
Translation and Interpretation Center (02/2020)  ESY Transportation Parent Instructions (Khmer) 

កម�វិធីបែន�មៃថ�សកិ្សោ - ឆា� ២ំ០២០ 
្រកសួងអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉

ករយិាល័យផ�ល់ជនំយួពិេសស 

ATTENTION: School Staff  
Please read and follow instructions below carefully. Thank you. 

1. SCHOOL Must Complete This Section (Required)៖ 

 
 

 
 
 

 

2. SCHOOL must distribute this form to parents of ESY-Eligible Students for completion.  

3. SCHOOL must complete the 2020 ESY Transportation “Google” Form with the information below.  

4. SCHOOL must file completed form in student confidential file. DO NOT FORWARD FORM. Forms received at OSS    
    will be returned to schools for processing.  

  
 

ជូនចំេពះ មាតបតិ៖           ៃថ�ែខ/Date:_______________ 
 

េនេពលវយតៃម� IEP ចុងេ្រកយរបស់កូនេលកអ�ក េគបានសេ្រមចថា កូនេលកអ�កមានសិទ�ចូិលរមួក�ុងកម�វធិបីែន�មៃថ�សិក្សោ្របចឆំា�  ំ(ESY)។ ្របេភទ នងិ ចនំួន ៃនកម�វធិី
បែន�មៃថ�សិក្សោ្របចឆំា� ែំដលកូនេលកអ�កនងឹទទលួ គឺេយាងេទេលេសចក�ី្រត�វកររបស់កូនេលកអ�ក េហយេគបានពភិាក្សោ ឬនឹងពិភាក្សោក�ុងអង�្របជុំ IEP និងជាមយួ្រក�ម IEP 
របស់កូនេលកអ�ក។ េគនឹងសរេសរអពំកីរបេ្រមទងំេនាះេនក�ុង IEP របស់កូនេលកអ�ក។ លិខតិេនះ្រគានែ់តចងប់�� កឲ់្យដឹងថាេតេលកអ�កចងឲ់្យកូនរបស់េលកអ�កចូលរមួ

ក�ុងកម�វធិបីែន�មៃថ�សិក្សោ្របចឆំា� ែំដរឬអត ់េហយ្រកសួងអបរ់្ំរត�វករលិខតិេនះេដម្បេីរៀបចំករេធ�ដំេណ រ និងករជួយ ស្រម�លេផ្សងេទៀត ែដលសមរម្យេទតមេសចក�្ីរត�វកររបស់

កូនេលកអ�ក។ 
 

េបេលកអ�កចងប់��ូ នកូនឲ្យចូលរមួក�ុងកម�វធិបីែន�មៃថ�សិក្សោ្របចឆំា�  ំករយិាល័យែផ�កយានជនំិះនងឹេផ�លិខតិេទេលកអ�ក ែដលទកទ់ងនឹង ទកីែន�ងៃនកម�វធិបីែន�មៃថ�សិក្សោ្រប

ចឆំា�  ំនងិករេរៀបចយំានជំនិះ រមួទងំេម៉ាងេពលែដលរថយន�មកទទលួេក�ង។ ជាទូេទ កម�វធិីបែន�មៃថ�សិក្សោ ផ�ល់ឲ្យេនៃថ� អង� រ ពុធ នងិ ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ពីេម៉ាង ៩ ្រពកឹ ដល់

េម៉ាង ១ រេសៀល។ ចបេ់ផ�មេនៃថ�អង� រ ទ ី៣០ ែខមថុិនា ឆា�  ំ២០២០ េហយចបេ់នៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទ ី៦ ែខសីហ ឆា�  ំ២០២០។ េទះបជីាយ៉ាងដូេច�ះកេ៏ដយ េបសិនជា្រក�ម IEP 
របស់កូនេលកអ�កសេ្រមចថា កូនរបស់េលកអ�ក្រត�វទទួលករបេ្រម េលសពី តចិជាង ឬ ខុសព ីករបេ្រមែដលេគអចផ�ល់ឲ្យតមកលវភិាគេនះ េគនងឹសេ្រមចពី កលវភិាគ ទី
កែន�ង នងិ យានជំនិះ ស្រមាបកូ់នរបស់េលកអ�កេទតមេសចក�ី្រត�វកររបស់សិស្សមា� ក់ៗ ។ 
 

េលកអ�កកន៏ងឹទទលួស� កេឈ� ះស្រមាបកូ់នរបស់េលកអ�កជាមយួនឹងលិខតិយានជំនិះ។ េបសិនជាកូនេលកអ�កមនិអច្របាបេ់ឈ� ះរបស់ខ�ួនេទមនុស្សេពញវយ័បាន េនេពល

ែដលេគសួរ េយងខ�ុសំុំឲ្យបពំកស់� កេឈ� ះឲ្យបានសមរម្យេនេលខ�ួនរបស់កូនេលកអ�ក េនៃថ�ដបូំងៃនកម�វធិបីែន�មៃថ�សិក្សោ។ េធ�ដូេច�ះនងឹអចជយួ ដល់សុវត�ិភាពរបស់សិស្ស

ទងំអស់។ សូម បំេពញ េហយ ចុះហត�េលខ ខងេ្រកមេនះ។ សូម្របគល់លិខិតែដលបានបំេពញចបស់ព�្រគបេ់ទឲ្យសលរបស់កូនេលកអ�ក។ 

ករចុះេឈ� ះក�ងុកម�វិធបីែន�មៃថ�សកិ្សោឆា�  ំ២០២០ - ករែណនាសំ្រមាបម់ាតបិត៖ (បំេពញ ៤ ចណុំចខងេ្រកម) 
 

មាតបតិ/អណាព្យោបាល សូមបេំពញ (សូមគូសយកែតមយួ នឹងចូលរមួ ឬ នឹងមិនចូលរមួ)៖ 

១.   កូនខ�ុ ំ នងឹចលូរួម ក�ុងកម�វធីិបែន�មៃថ�សិក្សោឆា�  ំ២០២០។ ឬ / My child WILL ATTEND the 2020 ESY Program. OR 
       កូនខ�ុ ំ នងឹមនិចលូរួម ក�ុងកម�វធីិបែន�មៃថ�សិក្សោឆា�  ំ២០២០។ / My child WILL NOT ATTEND the 2020 ESY Program. 

២.   ខ�ុនំងឹដឹក កូនខ�ុេំទកនក់ែន�ងកម�វធីិបែន�មៃថ�សិក្សោ។ ឬ / I WILL TRANSPORT my child to the ESY site. OR 

       េទទទលួ កូនខ�ុ ំេនអស័យដ� នេនះ។/ PICK UP my child at this ADDRESS.   

៣.   ខ�ុនំងឹេទដឹក កូនខ�ុ ំពីកែន�ងកម�វធីិបែន�មៃថ�សិក្សោ។ ឬ / I WILL TRANSPORT my child from the ESY site. OR 

       ជនូ កូនខ�ុ ំេទអស័យដ� នេនះ/ DROP OFF my child at this ADDRESS:   
 

៤. អ�កែដល្រត�វទកទ់ងេទ េនរដូវេក�  / SUMMER CONTACT:    

                                                                           េឈ� ះេពញ/Contact’s Full Name  េលខទូរស័ព� /Contact’s Phone# 

                

ហត�េលខរបស់ មាតបិត/អណាព្យោបាល/ Signature of Parent/Guardian     ៃថ�ែខ/Date 

េឈ� ះសល/ School Name:               

េគាត�នាម របស់សិស្ស/Student’s Last Name:       នាម របស់សិស្ស/Student’s First Name:      

អត�េលខសិស្ស/ Student ID#:            ៃថ�កេំណ ត/ Date of Birth:       


