ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ការផ្ទេរសទ្
ិ នធិ ៃការទទួលខុសត្រូវជាអាណាព្យាបាល/DELEGATION OF PARENTAL RESPONSIBILITY
មាតាបតា
ិ /អាណាព្យាបាលត្សបច្បាប់/PARENT/LEGAL GUARDIAN

យ

ើងខ្ុំញ/ខ្ុំញ សូមយទេរសិទ្ិឲ្
ធ យយៅ __________________________________ ដែលរស់យៅ

សិទ្ិ ធ និងការទទួលខញសត្រូវយលើកូនត្រុស/ស្សី ររស់យ
ការយទេរសិទ្ិ ធយនោះបានយ្វើយ

ើងយោ

_____________________________________ នូវ

ើងខ្ុំញ/ខ្ុំញ _____________________________________________ ។
(យ្មោះសិសស)

សារ/This delegation is being made because ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
អាស័
ម្តា

/Mother

ោាន/Home address

យលខសូសយល់សិខយួរ ី្ី/SSN

ទូរស័ព្ទ
េ េោះ/ Home phone
អាស័

ឪព្ញក/Father

ទូរស័ព្ក
េ ដនែងយ្វើការ/Work phone

ោាន/Home address

យលខសូសយល់សិខយួរ ី្ី/SSN

ទូរស័ព្ទ
េ េោះ/Home phone
យ
រស់យៅដរមួ

រ
យ

ទូរស័ព្ក
េ ដនែងយ្វើការ/Work phone

ើងខ្ុំញ/ខ្ុំញ សូមសបថ/អោះអាងថា សិសសដែលម្តនយ្មោះខាងយលើយនោះនឹងរស់យៅជាមួ

អនកដែលម្តនយ្មោះខាងយលើយនោះរហូរ យហើ

ៈយែើមបីសាលាយទ។

ើងខ្ញុំ/ខ្ញុំ ក៏អនញញ្ញារឲ្យអនកដែលម្តនយ្មោះខាងយលើយនោះ ចារ់យទាើមទទួលខញសត្រូវ ចុំយ

ោះការរត្មូវររស់សាលាទុំងអស់ រួមទុំងការអនញញ្ញារ

ឲ្យព្ិនិរយ ជមងឺ ទែូវចិរា និងខួរកាល ឬការព្ាបាល ដែលអាចនុំមកនូវទលលអែល់សិសស និង/ឬ ជារុំណាងឲ្យសិសសកនញងវ ិ្ីអីម
វ ួ
នឹងការសិកា ការអរ់រ ុំព្ិយសស វ ិន័
យ
យ

មិនដមន

និង/ឬ កមមវ ិ្ីសិការដនែម។

ើងខ្ុំញ/ខ្ុំញ បានអានព្័រ៌ម្តនខាងយលើយនោះ យហើ

យៅសាលា ដែលទក់ទង

សូមរញ្ញ
ា ក់ថាជាការព្ិរនិងត្រឹមត្រូវ។

ើងខ្ុំញ/ខ្ុំញ យ្វើការយទេរសិទ្ិធយនោះយៅថ្ថង ____________________ (ថ្ថងដខ) អាចម្តនយទសតាមចារ់ 18 Pa. S.C.A. #4903 (យរើសមបថមិនព្ិរ) និង/ឬ 4904

(យរើយ្វើការដកែងរនែុំយោ

មិនសបថដសបជាមួ

អាជា្្ម៌ )។

ហរែយលខាររស់ ម្តតា/អាណាព្ាបាល/Signature of mother/legal guardian

ថ្ថងដខ/Date

ហរែយលខាររស់ រិតា/អាណាព្ាបាល/Signature of father/legal guardian

ថ្ថងដខ/Date

បានសបថ និងចញោះហរែយលខា

ល់ត្ព្ម យៅមញខខ្ញុំ

ថ្ថងទី________ ដខ _______ ឆ្នុំ២០______
យចញឲ្យយោ

/Issued by___________________________________________
អនកយបាោះត្តារញ្ញ
ា ក់ /Notary public
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ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា

ការផ្ទេរអំណាច្បនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មាតាបតា
ិ
DELEGATION OF PARENTAL RESPONSIBILITY

ការយទេរសិទ្ិថ្ធ នការទទួលខញសជាអាណាព្យាបាលបានទទួល

ល់ត្ព្មតាមចារ់សាលារែាទិនសញល
ី យវញ៉ា ថ្នឆ្ន១
ុំ ៩៤៩៖

_________________________________________________________________________________________________________________

មាត្តា ១៣០២

ទល
ី ផ្ំ ៅ ៃង
ិ សទ
ិ ផ្ធិ ៅផ្រៀៃផ្ោយឥរផ្ច្បញនលៃ

យកមងនឹងចារ់ទញកថាយកមងម្តនទីលុំយៅកនញងរុំរន់សាលាដែលត្រូវយៅយរៀន យរើទីលុំយៅររស់ម្តតារិតា ឬអាណាព្ាបាល សែិរយៅកនញងរុំរន់
យនោះ។

ទីកដនែងដែលបានចារ់ឲ្យយោ

រែាសហព្័នធ ត្រូវចារ់ទញកថាជាដទនកថ្នត្កសួងអរ់រ ុំ ឬរុំរន់ដែលព្ួកយេសែិរយៅ យហើ

យកមងដែលរស់យៅ

ទីយនោះ ចារ់ទញកថាជាសិសសររស់ត្កសួងអរ់រ ុំថ្នរុំរន់យនោះ។
យព្លណាអនកស្សុកម្តនក់យៅកនញងត្កសួងអរ់រ ុំណាមួ
យកមងយនោះយោ

ម្តនយកមងម្តនក់ដែលមិនដមនជាកូនដែលម្តនអា

ឥរេិរថ្ថែ ែូចជាកូនររស់គារ់ យកមងយនោះនឹងម្តនសិទិធទទួលអវីៗដែលត្រូវទទួលយោ

ដែលរស់យៅរុំរន់ ថ្នត្កសួងអរ់រ ុំ រួមទុំងសិទិធយៅយរៀនយៅវ ិទាល័
ត្កសួងអរ់រ ុំយៅរុំរន់យនោះ យហើ

ញត្រូវចូលយរៀនយៅកនញងទេោះ ឧររែមភ
ឥរេិរថ្ថែ ែូចជាយកមងឯយទៀរៗ

រែាយៅរុំរន់យនោះ ឬរុំរន់យទសងយទៀរ ែូចជាយកមងយនោះជាយកមងររស់

នឹងត្រូវយ្វើតាមការរត្មូវទុំងអស់ ដែលបានរត្មូវឲ្យយកមងដែលយៅយរៀនយៅត្កសួងអរ់រ ុំ។

មញននឹងទទួលសិសសដររយនោះឲ្យចូលយរៀន េណកម្តម្ិការសាលា អាចរត្មូវឲ្យអនកស្សុកយនោះយ្វើយសចកាីដថែងការណ្យត្កាមសមបថជាមួ
យលខា្ិការររស់ េណកម្តម្ិការសាលា ថាគារ់ជាអនករស់យៅកនញងរុំរន់ថ្នត្កសួងអរ់រ ុំ ថាគារ់ឧររែមភយកមងយោ
ទទួលខញសត្រូវយលើយកមងត្េរ់ដររយ៉ា ង តាមការរត្មូវររស់សាលា ជុំនួសសាច់ញរិររស់យកមង យហើ
រហូរយៅ យហើ

មិនដមនត្គាន់ដរកនញងរ

ឥរេិរថ្ថែ ថាគារ់នឹង

ថាគារ់នឹងរកា និងឧររែមភ យកមង

ៈឆ្នុំសិកាដររ៉ាញយណាណោះយទ។ (បានដកដត្រយៅថ្ថងទី១៤ ដខ្នូ ឆ្នុំ១៩៦៧ ចារ់យលខ ៣៨១)។

________________________________________________________________________________________________________________

ផ្េៃង
ធ រ ៃង
ុ លភាព្យរដ្ឋផ្ៅត្រុងហ្វឡា
៉ា
ឹ ផ្ទញើ លខ
ិ រ
ិ ផ្ទេរសទ្
ិ នធិ ៃការទទួលខុសត្រូវជាអាណាព្យាបាលផ្ៃេះមួយច្បាប់ផ្ៅ ត្រសួងផ្ទែរព្យ័ៃោ
ិ ត្រសួងសុខមា
ី ផ្ដ្លហ្វយ។
_________________________________________________________________________________________________________________
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