
ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ឯកសារដែលគេត្រូវការសត្ាប់ការច ុះគ ម្ ុះចូលគរៀន 

Translation & Interpretation Center (01/2017) EH-40 Checklist (Khmer) 

អាយុដែលមានសិទ្ធិ - ក្មេងត្រូវមានអាយុត្រាំ (៥) ឆ្ន ាំ ក្ៅថ្ងៃ ឬ មុនថ្ងៃ ទី្១ ដែមញ្ញា ។ នឹងគ្មេ នការក្លើមដលង ក្ៅនឹងថ្ងៃដែដែលរនមាំណរក់្នេះ។ 
ទ្ាំពរ័ ១៖ បញ្ជ ីក្ ទ្ៀងផ្ទទ រ ់
ទ្ាំពរ័ ២៖ លិែិរចុេះក្ េ្ េះចូលក្រៀន - EH-40 (ឯមសារពីរទ្ាំពរ័សង្ខា ង) 
ទ្ាំពរ័ ៣៖ ក្សចមដីដងែងការណ៍របស់មាតាបិតា ថ្នលិែិរចុេះក្ េ្ េះចូលក្រៀន 
ទ្ាំពរ័ ៤៖ ពរ័ម៌ានអាំពីសុែភាពរបស់សិសស (ឯមសារពីរទ្ាំពរ័សង្ខា ង) 
ទ្ាំពរ័ ៥៖ ការក្សនើសុាំ សត្មាបក់ារជយួ ឲ្យថ្ន ាំក្ពទ្យ 
ទ្ាំពរ័ ៦៖ ការក្សនើសុាំ ការពិនិរយសព៌ងគកាយ 
ទ្ាំពរ័ ៧៖ សាំណុាំ ដបបបទ្ ថ្នការមនិចូលរមួ FERPA 

ទ្ាំពរ័ ៨-៩៖ ឯមសារដែលទាមទ់្ងនឹង FERPA (ចាបច់មែងសត្មាបម់ាតាបិតា) 

ក្ត្បើបញ្ជ ីក្ ទ្ៀងផ្ទទ រក់្នេះ ក្ែើមបកី្រៀបចាំឯមសារសាំខាន់ៗ  ដែលក្េត្រូវការសត្មាបក់ារចុេះក្ េ្ េះចូលក្រៀន 
ភសតុតាងបញ្ញជ មពី់អាយុរបស់ក្មេង 

 សាំបុត្រមាំក្ណើ រ សាំបុត្រលាងរប ឬ លិែិរឆ្ែងដែនដែលមានសុពលភាព 
ក្្សងៗ (ពរ័ម៌ាន ដែលជាឯមសារជា ែ្ូវការ ដែលមានបញ្ញជ មពី់អាយុរបស់សិសស) 

ឯមសារថ្នការចាមថ់្ន ាំបង្ខា រក្រៀេ (ការចាមថ់្ន ាំបង្ខា រក្ោេដែលរត្មូវឲ្យមានរបស់ទី្ត្មុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា) 
ភសតុតាងបញ្ញជ មអ់ាំពីអាស័យដ្ឋា ន - ឯមសារបញ្ញជ ម ់(ក្ត្ជើសយមឯមសារពីរ (២) មនុងចាំក្ោមឯមសារខាងក្ត្កាមក្នេះ)៖ 

បណ័ណ មមេសិទ្ធិ 
អរតសញ្ញា ណបណ័ណ ពីត្មសួងយានជាំនិេះ (DOT) 
សាំបុត្រការក់្ េ្ េះ្ទេះ 
វមិាយបត័្របណ័ណ ឥណទានងេីៗ 
សាំបុត្របងថ់្ងែ (ក្ភែើង ដហ្គស ដែសកាប ទូ្រស័ពទ) ងេីៗ 
បណ័ណ សមាគ ល់រងយនតងេីៗ 
វមិាយបត័្របងព់នធ ទ្េះ ងេីៗ 
បណ័ណ សត្មាបក់្រេះក្ឆ្ន រដែលបង្ខា ញពីអាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន 
បណ័ណ ក្បើមបរ ឬបណ័ណ ផ្ទែ ស់បតូរទី្លាំក្ៅ ដែលមានអាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន 
ក្សចមតីោយការណ៍ងេីៗពីធនាគ្មរដែលបង្ខា ញអាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន 
លិែិរពី ការយិាល័យសូសយល់សិែយួរធីី ដែលមានអាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន 
លិែិរបង្ខា ញចាំននួទឹ្មត្រមពី់ IRS ឬ ត្រមដ់ែ និងពនធ ក្្សងៗ ែូចជា W2, 1040, 1099 
លិែិរពីការយិាល័យ ត្ល់ត្រមជ់ាំនយួ ដែលមានអាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន 
មនទុយដសមងេីៗពីមដនែងក្ធវើការ បង្ខា ញពីអាស័យដ្ឋា នបចចុបបនន 
ក្េទ្ទ្លួសាគ ល់លិែិរពី អនមចិញ្ច ឹមក្មេង/ក្មើលដងក្មេង និងអងគការ DHS សត្មាបក់ារចុេះក្ េ្ េះក្រៀន ក្ៅក្ពលដែលសិសសសថិរក្ៅ
ក្ត្កាមការក្មើលដងរបស់អងគការ ចិញ្ច ឹមក្មេង/ក្មើលដងក្មេង 
ក្េទ្ទ្លួសាគ ល់លិែិរពីមដនែងត្ជមក្កាន ឬមដនែងរស់ក្ៅ សត្មាបសិ់សានុសិសសដែលគ្មេ នទី្លាំក្ៅ 
ចាបក់្ែើមថ្នមិចចត្ពមក្ត្ពៀងជលួ ទ្េះ ដែលមានក្ េ្ េះ មាតាបិតា/អាោពារល និងមូន 
ឯមសារលម់្ ទេះដែលរនចុេះហ្រថក្លខា ត្ពមទាាំងឯមសារចាបក់្ែើមថ្នការការក់្ េ្ េះ ទ្េះមនុងមាំឡុងក្ពល ៤៥ ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃការក់្ េ្ េះ 

អរតសញ្ញា ណបណ័ណ ដែលមានរូបងររបស់ មាតាបិតា/អាោពារល (េឺជាការក្សនើសុាំ ក្នេះមនិដមនជាការរត្មូវសត្មាបក់ារចុេះក្ េ្ េះចូលក្រៀនក្នាេះក្ទ្) 
ក្បើសិនជាពមព់ន័ធ សូមយមពរ័ម៌ានអាំពីសាលារបស់មូនក្លាមអនមពីមុនមម៖ ក្ េ្ េះ អាស័យដ្ឋា ន និង ក្លែទូ្រស័ពទរបស់សាលា 

ក្បើមានសាំណួរអវីបដនថមក្ទ្ៀរ សូមទាមទ់្ង ការយិាល័យ ចុេះក្ េ្ េះ និង ចារត់ាាំង សិសស ក្លែ ២១៥-៤០០-៤២៩០ 



ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា  
ការដារ់ពារយសសនើស ឲំ្យរៃូចូលសរៀៃ (EH-40) 

មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់សិសសត្រវូតរបំពព្យញលិខិរព េះ ព ើយផ្តល់ ូវឯកសារតែលចបំាច់ទងំអស ់

Translation & Interpretation Center (1/2017) EH-40 (Khmer) 

សូមសរសសរពត័ម៌ានទាំងអស់ឲ្យច្បាស់ 
ព័្យរ៌មា របសស់សិស – ជាំពូក១/ STUDENT INFORMATION – Section 1 

សោតតនាម/ Last Name នាម/ First Name ស ម្ ោះកណ្ដា ល អកសរកាត់/ M.I. ថ្ងៃកាំស ើ ត/ DOB អតតសលខរបស់សិសស/ S.ID 
   ខខ/Moth ថ្ងៃ/Day ឆ្ន ាំ/Year  

   
សលខផ្ទោះ/ House # ទិស/ Direction ស ម្ ោះផ្លូវ/ Street Name St., Ave, Etc.(ផ្លូវ វងិី ។ល។) សលខបនទប/់Apt.# សលខតាំបន/់ Zip Code 

      

ពូជសាសន៖៍ សតើអនកសាសនស៍អសា៉ាញ/Are you Hispanic?         ខមន/Yes            មនិខមន-No 
   សេទ/Gender៖              ប្បុស/Male        ប្សី/Female 

ប្បសទសកាំស ើ ត/ Country of Birth ៖ __________________________ 
ភាសាខែលសិសសនិយាយ/Student Primary Language៖  ____________ 
ថ្ងៃខខខែលសកមងបានច្ប ោះស ម្ ោះសរៀនសៅសាលាអាសមរកិែាំបូង ____________ 
Date child first enrolled into a U.S. school 

     ខសែលស/White         ខសែកសមម /អាហ្វិក អាសមរកិាាំង/Black/ African American       សអសា៉ាញ/ឡាទីន/ Hispanic/Latino           
      ជនជាតិសែើមអាសមរកិាាំង/ជនជាតិសែើមអាឡាសាា / American Indian/Alaska Native 
     អាស ី/Asian               កូនកាត/់សផ្សងៗ*/ Multiracial/Other*     
     ជនជាតិសែើមហាថ្វ ៉ា/សកាោះបា៉ា ស ីហ្វិកែថ្ទសទៀត/ Native Hawaiian/Other Pacific Islander 

* សបើសប្ជើសយក កូនកាត/់សផ្សង អនកប្តវូខតបញ្ជា កថ់ាកាតស់ាសនអ៍វី 

ព័្យរ៌មា អំពី្យត្កមុត្រសួារ – ជាំពូក២/ HOUSEHOLD INFORMATION – Section 2 
សិសសរស់សៅជាមយួ/ Student Resides With៖  ឪព ក និង មាត យ (អាស័យដ្ឋា នែូច្បោន )/ Both Parents  មាា យ/Mother ឪព ក/Father 
     ឪព កមាត យច្ប ង/ Stepparent   អាណ្ដពាបាល/សផ្សងៗ/ Guardian/Other 
ស ម្ ោះ ឪព កមាា យ/ អាណ្ដពាបាល/ Parent/Guardian Name៖ ________________________ 
       ឪព ក/Father         មាា យ/Mother   ឪព កមាត យច្ប ង/Stepparent 
       អាណ្ដពាបាល/សផ្សងៗ/Guardian/Other _________ 
 
អាស័យដ្ឋា ន/Address ____________________________________________________ 
             ____________________________________________________ 
ទូរស័ពទ/Phone         ____________________________________________________ 
            (ផ្ទោះ/Home) 
            ____________________________________________________ 
            (ថ្ែ/Cell) 
            ____________________________________________________ 
            (កថ្នលងស្វើការ/Work) 
អ ីខមល/E-mail៖ _______________________________________________________ 
ភាសារបស់អាណ្ដពាបាល/Guardian’s Primary Language៖ ________________________ 

ស ម្ ោះ ឪព កមាា យ/ អាណ្ដពាបាល/ Parent/Guardian Name៖ ________________________ 
       ឪព ក/Father          មាា យ/Mother  ឪព កមាត យច្ប ង/Stepparent 
       អាណ្ដពាបាល/សផ្សងៗ/Guardian/Other _________ 
       សូមគូសប្បអបស់នោះ សបើសិនជាអាស័យដ្ឋា នែូច្បោន / Check this box if the address is the same 
អាស័យដ្ឋា ន/Address ____________________________________________________ 
             ____________________________________________________ 
ទូរស័ពទ/Phone         ____________________________________________________ 
            (ផ្ទោះ/Home) 
            ____________________________________________________ 
            (ថ្ែ/Cell) 
            ____________________________________________________ 
            (កថ្នលងស្វើការ/Work) 
អ ីខមល/E-mail៖ _______________________________________________________ 
ភាសារបស់អាណ្ដពាបាល/Guardian’s Primary Language៖ ________________________ 

ព័្យរ៌មា អំពី្យបងប្អ ូ – ជាំពូក៣/ SIBLING INFORMATION – SECTION 3 
សូមសរសសរស ម្ ោះសកមងខែលប្គបអ់ាយ ចូ្បលសរៀនទាំងអស់ (អាយ  ៥ ឆ្ន ាំស ើងសៅ)/ Please list all school aged children (ages 5 and above) 

ស ម្ ោះ/Name ថ្ងៃកាំស ើ ត/B.O.D. សាលាបច្បច បែនន/Current School ថាន កទ់/ីGrade អតតសលខរបស់សិសស សបើសិនជាមាន/S.DI 
     

     

     

ព័្យរ៌មា សត្មាប់ទក់ទង – ជាំពូក៤/ CONTACT INFORMATION – Section 4 

* សូមសរសសរស ម្ ោះអនកខែលសៅកន ងតាំបនពី់រនាក ់និងប្តវូជាបស់ាច្បញ់ាតិជាអវីជាមយួសកមង សែើមែីទកទ់ងសៅសពលមានអាសនន  សប្មាបស់ពលខែលសគមិនអាច្បទកទ់ងសៅ មាតាបិតា ឬអាណ្ដពាបាលបាន៖ 
អនកទី១/ Primary  
   ________________________________________________________________    ________________________________________________________________ 

   ស ម្ ោះ/Name    ប្តូវជា/Relationship 
   ________________________________________________________________    ________________________________________________________________ 

   ទូរស័ពទ (១)/Phone (1)    ទូរស័ពទ (២)/Phone (2) 
  

អនកទី២/Secondary  
   ________________________________________________________________    ________________________________________________________________ 

   ស ម្ ោះ/Name    ប្តូវជា/Relationship 
   ________________________________________________________________    ________________________________________________________________ 

   ទូរស័ពទ (១)/Phone (1)    ទូរស័ពទ (២)/Phone (2) 



ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា  
ការដារ់ពារយសសនើស ឲំ្យរៃូចូលសរៀៃ (EH-40) 

មាតាបិតា/អាណាព្យាបាលរបស់សិសសត្រវូតរបំពព្យញលិខិរព េះ ព ើយផ្តល់ ូវឯកសារតែលចបំាច់ទងំអស ់

Translation & Interpretation Center (1/2017) EH-40 (Khmer) 

 

ត្ប្វរតកិារសិការបស់សសិស – ជាំពូក៥ បាំសពញជាំពូកសនោះ សបើសិនជាសកមងធ្លល បប់ានសរៀន/STUDENT EDUCATION HISTORY – Section 5, Complete this section if the child has ever 

attended school 
បញ្ជា កព់ីទីប្កុង និងប្បសេទថ្នសាលាខែលសកមងសៅសរៀនច្ប ងសប្កាយបងអស់/ Indicate city and type of school child last attended      សាលារែា/Public School 

     ទីប្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា/Philly ទីប្កុងសផ្សងសទៀត/ Other City៖ __________________       សាលាឯកជន/Non Public School 

ថ្ងៃសរៀនច្ប ងសប្កាយបងអស់/ Date Last 

Attended 
ថាន កស់រៀនច្ប ងសប្កាយបងអស់/ 
Grade Last Attended 

ស ម្ ោះសាលា/ Name of 

School 
អាស័យដ្ឋា ន/ Street Address 

សបើសកមងបានសរៀនសៅសាលាសប្ៅសហ្រែា សតើសលាកអនកមានឯកសារសិការបស់សកមង ខែរឬសទ?/ If the student attend school outside of the United State, do you have his/her school record? 
     មាន/Yes  ោម ន/No 
សបើមាន សូមផ្ាល់ឯកសារសនាោះឲ្យសៅសាលា/ If yes, please provide a copy for the school 
សបើោម ន សូមទកទ់ងសៅសាលាសនាោះ សែើមែសី ាំឯកសារ។/ if no, please contact the school to obtain the record. 
សតើសកមងធ្លល បប់ានសរៀនសៅ/Did the child even attend៖ ថាន កម់ នមសតតយយ/ឬ/ Pre-Kindergarten/or    ថាន កម់សតតយយ/ Kindergarten 
១) សតើសកមងធ្លល បទ់ទួលការអបរ់ ាំពិសសសសៅ រែាផ្ិនស ីលសវនញា៉ា  ឬ រែាសផ្សងសទៀត ខែរឬសទ?/     ធ្លល ប់/Yes    មនិធ្លល ប់/No   សបើធ្លល ប ់សតើសៅរែាណ្ដ/ which State ______ 

    Has the child ever received Special Education Services in PA or another state?     
២) សតើបច្បច បែននសនោះកូនរបស់សលាកអនកមាន IEP ខែរឬសទ?/ Does your child have a current IEP?   មាន/Yes    ោម ន/No 
៣) សតើបច្បច បែននសនោះកូនរបស់សលាកអនកមាន របាយការ ៍វាយតថ្មល ខែរឬសទ?/ Does your child have a current evaluation report? មាន/Yes    ោម ន/No    សបើមាន ជាអវីសៅ/ If yes, what  _______ 
៤) សតើសិសសធ្លល បច់្ប ោះស ម្ ោះចូ្បលរមួកន ងកមមវ ិ្ ីស្វើអនតរាគមនជួ៍យ ក មារទនស់ៅសកមង ខែរឬសទ?/     ធ្លល ប់/Yes    មនិធ្លល ប់/No 

    Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program?      
៥) សតើសិសសធ្លល ប់បានទទួលជាំនួយពី កមមវ ិ្ ី ESOL/ពីរភាសា ខែរឬសទ?/ Has the child ever received ESOL/Bilingual services? ធ្លល ប់/Yes    មនិធ្លល ប់/No   សបើធ្លល ប ់សតើសៅរែាណ្ដ/ which State ______
៦) សតើកូនរបស់សលាកអនកមាន គសប្មាងការ 504 ខែរឬសទ?/ Does your child have a 504?    មាន/Yes    ោម ន/No 
៧) សតើកូនរបស់សលាកអនកមាន IEP សប្មាប់សិសសឆ្ល ត ខែរឬសទ?/ Does your child have a Gifted IEP?   មាន/Yes    ោម ន/No 

ត្សងស់ថរិិភាសា – ជាំពូក៦/ LANGUAGE SURVICES – Section 6 

អងស់គលស/English    សផ្សងសទៀត/Other  ភាសា/Language 

១) សៅផ្ទោះ សតើប្កុមប្គួសារនិយាយភាសាអវីសប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the family speak at home most of the time? _________ 

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

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

៤) សតើសកមងនិយាយភាសាអវីជាមយួបងបអូន សប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the time? _________ 

៥) សតើសកមងនិយាយភាសាអវីជាមយួមតិតេក័ត សប្ច្បើនជាងសគ?/ What language does the child speak her/his friends most of the time? _________ 

៦) សតើសកមងនិយាយភាសាអវីញឹកញាប់ជាងសគ?/ What language does the child speak most frequently? _________ 

៧) សៅផ្ទោះ សតើសកមងនិយាយភាសាអវញឹីកញាប់ជាងសគ? /What language does the child speak at home most of the time?      1) ________ 2) ________ 3) ________ 

* សបើច្បសមលើយសៅនឹងសាំ ួរទាំងសនោះថា សប្ៅពីភាសាអងស់គលស ប្តូវឲ្យសិសសប្ប ងសមើលកប្មតិភាសាអងស់គលស (W-APT) សដ្ឋយអនកផ្តល់ការប្ប ងខែលមានវញិ្ជា ប័ ណ បប្ត។ 
  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 

 
សដ្ឋយការច្ប ោះហ្តថសលខាខាងសប្កាមសនោះ គឺខ្ ាំអន ញ្ជា តឲ្យប្កសួងអបរ់ ាំថ្នទីប្កុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា ច្ប ោះស ម្ ោះកូនរបស់ខ្ ាំជាសិសស។ ខ្ ាំកសូ៏មបញ្ជា កថ់ា ពត័ម៌ានខែលបានផ្ាល់ឲ្យសៅកន ងលិខិតដ្ឋកព់ាកយស ាំចូ្បលសរៀនសនោះ 
ពិត និង ប្តឹមប្តូវ  សហ្ើយការផ្ាល់ពត័ម៌ានខែល មនិពិត ឬមនិប្គបប់្ោន ់ខែលសគតប្មូវសប្មាប់ការច្ប ោះស ម្ ោះសនោះ អាច្បពនាសពលែល់ការច្ប ោះស ម្ ោះចូ្បលសរៀន។ 
 

 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

ហ្តថសលខារបស់ មាតាបតិា/អាណ្ដពាបាល/ Parent / Guardian Signature   ថ្ងៃខខ/Date 



Translation and Interpretation Center Parental Registration Statement 

2/2017 Khmer 

សេចក្តថី្លែងការណ៍នៃការច ុះស ម្ ុះេេិស របេម់ាតាបតិា/ Parental Registration Statement 

ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា/ SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

 

ឈ ម្ ោះសិសស/ Student Name              
ថ្ងៃកំឈ ើ ត/ Date of Birth          ថ្នា កទី់/ Grade        
ឈ ម្ ោះ មាតាបិតា ឬ អាណាព្យាបាល/ Parent or Guardian Name           
អាស័យដ្ឋា ន/ Address              
ឈលខទូរស័ព្យទ/ Telephone Number              

 

ច្បាបរ់បស់សាលារដ្ាផិនស ីលឈេញ៉ា  ឈលខ §13-1304-A ចច្បងថ្ន «ម ននឹងទទលួសិសសឲ្យចូ្បលឈរៀនឈៅសាលាណាមយួ មាតាបិតា អាណាព្យា 
បាល ឬអ្ាកដ្ថ៏្ទឈទៀតចដ្លមានការគ្របគ់្រង ឬមានការទទលួខ សគ្តូេឈលើឈកមង ឈៅឈព្យលច្ប ោះឈ ម្ ោះ របបផីតល់ឈសច្បកតី ចងែងការ ៍ ឈគ្កាមសមបង ឬ
ការបញ្ជា កអ់្ោះអាងថ្ន សិសសធ្លែ បគ់្តូេបានឈរបញ្ឈបប់ឈណាត ោះអាសនា កាលពី្យម ន ឬកា ងឈព្យលបច្បច បបនាឈនោះ ឬអ្ត ់ឬគ្តូេឈរបឈ ត ញឈច្បញពី្យ សាលារដ្ា 
ឬសាលាឯកជន ណាមយួចដ្លឈៅកា ងរដ្ាផិនស ីលឈេញ៉ា  ឬរដ្ាឈផសងឈទៀត ឈដ្ឋយសារបទឈលមើសអ្វីមយួ ចដ្លជាបទ់ាកទ់ងនឹង ឈគ្រឿងអាេ ធ ស រា ឬ
ឈគ្រឿងឈញៀន ឬឈដ្ឋយសារការឈធវើឲ្យមានរបសួឈដ្ឋយឈច្បតនាដ្ល់អ្ាកណាមាា ក ់ឬ ឈដ្ឋយគ្បគ្ពឹ្យតតអំ្ឈព្យើហងឹាអ្វមីយួឈៅកា ងបរឈិេ របស់សាលា។»   

 

សូមបំឈព្យញខាងឈគ្កាមឈនោះ៖ 
 

ខ្ ំសូមសបង ឬអ្ោះអាងថ្ន កូនខ្ ំ ធ្លែ ប ់/ មនិធ្លែ ប ់(រូសរងវងម់យួ) បានឈរបញ្ឈបប់ឈណាត ោះអាសនា ឬគ្តូេឈរបឈ ត ញឈច្បញពី្យសាលា កាលពី្យម ន ឬ កា ងឈព្យល
បច្បច បបនា ឬគ្តូេឈរបឈ ត ញឈច្បញពី្យសាលារដ្ា ឬសាលាឯកជន ណាមយួចដ្លឈៅកា ងរដ្ាផិនស ីលឈេញ៉ា  ឬឈៅរដ្ាឈផសងឈទៀត ឈដ្ឋយសារបទឈលមើសអ្វីមយួ 
ចដ្លជាបទ់ាកទ់ងនឹង ឈគ្រឿងអាេ ធ ស រា ឬឈគ្រឿងឈញៀន ឬឈដ្ឋយសារការឈធវើឲ្យមានរបសួឈដ្ឋយឈច្បតនា ដ្ល់អ្ាកណាមាា ក ់ឬឈដ្ឋយគ្បគ្ពឹ្យតតអំ្ឈព្យើហឹងាឈៅ
កា ងបរឈិេ របស់សាលា។ ខ្ ំឈធវើឈសច្បកតីចងែងការ ៍ ចដ្លអាច្បប៉ាោះពាល់ដ្ល់ការផតនាទ ឈទាសតាមច្បាប ់ឈលខ 24 P.S. §13-1304-A(b) និង 18 Pa. C.S.A. 

§4904 ឈបើមានទាកទ់ងនឹងការចកែងបនែំ ចដ្លមនិបានសបងឲ្យអាជ្ាធរ ឈហើយឈហត ការ ៍ចដ្លមានឈៅកា ងឈនោះរឺជាការពិ្យត និងគ្តឹមគ្តូេ ឈៅតាមអ្វីចដ្ល
ខ្ ំបានដឹ្ង ព្យត័ម៌ាន និងជំឈនឿ របស់ខ្ ំ។ 
 

ឈបើសិនជាសិសសឈនោះ ធ្លែ ប ់ឬកំព្យ ង គ្តូេបានឈរបញ្ឈបប់ឈណាត ោះអាសនា ឬគ្តូបានឈរបឈ ត ញឈច្បញពី្យសាលាឈផសងឈទៀត សូមបំឈព្យញ៖  
ឈ ម្ ោះសាលាចដ្លបញ្ឈបសិ់សសបឈណាត ោះអាសនា ឬបឈ ត ញសិសសឈច្បញ/Name of the school from which student was suspended or expelled ៖ 

__________________________________________________________________________________________________ 

ថ្ងៃចខចដ្ល គ្តូេឈរបញ្ឈបប់ឈណាត ោះអាសនា ឬគ្តូេឈរបឈ ត ញឈច្បញ/Dates of suspension or expulsion ៖ _____________________________ 
(សូមផតល់ព្យត័ម៌ានបចនែមអំ្ពី្យ ឈ ម្ ោះសាលា និង ថ្ងៃចខ ចដ្លគ្តូេឈរបញ្ឈបប់ឈណាត ោះអាសនា ឬគ្តូេឈរបឈ ត ញឈច្បញ ឈៅទំព្យរ័មាា ងឈទៀត។) 
 

មូលឈហត ចដ្ល គ្តូេឈរបញ្ឈបប់ឈណាត ោះអាសនា/គ្តូេឈរបឈ ត ញឈច្បញ (គ្បាបក់ប៏ាន មនិគ្បាបក់ប៏ាន) ________________________________   
 

 
 
____________________________________________________  _______________________________ 
(ហតែឈលខារបស់មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល/Signature of Parent or Guardian)  (ថ្ងៃចខ/Date)    
    

ឈសច្បកតីចងែងការ ៍ខាងឈលើណាចដ្លមនិពិ្យត ចដ្លឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយឈច្បតនា នឹងគ្តូេឈរចាតទ់ កថ្នជាបទឈលមើសកគ្មតិទីបី។ 
លិខិតឈនោះនឹងគ្តូេឈររកាទ កជាមយួសំ  ំ ឯកសារេនិយ័របស់សិសស។ 
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ត្រូវបត្រើលិខរិប េះសត្ារសិ់សសថ្ម ី ងិសត្ារក់ារត្រមលូផ្ដ ុំន ការកែកត្រត្រចុំឆ្ន ុំ។  

បោរតនាម/Last Name នាម/First Name នថ្ៃែុំប ើ រ/DOB នថ្ៃកខ/Date 

ប ម្ េះសាលា/Name of School រ ទរ/់កផនែ/Room/Section ថ្នន ែទ់/ីGrade 

 
ជូ ចុំប េះ ាតារិតា/អាណាព្យាបាល៖ 

ចាររ់រស់រដ្ឋផ ិសដីលបវ ញ៉ា រត្មូវឲ្យបែមងទុំងអស់ា ការព្យ ិិរយសដខភាព្យឲ្យបា រចួរាល់បៅបព្យលចូលបរៀ បលើែដ្ុំរងូ  ិងបព្យលចូលបរៀ បៅអ ដវទិាល័យ 
 ិង វទិាល័យ។ 

គិលា ដរដ្ឋឋ ែសាលាអាចជួយ បលាែអនែ ូវព្យរ័ា៌ កដ្លទែទ់ងការធានារា៉ា ររ់ងសដខភាព្យ។ ា ការធានារា៉ា ររ់ងសដខភាព្យកដ្លឥរគិរនថ្ៃ  ិង ា រនមៃបថ្នែ 
កដ្លត្ែុមត្គួសារររស់បលាែអនែអាចា សិទធិទទួល។ សូមយែលិខរិកដ្លភាា រម់ែជាមយួប េះបៅឲ្យបវជារ ឌិ រ ឬ ម ទរីព្យាបាល ររស់បលាែអនែ បៅបព្យល
កដ្លបលាែអនែយែែូ បៅព្យ ិិរយសដខភាព្យ ប ើយត្រគល់លិខរិកដ្លរុំបព្យញរចួបៅឲ្យគិលា ដរដ្ឋឋ ែសាលាវញិឲ្យទ ន់ថ្ៃ _______________________។ 

ខ្ដ ុំអ ដញ្ញា រឲ្យ គលិា ដរដ្ឋឋ ែសាលាទែទ់ងជាមយួអនែព្យាបាលររស់ែូ ខ្ដ ុំ  ងិអ ដញ្ញា រឲ្យអនែព្យាបាលររស់ខ្ដ ុំផ្ល់ ូវអវីៗ កដ្លទែទ់ង ងឹការព្យាបាលររស់ែូ 
ខ្ដ ុំ បៅតាមបសចែ្តី្រូវការ។ 

 រថបលខាររស់ ាតារតិា/អាណាព្យាបាល ________________________________________________ នថ្ៃកខ ________________________ 

 

ប្រវតតសិខុភាពរបសស់សិស - បពំពញពោយ មាតាបិតា/អាណាពាបាល 

១. បរើែូ បលាែអនែា ការធានារា៉ា ររ់ងសដខភាព្យឬបទ/Does your child have health insurance? __ា /Yes  __ ោម  /No      

ត្ែុម  ដ អវ/ីCompany? _____________________________________________________________________________________ 

២. បរើបលាែអនែយែែូ បៅព្យ ិិរយសដខភាព្យបៅទីណា/Where do you take your child for checkups? ________________________________  

អាស័យដ្ឋឋ  /Address៖ _____________________________________________________________________________________ 

ទូរស័ព្យទ/Phone៖ ________________________________________ ទូរសារ/Fax៖ ________________________________________ 

៣. នថ្ៃកខកដ្លបែមងបា ព្យ ិិរយស ៌ងគកាយចដងបត្កាយ/ Date of child’s last physical examination? _________________________________ 

៤. បរើបលាែអនែយែែូ បៅព្យ ិិរយបមមញបៅទីណា/ Where do you take your child for dental care? ________________________________ 

អាស័យដ្ឋឋ  /Address៖ _____________________________________________________________________________________ 

ទូរស័ព្យទ/Phone៖ ________________________________________ ទូរសារ/Fax៖ ________________________________________ 

៥. នថ្ៃកខកដ្លបែមងបា ព្យ ិិរយបមមញចដងបត្កាយ/ Date of child’s last dental examination? _______________________________________ 
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៦. បរើរចចដរប នប េះែូ ររស់បលាែអនែបលរថ្នន ុំឬបទ/Does your child take any medicine now? __បលរ/Yes  __ ម ិបលរ/No     បរើបលរ សូមសរ
បសរប ម្ េះថ្នន ុំខាងបត្កាមប េះ៖ 
ប ម្ េះថ្នន ុំ/Medicine ចុំ ដ េះថ្នន ុំ/Dosage រ៉ាដនាម  ដ្ង/Frequency មលូប រដ/Reason 

    

    

    

    

៧. បរើែូ បលាែអនែា ត្ររតែិមម ឹងធារដអវកីដ្រឬបទ/Does your child have any allergies? __ា /Yes  __ ោម  /No 
បរើា  បរើត្ររតែិមម ឹងធារដអវ/ីIf yes, to what? ______________________________________________________________________ 

៨. បរើបគា ហាមម ិឲ្យែូ បលាែអនែបមវើសែមមភាព្យអវមីយួឬបទ/Does your child have any activity restrictions? __ហាម/Yes  __ ម ិហាម/No  បរើា រុំ
រាម សូមព្យ យល់/If yes, explain? ________________________________________________________________________ 

៩. បរើែូ បលាែអនែា បរាគត្រចុំខៃួ ឬបទ/Does your child have any existing Health Conditions? __ា /Yes  __ ោម  /No  
បរើា  សូមសរបសរប ម្ េះបរាគខាងបត្កាមប េះ/If yes, list below៖ 
 __________________________       __________________________       _________________________ 

១០. បរើែូ បលាែអនែទទួលការព្យាបាល ឬការតាមដ្ឋ ព្យ ិិរយអវមីយួ កដ្លឬបទ/Does your child receive treatment/therapy or undergo any testing 

procedures? __ទទួល/Yes  __ ម ិទទួល/No      
បរើទទួល សូមត្បារព់្យតី្របេទ  ិងញឹែញររ់៉ាដណាា /If yes, please indicate kind and how often taken៖ _______________________________  

១១. សូមគូសត្រអរប់ េះ បរើសិ ជាបលាែអនែម ិចងឲ់្យបគផតល់ថ្នន ុំ Acetaminophen (Tylenol) ឲ្យែូ បលាែអនែបលរ បៅបព្យលត្រូវការ៖  
Check this box if you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child, as needed 

១២. សូមគូសត្រអរប់ េះ បរើសិ ជាបលាែអនែម ិចងឲ់្យបគផតល់ថ្នន ុំ Ibuprofen (Motrin) ែូ បលាែអនែបលរ បៅបព្យលត្រូវការ៖ 
Check this box if you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as needed 

ែុំ រស់ាគ ល់សុំខា ៖់ ត្ែសួងអររ់ ុំអាចឲ្យែូ បលាែអនែបលរថ្នន ុំ Acetaminophen ឬ Ibuprofen បរើបលាែអនែមិ បា រដិ្បសម។ 

សមូគសូបញ្ហា អ្វមីយួដែលកនូពោកអ្នក មាន/ធ្លា បម់ាន
  ឺរ/Asthma 

 ខវេះ្មត្ែ ម/Anemia 

 ឈសឺនាៃ ែឆ់្អឹង/Arthritis 

 ផៃូវចិរត/Behavior/Emotional 

 រញ្ញា ្ម/Blood Disorders 

 មហារែី/Cancer 

 អដរសាវ យ បព្យលា អាយដ/
Chicken Pox at age:___ 

 បមមញ/Dental 

 ទឹែបនាមកផអម/Diabetes 

 បត្គឿងបញៀ /សដរា/Drug/ 

Alcohol 

 ែមរាស់/Eczema 

 ឧសា ៍ផ្្ដសាយ/Frequent 

Colds 

 ស្ារម់ ិសូវឮ/Hearing 

Difficulty 

 បរេះដូ្ង/Heart 

 សាា ម្មខាស់/High 

Blood Pressure 

 បគងបព្យទយ (វេះការ)់/
Hospitalized (Surgery) 

 រញ្ញា សិែា/Learning 

Problem 

 បរាគសួរ/Lung Disease 

 ជារិសុំ ព្យដល/Lead 

Poisoning 

 រលាែបត្សាមខួរ/Meningitis 

 សាចដ់្ដុំ/ឆ្អឹង/សនាៃ ែ/់Muscle/ 

Bone/Joint 

 ព្យិការ/Physical Disability 

 ែូ ម ិត្គរក់ខ (បត្កាម ៥ បផ្ដ
 ) Premature Birth (Under 

5lbs) 

 ត្រត្គីវកាច/់Seizures 

 ព្យិបាែ ិយាយ/Speech 

Difficulty 

 របរង/Tuberculosis 

 រញ្ញា កេនែ/Vision Problems 

 រទបជើងរូច/រត្មង
បនាម/Urinating/Kidney 

Problem

 

បយារល់រក ថម/Additional Comments៖ _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ការបម្រើសខុភាពរបសស់ាលា/ SCHOOL HEALTH SERICES 

សមំណើ សុឲំ្យជយួ ផ្ដលថ់្ន  ំពាបាល ឬ ម្រើឧបករណ៍មេជជសាស្រសត មៅកនងុសាលា/ REQUEST FOR ADMINISTRATION OF MEDICATION, TREATMENTS OR USE OF EQUITMENT IN SCHOOL 
(សូមអានសារទៅទេជ្ជបណ្ឌិ ត នងិមាតាបតិា ទៅខាងទរោយននលិខតិទនេះ/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. 

ជូ្នចំទ េះ នាយកសាលា 
 ខ្ញ ំអនញញ្ញា តឲ្យបញគ្គលិកដែលបានចាតត់ាងំ ជួ្យ ផ្ដល់ថ្ន ដំែលបានកំណ្ត ់ឬ ទរបើឧបករណ៍្ ឬ 
មា៉ា សញ៊ីន ែូចបានទរៀបរាបទ់ោយអនកផ្តល់ោរព្យាបាលរបស់កូនខ្ញ ំ ដែលបានចញេះហតថទលខាទៅ
ទលើលិខិតទនេះ។ 

 គិ្លានញបោា កសាលា ដែលមានេញិ្ញា បណ័្ណ បរតជាអនកឲ្យថ្ន ។ំ ទបើគិ្លានញបោា កសាលាមនិទៅ 
នាយកសាលា ឬអនកតណំាងរបស់គាតអ់ាចឲ្យបាន។ គិ្លានញបោា កសាលានឹងផ្ដល់ោរដណ្នាំ
ែល់នាយកសាលា ឬអនកតំណាងរបស់គាត ់អំព្យ៊ីោរឲ្យថ្ន  ំឬោរទរបើឧបករណ៍្។ 

 កូនរបស់ខ្ញអំាច ទលបថ្ន /ំទរបើឧបករណ៍្ ទោយខលួនឯង តាមោរសទរមចរបស់គិ្លានញបោា កសា
លា ទៅតាមលកខណ្ៈសមរមយ។ 

 ខ្ញ ំអនញញ្ញា តឲ្យគិ្លានញបោា កសាលាទាកទ់ងជាមយួអនកព្យាបាលរបស់កូនខ្ញ ំនិងឲ្យអនកព្យាបាល
របស់ខ្ញ ំ ទ ល្ើយតបទៅតាមទសចកដ៊ីរតូេោរ ដែលទាកទ់ងនឹង ថ្ន /ំឧបករណ៍្ទនេះ និង/ឬ ចទមលើយ
របស់កូនខ្ញ ំ។ 
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 ____________________________ 
ទោងទៅតាមន៊ីតិេធិ៊ីរបស់រកសួងអបរ់បំចចញបបនន/In accordance with current school 

district procedure 

 ខ្ញ ំបានវាយតនមលសិសស ទហើយសិសសទនេះបានបង្ហា ញថ្មានសមតថភាព្យនិងអាច ទលបថ្ន /ំ
ព្យាបាល ទោយខលួនឯង/ I have assessed this student and he/she has demonstrated 

competency and may self administer this medication/treatment                                         

(__) អាច/yes        (__) មនិអាច/no 

 ោរឲ្យថ្ន /ំព្យាបាល បានយល់រព្យមទៅនងៃ/The administration/treatment was approved 

on_____________________ 

                   នងៃដខ / Date 

ហតថទលខារបស់គិ្លានញបោា កសាលា/ Signature of School Nurse ______________________ 

 

ទលខទូរស័ព្យទរបស់គិ្លានញបោា កសាលា __________________________ 

Telephone Number of School Nurse 

ទ ម្ េះអនកជ្មៃ/ឺសិសស/Name of patient/student 

 

អាស័យោា ន/ទលខតបំន/់Address/Zip 

 

ទលខ បនទប/់ទសៀេទៅ 

Room/Book # 

នងៃកំទណ្ើ ត/ DOB ទលខសាលា/អងគោរ/School/ORG.# ោរោិល័យរបចាតំំបន/់Regional Office PID 

ទរាគ្សញ្ញា / Diagnosis 

មូលទហតញដែលរតូេដតផ្ដល់ថ្ន ឲំ្យទៅកនញងសាលា/Reason medication must be given in school 

ទ ម្ េះថ្ន /ំឧបករណ៍្/ោរព្យាបាល/ Name of medication /equipment/treatment ចំណ្ញ េះ/ Dose 

ទមា៉ា ងទព្យលដែលរតេូផ្តល់ថ្ន ទំៅសាលា/Time(s) to be given in school ចំនួនកនញង ២៤ ទមា៉ា ង/Total dosage per 24 hrs. 

នងៃដខចាបទ់ផ្ដើម/Date begin នងៃដខឈប/់ Date end 

ោរដណ្នាអំំព្យ៊ី េធិ៊ីផ្ដល់ថ្ន /ំទរបើឧបករណ៍្/Instruction for administration/utilization: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

មូលទហតញដែលមនិរតូេផ្ដល់ថ្ន អំវ៊ីមយួ/Contraindications: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
ផ្លប៉ាេះ ល់/Side effects 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
ោរព្យាបាលទព្យលមានរបតកិមមទៅនងឹថ្ន /ំសកមមភាព្យដែលរតូេទធវើ/Treatment of side effects/action to be taken: 

 

ទតើមានបរំាមកនញងោរទធវើអវ៊ីដែរឬទទ? Is any restriction on activity necessary?  មាន/Yes  អតម់ាន/No 

ទបើមាន សូមទរៀបរាប/់ If yes, describe ________________________________________________________________________________ 
ទតើទកមងមានទលបថ្ន អំវ៊ីដែរឬទទ?/Is he taking any other medication?                 ទលប /Yes                      អតទ់លប/No 

ទបើទលប ទ ម្ េះថ្ន /ំ If yes, name of medications ________________________________________________________________________  
ទតើឧបករណ៍្រសទែៀងគាន ទនេះមានទញកទៅផ្ទេះដែរឬទទ?/Is similar equipment kept by the child’s family at home?  
                 មាន/Yes      អតម់ាន/No                                                                                                                                                          

សរទសរទ ម្ េះអនកផ្ដល់ោរព្យាបាល/លិខិតបញ្ញជ កស់មតថភាព្យ/ 
Print name of health care rovider/credentials 

ទលខទូរស័ព្យទ/Telephone 

អាស័យោា ន/ Address ទលខទូរស័ព្យទទព្យលមានអាសនន/Emergency number 

ហតថទលខារបស់អនកផ្តល់ោរព្យាបាល/Signature of health care provider នងៃដខចញេះហតថទលខា/Date signed 



Translation and Interpretation Center (2/2017)       MED-1 (Khmer) 

 

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៖ 
 

ពមេងខ្លោះត្រូវការថ្ន ំ ឬបរកិាា ពិ្យពេេ ព ើម្បីអាចពរៀនពៅមនុងថ្ន ម់។ លអបំផុរ អ្វីៗទំងពនោះគួរព្វើពៅផទោះ។ ពបើេិនជាពព្យលឲ្យថ្ន ំ/បរកិាា ពព្យទ្យ របេ់មូនពោមអ្នមមិ្នអាចផ្លល េ់បតូរព ើម្បីអាចឲ្យអ្វីៗត្គប់យ៉ាង 
ពៅផទោះបាន ពោមអ្នមអាចពេនើេំុឲ្យពគឲ្យពៅសាោ ពោយជួបជាមួ្យគិោនុបោា មសាោ ឬនាយមសាោ។ 
ពព្យលណាថ្ន ំ/ការព្យាបាល ដ លបានពចញឲ្យមូនពោមអ្នម ពលើេ ឬ ខុ្េ ពី្យចំនួនដ លបានយល់ត្ព្យម្ពោយ ត្មេួងទ្ទួ្លបនទុមដផនម ម្ហូបអាហារនិងឱេថ ត្បចំត្បពទ្េ (FDA) ឬពោងចត្ម ពគនឹង 
រត្ម្ូវឲ្យពោមអ្នម និងអ្នមព្យាបាលរបេ់ពោមអ្នម ផតល់ព័្យរ៌មានបដនែម្តាម្ការេរពេរជាោយល័មាអ្មសរពៅគិោនុបោា មសាោ មុ្នពព្យលមានការយល់ត្ព្យម្។ 
ពព្យលណាេំព ើ បានយល់ត្ព្យម្ពោយគិោនុបោា មសាោព ើយ ពគនឹងរត្ម្ូវឲ្យពោមអ្នមយមថ្ន ំដ លមានផ្លល មត្រឹម្ត្រូវម្មសាោ ព ើយោម់ឲ្យពោយឱេថការដី លមានអាជាា ប័ ណ។  
 បថ្ន ំត្រូវមាន គត្ម្បដ លមានគនលឹោះបិទ្(Saf-T-Closure Cap) ព ើយត្រូវមានផ្លល មភ្ជា ប់ម្មជាមួ្យ។  
 

       -ព េ្ ោះអ្នមជម្ងឺ    -ថ្ថងដខ្ពចញេំបុត្រទិ្ញថ្ន ំ (បចចុបបនន) -ព េ្ ោះឱេថសាែ ន  -ព េ្ ោះថ្ន ំ ចំនួនថ្ន ំ ថ្ថងផុរពព្យលអាចពត្បើ (ពបើជាប់ទម់ទ្ង) 
       -អាេ័យោា នរបេ់ឱេថសាែ ន និងទូ្រេ័ព្យទ -ការដ នំា   -ពលខ្េំបុត្រទិ្ញថ្ន ំ  -ព េ្ ោះម្នទីរព្យាបាលដ លពចញេំបុត្រទិ្ញថ្ន ំ 
 

េត្មាប់បរកិាា ពិ្យពេេ ការបពត្ម្ើពៅសាោនឹងត្រូវផតល់ឲ្យ ពបើពោមអ្នមមានបរកិាា ពនាោះពៅផទោះពោមអ្នមដ រ។ ពោមអ្នមត្រូវផតល់បរកិាា  ត្ព្យម្ទំងការជួេជុល និង ូរវា ពព្យលណាចំបាច់។ ពត្កាយ
ពព្យលដ លេំព ើ បានយល់ត្ព្យម្ព ើយ ពគនឹងេំុឲ្យពោមអ្នមយមបរកិាា ម្មសាោ ព ើយបង្ហហ ញការពត្បើត្បាេ់ ល់បុគគលិមសាោដ លពគបានពត្ជើេពរ ើេ។ ត្រូវមានការដ នំាពី្យការពត្បើភ្ជា ប់ម្ម
ជាមួ្យបរកិាា ពនោះផងដ រ។ វ ិ្ ីពនោះត្រូវព្វើម្តងព ើយម្តងពទ្ៀរពរៀងោល់ឆ្ន ំ និង/ឬ ោល់ពព្យលផ្លល េ់បតូរចំនួនថ្ន ំ។ 
ពបើមូនពោមអ្នមយមថ្ន ំម្មសាោ រមួ្ទំងថ្ន ំដ លមិ្នត្រូវការេំបុត្រទិ្ញពី្យពវជាប ឌិ រ និងពលបខ្លួនឯង ពោមអ្នមគួរជត្មាបនាយមសាោថ្វាជាអ្វី និងេត្មាប់អ្វី។ 
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ត្រូវដរម្មយមថ្ន ំដ លមិ្នបានពត្បើ ឬផុរមំ រ់ពព្យលពត្បើ ពោយផ្លទ ល់ ឬបញ្ាូ នម្នុេសពព្យញវយ័ដ លមានការទ្ទួ្លខុ្េត្រូវមាន ម់ដ លមានលិខិ្រអ្នុញ្ញា រពី្យពោមអ្នម។ 
ពគនឹងមំពទ្ចពចល/ពបាោះពចល ថ្ន ំដ លមិ្នបានពត្បើដ លមិ្នម្មយមមនុងមំឡុងពព្យល១០ថ្ថង ឬថ្ថងចុងពត្កាយបងអេ់របេ់សាោ។ 
ពបើេិនជាពោមអ្នមមានេំ ួរអ្វីអំ្ពី្យវ ិ្ ីពនោះ េូម្ទម់ទ្ងគិោនុបោា មសាោ ឬនាយមសាោ។  
េូម្អ្រគុ ។ 
 

ព ើម្បីត្ជាបពី្យឯមសារដ លបានបមដត្ប និងព័្យរ៌មានបដនែម្ ជាភ្ជសាដខ្េរ េូម្ពម្ើលមនុងវុបិថ្េ៖ www.philasd.org/language/khmer 

http://www.philasd.org/language/khmer


 

 

 

Translation and Interpretation Center (2/2017) MEH-1 (Khmer) 

ក្រសងួអប់រនំៃទកី្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ការបម្រើផ្នែកសុខភាពមៅសាលា 

របាយការណ៍នៃការពៃិតិ្យសព៌ា ង្គកាយ 
ឈ ម្ ោះសិសស ថ្ងៃកំឈ ើ ត អតតឈេខរបស់សិសស ថ្នា កទ់ ី

ឈ ម្ ោះសាលា បន្ទប/់ផ្នាក/ឈសៀវឈៅ ថ្ងៃឈេញឯកសារ 

ជូៃចំមពោះ មាតាបិតា/អាណាពាបាល៖ 
ខ្ញ ំអន្ញញ្ញា តឲ្យគលិាន្ញបដ្ឋា កសាលាទាកទ់ងជាមយួអាកព្យាបាេរបស់កូន្ខ្ញ ំន្ិងឲ្យអាកព្យាបាេរបស់ខ្ញ ំនដេ់នូ្វអវីៗផ្ែេទាកទ់ងន្ងឹការព្យាបាេរបស់កូន្ខ្ញ ំឈៅតាមឈសេកដីត្តវូការ 

 ហតថឈេខារបស់មាតាបតិា/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 ចីាកថ់្ែ បំង្កា រមោគ 
សរូមនញើ ភាជ ប់រកជារួយៃូវបញ្ជ ចីាក់ថ្ែ បំង្កា រមោគទងំ្អស ់ររួទងំ្លទ្ធនលនៃការពិមសាធៃ៍ឈារៃិង្ជាតិ្ទឹ្កកែងុ្ខលៃួ មបើសៃិជាមាៃ។ 

 ត្បតិកមមន្ឹងធាតញអវីមយួ________________________  ថ្ងៃព្យិឈសាធន្ឈ៍មើេឈោគរឈបងេញងឈត្កាយបងអស់____________ េទធនេ__________ ម.ម.  

ឈតើសិសសឈន្ោះមាន្ការធានាោ៉ា បរ់ងសញខភាព្យឬឈទ? ___ មាន្ ___ គ្មម ន្  ឈ ម្ ោះត្កុមហ ញន្ធានាោ៉ា បរ់ងសញខភាព្យ៖___________________________ 

សរូបមំពញខាង្ម្ការមៃោះ 
១. ផ្នាកផ្ែេអាេឈមើេឈ ើញ៖ អតព់ាកផ់្វន្តា៖ សាដ ំ_____ ឈវវង_____   ពាកផ់្វន្តា៖ សាត ំ_____ ឈវវង_____ 
២. ព្យិន្ិតយត្តឈេៀក៖  សាដ ំ_____  ឈវវង_____  ៣. សមាា ធ្ម_____________ 
៤. កមាស់_________ អញិញ/ស.ម.   ទមៃន្ ់_________ ឈោន្/គីឡូត្កាម  ភាគរយ BMI _____________ 
៥. ការព្យនិ្ិតយឈមើេជមៃឈឺវៀេវអឹងខាង៖ ___ ធមមតា  ___ មនិ្ធមមតា  ___ មាន្េិខតិបញ្ជូ ន្ ___ គ្មម ន្េិខតិបញ្ជូ ន្  
៦. សំ ូមព្យរថ្ន្សកមមភាព្យ៖ _____ឈធវើសកមមភាព្យត្គបយ់៉ា ង _____ ឈធវើសកមមភាព្យត្តូវមាន្កត្មតិ 
 (ត្តូវបំឈព្យញេិខតិ Phys. Ed. Medical Exemption/Program Modification Form MEH-23) 
 បញ្ញជ កព់្យបីំោមឈនសងៗ៖   
៧. សរឈសរឈ ម្ ោះថ្នា ផំ្ែេឈត្បើសព្យវថ្ងៃទាងំអស់៖ 
 ឈ ម្ ោះថ្នា ៖ំ _________________________________________________________ មូេឈហតញផ្ែេត្តូវឈត្បើ៖_______________________ 

៨. សរឈសរបញ្ញា ទាងំអស់ តាមត្បវតត ិឬតាមការព្យនិ្ិតយ៖   គូសព្យសីាថ ន្ភាព្យថ្ន្ជមៃ ឺ
១.  កំព្យញងព្យាបាេ ព្យាបាេរេួឈហើយ បញ្ជូ ន្ឈៅកផ្ន្ែងឈនសង 
២.   កំព្យញងព្យាបាេ ព្យាបាេរេួឈហើយ បញ្ជូ ន្ឈៅកផ្ន្ែងឈនសង 
៣.   កំព្យញងព្យាបាេ ព្យាបាេរេួឈហើយ បញ្ជូ ន្ឈៅកផ្ន្ែងឈនសង 

_____ មនិ្ឈ ើញមាន្បញ្ញា អវឈីទ 

ឈយបេ់/គឈត្មាងបន្តការព្យាបាេ/ការផ្ នាពំ្យិឈសសសត្មាបស់ាលា៖ 

ហតថឈេខារបស់អាកព្យាបាេ (ត្តូវការ) ទូរស័ព្យទ 
ទូរសារ 

ត្តារបស់ការយិេ័យអាកព្យាបាេ (ត្តូវការ) 

អាស័យដ្ឋា ន្ ថ្ងៃព្យិន្តិយ 

 



Translation and Interpretation Center FERPA (Release of Directory Information Opt-out) 

2/2017 Khmer 

ក្រសងួអប់រនំៃទកី្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ការយិាល័យផ្នែក សិទ្ធ ិនិង ការទ្ទ្ួលខុសត្រូវរបស់សិសស 

440 N. Broad Street, Second Floor 

Philadelphia, PA 19130 
Rachel Holzman, Esquire 

នាយិការង 
លខិរិជត្រើសជរ ើសមនិចលូរួមកែងុការបញ្ចញ ពរ័ម៌ានចាំបាច ់ 

 

ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា អាចបញ្ចេញ «ពត័ម៌ាៃចបំាច»់ តាមការរំណតដ់ែលសមគរួ ញ្ោយមៃិចបំាចម់ាៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរ ញ្លើរ
ដលងដតញ្លារអនរបាៃជក្មាបក្រសួងអបរ់ជំាមុៃ តាមវធីិរបស់ក្រសួង ថាមៃិឲ្យបញ្ចេញពត័ម៌ាៃ។ 
 

ពត័ម៌ាៃចបំាច ់រមួមាៃ៖ ញ្ ម្ ោះ អាស័យោា ៃ ញ្លខទូរស័ពទ នងៃរំញ្ណើ ត ៃិងក្សុររំញ្ណើ ត មុខវជិាា សិរា ការចូលរមួរនុង សរមមភាព ៃិង រីឡាញ្សសងៗ ដែលញ្គបាៃ
ទទលួស្គា ល់ រំពស់/ទមៃៃ ់ញ្បើសិៃជាសមាជិរនៃក្រុមរីឡា វតតមាៃអវតតមាៃ សញ្ញា បក័្ត រង្វវ ៃ ់រូបងត កាលវភិាគសិរា ស្គលាដែលធ្លា បញ់្រៀៃ ៃិងភាស្គញ្ក្បើក្បចំ
នងៃ។  
 

ញ្ោលបំណងសំខាៃន់ៃពត័ម៌ាៃចបំាចគឺ់ ញ្ែើមបអីៃុញ្ញា តឲ្យ ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា យរពត័ម៌ាៃទងំញ្ៃោះ ពីឯរស្គរសិរារបស់រូៃញ្លារអនរ ោរញ់្ៅ
រនុងការញ្បាោះពុមពសាយអវីមយួរបស់ស្គលា រមួមាៃ៖ រមមវធីិសដមតង រាយតសួដមតងរបស់សិសសរនុងញ្រឿងញ្លាខ ៃ ស្គរពត័ម៌ាៃរបស់ស្គលា ញ្សៀវញ្ៅក្បចឆំ្ន  ំបចា ីរិតតិយស 
ឬញ្ៅរនុងបចា ីញ្សសងៗ ដែលញ្គទទួលស្គា ល់ រមមវធីិបចេបក់ារសិរា ៃិងបចា ីសរមមភាពរីឡាជាញ្ក្ចើៃ ែូចជារីឡា បាល់ញ្បាោះ ញ្គបង្វា ញពី ទមៃៃៃិ់ងរំពស់ របស់សមា
ជិរនៃក្រុមរីឡា។ 
 

ពត័ម៌ាៃញ្ៃោះរអ៏ាចសតល់ឲ្យញ្ៅអងាការញ្ៅញ្ក្ៅក្រសួងណាដែលមាៃសិទធិទទលួបាៃ ញ្បើសិៃជាមាៃការញ្សនើសំុ។ អងាការញ្ៅញ្ក្ៅក្រសួងដែលមាៃសិទធិទទលួ រមួមាៃ 
ដតោម ៃរំណត ់អងាការ សតល់អាហារូបររណ៍ ស្គលាវជិាា ជីវៈ/បញ្ចេរញ្ទស ៃិងរដៃាងដែលសិសសអាចញ្ធវើការ។ តាមការទទលួស្គា ល់ៃូវសិទធិររាការសមាៃ តរ់បស់ក្រុម
ក្គួស្គរ ចាបរ់បស់ក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ៃឹងមៃិសតល់ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់ញ្ៃោះញ្ៅឲ្យក្រុមហ្ ុៃឯរជៃញ្ទ។ 
 

មាតាបិតា ឬសិសាៃុសិសស (អាយុ១៨ឆ្ន ញំ្ ើងញ្ៅ) មាៃសិទធិមៃិឲ្យញ្គបញ្ចេញ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់ញ្ោយមាៃការញ្សនើសំុជាលាយលរខណ៍អរសរ។ ញ្បើសិៃជាញ្លារអនរ
ចងប់ែិញ្សធមៃិឲ្យញ្គបញ្ចេញ ពត័ម៌ាចបំាច ់ញ្ោយមៃិចបំាចម់ាៃការសរញ្សរយល់ក្ពមជាមុៃ សូមបំញ្ពញលិខិតញ្ៃោះឲ្យបាៃញ្ពញញ្លញ ញ្ហ្ើយញ្សញើញ្ៅស្គលារបស់
រូៃញ្លារអនរ រនុងរំ ុងញ្ពលែប ់(១០) នងៃ ចបពី់នងៃចុោះញ្ ម្ ោះ។ ញ្ៅញ្ពលណាដែលលិខិតញ្ៃោះបំញ្ពញរចួ ញ្ហ្ើយញ្សញើញ្ៅស្គលា រចួញ្ហ្ើយ ការញ្ក្ជើសញ្រ ើសរបស់ញ្លារ
អនរៃឹងមៃិអាចផ្លា ស់បតូរបាៃញ្ទ លុោះក្តាដតញ្លារអនរបំញ្ពញលិខិតងមី ញ្ហ្ើយញ្សញើមរស្គលាវញិ។ ញ្ក្បើលិខិតញ្សសងោន សក្មាបញ់្រមងមាន រ់ៗ ។ ញ្សញើលិខិតញ្ៃោះក្ត បម់រវញិ 
រនុងររណីដែលញ្លារអនរមៃិចងឲ់្យញ្គបញ្ចេញញ្ ម្ ោះញ្ៅរនុង ពត័ម៌ាៃចបំាច។់   
 

ខ្ញំមិៃចង់ឲ្យញ្គ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់ញ្ទ ញ្ហ្ើយញ្សនើសំុអវីមយួែូចខាងញ្ក្កាមញ្ៃោះ៖ 
__ រំុបញ្ចេញ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់របស់រូៃខញុ ំឲ្យញ្ស្គោះ។ មៃិឲ្យពត័ម៌ាៃសក្មាប ់ការញ្បាោះពុមពសាយរបស់ស្គលា សរមមភាពរបស់ស្គលា ស្គលាវជិាា ជីវៈ អងាការសតល់អា

ហារូបររណ៍ ឬរដៃាងញ្ធវើការ។ 
__ រំុបញ្ចេញ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់របស់រូៃខញុ ំឲ្យញ្ស្គោះ ញ្លើរដលងដតសក្មាប ់ការញ្បាោះពុមពសាយរបស់ស្គលា សរមមភាពរបស់ស្គលា ៃិងអងាការញ្ៅញ្ក្ៅក្រសួងដែល

មាៃសិទធិទទលួ។  
__ រំុបញ្ចេញ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់របស់រូៃខញុ ំឲ្យញ្ស្គោះ ញ្លើរដលងដតសក្មាប ់ការញ្បាោះពុមពសាយ ៃិង សរមមភាពរបស់ស្គលា។ 
__ រំុបញ្ចេញ ពត័ម៌ាៃចបំាច ់របស់រូៃខញុ ំញ្ៅឲ្យអនរញ្ក្ជើសញ្រ ើសទហាៃ (សក្មាបដ់តសិសសថាន រទី់១១ ៃិងទី១២) 
__ ខញុ ំមៃិអៃុញ្ញា តឲ្យរូៃរបស់ខញុ ំចូលរមួការសទងម់តិណាដែលទរទ់ងៃឹងអវីមយួ ឬញ្ក្ចើៃ ដែលមាៃញ្ៅរនុងលិខិត PPRA 
 
_______________________________________   __________________________   __________________ 

ញ្ ម្ ោះសិសស (សូមសរញ្សរឲ្យចាស់)   ញ្ ម្ ោះស្គលា (សូមសរញ្សរឲ្យចាស់)  អតតញ្លខសិសស 
 

________________________________   ________________________   _______________ 

ញ្ ម្ ោះ មាតាបិតា/អាណាពាបាល (សូមសរញ្សរឲ្យចាស់)  ហ្តថញ្លខារបស់ មាតាបិតា/អាណាពាបាល  នងៃដខ 

 

________________________________________ 

ហ្តថញ្លខារបស់សិសស (ញ្បើសិៃជាមាៃអាយុ១៨ឆ្ន ញំ្ ើងញ្ៅ) 



Translation and Interpretation Center FERPA (Notification for Directory Information) 

2/2017 Khmer 

 

ច្បាបច់្បម្លងសម្រាប់ាតាបិតា 
សទិ្ធនិៃការអបរ់រំបសក់្រមុក្រសួារ ៃងិ ច្បាបរ់រាសទិ្ធឯិរជៃ (FERPA) 

រណំតស់ម្គា លអ់ពំ ីពត័ម៌្គៃចបំាច្ប ់(Directory Information) 

សិទ្ធិនៃការអបរ់រំបស់ក្រុមក្រួសារ ៃិងច្បាបរ់រាឯរសារសិទ្ធិឯរជៃ ជាច្បាបរ់ដ្ឋសហពៃ័ធ តក្មូវឲ្យក្រសួងអបរ់នំៃទី្ក្រងុហវឡីាដដ្លហវយ៉ា ដោយមាៃររណីដលើរ
ដលងមយួចំ្បៃៃួ ឲ្យស ំការយល់ក្ពមតាមការសរដសរជាលាយលរខណ៍អរសរពីដលារអនរ ម ៃៃឹងបដចេញពត័ម៌ាៃដដ្លដរចាតទ់្ រថាផ្ទា ល់ខ្លួៃរបស់សិសស ពីសំ
ណ ំ ឯរសារអបរ់ ំរបស់រូៃដលារអនរ។ ដ ោះជាដូ្ដច្បនោះរដ៏ោយ ក្រសួងអបរ់អំាច្បបដចេញ «ពត័ម៌ាៃចាបំាច្ប/់Directory Information» តាមការរំណតដ់ដ្លសមរមយ 
ដោយមៃិចាបំាច្បម់ាៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរ ដលើរដលងដតដលារអនរបាៃជក្មាបក្រសួងជាម ៃ តាមវធីិរបស់ក្រសួង ថាមៃិឲ្យបដចេញពត័ម៌ាៃ។ 
ដោលបំណងសំខាៃបំ់ផ តនៃបចជ ីពត័ម៌ាៃដៃោះ រឺដដ្ើមបអីៃ ញ្ញា តឲ្យក្រសួងអបរ់ដំក្បើពត័ម៌ាៃ ងំដៃោះ ពីឯរសារអបរ់រំបស់រូៃដលារអនរ ដៅរន ងការផសពវផាយពត័៌
មាៃអវីមយួរបស់សាលា។ ឧ ហរណ៍ រមួមាៃ៖ 

 លិខិ្តផាយដំ្ណឹងអំពីការសដមែង បង្ហា ញពីតសួដមែងរបស់សិសសដៅរន ងដរឿងដលាខ ៃ  
 ដសៀវដៅក្បចាឆំ្ន រំបស់សាលា 
 បចជ ីរិតែិយស ឬ បចជ ីទ្ទ្លួសាា ល់ ដផសងៗ 
 រមមវធីិបចេបក់ារសិរា ៃិង 
 ពត័ម៌ាៃអំពីការក្បរតួរីឡា ដូ្ច្បជា រីឡាចំ្បបាប ់ដរបង្ហា ញពី ទ្មងៃ ់ៃិង រមពស់ របស់រីឡាររដៅរន ងក្រុម 

ជាទូ្ដៅ ពត័ម៌ាៃចាបំាច្ប ់ដបើសិៃជាដរបដចេញដៅ មៃិបណ្ដា លឲ្យមាៃដក្ោោះថាន រ ់ឬ រដំលាភដ្ល់សិទ្ធឯិរជៃ ដ ោះដទ្ ដហើយដររអ៏ាច្បបដចេញដៅឲ្យអងាការ
ដដ្លដៅដក្ៅក្រសួង ដោយមៃិបាច្បស់ ំការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរពីមាតាបិតា។ អងាការដដ្លដៅដក្ៅក្រសួងរមួមាៃ ប៉ា ដៃែោម ៃរំណត ់ក្រុមហ  ៃដដ្ល
ផលិតចិ្បដចេ ៀៃសក្មាបថ់ាន រ ់ ឬដបាោះព មពដសៀវដៅក្បចាឆំ្ន រំបស់សាលា។ ជាបដៃែមដទ្ៀត ច្បាបពី់ររបស់រដ្ឋសហពៃ័ធ តក្មូវឲ្យ អនរតំណ្ដងសាែ បៃអបរ់រំន ងតំបៃ ់
(LEAs) ដដ្លទ្ទ្លួជំៃយួដៅដក្កាម ច្បាបអ់បរ់ ំសាលាបឋមសិរា ៃិង វទិ្ាល័យ នៃឆ្ន ១ំ៩៦៥ (ESEA) ផាល់ឲ្យអនរដក្ជើសដរ ើស ហាៃ តាមការដសនើស ំ ៃូវ
ពត័ម៌ាៃដូ្ច្បតដៅ - បចជ ី ដ ម្ ោះ អាស័យោឋ ៃ ៃិង ដលខ្ទូ្រស័ពា - ដលើរដលងដតមាតាបិតាបាៃក្បាបដ់ៅអនរតំណ្ដងសាែ បៃអបរ់រំន ងតំបៃថ់ា ពរួោតម់ៃិច្បងឲ់្យ
ដរបដចេញបចជ ីពត័ម៌ាៃដោយោម ៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរជាម ៃ ពីពរួោតដ់ ើយ។ ១ 

ដបើសិៃជាដលារអនរមៃិច្បងឲ់្យក្រសួងអបរ់បំដចេញពត័ម៌ាៃចាបំាច្បពី់សំណ ំ ឯរសារអបរ់រំបស់រូៃដលារអនរ ដោយោម ៃការយល់ក្ពមជាលាយលរខណ៍អរសរជា
ម ៃពីដលារអនរ ដលារអនរក្តូវជក្មាបឲ្យក្រសួងដឹ្ង តាមការសរដសរជាលាយលរខណ៍អរសររន ងរំ  ងដពលដ្ប ់(១០) នងង ដក្កាយពីបាៃច្ប ោះដ ម្ ោះ។ ក្រសួងអបរ់ ំ
បាៃចាតទ់្ រពត័ម៌ាៃខាងដក្កាមដៃោះថាជាពត័ម៌ាៃចាបំាច្ប៖់ 

- ដ ម្ ោះសិសស 
- អាស័យោឋ ៃ 
- ដលខ្ទូ្រស័ពា 
- ភាសារំដណើ ត 
- របូងត 
- ទី្រដៃលង ៃិង នងង រំដណើ ត 
- ម ខ្វជិាជ សិរា 
- នងងចូ្បលដរៀៃ 
- រក្មតិថាន រ ់

- ការចូ្បលរមួរន ងសរមមភាពដដ្លដរទ្ទ្លួសាា ល់ជាផលូវការ ៃិង រីឡា 
- ទ្មងៃ ់ៃិង រមពស់ ដបើសិៃជាដៅរន ងក្រមុរីឡា 
- សញ្ញា បក័្ត បណ័ណ រិតែយិស ៃិង ពាៃរង្ហវ ៃ ់ដដ្លបាៃទ្ទ្លួ 
- ក្រសួងអបរ់ ំឬសាែ បៃ័ ដដ្លបាៃដៅដរៀៃរន ងដពលងមីៗ 
- អតែដលខ្របស់សិសស ដ ម្ ោះសមាា ល់សក្មាបដ់ក្បើដក្រឿងដអ ចិ្បក្តូៃិច្ប ឬ ដលខ្/អរសរ 
សមាង តដ់ផសងដទ្ៀត សក្មាបដ់ក្បើរន ងការ រទ់្ងោន តាមក្បពៃ័ធដអ ចិ្បក្តូៃិច្ប ដដ្លមៃិ
អាច្បដក្បើដដ្ើមប ីញយរឯរសារអបរ់ ំដបើោម ៃដលខ្សមាង ត ់(PIN) ពារយសមាង ត ់
។ល។ (អតែដលខ្ក្បជាជៃ (SSN) របស់សិសស ដលខ្ ងំអស់ ឬដលខ្ខ្លោះ មៃិអាច្ប
ដក្បើសក្មាបដ់ោលបំណងដៃោះបាៃដទ្។) 

__________________________________________________ 
១ ច្បាប ់ងំដៃោះមាៃ៖ មាក្តា ៩៥២៨ នៃច្បាបអ់បរ់ ំសាលាបឋមសិរា ៃិង វទិ្ាល័យ / Section 9528 of the Elementary and Secondary Education Act 

(20 U.S.C. § 7908) ៃិង 10 U.S.C. § 503(c). 



Translation and Interpretation Center  PPRA Opt-out  
2/2017  Khmer 

ច្បាបច់្បម្លងសម្រាប់ាតាបិតា 
កណំតហ់េត ុPPRA នងិ ការយលព់្រម/ការហព្រើសហរ ើសមនិ ចលូរួមសកមមភារ អ្វមីយួ 

 

ការការពារ នៃការកែករែច្បាែស់្តីអំពីសិ្ទ្ធិរែស់្សិ្ស្ស (PPRA), 20 U.S.C. § 1232h តររូវឲ្យរែសួ្ងអែរ់នំៃទ្រីែងុហ្វឡីាកែលហ្វយ៉ា 
ជរាែទៅទោែអនែ ៃិងស្ ំការយល់រពរ ឬអៃ ញ្ញា តឲ្យទោែអនែទរជើស្ទរ ើស្រៃិឲ្យែនៃច្បនលររួែន ងស្ែរមភាពពអវីរយួរែស់្សាោ។ 
ស្ែរមភាពពទងំទៃេះររួាៃការស្ទងរ់ត ិទ្វើវាិពគ ឬការវាយតនរៃសិ្ស្ស កែលទែទ់្ងៃឹងអវីរយួ ឬអវីជាទរច្បើៃ នៃជំពនែទងំររែំីែនច្ប 
តទៅទៃេះ («ការស្ទងរ់តិនៃការរែាការស្ាា ត»់)៖ 

 
១. ការច្បនលររួែន ងគណែែសៃទោរយ ឬជំទៃឿ រែស់្សិ្ស្ស ឬរែស់្ាតាែិតាសិ្ស្ស។ 
២. ែញ្ញា  ខួរែាល ឬ ផ្ៃនវច្បិតត រែស់្សិ្ស្ស ឬរែស់្រែុររគសួារសិ្ស្ស។ 
៣. អាែែបែិរោិ ឬច្បរោិ អំពីការររួរែ័ស។ 
៤. អាែែបែិរោិកែល ខ ស្ច្បាែ ់រៃិច្បនលស្ងគរ ែង្ហា ញថាខៃួៃរែរពឹតតខ ស្ ឬ រែរពឹតតទថាែទែ។ 
៥. វាយតនរៃរៃិលអច្បំទពាេះអនែណាាន ែ ់កែលាៃទ្ំនាែទ់្ៃំងជិតស្និទ្ធៃឹងរែរុរគួសារ រែស់្អនែផ្តល់ច្បទរៃើយ។ 
៦. ាៃទ្ំនាែទ់្ំៃងជាស្ាា ត ់តារផ្ៃនវច្បាែែ់នច្បជា ជារយួ ទរធាវ ីទវជជែណឌិ ត ឬអាចារយសាស្នារគឹស្ត។ 
៧. ាៃទ្ំនាែទ់្ៃំង ឬ កាៃស់ាស្នា ឬជំទៃឿ រែស់្សិ្ស្ស ឬរែស់្ាតាែិតា ឬ 
៨. ររែច់្បំណន ល កែលរៃិករៃតររូវទ ើងទោយច្បាែ ់ទែើរបសី្ទររច្បពីសិ្ទ្ធិកែលអាច្បច្បនលររួែន ងែរមភវ ិ្ ី។ 

 
ទស្ច្បែតីតររូវទៃេះ ែា៏ៃរែសិ្ទ្ធិាពពច្បំទពាេះ ការរែរនល ការែទចេញ ឬការទរែើ ពត័ា៌ៃរែស់្សិ្ស្ស ស្រាែទ់ោលែំណងនៃការ 
ផ្ាយពាណិជជែរមភ («ការស្ទងរ់តិស្រាែក់ារផ្ាយពាណិជជែរមភ») ៃិងការពិៃិតយរាងកាយអវីរយួ។ 
 
ែន ងទពលទវោរយួែស៏្រររយ រ ៃៃឹងរែឋរលចាែទ់ផ្ដើរទ្វើការស្ទងរ់ត ិឬ ទ្វើស្ែរមភាពពអវី រែសួ្ងអែរ់ៃំងឹផ្ដល់ជនៃាតាែិតាៃនវលិ
ខិតជនៃែំណឹងអំព ីការស្ទងរ់តិ ស្ែរមភាពព ៃិង ផ្ដល់ឱកាស្ទរជើស្ទរ ើស្រៃិឲ្យែនៃច្បនលររួ រពរទងំឱកាស្ពិៃិតយទរើលការស្ទងរ់តិ។ 
(ស្នរែតស់្ាគ ល់ថាលិខិតទៃេះ ៃិង ការយល់រពរ/ការទរជើស្ទរ ើស្រៃិច្បនលររួ អាច្បែតនរពាីតាែិតា ទៅសិ្ស្សណាកែលាៃអាយ ១៨
ឆ្ន ទំ ើងទៅ ឬ អៃីតជិៃកែលរៃិទៅទរការការរគែរ់គងរែស់្អាណាពារលទោយរស្ែច្បាែ ់រែស់្រែឋ។)  

 




