ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ឯកសារដែលគេត្រូវការសត្ាប់ការចុះគ្មុះចូលគរៀន
អាយុដែលមានសិទ្ធិ - ក្មេងត្រូវមានអាយុត្រាំ (៥) ឆ្ន ាំ ក្ៅថ្ងៃ ឬ មុនថ្ងៃ ទ្១
ី ដែមញ្ញា។ នង
ឹ គ្មេនការក្លើមដលង ក្ៅនង
ឹ ថ្ងៃដែដែលរនមាំណរ់ក្នេះ។
ទ្ាំពរ័ ១៖

បញ្ជ ី ក្្ទៀងផ្ទទរ់

ទ្ាំពរ័ ២៖

លិែិរចុេះក្្េេះចូលក្រៀន - EH-40 (ឯមសារពីរទ្ាំពរ័ សង្ខាង)

ទ្ាំពរ័ ៣៖

ក្សចមដីដងែងការណ៍របស់មាតាបិតា ថ្នលិែិរចុេះក្្េេះចូលក្រៀន

ទ្ាំពរ័ ៤៖

ព័រមា
៌ នអាំពស
ី ុ ែភាពរបស់សិសស (ឯមសារពរី ទ្ាំពរ័ សង្ខាង)
ការក្សនើសុាំ សត្មាប់ការជួយឲ្យថ្នក្ាំ ពទ្យ

ទ្ាំពរ័ ៥៖
ទ្ាំពរ័ ៦៖

ការក្សនើសុាំ ការពិនិរយសព៌ងគកាយ

ទ្ាំពរ័ ៧៖
ទ្ាំពរ័ ៨-៩៖

សាំ ណុាំដបបបទ្ ថ្នការមន
ិ ចូលរួម FERPA

ឯមសារដែលទាម់ទ្ងនឹង FERPA (ចាប់ចមែងសត្មាប់មាតាបិតា)

ក្ត្បប
ើ បក្ី រៀបចាំឯមសារសាំ ខាន់ៗ ដែលក្េត្រូវការសត្មាប់ការចុេះក្្េេះចូលក្រៀន
ើ ញ្ជ ី ក្្ទៀងផ្ទទរ់ក្នេះ ក្ែម
ភសតុតាងបញ្ញជម់ពីអាយុរបស់ក្មេង

សាំ បុត្រមាំក្ណើរ សាំ បុត្រលាងរប ឬ លិែិរឆ្ែងដែនដែលមានសុ ពលភាព

ក្្សងៗ (ព័រមា
៌ ន ដែលជាឯមសារជា្ែូវការ ដែលមានបញ្ញជម់ពីអាយុរបស់សិសស)

ាំ ង្ខារក្រៀេ (ការចាម់ថ្នប
ាំ ង្ខារក្ោេដែលរត្មូវឲ្យមានរបស់ទ្ត្ី មុងហ្វឡា
ឯមសារថ្នការចាម់ថ្នប
ី ដែលហ្វយ៉ា)

ភសតុតាងបញ្ញជម់អាំពអា
ើ យមឯមសារពរី (២) មនុងចាំក្ោមឯមសារខាងក្ត្កាមក្នេះ)៖
ី ស័យដ្ឋាន - ឯមសារបញ្ញជម់ (ក្ត្ជស
ប័ណណមមេសិទ្ធិ

អរតសញ្ញាណប័ណណពីត្មសួ ងយានជាំនិេះ (DOT)
សាំ បុត្រការ់ក្្េេះ្ទេះ

វមា
ិ យប័ត្រប័ណណឥណទានងេីៗ

សាំ បុត្របង់ថ្ងែ (ក្ភែង
ី
ើ ដហ្គស ដែសកាប ទ្ូរស័ពទ) ងេៗ
ប័ណណសមាគល់រងយនតងេីៗ

វមា
ិ យប័ត្របង់ពនធ្ទេះ ងេីៗ

ប័ណណសត្មាប់ក្រេះក្ឆ្នរដែលបង្ខាញពអា
ី ស័យដ្ឋានបចចុបបនន

ប័ណណក្បម
ត ល
ើ បរ ឬប័ណណផ្ទែស់បូ រទ្
ី ាំ ក្ៅ ដែលមានអាស័យដ្ឋានបចចុបបនន
ក្សចមតីោយការណ៍ងេីៗពីធនាគ្មរដែលបង្ខាញអាស័យដ្ឋានបចចុបបនន

លិែិរពី ការយាល័
យសូ សយល់សិែយួរធ
ិ
ី ី ដែលមានអាស័យដ្ឋានបចចុបបនន

លិែិរបង្ខាញចាំនន
ួ ទ្ឹមត្រម់ពី IRS ឬ ត្រម់ដែ និងពនធ ក្្សងៗ ែូចជា W2, 1040, 1099
លិែរ
យ្តល់ត្រម់ជាំនយ
ួ ដែលមានអាស័យដ្ឋានបចចុបបនន
ិ ពកា
ី រយាល័
ិ
មនទុយដសមងេៗ
ី ពម
ី ដនែងក្ធវកា
ើ រ បង្ខាញពអា
ី ស័យដ្ឋានបចចុបបនន

ក្េទ្ទ្ួលសាគល់លិែិរពី អនមចិញ្ចឹមក្មេង/ក្មល
ើ ដងក្មេង និងអងគការ DHS សត្មាប់ការចុេះក្្េេះក្រៀន ក្ៅក្ពលដែលសិសសសថិរក្ៅ
ក្ត្កាមការក្មល
ើ ដងរបស់អងគការ ចិញ្ចឹមក្មេង/ក្មល
ើ ដងក្មេង

ក្េទ្ទ្ួលសាគល់លិែិរពីមដនែងត្ជមក្កាន ឬមដនែងរស់ក្ៅ សត្មាប់សិសានុសិសសដែលគ្មេនទ្ីលាំក្ៅ
ចាប់ក្ែម
ើ ថ្នមច
ិ ចត្ពមក្ត្ពៀងជួល្ទេះ ដែលមានក្្េេះ មាតាបតា
ិ /អាោពារល នង
ិ មូន

ឯមសារលម់្ទេះដែលរនចុេះហ្រថក្លខា ត្ពមទាាំងឯមសារចាប់ក្ែម
ើ ថ្នការការ់ក្្េេះ្ទេះមនុងមាំឡុងក្ពល ៤៥ ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃការ់ក្្េេះ

អរតសញ្ញាណប័ណណដែលមានរូបងររបស់ មាតាបិតា/អាោពារល (េឺជាការក្សនើសុាំ ក្នេះមន
ិ ដមនជាការរត្មូវសត្មាប់ការចុេះក្្េេះចូលក្រៀនក្នាេះក្ទ្)
ក្បើសិនជាពម់ពន
័ ធ សូ មយមព័រមា
៌ នអាំពីសាលារបស់មូនក្លាមអនមពីមុនមម៖ ក្្េេះ អាស័យដ្ឋាន និង ក្លែទ្ូរស័ពទរបស់សាលា
ក្បមា
យ ចុេះក្្េេះ នង
ាំ សិសស ក្លែ ២១៥-៤០០-៤២៩០
ើ នសាំ ណួរអវប
ី ដនថមក្ទ្ៀរ សូ មទាម់ទ្ង ការយាល័
ិ
ិ ចារ់តាង

Translation & Interpretation Center (01/2017)

EH-40 Checklist (Khmer)

ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ការដារ់ពារយសសនស
ើ ឲ្
ំ យរូៃចូលសរៀៃ (EH-40)
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់សិសសត្រូវតរបំពព្យញលិខិរព េះ ព ើយផ្តល់ ូវឯកសារតែលចំបាច់ទង
ំ អស់
សូ មសរសសរព័តមា
៌ នទាំងអស់ឲ្យច្បាស់
ាំ ូក១/
ព្យ័រមា
៌ របស់សស
ិ ស – ជព
សោតតនាម/

STUDENT INFORMATION – Section 1
នាម/

Last Name

ស្មោះកណ្ដ
ា ល អកសរកាត់/ M.I.

First Name

ថ្ងៃកាំស
ខខ/Moth

សលខផ្ទោះ/

House #

ទស
ិ /

Direction

ស្មោះផ្លូវ/

សេទ/Gender៖

ប្បុស/Male

ខសែលស/White

ខមន/Yes

មន
ិ ខមន-No

ប្សី/Female

ខសែកសមម/អាហ្វក
ិ អាសមរកាាំ
ិ ង/Black/ African American

ជនជាតិសែើមអាសមរកាាំ
ិ ង/ជនជាតិសែើមអាឡាសាា/ American Indian/Alaska Native

អាសី /Asian

ថ្ងៃ/Day

St., Ave, Etc.(ផ្លូវ វងិ ី ។ល។)

Street Name

ពូ ជសាសន៍៖ សតើអនកសាសន៍សអសា៉ាញ/Are you Hispanic?

ើ ត/ DOB

ប្បសទសកាំស

សអសា៉ាញ/ឡាទន
ី / Hispanic/Latino

ឆ្ន/ាំ Year
សលខបនទប/់ Apt.#

អតតសលខរបស់សិសស/ S.ID

សលខតាំបន់/

Zip Code

ើ ត/ Country of Birth ៖ __________________________

ភាសាខែលសិសសនិយាយ/Student Primary Language៖ ____________
ថ្ងៃខខខែលសកមងបានច្បោះស្មោះសរៀនសៅសាលាអាសមរកែាំ
ិ បូង ____________
Date child first enrolled into a U.S. school

កូ នកាត់/សផ្សងៗ*/ Multiracial/Other*

៉ា
ជនជាតសិ ែម
៉ា សី ហ្ក
ើ ហាថ្វ/សកាោះបា
ិវ ែថ្ទសទៀត/ Native Hawaiian/Other Pacific Islander

* សបើសប្ជើសយក កូនកាត់/សផ្សង អនកប្តូវខតបញ្ជាក់ថាកាត់សាសន៍អវី
ាំ ូក២/
ព្យ័រមា
៌ អំព្យត្ី កុមត្រួសារ – ជព
សិសសរស់សៅជាមួយ/

HOUSEHOLD INFORMATION – Section 2

Student Resides With៖

ឪពក និង មាតយ (អាស័យដ្ឋានែូ ច្បោន)/ Both Parents

ស្មោះ ឪពកមាាយ/ អាណ្ដពាបាល/ Parent/Guardian Name៖ ________________________
ឪពក/Father

មាាយ/Mother

ឪពក/Father

អាណ្ដពាបាល/សផ្សងៗ/ Guardian/Other

ស្មោះ ឪពកមាាយ/ អាណ្ដពាបាល/ Parent/Guardian Name៖ ________________________

ឪពកមាតយច្បង/Stepparent

ឪពក/Father

អាណ្ដពាបាល/សផ្សងៗ/Guardian/Other _________

មាាយ/Mother

ឪពកមាតយច្បង/Stepparent

អាណ្ដពាបាល/សផ្សងៗ/Guardian/Other _________
សូ មគូ សប្បអប់សនោះ សបស
ើ ិ នជាអាស័យដ្ឋានែូ ច្បោន/ Check this box if the address is the same

អាស័យដ្ឋាន/Address ____________________________________________________

អាស័យដ្ឋាន/Address ____________________________________________________

____________________________________________________
ទូ រស័ពទ/Phone

មាាយ/Mother

ឪពកមាតយច្បង/ Stepparent

____________________________________________________

____________________________________________________

ទូ រស័ពទ/Phone

____________________________________________________

(ផ្ទោះ/Home)

(ផ្ទោះ/Home)

____________________________________________________

____________________________________________________

(ថ្ែ/Cell)

(ថ្ែ/Cell)

____________________________________________________

____________________________________________________

(កថ្នលងស្វើការ/Work)

(កថ្នលងស្វើការ/Work)

អីខមល/E-mail៖ _______________________________________________________

អីខមល/E-mail៖ _______________________________________________________

ភាសារបស់ អាណ្ដពាបាល/Guardian’s Primary Language៖ ________________________

ាំ ូក៣/
ព្យ័រមា
៌ អំព្យប
ី ងប្អូ – ជព

ភាសារបស់ អាណ្ដពាបាល/Guardian’s Primary Language៖ ________________________

SIBLING INFORMATION – SECTION 3

សូ មសរសសរស្មោះសកមងខែលប្គប់អាយច្បូ លសរៀនទាំងអស់ (អាយ ៥ ឆ្នសាំ
ស្មោះ/Name

ាំ ូក៤/
ព្យ័រមា
៌ សត្មាប់ទក់ទង – ជព

ង
ើ សៅ)/ Please list all school aged children (ages 5 and above)

ថ្ងៃកសាំ

ើ ត/B.O.D.

សាលាបច្បចបែនន/Current School

ថានក់ទ/ី Grade

អតតសលខរបស់សិសស សបស
ើ ិ នជាមាន/S.DI

CONTACT INFORMATION – Section 4

* សូ មសរសសរស្មោះអនកខែលសៅកនងតាំបន់ពីរនាក់ និងប្តូវជាប់សាច្ប់ញាតិជាអវីជាមួយសកមង សែើមែីទក់ទងសៅសពលមានអាសនន សប្មាប់សពលខែលសគមិនអាច្បទក់ទងសៅ មាតាបិតា ឬអាណ្ដពាបាលបាន៖
អនកទី១/ Primary
________________________________________________________________

________________________________________________________________

ស្មោះ/Name
________________________________________________________________

ប្តូវជា/Relationship
________________________________________________________________

ទូ រស័ពទ (១)/Phone (1)

ទូ រស័ពទ (២)/Phone (2)

អនកទី២/Secondary
________________________________________________________________

________________________________________________________________

ស្មោះ/Name
________________________________________________________________

ប្តូវជា/Relationship
________________________________________________________________

ទូ រស័ពទ (១)/Phone (1)

ទូ រស័ពទ (២)/Phone (2)

Translation & Interpretation Center (1/2017)
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ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ការដារ់ពារយសសនស
ើ ឲ្
ំ យរូៃចូលសរៀៃ (EH-40)
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់សិសសត្រូវតរបំពព្យញលិខិរព េះ ព ើយផ្តល់ ូវឯកសារតែលចំបាច់ទង
ំ អស់
ត្ប្វរតកា
ើ ិ នជាសកមងធ្លលប់បានសរៀន/STUDENT EDUCATION HISTORY – Section 5, Complete this section if the child has ever
ិ រសក
ិ ារបស់សស
ិ ស – ជាំពូក៥ បាំសពញជាំពូកសនោះ សបស
attended school
បញ្ជាក់ពីទីប្កុង និងប្បសេទថ្នសាលាខែលសកមងសៅសរៀនច្បងសប្កាយបងអស់/ Indicate city and type of school child last attended
ទីប្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា/Philly

សាលារែា/Public School

ទីប្កុងសផ្សងសទៀត/ Other City៖ __________________

ថ្ងៃសរៀនច្បងសប្កាយបងអស់/ Date Last

ថានក់សរៀនច្បងសប្កាយបងអស់/

ស្មោះសាលា/ Name of

Attended

Grade Last Attended

School

សាលាឯកជន/Non Public School
អាស័យដ្ឋាន/ Street Address

សបើសកមងបានសរៀនសៅសាលាសប្ៅសហ្រែា សតើសលាកអនកមានឯកសារសិការបស់សកមង ខែរឬសទ?/ If the student attend school outside of the United State, do you have his/her school record?
មាន/Yes

ោមន/No

សបើមាន សូ មផ្ាល់ឯកសារសនាោះឲ្យសៅសាលា/ If yes, please provide a copy for the school
សបើោមន សូ មទក់ទងសៅសាលាសនាោះ សែើមែស
ី ាំ ឯកសារ។/ if no, please contact the school to obtain the record.
សតើសកមងធ្លលប់បានសរៀនសៅ/Did the child even attend៖

ថានក់មនមសតតយយ/ឬ/ Pre-Kindergarten/or

ថានក់មសតតយយ/ Kindergarten

១) សតើសកមងធ្លលប់ទទួលការអប់រ ាំពិសសសសៅ រែាផ្ិនសី លសវនញា៉ា ឬ រែាសផ្សងសទៀត ខែរឬសទ?/

ធ្លលប់/Yes

មន
ិ ធ្លលប់/No សបើធ្លលប់ សតើសៅរែាណ្ដ/ which State ______

២) សតើបច្បចបែននសនោះកូ នរបស់សលាកអនកមាន IEP ខែរឬសទ?/ Does your child have a current IEP?

មាន/Yes

ោមន/No

៣) សតើបច្បចបែននសនោះកូ នរបស់សលាកអនកមាន របាយការ

មាន/Yes

ោមន/No

ធ្លលប់/Yes

មន
ិ ធ្លលប់/No

៥) សតស
ិ ី ESOL/ពរី ភាសា ខែរឬសទ?/ Has the child ever received ESOL/Bilingual services?
ើ ិ សសធ្លលប់បានទទួលជាំនួយពី កមមវ្

ធ្លលប់/Yes

មន
ិ ធ្លលប់/No សបធ្ល
ើ ល ប់ សតសើ ៅរែាណ្ដ/ which State ______

៦) សតើកូនរបស់សលាកអនកមាន គសប្មាងការ 504 ខែរឬសទ?/ Does your child have a 504?

មាន/Yes

ោមន/No

៧) សតើកូនរបស់សលាកអនកមាន IEP សប្មាប់សិសសឆ្លត ខែរឬសទ?/ Does your child have a Gifted IEP?

មាន/Yes

ោមន/No

Has the child ever received Special Education Services in PA or another state?
៍ វាយតថ្មល ខែរឬសទ?/ Does your child have a current evaluation report?

៤) សតស
ិ សី ្វអ
ើ ិ សសធ្លលប់ច្បោះស្មោះច្បូ លរួមកនងកមមវ្
ើ នតរាគមន៍ជួយកមារទន់សៅសកមង ខែរឬសទ?/

សបើមាន ជាអវីសៅ/ If yes, what _______

Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program?

ត្សង ់សថរ
ិ ភា
ិ សា – ជាំពូក៦/

LANGUAGE SURVICES – Section 6
អង់សគលស/English

សផ្សងសទៀត/Other ភាសា/Language

១) សៅផ្ទោះ សតប្ើ កុមប្គួសារនយា
ិ យភាសាអវសី ប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the family speak at home most of the time?

_________

២) សតើមាតាបិតានិយាយភាសាអវីជាមួយកូន សប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the parent(s) speak to her/his child most of the time?

_________

៣) សតើសកមងនិយាយភាសាអវីជាមួយមាតាបិតា សប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the child speak her/his parent(s) most of the time?

_________

៤) សតសើ កមងនយា
ិ យភាសាអវជា
ី មួយបងបអូន សប្ច្បន
ើ ជាងសគ?/ What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the time?

_________

៥) សតើសកមងនិយាយភាសាអវីជាមួយមត
័ ត សប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the child speak her/his friends most of the time?
ិ តេក

_________

៦) សតសើ កមងនយា
ិ យភាសាអវីញឹកញាប់ជាងសគ?/ What language does the child speak most frequently?

_________

៧) សៅផ្ទោះ សតសើ កមងនិយាយភាសាអវញ
ី ឹ កញាប់ជាងសគ? /What language does the child speak at home most of the time?

1) ________

2) ________

3) ________

* សបើច្បសមលយ
ិ ា ប័ ណ បប្ត។
ើ សៅនឹងសាំ ួ រទាំងសនោះថា សប្ៅពីភាសាអង់សគលស ប្តូវឲ្យសិសសប្ប ងសមល
ើ កប្មត
ិ ភាសាអង់សគលស (W-APT) សដ្ឋយអនកផ្តល់ការប្ប ងខែលមានវញ្ជ

If the answer to these questions is other than English, the student must be given the English placement test (W-APT) by a certified administrator

សដ្ឋយការច្បោះហ្តថសលខាខាងសប្កាមសនោះ គខ
៏ ូ មបញ្ជាក់ថា ព័តមា
៌ នខែលបានផ្ាល់ឲ្យសៅកនងលិខិតដ្ឋក់ពាកយសាំ ច្បូលសរៀនសនោះ
ឺ ្ាំអនញ្ជាតឲ្យប្កសួ ងអប់រ ាំថ្នទប្ី កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ច្បោះស្មោះកូ នរបស់ខ្ាំជាសិសស។ ខ្ាំកស
ពិត និង ប្តឹមប្តូវ សហ្ើយការផ្ាល់ពត
័ មា
៌ នខែល មន
ិ ពិត ឬមន
ិ ប្គប់ប្ោន់ ខែលសគតប្មូវសប្មាប់ការច្បោះស្មោះសនោះ អាច្បពនាសពលែល់ ការច្បោះស្មោះច្បូ លសរៀន។

___________________________________________

________________________________________

ហ្តថសលខារបស់ មាតាបតា
ិ /អាណ្ដពាបាល/ Parent / Guardian Signature

ថ្ងៃខខ/Date

Translation & Interpretation Center (1/2017)

EH-40 (Khmer)

សេចក្តថ្ី លែងការណ៍នៃការចុះស្មុះេេ
ិ ស របេ់មាតាបតា
ិ /

Parental Registration Statement

ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ/៉ា SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
ឈ្មោះសិសស/ Student Name
ថ្ងៃកំឈ

ើ ត/ Date of Birth

ថ្នាក់ទី/ Grade

ឈ្មោះ មាតាបតា
ិ ឬ អាណាព្យាបាល/ Parent or Guardian Name
អាស័យដ្ឋាន/ Address
ឈលខទូរស័ព្យទ/ Telephone Number
ច្បាប់របស់សាលារដ្ាផិនសី លឈេញ៉ា ឈលខ §13-1304-A ចច្បងថ្ន «មននឹងទទួលសិសសឲ្យច្បូលឈរៀនឈៅសាលាណាមួយ មាតាបតា
ិ អាណាព្យា
បាល ឬអ្ាកដ្៏ថ្ទឈទៀតចដ្លមានការគ្រប់គ្រង ឬមានការទទួលខសគ្តូេឈលើឈកមង ឈៅឈព្យលច្បោះឈ្មោះ របបផ
ី តល់ឈសច្បកតី ចងែងការ

៍ ឈគ្កាមសមបង ឬ

ការបញ្ជាក់អ្ោះអាងថ្ន សិសសធ្លែប់គ្តូេបានឈរបញ្ឈប់បឈណា
ត ោះអាសនា កាលព្យីមន ឬកាងឈព្យលបច្បចបបនាឈនោះ ឬអ្ត់ ឬគ្តូេឈរបឈ

ត ញឈច្បញព្យី សាលារដ្ា

ឈគ្រឿងឈញៀន ឬឈដ្ឋយសារការឈធវើឲ្យមានរបួសឈដ្ឋយឈច្បតនាដ្ល់អ្ាកណាមាាក់ ឬ ឈដ្ឋយគ្បគ្ព្យត
ត ឈំ ព្យហ
ួ ឈៅកាងបរឈេ
ឹ អ្
ើ ង
ឹ ាអ្វម
ី យ
ិ

របស់សាលា។»

ឬសាលាឯកជន ណាមួយចដ្លឈៅកាងរដ្ាផិនសី លឈេញ៉ា ឬរដ្ាឈផសងឈទៀត ឈដ្ឋយសារបទឈលមើសអ្វីមយ
ួ ចដ្លជាប់ទាក់ទងនឹង ឈគ្រឿងអាេធ សរា ឬ

សូ មបំឈព្យញខាងឈគ្កាមឈនោះ៖
ខ្ំសូមសបង ឬអ្ោះអាងថ្ន កូនខ្ំ ធ្លែប់ / មន
់ យ
ួ ) បានឈរបញ្ឈប់បឈណា
ត ោះអាសនា ឬគ្តូេឈរបឈ
ិ ធ្លែប់ (រូសរងវងម
បច្បចបបនា ឬគ្តូេឈរបឈ

ត ញឈច្បញព្យសា
ី លា កាលព្យម
ី ន ឬ កាងឈព្យល

ត ញឈច្បញព្យសា
ួ
ិ សី លឈេញ៉ា ឬឈៅរដ្ាឈផសងឈទៀត ឈដ្ឋយសារបទឈលមើសអ្វម
ី លារដ្ា ឬសាលាឯកជន ណាមួយចដ្លឈៅកាងរដ្ាផន
ី យ

ចដ្លជាប់ទាក់ទងនឹង ឈគ្រឿងអាេធ សរា ឬឈគ្រឿងឈញៀន ឬឈដ្ឋយសារការឈធវើឲ្យមានរបួសឈដ្ឋយឈច្បតនា ដ្ល់អ្ាកណាមាាក់ ឬឈដ្ឋយគ្បគ្ព្យឹតតអ្ំឈព្យើហឹងាឈៅ
កាងបរឈេ
ិ

របស់សាលា។ ខ្ំឈធវើឈសច្បកតីចងែងការ

៍ ចដ្លអាច្បប៉ាោះពាល់ដ្ល់ការផតនាទឈទាសតាមច្បាប់ ឈលខ 24 P.S. §13-1304-A(b) និង 18 Pa. C.S.A.

§4904 ឈបើមានទាក់ទងនឹងការចកែងបនែំ ចដ្លមន
ិ បានសបងឲ្យអាជា្ធរ ឈហើយឈហតការ
ខ្ំបានដ្ឹង ព្យ័តមា
៌ ន នង
ិ ជំឈនឿ របស់ខ្ំ។

ឈបើសិនជាសិសសឈនោះ ធ្លែប់ ឬកំព្យង គ្តូេបានឈរបញ្ឈប់បឈណា
ត ោះអាសនា ឬគ្តូបានឈរបឈ
ឈ្មោះសាលាចដ្លបញ្ឈប់សិសសបឈណា
ត ោះអាសនា ឬបឈ

៍ ចដ្លមានឈៅកាងឈនោះរឺជាការព្យិត និងគ្តឹមគ្តូេ ឈៅតាមអ្វីចដ្ល

ត ញឈច្បញព្យីសាលាឈផសងឈទៀត សូ មបំឈព្យញ៖

ត ញសិសសឈច្បញ/Name of the school from which student was suspended or expelled ៖

__________________________________________________________________________________________________
ថ្ងៃចខចដ្ល គ្តូេឈរបញ្ឈប់បឈណា
ត ោះអាសនា ឬគ្តូេឈរបឈ

ត ញឈច្បញ/Dates of suspension or expulsion ៖ _____________________________

(សូ មផតល់ព្យត
័ មា
៌ នបចនែមអ្ំព្យី ឈ្មោះសាលា និង ថ្ងៃចខ ចដ្លគ្តូេឈរបញ្ឈប់បឈណា
ត ោះអាសនា ឬគ្តូេឈរបឈ
មូលឈហតចដ្ល គ្តូេឈរបញ្ឈប់បឈណា
ត ោះអាសនា/គ្តូេឈរបឈ

ត ញឈច្បញ ឈៅទំព្យរ័ មាាងឈទៀត។)

ត ញឈច្បញ (គ្បាប់កបា
៏ ន មន
៏ ន) ________________________________
ិ គ្បាប់កបា

____________________________________________________

_______________________________

(ហតែឈលខារបស់មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល/Signature of Parent or Guardian)

(ថ្ងៃចខ/Date)

ឈសច្បកតីចងែងការ

៍ ខាងឈលើណាចដ្លមន
ិ ព្យិត ចដ្លឈធវើឈ

ើងឈដ្ឋយឈច្បតនា នឹងគ្តូេឈរចាត់ទកថ្នជាបទឈលមើសកគ្មត
ិ ទីបី។

លិខិតឈនោះនឹងគ្តូេឈររកាទកជាមួយសំ

Translation and Interpretation Center
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ំ ឯកសារេន័
ិ យរបស់សិសស។

Parental Registration Statement
Khmer

ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់សស
ិ ស
ត្រូវបត្រល
ុំ
ើ ិ ខរ
ិ ប េះសត្ារ់សិសសថ្មី ង
ិ សត្ារ់ការត្រមូលផ្ដនុំ ការកែកត្រត្រចុំឆ្ន។
បោរតនាម/Last Name

នាម/First Name

ប្មេះសាលា/Name of School

ជូ ចុំប

នថ្ៃែបុំ

ើ រ/DOB

នថ្ៃកខ/Date

រ រ
ទ /់ កផនែ/Room/Section

ថ្ននែ់ទ/ី Grade

េះ ាតារតា
ិ /អាណាព្យាបាល៖

ចារ់ររស់រដ្ឋផិ សដី លបវ ញ៉ារត្មូវឲ្យបែមងទុំងអស់ា ការព្យិ ិរយសដ ខភាព្យឲ្យបា រួចរាល់បៅបព្យលចូលបរៀ បលើែដ្ុំរង
ូ
យ
ិ
ិងបព្យលចូលបរៀ បៅអ ដវទាល័
ង
យ។
ិ
ិ វទាល័

គិលា ដរដ្ឋឋែសាលាអាចជួយបលាែអនែ ូវព្យ័រា
៌
កដ្លទែ់ទងការធានារា៉ា រ់រងសដ ខភាព្យ។ ា ការធានារា៉ា រ់រងសដ ខភាព្យកដ្លឥរគិរនថ្ៃ ិង ា រនមៃបថ្នែ
កដ្លត្ែុមត្គួសារររស់បលាែអនែអាចា សិទធិទទួល។ សូ មយែលិខរ
ិ កដ្លភាារ់មែជាមួយប េះបៅឲ្យបវជារ
កដ្លបលាែអនែយែែូ បៅព្យិ រ
ិ យសដ ខភាព្យ ប

ឌិ រ ឬ ម ទរី ព្យាបាល ររស់បលាែអនែ បៅបព្យល

យ
ដរដ្ឋឋែសាលាវញឲ្យទ
ន់ ថ្ៃ _______________________។
ិ
ើ ត្រគល់លិខរ
ិ កដ្លរុំបព្យញរួចបៅឲ្យគលា
ិ

ខ្ដអ
ុំ ដញ្ញារឲ្យ គលា
ដរដ្ឋឋែសាលាទែ់ទងជាមួយអនែព្យាបាលររស់ែូ ខ្ដុំ ង
្ុំ ល
្ ់ ូវអវៗ
ិ
ិ អ ដញ្ញារឲ្យអនែព្យាបាលររស់ខដ ផ
ី កដ្លទែ់ទង ង
ឹ ការព្យាបាលររស់ែូ
ខ្ដុំ បៅតាមបសចែ្ត្ី រូវការ។

រថបលខាររស់ ាតារតា
ិ /អាណាព្យាបាល ________________________________________________ នថ្ៃកខ ________________________

ប្រវតតស
ុ ភាពរបស់សស
ិ ខ
ិ ស - បំពពញពោយ មាតាបតា
ិ /អាណាពាបាល
១. បរែ
ើ ូ បលាែអនែា ការធានារា៉ា រ់រងសដ ខភាព្យឬបទ/Does your child have health insurance? __ា /Yes __ ោម /No
ត្ែុម

ដ អវ/ី Company? _____________________________________________________________________________________

២. បរបើ លាែអនែយែែូ បៅព្យិ រ
/Where do you take your child for checkups? ________________________________
ិ យសដ ខភាព្យបៅទណា
ី
អាស័យដ្ឋឋ /Address៖ _____________________________________________________________________________________
ទូរស័ព្យទ/Phone៖ ________________________________________ ទូរសារ/Fax៖ ________________________________________
៣. នថ្ៃកខកដ្លបែមងបា ព្យិ ិរយស ៌ ងគកាយចដងបត្កាយ/ Date of child’s last physical examination? _________________________________
៤. បរបើ លាែអនែយែែូ បៅព្យិ រ
/ Where do you take your child for dental care? ________________________________
ិ យបមមញបៅទណា
ី
អាស័យដ្ឋឋ /Address៖ _____________________________________________________________________________________
ទូរស័ព្យទ/Phone៖ ________________________________________ ទូរសារ/Fax៖ ________________________________________
៥. នថ្ៃកខកដ្លបែមងបា ព្យិ ិរយបមមញចដងបត្កាយ/ Date of child’s last dental examination? _______________________________________
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ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ព័តមា
៌ នសុខភាពរបស់សស
ិ ស
ុំ បទ/Does your child take any medicine now? __បលរ/Yes __ មិ បលរ/No
៦. បររ
ើ ចចដរប នប េះែូ ររស់បលាែអនែបលរថ្ននឬ
ុំ ងបត្កាមប េះ៖
បសរប្មេះថ្ននខា
ប្មេះថ្នន/ុំ Medicine

ចុំ ដ េះថ្នន/ុំ Dosage

រ៉ានា
ដ ម ដ្ង/Frequency

បរើបលរ សូ មសរ

មូលប រដ/Reason

៧. បរែ
ើ ូ បលាែអនែា ត្ររតែ
ិ មម ឹងធារដអកវី ដ្រឬបទ/Does your child have any allergies? __ា /Yes __ ោម /No

បរើា បរត្ើ ររតែ
ិ មម ឹងធារដអ/វី If yes, to what? ______________________________________________________________________

៨. បរបើ គា ហាមមិ ឲ្យែូ បលាែអនែបមវស
ួ ឬបទ/Does your child have any activity restrictions? __ហាម/Yes __ មិ ហាម/No បរា
រុំ
ើ ែមមភាព្យអវម
ី យ
ើ
រាម សូ មព្យ យល់ /If yes, explain? ________________________________________________________________________

៩. បរែ
ើ ូ បលាែអនែា បរាគត្រចុំខួ ៃ ឬបទ/Does your child have any existing Health Conditions? __ា /Yes __ ោម /No
បរើា សូ មសរបសរប្មេះបរាគខាងបត្កាមប េះ/If yes, list below៖
__________________________

__________________________

_________________________

១០. បរែ
ួ កដ្លឬបទ/Does your child receive treatment/therapy or undergo any testing
ើ ូ បលាែអនែទទួលការព្យាបាល ឬការតាមដ្ឋ ព្យិ រ
ិ យអវម
ី យ
procedures? __ទទួល/Yes __ មិ ទទួល/No

បរើទទួល សូ មត្បារ់ព្យត្ី របេទ ិងញឹែញរ់រដណា
៉ា ា /If yes, please indicate kind and how often taken៖ _______________________________

១១. សូ មគូសត្រអរ់ប េះ បរើសិ ជាបលាែអនែមិ ចង់ឲ្យបគផតល់ថ្ននុំ Acetaminophen (Tylenol) ឲ្យែូ បលាែអនែបលរ បៅបព្យលត្រូវការ៖
Check this box if you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child, as needed
១២. សូ មគូសត្រអរ់ប េះ បរើសិ ជាបលាែអនែមិ ចង់ឲ្យបគផតល់ថ្ននុំ Ibuprofen (Motrin) ែូ បលាែអនែបលរ បៅបព្យលត្រូវការ៖
Check this box if you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as needed

ែុំ

រ់សាគល់សុំខា ៖
់ ត្ែសួ ងអរ់រ ុំអាចឲ្យែូ បលាែអនែបលរថ្នន ុំ Acetaminophen ឬ Ibuprofen បរើបលាែអនែមិ បា រដ្ិបសម។

 រ
ឺ /Asthma
 ខវេះ្មត្ែ ម/Anemia
 ឈស
ឺ នាៃែ់ឆ្អឹង/Arthritis
 ផៃូវចរ
ិ ត/Behavior/Emotional
 រញ្ញា្ម/Blood Disorders
 មហារែ/Cancer
ី
 អដរសាវយ បព្យលា អាយដ/
Chicken Pox at age:___

 បមមញ/Dental
 ទែ
ឹ បនាមកផអម/Diabetes

សូមគូសបញ្ហាអ្វម
ួ ដែលកូនពោកអ្នក មាន/ធ្លាប់មាន
ី យ

 បត្គឿងបញៀ

/សដ រា/Drug/

Alcohol

Problem

 ែមរាស់/Eczema
 ឧសា ៍ផ្ដ្សាយ/Frequent
Colds

 សា្រ់មិ

 រញ្ញាសិែា/Learning
 បរាគសួ រ/Lung Disease
 ជារិសុំ ព្យដល/Lead
Poisoning

សូ វឮ/Hearing

Difficulty

 បរេះដ្ូង/Heart
 សាាម្មខាស់/High
Blood Pressure

 បគងបព្យទយ (វេះការ់)/
Hospitalized (Surgery)

 រលាែបត្សាមខួរ/Meningitis
 សាច់ដ្ដុំ/ឆ្អឹង/សនាៃែ់/Muscle/
Bone/Joint

 ព្យិការ/Physical Disability

 ែូ

មិ ត្គរ់កខ (បត្កាម ៥ បផ្ដ

) Premature Birth (Under
5lbs)

 ត្រត្គីវកាច់/Seizures
 ព្យិបាែ ិយាយ/Speech
Difficulty

 របរង/Tuberculosis
 រញ្ញាកេនែ/Vision Problems
 រទបជើងរូច/រត្មង
បនាម/Urinating/Kidney
Problem

បយារល់រក ថម/Additional Comments៖ _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ការបម្រស
ុ ភាពរបស់សាលា/ SCHOOL HEALTH SERICES
ើ ខ

សំមណើសុឲ្
ំ យជួយ ផ្ដលថ្
់ ន ំ ពាបាល ឬ ម្រើឧបករណ៍មេជជសាស្រសត មៅកនងសាលា/
REQUEST FOR ADMINISTRATION OF MEDICATION, TREATMENTS OR USE OF EQUITMENT IN SCHOOL
ុ

(សូ មអានសារទៅទេជ្ជបណ្ឌិត នង
ិ មាតាបតា
ិ ទៅខាងទរោយននលិខត
ិ ទនេះ/Please see message to physician and parent on back of form)
Physician, Please note: Fill in all of the spaces. Missing information will cause the form to be returned to you. This will cause a delay
in your patient receiving medication/treatment. A separate request is needed for each medication.
ទ្មេះអនកជ្មៃ/ឺ សិសស/Name of patient/student
នងៃកំទណ្ើត/ DOB
ទរាគ្សញ្ញា/ Diagnosis

មា៉ាសញ ៊ី ន ែូចបានទរៀបរាប់ទោយអនកផ្តល់ោរព្យាបាលរបស់ កូនខ្ញំ ដែលបានចញេះហតថទលខាទៅ
ទលើលិខត
ិ ទនេះ។

ំ ទបើគ្លា
 គ្ិលានញបោាកសាលា ដែលមានេញ្ញ
ិ ា ប័ណ្ណបរតជាអនកឲ្យថ្ន។
ិ នញបោាកសាលាមន
ិ ទៅ

នាយកសាលា ឬអនកតំណាងរបស់គាត់អាចឲ្យបាន។ គ្លា
ិ នញបោាកសាលានង
ឹ ផ្ដល់ោរដណ្នាំ
ែល់នាយកសាលា ឬអនកតំណាងរបស់គាត់ អំព្យោ
៊ី រឲ្យថ្នំ ឬោរទរបើឧបករណ្៍។

 កូនរបស់ខញអា
ំ្ ច ទលបថ្ន/ំ ទរបឧ
ើ បករណ្៍ ទោយខលួនឯង តាមោរសទរមចរបស់ គ្លា
ិ នញបោាកសា

ំ យទៅកនញងសាលា/Reason medication must be given in school
មូលទហតញដែលរតូេដតផ្ដល់ថ្នឲ្
ទ្មេះថ្ន/ំ ឧបករណ្៍/ោរព្យាបាល/ Name of medication /equipment/treatment

ចំណ្ញេះ/ Dose

ទមា៉ាងទព្យលដែលរតូេផ្តល់ថ្នទំ ៅសាលា/Time(s) to be given in school

ចំនួនកនញង ២៤ ទមា៉ាង/Total dosage per 24 hrs.

នងៃដខចាប់ទផ្ដើម/Date begin

នងៃដខឈប់/ Date end

ោរដណ្នាំអំព្យ៊ី េធ
ិ ៊ីផ្ដល់ថ្ន/ំ ទរបឧ
ើ បករណ្៍/Instruction for administration/utilization:
_____________________________________________________________________________________________________________
ំ ម
មូលទហតញដែលមន
វ៊ី យ
ួ /Contraindications:
ិ រតូេផ្ដល់ថ្នអ
_____________________________________________________________________________________________________________
ផ្លប៉ាេះ ល់/Side effects
_____________________________________________________________________________________________________________
ោរព្យាបាលទព្យលមានរបតក
ិ មមទៅនង
ឹ ថ្ន/ំ សកមមភាព្យដែលរតូេទធវ/ើ Treatment of side effects/action to be taken:
ទតើមានបំរាមកនញងោរទធវអ
ើ វ៊ីដែរឬទទ? Is any restriction on activity necessary?

មាន/Yes

អត់មាន/No

ទបើមាន សូ មទរៀបរាប់/ If yes, describe ________________________________________________________________________________
ំ វដ៊ី ែរឬទទ?/Is he taking any other medication?
ទតទើ កមងមានទលបថ្នអ

ទលប /Yes

អត់ទលប/No

ទបទើ លប ទ្មេះថ្ន/ំ If yes, name of medications ________________________________________________________________________
ទតើឧបករណ្៍រសទែៀងគានទនេះមានទញកទៅផ្ទេះដែរឬទទ?/Is similar equipment kept by the child’s family at home?
មាន/Yes

េះ នាយកសាលា

 ខ្ញំអនញញ្ញាតឲ្យបញគ្គលិកដែលបានចាត់តាង
ំ ជ្ួយផ្ដល់ថ្នដំ ែលបានកំណ្ត់ ឬ ទរបឧ
ើ បករណ្៍ ឬ

អាស័យោាន/ទលខតំបន់/Address/Zip

ទលខសាលា/អងគោរ/School/ORG.#

ទលខ បនទប/់ ទសៀេទៅ
Room/Book #
PID
ោរោល័
យរបចាំតំបន់/Regional Office
ិ

ជ្ូនចំទ

អត់មាន/No

សរទសរទ្មេះអនកផ្ដល់ោរព្យាបាល/លិខិតបញ្ញជក់សមតថភាព្យ/

ទលខទូរស័ព្យទ/Telephone

Print name of health care rovider/credentials
អាស័យោាន/ Address
ហតថទលខារបស់អនកផ្តល់ោរព្យាបាល/Signature of health care provider

លា ទៅតាមលកខណ្ៈសមរមយ។

 ខ្ញំអនញញ្ញាតឲ្យគ្លា
ិ នញបោាកសាលាទាក់ទងជាមួយអនកព្យាបាលរបស់ កូនខ្ញំ នង
ិ ឲ្យអនកព្យាបាល
របស់ ខញ ំ្ ទ្លយ
ើ តបទៅតាមទសចកដរ៊ី តូេោរ ដែលទាក់ទងនឹង ថ្ន/ំ ឧបករណ្៍ទនេះ និង/ឬ ចទមលយ
ើ







របស់ កូនខ្ញំ។
To the Principal
I authorize selected school personnel to administer the indicated medication, or to use
the equipment or machinery as prescribed by my child’s healthcare provider, whose
signature appears on this form.
Medication is to be administered by the Certified School Nurse. In the absence of the
Certified School Nurse, it may be administered by the Principal or his/her designees.
Certified School Nurse will provide instruction for administration of medication or use
of equipment to the Principal or his/her designees.
My child may self-administer medication/equipment as determined appropriate by the
school nurse.
I authorize the school nurse to communicate with my child’s healthcare provider, and
my health care provider to reply, as needed regarding this medication/equipment and/or
my child’s response

ហតថទលខារបស់មាតាបិតា/Parent signature __________________________________

ទលខទូរស័ព្យទ/Telephone _________________________________________________
នងៃដខចញេះហតថទលខា/ Date signed __________________________________________
ទលខទូរស័ព្យទទព្យលមានអាសនន/ Emergency number ____________________________
ទោងទៅតាមនត
ិ ៊ីរបស់រកសួ ងអប់រ ំបចចញបបនន/In accordance with current school
៊ី ិេធ

district procedure

 ខ្ញំបានវាយតនមលសិសស ទហយ
ើ សិសសទនេះបានបង្ហាញថ្មានសមតថភាព្យនង
ិ អាច ទលបថ្ន/ំ

ព្យាបាល ទោយខលួនឯង/ I have assessed this student and he/she has demonstrated

competency and may self administer this medication/treatment
ទលខទូរស័ព្យទទព្យលមានអាសនន/Emergency number
នងៃដខចញេះហតថទលខា/Date signed

(__) អាច/yes

(__) មន
ិ អាច/no

 ោរឲ្យថ្ន/ំ ព្យាបាល បានយល់រព្យមទៅនងៃ/The administration/treatment was approved
on_____________________
នងៃដខ / Date
ហតថទលខារបស់គ្ិលានញបោាកសាលា/ Signature of School Nurse ______________________
ទលខទូរស័ ព្យរទ បស់ គ្លា
ិ នញបោាកសាលា __________________________
Telephone Number of School Nurse

Translation and Interpretation Center (2/2017)
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To the physician
Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school. Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.
However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to
administer medication. In some cases, students may self-administer their medication.
School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such
equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom. Instruction for use and precautions should be spelled out in detail.
(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request
is required for each medication or treatment).
When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to
submit written detailed information to the School Nurse. This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by
the parent. Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur.
Please fill in all of the spaces. Missing information will cause the form to be returned to you. This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment.
Thank you.
School Health Services

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _
ជូនចំព

ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖

ពមេងខ្លោះត្រូវការថ្នំ ឬបរ ិកាាព្យិពេេ ព ើម្បីអាចពរៀនពៅមនុងថ្នម់។ លអបំផុរ អ្វីៗទំងពនោះគួរព្វើពៅផទោះ។ ពបើេិនជាពព្យលឲ្យថ្នំ/បរ ិកាាពព្យទ្យ របេ់មូនពោមអ្នមម្ិនអាចផ្លលេ់បូរព
ត ើម្បីអាចឲ្យអ្វីៗត្គប់យ៉ាង
ពៅផទោះបាន ពោមអ្នមអាចពេនើេុំឲ្យពគឲ្យពៅសាោ ពោយជួបជាម្ួយគិោនុបោាមសាោ ឬនាយមសាោ។

ពព្យលណាថ្នំ/ការព្យាបាល ដ លបានពចញឲ្យមូនពោមអ្នម ពលើេ ឬ ខ្ុេ ព្យីចំនួនដ លបានយល់ត្ព្យម្ពោយ ត្មេួងទ្ទ្ួលបនទុមដផនម ម្ហូបអាហារនិងឱេថ ត្បចំត្បពទ្េ (FDA) ឬពោងចត្ម ពគនឹង
រត្ម្ូវឲ្យពោមអ្នម និងអ្នមព្យាបាលរបេ់ពោមអ្នម ផតល់ព្យ័រ៌មានបដនែម្តាម្ការេរពេរជាោយល័មអ្
ា មសរពៅគិោនុបោាមសាោ ម្ុនពព្យលមានការយល់ត្ព្យម្។
ពព្យលណាេំព

ើ បានយល់ត្ព្យម្ពោយគិោនុបោាមសាោព

បថ្នំត្រូវមាន គត្ម្បដ លមានគនលឹោះបិទ្(Saf-T-Closure Cap) ព
-ព្េោះអ្នមជម្ងឺ

-អាេ័យោានរបេ់ឱេថសាែន និងទ្ូរេ័ព្យទ

ើយ ពគនឹងរត្ម្ូវឲ្យពោមអ្នមយមថ្នំដ លមានផ្លលមត្រឹម្ត្រូវម្មសាោ ព
ើយត្រូវមានផ្លលមភ្ជាប់ម្មជាម្ួយ។

-ថ្ថងដខ្ពចញេំបុត្រទ្ិញថ្នំ (បចចុបបនន)
-ការដ

នាំ

-ព្េោះឱេថសាែន

-ពលខ្េំបុត្រទ្ិញថ្នំ

ើយោម់ឲ្យពោយឱេថការ ីដ លមានអាជាាប័

ណ។

-ព្េោះថ្នំ ចំនួនថ្នំ ថ្ថងផុរពព្យលអាចពត្បើ (ពបើជាប់ទម់ទ្ង)
-ព្េោះម្នទីរព្យាបាលដ លពចញេំបុត្រទ្ិញថ្នំ

េត្មាប់បរ ិកាាព្យិពេេ ការបពត្ម្ើពៅសាោនឹងត្រូវផតល់ឲ្យ ពបើពោមអ្នមមានបរ ិកាាពនាោះពៅផទោះពោមអ្នមដ រ។ ពោមអ្នមត្រូវផតល់បរ ិកាា ត្ព្យម្ទំងការជួេជុល និង ូរវា ពព្យលណាចំបាច់។ ពត្កាយ
ពព្យលដ លេំព

ើ បានយល់ត្ព្យម្ព

ើយ ពគនឹងេុំឲ្យពោមអ្នមយមបរ ិកាាម្មសាោ ព

ជាម្ួយបរ ិកាាពនោះផងដ រ។ វ ិ្ីពនោះត្រូវព្វើម្តងព

ើយបង្ហហញការពត្បើត្បាេ់ ល់បុគល
គ ិមសាោដ លពគបានពត្ជើេពរ ើេ។ ត្រូវមានការដ

នាំព្យីការពត្បើ ភ្ជាប់ម្ម

ើយម្តងពទ្ៀរពរៀងោល់ឆ្នំ និង/ឬ ោល់ពព្យលផ្លលេ់បូរចំ
ត នួនថ្នំ។

ពបើមូនពោមអ្នមយមថ្នំម្មសាោ រួម្ទំងថ្នំដ លម្ិនត្រូវការេំបុត្រទ្ិញព្យីពវជាប
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ត្រូវដរម្មយមថ្នំដ លម្ិនបានពត្បើ ឬផុរមំ

ិឌ រ និងពលបខ្លួនឯង ពោមអ្នមគួរជត្មាបនាយមសាោថ្វាជាអ្វី និងេត្មាប់អ្ី។
វ

រ់ពព្យលពត្បើ ពោយផ្លទល់ ឬបញ្ូា នម្នុេសពព្យញវ ័យដ លមានការទ្ទ្ួលខ្ុេត្រូវមានម់ដ លមានលិខ្ិរអ្នុញ្ញារព្យីពោមអ្នម។

ពគនឹងមំពទ្ចពចល/ពបាោះពចល ថ្នំដ លម្ិនបានពត្បើដ លម្ិនម្មយមមនុងមំឡងពព្យល១០ថ្ថង
ឬថ្ថងចុងពត្កាយបងអេ់របេ់សាោ។
ុ
ពបើេិនជាពោមអ្នមមានេំ
េូម្អ្រគុ

។

ួ រអ្វីអ្ំព្យីវ ិ្ីពនោះ េូម្ទម់ទ្ងគិោនុបោាមសាោ ឬនាយមសាោ។

ព ើម្បីត្ជាបព្យីឯមសារដ លបានបមដត្ប និងព្យ័រ៌មានបដនែម្ ជាភ្ជសាដខ្េរ េូម្ពម្ើ លមនុងវុ ិបថ្េ៖ www.philasd.org/language/khmer
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ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា

ការបម្រើផ្នែកសុខភាពមៅសាលា

របាយការណ៍នៃការពៃ
ិ ត្
ិ យសព៌ាង្គកាយ
ឈ្មោះសិសស

ថ្ងៃកំឈ

ើត

អតតឈេខរបស់សិសស

ឈ្មោះសាលា

បន្ទប/់ ផ្នាក/ឈសៀវឈៅ

ថ្នាក់ទី

ថ្ងៃឈេញឯកសារ

ជូៃចំមពោះ មាតាបតា
ិ /អាណាពាបាល៖

ខ្ញំអន្ញញ្ញាតឲ្យគលា
ិ ន្ញបដ្ឋាកសាលាទាក់ទងជាមួយអាកព្យាបាេរបស់កូន្ខ្ញំ ន្ិងឲ្យអាកព្យាបាេរបស់ខញ ្ំនដេ់ន្ូវអវីៗផ្ែេទាក់ទងន្ង
ឹ ការព្យាបាេរបស់កូន្ខ្ញំ ឈៅតាមឈសេកដីត្តូវការ
ហតថឈេខារបស់មាតាបតា
ិ /អាណាព្យាបាេ__________________________________________________________ ថ្ងៃផ្ខ__________________________

TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items)
Pennsylvania law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic examinations. Payment for these
examinations is the responsibility of the parent/guardian. THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR SCHOOL ATTENDANCE.

បញ្ជ ចា
ំ ង្ការមោគ
ី ក់ថ្ែប

សូរមនញើ ភាជប់រកជារួយៃូវបញ្ជ ចា
ំ ង្ការមោគទំង្អស់ រួរទំង្លទ្ធនលនៃការពិមសាធៃ៍ឈារៃង្
ី ក់ថ្ែប
ិ ជាត្ទ្
ិ ឹកកែង្ខល
ើ ៃ
ិ ជាមាៃ។
ួ មបស
ុ ៃ
 ត្បតក
ួ ________________________
ិ មមន្ង
ឹ ធាតញអវម
ី យ
ឈតើសិសសឈន្ោះមាន្ការធានាោ៉ា ប់រងសញ ខភាព្យឬឈទ?

 ថ្ងៃព្យឈិ សាធន្៍ឈមេ
ើ ឈោគរឈបងេញងឈត្កាយបងអស់____________ េទធនេ__________ ម.ម.

___ មាន្ ___ គ្មមន្

ឈ្មោះត្កុមហញន្ធានាោ៉ា ប់រងសញ ខភាព្យ៖___________________________

សូរបំមពញខាង្ម្ការមៃោះ
១.

ផ្នាកផ្ែេអាេឈមេ
ើ ឈ

ញ
ើ ៖

អត់ពាក់ផ្វន្តា៖

២.

ព្យិន្ិតយត្តឈេៀក៖

៤.

កមាស់_________ អញិញ/ស.ម.

៥.

ការព្យន្
ិ ិតយឈមេ
ើ ជមៃឈឺ វៀេវអឹងខាង៖

___ ធមមតា

៦.

សំ

_____ឈធវើសកមមភាព្យត្គប់យ៉ាង

សាដំ_____

ូ មព្យរថ្ន្សកមមភាព្យ៖

៨.

ពាក់ផ្វន្តា៖

ឈវវង_____

សាតំ_____ ឈវវង_____
៣. សមាាធ្ម_____________

ទមៃន្ ់ _________ ឈោន្/គីឡូត្កាម

___ មន្
ិ ធមមតា

បញ្ញជក់ព្យប
ី ំោមឈនសងៗ៖
៧.

សាដំ_____ ឈវវង_____

ភាគរយ BMI _____________

___ មាន្េិខត
ិ បញ្ជូ ន្ ___ គ្មមន្េិខត
ិ បញ្ជូ ន្

_____ ឈធវស
ើ កមមភាព្យត្តូវមាន្កត្មត
ិ

(ត្តូវបំឈព្យញេិខត
ិ Phys. Ed. Medical Exemption/Program Modification Form MEH-23)

សរឈសរឈ្មោះថ្នាផ្ំ ែេឈត្បស
ំ អស់៖
ើ ព្យវថ្ងៃទាង

ំ _________________________________________________________
ឈ្មោះថ្នា៖

មូេឈហតញផ្ែេត្តូវឈត្ប៖
ើ _______________________

សរឈសរបញ្ញាទាំងអស់ តាមត្បវតតិ ឬតាមការព្យន្
ិ ិតយ៖

គូសព្យសា
ី ថ ន្ភាព្យថ្ន្ជមៃឺ

១.

កំព្យញងព្យាបាេ

២.

កំព្យញងព្យាបាេ

៣.

កំព្យញងព្យាបាេ

_____ មន្
ិ ឈ

ព្យាបាេរួេឈហយ
ើ

បញ្ជូ ន្ឈៅកផ្ន្ែងឈនសង

ព្យាបាេរួេឈហើយ

បញ្ជូ ន្ឈៅកផ្ន្ែងឈនសង

ព្យាបាេរួេឈហយ
ើ

បញ្ជូ ន្ឈៅកផ្ន្ែងឈនសង

ញ
ើ មាន្បញ្ញាអវឈី ទ

ឈយបេ់/គឈត្មាងបន្តការព្យាបាេ/ការផ្

នាំព្យិឈសសសត្មាប់សាលា៖

ហតថឈេខារបស់អាកព្យាបាេ (ត្តូវការ)

ទូរស័ព្យទ
ទូរសារ

អាស័យដ្ឋាន្

Translation and Interpretation Center (2/2017)

ត្តារបស់ការយេ័
យអាកព្យាបាេ (ត្តូវការ)
ិ

ថ្ងៃព្យិន្ត
ិ យ

MEH-1 (Khmer)

ក្រសួងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វឡា
ី
ដែលហ្វយ៉ា
ការយា
ិ ល័យផ្នែក សទ្
ិ ធិ នង
ិ ការទ្ទ្ួលខុសត្រូវរបស់សស
ិ ស

440 N. Broad Street, Second Floor
Philadelphia, PA 19130
Rachel Holzman, Esquire
នាយកា
ិ រង

លខ
ញ ព័រមា
៌ នចាំបាច់
ិ រ
ិ ជត្រើសជរសម
ើ ន
ិ ចូលរួមកែងការបញ្ច
ុ

ក្រសួ ងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា អាចបញ្ចេ ញ «ព័តមា
៌ ៃចំបាច់» តាមការរំណត់ដែលសមគួរ ញ្ោយមៃ
ិ ចំបាច់មាៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរ ញ្លើរ
ដលងដតញ្លារអនរបាៃជក្មាបក្រសួ ងអប់រ ំជាមុៃ តាមវធ
៌ ៃ។
ិ រី បស់ក្រសួ ង ថាមៃ
ិ ឲ្យបញ្ចេ ញព័តមា

ព័តមា
៌ ៃចំបាច់ រួមមាៃ៖ ញ្្មោះ អាស័យោាៃ ញ្លខទូរស័ពទ នងៃរំញ្ណើត ៃិងក្សុររំញ្ណើត មុខវជា
ិ ា សិរា ការចូលរួមរនុង សរមមភាព ៃិង រីឡាញ្សសងៗ ដែលញ្គបាៃ
ទទួលស្គាល់ រំពស់/ទមៃៃ់ ញ្បើសិៃជាសមាជិរនៃក្រុមរីឡា វតតមាៃអវតតមាៃ សញ្ញាប័ក្ត រង្វវៃ់ រូបងត កាលវភាគស
ិ
ិ រា ស្គលាដែលធ្លាប់ញ្រៀៃ ៃិងភាស្គញ្ក្បើក្បចំ
នងៃ។

ញ្ោលបំណងសំ ខាៃ់នៃព័តមា
៌ ៃចំបាច់គឺ ញ្ែើមបអ
៌ ៃទំងញ្ៃោះ ពីឯរស្គរសិរារបស់រូៃញ្លារអនរ ោរ់ញ្ៅ
ី ៃុញ្ញាតឲ្យ ក្រសួ ងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា យរព័តមា

រនុងការញ្បាោះពុមពសាយអវីមយ
ួ របស់ ស្គលា រួមមាៃ៖ រមមវធ
៌ ៃរបស់ស្គលា ញ្សៀវញ្ៅក្បចំឆ្ន ំ បចា ី រិតតិយស
ិ ីសដមតង រាយតួសដមតងរបស់សិសសរនុងញ្រឿងញ្លាខៃ ស្គរព័តមា
ឬញ្ៅរនុងបចា ី ញ្សសងៗ ដែលញ្គទទួលស្គាល់ រមមវធ
បាល់ញ្បាោះ ញ្គបង្វាញពី ទមៃៃៃ
់ ង
ិ ប
ី ចេ ប់ការសិរា ៃិងបចា ី សរមមភាពរឡា
ី ជាញ្ក្ចៃ
ើ ែូចជារឡា
ី
ិ រំពស់ របស់សមា
ជិរនៃក្រុមរីឡា។

ព័តមា
៌ ៃញ្ៃោះរ៏អាចសតល់ឲ្យញ្ៅអងាការញ្ៅញ្ក្ៅក្រសួ ងណាដែលមាៃសិទទ
ធិ ទួលបាៃ ញ្បស
ើ ិ ៃជាមាៃការញ្សនើសុំ។ អងាការញ្ៅញ្ក្ៅក្រសួ ងដែលមាៃសិទធិទទួល រួមមាៃ
ដតោមៃរំណត់ អងាការ សតល់អាហារូបររណ៍ ស្គលាវជា
ិ ា ជវី ៈ/បញ្ចេរញ្ទស ៃង
ិ រដៃាងដែលសិសសអាចញ្ធវកា
ើ រ។ តាមការទទួលស្គាល់ៃូវសិទធិររាការសមាៃត់របស់ក្រុម
ក្គួស្គរ ចាប់របស់ក្រសួ ងអប់រ ំនៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ៃឹងមៃ
៌ ៃចំបាច់ ញ្ៃោះញ្ៅឲ្យក្រុមហ្ុៃឯរជៃញ្ទ។
ិ សតល់ ព័តមា
មាតាបតា
ិ ឬសិសាៃុសិសស (អាយុ១៨ឆ្នញ្ំ

ង
ធិ ៃ
៌ ៃចំបាច់ ញ្ោយមាៃការញ្សនើសុំជាលាយលរខណ៍អរសរ។ ញ្បស
ើ ញ្ៅ) មាៃសិទម
ិ ឲ្យញ្គបញ្ចេ ញ ព័តមា
ើ ិ ៃជាញ្លារអនរ

ចង់បែញ្ិ សធមៃ
៌ ចំបាច់ ញ្ោយមៃ
ិ ឲ្យញ្គបញ្ចេ ញ ព័តមា
ិ ចំបាច់មាៃការសរញ្សរយល់ក្ពមជាមុៃ សូ មបំញ្ពញលិខត
ិ ញ្ៃោះឲ្យបាៃញ្ពញញ្លញ ញ្ហ្យ
ើ ញ្សញញ្ើ ៅស្គលារបស់
រូៃញ្លារអនរ រនុងរំ

ញ្លារ
ើ
ុងញ្ពលែប់ (១០) នងៃ ចប់ពនី ងៃចុោះញ្្មោះ។ ញ្ៅញ្ពលណាដែលលិខិតញ្ៃោះបំញ្ពញរួច ញ្ហ្ើយញ្សញើញ្ៅស្គលា រួចញ្ហ្ើយ ការញ្ក្ជើសញ្រសរបស់

អនរៃឹងមៃ
ត
លុ ោះក្តាដតញ្លារអនរបំញ្ពញលិខិតងមី ញ្ហ្ើយញ្សញើមរស្គលាវញ។
ញ្ក្បើលិខិតញ្សសងោនសក្មាប់ញ្រមងមានរ់ៗ។ ញ្សញើលិខត
ិ
ិ
ិ អាចផ្លាស់បូ របាៃញ្ទ
ិ ញ្ៃោះក្ត ប់មរវញ
រនុងររណីដែលញ្លារអនរមិៃចង់ឲ្យញ្គបញ្ចេ ញញ្្មោះញ្ៅរនុង ព័តមា
៌ ៃចំបាច់។

ខ្ញំមិៃចង់ឲ្យញ្គ ព័តមា
៌ ៃចំបាច់ ញ្ទ ញ្ហ្ើយញ្សនើសុំអវីមយ
ួ ែូចខាងញ្ក្កាមញ្ៃោះ៖

__ រុំបញ្ចេ ញ ព័តមា
៌ ៃចំបាច់ របស់រូៃខញុំឲ្យញ្ស្គោះ។ មៃ
៌ ៃសក្មាប់ ការញ្បាោះពុមពសាយរបស់ស្គលា សរមមភាពរបស់ស្គលា ស្គលាវជា
ិ ា ជីវៈ អងាការសតល់អា
ិ ឲ្យព័តមា
ហារូបររណ៍ ឬរដៃាងញ្ធវើការ។

__ រុំបញ្ចេ ញ ព័តមា
៌ ៃចំបាច់ របស់រូៃខញុឲ្
ំ យញ្ស្គោះ ញ្លើរដលងដតសក្មាប់ ការញ្បាោះពុមពសាយរបស់ស្គលា សរមមភាពរបស់ស្គលា ៃង
ិ អងាការញ្ៅញ្ក្ៅក្រសួ ងដែល
មាៃសិទធិទទួល។

__ រុំបញ្ចេ ញ ព័តមា
៌ ៃចំបាច់ របស់រូៃខញុំឲ្យញ្ស្គោះ ញ្លើរដលងដតសក្មាប់ ការញ្បាោះពុមពសាយ ៃិង សរមមភាពរបស់ស្គលា។
__ រុំបញ្ចេ ញ ព័តមា
៌ ៃចំបាច់ របស់រូៃខញុំញ្ៅឲ្យអនរញ្ក្ជើសញ្រសទហាៃ
(សក្មាប់ដតសិសសថានរ់ទី១១ ៃិងទី១២)
ើ

__ ខញុំមៃ
ញ ូលរួមការសទងម
់ តណា
ដែលទរ់ទងៃង
ួ ឬញ្ក្ចៃ
ិ អៃុញ្ញាតឲ្យរូៃរបស់ខុ ំច
ិ
ឹ អវីមយ
ើ ដែលមាៃញ្ៅរនុងលិខត
ិ PPRA
_______________________________________

__________________________

__________________

________________________________

________________________

_______________

ញ្្មោះ មាតាបិតា/អាណាពាបាល (សូ មសរញ្សរឲ្យចាស់)

ហ្តថញ្លខារបស់ មាតាបិតា/អាណាពាបាល

នងៃដខ

ញ្្មោះសិសស (សូ មសរញ្សរឲ្យចាស់)

ញ្្មោះស្គលា (សូ មសរញ្សរឲ្យចាស់)

អតតញ្លខសិសស

________________________________________

ហ្តថញ្លខារបស់សិសស (ញ្បើសិៃជាមាៃអាយុ១៨ឆ្នញ្ំ ើងញ្ៅ)
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FERPA (Release of Directory Information Opt-out)
Khmer

ច្បាប់ច្បម្លងសម្រាប់ាតាបិតា
សទ្
ធិ រជៃ (FERPA)
ិ នធិ ៃការអប់ររំ បស់ក្រុមក្រួសារ ៃង
ិ ច្បាប់ររាសទ្
ិ ឯ
រំណត់សម្គាល់អព
ំ ី ព័តម្គ
៌ ៃចំបាច្ប់ (Directory Information)

សិទ្នធិ ៃការអប់រ ំរបស់ក្រុមក្រួសារ ៃង
ធិ រជៃ ជាច្បាប់រដ្ឋសហព័ៃធ តក្មូវឲ្យក្រសួងអប់រ ំនៃទ្ក្ី រុងហវឡា
ិ ច្បាប់ររាឯរសារសិទ្ឯ
ី ដដ្លហវយ៉ា ដោយមាៃររណីដលើរ
ដលងមួយច្បំៃៃ
ួ ឲ្យសំ ការយល់ក្ពមតាមការសរដសរជាលាយលរខណ៍អរសរពដី លារអនរ មៃៃង
៌ ៃដដ្លដរចាត់ទ្រថាផ្ទាល់ខ្ួ ៃរបស់
ល
សិសស ពស
ឹ បដចេ ញព័តមា
ី ំ
ណំ ឯរសារអប់រ ំ របស់រូៃដលារអនរ។ ដ

ោះជាដ្ូដច្បនោះរ៏ដោយ ក្រសួ ងអប់រ ំអាច្បបដចេ ញ «ព័តមា
៌ ៃចាំបាច្ប់/Directory Information» តាមការរំណត់ដដ្លសមរមយ

ដោយមៃ
៌ ៃ។
ិ ីរបស់ក្រសួ ង ថាមៃ
ិ ចាំបាច្ប់មាៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរ ដលើរដលងដតដលារអនរបាៃជក្មាបក្រសួ ងជាមៃ តាមវធ
ិ ឲ្យបដចេ ញព័តមា
ដោលបំណងសំ ខាៃ់បំផតនៃបចជ ី ពត
័ មា
៌ ៃដៃោះ រឺដដ្ើមបអ
័ មា
៌ ៃ
ី ៃញ្ញាតឲ្យក្រសួ ងអប់រ ំដក្បព
ើ ត
មាៃអវម
ួ របស់សាលា។ ឧ
ី យ


ហរណ៍ រួមមាៃ៖

លិខ្ិតផាយដ្ំណឹងអំពីការសដមែង បង្ហាញពីតស
ួ ដមែងរបស់សិសសដៅរនងដរឿងដលាខៃ



ដសៀវដៅក្បចាំឆ្នរំ បស់សាលា



បចជ ី រិតែិយស ឬ បចជ ី ទ្ទ្ួលសាាល់ ដផសងៗ




ង
ំ ដៃោះ ពីឯរសារអប់រ ំរបស់រូៃដលារអនរ ដៅរនងការផសពវផាយព័ត៌

រមមវធ
ិ ប
ី ចេ ប់ការសិរា ៃង
ិ

ព័តមា
៌ ៃអំពកា
ដ្ូច្បជា រឡា
ី រក្បរួតរឡា
ី
ី ច្បំបាប់ ដរបង្ហាញពី ទ្មងៃ់ ៃង
ិ រមពស់ របស់រឡា
ី ររដៅរនងក្រុម

ជាទ្ូដៅ ព័តមា
៌ ៃចាំបាច្ប់ ដបើសិៃជាដរបដចេ ញដៅ មៃ
ា លឲ្យមាៃដក្ោោះថានរ់ ឬ រ ំដលាភដ្ល់សិទ្ធិឯរជៃ ដ
ិ បណ្ដ

ោះដទ្ ដហើយដររ៏អាច្បបដចេ ញដៅឲ្យអងាការ

ដដ្លដៅដក្ៅក្រសួ ង ដោយមៃ
ិ បាច្ប់សំ ការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរពីមាតាបិតា។ អងាការដដ្លដៅដក្ៅក្រសួ ងរួមមាៃ ប៉ាដៃែោមៃរំណត់ ក្រុមហៃដដ្ល
ផលិតច្បិដចេ ៀៃសក្មាប់ថានរ់ ឬដបាោះពមពដសៀវដៅក្បចាំឆ្នរំ បស់សាលា។ ជាបដៃែមដទ្ៀត ច្បាប់ពីររបស់រដ្ឋសហព័ៃធ តក្មូវឲ្យ អនរតំណ្ដងសាែបៃអប់រ ំរនងតំបៃ់
(LEAs) ដដ្លទ្ទ្ួលជំៃយ
ួ ដៅដក្កាម ច្បាប់អប់រ ំ សាលាបឋមសិរា ៃិង វទ្ាល័
យ នៃឆ្ន១
ំ ៩៦៥ (ESEA) ផាល់ឲ្យអនរដក្ជើសដរស
ិ
ើ

ហាៃ តាមការដសនើសំ ៃូវ

ព័តមា
៌ ៃដ្ូច្បតដៅ - បចជ ី ដ្មោះ អាស័យោឋៃ ៃង
ិ ដលខ្ទ្ូរស័ពា - ដលើរដលងដតមាតាបតា
ិ បាៃក្បាប់ដៅអនរតំណ្ដងសាែបៃអប់រ ំរនងតំបៃ់ថា ពួរោត់មៃ
ិ ច្បង់ឲ្យ
ដរបដចេ ញបចជ ី ពត
័ មា
៌ ៃដោយោមៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរជាមៃ ពីពរ
ួ ោត់ដ

ើយ។

១

ដបើសិៃជាដលារអនរមៃ
៌ ៃចាំបាច្ប់ពីសំណំ ឯរសារអប់រ ំរបស់រូៃដលារអនរ ដោយោមៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរជា
ិ ច្បង់ឲ្យក្រសួ ងអប់រ ំបដចេ ញព័តមា
មៃពីដលារអនរ ដលារអនរក្តូវជក្មាបឲ្យក្រសួ ងដ្ឹង តាមការសរដសរជាលាយលរខណ៍អរសររនងរំ
បាៃចាត់ទ្រព័តមា
៌ ៃខាងដក្កាមដៃោះថាជាព័តមា
៌ ៃចាំបាច្ប់៖
- ដ្មោះសិសស

- ការច្បូលរួមរនងសរមមភាពដដ្លដរទ្ទ្ួលសាាល់ជាផលូវការ ៃិង រីឡា

- ដលខ្ទ្ូរស័ពា

- សញ្ញាប័ក្ត ប័ណណរិតយ
ែិ ស ៃិង ពាៃរង្ហវៃ់ ដដ្លបាៃទ្ទ្ួល

- អាស័យោឋៃ

- ភាសារំដណើត
- រូបងត

- ទ្ីរដៃលង ៃិង នងង រំដណើត
- មខ្វជា
ិ ជ សិរា
- នងងច្បូលដរៀៃ
- រក្មត
ិ ថានរ់

__________________________________________________
១

ងដពលដ្ប់ (១០) នងង ដក្កាយពីបាៃច្បោះដ្មោះ។ ក្រសួ ងអប់រ ំ

- ទ្មងៃ់ ៃង
ិ រមពស់ ដបើសិៃជាដៅរនងក្រុមរីឡា

- ក្រសួងអប់រ ំ ឬសាែប័ៃ ដដ្លបាៃដៅដរៀៃរនងដពលងមីៗ

- អតែដលខ្របស់សិសស ដ្មោះសមាាល់សក្មាប់ដក្បដើ ក្រឿងដអ ច្ប
ិ ក្តូៃច្ប
ិ ឬ ដលខ្/អរសរ

សមាងត់ដផសងដទ្ៀត សក្មាប់ដក្បរ
ើ នងការ រ់ទ្ងោនតាមក្បព័ៃធដអ ច្ប
ិ ក្តូៃិច្ប ដដ្លមៃ
ិ
អាច្បដក្បើដដ្ម
ើ ប ី ញយរឯរសារអប់រ ំ ដបោ
ើ ម ៃដលខ្សមាងត់ (PIN) ពារយសមាងត់

។ល។ (អតែដលខ្ក្បជាជៃ (SSN) របស់សិសស ដលខ្ ង
ំ អស់ ឬដលខ្ខ្លោះ មៃ
ិ អាច្ប
ដក្បស
ើ ក្មាប់ដោលបំណងដៃោះបាៃដទ្។)

ច្បាប់ ង
ំ ដៃោះមាៃ៖ មាក្តា ៩៥២៨ នៃច្បាប់អប់រ ំ សាលាបឋមសិរា ៃង
យ / Section 9528 of the Elementary and Secondary Education Act
ិ
ិ វទ្ាល័

(20 U.S.C. § 7908) ៃង
ិ 10 U.S.C. § 503(c).
Translation and Interpretation Center
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FERPA (Notification for Directory Information)
Khmer

ច្បាប់ច្បម្លងសម្រាប់ាតាបិតា

កំណត់ហេតុ PPRA នង
ួ
ិ ការយល់ព្រម/ការហព្រើសហរស
ើ មន
ិ ចូលរួមសកមមភារ អ្វម
ី យ
ការការពារ នៃការកែករែច្បាែ់ស្ី អ
ត ំពស្
ី ិ ទ្រធិ ែស្់ស្ិស្ស (PPRA), 20 U.S.C. § 1232h តររូវឲ្យរែស្ួងអែ់រ ំនៃទ្រី ែុងហ្វឡា
ី កែលហ្វយ៉ា

ជរាែទៅទោែអនែ ៃិងស្ំ ការយល់រពរ ឬអៃញ្ញាតឲ្យទោែអនែទរជើស្ទរស្រ
ៃ
ួ រែស្់សាោ។
ើ
ិ ឲ្យែនៃច្បនលរួរែនងស្ែរមភាពពអវីរយ
ស្ែរមភាពពទំងទៃេះរួរាៃការស្ទងរ
់ តិ ទ្វើវាពគ
ឬការវាយតនរៃស្ិស្ស កែលទែ់ទ្ងៃឹងអវីរយ
ួ ឬអវីជាទរច្បើៃ នៃជំពនែទំងររំែីែនច្ប
ិ
តទៅទៃេះ («ការស្ទងរ
់ តិនៃការរែាការស្ាាត់»)៖

១. ការច្បនលរួរែនងគណែែសៃទោរយ ឬជំទៃឿ រែស្់ស្ិស្ស ឬរែស្់ាតាែតា
ិ ស្ិស្ស។
២. ែញ្ញា ខួរែាល ឬ ផ្ៃនវច្បត
ិ ត រែស្់ស្ិស្ស ឬរែស្់រែុររគួសារស្ិស្ស។
៣. អាែែបែិរោ
័
ិ ឬច្បរោ
ិ អំពីការរួររែស។

៤. អាែែបែិរោកែល
ខស្ច្បាែ់ រៃ
ិ
ិ ច្បនលស្ងគរ ែង្ហាញថាខៃួៃរែរពឹតតខស្ ឬ រែរពឹតតទថាែទែ។

៥. វាយតនរៃរៃ
ំ ងជិតស្និទ្ធៃឹងរែុររគួសារ រែស្់អនែផ្តល់ច្បទរៃយ
ិ លអច្បំទពាេះអនែណាានែ់ កែលាៃទ្ំនាែ់ទ្ៃ
ើ ។
៦. ាៃទ្ំនាែ់ទ្ំៃងជាស្ាាត់ តារផ្ៃនវច្បាែ់ែនច្បជា ជារួយ ទរធាវ ី ទវជជែណិឌ ត ឬអាចារយសាស្នារគឹស្។
ត
៧. ាៃទ្ំនាែ់ទ្ៃ
ំ ង ឬ កាៃ់សាស្នា ឬជំទៃឿ រែស្់ស្ិស្ស ឬរែស្់ាតាែតា
ិ ឬ
៨. ររែ់ច្បំណនល កែលរៃ
ិ ករៃតររូវទ

ង
ើ បស្
ិ ។
ើ ទោយច្បាែ់ ទែរ
ី ទររច្បពីស្ិទ្ធិកែលអាច្បច្បនលរួរែនងែរមភវ្
ី

ទស្ច្បែតត
៌ ៃរែស្់ស្ិស្ស ស្រាែ់ទោលែំណងនៃការ
ី ររូវទៃេះ ែ៏ាៃរែស្ិទ្ធិាពពច្បំទពាេះ ការរែរនល ការែទចេ ញ ឬការទរែើ ព័តា
ផ្ាយពាណិជជែរមភ («ការស្ទងរ
់ តិស្រាែ់ការផ្ាយពាណិជជែរមភ») ៃិងការពិៃិតយរាងកាយអវីរយ
ួ ។

ែនងទពលទវោរួយែ៏ស្រររយ រៃៃង
់ តិ ឬ ទ្វើស្ែរមភាពពអវី រែស្ួ ងអែ់រ ំៃង
ឹ រែឋរលចាែ់ទផ្ដើរទ្វកា
ើ រស្ទងរ
ឹ ផ្ដល់ជនៃាតាែតា
ិ ៃនវលិ

ខត
់ តិ ស្ែរមភាពព ៃង
ៃ
់ ត។
ិ ជនៃែំណឹងអំពី ការស្ទងរ
ិ ផ្ដល់ឱកាស្ទរជើស្ទរស្រ
ើ
ិ ឲ្យែនៃច្បនលរួរ រពរទំងឱកាស្ពៃ
ិ ត
ិ យទរល
ើ ការស្ទងរ
ិ
(ស្ន រែត់ស្ាគល់ថាលិខត
ៃ
ិ ទៃេះ ៃង
ិ ការយល់រពរ/ការទរជើស្ទរស្រ
ើ
ិ ច្បនលរួរ អាច្បែតនរពា
ី តាែតា
ិ ទៅស្ិស្សណាកែលាៃអាយ១៨
ឆ្នទំ

ើងទៅ ឬ អៃីតជ
ិ ៃកែលរៃ
ិ ទៅទរការការរគែ់រគងរែស្់អាណាពារលទោយរស្ែច្បាែ់ រែស្់រែឋ។)
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