
ສັງລວມສດິທຂິອງພໍແ່ມ ່
ນີ້ແມ່ນ ບດົສງັລວມໂດຍຫຍໍ ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ. ເພ່ືອຮັບປະກນັໃຫ້ທ່ານມີຄໍາອະທິບາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງ 
ຄູມ່ືຂະບວນການປກົປອ້ງຄຸ້ມຄອງສາໍລບັພໍແ່ມຜູ່ປ້ກົຄອງ (ສິດທຂິອງພໍ່ແມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ) ຢ່າງນ້ອຍໜ່ຶງຄ້ັງໃນແຕ່ລະປີ. ນອກນ້ັນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບສໍາ
ເນົາ (1) ຫຼັງຈາກການນໍາສ່ົງເບື້ອງຕ້ົນ ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ, (2) ຫຼັງຈາກທ່ານຍ່ືນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກຂະ
ບວນອັນຄວນ (due process) ຄ້ັງທໍາອິດ ຫຼື ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຄ້ັງທໍາອິດໃນປີຮຽນນັ້ນ; ແລະ (3) ທຸກໆຄ້ັງທີ່ມີການຕັດສິນເພ່ືອດໍາເນີນການທາງດ້ານ ວິໄນ 
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ. ນອກນ້ັນ ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງປື້ມຄູ່ມືຂະບວນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນທຸກຄ້ັງທີ່ທ່ານ
ຮ້ອງຂໍເອົາ. ນອກຈາກສິດທິຂອງທ່ານ, ຄູມ່ຂືະບວນການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງສໍາລບັພໍ່ແມ ່ຍັງມີລາຍຊື່ຂອງແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ບອກການ
ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພິເສດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນນັກຮຽນ.  
 
ບົດສັງລວມນ້ີສະໜອງໃຫ້ເພ່ືອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານເທົ່ານ້ັນ ແລະ ບໍແ່ມນ່ ເອກະສານປ່ຽນແທນ ຄູມ່ຂືະບວນການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງສໍາລບັພໍ່ແມ.່ ຖ້າມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄູ່ມຂືະບວນການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງສໍາລບັພໍ່ແມ ່ແລະ ບົດສັງລວມນ້ີ, ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆໃນປື້ມ ຄູ່ມື
ຂະບວນການປກົປອ້ງຄຸ້ມຄອງສໍາລບັພໍ່ແມ.່  

 
ສໍາລັບເດກັພິການແຕລ່ະຄນົຜູທ້ີຕ່ອ້ງການການສກຶສາພເິສດ, ເຂດໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ອົງການການສກຶສາປະຈຳເຂດມີ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈັດຫາການສກຶສາທີເ່ໝາະສມົແລະບໍ່ເສຍຄ່າ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີມ່ຂີໍຈ້ໍາກດັນອ້ຍສດຸ.  

ການສຶກສາພາກລດັທີເ່ໝາະສມົແລະບໍເ່ສຍຄາ່ (FAPE).  ບໍເ່ສຍຄາ່ ໝາຍເຖິງບໍລິການການສຶກສາພິເສດທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂດຍທີ່ພ່ໍແມຜູ້່ປົກຄອງບໍ່ເສຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ່ານອາດຈະຖືກຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມການສຶກສາທ່ົວໄປແບບດຽວກັນກັບພ່ໍແມຜູ້່ປົກຄອງຄົນອ່ືນ, ເຊ່ັນວ່າຄ່າທໍານຽມສໍາລັບກິດຈະກໍາຫັຼກສູດພິເສດ ຫຼືຄ່າ
ທໍານຽມຫ້ອງທົດລອງ.  ເໝາະສມົ ໝາຍຄວາມວ່າໂປຣແກຣມການສຶກສາຂອງລູກທ່ານຕ້ອງສະໜອງການບໍລິການທ່ີຖືກຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກທ່ານ 
ແລະການບໍລິການທ່ີພຽງພໍເພ່ືອໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ.  ຜົນປະໂຫຍດດາ້ນການສກຶສາ ແມ່ນສໍານວນທ່ີມຄີວາມໝາຍກວ້າງເຊ່ິງລວມ
ເຖິງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທ່ົວໄປທີ່ນໍາໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ການເຂ້ົາເຖິງກິດຈະກໍາ ແລະສະຖານທີ່ແບບດຽວກັນກັບ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ພິການ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຕ່ໍກັບເປົາ້ໝາຍສ່ວນບຸກຄົນທ່ີກໍານົດໄວ້ສະເພາະສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ.  

ສະພາບແວດລອ້ມທີມ່ີຂໍຈ້ໍາກັດນອ້ຍສດຸ (LRE).  ລູກຂອງທ່ານຈະເຂ້ົາຫ້ອງຮຽນ, ເຂ້ົາຮ່ວມບັນດາກິດຈະກໍານອກການຮຽນ ແລະກິດຈະກໍາຫັຼກສູດພິ
ເສດ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິການຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ພິການໃນຂອບເຂດທ່ີເໝາະສົມສູງສຸດ.  
 

ສດິທິຂອງພໍແ່ມ່. ການສຶກສາ FAPE ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ LRE ສໍາລັບລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປອ້ງໂດຍສິດທິທີ່ທ່ານມໃີນນາມເປັນພ່ໍແມຜູ້່ປົກຄອງ.  ສິດທິ
ພ່ໍແມເ່ຫຼົ່ານີ້ຖືກອ້າງອີງເຖິງໃນນາມມາດຕະການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພວກມັນຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະການຕັດສິນໃຈສໍາລັບລູກ
ຂອງທ່ານ. ມາດຕະການປົກປ້ອງເຫ່ົຼານີ້ປະກອບມ:ີ  
 

ສດິທກິ່ຽວກັບການມສີວ່ນຮ່ວມ:  
(1) ທ່ານມີສິດໃນການສະໜອງຂ້ໍມູນສໍາລັບການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ,  
(2) ທ່ານມີສິດເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພ່ໍແມ່ໃດໜຶ່ງເຊ່ິງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ແລະ  
(3) ທ່ານມີສິດເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈຸເຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການສະໜອງ
ການສຶກສາ FAPE.  

 
ສດິທກິ່ຽວກັບການແຈງ້ການ:  

(1) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງຢ່າງທ່ວງທັນເວລາກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ 
ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE,  
(2) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສະເໜີມາໃນການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບນັຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການສະໜອງ
ການສຶກສາ FAPE,  
(3) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການປະຕິເສດຈາກທາງເຂດໂຮງຮຽນ ຫຼື ອົງການ AEA ໃນການປ່ຽນແປງສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃນການພິສູດຕົນຕົວ, ການ
ປະເມີນຜົນ, ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE, ແລະ  
(4) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງການໃນແບບວິທີ ແລະພາສາທ່ີທ່ານສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້.  



ສດິທກິ່ຽວກັບການຍນິຍອມເຫນັດ:ີ  
(1) ທ່ານມີສິດຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼືປະຕິເສດບ່ໍໃຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນເພ່ືອຕັດສິນກໍານົດວ່າລູກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ,  
(2) ທ່ານມີສິດຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼືປະຕິເສດບ່ໍໃຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຄືນແກລູ່ກທ່ານ, ແລະ  
(3) ທ່ານມີສິດຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼືປະຕິເສດບ່ໍຍິນຍອມເຫັນດີຕ່ໍກັບການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນໃນເບື້ອງຕ້ົນຂອງລູກທ່ານເຂ້ົາໃນການສຶກສາພິເສດ.  
(4) ທ່ານມີສິດຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບການສຶບຕ່ໍໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ.  ສ່ິງນີ້ຕ້ອງ
ໄດ້ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ່ໍກັບການປະເມີນຜົນອາດຈະຖອນໄດ້ ກ່ອນທ່ີການປະເມນີຜົນຈະສໍາເລັດ. ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ່ໍກັບການບັນຈເຸຂ້ົາ
ຮຽນເບື້ອງຕ້ົນອາດຈະຖອນໄດ້ ກ່ອນມກີານບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ.  

ສດິທກິ່ຽວກັບບນັທຶກ:  
(1) ທ່ານມີສິດກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ,  
(2) ທ່ານມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ຽນແປງເອກະສານບັນທຶກ ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າບັນທຶກດ່ັງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືເປັນຂ້ໍມູນຜິດພາດ, ແລະ  
(3) ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ທ່ານມສິີດໃຫກ້ານຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ກ່ອນທ່ີບັນທຶກຈະຖືກເປີດເຜີຍຕ່ໍກັບອົງການ ຫຼືບຸກຄົນອ່ືນ.  ການເປີດເຜີຍບັນທຶກໂດຍບໍໄ່ດ້
ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນສີະເພາະເທ່ົານັ້ນ, ເຊ່ັນວ່າ ເປີດເຜີຍຕ່ໍກັບໂຮງຮຽນອ່ືນທ່ີ
ນັກຮຽນໂອນໄປ, ເປັນການຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບເຫດສຸກເສີນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼືຄວາມປອດໄພ, ເປີດເຜີຍຕ່ໍກັບຜູ້ກວດສອບ, ຫຼື ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງ 
ຫຼືໝາຍຮຽກຕົວຂອງສານ.  

ສດິທກິ່ຽວກັບການປະເມີນການສກຶສາເອກະລາດ: ທ່ານມສິີດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນເອກະລາດ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍເ່ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຖ້າທ່ານບໍເ່ຫັນດີ
ນໍາການປະເມີນຜົນທ່ີດໍາເນີນໂດຍທາງໂຮງຮຽນ ແລະອົງການ AEA.  

ສດິທກິ່ຽວກັບການແກໄ້ຂຂໍຂ້ັດແຍງ້:  
ທ່ານມີສິດ ຮ້ອງຂໃໍຫມ້ກີານໄກເ່ກຍ່ ຂ້ໍຂັດແຍ້ງ.  ອົງການ AEA ລັດ Iowa ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກການໄກ່ເກ່ຍຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍ້ງໃນທຸກໆບັນຫາ.  ພະແນກສຶກສາລັດ Iowa ຍັງສາມາດຈັດຫາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍສໍາລັບບັນຫາເລ່ືອງການສຶກສາພິເສດ.  ນອກນັ້ນ ການ
ໄກ່ເກ່ຍເລ່ືອງການສຶກສາພິເສດຍັງນໍາສ່ົງຫາກອງປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນ. ກອງປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍສະໜອງໂອກາດໃຫ້ພ່ໍແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ທາງໂຮງຮຽນ 
ຫຼືອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ ເພ່ືອແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງຮ່ວມກັນ ໂດຍຜູ້ໄກ່ເກຍ່ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ.  

ທ່ານມີສິດ ຮ້ອງຂໃໍຫກ້ານພຈິາລະນາຕັດສນິຕາມຫຼກັ due proces ຖ້າຂ້ໍຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກ
ທ່ານ ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍວິທີການອ່ືນ.  ຄໍາຮ້ອງຕ້ອງໄດ້ເຮັດພາຍໃນສອງປີນັບແຕ່ທາງ
ໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການ AEA ໄດ້ດໍາເນນີການທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດມຂ້ໍີຂັດແຍ້ງ.  ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການພິຈາລະນະຕັດສິນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສະເໜີໃຫມ້ີກອງປະຊຸມ
ແກໄ້ຂບັນຫາໂດຍໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ ຫຼືອົງການ AEA ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສະເໜໃີຫ້ມີກອງປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນຈາກທາງພະແນກການສຶກສາລັດ 
Iowa.  ຄືກັນກັບກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼືກອງປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ທ່ານ ແລະເຂດໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການການ
ສຶກສາປະຈໍາເຂດໃນການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງທ່ີມີ.  ການພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມຫັຼກ due process ຈະມປີະທານຕັດສິນໂດຍຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງຍຸດຕິ
ທໍາ ຜູ້ທີ່ຈະຮັບຟັງທັງສອງຝ່າຍ, ກວດເບິ່ງຫັຼກຖານ, ແລະ ອອກຄໍາຕັດສິນ.  ຄໍາຕັດສິນຈາກການພິຈາລະນາຕາມຫັຼກ Due process ສາມາດອຸທອນຂ້ຶນໄປຫາ
ສານໄດ້.  

ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫມ້ີການປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນ ຫຼືການພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມຫັຼກ due process, ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກ
ທ່ານບໍສ່າມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍມ່ີການເຫັນດີຈາກທ່ານ ຈົນກວ່າຂ້ໍຂັດແຍ້ງດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂ.  ມຂ້ໍີຍົກເວ້ັນຕ່ໍກັບຂ້ໍລະບຽບ “ຕາຍຕົວ” ນີ້ ເມື່ອ
ການລະເມີດປະມວນລະບຽບການປະພຶດກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ອາວຸດ, ຢາເສບຕິດ ຫຼື ການບັດເຈັບຮ່າງກາຍທ່ີຮຸນແຮງ.  ໃນກລໍະນີນັ້ນ, ການບນັຈເຸຂ້ົາຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງເປັນການຊ່ົວຄາວຍ້ອນເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ.  

ທ່ານມີສິດ ຍືນ່ຄໍາຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລດັ ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫຼືຂ້ໍບັງຄັບກ່ຽວກັບການສຶກສາພິເສດໄດ້ຖືກລະເມີດ.  ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ພາຍໃນໜ່ຶງປນີັບຈາກມກີານກ່າວຫາການລະເມີດ.  ຄໍາຮ້ອງຮຽນຈະຖືກກວດກາເບິ່ງໂດຍພະແນກສຶກສາລັດ Iowa ແລະມບີົດລາຍງານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ.  

ສດິທກິ່ຽວກັບການຊດົເຊຍີຄືນ: ພາຍໃຕ້ກໍລະນສີະເພາະ, ພ່ໍແມນ່ັກຮຽນມສິີດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄືນສໍາລັບລາຍຈ່າຍຕ່າງໆເຊ່ັນວ່າ ຄ່າທໍານຽມນະທາຍ
ຄວາມ ຫຼືລາຍຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.  ເບິ່ງຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມຢູ່ໃນ ຄູມ່ຂືະບວນການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງສໍາລບັພໍແ່ມ.່  

ການໂອນສດິທ.ິ ສິດທິຂອງພ່ໍແມຈ່ະໂອນໃຫ້ນັກຮຽນທ່ີພິການເມື່ອຮອດອາຍຸພ້ົນນິຕິພາວະ ເວ້ັນເສຍແຕ່ພ່ໍແມ່ ຫຼືມໃີຜຜູ້ໜຶ່ງດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍທ່ີຈໍາເປັນ
ເພ່ືອກາຍເປັນຜູ້ປກົຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກທ່ີຫາກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່.  ໃນລັດ Iowa, ນັກຮຽນຈະຮອດອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະໃນວັນເກີດຄົບຮອບ 18 ປີ, ໃນວັນ
ແຕ່ງງານຂອງນັກຮຽນອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ, ຫຼື ເມື່ອເວລານັກຮຽນອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ ຖືກຄຸມຂັງໃນສະຖານດັດສ້າງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືເດັກນ້ອຍ, ຂອງລັດ ຫຼືທ້ອງຖິ່ນ. 

 
ຈົ່ງຈື່ວ່າ ນີ້ແມ່ນບດົສັງລວມໂດຍຫຍໍ ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຂ້ໍມູນລະອຽດແລະຄົບຖ້ວນໃຫ້ເບິ່ງໃນ ຄູມ່ຂືະບວນການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງສໍາລບັພໍແ່ມ.່ 


