SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
ENROLLMENT GUIDELINES
ພາບລວມ:
ເມື່ອນັກຮຽນສອບເສັງເຂ້ົ າໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງ, ການຈັດການການລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮຽນໃຫ້ ຮຽບຮ້ ອຍແມ່ ນໜ້ າທ່ີ ຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ຖ້ ານັກຮຽນພັກອາໃສຢູ ່
ບໍລິເວນຊາຍແດນ, ຫື ຼ ຜ່ ານການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ ອງຂອງຂໍ້ມູ ນຕ່ໍ ພາກສ່ ວນທີ່ນັກຮຽນຄວນຕອບສະໜອງໃຫ້ .
ນັກຮຽນປະຈໍາທ່ີ ມີສິດເຂ້ົ າຮຽນຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍຈົນກວ່ າຈະຮອດອາຍຸ 21 ປີ, ຖ້ າບໍ່ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ພວກເຂົາກ່ໍ ໄດ້ ຮຽນຈົບໂປຣແກຣມໃດໜຶ່ງ ຫື ຼ ຖືກໂຈະການ
ຮຽນຢ່ າງມີເຫດຜົນ. ໂດຍອີງຕາມ, ນັກຮຽນດ່ັ ງກ່ າວຜູ້ ທ່ີ ມີຈຸ ດປະສົງຈະກັບມາໂຮງຮຽນຄືນນ້ັ ນຈະຕ້ ອງໄດ້ ຜ່ ານການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຫື ຼ ລົງທະບຽນຄືນໃນ
ຫ້ ອງຮຽນຕອນກາງເວັນພາກປົກກະຕິ.

ຂ້ັ ນຕອນຕ່ າງໆ:
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ຂັ້ນຕອນກ່ ອນໜ້ ານີ້ທັງໝົດ ແລະ ການປະຕິບັດຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂປຣແກຣມຕ່ າງໆ
ຂອງໂຮງຮຽນໃນເມືອງຟີລາເດວເຟຍ.
ເດັກນ້ ອຍຄວນໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃນການເຂ້ົ າໂຮງຮຽນໃນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ຖັດໄປຫັ ຼ ງຈາກມ້ື ທ່ີ ເດັກນ້ ອຍໄດ້ ສະເໜີລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ, ແລະ ໃນທຸ ກກໍລະນີພາຍໃນຫາ
(5) ມື້ທໍາການຂອງໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ ຮັບເອກະສານທ່ີ ຈໍາເປັນ. 22 Pa. ລະຫັດ §11.11(b).

ຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ຕ້ ອງການ :
ເປັນພາກສ່ ວນໜ່ຶ ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເມືອງໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ ອມທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ ອຍ, ໂຮງຮຽນອາດຮຽກຮ້ ອງສ່ິ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
• ສໍາເນົາຮູ ບພາບຢັ້ງຢືນພໍ່ແມ່ /ຜູ້ ປົກຄອງໃນເວລາທີ່ລົງທະບຽນ. ສໍາເນົາດັ່ງກ່ າວນ້ີ ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນໄຟລ໌ ເພ່ື ອຢ້ັ ງຢືນບຸ ກຄົນທີ່ໄດ້ ຮັບອານຸ ຍາດໃນ
ການໄປຮັບໄປສົ່ງເດັກນ້ ອຍ.
• ນອກຈາກນ້ັ ນ, ທາງໂຮງຮຽນອາດຮຽກຮ້ ອງໃບຢັ້ງຢືນສຸ ຂະພາບ, ໃບຄະແນນ, ປ້ຶ ມບັນທຶກການເຂົ້າຮຽນ, ໂປຣແກຣມການສຶກສາສ່ ວນບຸ ກຄົນ, ແລະ
ປ້ຶ ມບັນທຶກການຮຽນແບບພິເສດອື່ນໆ ເພ່ື ອໃຫ້ ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບຊ້ັ ນ/ຫ້ ອງຮຽນທີ່ເໝາະສົມໂດຍມີການສະໜັບສະໜຸ ນໃນລະດັບທີ່ເ
ໝາະສົມ.
ໝາຍເຫດ: ເຖິງວ່ າໂຮງຮຽນຈະຮຽກຮ້ ອງຂໍ້ມູ ນຕ່ າງໆເຫົ່ ຼ ານ້ີ , ພວກເຂົາອາດບ່ໍ ຕ້ ອງການມັນຕາມເງື່ອນໄຂໃນການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຫື ຼ ການຮັບເດັກນ້ ອຍເຂ້ົ າ
ຮຽນ ແລະ ພວກເຂົາອາດຈະບ່ໍ ເລື່ອນການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຫື ຼ ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ ອຍຈົນກວ່ າເອກະສານເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ຈະໄດ້ ຮັບການຕອບສະໜອງ.
ທາງໂຮງຮຽນອາດຕິດຕາມຂໍ້ມູ ນດັ່ງກ່ າວນ້ີ ກັບພໍ່ແມ່ /ຜູ້ ປົກຄອງ ຫັ ຼ ງຈາກທີ່ເດັກນ້ ອຍໄດ້ ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ.

ເອກະສານທ່ີ ຈໍາເປັນ
1) ໃ ບຢ້ັ ງຢື ນອາຍຸ ຂອງເດັ ກນ້ ອຍ (ຕ້ ອງການໜຶ່ ງໃ ນສິ່ ງລຸ ່ ມນ້ີ )
ເອກະສານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ລວມມີ (ສິ່ງລຸ ່ ມນ້ີ ເປັນຕົວຢ່ າງ ແລະບ່ໍ ໄດ້ ເປັນລາຍການສະຫຼຸບ):
• ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດຂອງແທ້
• ສໍາເນົາໃບຢ້ັ ງຢືນການເກີດທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງ
• ໜັງສືເດີນທາງທີ່ຍັງໃຊ້ ໄດ້ ຂອງເດັກນ້ ອຍ
• ໃບຢັ້ງຢືນການລ້ າງບາບຂອງແທ້ ທ່ີ ລະບຸ ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກນ້ ອຍ
• ສໍາເນົາໃບຢ້ັ ງຢືນການລ້ າງບາບ - ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງ ຫື ຼ ໄດ້ ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່ າງເໝາະສົມ ແລະ ສະແດງວັນເດືອນປີເກີດ
• ສະຖານະພາບທີ່ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງຈາກພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ ພ່ີ ນ້ ອງຄົນອື່ນໆທີ່ລະບຸ ວັນເດືອນປີເກີດ
• ໃບບັນທຶກການຮຽນກ່ ອນໜ້ ານີ້ທ່ີ ລະບຸ ວັນເດືອນປີເກີດ
2) ປ້ຶ ມຕິ ດຕາມການສັ ກຢາເສີ ມພູ ມຄຸ ້ ມກັ ນ (ຕ້ ອງການອັ ນໃ ດອັ ນໜຶ່ ງໃ ນສິ່ ງລຸ ່ ມນ້ີ )
ເອກະສານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ລວມມີ:
• ປ້ຶ ມຕິດຕາມການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນຂອງເດັກນ້ ອຍ
• ສະຖານະພາບທ່ີ ຂຽນຈາກໂຮງຮຽນໃນເມືອງກ່ ອນໜ້ ານີ້ ຫື ຼ ຈາກຫ້ ອງການສາທາທ່ີ ຈັດການການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນທ່ີ ຈໍາເປັນ, ຫື ຼ ຢູ ່ ໃນການ
ສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນເປັນຊຸດທ່ີ ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ ່ ,
• ຄໍາເວົ້າທ່ີ ຮັບປະກັນຈາກໂຮງຮຽນໃນເມືອງກ່ ອນໜ້ ານີ້ ຫື ຼ ຫ້ ອງການສາທາທ່ີ ໄດ້ ສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນ, ທ່ີ ມີປຶ້ມບັນທຶກເພື່ອຕິດຕາມ.
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SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
ENROLLMENT GUIDELINES
ການຍົກເວ້ັ ນຈາກການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນ
(a) ການຍົກເວັ້ນທາງການແພດ. ເດັກນ້ ອຍທ່ີ ບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນ ຖ້ າແພດ ຫື ຼ ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການມອບໝາຍຈາກແພດສະໜອງສະຖານະ
ພາບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່ າການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍ ສຸ ຂະພາບຂອງເດັກນ້ ອຍ. ເມື່ອແພດລະບຸ ວ່ າການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນ
ບ່ໍ ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍ ສຸ ຂະພາບຂອງເດັກນ້ ອຍອີກຕ່ໍ ໄປ, ເດັກນ້ ອຍຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນຕາມທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໃນພາກຍ່ ອຍນ້ີ .
(b) ການຍົກເວ້ັ ນທາງສາດສະໜາ. ເດັກນ້ ອຍບ່ໍ ຕ້ ອງການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນຖ້ າພໍ່ແມ່ , ຜູ້ ປົກຄອງ ຫື ຼ ເດັກນ້ ອຍທ່ີ ຖືກປະປ່ ອຍຂຽນຄໍາຄັດຄ້ ານເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຕ່ໍ ການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນທ່ີ ເນື່ອງຈາກພື້ນຖານທາງສາດສະໜາ ຫື ຼ ຕາມພື້ນຖານຄວາມເຊ່ື ອທ່ີ ແຮງກ້ າ ຫື ຼ ຄວາມເຊື່ອທາງຊົນເຜົ່າທ່ີ ຄ້ າຍຄື
ກັບຄວາມເຊ່ື ອທາງສາດສະໜາ.
ກະລຸ ນາຈ່ື ໄວ້ ວ່ າ: ຖ້ ານັກຮຽນຫາກ່ໍ ເລີ່ມສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນແບບເປັນຊຸດໃນແຕ່ ລະປະເພດໃນໄລຍະສ້ັ ນໆ, ພວກເຂົາອາດສາມາດລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮຽນໄດ້ .
ນັກຮຽນຈະຕ້ ອງຢູ ່ ໃນຂ້ັ ນຕອນດ່ັ ງກ່ າວ ແລະ ຮັກສາກໍານົດເວລາໃນການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນແບບເປັນຊຸດ (ຕົວຢ່ າງ: ນັກຮຽນໄດ້ ສັກຢາເຂັມທີໜຶ່ງແລ້ ວ
ແລະ ຈະສັກເຂັມທີສອງໃນອີກສາມສິບມ້ື ຫາຈາກເຂັມທໍາອິດ). ກະລຸ ນາຄລິກບ່ ອນນ້ີ ເພື່ອເບ່ິ ງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນເພື່ອເຂ້ົ າຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນເມືອງຟີລເດວເຟຍທ່ີ ຢູ ່ ໃນໂປຣແກຣມສັກຢາເສີມພູ ມຄຸ ້ ມກັນເພ່ື ອຄວບຄຸ ມພະຍາດຂອງພະແນກສຸ ຂະພາບຂອງຟີລາເດວເຟຍ.

3) ໃ ບຢ້ັ ງຢື ນທີ່ ຢູ ່ (ຕ້ ອງການພຽງແຕ່ 2 ຢ່ າງໃ ນສ່ິ ງລຸ ່ ມນ້ີ )

ເອກະສານທ່ີ ຍອມຮັບໄດ້ ລວມມີ: ໂຮງຮຽນຄວນປັບຕົວໃນການຢ້ັ ງຢືນທີ່ຢູ ່ ອາໃສ, ແລະ ຄວນພິຈາລະນາຂໍ້ມູ ນທ່ີ ມີເຫດຜົນຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບ
ຄອບຄົວ.
1.
2.
3.
4.
5.

ໃບຕາດິນ
ໃບຊໍາລະການຈໍານອງ
ໃບບິນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນປະຈຸ ບັນ (ຄ່ າກ໊າສ, ຄ່ າໄຟຟ້ າ, ຄ່ າເຄເບິນ, ຄ່ າໂທລະສັບ)
ໃບບິນພາສີທ່ີ ພັກອາໃສໃນປະຈຸ ບັນ
ໃບອະນຸ ຍາດຂັບຂີ່ທີ່ຍັງໃຊ້ ໄດ້ ຫື ຼ ການປ່ ຽນແປງບັດລະບຸ ທີ່ຢູ ່ ອາໃສທ່ີ ມີທ່ີ ຢູ ່ ປະຈຸ ບັນຢູ ່

10.
11.
12.
13.
14.

6.

ໜັງສືຈາກຫ້ ອງການປະກັນສັງຄົມທ່ີ ລະບຸ ທີ່ຢູ ່ ປະຈຸ ບັນ

15.

7.

ໜັງສືຈາກຫ້ ອງການຊ່ ວຍສາທາລະນະທ່ີ ລະບຸ ທີ່ຢູ ່ ປະຈຸ ບັນ

16.

8.

ໜັງສືການຮັບລ້ ຽງເດັກ/ການດູ ແລເດັກ ແລະ DHS ກ່ໍ ສາມາດນໍາໃຊ້ ເພ່ື ອລົງທະບຽນ
ໄດ້ ເມື່ອນັກຮຽນຢູ ່ ໃນຄວາມດູ ແລຂອງໜ່ ວຍງານລ້ ຽງເດັກ/ດູ ແລເດັກ
ໃບສັນຍາເຊົ່າຂອງແທ້ ທ່ີ ມີຊື່ຂອງພໍ່ແມ່ /ຜູ້ ປົກຄອງທ່ີ ຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ເດັກນ້ ອຍ

17.

9.

18.

ບັດປະຈໍາໂຕທ່ີ ຍັງສາມາດນໍາໃຊໄດ້
ໃບບິນບັດເຄຣດິດປະຈຸ ບັນ
ໃບທະບຽນລົດໃນປະຈຸ ບັນ
ບັດລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງທ່ີ ສະແດງທີ່ຢູ ່ ປະຈຸ ບັນ
ໃບແຈ້ ງສະຖານະທາງການເງິນໃນປະຈຸ ບັນທີ່ລະບຸ ທີ່ຢູ ່ ປະຈຸ
ບັນ
ໃນສະຖານະ IRS ຫື ຼ ສະຖານະທາງພາສີ ແລະ ຄ່ າຈ້າງ
ຕົວຢ່ າງ: W2, 1040, 1099
ໃບເບີກເງິນຄ່ າຈ້າງຈາກນາຍຈ້າງປະຈຸ ບັນທີ່ສະແດງທີ່ຢູ ່ ປະຈຸ
ບັນ
ໜັງສືຈາກສະຖານສົງເຄາະ ຫື ຼ ຈາກຖ່ີ ນທ່ີ ຢູ ່ ອາໃສກໍ່ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ ໄດ້ ສໍາລັບນັກຮຽນທ່ີ ບ່ໍ ມີບ້ ານ
ສັນຍາຂາຍທ່ີ ຢູ ່ ອາໃສທີ່ມີລາຍເຊັນ, ຕາມດ້ ວຍສໍາເນົາໜັງສື
ຊໍາລະທີ່ເປັນຂອງແທ້ ພາຍໃນ 45 ມ່ື ພາຍຫັ ຼ ງຊໍາລະແລ້ ວ

4) ໃ ບທະບຽນສະຖານະພໍ່ ແມ່ (ລວມຢູ ່ ໃ ນແບບຟອຣ໌ ມລົ ງທະບຽນຂອງນັ ກຮຽນ EH40 ທ່ີ ສະໜ ອງໂດຍໂຮງຮຽນ)

ໃບແຈ້ ງຄໍາສາບານຢ້ັ ງຢືນວ່ ານັກຮຽນຈະຖືກໂຈະການຮຽນ ຫື ຼ ຖືກໄລ່ ອອກໃນຄວາມຜິດທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຢາເສບຕິດ, ສິ່ງມືນເມົາ, ອາວຸ ດ, ການກະທໍາທ່ີ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ
ການບາດເຈັບ ຫື ຼ ການໃຊ້ ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງໄດ້ ຈັດສັນໃຫ້ ນັກຮຽນເພ່ື ອຮັບເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶ ງ. 24 P.S. §13-1304-A. ໂຮງຮຽນ
ອາດບໍ່ປະຕິເສດ ຫື ຼ ເລ່ື ອນການລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮຽນຂອງເດັກນ້ ອຍໂດຍອີງຕາມຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ມີໃນບັນທຶກການລົງໂທດ ຫື ຼ ໃບແຈ້ ງຄໍາສາບານ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ,
ຖ້ າປະຈຸ ບັນນັກຮຽນໄດ້ ຖືກໄລ່ ອອກໂດຍການກໍາທໍາຜິດກຽວກັບອາວຸ ດ, ໂຮງຮຽນສາມາດຕອບສະໜອງການສຶກສາທ່ີ ເປັນທາງເລືອກໃຫ້ ກັບນັກຮຽນໃນຊ່ ວງ
ໄລຍະທ່ີ ໄລ່ ອອກ. 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) ຖ້ າໃບບັນທຶກການລົງໂທດ ຫື ຼ ໃບແຈ້ ງຄໍາສາບານທ່ີ ລະບຸ ວ່ ານັກຮຽນທີ່ໄດ້ ຖືກໄລ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນໃນບ່ ອນທ່ີ
ລາວໄດ້ ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນກ່ ອນໜ້ ານີ້, ສໍາລັບເຫດຜົນອ່ື ນໆທີ່ນອກເໜືອຈາກຄວາມຜິດທ່ີ ກ່ ຽວກັບອາວຸ ດ, ແນະນໍາໃຫ້ ໂຮງຮຽນກວດຄືນປ້ິ ມຕິດຕາມການ
ຮຽນເພື່ອກໍານົດການບໍລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸ ນທ່ີ ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ ຕາມການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນເມືອງດ່ັ ງກ່ າວ.

5) ການສໍ າຫຼ ວດພາສາບ້ ານເກີ ດ (ລວມຢູ ່ ໃ ນແບບຟອຣ໌ ມລົ ງທະບຽນຂອງນັ ກຮຽນ EH40 ທ່ີ ສະໜ ອງໂດຍໂຮງຮຽນ)

ນັກຮຽນທຸ ກຄົນທ່ີ ກໍາລັງຊອກຫາການລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮຽນຄ້ັ ງທໍາອິດໃນໂຮງຮຽນໃດໜ່ຶ ງຈະຕ້ ອງໄດ້ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນໃນການສໍາຫຼວດພາສາບ້ ານເກີດອີງຕາມຄວາມ
ຕ້ ອງການຂອງຫ້ ອງການຂອງ ພະແນກສຶກສາສະຫະລັດເພື່ອສິດທິທາງວັດທະນະທໍາ. ການລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮຽນຂອງນັກຮຽນອາດບ່ໍ ຖືກເລ່ື ອນອອກໄປຕາມ
ການຈັດການຂອງການສໍາຫຼວດພາສາບ້ ານເກີດ.
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