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សណួំរផ្ែលត្េឧសាសរួអពំថី្នែ កម់នុមត្តេយយ 
សណួំរ ចត្មលើយ 
ត ើអស់ថ្លៃប ៉ុន្មា ន? ឥ បងប់្រាក។់ 
ថ្លៃណាខ្ៃះ និង ត  ងប ៉ុន្មា ន? ត  ងអាចខ្៉ុសៗគ្នា  តៅតាមទីកន្នៃងនីមយួៗ ប ៉ុន្នែត  ងជាទូតៅគឺ៖ 

ថ្លៃចន័ទ ដល់ ថ្លៃប្ររហសប ិ៍ រីត  ង ៨:៣០ ប្ររឹក ដល់ ៣:០០ រតសៀល 
ថ្លៃស៉ុប្រក រីត  ង ៨:៣០ ប្ររឹក ដល់ ១២:៣០ រតសៀល 

ត ើតគផ្ែល់អាហារថ្លៃប្រ ងឲ់្យកូនខ្្៉ុ ុំន្ដរឬតទ? តគនឹងផ្ដល់ អាហារតរលប្ររឹក អាហារថ្លៃប្រ ង ់និង ចុំណីតៅថ្លៃរតសៀល ដល់កូនតោកអាកតោយឥ គិ  
ថ្លៃរីតោកអាក។ តសវាតនះឧប ថមភតោយ កមាវធីិមហូបអាហារសប្រ ប ់ក៉ុ រ និង មន៉ុសសតរញវយ័។ 

ត ើ នតសវារលយនដសាោន្ដរឬតទ? តសវាយានជុំនិះតាមរយៈប្រកសួងអបរ់ ុំ មនិផ្ដល់ឲ្យក៉ុ រម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយតទ។ 
ត ើខ្្៉ុ ុំអាចតៅជបួប្រគរូបស់កូនខ្្៉ុ ុំ និង តៅតមើល
ថ្នា កត់រៀនរបស់រកួតគ ម៉ុនថ្លៃចូលតរៀនដុំបូង 
ានន្ដរឬតទ? 

ាន  តាបិតារបស់ក៉ុ រន្ដលច៉ុះត ា្ ះចូលតរៀនលាី នឹង នឱកាសតនះ តៅតរលជបួប្របជ៉ុុំសប្រ បក់ារ
ន្ណន្មុំ ន្ដលណា ត់រលជបួគ្នា រវាង  តាបិតា និង ប្រគូ។  

ត ើ តាបិតាប្រ ូវបុំតរញ លិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំ
ចូលតរៀនថ្នា កម់៉ុនមត ែយយលាី ឬតទ តបើសិនជា 
ក៉ុ រប្រ ឡបម់កចូលរមួកា៉ុ ងកមាវធីិតនះ តៅឆ្ា ុំ 
ទី២? 

មនិាចត់ទ  តាបិតាមនិចុំាចប់ុំតរញលិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀនលាីតទ។ ចុំតពាះសិសសតៅកា៉ុងកមាវធីិ 
Head Start និង Bright Futures តគ ប្រមូវឲ្យ ន ការរិនិ យស៉ុខ្ភារ ការរិនិ យតធាញ និង ការចកថ់្នា ុំ
បង្កា រតោគ លាីៗ។ ជាបន្នថមតទៀ  ចុំតពាះសិសសតៅកា៉ុងកមាវធីិ Bright Futures កប៏្រ ូវការលិខិ្ សប្រ ប ់
កមាវធីិមហូបអាហារសប្រ ប ់ក៉ុ រ និង មន៉ុសសតរញវយ័ លាីផ្ងន្ដរ។ 

ត ើក៉ុ រម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ  នអាយ៉ុប ៉ុន្មា នឆ្ា ុំ? ក៉ុ រប្រ ូវ នអាយ៉ុយា ងតហាចណាស់៣ឆ្ា ុំ តៅថ្លៃ ឬម៉ុនថ្លៃ ទី១ ន្ខ្កញ្ញា  ថ្នឆ្ា ុំន្ដលរកួតគចងច់៉ុះត ា្ ះ
តរៀនតៅកា៉ុងកមាវធីិម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ។ តបើសិនជាក៉ុ រ នអាយ៉ុ៥ឆ្ា ុំ តៅថ្លៃ ឬម៉ុនថ្លៃ ទី១ ន្ខ្កញ្ញា  រកួតគ
ប្រ ូវច៉ុះត ា្ ះតរៀនតៅកា៉ុងថ្នា កម់ត ែយយ។ តបើសិនជាក៉ុ រ នអាយ៉ុ៥ឆ្ា ុំ តៅថ្លៃ ឬតប្រកាយថ្លៃ ទី២ ន្ខ្
កញ្ញា  រកួតគ នអាយ៉ុអាចចូលតរៀនថ្នា កម់៉ុនមត ែយយ។ 

ត ើខ្្៉ុ ុំអាចច៉ុះត ា្ ះកូនតោយវធីិណា? តដើមបចី៉ុះត ា្ ះកូនឲ្យចូលតរៀន តោកអាកប្រ ូវបុំតរញ លិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀនថ្នា កម់៉ុនមត ែយយ និង
ផ្ដល់ឯកសារន្ដលតគប្រ ូវការទុំងអស់។ រ ័ ៌នលមអ ិ នតៅកា៉ុងលិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀន។  
លិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀន  នតៅទីកន្នៃងថ្នា កម់៉ុនមត ែយយ តៅកា៉ុងវ៉ុបិថ្សរបស់ប្រកសួងអបរ់ ុំ 
https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Khmer_Combo.pdf ឬ
តោយទូរស័រទតៅតលខ្ ២១៥-៤០០-៤២៧០ តហើយតធវើតាមសតមៃងន្ណន្មុំ តដើមបតីសាើស៉ុុំឲ្យតគតផ្្ើ លិខិ្ 
ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀន តៅឲ្យតោកអាក។ លិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀនថ្នា កម់៉ុនមត ែយយទុំងអស់ ប្រ ូវ
ោកព់ាកយតៅ អាស័យោា នតលខ្ 440 N. Broad St., បនទបត់លខ្ ១៧០។ តគទទលួ លិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំ
ចូលតរៀន រីតដើមដល់ច៉ុងឆ្ា ុំ។ 

ត ើ ប្រមវូឲ្យតសៃៀកពាកឯ់កសណាា ន ន្ដរឬតទ? ឯកសណាា នមនិន្មនជា ប្រមូវការចុំាចស់ប្រ បថ់្នា កម់៉ុនមត ែយយតទ។ តទះជាដូតចាះកត៏ោយ ន្មយកសា
ោខ្ៃះ  ប្រមូវឲ្យក៉ុ រម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយតសៃៀកពាកឯ់កសណាា នរណ៌របស់សាោ។ តគនឹងរិភាកា 
រ ័ ៌នអុំរីឯកសណាា ន តៅតរលជួបប្របជ៉ុុំសប្រ បក់ារន្ណន្មុំ តាបិតា។ 

https://webapps.philasd.org/stor/Preschool_Registration_Flyer_Khmer_Combo.pdf


ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ការយិាល័យផ្នែកអប់រកំុមារមុនថ្នែ ក់មត្តេយយ  
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សណួំរផ្ែលត្េឧសាសរួអពំថី្នែ កម់នុមត្តេយយ 
សណួំរ ចត្មលើយ 
ត ើខ្្៉ុ ុំអាចច៉ុះត ា្ ះកូនរបស់ខ្្៉ុ ុំតៅឯ មជឈ
មណឌ លអបរ់ ុំ  តៅអាស័យោា នតលខ្  440 N. 

Broad St. ានន្ដរឬតទ? 

ាន សូមយក៖ សុំប៉ុប្រ កុំតណើ  របស់កូនតោកអាក សុំណ៉ុុំ ឯកសារ ចកថ់្នា ុំបង្កា រតោគ ឬ ការវាយ ថ្មៃ 
ស៉ុខ្ភារ របស់កូនតោកអាក បណ័ណ ធាន្មោ បរ់ងស៉ុខ្ភាររបស់កូនតោកអាក ភសែ៉ុតាងថ្នប្រាកច់ុំណូល 
ន្ដលានរីការង្ករម៉ុនដករនធ និង ប្រាកត់ប្រៅរីការង្ករ ន្មតរលបចច៉ុបបនា របស់ប្រកុមប្រគួសារតោកអាក  
ភសែ៉ុតាងថ្នអាស័យោា នបចច៉ុបបនារបស់តោកអាក អ ែសញ្ញា ណបណ័ណ របស់តោកអាក។ តគនឹងតសាើស៉ុុំឲ្យ
តោកអាកចូលរមួកា៉ុងការតធវើស ភ សនផ៍្ងន្ដរ។ 

ត ើតរលណាតទើបខ្្៉ុ ុំដឹង តបើសិនជាតគទទលួកូន 
របស់ខ្្៉ុ ុំឲ្យចូលតរៀនកា៉ុ ងកមាវធីិតនះ? 

តគនឹងតផ្្ើ លិខិ្ ទទលួតកាងឲ្យចូលតរៀន និង លិខិ្ ថ្នបញ្ជ ីរងច់ុំ កា៉ុងកុំឡ៉ុងតរលបនួ (៤) សាដ ហ៍ បន្មទ ប់
រីការោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀន។ 

ខ្្៉ុ ុំានបុំតរញ លិខិ្ ោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀន ឲ្យ
កូនខ្្៉ុ ុំ ប ៉ុន្នែមិនទនា់នទទលួ លិខិ្ ទទលួតកាង
ឲ្យចូលតរៀន ឬ លិខិ្ ថ្នបញ្ជី រងច់ុំ តៅតឡើយ។  

 តាបិតាអាចទូរស័រទតៅតលខ្ ២១៥-៤០០-៤២៧០ តហើយតធវើតាមសតមៃងន្ណន្មុំ តដើមបទីទលួជុំនយួ 

ត ើកូនខ្្៉ុ ុំអាច នត ា្ ះតៅកា៉ុ ងបញ្ជី រងច់ុំ យូរ
ប ៉ុណាណ ? 

តកាងអាច នត ា្ ះតៅកា៉ុងបញ្ជ ីរងច់ុំតរញមយួឆ្ា ុំសិកា។ ការទទលួតកាងរបីញ្ជ ីរងច់ុំឲ្យចូលតរៀនថ្នា កម់៉ុន 
មត ែយយ គឺតយាងតៅតលើការចកតចញរបស់តកាងតផ្សងតទៀ រកីមាវធិីម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ តៅកន្នៃងតន្មះ។ តៅ
តរលណា នកន្នៃងទុំតនរ តគនងឹទូរស័រទតៅប្រកមុប្រគសួារន្ដល នត ា្ ះបន្មទ បត់ៅកា៉ុងបញ្ជ ីរងច់ុំសប្រ ប់
កន្នៃងតន្មះ។ 

ត ើ ប្រមវូការសប្រ បសិ់ទធិចូលរមួ នអវីខ្ៃះ? តកាងប្រ ូវ នអាយ៉ុតាម ប្រមូវការខាងតលើតនះ ប្រ ូវរស់តៅកា៉ុងទីប្រកុងហវីឡាន្ដលហវយ  ថ្នរដាផ្ិនស៉ុីលតវនញ  
តហើយប្រកុមប្រគួសារប្រ ូវ នប្រាកច់ុំណូលន្ដលប្រ ូវតាមសិទធិថ្នការចូលរមួ។ 
សប្រ ប ់កមាវធិី Head Start៖ សូមតមើល ប្រាកច់ុំណូលកប្រម ិអាកប្រកីប្រកថ្នកមាវធិ ីHead Start របស់រដាសហរន័ធ 
ឆ្ា ុំ២០១៦ តាមទុំហុំប្រគួសារ ដូច នខាងតប្រកាមតនះ។ 
សប្រ ប ់កមាវធិី Bright Futures៖ ប្រាកច់ុំណូលម៉ុនតរលដករនធប្របចុំឆ្ា ុំរបស់ប្រកុមប្រគួសារ មនិអាចតលើសរ ី
៣០០% ថ្ន ប្រាកច់ុំណូលកប្រម ិអាកប្រកីប្រក ឆ្ា ុំ២០១៦ តាមទុំហុំប្រគួសាររបស់រកួតគ ានតទ។ 
ប្រាកច់ុំណូលកប្រម ិអាកប្រកបី្រកឆ្ា ុំ ២០១៦ 

សប្រ ប៤់៨រដា នងិ ឌសី៉ុី/D.C. 
ប្រាកច់ុំណូលខ្ពស់បុំផ្៉ុ សប្រ បចូ់លរមួកា៉ុង

កមាវធិ ីHead Start  

៣០០% ថ្នប្រាកច់ុំណូលកប្រម ិអាកប្រកបី្រកឆ្ា ុំ ២០១៦ 
ប្រាកច់ុំណូលខ្ពស់បុំផ្៉ុ សប្រ បក់ារចូលរមួកា៉ុងកមាវធិ ីBright 

Futures Pre-K Counts  

ទុំហុំ
ប្រគសួារ 

ប្រាកច់ុំណូល 
កប្រម ិអាកប្រកបី្រក 

ទុំហុំប្រគសួារ ៣០០% ថ្នប្រាកច់ុំណូលកប្រម ិ
អាកប្រកបី្រក 

១ ន្មក ់ ១១.៨៨០$ ១ ន្មក ់ ៣៥.៦៤០$ 

២ ន្មក ់ ១៦.០២០$ ២ ន្មក ់ ៤៨.០៦០$ 

៣ ន្មក ់ ២០.១៦០$ ៣ ន្មក ់ ៦០.៤៨០$ 

៤ ន្មក ់ ២៤.៣០០$ ៤ ន្មក ់ ៧២.៩០០$ 

៥ ន្មក ់ ២៨.៤៤០$ ៥ ន្មក ់ ៨៥.៣២០$ 

៦ ន្មក ់ $32,580 ៦ ន្មក ់ ៩៧.៧៤០$ 

៧ ន្មក ់
តឡើងតៅ 

បូក ៤.១៦០$ សប្រ ប់
មន៉ុសស ា ក់ៗ ។ 

៧ ន្មក ់តឡើងតៅ 
បូក ១២.៤៨០$ សប្រ ប់
មន៉ុសស ា ក់ៗ ។ 



ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ការយិាល័យផ្នែកអប់រកំុមារមុនថ្នែ ក់មត្តេយយ  

Translation and Interpretation Center Early Childhood Education FAQs 

8/2016 Khmer 

សណួំរផ្ែលត្េឧសាសរួអពំថី្នែ កម់នុមត្តេយយ 
សណួំរ ចត្មលើយ 
ត ើខ្្៉ុ ុំអាចទកទ់ងអាកណា សប្រ បក់ារបតប្រមើ 
តផ្សងៗ? 

សូមទកទ់ងអាក ុំណាងទុំងតនះ តៅការយិាល័យន្ផ្ាកអបរ់ ុំក៉ុ រម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ 
Susan Maraschiello កមាវធិ ីBright Futures smaraschiello@philasd.org ២១៥-៤០០-៥៧៥៧ 
Abigail McMahon កមាវធិ ីHead Start amcmahon2@philasd.org ២១៥-៤០០-៤២៧០ 
Lawanna Lockhart កមាវធិ ីHead Start lbullock@philasd.org ២១៥-៤០០-៤២៧០ 

 

សណួំរផ្ែលត្េឧសាសរួអពំថី្នែ កម់ត្តេយយ 
សណួំរ ចត្មលើយ 
ត ើថ្លៃចូលតរៀនដុំបូងសប្រ បត់កាងថ្នា កម់ត ែ
យយ តៅថ្លៃណា? 
 

ថ្លៃចូលតរៀនដុំបូងសប្រ បសិ់សសថ្នា កម់ត ែយយ គឺមយួសាដ ហ៍តប្រកាយសិសសរបស់ប្រកសួងអបរ់ ុំទុំងអស់។ តៅ
សាដ ហ៍តន្មះ ប្រគូនឹងជបួជាមយួប្រកុមប្រគួសារតដើមប ីតធវើការន្ណន្មុំ/តធវើស ភ ស និង បុំតរញការតធវើស ភ សនអ៍ុំ
រីបទរិតសាធនថ៍្នកមាវធីិអបរ់ ុំក៉ុ រថ្នា កម់ត ែយយ។ ប្រគូតៅសាោន្ដលសិសសថ្នា កម់ត ែយយានច៉ុះត ា្ ះ 
នឹងទូរស័រទតៅ តាបិតាតដើមបកីុំណ ថ់្លៃតធវើស ភ ស។ សូមតមើលប្រប ិទិនរបស់ប្រកសួងអបរ់ ុំ តដើមបបី្រជាបរីថ្លៃ
ន្ខ្រិ ប្រាកដ តៅកា៉ុងវ៉ុបិថ្ស  www.philasd.org/language/khmer/calendar។ 

ត ើប្រកមុប្រគសួារតៅោកព់ាកយស៉ុុំចូលតរៀន
ថ្នា កម់ត ែយយ តៅទីណា? 

ជាទូតៅ សិសសច៉ុះត ា្ ះតៅសាោន្ដលសថិ តៅកា៉ុងប្ររុំន្ដនថ្ន ុំបនរ់ស់តៅប្រសបចាបរ់បស់ តាបិតា ឬ 
អាណារាាល។  តាបិតា/អាណារាាល តៅសាោកា៉ុង ុំបនរ់បស់រកួគ្ន  ់តដើមបចី៉ុះត ា្ ះកូនរបស់
គ្ន ។់  តាបិតាអាចទូរស័រទតៅតលខ្ ២១៥-៤០០-៤២៩០ តដើមបនី្សវងយល់ថ្នត ើសាោមយួណាជា
សាោន្ដលសថិ តៅកា៉ុង ុំបនរ់បស់រកួគ្ន  ់ឬ តមើលកា៉ុង «ន្សវងរកសាោ/School Finder តៅកា៉ុងវ៉ុបិថ្ស 

www.philasd.org/school_finder/km។ 
ត ើកូនខ្្៉ុ ុំប្រ ូវ នអាយ៉ុប ៉ុន្មា ន តទើបអាចចូល 
តរៀនថ្នា កម់ត ែយយាន? 
 

តកាងប្រ ូវ នអាយ៉ុ៥ឆ្ា ុំ តៅថ្លៃទី១ ន្ខ្កញ្ញា  ថ្នឆ្ា ុំន្ដលរកួតគចងច់៉ុះត ា្ ះចូលតរៀនថ្នា កម់ត ែយយ។ តបើសិន
ជាតកាង នអាយ៉ុ៥ឆ្ា ុំ តៅថ្លៃទី២ ន្ខ្កញ្ញា  រកួតគប្រ ូវន្ ច៉ុះត ា្ ះកា៉ុងកមាវធីិថ្នា កម់៉ុនមត ែយយ។ ប្រកសួងអបរ់ ុំ
ថ្នទីប្រកុងហវីឡាន្ដលហវយ  មនិឲ្យសិសសប្របឡង តដើមបឲី្យឆ្បា់នចូលតរៀនថ្នា កម់ត ែយយតទ តទះបីជាតៅកា៉ុង
កាលៈតទសៈណាកត៏ោយ។ 

ត ើ ប្រមវូការថ្នសិទធិចូលរមួកា៉ុ ងថ្នា កម់ត ែយយ 
 នអវីខ្ៃះ? 

តកាងប្រ ូវន្  នអាយ៉ុ៥ឆ្ា ុំ តៅថ្លៃទី១ ន្ខ្កញ្ញា  តាម ប្រមូវការ ថ្នឆ្ា ុំន្ដលរកួតគចងច់៉ុះត ា្ ះចូលតរៀន។ 

ត ើខ្្៉ុ ុំអាចច៉ុះត ា្ ះកូនឲ្យចូលតរៀនថ្នា ក ់
មត ែយយ តោយវធីិណា?  

សូមតៅកានស់ាោន្ដលតៅកា៉ុង ុំបនរ់បស់តោកអាក។ សូមយកអវីៗទុំងតនះតៅជាមយួ៖   
A. ឯកសារបញ្ញជ ករី់ថ្លៃកុំតណើ  របស់តកាង (ប្រ ូវការឯកសារមយួ កា៉ុ ងចុំតណាមឯកសារទុំងតនះ) 

 ចាបត់ដើមថ្នសុំប៉ុប្រ កុំតណើ  របស់តកាង 
 ចាបច់មៃងថ្នសុំប៉ុប្រ កុំតណើ  របស់តកាង ន្ដល នតាះប្រតាបញ្ញជ ក ់
 លិខិ្ ឆ្ៃងន្ដនរបស់តកាង ន្ដល នស៉ុរលភារ 
 ចាបត់ដើមថ្នសុំប៉ុប្រ ោងាប ន្ដលបញ្ញជ ករី់ថ្លៃកុំតណើ  របស់តកាង 
 ចាបច់មៃងថ្នសុំប៉ុប្រ ោងាប – ប្រ ូវ នតាះប្រតា ឬ នការបញ្ញជ កប់្រ ឹមប្រ ូវ និងបង្កហ ញរីថ្លៃ

កុំតណើ   
 សុំណ៉ុុំ ឯកសារសាោរីម៉ុន ន្ដលបង្កហ ញរីថ្លៃកុំតណើ   

B. ឯកសារចកថ់្នា ុំបង្កា រតោគលាីៗ របស់តកាង 
C. អ ែសញ្ញា ណបណ័ណ របស់  តាបិតា/អាណារាាល (ប្រ ូវការឯកសារមយួ កា៉ុ ងចុំតណាមឯកសារ ទុំង

តនះ) 

mailto:smaraschiello@philasd.org
mailto:amcmahon2@philasd.org
http://www.philasd.org/language/khmer/calendar
https://webapps.philasd.org/school_finder/km


ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ការយិាល័យផ្នែកអប់រកំុមារមុនថ្នែ ក់មត្តេយយ  

Translation and Interpretation Center Early Childhood Education FAQs 

8/2016 Khmer 

សណួំរផ្ែលត្េឧសាសរួអពំថី្នែ កម់ត្តេយយ 
សណួំរ ចត្មលើយ 

 បណ័ណ តបើកបរលាីៗ/អ ែសញ្ញា ណបណ័ណ មនិន្មនសប្រ បត់បើកបរ 
 បណ័ណ តធវើការតៅ រដាសហរន័ធ រដា ឬទីប្រកុង 
 លិខិ្ ឆ្ៃងន្ដន 

D. ឯកសារបញ្ញជ ករី់អាស័យោា ន (ប្រ ូវការឯកសាររីរ កា៉ុ ងចុំតណាមឯកសារទុំងតនះ) 
 បណ័ណ កមាសិទធ 
 សុំប៉ុប្រ កា ត់ ា្ ះផ្ទះ 
 សុំប៉ុប្រ បងថ់្លៃ (តភៃើង ន្ហែស ន្ខ្សកាប ទូរស័រទ) 
 វកិាយបប័្រ បងរ់នធផ្ទះ 
 បណ័ណ តបើកបរ ឬបណ័ណ ដូរអាស័យោា ន ន្ដល នអាស័យោា នបចច៉ុបបនា 
 លិខិ្ រី ការយិាល័យសូសយល់សិខ្យរួធីី ន្ដល នអាស័យោា នបចច៉ុបបនា 
 លិខិ្ រី ការយិាល័យផ្ែល់ប្រាកជ់ុំនយួ ន្ដល នអាស័យោា នបចច៉ុបបនា 
 តគទទលួលិខិ្ រី អាកចិញ្ច ឹមតកាង/តមើលន្លតកាង និងអងែការ DHS សប្រ បក់ារច៉ុះត ា្ ះតៅតរល

ន្ដលសិសសសថិ តៅតប្រកាមការតមើលន្លរបស់អងែការ ចិញ្ច ឹមតកាង/តមើលន្លតកាង 
 កិចចប្ររមតប្ររៀងជលួផ្ទះន្ដល នត ា្ ះ  តាបិតា/អាណារាាល និងតកាង 
 អ ែសញ្ញា ណបណ័ណ ន្ដល នស៉ុរលភាររីប្រកសួងយានជុំនិះ 
 វកិាយបប័្រ រីបណ័ណ ឥណទនលាីៗ 
 បណ័ណ ច៉ុះបញ្ជ ីរលយនែលាីៗ 
 បណ័ណ សប្រ បត់ាះតឆ្ា   ន្ដលបង្កហ ញអាស័យោា នបចច៉ុបបនា 
 រាយការណ៍គណនីរីធន្មគ្នរលាីៗ ន្ដល នអាស័យោា នបចច៉ុបបនា 
 លិខិ្ បង្កហ ញចុំននួប្រាករី់ IRS ឬ ប្រាកន់្ខ្ និងរនធ តផ្សងៗ ដូចជា W2, 1040, 1099 
 កនទ៉ុយន្សករីកន្នៃងតធវើការលាីៗ បង្កហ ញរីអាស័យោា នបចច៉ុបបនា 
 តគទទលួលិខិ្ រីកន្នៃងប្រជកតកានសប្រ បសិ់សាន៉ុសិសសន្ដលគ្នា នលុំតៅ 
 ឯកសារលកផ់្ទះន្ដលានច៉ុះហ ថតលខារចួ ប្ររមទុំងឯកសារចាបត់ដើមថ្នការកា ត់ ា្ ះផ្ទះកា៉ុង

កុំឡ៉ុងតរល ៤៥ ថ្លៃ ចបរី់ថ្លៃកា ត់ ា្ ះ 
D.1- យ៉ុវវយ័ និង ប្រកមុប្រគសួារ ន្ដលគ្នា នទីលុំតៅ 
យ៉ុវវយ័ន្ដលគ្នា នទីលុំតៅ  នសិទធចិ៉ុះត ា្ ះចូលតរៀនជាបន្មទ ន ់តហើយតគមនិ ប្រមូវឲ្យប្រកុមប្រគួសារបញ្ញជ ករី់
ទីលុំតៅ តដើមបចី៉ុះត ា្ ះចូលតរៀនតទ។ និយមនយ័ថ្ន តកាង និង យ៉ុវវយ័ ន្ដលគ្នា នលុំតៅ គឺរមួទុំងតកាង
ន្ដល «រងច់ុំតៅតៅជាមយួអាកជយួ ចិញ្ច ឹមតកាង» និង «យ៉ុវវយ័ ា កឯ់ងន្ដលគ្នា នលុំតៅ ។» ប្រ ូវច៉ុះត ា្ ះ
សិសសទុំងតនះតោយមនិរនាតរល តៅប្រកសួងន្ដលរកួតគកុំរ៉ុងរស់តៅកា៉ុងតរលបចច៉ុបបនា ឬបនែការសិកា
របស់រកួតគតៅប្រកសួងន្ដលរគួតគានតៅតរៀនរីម៉ុន។ សូមតមើលចាប ់McKinney-Vento Act, 42 

U.S.C. §11431 et seq. 
*យកលអ តោកអាកប្រ ូវទកទ់ងតៅសាោ តដើមបឲី្យដឹងរីត  ងតរលថ្នការច៉ុះត ា្ ះ។ 

ត ើតគ ប្រមវូឲ្យសិសសថ្នា កម់ត ែយយតសៃៀកពាក់
ឯកសណាា ន ន្ដរឬតទ? 

រ ័ ៌នន្ដលទកទ់ងនឹង ចាបឯ់កសណាា នរបស់ប្រកសួងអបរ់ ុំ នឹងផ្ដល់ជូនតៅតរល ស ភ ស/ន្ណន្មុំ  តា
បិតា។ សូមរិភាកាជាមយួប្រគូរបស់កូនតោកអាក តៅតរលតន្មះ។ 



ក្រសងួអប់រនំៃទីក្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
ការយិាល័យផ្នែកអប់រកំុមារមុនថ្នែ ក់មត្តេយយ  

Translation and Interpretation Center Early Childhood Education FAQs 

8/2016 Khmer 

សណួំរផ្ែលត្េឧសាសរួអពំថី្នែ កម់ត្តេយយ 
សណួំរ ចត្មលើយ 
ត ើសិសសថ្នា កម់ត ែយយតរៀនតរញថ្លៃ ឬតទ?  ថ្នា កម់ត ែយយគឺជាកមាវធីិតរញមយួថ្លៃ។ ត  ងតរៀន ដូចគ្នា នឹងសិសសសាោទុំងអស់។ 
ត ើថ្លៃណា ជាថ្លៃច៉ុងតប្រកាយ តដើមបីច៉ុះត ា្ ះ
តកាងឲ្យចូលតរៀនថ្នា កម់ត ែយយ។ 

ការច៉ុះត ា្ ះតកាងឲ្យចូលតរៀនថ្នា កម់ត ែយយ តធវើតៅជាបនែ តោយគ្នា នតរលកុំណ ។់ 

ត ើប្រ ូវតធវើដូចតមដច តបើសិនជា តាបិតាមិន
ចងឲ់្យកូនតៅតរៀនតៅសាោកា៉ុ ង ុំបន?់ 

សប្រ បឆ់្ា ុំសិកាបចច៉ុបបនា  តាបិតា/អាណារាាល ប្រ ូវន្ ច៉ុះត ា្ ះកូនឲ្យចូលតរៀនតៅសាោកា៉ុង ុំបន់
សិន។ វធីិតប្រជើសតរ ើសសាោ គឺសប្រ បសិ់សស និង ប្រកុមប្រគួសារណាន្ដលចងោ់កព់ាកយតៅតរៀនតៅសាោ
ន្ដលតៅតប្រៅប្ររុំន្ដនថ្ន ុំបនរ់ស់តៅរបស់រកួតគ សប្រ បក់ារទទលួសិសសឲ្យចូលតរៀន ថ្នា កម់ត ែយយ ដល់ 
ថ្នា កទី់១២ តៅឆ្ា ុំសិកាតប្រកាយ។ តដើមបបី្រជាបរ ័ ៌នបន្នថម សូមតមើលវ៉ុបិថ្ស៖
www.philasd.org/language/khmer/school-choice. 

ត ើតគផ្ដល់យានជុំនិះដល់សិសសថ្នា កម់ត ែយយ 
ន្ដឬតទ? 

 តាបិតាប្រ ូវផ្ដល់យានជុំនិះសប្រ បសិ់សសថ្នា កម់ត ែយយ ន្ដលតៅឆ្ៃ យរីសាោ។ តទះជាដូតចាះកត៏ោយ 
យានជុំនិះផ្ដល់ឲ្យន្ សិសសថ្នា កម់ត ែយយន្ដល ន IEP ដែប៉ា៉ុណ ណ្ ោះ។ សូមតមើលទុំររ័វ៉ុបិថ្ស សប្រ បយ់ាន
ជុំនិះ តដើមបបី្រជាបរ ័ ៌នបន្នថមអុំរីការតលើកន្លងតៅនឹងចាបត់នះ។  

ច៉ុះតបើសាោកា៉ុ ង ុំបន ់ទទលួសិសសប្រគប់
ចុំននួតហើយ? 

តយើងនឹងខិ្ ខ្ុំប្រគបន់្បបយា ង តដើមបចី៉ុះត ា្ ះសិសសថ្នា កម់ត ែយយទុំងអស់ ន្ដលានស៉ុុំចូលតរៀនតៅសា
ោកា៉ុង ុំបន។់ តទះជាដូតចាះកត៏ោយ តៅតរលន្ដលថ្នា កម់ត ែយយតៅសាោកា៉ុង ុំបនទ់ទលួសិសសប្រគប់
ចុំននួតហើយ ការយិាល័យន្ផ្ាក ច៉ុះត ា្ ះ និង ច ត់ាុំសិសស ជាកន្នៃងន្ដល សាោ និង  តាបិតា ស៉ុុំឲ្យ
ជយួ រកួតគជាមយួនឹងវធីិតនះ តៅតាមករណីនីមយួៗ។ 

ត ើខ្្៉ុ ុំអាចទកទ់ងតៅអាកណា តបើសិនជាខ្្៉ុ ុំ 
 នសុំណួរអុំរីកន្នៃងច៉ុះត ា្ ះចូលតរៀន
ថ្នា ក ់មត ែយយ ឬ ការតធវើស ភ សនរី៍បទរិ
តសាធន ៍សប្រ បក់ារអបរ់ ុំម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ? 

តដើមបបី្រជាបរ ័ ៌នបន្នថមអុំរី កន្នៃងច៉ុះត ា្ ះចូលតរៀនថ្នា កម់ត ែយយ ឬការតធវើស ភ សនរី៍បទរិតសាធន ៍
សប្រ បក់ារអបរ់ ុំម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ។ សូមទកទ់ង៖ 
     -  Doria Mitchell, ន្មយិកាន្ផ្ាក អកសរសិលប ៍ថ្នា កម់ត ែយយដល់ថ្នា កទី់៣ និង កមាវធីិរិតសស 
     -  Sharai Cunningham, អាកជុំនួយការន្ផ្ាក អកសរសិលបថ៍្នា កម់ត ែយយដល់ថ្នា កទី់៣ និងកមាវធីិរិតសស 

សូមតមើលរ ័ ៌នសប្រ បទ់កទ់ងខាងតប្រកាមតនះ។ 
ត ើខ្្៉ុ ុំអាចទកទ់ងតៅអាកណា តដើមបីសួរអុំរី
ការបតប្រមើទុំងតនះ? 

សូមទកទ់ងអាក ុំណាង តៅការយិាល័យន្ផ្ាកអបរ់ ុំក៉ុ រម៉ុនថ្នា កម់ត ែយយ ទុំងតនះ៖ 
Doria N. Mitchell ន្មយិកាន្ផ្ាក អកសសិលប ៍

ថ្នា កម់ត ែយយដល់ថ្នា កទី់
៣ និង កមាវធីិរិតសស 

dnmitchell@philasd.org (២១៥) ៤០០-៥៨១១ 

Sharai Cunningham អាកជុំនយួការន្ផ្ាក 
អកសរសិលប ៍ថ្នា កម់ត ែ
យយដល់ថ្នា កទី់៣ និង 
កមាវធីិរិតសស 

shcunningham@philasd.org (២១៥) ៤០០-៦១៤០ 

Tyhira Vorn សិសសហា ត់ធវើការ/
Intern 

tvorn@philasd.org (២១៥) ៤០០-៦៨៦២ 

Juanita Rodrigues 
Romu 

អាកច ន់្ចងកមាវធីិ FAST jromu@philasd.org (២១៥) ៤០០-៦៧៦១ 

Amber Yancy សិសសហា ត់ធវើការ/
Intern 

ayancy@philasd.org (២១៥) ៤០០-៦០៣១ 

Katherine 
Bradstreet 

P-3 Alignment kbradstreet@philasd.org (២១៥) ៤០០-៦៧៦៤ 
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