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េសចក�សីេង�ប៖ 

េនេពលណាសិស្សដកព់ក្យសំុចូលេរៀនេនសលណាមយួ សលេនាះ្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករបំេពញករចុះេឈ� ះ េបសិនជាសិស្សេនាះ

រស់េនក�ុងតំបនរ់បស់សល ឬ ្រត�វផ�ល់ពត័៌មានជាក់លក់យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ថាេតសលមយួណាែដលសិស្សេនាះគប្បដីក់ពក្យសំុចូលេរៀន។ 

 

សិស្សែដលរស់េនក�ុងតំបន ់មានសិទ�ិតមផ�ូវច្បោប់អចេនេរៀនរហូតដល់អយុ២១ឆា�  ំេលកែលងែតសិស្សែដលបានប��ប់ករសិក្សោ ឬ ្រត�វ

បានេគបេណ� ញេចញពីសល។ តមច្បោបេ់នះ សិស្សណាែដលចង្់រតឡបម់កេរៀនវញិ សល្រត�វអនុ�� តឲ្យចុះេឈ� ះ ឬ ចុះេឈ� ះេឡងវញិ 

ឲ្យេរៀនេនក�ុងថា� ក់េពលៃថ� ធម�ត។ 

 

នតីវិិធ៖ី 

នីតិវធិីដូចតេទេនះ មាន្របសិទ�ភាពភា� មៗក�ុងករជំនួស នីតិវធិី និង ករអនុវត�ន ៍កន�ងមក ែដលទកទ់ងនឹងវធិីស�ស�ចុះេឈ� ះសិស្សឲ្យចូល

េរៀនេនក�ុងកម�វធិីសិក្សោរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉។ 

 

្រត�វអនុ�� តឲ្យេក�ងចូលេរៀនេនសល េនៃថ�បនា� បព់ីៃថ�ែដលេក�ងបានមកចុះេឈ� ះសំុចូលេរៀន និង េន្រគបក់រណីទងំអស់ គឺក�ុងរយៈេពល 

្របា ំ(៥) ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ េ្រកយពីេពលែដល្រកសួងអបរ់បំានទទួលឯកសរែដលេគ្រត�វករទងំអស់រចួេហយ 22 Pa. Code §11.11(b)។ 

 

ពត័ម៌នែដលេគេស�សុ៖ំ 

គឺជាែផ�កមយួក�ុងករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួង េដម្បរីក្សោសុវត�ិភាពស្រមាបសិ់ស្សោនុសិស្ស សលអចេស�សំុពត័ម៌ានដូចតេទេនះ៖ 

• ច្បោបច់ម�ងៃនអត�ស�� ណប័ណ� ែដលមានរូបថត របស់មាតបិត/អណាព្យោបាល េនេពលចុះេឈ� ះ។ ច្បោបច់ម�ងេនះនឹងរក្សោទុក

ជាឯកសរ េដម្បបី�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់បុគ�លែដលមានសិទ�ិនាេំក�ង ពី  និង មក សល។  

• ជាបែន�មេទៀត សលអចេស�សំុពត័ម៌ានអំពី សុខភាព និង ករពិនិត្យរងកយ វត�មានអវត�មាន កម�វធិីអបរ់សំ្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ 

(IEP) និង ឯកសរអំពីករអប់រពំិេសសេផ្សងៗេទៀត េដម្បេីធ�យ៉ាងណាឲ្យេគចតត់ងំសិស្សឲ្យេរៀនេន ក្រមតិថា� ក/់ថា� កេ់រៀន ែដល

អចទទួលជំនួយេទតមក្រមតិែដលស័ក�ិសម។ 

សូមកតស់មា� ល់៖ េទះបីជាសលអចេស�សំុពត័ម៌ានណាមយួដូចខងេលេនះ េគមនិត្រម�វឲ្យមានពត័ម៌ានេនះេដម្ប ីករចុះេឈ� ះ ឬ ករអនុ

�� តឲ្យេក�ងចូលេរៀន េហយេគមនិអចពន្យោេពលៃន ករចុះេឈ� ះ ឬ ករចូលេរៀន របស់េក�ង រហូតដល់េពលបានទទួលឯកសរទងំេនះេនាះ

េទ។ សលអចបន�ករេស�សំុពត័ម៌ានទងំេនះពី មាតបិត/អណាព្យោបាល េ្រកយេពលែដលេគចុះេឈ� ះឲ្យេក�ងចូលេរៀនេនសល រចួ    

េហយ។ 

ឯកសរែដលត្រម�វឲ្យមន៖  

១) ភស�ុតងប�� កព់ីអយុរបស់េក�ង (ត្រម�វឲ្យមានឯកសរមយួ ក�ុងចំេណាមឯកសរទងំេនះ) 
 ឯកសរែដលអចទទួលស� ល់ រមួមាន (តេទេនះគឺជាឧទហរណ៍ មនិែមនជាប�� ីប�� កព់ីឯកសរទងំអស់េទ)៖ 
 

http://www.pacode.com/secure/data/022/chapter11/s11.11.html
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• ច្បោបេ់ដមៃនសំបុ្រតកំេណ តរបស់េក�ង 

• ច្បោបច់ម�ងៃនសំបុ្រតកំេណ តរបស់េក�ងែដលមានេបាះ្រតប�� ក ់

• លិខិតឆ�ងែដនរបស់េក�ង ែដលមានសុពលភាព  

• ច្បោបេ់ដមៃនសំបុ្រតលងបាប ែដលមានប�� កព់ីៃថ�កំេណ តរបស់េក�ង 

• ច្បោបច់ម�ងៃនសំបុ្រតលងបាប – មានេបាះ្រតប�� ក ់ឬ ែដលេគទទួលស� ល់ េហយ មានៃថ�កំេណ តរបស់េក�ង 

• លិខតិប�� កអ់ពំៃីថ�កំេណ តពី មាតបិត ឬ សច់�� តិដៃ៏ទេទៀត ្រត�វមានេបាះ្រតប�� ក់ 

• សំណំុឯកសរសលពីមុន ែដលបង� ញពីៃថ�កំេណ ត 
 

២) សំណំុឯកសរពកីរចកថ់ា� បំង� រេរគ (ត្រម�វឲ្យមានឯកសរមយួ ក�ុងចេំណាមឯកសរទងំេនះ) 
ឯកសរែដលេគទទួលស� ល់មាន៖ 

• ឯកសរចកថ់ា� បំង� រេរគរបស់េក�ង 

• លិខតិប�� ក ់ព្ីរកសួងអបរ់ចំស់ ឬ ពីករយិាល័យេវជ�ស�ស� ថាករចកថ់ា� បំង� រេរគែដល្រត�វករ បានចករ់ចួេហយ ឬថា� ែំដល
្រត�វចក់េ្រចនម�ុល កំពុងែតចក់ជាបន�បនា� ប ់

• ករប�� កត់មពក្យសម� ីពី្រកសួងអបរ់ចំស់ ឬពីករយិាល័យេវជ�ស�ស� ថាករចកថ់ា� បំង� រេរគែដល្រត�វករ បានចក់រចួរល់ 

េហយនឹងផ�ល់ឯកសរតមេ្រកយ។ 

 

ករេលកែលងពកីរចកថ់� បំង� រេរាគ៖ 

(ក) ករេលកែលងែផ�កេវជ�ស�ស�។ េក�ងមនិបាចច់ក់ថា� បំង� រ េរគេទ េបសិនជា្រគ�េពទ្យ ឬអ�កតំណាងរបស់្រគ�េពទ្យ ផ�ល់លិខិត

ប�� កថ់ា ករចក់ថា� បំង� រេរគអចេធ�ឲ្យខូចសុខភាពរបស់េក�ង។ េនេពល្រគ�េពទ្យសេ្រមចថា ករចក់ថា� បំង� រេរគែលងប៉ះ

ពល់សុខភាពរបស់េក�ងេទៀតេហយ េក�ង្រត�វែតចកថ់ា� បំង� រេរគ តមជំពូកៃនច្បោបេ់នះ។ 

(ខ) ករេលកែលងេដយមូលេហតុសសនា។ េក�ងមនិបាចច់កថ់ា� បំង� រេរគេទ េបសិនជាមាតបិត ឬអណាព្យោបាល ឬេក�ងែដល

សិទ�ិរស់េនេដយឯករជ្យ ជំទស់តមរយៈករសរេសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ ចំេពះករចក់ថា� បំង� រេរគ េដយមូលេហតុស

សនា ឬ េដយសរជំេនឿៃនសីលធមយ៉៌ាងមុតមា ំែដល្រសេដៀងគា� នឹងជំេនឿសសនាែដរ។ 

សូមកតស់មា� ល់៖ េបសិនជាសិស្សេទបនឹងចប់េផ�មចក់ថា�  ំបង� រេរគែដល្រត�វករចកជ់ាេ្រចនម�ុល តម្របេភទនីមយួៗ ពួកេគអច

ចុះេឈ� ះឲ្យេរៀនបាន។ សិស្ស្រត�វែតបន�ករចក់ថា�  ំនិងឲ្យបានទនេ់ពលេវល (ឧទហរណ៍ សិស្សេទបនឹងចក់ថា� េំលកទីមយួ េហយ

ពួកេគនឹងទទួលករចក់ថា� េំលកទីពីរក�ុងកឡុំងេពលសមសិបៃថ� ចបព់ីៃថ�ចក់េលកទីមយួរចួ)។ សូមចុច្រតង់េនះ េដម្បេីមលអំពីករ

ត្រម�វឲ្យចកថ់ា� បំង� រេរគស្រមាបេ់ពលចូលេរៀន របស់្រកសួងសុខភបិាលៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ែផ�កកម�វធិីករពរជម� ឺនិងករ

ចកថ់ា� បំង� រេរគ។ 

  

៣) ភស�ុតងប�� កអ់ពំអីស័យដ� ន (្រត�វករែតឯកសរពរី (២) ក�ុងចេំណាមឯកសរែដលមានដូចខងេ្រកមេនះ) 
ឯកសរែដលេគទទួលស� ល់មាន៖ សល្រត�វេចះបត់ែបន ក�ុងករប�� កព់ីអស័យដ� នរស់េន េហយ្រត�វពិចរណាថាេតពត័៌មានអ�ី
ែដលសមេហតុសមផល េទតមស� នភាពរបស់្រក�ម្រគ�សរ។ 

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Updated_Immunization_Requirements_Khmer.pdf
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១.  ប័ណ� កម�សិទ� ១០.  អត�ស�� ណប័ណ� ែដលមានសុពលភាពព្ីរកសួងយានជនំិះ 
(DOT)   

២.  សំបុ្រតកតេ់ឈ� ះផ�ះ ១១.   វកិ�យប័្រតប័ណ� ឥណទនថ�ីៗ  

៣.  សំបុ្រតបងៃ់ថ� (េភ�ង ែហ�ស ែខ្សកប ទូរស័ព�) ថ�ីៗ  ១២.  ប័ណ� សមា� ល់រថយន� ថ�ីៗ 

៤.   វកិ�យប័្រតបងព់ន�ផ�ះ ថ�ីៗ ១៣.  ប័ណ� ស្រមាបេ់បាះេឆា� ត ែដលបង� ញពអីស័យដ� នបច�ុប្បន�  

៥.   ប័ណ� េបកបរ ឬប័ណ� ផា� ស់ប�ូរទីលំេន ែដលមានអស័យ

ដ� នបច�ុប្បន� 

១៤.   េសចក�រីយករណ៍ថ�ីៗ ពធីនាគារ ែដលបង� ញអស័យដ� ន 

បច�ុប្បន� 

៦.   លិខិតពី ករយិាល័យសូស្យល់សិខ្ួយរធីី ែដលមានអស័យ

ដ� នបច�ុប្បន� 

១៥.   លិខិតបង� ញចំននួទឹក្របាកព់ី IRS ឬ ្របាក់ែខ និង ពន� 

េផ្សងៗ ដូចជា W2, 1040, 1099 

៧.   លិខិតពី ករយិាល័យផ�ល់្របាកជ់ំនួយ ែដលមានអស័យ

ដ� នបច�ុប្បន� 

១៦.   កន�ុយែសកថ�ីៗពីកែន�ងេធ�ករ បង� ញពីអស័យដ� នបច�ុប្បន� 

៨.   េគទទួលស� ល់លិខិតពី អ�កចិ�� ឹមេក�ង/េមលែថេក�ង និង

អង�ករ DHS ស្រមាបក់រចុះេឈ� ះេរៀន េនេពលែដល

សិស្សស�ិតេនេ្រកមករេមលែថរបស់អង�ករ ចិ�� ឹមេក�ង/

េមលែថេក�ង 

១៧.  េគទទួលស� ល់លិខិតពកីែន�ង្រជកេកន ឬកែន�ងរស់េន 

ស្រមាបសិ់ស្សោនុសិស្សែដលគា� នទីលំេន 

៩.   ច្បោប់េដមៃនកិច�្រពមេ្រព�ងជួលផ�ះ ែដលមានេឈ� ះ មាត

បិត/អណាព្យោបាល និងកូន 

១៨.   ឯកសរលកផ់�ះែដលបានចុះហត�េលខ ្រពមទងំឯកសរ

ច្បោបេ់ដមៃនករកត់េឈ� ះផ�ះក�ុងកឡុំងេពល ៤៥ ៃថ� ៃន

ៃថ�កតេ់ឈ� ះ 

 

៤) លិខតិប�� ករ់បស់មាតបតិ ពកីរចុះេឈ� ះ (ែដលមាន េនក�ុង លិខតិចុះេឈ� ះសិស្ស  EH40 ែដលសលបានផ�ល់ឲ្យ) 
លិខិតែដលមានសម្បថប�� ក ់េបសិនជាសិស្សធា� ប់ ឬ្រត�វេគ ប�្ឈបប់េណា� ះអសន� ឬ្រត�វេគេដញេចញពីសលេដយសរបទ

េល�សែដលទកទ់ងនឹង េ្រគ�ងេញ�ន សុរ អវុធ េធ�ឲ្យមានរបសួ ឬ អំេពហឹង្សោេនក�ុងទីធា� សល ្រត�វ្របាបដ់ល់សលស្រមាប់

សិស្សែដលេគនឹងទទួលឲ្យចូលេរៀន។ 24 P.S. §13-1304-A សលមនិអចបដិេសធ ឬពន្យោករចុះេឈ� ះចូលេរៀនរបស់េក�ង េដយ

សរពត័៌មានែដលមានេនក�ុងឯកសរពីករដកទ់ណ� កម� ឬមានេនក�ុងលិខិតសម្បថ េនាះបានេទ។ េទះជាយ៉ាងដូេច�ះកេ៏ដយ ក�ុង

េពលបច�ុប្បន� េបសិនជាសិស្ស្រត�វេគេដញេចញពីសល  េដយសរបទេល�សៃនករមានអវុធ សលអចផ�ល់ឲ្យសិស្សនូវករអបរ់ ំ

តមវធិីេផ្សងេទៀត ក�ុងកឡុំងេពលែដលសិស្ស្រត�វេគេដញេចញពីសល។ 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) េបសិនជា ឯកសរពីករដក់

ទណ� កម� ឬលិខិតសម្បថ បង� ញឲ្យេឃញថាសិស្សធា� ប់្រត�វេគេដញេចញពីសល េដយមូលេហតុេ្រកពីបទេល�សៃនករមានអវុធ 

សូមឲ្យសលពិនិត្យេមលករសិក្សោ និងឯកសរៃនករសិក្សោ ពីនរបស់សិស្ស េដម្បសីេ្រមចេមលនូវករបេ្រម និងជំនួយ ែដល្រត�វផ�

ល់ឲ្យេនេពលចុះេឈ� ះេរៀនេន្រកសួង។ 

 

៥) ករ្រសងប់�� ីអពំភីាសែដលនយិាយេនផ�ះ (ែដលមានេនក�ុង លិខតិចុះេឈ� ះសិស្ស  EH40 ែដលសលបានផ�ល់ឲ្យ) 
សិស្សោនុសិស្សទងំអស់ែដលមកចុះេឈ� ះេរៀនេនសលជាេលកទីមយួ ្រត�វេគេធ�ករស�ង់េមលភាសែដលនិយាយេនផ�ះ ែដល

្រសបតមករត្រម�វរបស់ ករយិាល័យសិទ�ិ្របជាពលរដ� ៃន្រកសួងអបរ់រំបស់សហរដ�អេមរកិ។ មនិអចពន្យោករចុះេឈ� ះរបស់

សិស្ស េដម្បេីធ�ករស�ង់េមលភាសែដលនិយាយេនផ�ះ បានេទ។ 
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