ្ែបចេ បបៃន ក្ម្រមិតសម្របើ ស្ហវក្ង់ថម្រប សហត ែលសចញសវជាបញ្ជា  
                        

                        

                        

                        

ឱ្ែ PRN សរៀបរាប់ពីរសបៀបរបបសម្របើម្របា្់ 
            

            

សរៀបរាប់ពីម្របសេទជំៃួយថេលម្រតវូការជ្ញចំាបាច់ សេើមបីសម្របើឱ្ែ ៃិង/ឬថ្នន ំលាបឬថ្នន ំបៃតក់្ (រមួទំងវតីមីៃ)៖ 
  ថតសពលាៃអនក្សៅសមើលថែ   ម្របាប់សដ្ឋយផ្ដទ ល់ាត់    ែដល់ជ្ញថពង    កិ្ៃលាយជ្ញមួយអាហារ   ជំៃួយែៃូវកាយ 

  ឱ្ែថេលសម្របើតមរយៈបំពង់អក្េរ g   សាមីប គ្គលមិៃាៃឱ្ែសម្របើសដ្ឋយសលៃតមាត់/លាបសលើខៃួៃសទ 

  សែេងសទៀត៖        

ជំងឺអាថលហេ ី (ចូរសរៀបរាប់) 
      

ការរតឹតបិតថែនក្ចំ ីអាហារ / ការអៃ សម្ររោះសលើចំ ីអាហារ (ចូរសរៀបរាប់) 
      

ជំងឺម្របកាច់? ម្រប្ិៃសបើាៃ ្ូមសរៀបរាប់អំពីម្របសេទ ស្ហវក្ង់ ការម្របកាច់ច ងសម្រកាយបងអ្់ ៃិងរមួបចេូ លៃូវសវជាបញ្ជា ្ម្រាប់ជំងឺម្របកាច់សៃោះ (សបើាៃ) 

  បាទ/ចា្       សទ 

      

សពទយបឋម 
      

សលខទូរ្ពទ 
      

ទៃតសពទយ 
      

សលខទូរ្ពទ 
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សពទយសែេងសទៀត (ចូរបញ្ជា ក់្ម្របសេទ) 
      

សលខទូរ្ពទ 
      

អនក្ែតល់ស្វា  ្ខាេិបាលថែនក្សវជាសាស្ត្តឬឥរយិាបែេនទសទៀត (ចូរបញ្ជា ក់្ម្របសេទ) 
      

សលខទូរ្ពទ 
      

អនក្ែតល់ស្វា  ្ខាេិបាលថែនក្សវជាសាស្ត្តឬឥរយិាបែេនទសទៀត (ចូរបញ្ជា ក់្ម្របសេទ) 
      

សលខទូរ្ពទ 
      

សរៀបរាប់ពីវធីិថេលអតិែិជៃបងាា ញថ្នពួក្សគ្កំ្ព ងាៃការឈឺចាប់៖ 
      

សរៀបរាប់ពី្មតថភ្ជពៃិយាយៃិងម្របាស្្័យទក់្ទង រមួាៃតម្រមូវការរំម្រទ េូចជ្ញ៖ PECS, តរាងរបូភ្ជព ឧបក្រ ៍ទំ ក់្ទំៃង ជ្ញសេើម។ 

      

ថែនក្ឥរយិាបែ 
  ការសេើរច ោះស ើង / ការលួចរត់   ការម្រគ្ថវងរប្់របរ   ឥរយិាបែបងករបួ្សលើខៃួៃឯង 
  ការពួៃ   ការបំផ្ដៃ ញម្រទពយ្មបតតិ   ការវាយម្របហាររាងកាយ 

  ការរត់ចូលែៃូវ   ការរសំោច   បញ្ជា បស ទ របង់ 

  សបើក្ទវ រឡាៃកំ្ព ងសបើក្   ោ  / ្ំសលង / ការប ោះ   ការបត់សជើងតូចមិៃ្មរមយ 
  PICA (ហូបរប្់ថេលហូបមិៃបាៃ)   ការហូបទល់ថតហល់   ការបសចេញ្ំសលងឮៗ 

  កាសលបសារធាត សម្ររោះថ្នន ក់្   ការធ ញចំ ី   ការខំា 

  ការបសចេ ោះសេៃើង   ការប ក្ក្ាល   ឥរយិាបែែៃូវសេទមិៃ្មរមយ 

សតើឥរយិាបែគួ្រឱយបារមភបំែ តអវីខៃោះ ថេលម្រតូវបាៃបងាា ញសៅែទោះ សៅ្ហគ្មៃ៍ ៃិងសៅសាលាសរៀៃ? 
      

សតើាៃអវីខៃោះថេលម្រតូវសជៀ្វាង (ត្ៃតីឮខាៃ ំងៗ ការប ោះ អាហារ ជ្ញសេើម)? 
      

សតើបញ្ជា  ្វតថិភ្ជពអវីខៃោះថេលអនក្កំ្ព ងបារមភ? 
      

តម្រមូវការអនក្សមើលថែ៖ 
សរៀបរាប់ពីក្ម្រមិតនៃការសមើលថែ្ម្រាប់  ្ខភ្ជពៃិង  ្វតថិភ្ជព៖ តិចតួចបំែ ត ចាៃ យសមើល មួយទល់មួយ ដ្ឋ្់ប គ្គលិក្ ជ្ញសេើម។ 
សតើាៃៃីតិវធីិរតឹតបិតឬការសធវើអៃតរាគ្មខាងរាងកាយ្មួយថេលកំ្ព ងម្រតូវបាៃសម្របើសៅក្ន ងែទោះរប្់អនក្ សេើមបីថក្ថម្របឥរយិាបែបាក្ៗ 
(រ បនេ មួក្  ្វតថិភ្ជព បសងអៀរ ជ្ញសេើម) ថេរឬសទ?    បាទ/ចា្       សទ 
សបើាៃ ្ូមសរៀបរាប់។ ្ូមក្ត់ចំ្ំថ្ន អនក្ែតល់ស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនអាចៃឹងម្រតូវការស្នើ  ្ំៃូវការថ  ំជ្ញលាយលក្ខ ៍អក្េរពី 
អនក្វជិ្ញា ជីវៈពាបាលសលើការសម្របើម្របា្់ឧបក្រ ៍ការពារ េូចជ្ញ មួក្  ្វតថិភ្ជព រ បនេ ជ្ញសេើម។ 
      

សតើថែៃការរំម្រទឥរយិាបែកំ្ព ងម្រតូវបាៃសម្របើម្របា្់សៅែទោះឬសាលាសរៀៃថេរឬសទ?    បាទ/ចា្       សទ 
ម្រប្ិៃសបើបាទ/ចា្ ្ូមែតល់ចាប់ចមៃងនៃថែៃការថេលម្រតូវបចេូ លជ្ញមួយពាក្យស្នើ  ្ំស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃនស ោះ។ 
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សតើក្ ដឹ ងសរាទិ៍កំ្ព ងម្រតូវបាៃសម្របើសៅក្ន ងែទោះរប្់អនក្ថេរឬសទ? សបើាៃ ្ូមសរៀបរាប់។ 
      

តម្រមូវការសមើលថែពី្ហគ្មៃ៍ (១ ទល់ ១ ក្ន ង្ហគ្មៃ៍ សដ្ឋយសារបញ្ជា ម្របឈម អាចម្រតវូបាៃសមើលថែជ្ញមួយក្ ារេនទសទៀត)៖ 
      

ទាៃ ប់ម្របចំានែៃ៖ 
្ូមសរៀបរាប់ឱយបាៃលមអិតតមថេលអាចសធវើសៅបាៃៃូវទាៃ ប់ម្របចំានែៃៃីមួយៗ។ 
ទាៃ ប់សពលម្រពឹក្៖ ្ូមសរៀបរាប់អំពីទាៃ ប់ៃិងចំ ង់ចំ ូលចិតតរប្់អតិែិជៃ រមួទំង សា ងថេលទាៃ ប់ស ោះថេលសក្ើតស ើង 
សា ងហូបអាហារ សា ងងូតទឹក្។ 
      

ទាៃ ប់សពលលាៃ ចៃិងសពលេំស ក្៖ ្ូមសរៀបរាប់អំពីទាៃ ប់ៃិងចំ ង់ចំ ូលចិតតរប្់អតិែិជៃ រមួទំង 
សា ងថេលទាៃ ប់ស ោះថេលសក្ើតស ើង សា ងហូបអាហារ សា ងងូតទឹក្។ 
      

ទាៃ ប់ម្របចំានែៃក្ន ងសពល្ិក្ាជ្ញធមមត៖ ្ូមសរៀបរាប់អំពីទាៃ ប់ៃិងចំ ូលចិតតរប្់អតិែិជៃ។ 
      

ទាៃ ប់ម្របចំានែៃសម្រៅសពល្ិក្ា៖ ្ូមសរៀបរាប់អំពីទាៃ ប់ៃិងចំ ូលចិតតរប្់អតិែិជៃ។ 
      

ការក្មាៃត / ្ក្មមភ្ជព / ការចូលរមួក្ន ង្ហគ្មៃ៍ 
សរៀបរាប់ចំ ូលចិតតផ្ដទ ល់ខៃួៃសៅក្ន ងថែនក្ខាងសម្រកាម។ 

្ក្មមភ្ជពក្មាៃតៃិងលំថហថេលចូលចិតតសធវើសៅក្ន ង្ហគ្មៃ៍៖ 
      

្ក្មមភ្ជពថេលចូលចិតតសធវើសៅក្ន ងែទោះៃិង្ហគ្មៃ៍។ ្ក្មមភ្ជពថេលម្រតូវសជៀ្វាងសៅក្ន ងែទោះៃិង្ហគ្មៃ៍។ 
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សតើាៃតម្រមូវការរំម្រទថែនក្វបបធម៌ឬសា្ ្មួយឬសទ? សបើាៃ ្ូមសរៀបរាប់។ 
      

អនក្មក្សលង - រាយស ម្ ោះមៃ ្េថេលម្រតូវបាៃអៃ ញ្ជា តឱយមក្សលងកូ្ៃរប្់អនក្ ក្ន ងអំ  ងសពលទទួលស្វាថែទំបស ដ្ ោះអា្ៃន។ 
ស ម្ ោះ 
      

ម្របសេទនៃទំ ក់្ទំៃងថេលអៃ ញ្ជា ត 

  ការមក្សលង     ទូរ្ពទ 
សលខទូរ្ពទ 
      

អា្យដ្ឋា ៃ ទីម្រក្ុង រេា កូ្េនម្រប្ ីយ៍ 
                     
 

ស ម្ ោះ 
      

ម្របសេទនៃទំ ក់្ទំៃងថេលអៃ ញ្ជា ត 

  ការមក្សលង     ទូរ្ពទ 
សលខទូរ្ពទ 
      

អា្យដ្ឋា ៃ ទីម្រក្ុង រេា កូ្េនម្រប្ ីយ៍ 
                     

ការពិៃិតយពាក្យស្នើ្  ំ ៃិងហតថសលខា 
ស ម្ ោះរប្់ប គ្គលថេលបំសពញពាក្យ 
(សបើខ ្រន ពីឪព ក្ាត យ) 
      

ហតថសលខា កាលបរសិចេទ 
      

ហតថសលខារប្់ឪព ក្ាត យ (សបើៃរ្ាន ក់្បំសពញពាក្យសៃោះជំៃួ្អនក្) កាលបរសិចេទ 

      

 


