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ພາບລວມ: 

ເມ່ືອນັກຮຽນສອບເສັງເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶງ, ການຈັດການການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍແມ່ນໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ຖ້ານັກຮຽນພັກອາໃສຢູ່
ບໍລິເວນຊາຍແດນ, ຫືຼ ຜ່ານການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ້ໍມູນຕ່ໍພາກສ່ວນທ່ີນັກຮຽນຄວນຕອບສະໜອງໃຫ້.  
 
ນັກຮຽນປະຈໍາທ່ີມີສິດເຂ້ົາຮຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈົນກວ່າຈະຮອດອາຍຸ 21 ປີ, ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຂົາກ່ໍໄດ້ຮຽນຈົບໂປຣແກຣມໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຖືກໂຈະການ
ຮຽນຢ່າງມີເຫດຜົນ. ໂດຍອີງຕາມ, ນັກຮຽນດັ່ັງກ່າວຜູ້ທ່ີມີຈຸດປະສົງຈະກັບມາໂຮງຮຽນຄືນນ້ັນຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ ຫືຼ ລົງທະບຽນຄືນໃນ
ຫ້ອງຮຽນຕອນກາງເວັນພາກປົກກະຕິ.  
 
ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ:  

ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປນ້ີຈະເຂ້ົາມາແທນທ່ີຂ້ັນຕອນກ່ອນໜ້ານ້ີທັງໝົດ ແລະ ການປະຕິບັດຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ັນຕອນການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໃນໂປຣແກຣມຕ່າງໆ
ຂອງໂຮງຮຽນໃນເມືອງຟີລາເດວເຟຍ.  
 
ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນມ້ືເຂ້ົາຮຽນມ້ືຖັດໄປຫັຼງຈາກມ້ືທ່ີເດັກນ້ອຍໄດ້ສະເໜີລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ, ແລະ ໃນທຸກກໍລະນີພາຍໃນຫາ 
(5) ມ້ືທໍາການຂອງໂຮງຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບເອກະສານທ່ີຈໍາເປັນ. 22 Pa. ລະຫັດ §11.11(b). 
 
ຂ້ໍມູນທ່ີຕ້ອງການ : 

ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເມືອງໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທ່ີປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນອາດຮຽກຮ້ອງສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ:  
• ສໍາເນົາຮູບພາບຢ້ັງຢືນພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງໃນເວລາທ່ີລົງທະບຽນ. ສໍາເນົາດ່ັງກ່າວນ້ີຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໄຟລ໌ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃນ

ການໄປຮັບໄປສ່ົງເດັກນ້ອຍ.  
• ນອກຈາກນ້ັນ, ທາງໂຮງຮຽນອາດຮຽກຮ້ອງໃບຢ້ັງຢືນສຸຂະພາບ, ໃບຄະແນນ, ປ້ຶມບັນທຶກການເຂ້ົາຮຽນ, ໂປຣແກຣມການສຶກສາສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ 

ປ້ຶມບັນທຶກການຮຽນແບບພິເສດອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຂ້ົາຮຽນໃນລະດັບຊ້ັນ/ຫ້ອງຮຽນທ່ີເໝາະສົມໂດຍມີການສະໜັບສະໜຸນໃນລະດັບທ່ີເ
ໝາະສົມ.  

ໝາຍເຫດ: ເຖິງວ່າໂຮງຮຽນຈະຮຽກຮ້ອງຂ້ໍມູນຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ, ພວກເຂົາອາດບ່ໍຕ້ອງການມັນຕາມເງ່ືອນໄຂໃນການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ ຫືຼ ການຮັບເດັກນ້ອຍເຂ້ົາ
ຮຽນ ແລະ ພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍເລ່ືອນການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ ຫືຼ ການສະໝັກເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍຈົນກວ່າເອກະສານເຫ່ົຼານ້ີຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ. 
ທາງໂຮງຮຽນອາດຕິດຕາມຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ີກັບພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ຫັຼງຈາກທ່ີເດັກນ້ອຍໄດ້ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນ. 
 
ເອກະສານທ່ີຈໍາເປັນ  

1) ໃບຢ້ັງຢືນອາຍຸຂອງເດັກນ້ອຍ (ຕ້ອງການໜ່ຶງໃນສ່ິງລຸ່ມນ້ີ)  
 ເອກະສານທ່ີຍອມຮັບໄດ້ລວມມີ (ສ່ິງລຸ່ມນ້ີເປັນຕົວຢ່າງ ແລະບ່ໍໄດ້ເປັນລາຍການສະຫຸຼບ):  

• ໃບຢ້ັງຢືນການເກີດຂອງແທ້  
• ສໍາເນົາໃບຢ້ັງຢືນການເກີດທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ  
• ໜັງສືເດີນທາງທ່ີຍັງໃຊ້ໄດ້ຂອງເດັກນ້ອຍ  
• ໃບຢ້ັງຢືນການລ້າງບາບຂອງແທ້ທ່ີລະບຸວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກນ້ອຍ 
• ສໍາເນົາໃບຢ້ັງຢືນການລ້າງບາບ - ທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫືຼ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສະແດງວັນເດືອນປີເກີດ 
• ສະຖານະພາບທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກພ່ໍແມ່ ຫືຼ ພ່ີນ້ອງຄົນອ່ືນໆທ່ີລະບຸວັນເດືອນປີເກີດ  
• ໃບບັນທຶກການຮຽນກ່ອນໜ້ານ້ີທ່ີລະບຸວັນເດືອນປີເກີດ  

 
2) ປ້ຶມຕິດຕາມການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນ  (ຕ້ອງການອັນໃດອັນໜ່ຶງໃນສ່ິງລຸ່ມນ້ີ)  

 ເອກະສານທ່ີຍອມຮັບໄດ້ລວມມີ:  
• ປ້ຶມຕິດຕາມການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນຂອງເດັກນ້ອຍ  
• ສະຖານະພາບທ່ີຂຽນຈາກໂຮງຮຽນໃນເມືອງກ່ອນໜ້ານ້ີ ຫືຼ ຈາກຫ້ອງການສາທາທ່ີຈັດການການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນທ່ີຈໍາເປັນ, ຫືຼ ຢູ່ໃນການ

ສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນເປັນຊຸດທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່,  
• ຄໍາເວ້ົາທ່ີຮັບປະກັນຈາກໂຮງຮຽນໃນເມືອງກ່ອນໜ້ານ້ີ ຫືຼ ຫ້ອງການສາທາທ່ີໄດ້ສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນ, ທ່ີມີປ້ຶມບັນທຶກເພ່ືອຕິດຕາມ.  
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ການຍົກເວ້ັນຈາກການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນ 

 (a) ການຍົກເວ້ັນທາງການແພດ. ເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນ ຖ້າແພດ ຫືຼ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກແພດສະໜອງສະຖານະ
ພາບທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ. ເມ່ືອແພດລະບຸວ່າການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນ
ບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍອີກຕ່ໍໄປ, ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນພາກຍ່ອຍນ້ີ.  

 (b) ການຍົກເວ້ັນທາງສາດສະໜາ. ເດັກນ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນຖ້າພ່ໍແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ຫືຼ ເດັກນ້ອຍທ່ີຖືກປະປ່ອຍຂຽນຄໍາຄັດຄ້ານເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຕ່ໍການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນທ່ີເນ່ືອງຈາກພ້ືນຖານທາງສາດສະໜາ ຫືຼ ຕາມພ້ືນຖານຄວາມເຊ່ືອທ່ີແຮງກ້າ ຫືຼ ຄວາມເຊ່ືອທາງຊົນເຜ່ົາທ່ີຄ້າຍຄື
ກັບຄວາມເຊ່ືອທາງສາດສະໜາ.  

ກະລຸນາຈ່ືໄວ້ວ່າ: ຖ້ານັກຮຽນຫາກ່ໍເລ່ີມສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນແບບເປັນຊຸດໃນແຕ່ລະປະເພດໃນໄລຍະສ້ັນໆ, ພວກເຂົາອາດສາມາດລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໄດ້. 
ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວ ແລະ ຮັກສາກໍານົດເວລາໃນການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນແບບເປັນຊຸດ (ຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນໄດ້ສັກຢາເຂັມທີໜ່ຶງແລ້ວ 
ແລະ ຈະສັກເຂັມທີສອງໃນອີກສາມສິບມ້ືຫາຈາກເຂັມທໍາອິດ). ກະລຸນາຄລິກບ່ອນນ້ີ ເພ່ືອເບ່ິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນເພ່ືອເຂ້ົາຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນເມືອງຟີລເດວເຟຍທ່ີຢູ່ໃນໂປຣແກຣມສັກຢາເສີມພູມຄຸ້ມກັນເພ່ືອຄວບຄຸມພະຍາດຂອງພະແນກສຸຂະພາບຂອງຟີລາເດວເຟຍ. 

 
3) ໃບຢ້ັງຢືນທ່ີ ຢູ່  (ຕ້ອງການພຽງແຕ່  2 ຢ່າງໃນສ່ິງລຸ່ມນ້ີ) 

ເອກະສານທ່ີຍອມຮັບໄດ້ລວມມີ: ໂຮງຮຽນຄວນປັບຕົວໃນການຢ້ັງຢືນທ່ີຢູ່ອາໃສ, ແລະ ຄວນພິຈາລະນາຂ້ໍມູນທ່ີມີເຫດຜົນຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບ
ຄອບຄົວ.  

 
1. ໃບຕາດິນ 10. ບັດປະຈໍາໂຕທ່ີຍັງສາມາດນໍາໃຊໄດ້  
2. ໃບຊໍາລະການຈໍານອງ 11. ໃບບິນບັດເຄຣດິດປະຈຸບັນ 
3. ໃບບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ (ຄ່າກ໊າສ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າເຄເບິນ, ຄ່າໂທລະສັບ)  12. ໃບທະບຽນລົດໃນປະຈຸບັນ 
4. ໃບບິນພາສີທ່ີພັກອາໃສໃນປະຈຸບັນ 13. ບັດລົງທະບຽນເລືອກຕ້ັງທ່ີສະແດງທ່ີຢູ່ປະຈຸບັນ  
5. ໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ີທ່ີຍັງໃຊ້ໄດ້ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງບັດລະບຸທ່ີຢູ່ອາໃສທ່ີມີທ່ີຢູ່ປະຈຸບັນຢູ່ 14. ໃບແຈ້ງສະຖານະທາງການເງິນໃນປະຈຸບັນທ່ີລະບຸທ່ີຢູ່ປະຈຸ

ບັນ 
6. ໜັງສືຈາກຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມທ່ີລະບຸທ່ີຢູ່ປະຈຸບັນ 15. ໃນສະຖານະ IRS ຫືຼ ສະຖານະທາງພາສີ ແລະ ຄ່າຈ້າງ 

ຕົວຢ່າງ: W2, 1040, 1099 
7. ໜັງສືຈາກຫ້ອງການຊ່ວຍສາທາລະນະທ່ີລະບຸທ່ີຢູ່ປະຈຸບັນ 16. ໃບເບີກເງິນຄ່າຈ້າງຈາກນາຍຈ້າງປະຈຸບັນທ່ີສະແດງທ່ີຢູ່ປະຈຸ

ບັນ 
8. ໜັງສືການຮັບລ້ຽງເດັກ/ການດູແລເດັກ ແລະ DHS ກ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ເພ່ືອລົງທະບຽນ

ໄດ້ ເມ່ືອນັກຮຽນຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງໜ່ວຍງານລ້ຽງເດັກ/ດູແລເດັກ 
17. ໜັງສືຈາກສະຖານສົງເຄາະ ຫືຼ ຈາກຖ່ີນທ່ີຢູ່ອາໃສກ່ໍສາມາດ

ນໍາໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບນັກຮຽນທ່ີບ່ໍມີບ້ານ 
9. ໃບສັນຍາເຊ່ົາຂອງແທ້ທ່ີມີຊ່ືຂອງພ່ໍແມ່/ຜູ້ປົກຄອງທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ 

ເດັກນ້ອຍ  
18. ສັນຍາຂາຍທ່ີຢູ່ອາໃສທ່ີມີລາຍເຊັນ, ຕາມດ້ວຍສໍາເນົາໜັງສື

ຊໍາລະທ່ີເປັນຂອງແທ້ພາຍໃນ 45 ມ່ືພາຍຫັຼງຊໍາລະແລ້ວ 
 

4) ໃບທະບຽນສະຖານະພ່ໍແມ່  (ລວມຢູ່ໃນແບບຟອຣ໌ມລົງທະບຽນຂອງນັກຮຽນ  EH40 ທ່ີສະໜອງໂດຍໂຮງຮຽນ)  
ໃບແຈ້ງຄໍາສາບານຢ້ັງຢືນວ່ານັກຮຽນຈະຖືກໂຈະການຮຽນ ຫືຼ ຖືກໄລ່ອອກໃນຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ, ສ່ິງມືນເມົາ, ອາວຸດ, ການກະທໍາທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດ
ການບາດເຈັບ ຫືຼ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ນັກຮຽນເພ່ືອຮັບເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶງ. 24 P.S. §13-1304-A. ໂຮງຮຽນ
ອາດບ່ໍປະຕິເສດ ຫືຼ ເລ່ືອນການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍໂດຍອີງຕາມຂ້ໍມູນທ່ີມີໃນບັນທຶກການລົງໂທດ ຫືຼ ໃບແຈ້ງຄໍາສາບານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ຖ້າປະຈຸບັນນັກຮຽນໄດ້ຖືກໄລ່ອອກໂດຍການກໍາທໍາຜິດກຽວກັບອາວຸດ, ໂຮງຮຽນສາມາດຕອບສະໜອງການສຶກສາທ່ີເປັນທາງເລືອກໃຫ້ກັບນັກຮຽນໃນຊ່ວງ
ໄລຍະທ່ີໄລ່ອອກ. 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) ຖ້າໃບບັນທຶກການລົງໂທດ ຫືຼ ໃບແຈ້ງຄໍາສາບານທ່ີລະບຸວ່ານັກຮຽນທ່ີໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກໂຮງຮຽນໃນບ່ອນທ່ີ
ລາວໄດ້ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນກ່ອນໜ້ານ້ີ, ສໍາລັບເຫດຜົນອ່ືນໆທ່ີນອກເໜືອຈາກຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວກັບອາວຸດ, ແນະນໍາໃຫ້ໂຮງຮຽນກວດຄືນປ້ິມຕິດຕາມການ
ຮຽນເພ່ືອກໍານົດການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທ່ີຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ຕາມການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໃນເມືອງດ່ັງກ່າວ.  

 
5) ການສໍາຫຼ ວດພາສາບ້ານເກີດ  (ລວມຢູ່ໃນແບບຟອຣ໌ມລົງທະບຽນຂອງນັກຮຽນ  EH40 ທ່ີສະໜອງໂດຍໂຮງຮຽນ)  

ນັກຮຽນທຸກຄົນທ່ີກໍາລັງຊອກຫາການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຄ້ັງທໍາອິດໃນໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍມູນໃນການສໍາຫຼວດພາສາບ້ານເກີດອີງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຫ້ອງການຂອງ ພະແນກສຶກສາສະຫະລັດເພ່ືອສິດທິທາງວັດທະນະທໍາ. ການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຂອງນັກຮຽນອາດບ່ໍຖືກເລ່ືອນອອກໄປຕາມ
ການຈັດການຂອງການສໍາຫຼວດພາສາບ້ານເກີດ.  

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Immunizations-lao.pdf
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