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លិខិតដកព់ាក្យសុំចូលេរៀនក�ុងកម�វិធីមុនថ� ក់មេត�យ្យ  

ស្រមប់ឆ� សំិក្សោ 

២០១៨-២០១៩  
 
 
 
 
 

 េដម្បមីានសិទ�ិចូលេរៀន៖  

១. េក�ង្រត�វមានអយុយ៉ាងេហចណាស់៣ឆា�  ំេនៃថ� ឬ មុនៃថ� ទី១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ និងមនិទន្់រគបអ់យុចូលេរៀនថា� ក ់

មេត�យ្យ េហយ 

២. េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ ្រត�វរស់េនក�ុង ទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ រដ�ផិនសីុលេវញ៉ា េហយ 

៣. ្រក�ម្រគ�សរ ្រត�វមាន្របាកចំ់ណូលតមក្រមតិៃនកម�វធីិ Head Start ឬ Bright Futures PA Pre-K Counts និង 

៤. ្រត�វផ�ល់ លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ ែដលបំេពញរចួរល់របស់េក�ង 

 េបសិនជាេលកអ�កមានចំណាបអ់រម�ណ៍នឹងកម�វធីិេនតមសលែដលបានចុះក�ុងទំពរ័ ៥ និង ៦ សូមេផ� ឬ យកលិខិត

ដកព់ក្យសំុចូលេរៀន របស់កូនេលកអ�កេទឲ្យេដយផា� ល់េន៖ 

 ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉
 440 N. Broad Street 
 Suite 170 – Preschool Programs 
 Philadelphia, PA, 19130-4015 
 េបសិនជាេលកអ�កមានចំណាបអ់រម�ណ៍នឹងកម�វធីិរបស់ៃដគូេនក�ុងសហគមន ៍(Community Partner) ែដលបានចុះក�ុង

ទំពរ័ ២៩ ដល់ ៣១ សូមយក លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀន របស់កូនេលកអ�កេទឲ្យ ៃដគូេនក�ុងសហគមន ៍េដយផា� ល់៖ 
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ពត័ម៌នសខំន់ៗ អពំកីម�វិធ ីមនុថ� កម់េត�យ្យ  
 

 

១. កម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យែដលឥតគិតៃថ� ស្រមាបេ់ក�ង និង្រក�ម្រគ�ស ែដលមានសិទ�ិចូលរមួ េបករហូតដល់មានករចុះេឈ� ះចូលេរៀនបាន្រគបចំ់ននួ។ 

២. ៃថ� និង េម៉ាង បេ្រង�ន ~ កំណតឲ់្យេដយ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ មានេម៉ាងខុសៗគា�  េទតមកែន�ង៖ 

o ពី ែខក��  ដល់ ែខមថុិនា– េធ�តម្រប្រកតីទិនឆា� សិំក្សោ ២០១៨-២០១៩ របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ េដម្បផី�ល់ករបង� ត់

បេ្រង�នចំននួ១៨០ៃថ� 

o ៃថ�ចន័� ដល់ ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ពីេម៉ាង ៨:៣០ ្រពឹក ដល់េម៉ាង ៣:១៥ រេសៀល 

o ៃថ�សុ្រក៖ េម៉ាង ៨:៣០ ្រពឹក ដល់េម៉ាង ១២:៤៥ រេសៀល   

៣. គា� ន ករជយួ េមលេក�ង មុន និង េ្រកយ េម៉ាងសិក្សោ និង ករផ�ល់យានជំនិះ េទ។ 

៤. េក�ងែដលចុះេឈ� ះេរៀន ្រត�វមានអ�កែដលជូនេក�ងេទ និងមកពីសល ែដលមានអយុយ៉ាងេហចណាស់១៨ឆា�  ំ

   ៥.   មានផ�ល់ អហរេពល្រពឹក អហរៃថ�្រតង ់និងចំណីេពលរេសៀល ដល់េក�ងែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន េដយឥតគិតៃថ�ពី្រក�ម្រគ�សរ។ 

៦. ករបំេពញ និង ករដក ់ពក្យសំុចូលក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ មនិធានាថាេគនឹងទទលួយកកូនរបស់េលកអ�កឲ្យចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ 

េនាះេទ។ 

៧. េគសេ្រមចេមល្របាកចំ់ណូលរបស់្រក�ម្រគ�សរស្រមាបក់ម�វធីិ Head Start និង/ឬ អនាគតភ�សឺ� ង េដយេយាងេទេលទំហំៃន្រក�ម្រគ�សរ ្របាកចំ់ណូល

្របចឆំា� មុំនដកពន� របស់ពួកេគ និង្របាកចំ់ណូលខ�ស់បំផុតែដលេគអនុ�� តឲ្យ ស្រមាបក់ម�វធីិ Head Start និង/ឬ អនាគតភ�សឺ� ង។ ្របាកចំ់ណូលខ�ស់

បំផុតែដលេគអនុ�� តឲ្យ ្រត�វសេ្រមចតម ក្រមតិ្របាកចំ់ណូលស្រមាបអ់�ក្រកី្រក ែដលេចញមយួឆា� មំ�ងក�ុងែខមករ េនក�ុងប�� ីរដ�សហពន័� េដយ្រក

សួងសុខភបិាល និង បេ្រមមនុស្សជាតិ េហយមានេនក�ុងវុបិៃស www.hhs.gov។ ស្រមាបជ់ាករែណនា ំតរងខងេ្រកមេនះបង� ញពីក្រមតិ្របាក់

ចំណូលស្រមាបអ់�ក្រកី្រកឆា� ២ំ០១៧ ស្រមាប ់៤៨ រដ� និង ឌសីុី/D.C. និង្របាកចំ់ណូលខ�ស់បំផុតែដលេគអនុ�� តឲ្យ ស្រមាបក់ម�វធីិ Head Start និង/ឬ 

អនាគតភ�សឺ� ង Pre-K Counts។     
 

ទហំ្ំរគ�សរ 

ក្រមតិ្របាកច់ណូំលស្រមាបអ់�ក្រកី្រក ឆា� ២ំ០១៨ ស្រមាប៤់៨រដ� 

និង ឌីសីុ/D.C. 

្របាកច់ណូំលខ�ស់បផុំតស្រមាបសិ់ទ�ចូិលរមួក�ុងកម�វធិ ីHead Start 

៣០០% ៃនក្រមតិ្របាកច់ណូំលស្រមាបអ់�ក្រក្ីរក 

ឆា�  ំ២០១៨ 

្របាកច់ណូំលខ�ស់បផុំតស្រមាបសិ់ទ�ចូិលរមួក�ុងកម�វធិ ី

អនាគតភ�សឺ� ង Pre-K Counts 

២ ១៦.២៤០$ ៤៨.៧២០$ 

៣ ២០.៤២០$ ៦១.២៦០$ 

៤ ២៤.៦០០$ ៧៣.៨០០$ 

៥ ២៨.៧៨០$ ៨៦.៣៤០$ 

៦ ៣២.៩៦០$ ៩៨.៨៨០$ 

៧+ បូកបែន�ម ៤.១៨០$ ស្រមាបម់នុស្សមា� ក ់ បូកបែន�ម ១២.៥៤០$ ស្រមាបម់នុស្សមា� ក ់
 

 

៨. លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនរបស់េក�ង មានសុពលភាពស្រមាបម់យួឆា� ។ំ 

៩. េបមនិជូនដំណឹងដល់ ករយិាល័យែផ�កអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ អំពីករផា� ស់ប�ូរ អស័យដ� នផ�ះ អីុែមល និង/ឬ េលខទូរស័ព� េទ នឹងនាឲំ្យមានផល

បះ៉ពល់អវជិ�មាន ដល់ករទទលួឲ្យចូលេរៀន ឱកសចុះេឈ� ះចូលេរៀន និង/ឬ ករបន�ករចុះេឈ� ះក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ របស់កូនេលកអ�ក។ 

១០. ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ មានសិទ�ិេស�សំុឯកសរបែន�ម េបសិនជាចបំាច។់  

១១. វធីិដកព់ក្យសំុចូលក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ លក�ណៈវនិិច�យ័ៃនករទទលួេក�ង វធីិេ្រជសេរ ស និងទីកែន�ង អចមានករផា� ស់ប�ូរេនៃថ�េ្រកយ។  

 
 

ទំពរ័ ២
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្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA 19130-4015 
ទូរស័ព�៖ ២១៥-៤០០-៤២៧០ 

 

សូមអរគុណចំេពះករចបអ់រម�ណ៍របស់េលកអ�ក មកេលកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉។ ពត័ម៌ាន នងិ ឯកសរ ែដលផ�ល់ឲ្យជា 

មយួ លិខតិដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ របស់កូនេលកអ�ក នឹងជួយ ករយិាល័យរបស់េយងខ�ុ ំក�ុងករសេ្រមចពីសិទ�ចូិលរមួក�ុង កម�វធិី Head Start  

និង/ឬ អនាគតភ�សឺ� ង។ ករបំេពញ និង ករដក ់ពក្យសំុចូលក�ុងកម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យ មនិធានាថាេគនងឹទទលួយកកូនេលកអ�កឲ្យចូលេរៀនក�ុងកម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យ 

េនាះេទ។ 
 

សូមផ�ល់លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនរបស់កូនេលកអ�ក េនៃថ� ឬ មុនៃថ� ទ២ី៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨។ េដម្បដីកព់ក្យសំុចូលេរៀន៖ 

១. ្រត�វបំេពញ លិខិតដកព់ក្យេស�សំុចូលេរៀន ែដលបានភា� បម់កជាមយួ។ មាតបតិ/អណាព្យោបាល ្រត�វបំេពញលិខតិែបបបទទងំអស់ េលកែលងែតឯកសរ

ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

  #9៖ ករវយតៃម�សុខភាពរបស់េក�ង/ករពនិិត្យសព៌ង�កយ (Physical Exam) – ្រត�វបំេពញេដយេវជ�បណ�ិ តរបស់កូនេលកអ�ក – ៃថ�ែខ ពិនតិ្យសព៌ង�

កយ ្រត�វេធ�េឡងក�ុងចេនា� ះេពលដបព់ីរ (១២) ែខកន�ងេទេនះ 

  #10៖សុខភាពេធ�ញ/ករនិត្យេធ�ញ – ្រត�វបំេពញេដយេពទ្យេធ�ញរបស់េក�ង – ៃថ�ែខ ពិនតិ្យេធ�ញ ្រត�វេធ�េឡងក�ុងចេនា� ះេពលដបព់ីរ (១២) ែខកន�ងេទេនះ។ 

២. ចម�ងឯកសរ្របាមំយួ (៦) ដូចខងេ្រកមេនះ  

 1. ឯកសរប�� កព់ីៃថ�កំេណ តរបស់កូនេលកអ�ក (សំបុ្រតកំេណ តជាផ�ូវករ ឯកសរពតុីលករ លិខតិឆ�ងែដន) 

 2. បណ័� ធានារ៉បរ់ងសុខភាព របស់កូនេលកអ�ក 

   3. ឯកសរប�� កព់ីអស័យដ� ន េនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ រដ�ផនិសីុេវញ៉ា ែដលមានេឈ� ះ មាតបតិ/អណាព្យោបាល ទីមយួ ឬ ទពីីរ (សំបុ្រតបងៃ់ថ� 

       ែហ�ស េភ�ង ទកឹ សំបុ្រតបងៃ់ថ�ទញិផ�ះ បណ័� កម�សិទ� កចិ�្រពមេ្រព�ងជលួផ�ះ/កចិ�សន្យោជួលផ�ះ សំបុ្រតបងៃ់ថ�ពន�ផ�ះ) 

 4. អត�ស�� ណបណ័� ែដលមានរូបថតរបស់ មាតបតិ/អណាព្យោបាល ទមីយួ ឬ ទពីីរ 

 5. ឯកសរប�� កព់ី្របាកច់ណូំលថ�ីៗ មុនដកពន� ្របាបំ ី(៨) អទតិ្យផ�ួនៗគា�  ែដលមាតបតិ/អណាព្យោបាលទីមយួ មាតបិត/អណាព្យោបាល ទីពីរ និង 

េក�ងទងំអស់ បានទទលួ។ ឯកសរអពំី្របាកច់ំណូលែដល្រត�វ្របគល់ រមួមាន ប៉ុែន�គា� នកំណតេ់ទនឹង្របាកច់ំណូលមុនេពលដកពន�៖ ករងរ េធ�ករខ�ួន

ឯង សូស្យល់សិខ្យួរធី ីែអសែអសអយ ្របាកជ់នំយួេពលគា� នករងរេធ� ្របាកជ់នំយួពីកែន�ងេធ�ករ ្របាកជ់យួ ច�ិ� ឹមកូន ្របាកជ់នំយួពី ប�ី ឬ ្របពន� េ្រកយេពល

ែលងលះគា�  ្របាកជ់ំនយួពីរដ� ្របាកឧ់បត�ម�ព ីមតិ�ភក័� ឬ សមាជកិ្រគ�សរ ្របាកចូ់លនវិត�ន/៍្របាកឧ់បត�ម�ពកីែន�ងេធ�ករេពលចូលនិវត�ន ៍កៃ្រមេជងសរ កៃ្រមេ្រក 

្របាកអ់ត�្របេយាជនេ៍នេពលេធ�កូដកម� ្របាកអ់ត�្របេយាជនស៍្រមាបអ់តតីេយាធនិ អហរូបករណ៍/្របាកជ់ំនយួ/្របាកឧ់បត�ម� ្របាកច់ំែណកេយាធិន ្របាកជ់ួលផ�ះ ឬ

្របាកច់ណូំលពី្របភពដៃ៏ទេទៀត។ 
 េបសិនជាេលកអ�កទទលួ លុយសុទ� ឬ ែសកផា� ល់ខ�ួន ឬ ែសក្រក�មហុ៊ន ែដលសរេសរៃដ៖ សូមផ�ល់សំេណេដមៃនលិខិតែដលមានេបាះ្រតប�� កព់អី�ក

ទទួលខុស្រត�វេនកែន�ងេធ�ករ ឬ ពមីា� ស់ហង ប�� កព់៖ី ៃថ�ែខ េឈ� ះ/អស័យដ� ន/េលខទូរស័ព� កែន�ងេធ�ករ។ េឈ� ះរបស់េលកអ�ក មុខនាទីរបស់ 
េលកអ�ក ចនំួនេម៉ាងេធ�ករក�ុងមយួសបា� ហ៍ ឬ តរងេពលេធ�កររបស់េលកអ�កក�ុងកំឡុងេពល៨សបា� ហ៍កន�ងេទេនះ។ ្របាកច់ណូំលមុនេពលដកពន័�េន

េពលេបកលុយម�ងៗ ហត�េលខ/មុខតំែណង/េលខទូរស័ព� របស់បុគ�លែដលសរេសរលិខតិ េបាះ្រតប�� ក ់នងិ ហត�េលខ 
  េបសិនជាេលកអ�កមានរបរខ�ួនឯង ទទលួលិខតិ 1099 ឬជាអ�កទទលួខុស្រត�វក�ុងករបងព់ន�េដយខ�ួនឯង៖ សូមផ�ល់ឯកសរបងព់ន�រដ�សហពន័�ឆា� ២ំ០១៧ 

(2017 Federal Income Tax return) ែដលមាន ៃថ�ែខ និងចុះហត�េលខ (្រត�វករហត�េលខេដយផា� ល់ៃដ)។ 

  េបសិនជា េលកអ�កទទលួ្របាកឧ់បត�ម�ពមីតិ�ភក័� ឬពសីមាជកិ្រគ�សរ (មតិ�ភក័� ឬសមាជិក្រគ�សរ ណាមា� កឧ់បត�ម�្របាកជ់ាេទៀងទត ់េដម្បជីយួ ្រគ�សររបស់

េលកអ�ក)៖ សូមផ�ល់សំេណេដមៃនលិខិតែដលមានេបាះ្រតប�� ក ់ែដលបំេពញេដយបុគ�លេនាះ បង� ញ៖ ៃថ�ែខ េឈ� ះបុគ�លេនាះ េឈ� ះេលកអ�ក 

េឈ� ះកូនរបស់េលកអ�ក និង ចំននួ្របាកដុ់ល� រ និង ករឧបត�ម�ដល់េលកអ�កញឹកញាបប់៉ុណា� ។ េបាះ្រតប�� ក ់នងិ ហត�េលខ។ 

 កំណត់សមា� ល៖់ េបសិនជាគា� នពត័ម៌ានអពំី្របាកច់ំណូល៨សបា� ហ៍េទ សូមផ�ល់ពត័ម៌ានអពំី្របាកច់ំណូលែដលេលកអ�កមាន។ េយងខ�ុ ំនងឹវយតៃម�ពត័ម៌ានរបស់

េលកអ�ក េហយនឹងជ្រមាបេទេលកអ�កឲ្យដឹង េបសិនជាេយងខ�ុ ំ្រត�វករឯកសរេផ្សងៗេទៀត។ 

៣. ចម�ង និង ្របគល់ ឯកសរទងំេនះ (គឺជាករត្រម�វ េបសិនជាទកទ់និនងឹេលកអ�ក និង/ឬ កូនរបស់េលកអ�ក)៖ 

 ភស�ុតងៃនអត�្របេយាជន្៍របចែំខរបស់្រក�ម្រគ�សរេលកអ�ក (បណ័� ទញិម�ូប សំបុ្រតេពទ្យ/SNAP Food Stamps, Medical Assistance) 

 ឯកសរអំពសិីទ�ចិិ�� ឹមេក�ង បច�ុប្បន� 

 ឯកសរអំពសិីទ�ិ្រគប្់រគងកូនចិ�� ឹម ឬ ចិ�� ឹមេក�ងែដលជាបជ់ាសចញ់ាត ិ

 ឯកសរអំពសិីទ�ជិាអណាព្យោបាល (កម�វធិីអនាគតភ�សឺ� ង/ Bright Futures program) 

 គេ្រមាងករសិក្សោស្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ (IEP) របាយករណ៍ពីករវយតៃម� (ER) គេ្រមាងករបេ្រម្រក�ម្រគ�សរ (IFSP) ពអីង�ករផ�ល់ករេធ�អន�រគមនជ៍ា

បនា� ន ់ (Child Link, ELWYN, ELWYN Seeds) 

 លិខតិពកីម�វធិី Early Head Start      ទពំរ័ ៣
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ព័ត៌មនអំពីកម�វិធមីនុថ� កម់េត�យ្យ  
 

១. ដំេណ រកររបស់កម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ គឺអ្រស័យេទេលករទទួលថវកិរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉ស្រមាប ់Pre-K Counts ព ីរដ�សហពន័� នងិ 

រដ�ផនិសីុលេវនញ៉ា។ េបសិនជាចបំាច្់រត�វេធ�ករផា� ស់ប�ូរកម�វធិី ឬ េបសិនជាមានករផា� ស់ប�ូរៃនត្រម�វករស្រមាបសិ់ទ�ិចូលរមួក�ុងកម�វធិ ីេគនឹងជ្រមាបេទអ�កដក់

ពក្យេស�សំុតមរយៈករេផ�លិខតិ។ 
 

២. ្រគ�សរែដលដកព់ក្យសំុចូលេរៀនេនក�ុងកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ Head Start និងស្រមាបក់រឧបត�ម�កម�វធិ ីHead Start (HS) េដយសហពន័� ែដលជាកម�វធិីផ�ល់

ជូនេនតមកែន�ងែដលេគបានេ្រជសេរ ស។ 

ក. េគត្រម�វឲ្យមានករេធ�សមា� សន ៍្រក�ម្រគ�សរទងំអស់ែដលដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ Head Start។ 

៣. ្រគ�សរែដលដកព់ក្យសំុចូលេរៀនេនក�ុងកម�វធិី អនាគតភ�សឺ� ង ឬ Pre-K Counts និងស្រមាបក់រឧបត�ម�កម�វធិី Pre-K Counts េដយរដ�ផនិសីុេវនីញ៉ា េបសិនជា

កម�វធិី អនាគតភ�សឺ� ង ឬ Pre-K Counts (PKC) ផ�ល់ជូនេនតមកែន�ងែដលេគបានេ្រជសេរ ស។ 

៤. វធិីេ្រជសេរ សស្រមាបក់ម�វធិីេនតមសលរបស់្រកសួងអបរ់៖ំ 

ក. េក�ងែដលមានសិទ�ិចូលរមួ ្រត�វេគេ្រជសេរ សឲ្យចុះេឈ� ះចូលេរៀន េដយែផ�កេទេល អយុរបស់េក�ង ្របាកច់ណូំលរបស់្រក�ម្រគ�សរ នងិ េសចក�ី្រត�វករ

របស់្រក�ម្រគ�សរែផ�កកម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យ មនិអចឲ្យេលសពីចនំួនេនតមកែន�ងនីមយួៗេទ។ 

       ខ. ទីកែន�ងៃនកម�វធិី និង េលខេរៀងែដលចងប់ាន ែដលមានេនក�ុងជំពូក១ ទពំរ័៩ សេ្រមចពទីីកែន�ងែដលបានេ្រជសេរ សស្រមាបឲ់្យេគទទលួេក�ងឲ្យចូលេរៀន។ 
គ. េនេពលែដលេគបានទទលួលិខតិដកព់ក្យេស�សំុចូលេរៀនែដលបានបំេពញរចួរល់ េនៃថ� ឬ មុនៃថ� ទ២ី៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨៖ 

i. េក�ងែដលមានសិទ�ចូលរមួ ្រត�វបានេគចតទុ់កស្រមាបវ់ធិីេ្រជសេរ សដំបូង េដម្បឲី្យចូលេរៀន ឆា� ២ំ០១៨-២០១៩ 

១. េក�ងែដលមានសិទ�អចចូលេរៀនក�ុងកម�វធិី អនាគតភ�សឺ� ង ្រត�វបានេគេ្រជសេរ សតមរយៈករចបេ់ឆា� ត 
ii. េគនងឹជ្រមាបេទ មាតបិត/អណាព្យោបាល ឲ្យបាន្រជាបព ីករែដលេគទទួលកូនពួកគាតឲ់្យចូលេរៀន ឬ ទុកេឈ� ះក�ុងប�� ីរងច់ ំតមរយៈសំបុ្រត 

េនៃថ� ឬ មុនៃថ�ទី ៣១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៨។  

ឃ. េនេពលែដលេគបានទទលួលិខតិដកព់ក្យេស�សំុចូលេរៀនែដលបានបំេពញរចួរល់ េ្រកយៃថ�ទ២ី៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨៖ 
i. េក�ងែដលមានសិទ�ចូលរមួ ្រត�វបានេគចតទុ់កស្រមាបប់ំេពញកែន�ងែដលេនទំេនរ បនា� បព់ីេគប�� បវ់ធិីេ្រជសេរ សដបូំង េដម្បឲី្យចូលេរៀន ឆា� ំ

២០១៨-២០១៩ 

ii. េគនងឹជ្រមាបេទ មាតបិត/អណាព្យោបាល ឲ្យបាន្រជាបពកីរែដលេគបានទទួលកូនពួកគាតឲ់្យចូលេរៀន ឬ ទុកេឈ� ះេនក�ុងប�� ីរងច់ ំតមរយៈ

សំបុ្រត អុីែមល ឬ ទូរស័ព� ក�ុងកឡុំងេពល្របាមំយួ (៦) សបា� ហ៍ េ្រកយពីៃថ�ែដលេគបានសេ្រមចពសិីទ�ិែដលអចចូលរមួក�ុងកម�វធិីរចួេហយ។ 
ង. េក�ងែដលមានសិទ�ិចូលរមួ ្រត�វបានេគដកេ់ឈ� ះេនក�ុងប�� ីរងច់សំ្រមាបក់ម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ ឆា� ២ំ០១៨-២០១៩ េនេពលែដលេគមនិបានទទលួពកួេគ

ឲ្យចូលេរៀនេនក�ុងកម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យេនតមសល ឬកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យរបស់ៃដគូេនក�ុងសហគមន ៍េហយនងឹ្រត�វបានេគទទលួឲ្យចូលេរៀនេន

េពលណាមានកែន�ងទំេនរេនតមកែន�ងែដលេគបានេ្រជសេរ សេនាះ។ 

 
៥.    វធិីេ្រជសេរ សស្រមាបក់ម�វធិីរបស់ ៃដគូេនក�ុងសហគមន/៍Community Partner៖ 

 ក.    សូមទកទ់ង ៃដគូេនក�ុងសហគមន/៍Community Partner េដយផា� ល់ េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ាន។ 

 

៦.    ករញំុាអហរែដលមានជីវជាត្ិរគប្់រគាន ់ព្រងឹងនូវទមា� បញំុ់ាអហរេនក�ុងជីវតិរស់េន ែដលជយួ ដល់សុខុមាលភាពរបស់េក�ង េហយជួយ ពួកេគឲ្យធំេឡង មាន 

កមា� ងំខ� ងំក�  និង សុខភាពល�។ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ឧបត�ម� កម�វធិផី�ល់ម�ូបអហរដល់កុមារ និងមនុស្សេពញវយ័ (CACFP) េដម្បផី�ល់ អហរ 

និង ចំណី ្របចៃំថ� ែដលមានជីវជាតិ ដល់េក�ងែដលបានចុះេឈ� ះេរៀនក�ុងកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យទងំអស់ េដយឥតគតិៃថ�ពី មាតបតិ/អណាព្យោបាល េនក�ុង

ៃថ�សិក្សោ។  

 

េដម្បសុីវត�ភិាពរបស់សិស្សែដលមាន្របតកិម�នងឹម�ូបអហរ េគមនិអនុ�� តឲ្យេក�ងយកម�ូបអហរ នងិ/ឬ េភសជ�ៈ មកសលេទ។  

 

សលនងឹមនិឲ្យម�ូបអហរណា ែដលមាន សច្់រជ�ក សែណ� កដ ីឬ ្រគាបែ់ផ�េឈ េទកូនេលកអ�កេទ។ 

 

 

 
ទំពរ័ ៤



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) 2018-2019 School-Based Preschool Locations (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាលយ័ែផ�កអបរ់កំមុរមនុថ� កម់េត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  19130-4015 

េបសនិជាេលកអ�កចងដ់ក់ពាក្យេស�សុេំទេរៀនេនទីកែន�ងណមួយក�ុងចំេណមកែន�ងទាងំេនះ សមូ្រ�គលល់ខិិតដក់ពាក្យសុចូំលេរៀនរបសកូ់នេលកអ�កេទឲ្យ ្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉

អាសយ័ដ� នេលខ 440 N. BROAD STREET, SUITE 170, PHILADELPHIA, PA  19130។ 

 

េឈ� ះ អាសយ័ដ� ន េលខតំបន់ កម�វិធីមុនថ� ក់មេត�យ្យ ែដលផ�លជូ់ន 

McMichael Elementary School 3543 Fairmount Ave. 19104 Head Start 
Holme Elementary School 9120 Academy Rd. 19114 Head Start 
Loesche Elementary School 595 Tomlinson Rd. 19116 Bright Futures 
Emlen Elementary School 6501 Chew Ave. 19119 Head Start 
Lowell Elementary School 450 W. Nedro Ave. 19120 Bright Futures 
T. Marshall Elementary School 5120 N. 6th St. 19120 Head Start 
Blaine Elementary School 3001 W. Berks St. 19121 Head Start 
W.D. Kelley Elementary School 1601 N. 28th St. 19121 Head Start 
Meade Elementary School 1600 N. 18th St. 19121 Head Start 
McKinley Elementary School 2101 N. Orkney St. 19122 Head Start 
Hackett Elementary School 2161 E.York St. 19125 Head Start 
Ellwood Elementary School 6701 N. 13th St. 19126 Head Start 
Shawmont Elementary School 535 Shawmont Ave. 19128 Bright Futures 
Cook-Wissahickon Elem. School 201 E. Salaignac St. 19128 Head Start 
Mifflin Elementary School 3624 Conrad St. 19129 Head Start 
Bache-Martin Elementary School 2201 Brown St. 19130 Bright Futures 
Blankenburg Elementary School 4600 W. Girard Ave. 19131 Head Start 
Heston Elementary School 1621 N. 54th St. 19131 Head Start 
Dr. Ethel Allen Promise Academy 3200 W. Lehigh Ave. 19132 Bright Futures 
Pratt Early Childhood Center 2200 N. 22nd St. 19132 Head Start 
Wright Elementary School 2700 W. Dauphin St. 19132 Head Start 
Hunter Elementary School 144 W. Dauphin St. 19133 Head Start 
Webster Elementary School 3400 Frankford Ave. 19134 Head Start 
Lawton Elementary School 6101 Jackson St. 19135 Head Start 
Lincoln High School 3201 Ryan Ave. 19136 Bright Futures 
Forrest Elementary School 7300 Cottage St. 19136 Bright Futures 
A.B. Day Elementary School 1201 E. Johnson St. 19138 Head Start 
Pennypacker Elementary School 1858 E. Washington La. 19138 Head Start 
Haverford Center 4601 Haverford Ave. 19139 Bright Futures 
Barry Elementary School 5900 Race St. 19139 Head Start 
Lea Elementary School 4700 Locust St. 19139 Head Start 

 

ទំពរ័ ៥

ទីកែន�ងៃនថ� ក់មុនមេត�យ្យ េនតមសល ស្រមប់ឆ�  ំ២០១៨-២០១៩ 

ទីកែន�ងរយេឈ� ះេទតមលំដបៃ់នេលខតបំន ់



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) 2018-2019 School-Based Preschool Locations (Khmer) 

ទីកែន�ងៃនថ� ក់មុនមេត�យ្យ ស្រមប់ឆ�  ំ២០១៨-២០១៩ (ត) 

 

េឈ� ះ អាសយ័ដ� ន េលខតំបន់ កម�វិធីមុនថ� ក់មេត�យ្យ ែដលផ�លជូ់ន 

Cleveland Mastery Charter School 3701 N. 19th St. 19140 Bright Futures 

McClure Elementary School 600 W. Hunting Park Ave. 19140 Bright Futures 

Edison High School 151 W. Luzerne St. 19140 Bright Futures 

Bethune Elementary School 3301 Old York Rd. 19140 Head Start 

Cramp Elementary School 3449 N. Mascher St. 19140 Head Start 

Muñoz-Marín Elementary School 3300 N. 3rd St. 19140 Head Start 

Steel Elementary School 4301 Wayne Ave. 19140 Head Start 

Logan Elementary School 1700 Lindley Ave. 19141 Head Start 

Pennell Elementary School 1800 Nedro Ave. 19141 Head Start 

Prince Hall Elementary School 6101 N. Gratz St. 19141 Head Start 

Catharine Annex 6900 Greenway Ave. 19142 Head Start 

Patterson Elementary School 7000 Buist St. 19142 Head Start 

Anderson Elementary School 1034 S. 60th St. 19143 Bright Futures 

Bryant Elementary School 6001 Cedar Ave. 19143 Head Start 

Longstreth Elementary School 5700 Willows Ave. 19143 Head Start 

Turner Center 5900 Baltimore Ave. 19143 Head Start 

Wister Elementary School 67 E. Bringhurst St. 19144 Bright Futures 

Bregy Elementary School 1700 Bigler St. 19145 Head Start 

E. Vare Universal Charter School 2100 S. 24th St. 19145 Head Start 

E.M. Stanton Elementary School 1700 Christian St. 19146 Bright Futures 

Childs Elementary School 1599 Wharton St. 19146 Head Start 

Nebinger Elementary School 601 Carpenter St. 19147 Bright Futures 

Jackson Elementary School 1213 S. 12th St. 19147 Head Start 

Kirkbride Elementary School 1501 S. 7th St. 19147 Head Start 
A. Vare @ George Washington 
Sch. 1198 S. 5th St. 19147 Head Start 

South Philadelphia High School 2101 S. Broad St. 19148 Head Start 

Sharswood Elementary School 2300 S. 2nd St. 19148 Head Start 

Southwark Elementary School 1835 S. 9th St. 19148 Head Start 

Taggart Elementary School 400 Porter St. 19148 Head Start 

Spruance Elementary School 6401 Horrocks St. 19149 Head Start 

F.S. Edmonds Elementary School 8025 Thouron Ave. 19150 Bright Futures 

Lamberton Elementary School 7501 Woodbine Ave. 19151 Bright Futures 

Rhawnhurst Elementary School 7809 Castor Ave. 19152 Bright Futures 

FitzPatrick Elementary School 4101 Chalfont Dr. 19154 Bright Futures + Head Start 
ទំពរ័ ៦



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 
440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  19130-4015 
 

 

លខិតិេលខ ១៖ ពត័ម៌នអពំ ីេក�ង នងិ ្រក�ម្រគ�សរ/Form #1:  CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

ពត័ម៌ាន និង ឯកសរ ែដលេលកអ�កផ�ល់ឲ្យ អចជួយ ករយិាល័យែផ�កអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ ក�ុងករសេ្រមចពសិីទ�ចូិលរមួរបស់េលកអ�ក ស្រមាបក់ម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យ 

របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��។៉ េលកអ�ក្រត�វែតផ�ល់នូវពត័ម៌ានែដល ពិត នងិ េពញេលញ។ សូមសរេសរឲ្យច្បោស ់េហយេ្រប ទឹកប៊ិចពណ៌េខៀវ ឬ េខ� ។ 

ជំពកូ ១៖ ទកីែន�ង/Section 1: LOCATION 

សូមេ្រប ទំពរ័ ៥ នងិ ៦ ៃនទកីែន�ងថា� កមុ់នមេត�យ្យេនតមសល ស្រមាបឆ់ា�  ំ២០១៨-២០១៩ ែដលភា� បម់កជាមយួេនះ េ្រជសេរ សទីកែន�ង ១ ២ ឬ ៣ តមេលខេរៀងែដល

េលកអ�កចងឲ់្យកូនេទេរៀន។ េបសិនជាេគទទលួកូនេលកអ�កឲ្យចូលេរៀនថា� កមុ់នមេត�យ្យ ទីកែន�ងែដលេលកអ�កេ្រជសេរ ស និង ្របាកជ់ំនយួែដលមានស្រមាបទ់កីែន�ងទងំ

េនាះ នឹងសេ្រមចពីទីកែន�ងៃនករេ្រជសេរ សស្រមាបកូ់នេលកអ�ក។ េគមិនផ�លក់របេ្រម មុនេពលចូលេរៀន នងិ េ្រកយេពលេចញពីេរៀន និង យានជំនិះ េទ។ េលកអ�ក្រត�វជូន

កូនេទេរៀន និង េទយកកូនពសីល ឲ្យទនេ់ពលេវល។ 

េឈ� ះកែន�ងទ ី១ ែដលេលកអ�កេ្រជសេរ ស/Name of your 1st Location Choice: 

េឈ� ះកែន�ងទ ី២ ែដលេលកអ�កេ្រជសេរ ស/Name of your 2nd Location Choice: 

េឈ� ះកែន�ងទ ី៣ ែដលេលកអ�កេ្រជសេរ ស/Name of your 3rd Location Choice: 
 

ជំពកូ ២៖ ពត័ម៌នរបសេ់ក�ង/Section 2:  CHILD INFORMATION 

នាម/First Name: េគាត�នាម/Last Name: 

ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth:  

េភទ/Gender:  ○  ្រប�ស/Male    ○  ្រសី/Female 
េភទ/Gender:  ○  ្រប�ស/Male    ○  ្រសី/Female 

អស័យដ� ន/Address: េលខអគារ/Apt./Unit #: េលខតំបន/់Zip Code: 

សសន/៍ជាតពិន�/Race/Ethnicity 

គូសអ�ីៗ ែដលជាបព់កព់ន័� 

○  េអស� ញ ឬ អេមរកិឡាទនី/ 
Hispanic or Latino/a 

○  ជនជាតេិដមអេមរកិងំ/  
American Indian 

○  អសីុ/Asian 

○  ែស្បកេខ�  ឬ អ�ហ�ិក អេមរកិងំ/ 
Black or African American 

○  កតេ់្រចនសសន/៍កតព់ីរសសន/៍ 
Multi-Racial or Bi-Racial 

○  ជនជាតេិដមហៃវ/៉ 
Native Hawaiian 

○  អ�ករស់តមេកះប៉ាសីុហ�កិ/Pacific Islander ○  ែស្បកស/White ○  េផ្សងៗ/Other (សូមប�� ក)់៖ 

ភាសែដលេ្របជាទូេទ/Primary spoken language: ភាសទី២/2nd spoken language (េបសិនជាមាន/if applicable): 
េតនយិាយភាសអងេ់គ�សេនផ�ះឬេទ/Is English spoken in the home? ○  នយិាយ/ Yes ○  មនិនយិាយ/ No 

ចំេណះដឹងៃនភាសអងេ់គ�សរបស់េក�ង/Child's English skills:     ○ ល�ែមនែទន/Very well               ○ ល�/Well       ○ មនិល�/Not well  

○ មនិល�ទល់ែតេសះ/Not at all   ○ មនិេចះអងេ់គ�ស/Does not speak English 
 

េឈ� ះរបស់ មាតបិត/អណាព្យោបាល ទី ១/ Primary Parent/Guardian៖ ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

មាតឬបតិមានសិទ�ិច�ិ� ឹមែថរក្សោេក�ងេនះ/Parent has an active custody arrangement for this child.   ○  មាន/ Yes ○ គា� ន/ No 

េក�ងេនះរស់េនជាមយួ/Child lives with (េ្រជសេរ សអ�ីែដលពកព់ន័�)៖   ○  មា� យ/Mother         ○  មា� យចុង/Step-Mother     ○  ឪពុកមា� យច�ិ� ឹម/ឪពុកមា� យចិ�� ឹមែដល្រត�វ

ជាសចញ់ាត/ិFoster Parent/Kinship Parent     ○  ឪពុក/Father     ○  ឪពុកចុង/Step-Father      ○  ជដូីនជីត/Grandparent   ○  សចញ់ាត/ិRelative    ○  េផ្សងៗ/Other 
 

មា� យ/Mother  

(សូមបំេពញេបេក�ងមនិរស់េនជាមយួមា� យេទ/ 
Complete if child does not live with his/her 

mother) 

េឈ� ះ/Name៖ 

អស័យដ� ន/Address៖ 

េលខទូរស័ព�ស្រមាបទ់កទ់ង/Contact telephone number៖ 

ឪពុក/Father  

(សូមបំេពញេបេក�ងមនិរស់េនជាមយួឪពុកេទ/ 
Complete if child does not live with his/her 

father) 

េឈ� ះ/Name៖ 

អស័យដ� ន/Address៖ 

េលខទូរស័ព�ស្រមាបទ់កទ់ង/Contact telephone number៖ 

ទំពរ័ ៧



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

លខិិតព័ត៌មនអំពី េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ/CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

េឈ� ះេក�ង/Child's Name: ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

ជំពកូ ២៖ ពត័ម៌នរបសេ់ក�ង (ត)/Section 2:  CHILD INFORMATION, continued 
េក�ងមានពិករភាពអ�ីមយួ/ Child has a disability ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

        េប «មាន» សូមសរេសរភាពពកិរទងំអស់/ If ‘Yes’, list all disabilities: 

កូនខ�ុមំាន IEP (គេ្រមាងករសិក្សោស្រមាបសិ់ស្សមា� ក់ៗ ) IFSP (គេ្រមាងករបេ្រម្រក�ម្រគ�សរនីមយួៗ) នងិ/ឬ  

ER (របាយករណ៍ពកីរវយតៃម�) ពីអង�ករ ChildLink, ELWYN ឬ ELWYN Seeds។ 
○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

        េប «ទទលួ» សូមប�� កថ់ាករេធ�អន�រគមនជ៍ាបនា� នណ់ាមយួ ែដលកូនេលកអ�ក ទទលួ/នឹងទទលួ (គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័�ទងំអស់)៖ 
         ○  េរៀននយិាយ/ Speech Therapy                     ○  ករបង� តព់ិេសស/ Special Instruction          ○  ករព្យោបាលសព៌ង�កយ/ Physical Therapy 

        ○  ករេរៀនេធ�ករងរ/Occupational Therapy       ○  េផ្សងៗ/ Other 
 

េក�ងេស��កកន�ប និង/ឬ េខកន�ប/ Child wears diapers and/or pull-ups ○  េស��ក/ Yes ○  មនិេស��ក/ No 

     េប «េស��ក» េស��កេនេពលណា (គូសអ�ីៗ ែដលជាបព់កព់ន័�ទងំអស់)៖   ○ េពលៃថ�/ Daytime             ○ េគងៃថ�/ Naptime          ○ េពលយប/់ Nighttime 

○ េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
េប «េស��ក» េតេក�ងអចេ្រប្របាស់បង�ន ់េដយមានជនំួយតិចតួចពមីនុស្សេពញវយ័ ក�ុងេពលេរៀនថា� កមុ់នមេត�យ្យ ែដរឬេទ?/ 
If ‘Yes’, will child be able to use the toilet with little adult assistance while in preschool? 

○  អច/ Yes ○  មនិអច/ No 
េក�ង េរៀនេន/ធា� បេ់រៀនេន ថា� កមុ់នមេត�យ្យ ឬ មណ� លេមលែថេក�ង។/ Child is/was in preschool or daycare. 
○  អតធ់ា� ប/់ No            ○  បានេរៀន/ Yes--េឈ� ះ៖ 

េប «េរៀន/ធា� បេ់រៀន» េតកូនេលកអ�កេនែតេទ ថា� កមុ់នមេត�យ្យ/មណ� លេមលែថេក�ង េនាះេទៀតឬេទ?/ If ‘Yes’, is your child still attending preschool/daycare? 

○  េនេរៀន/ Yes       
○ អតេ់ទ/ No - ៃថ�េរៀនចុងេ្រកយ/last date of attendance: 

ខ�ុ /ំេយងខ�ុ ំ មានកូនែដលទនេ់ខ្សោយ េដយសរជម� ឺ(ជម�រុឺៃំរ ៉ជម�ែឺដលមុខែតនឹងស� ប ់។ល។)/ I/We have a medically fragile child ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

        េប «មាន» េឈ� ះកូន/ If ‘Yes’, name of child: 
មា� យ នងិ/ឬ ឪពុក របស់េក�ងកពុំងជាបគុ់ក។ / Child’s mother and/or father is currently incarcerated. ○  ជាបគុ់ក/ Yes ○  អតេ់ទ/ No 

មា� យ នងិ/ឬ ឪពុក របស់េក�ងស� ប។់/ Child’s mother and/or father is deceased. ○  ស� ប/់ Yes  ○  អតេ់ទ/ No 

ជីវតិកូនខ�ុមំានករផា� ស់ប�ូរសំខន់ៗ ជាេ្រចន ក�ុងកំឡុងេពល១២ែខកន�ងេទេនះ។ 
There have been important changes in my child’s life during the last 12 months. 

○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

   េប «មាន» សូមពន្យល់/If ‘Yes’, please explain: 

មណ� លែផ�កសុខភាពផ�ូវចតិ� បានប��ូ នកូនខ�ុ ំេទកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ។ 
Child was referred to a preschool program from a mental health provider. 

○  បានប��ូ ន/ Yes ○  អតេ់ទ/ No 
  

េវជ�បណ�ិ តរបស់េក�ង/Child's Doctor 

េឈ� ះ េវជ�បណ�ិ ត/មន�ីរព្យោបាល/ករយិាល័យ/Doctor/Clinic/Office Name: 

អស័យដ� ន/Address: 

ទី្រក�ង/City: រដ�/State: 

េលខតំបន/់Zip Code: េលខទូរស័ព�/Phone #: 
  

ពត័ម៌ានអពំេីពទ្យេធ�ញរបស់េក�ង/Child's Dentist 

េឈ� ះ េពទ្យេធ�ញ/មន�ីរព្យោបាល/ករយិាល័យ/Dentist/Clinic/Office Name: 

អស័យដ� ន/Address: 

ទី្រក�ង/City: រដ�/State: 

េលខតំបន/់Zip Code: េលខទូរស័ព�/Phone #: 

េតេលកអ�កបានដងឹពកីម�វធិីថា� កមុ់នមេត�យ្យរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉េដយវធិណីា? (គសួអ�ីៗ ែដលពកព់ន័�ទងំអស់)  
How did you hear about The School District of Philadelphia’s preschool program?  (select all that applies) 

○  េក�ងមា� កេ់ទៀតបានេរៀនេនក�ុងកម�វធិីេនះ/ Another child     ○  អ�កជិតខង/ Neighbor     ○  សមាជិក្រគ�សរ/ Family Member     ○  គលិនុបដ� ន/ Doctor’s Office    

○  វទិ្ុយ/Radio    ○  លិខិតផ្សព�ផ្សោយ/ flyer   ○  បណា� ល័យ/ Library    ○  អុិនធរ័ណិត/ Internet    ○  ែហ�សប៊ុក/ Facebook    ○  ទ�ីតធរ័/ Twitter    ○  េផ្សងៗ/ Other 

 

 

 

 

សូម្របាបេ់យងខ�ុពំអី�ែីដលេលកអ�កចងឲ់្យេយងខ�ុដំងឹព ីមាតបតិទពីរី បែន�មេទៀត។/Please share any additional information about your child that you would like us 
to know. 

ទំពរ័ ៨



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

លខិិតព័ត៌មនអំពី េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ/CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

េឈ� ះេក�ង/Child's Name: ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

ជំពកូ ៣៖ ម� យ/ឪពកុ ទ ី១ មនសុ្សេពញវយ័ែដលជាអ�កទទលួខសុ្រត�វេលេក�ង/Section 3:  PRIMARY PARENT 

នាម/First Name: េគាត�នាម/Last Name: 

ៃថ�កំេណ ត/ Date of Birth: េភទ/Gender:   ○  ្រប�ស/Male    ○  ្រសី/Female 
ភាសែដលេ្របជាទូេទ/Primary spoken language ភាសទ២ី/2nd spoken language (េបសិនជាមាន/if applicable): 
អស័យដ� ន/Address: 
េលខអគារ/ Apt./Unit #: ទី្រក�ង/ City: រដ�/ State: េលខតំបន ់Zip Code: 

េលខទូរស័ព�ផ�ះ/ Home Phone#: េលខទូរស័ព�ៃដ/Cell Phone #: 

អុីែមល/ Email Address (សូមសរេសរឲ្យច្បោស់)៖ 

េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត/ Alternate Phone #: េលខទូរស័ព�េនះជាេលខរបស់/Alternate Phone # belongs to: 
 

វិធីល�បំផុតេដម្បទីាក់ទងេទេលកអ�កេនេពលៃថ� 

គូសអ�ែីដលពកព់ន័�ទងំអស់ 
Best way to reach you during the day 

  ○  េលខទូរស័ព�ផ�ះ/ Home #   ○  េលខទូរស័ព�ៃដ/ Cell #   ○  េលខទូរស័ព�កែន�ងេធ�ករ/ 
Work # 

  ○  េលខទូរស័ព�សល/ 
School # 

  ○  េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត/Alternate # ○ អុីែមល/Email   ○  េផ្សងៗ/Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

ស� នភព្រគ�សរ/ Marital Status 

សូមគូសមយួ 

○  េរៀបករ/ Married ○  ែបកគា� / Separated ○  ែលងគា� / Divorced ○  េមម៉ាយ/េពះម៉ាយ/ Widowed 

○  េនលីវ/ Single ○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

ជាបស់ចញ់ាតនិងឹេក�ងជា 

សូមគូសមយួ 
Relationship to Child 

○  ឪពុកមា� យ/ឪពុកមា� យចុង/ Parent/Step-Parent ○  ជីដូនជតី/ Grandparent 

○  ឪពុកមា� យច�ិ� ឹម ជាបស់ចញ់ាតនិងឹេក�ង/ 
Foster Parent, related to child 

○  ឪពុកមា� យច�ិ� ឹម មនិជាបស់ចញ់ាតិនឹងេក�ង/ 
Foster Parent, not related to child 

○  អណាព្យោបាល ជាបស់ចញ់ាតនិឹងេក�ង/ 
Guardian, related to child 

○  អណាព្យោបាល ជាបស់ចញ់ាតនិឹងេក�ង/ 
Guardian, not related to child 

○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

សសន/៍ជាតពិន�/ Race/Ethnicity 

គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័� 

○  េអស� ញ/អេមរកិឡាឡីន/Hispanic or Latino/a ○  ជនជាតេិដមអេមរកិងំ/American Indian ○  អសីុ/ Asian 

○  ែស្បកេខ�  ឬ អ�ហ�ិក អេមរកិងំ/ 
Black or African American 

○  កតេ់្រចនសសន/៍កតព់ីរសសន/៍ 
Multi-Racial or Bi-Racial 

○  ជនជាតេិដមហៃវ/៉ Native Hawaiian 

○  អ�ករស់តមេកះប៉ាសីុហ�កិ/ Pacific Islander   ○  ែស្បកស/ White ○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

ស� នភពរស់េន/ Status 

គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័� 

○  ច�ិ� ឹមកូនមា� កឯ់ក៖ គា� នជនំួយ លុយកក ់ឬ អ�េីផ្សងេទៀតពី  

ឪពុក/មា� យ មា� កេ់ទៀតេទ/Single Parent: No physical or 
financial assistance from other parent 

○  ឪពុក/មា� យ ជាជនភាសខ�ួន – ភាសខ�ួនពី្រស�កេផ្សងេដយ 

សរ ស�ង� ម េទស្របហរជវីតិ េ្រគាះធម�ជាតិ/Refugee 
Parent -fleeing other country in order to escape war, 
persecution, or natural disaster. 

○  េក�ងចំទងែ់ដលមានកូន – មា� យ/ឪពុក ែដលមានអយុេ្រកម ១៨  

ឆា�  ំេនេពលមានទរក/ Teen Parent – parent was under the 
age of 18 when child was born 

○  ឪពុក/មា� យ ចណំាក្រស�ក – មនិែមនជាជនអេនា� ្របេវសន ៍ 
Migrant Parent – non-immigrant 

 

េត្រក�ម្រគ�សររបស់េលកអ�កទទួលអត�្របេយាជនព៍ីរដ�ឬេទ?/Does your family receive welfare benefits?  ○  ទទលួ/ Yes   ○  អតេ់ទ/ No  ○  ធា� បទ់ទលួ/ Previously 

    េប «ទទួល» េលខសំណំុេរឿងរបស់េលកអ�ក (មនិែមនេលខេនេលបណ័�  EBT របស់េលកអ�កេទ)   51 / _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 

    េប «ទទួល» េតអត�្របេយាជនអ៍�ី?  ○  ្របាកជ់នំួយពីរដ�/TANF Cash Assistance  ○  ្របាកស់្រមាបទ់ញិម�ូបអហរ/SNAP Food Stamps     ○  សំបុ្រតេពទ្យ/ Medical Assistance 

េត្រក�ម្រគ�សររបស់េលកអ�កទទួល WIC ឬេទ?          ○  ទទលួ/ Yes   ○  អតេ់ទ/ No  ○  ធា� បទ់ទលួ/ Previously 
 

ក្រមតិវ�្បធម/៌Education 

គូស្រតងថ់ា� កខ់�ស់បផុំត

ែដលបានេរៀនចប ់

○  ស�� ប្័រតទុតយិភូម/ិH.S. Diploma ○  ស�� ប្័រត GED ○  ស�� ប្័រតែផ�កវជិា� ជវីៈ/Vocational Degree 

○  ស�� ប្័រតអនុមហវទិ្យោល័យ/ Associates Degree ○  បរ�ិ� ប្័រត/Bachelors Degree ○  ស�� ប្័រតអនុបណ�ិ ត/Masters Degree 

○  ស�� ប្័រតបណ�ិ ត/Doctorate Degree ○  បានេរៀនេនមហវទិ្យោល័យខ�ះ/Some College ○  ESL (អងេ់គ�សជាភាសទីពរី) 

○  ថា� កទ់១ី១/11th Grade ○  ថា� កទ់១ី០/10th Grade ○  ថា� កទ់៩ី ឬ ទបជាងេនះ/9th Grade or lower 

○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 

ទំពរ័ ៩



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

លខិិតព័ត៌មនអំពី េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ/CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

េឈ� ះេក�ង/Child's Name: ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

ជំពកូ៣៖ ម� យ/ឪពកុ ទ ី១ /Section 3:  PRIMARY ADULT INFORMATION (ត) 

េធ�ករងរ េនេរៀន ហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ 

គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័� 
Employment, School, Job Training 

○  េធ�ករ//របរខ�ួនឯង/Employed ○  អតក់រងរេធ�/អតេ់ធ�ករ/Unemployed/Not Employed ○  ពកិរ/Disabled 

○  េនេរៀន/ហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ/ In School/Job Training Program ○  េមផ�ះ/Stay-at-Home Parent ○  ចូលនិវត�ន/៍ Retired 

○  យុទ�ជនៃនេយាធាអេមរកិងំ ែដលកំពុងបំេពញេបសកម�/ 
Member of the U.S. military on active duty 

○  យុទ�ជនេជងចស់ ៃនកងទព័អេមរកិងំ/ 
Veteran of the U.S. military 

ពត័ម៌នអពំកីែន�ងេធ�ករ                     

សូមបំេពញ េបេលកអ�កេធ�ករ 
Employer Information 

េឈ� ះកែន�ងេធ�ករ/Employer/Business/Company Name: 

អស័យដ� ន/Address: 

ទី្រក�ង/City: រដ�/ State: 

េលខតំបន/់ Zip Code: េលខទូរស័ព�/ Phone #: 

េតេលកអ�កេធ�ករអ�?ី/ What type of work do you do? 

េតបាន្របាកែ់ខញឹកញាប ់ប៉ណុា� ? 
How often are you paid? 

○  រល់សបា� ហ៍/weekly ○  រល់ពីរសបា� ហ៍/bi-weekly ○  មយួែខពីរដង/Twice a month 

○  រល់ែខ/ monthly ○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 

ពត័ម៌នអពំ ីសល/ ហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ                                

សូមបេំពញ េបេលកអ�ក េទេរៀន ឬ 

ចូលរមួក�ុងកម�វធិហី�ឹកហ�ឹនែផ�កករងរ 
School/Job Training 

Information 

េឈ� ះ សល/ករងរែដលកំពុងហ�កឹហ�ឺន/School/Job Training Name: 

អស័យដ� ន/Address: 

ទី្រក�ង/City: រដ�/ State: 

េលខតំបន/់ Zip Code: េលខទូរស័ព�/ Phone #: 

េតេលកអ�កសិក្សោមុខវជិា� អ�ី?/ What are you studying? 
 

េតេលកអ�កមាន ពកិរភាពអ�មីយួ ឬ ពកិរេ្រចន្របេភទ ឬេទ?/ Do you have a disability or disabilities? ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

    េប «មាន» សូមសរេសរអំពីពកិរភាពែដលេលកអ�កមាន/ If ‘Yes’, please list your disabilities:  

េតេលកអ�កមានករធានារ៉បរ់ងសុខភាព ឬេទ?/ Do you have health insurance? ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

    េប «មាន» េឈ� ះ្រក�មហុ៊នធានារ៉បរ់ងសុខភាព/ If ‘Yes’, name of health insurance provider: 
 

ពត័ម៌នអពំផី�ះសែម្បង                        

េ្រជសេរ សអ�ីែដល្រត�វនឹងស� នភាព

របស់ េលកអ�ក បច�ុប្បន� 
Housing Information 

○  មានផ�ះ/Own ○  ជលួផ�ះ/Rent ○  លំេនបេណា� ះអសន� - តងំពីៃថ�ណាមក?/Transitional housing – Since what date? 

○  ជ្រមក - តងំពីៃថ�ណាមក?/ Shelter 
○  ចណំត រថេភ�ង ឬ រថយន�្រក�ង តមឧទ្យោន ឬ ក�ុងឡាន - តងំ 

ពីៃថ�ណាមក?/ Train or bus station, park or in car 

○  រស់េនជាមយួ សចញ់ាតិ ឬ អ�កដៃទ េដយសរ គា� នជេ្រមស  

អតល់ទ�ភាពជលួផ�ះ ឬ េដយសរករបាតប់ងផ់�ះ - តងំពីៃថ�

ណាមក?/Living with relatives or others to due to lack of 
alternative, adequate housing or due to the loss of housing 

○  េន សណា� គារ/ម៉ូែតល កែន�ងេបាះជំរុ ំឬ ក�ុងស� នភាព្រសេដៀង 

គា� េនះ េដយសរ គា� នជេ្រមស អតល់ទ�ភាពជលួផ�ះ ឬ េដយ

សរករបាតប់ងផ់�ះ - តងំពីៃថ�ណាមក?/Hotel/Motel, 
camping ground or other similar situation due to lack of 
alternative, adequate housing or due to the loss of housing 

○ លំេនបេណា� ះអសន� េដយសរស� នភាពអសន�៖ ករេដញ 

េចញ ទកឹជំនន ់អគ�ភីយ័ ព្ុយះ ។ល។/ Temporary housing 
situation due to emergency: eviction, flood, fire, hurricane, etc. 

○ អគារែដលេគេបាះបងេ់ចល/ Abandoned apartment building 

○  េផ្សងៗ/ Other: 
 

ក�ុងកឡុំងេពល១២ែខកន�ងមកេនះ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំបានប�ូរព ីលំេនបេណា� ះអសន� េទលំេនអចិៃ�ន�យ។៍/ During the past 12 months, 
I/we have moved from temporary to permanent housing. 

○  ប�ូរ/ Yes ○  អតេ់ទ/ No 

ក�ុងកឡុំងេពល១២ែខកន�ងមកេនះ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំបានចូលេទេនផ�ះថ�ី។/ During the past 2 years, I/we have moved into a new house. ○  បានចូល/ Yes ○  អតេ់ទ/ No 
 

េតេលកអ�កមានប�� សុខភាពផ�ូវចតិ� ឬេទ? Do you have a mental health concern? ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

េតេលកអ�កមានប�� អ�ីេនក�ុងសង�ម (អ�ក្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស ប�� ញំុាអហរ  ប�� អពំីសិទ�ិច�ិ� ឹមកូន ។ល។) ឬេទ? 
Do you have a social concern (English language learner, eating disorder, custody issues, etc.)? 

○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

      េប «មាន» សូមសរេសរករបារម�ណ៍របស់េលកអ�ក/ If ‘Yes’, please list your concerns: 

សូម្របាបេ់យងខ�ុ ំពអី�ីែដលេលកអ�កចងឲ់្យេយងខ�ុ ំដងឹពី មាតបតីទមីយួ បែន�មេទៀត។ Please share any additional information about the Primary Parent that you would 
like us to know. 

ទំពរ័ ១០



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

លខិិតព័ត៌មនអំពី េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ/CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

េឈ� ះេក�ង/Child's Name: ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

ជំពកូ ៤៖ មតបតិ ទពីរី - មនសុ្សេពញវយ័ែដលរួមចែំណកទទលួខសុ្រត�វក�ងុករច�ិ� មឹបបីាចេ់ក�ង/Section 4:  SECONDARY PARENT 

នាម/First Name: េគាត�នាម/Last Name: 

ៃថ�កំេណ ត/ Date of Birth: េភទ/Gender:   ○  ្រប�ស/Male    ○  ្រសី/Female 
ភាសែដលេ្របជាទូេទ/Primary spoken language ភាសទ២ី/2nd spoken language (េបសិនជាមាន/if applicable): 
អស័យដ� ន/Address: 
េលខអគារ/ Apt./Unit #: ទី្រក�ង/ City: រដ�/ State: េលខតំបន ់Zip Code: 

េលខទូរស័ព�ផ�ះ/ Home Phone#: េលខទូរស័ព�ៃដ/Cell Phone #: 

អុីែមល/ Email Address (សូមសរេសរឲ្យច្បោស់)៖ 

េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត/ Alternate Phone #: េលខទូរស័ព�េនះជាេលខរបស់/Alternate Phone # belongs to: 
 

វិធីល�បំផុតេដម្បទីាក់ទងេទេលកអ�កេនេពលៃថ� 

គូសអ�ែីដលពកព់ន័�ទងំអស់ 
Best way to reach you during the day 

  ○  េលខទូរស័ព�ផ�ះ/ Home #   ○  េលខទូរស័ព�ៃដ/ Cell #   ○  េលខទូរស័ព�កែន�ងេធ�ករ/ 
Work # 

  ○  េលខទូរស័ព�សល/ 
School # 

  ○  េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត/Alternate # ○ អុីែមល/Email   ○  េផ្សងៗ/Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

ស� នភព្រគ�សរ/ Marital Status 

សូមគូសមយួ 

○  េរៀបករ/ Married ○  ែបកគា� / Separated ○  ែលងគា� / Divorced ○  េមម៉ាយ/េពះម៉ាយ/ Widowed 

○  េនលីវ/ Single ○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

ជាបស់ចញ់ាតនិងឹេក�ងជា 

សូមគូសមយួ 
Relationship to Child 

○  ឪពុកមា� យ/ឪពុកមា� យចុង/ Parent/Step-Parent ○  ជីដូនជតី/ Grandparent 

○  ឪពុកមា� យច�ិ� ឹម ជាបស់ចញ់ាតនិងឹេក�ង/ 
Foster Parent, related to child 

○  ឪពុកមា� យច�ិ� ឹម មនិជាបស់ចញ់ាតិនឹងេក�ង/ 
Foster Parent, not related to child 

○  អណាព្យោបាល ជាបស់ចញ់ាតនិឹងេក�ង/ 
Guardian, related to child 

○  អណាព្យោបាល ជាបស់ចញ់ាតនិឹងេក�ង/ 
Guardian, not related to child 

○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

សសន/៍ជាតពិន�/ Race/Ethnicity 

គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័� 

○  េអស� ញ/អេមរកិឡាឡីន/Hispanic or Latino/a ○  ជនជាតេិដមអេមរកិងំ/American Indian ○  អសីុ/ Asian 

○  ែស្បកេខ�  ឬ អ�ហ�ិក អេមរកិងំ/ 
Black or African American 

○  កតេ់្រចនសសន/៍កតព់ីរសសន/៍ 
Multi-Racial or Bi-Racial 

○  ជនជាតេិដមហៃវ/៉ Native Hawaiian 

○  ជនជាតេិកះប៉ាសីុហ�កិ/ Pacific Islander   ○  ែស្បកស/ White ○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 
 

ស� នភពរស់េន/ Status 

គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័� 

○  ច�ិ� ឹមកូនមា� កឯ់ក៖ គា� នជនំួយ លុយកក ់ឬ អ�េីផ្សងេទៀតពី  

ឪពុក/មា� យ មា� កេ់ទៀតេទ/Single Parent: No physical or 
financial assistance from other parent 

○  ឪពុក/មា� យ ជាជនភាសខ�ួន – ភាសខ�ួនពី្រស�កេផ្សងេដយ 

សរ ស�ង� ម េទស្របហរជវីតិ េ្រគាះធម�ជាតិ/Refugee 
Parent -fleeing other country in order to escape war, 
persecution, or natural disaster. 

○  េក�ងចំទងែ់ដលមានកូន – មា� យ/ឪពុក ែដលមានអយុេ្រកម ១៨  

ឆា�  ំេនេពលមានទរក/ Teen Parent – parent was under the 
age of 18 when child was born 

○  ឪពុក/មា� យ ចណំាក្រស�ក – មនិែមនជាជនអេនា� ្របេវសន ៍ 
Migrant Parent – non-immigrant 

 

ក្រមតិវ�្បធម/៌Education 

គូស្រតងថ់ា� កខ់�ស់បផុំត

ែដលបានេរៀនចប ់

○  ស�� ប្័រតទុតយិភូម/ិH.S. Diploma ○  ស�� ប្័រត GED ○  ស�� ប្័រតែផ�កវជិា� ជវីៈ/Vocational Degree 

○  ស�� ប្័រតអនុមហវទិ្យោល័យ/ Associates Degree ○  បរ�ិ� ប្័រត/Bachelors Degree ○  ស�� ប្័រតអនុបណ�ិ ត/Masters Degree 

○  ស�� ប្័រតបណ�ិ ត/Doctorate Degree ○  បានេរៀនេនមហវទិ្យោល័យខ�ះ/Some College ○  ESL (អងេ់គ�សជាភាសទីពរី) 

○  ថា� កទ់១ី១/11th Grade ○  ថា� កទ់១ី០/10th Grade ○  ថា� កទ់៩ី ឬ ទបជាងេនះ/9th Grade or lower 

○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 

 

 

 

ទំពរ័ ១១



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

លខិិតព័ត៌មនអំពី េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ/CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

េឈ� ះេក�ង/Child's Name: ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

ជំពកូ ៤៖ ម� យ/ឪពកុ ទ ី២ /Section 4:  SECONDARY PARENT (ត) 

េធ�ករងរ េនេរៀន ហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ 

គូសអ�ីៗែដលជាបព់កព់ន័� 
Employment, School, Job Training 

○  េធ�ករ//របរខ�ួនឯង/Employed ○  អតក់រងរេធ�/អតេ់ធ�ករ/Unemployed/Not Employed ○  ពកិរ/Disabled 

○  េនេរៀន/ហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ/ In School/Job Training Program ○  េមផ�ះ/Stay-at-Home Parent ○  ចូលនិវត�ន/៍ Retired 

○  យុទ�ជនៃនេយាធាអេមរកិងំ ែដលកំពុងបំេពញេបសកម�/ 
Member of the U.S. military on active duty 

○  យុទ�ជនេជងចស់ ៃនកងទព័អេមរកិងំ/ 
Veteran of the U.S. military 

ពត័ម៌នអពំកីែន�ងេធ�ករ                     

សូមបំេពញ េបេលកអ�កេធ�ករ 
Employer Information 

េឈ� ះកែន�ងេធ�ករ/Employer/Business/Company Name: 

អស័យដ� ន/Address: 

ទី្រក�ង/City: រដ�/ State: 

េលខតំបន/់ Zip Code: េលខទូរស័ព�/ Phone #: 

េតេលកអ�កេធ�ករអ�?ី/ What type of work do you do? 

េតបាន្របាកែ់ខញឹកញាប ់ប៉ណុា� ? 
How often are you paid? 

○  រល់សបា� ហ៍/weekly ○  រល់ពីរសបា� ហ៍/bi-weekly ○  មយួែខពីរដង/Twice a month 

○  រល់ែខ/monthly ○  េផ្សងៗ/ Other (សូមប�� ក)់៖ 

ពត័ម៌នអពំ ីសល/ ហ�ឹកហ�ឺនែផ�កករងរ                                

សូមបេំពញ េបេលកអ�ក េទេរៀន ឬ 

ចូលរមួក�ុងកម�វធិហី�ឹកហ�ឹនែផ�កករងរ 
School/Job Training 

Information 

េឈ� ះ សល/ករងរែដលកំពុងហ�កឹហ�ឺន/School/Job Training Name: 

អស័យដ� ន/Address: 

ទី្រក�ង/City: រដ�/ State: 

េលខតំបន/់ Zip Code: េលខទូរស័ព�/ Phone #: 

េតេលកអ�កសិក្សោមុខវជិា� អ�ី?/ What are you studying? 
 

េតេលកអ�កមាន ពកិរភាពអ�មីយួ ឬ ពកិរេ្រចន្របេភទ ឬេទ?/ Do you have a disability or disabilities? ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

    េប «មាន» សូមសរេសរអំពីពកិរភាពែដលេលកអ�កមាន/ If ‘Yes’, please list your disabilities:  

េតេលកអ�កមានករធានារ៉បរ់ងសុខភាព ឬេទ?/ Do you have health insurance? ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

    េប «មាន» េឈ� ះ្រក�មហុ៊នធានារ៉បរ់ងសុខភាព/ If ‘Yes’, name of health insurance provider: 
 

   េតេលកអ�កមានប�� សុខភាពផ�ូវចិត� ឬេទ? Do you have a mental health concern? ○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

េតេលកអ�កមានប�� អ�ីេនក�ុងសង�ម (អ�ក្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស ប�� ញំុាអហរ  ប�� អពំីសិទ�ិច�ិ� ឹមកូន ។ល។) ឬេទ? 
Do you have a social concern (English language learner, eating disorder, custody issues, etc.)? 

○  មាន/ Yes ○  គា� ន/ No 

      េប «មាន» សូមសរេសរករបារម�ណ៍របស់េលកអ�ក/ If ‘Yes’, please list your concerns: 

សូម្របាបេ់យងខ�ុ ំពអី�ីែដលេលកអ�កចងឲ់្យេយងខ�ុ ំដងឹពី មាតបតីទពីីរ បែន�មេទៀត។ Please share any additional information about the Secondary Parent that you would 
like us to know. 

សូម្របាបេ់យងខ�ុ ំពអី�ីែដលេលកអ�កចងឲ់្យេយងខ�ុ ំដងឹបែន�មេទៀត/ Please share any other additional information that you would like us to know. 

 
 

ទំពរ័ ១២



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child & Family Information Form (Khmer) 

លខិិតព័ត៌មនអំពី េក�ង និង ្រក�ម្រគ�សរ/CHILD and FAMILY INFORMATION FORM 

េឈ� ះេក�ង/Child's Name: ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth: 

ជំពកូ៥៖ សមជិកក�ងុ្រគ�សរ/Section 5:  FAMILY MEMBERS 

សរេសរេឈ� ះរបស់េលកអ�ក េឈ� ះកូន នងិ េឈ� ះមនុស្សេពញវយ័ទងំអស់ និង េក�ងែដលរស់េនក�ុងផ�ះេលកអ�ក។ េ្របទំពរ័បែន�ម េបសិនជា្រត�វករ 

នាម និង េគត�នាម/ FIRST and LAST NAME 
ៃថ�កំេណ ត/ DATE of BIRTH 

ែខ/ៃថ�/ឆា�  ំ

្រត�វជាប់សច់ញាតិនឹងមនុស្សេពញវយ័ែដលជាអ�កទទួលខុស្រត�វ                                                                

សមុខី�ួន ប�ី ្របពន� កូន្រសី កូន្រប�ស មា� យ ឪពុក បងប�ូន្រសី បងប�ូន្រប�ស គូកន ៃដគូ មតិ�ភក័� ។ល។ 
RELATIONSHIP to PRIMARY PARENT 

១.     

២.     
៣.     
៤.     
៥.     
៦.     
៧.     
៨.   
  

ជំពកូ៦៖ ពត័ម៌នអពំ្ីរ�កច់ណូំលរបស្់រក�ម្រគ�សរ/ Section 6:  FAMILY INCOME INFORMATION                                                                                                                                                                           

វធិីែដលេលកអ�កឧបត�ម�្របាកដ់ល់្រក�ម្រគ�សរ - េ្រជសេរ ស្របភពៃន្របាកច់ំណូលែដលេលកអ�ក ប�/ី្របពន�/គូកន/ៃដគូ/ របស់េលកអ�ក នងិ េក�ងទងំអស់ បានទទួល 

○  ្របាក់បានពីករងរ/Employment ○  ្របាកេ់ពលគា� នករងរេធ�/ Unemployment ○  មានរបរខ�ួនឯង/Self-Employment ○  សូស្យល់សិខ្ួយរធីី/Social Security ○  េអសេអសអយ/SSI 

○  ្របាកជួ់យ ចិ�� ឹមកូន/Child Support 
○  ្របាកទ់ទួលពីប�ីឬ្របពន�េ្រកយេពល ែលងលះ

គា� /Alimony 

○  ្របាក់សំណងពីកែន�ងេធ�ករេពលឈ ឺ

ឬមានរបសួ/Worker's Compensation 
○  ្របាក់ភាគរយពីកែន�ងេធ�ករ/ 

Commission 
 ○  កៃ្រមេ្រក/Tips 

○  ្របាកជ់ំនួយពីរដ�/TANF Cash 
Assistance 

○  ្របាកឧ់បត�ម� កូនចិ�� ឹម/េក�ងែដលជាបជ់ាសច់

ញាត/ិFoster/Kinship Care 
○  អហរូបករណ៍ ្របាកជ់ំនួយ ្របាកឧ់បត�ម�/ Scholarship, Grant, Stipend 

○  ្របាកឧ់បត�ម�ពីកែន�ងេធ�ករេពល 

ចូលនិវត�ន/៍្របាកេ់ពលចូលនិវត�ន/៍

Pension/Retirement 

 ○  ្របាកឧ់បត�ម�ពី ្រគ�សរ/មតិ�ភក័�/Financial support from  
Family/Friend 

○  ្របាកជួ់លផ�ះ/ Rental Properties 

○ េផ្សងៗ (សូមប�� ក)់/Other (specify):     
 

ជំពកូ ៧៖ ហត�េលខ/Section 7:  SIGNATURES 
សូមអននូវេសចក�បី�� កខ់ងេ្រកមេនះ រចួេហយចុះហត�េលខ្រតងក់ែន�ងែដលបានកណំត។់  

  

ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ បានបំេពញ្រគបជ់ពូំកទងំអស់ ែដលមានេនក�ុងលិខតិពត័ម៌ានអំព្ីរក�ម្រគ�សរ នងិ កូន របស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ េហយសូមប�� កថ់ា ពត័ម៌ានេនាះគ្ឺរតឹម្រត�វ។ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំ

បានដកភ់ា� បម់កជាមយួនូវច្បោបច់ម�ងព ី្របាកច់ណូំល និង អត�្របេយាជន្៍របចែំខ ទងំអស់ ែដល ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ និង កូនរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ បានទទលួ។ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំដងឹថា ្រត�វផ�ល់

ពត័ម៌ានេនះេដម្បេីគអចសេ្រមចពសិីទ�ិែដលអចទទលួរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ស្រមាបក់ម�វធិ ីមុនថា� កម់េត�យ្យ Head Start និង/ឬ អនាគតែភ�ស� ង Pre-K Counts។ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំដងឹថា 

បុគ�លិកព ី្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉្រកសួងែផ�ក សុខភាព នងិ មនុស្សជាត ិនងិ/ឬ រដ�ផនិសីុលេវញ៉ា អចេធ�ករប�� កព់ពីត័ម៌ាន នងិ ឯកសរេផ្សងៗ ែដលបាន 

ផ�ល់ឲ្យជាមយួលិខិត ពត័ម៌ានអំព្ីរក�ម្រគ�សរ នងិ កូន  របស់ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ។ំ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំកដ៏ឹងែដរថា េគនងឹេស�សំុឯកសរបែន�មេទៀត េបសិនជាចបំាច ់េហយ ខ�ុ/ំេយងខ�ុ ំ នឹងេធ�
តមសំេណ េនះ។ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំដឹងថា ឯកសរអពំី្របាកច់ណូំល របស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ្រត�វបានេគរក្សោទុកជាសមា� ត ់េហយនឹងទុកក�ុងសំណំុឯកសររបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីា

ែដលហ��។៉ 
 

_____________________________________________________________________________________                 ________________________ 

ហត�េលខរបស់ មាតបតិ/អណាព្យោបាល ែដលទទួលខុស្រត�វ/Signature of Primary Parent/Guardian                                          ៃថ�ែខ/Date 
 
_____________________________________________________________________________________                 ________________________ 

ហត�េលខរបស់មាតបិត/អណាព្យោបាល ទីពីរ/Signature of Second Parent/Guardian                                                               ៃថ�ែខ/Date 

 

ទំពរ័ ១៣



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Read4K (Khmer) 

 

 

 

 

 

ជំពកូ ៨៖ Ready4K (េ្រត�មជាេ្រសចស្រមបថ់� កម់េត�យ្យ)/ Section 8:  READY4K 
Ready4K និង បណា� ល័យរដ�ៃនទ្ីរក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉សូមអេ�� ញេលកអ�កចូលរមួេនក�ុង Ready4K (េ្រត�មស្រមាបថ់ា� កម់េត�យ្យ) ែដលជាកម�វធិីេផ�សរស្រមាបម់ាតបតិ 

ែដលបានែផ�កេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវ។ េរៀងរល់សបា� ហ៍េលកអ�កនងឹទទួលបានសរ្របែហល ប ី(៣) ែដលជាសរអំពពីត័ម៌ានពតិែដលគរួឲ្យចូលចតិ� នងិ ជាគន�ឹះងយ

្រស�លក�ុងករជួយ ជំរុញករេរៀនសូ្រតរបស់កូនេលកអ�ក - ជាវធិីែដលបានបង� ញថាមានដំេណ រករល�។ ក�ុងខណៈែដលគា� នករចណំាយស្រមាបចុ់ះេឈ� ះជាមយួកម�វធិី 

Ready4K ទិន�នយ័ នងិ សរ អច្រត�វបង្់របាក។់ 

 

េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�កចុះេឈ� ះចូលេរៀនក�ុងកម�វធិថីា� កមុ់នមេត�យ្យរបស់្រកសួង េតេលកអ�កចងទ់ទួលសរែដលមាន្របេយាជន ៍អពំីពត័ម៌ានពតិែដលគរួឲ្យចូលចតិ�  

និង ជាគន�ឹះងយ្រស�លក�ុងករជួយ ជំរុញករេរៀនសូ្រតរបស់កូនេលកអ�ក ែដរឬេទ? 

 

☐ ខ�ុ ំគា� នចណំាបអ់រម�ណ៍េទ/ No, thank you. 

☐ ខ�ុ ំមានចណំាបអ់រម�ណ៍ – សូមេផ�សរមកេលខទូរស័ព�េនះ/ Yes, please send text messages to this number: ________________________________ 

 
េដយករេ្រជសយកទទួលសរ េលកអ�កយល់្រពម (i) ឲ្យលិខិតែបបបទេនះេទ ParentPowered PBC (ii) ចុះេឈ� ះចូលេរៀនក�ុង ("កម�វធិី") Ready4K (iii) លក�ខណ� េ្រប្របាស់របស់ 

ParentPowered PBC មានេន parentpowered.com/terms.html និង ច្បោបៃ់នសិទ�ិឯកជន មានេន parentpowered.com/privacy.html េហយ (iv) ្របែហលជាទទួលបានសរ Ready4K 

ចំនួន ៣ ក�ុងមយួសបា� ហ៍ ពីេលខ 70138។ េដយករផ�ល់ឲ្យេយងខ�ុ ំនូវេលខទូរស័ព�ៃដរបស់េលកអ�កខងេលេនះ ប�� ក់ថាេលកអ�កចងឲ់្យ ParentPowered េផ�ជូនេលកអ�កនូវពត័ម៌ានែដល

េយងខ�ុ ំគិតថាេលកអ�ក្របែហលជាមានចំណាបអ់រម�ណ៍ េដយពកព់ន័�នឹងករេ្របបេច�កវទិ្យោរបស់ ParentPowered ែដលេផ�សរេទេលខទូរស័ព�ៃដែដលេលកអ�កបានផ�ល់ឲ្យេដយស�័យ្របវត�ិ។ 

ក�ុងខណៈែដលគា� នករចំណាយ្របាក់ស្រមាប់ករចុះេឈ� ះ ករទទួល ទិន�នយ័ និង សរ ្របែហលជាអចចំណាយ្របាក។់ េលកអ�កអចលុបេចលករទទួលសរពី Ready4K របស់េលកអ�ក 

េពលណាកប៏ាន េដយករេផ�សរថា STOP េទេលខ 70138 ។ ស្រមាប់ករសំុជំនួយអំពី Ready4K សូមសរេសរសរថា HELP េទេលខ 70138 ឬ េផ�អុីែមល៉មកេយងខ�ុ ំតមរយៈ 

support@parentpowered.com។ 
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លខិតិេលខ ២៖ ករបារម�ពសីខុភពរបសេ់ក�ង/ Form #2:  CHILD’S MEDICAL CONCERNS 

 
េឈ� ះេក�ង/Child’s Name៖ ________________________________________________________ ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth _____________ 
 

ជូនចំេពះ មាតបិត/អណាព្យោបាល៖ 
 

ករយិាល័យែផ�កអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ ដឹងថាេក�ងខ�ះមានប�� សុខភាព។ ្រគ�េពទ្យ្របែហលជាេចញថា� ឲំ្យ ស្រមាបប់�� ទងំេនាះ។ េនេពលណាថា� ំ

ែដល្រគ�េពទ្យេចញឲ្យ្រត�វេលបេនេម៉ាងេរៀន េបសិនជាមានករអនុ�� តពីេលកអ�កជាលយល័ក�អក្សរ អ�កដំណាងែផ�កបេ្រមសុខភាពរបស់កម�វធីិមុនថា� ក ់

មេត�យ្យនឹងហ�ឹកហ�ឺនបុគ�លិកេនសលរបស់កូនេលកអ�ក េដម្បផី�ល់ថា� ដំល់កូនរបស់េលកអ�ក។ ករអនុ�� តជាលយល័ក�អក្សរ ្រត�វ្របគល់មកតមរយៈ 

លិខិត MED-1៖ ករេស�សំុឲ្យជយួ ផ�ល់ថា�  ំបំេពញេដយេលកអ�ក និង្រគ�េពទ្យរបស់កូនេលកអ�ក ស្រមាបថ់ា� មំយួមុខៗ។ េគនឹងមនិឲ្យថា� កូំនេលកអ�កេទ េប
េលកអ�កមនិបំេពញ លិខិត MED-1។  
  

សូមគូស្របអបម់យួ េហយបំេពញកែន�ងែដលចបំាច ់– សូមេ្របសន�ឹកបែន�មេទៀត េបសិនជា្រត�វករ៖ 

 េនេពលេនះ កូនខ�ុ ំ គា� នប�� សុខភាពអ�ីេទ។/At this time, my child does not have a medical condition. 

 កូនខ�ុ ំ មានប�� សុខភាពដូចតេទៈ/My child has the following medical condition(s)៖ 
អ�កតណំាងពកីរយិាល័យែផ�កបេ្រមសុខភាពកុមារមុនថា� កម់េត�យ្យ្របែហលជាទកទ់ងេទេលកអ�កេដម្បសួីរពត័ម៌ានបែន�ម។ 
 

១.  េរគវនិិឆ�យ័ ឬ ប�� សុខភាព/Diagnosis or medical condition: _____________________________________________________ 

 មនិ្រត�វករេលបថា� េំទ/Does not require medication to be administered 

 ្រត�វេលបថា�  ំ្រ�ចៃំថ�/ Requires medication to be administered DAILY 

េឈ� ះថា�  ំចំណុះ និង េម៉ាង/Medication name, dose and times _____________________________________________ 

 ្រត�វផ�ល់ថា�  ំតមេនេពល្រត�វករ/ Requires medication to be administered AS NEEDED 

េឈ� ះថា�  ំនិង ចំណុះ/Medication name and dose ______________________________________________________ 
 

២.  េរគវនិិឆ�យ័ ឬ ប�� សុខភាព/Diagnosis or medical condition: _____________________________________________________ 

 មនិ្រត�វករេលបថា� េំទ/Does not require medication to be administered 

 ្រត�វេលបថា�  ំ្រ�ចៃំថ�/ Requires medication to be administered DAILY 

េឈ� ះថា�  ំចំណុះ និង េម៉ាង/Medication name, dose and times _____________________________________________ 

 ្រត�វផ�ល់ថា�  ំតមេនេពល្រត�វករ/ Requires medication to be administered AS NEEDED 

េឈ� ះថា�  ំនិង ចំណុះ/Medication name and dose ______________________________________________________ 

 
ពត័ម៌ានេនក�ុងលិខិតេនះ គឺជាពត័ម៌ានពិត តមអ�ីែដលខ�ុ ំបានដឹង។ ខ�ុ ំដឹងថា គឺជាករទទលួខុស្រត�វរបស់ខ�ុ ំ េដម្បជី្រមាបេទ្រគ� ឬែផ�កបេ្រមសុខភាពកុមារមុន

ថា� កម់េត�យ្យរបស់កូនខ�ុ ំ េបសិនជាមានករផា� ស់ប�ូរអ�ី ពីពត័ម៌ានែដលបានជ្រមាបមកខងេលេនះ។ 
 

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

 
 

Early Childhood Use Only 

           Name of Location: _________________________________________________________________________________________ 

           Signature of Early Childhood Staff: ___________________________________________________  Date: ___________________ 
 

 

ទំពរ័ ១៥
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         លខិតិេលខ ៣៖ ្រ�វត�សិខុភពរបសេ់ក�ង /  #3:  CHILD’S MEDICAL HISTORY FORM 
 

សូមគូសេនកេឡាន េទ ឬ បាទ/ចស េន្រតងចំ់ណុចនីមយួៗ។ ស្រមាបច់េម�យ បាទ/ចស សូមពន្យល់េនក�ុងករេឡន មតេិយាបល។់ 
 

កនូខ�ុំ៖                                  េទ បាទ/ចស មតេិយាបល ់

េស��កកន�ប និង/ឬ កន�បដូចេខ/Wears diapers and/or pull-ups    

មាន/ធា� បម់ាន េរគ្រប្រគវីកច/់ Has/Had a seizure(s)    

មាន/ធា� បម់ាន េ្រគាះថា� ក ់ឬ ជម� ឺធ�នធ់�រ/ Has/Had a serious accident or illness    
ធា� បេ់ទកនប់ន�បស់េ�ង� ះបនា� ន/់ Had an emergency room visit    
ធា� បេ់គងេនមន�ីេពទ្យ/Had an overnight hospital stay    
ធា� បម់ានករវះកត/់Had surgery    
ពកែ់វនត/Wears glasses    
មានែភ�ក អនម់យួចំេហៀង ្រសេលៀង ែកក ឬ មានប�� ែភ�កេផ្សងេទៀត    
ធា� បរ់េលៀក្រតេចៀក មានទុេយាក�ង្រតេចៀក ធ�ន្់រតេចៀក ពក្់របដបជ់នំយួសេម�ង    
េរគផា� សយខ� ងំ រលកបំពងក់ ឧស្សោហ៍ក�ក ឬ ្រសម៉ុកខ� ងំ    

មាន្របវត� ិេរគហតឺ ឬ េរគរលកទងសួត/Has a history of asthma or bronchitis    

មានេរគដកដេង�មឮសូរ ដំេណាះ្រសយៃនេរគដកដេង�មឮសូរ ្រគ�នសនា� កឆ់�ងឹ ឬ ប�� េបះដូងេផ្សងេទៀត    

មាន្របវត� ិខ�ះឈម្រកហម ជម�េឺកសិករឈម្រកហម ជាតិសំណរេលសក្រមតិ    

មានប�� ឈមេផ្សងេទៀត ដូចជា G6PD េរគឈមរវ ។ល។    

មាន ក�នទងផ�ិត ឬ ក�ន្រកេលៀនHas an umbilical or inguinal hernia    

ញំុាអ�ីេទក�ួតមកវញិ ឈេឺពះ ចុះរគ ទល់លមក/Has reflux, stomach pain, diarrhea, constipation    

មានបពំងប់��ុ កអហរ/Has a feeding tube    

ពិបាកេនាម រលក្របពន័�ទឹកេនាម ឬ ជម�តឺ្រមងេនាម/Has trouble urinating, urinary tract infection or 

  

   

មានេរគទឹកេនាមែផ�ម/Has diabetes     O ្របេភទ I      O ្របេភទ II 

មាន េរល េរគេសែស្បក ផ�ួចេនេលែស្បក បូស្រទនិច/Has rashes, eczema, hives, boils    

មានេរគសរៃស្របសទ ញាកស់ចដុ់ ំឆ�ងឹខ�ងែ្រពក ជម�ទឺនស់ចដុ់ ំេរគស� បអ់វៈយវៈ    

ពក្់របដបអ់បឆ�ឹងេជង/Wears leg braces    

េ្រប េឈ្រចត ់្របដបជ់យួ ទបស់្រមាបេ់ដរ ឬ រេទះរុញ ្របចៃំថ�    
មាន ឬ ធា� បម់ាន េរគទនស់រៃស អុតស� យ ក��� ឹល សឡាែទន អុតក� ម ក�កមាន ់    

ពុលឡាន/Experiences car sickness    

យរបស់េក�ង និង/ឬ េក�ងធា� បម់ានប�� េនេពល មានៃផ�េពះ ឆ�ងទេន� នងិ/ឬ េ្រកយេពលស្រមាលកូន    

មា� យ/អណាព្យោបាល របស់េក�ង កពុំងមានៃផ�េពះ/Child’s mother/guardian is currently pregnant   េតគាតន់ងឹស្រមាលកូនេនៃថ�ណា?៖ 

 

ពតម៌ានេនេលលិខិតែបបបទេនះគឺជាករពិតេទតមអ�ីែដលខ�ុ ំបានដឹង។ ខ�ុ ំដឹងថា វជាករទទលួខុស្រត�វរបស់ខ�ុ ំក�ុងករជូនដំណឹងភា� មៗដល់ ្រគ�បរបស់កូនខ�ុ ំ 

ឬ ែផ�កបេ្រមសុខភាពកុមារមុនថា� កម់េត�យ្យ េនេពលមានករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានអ�ីខងេលេនះ។ 

 

 

______________________________________________________________________________   _____________________ 

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

ទំពរ័ ១៦



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Policies and Consent for Emergency Medical Care & Other Health Services (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA 19130-4015 

 
 

លខិតិេលខ ៤៖ ច្បោប ់នងិ កចិ�្រពមេ្រព�ង ស្រមប ់ករសេ�ង� ះបនា� ន ់នងិ លខិតិអពំកីរបេ្រមែផ�កសខុភពដៃទេទៀត 

លិខិតេនះេគនងឹយកេទជាមយួេនេពលណាេគ្រត�វករសេ�ង� ះបនា� ន។់ 
 

េឈ� ះេក�ង/Child’s Name៖ ______________________________________________________________ ៃថ�កេំណ ត/Date of Birth _____________ 
 

ច្បោប់ៃនករសេ�ង� ះបនា� ន់ 

មាតបិត េលកអ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំែផនករស្រមាបក់រែថទតំមវធិីេផ្សងេទៀតស្រមាបកូ់នរបស់េលកអ�ក េបសិនជាគាតម់ានជម�ែឺដល្រត�វករករេមលែថយ៉ាង

ដិត ដល់ ឬ មានជម�ឆឺ�ង េហយមនិអចមកេរៀនថា� កមុ់នមេត�យ្យបាន។ េលកអ�កក្៏រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករដកឹជ��ូ នផងែដរ េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�កមាន ជម� ឺឬ រងរបសួ

្រសល េនេពលេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ ែដលមនិធ�នធ់�រេដម្បឲី្យេគដឹកជ��ូ នតមរថយន�សេ�ង� ះបនា� ន។់ 

ក�ុងករណីែដលកូនរបស់េលកអ�ក ឈ ឺឬ មានរបសួ ធ�នធ់�រ េហយ្រត�វករករព្យោបាលភា� មៗ បុគ�លិកនងឹនាគំាតេ់ទមន�ីរេពទ្យសេ�ង� ះបនា� នែ់ដលេនជិតបផុំត តមរថ

យន�សេ�ង� ះបនា� ន។់ េយងខ�ុ ំនងឹព្យោយាមជូនដណឹំងដល់េលកអ�កភា� មៗ។ េនេ្រកមច្បោប ់ករបេ្រមែផ�ក េវជ�ស�ស�/អនីតិជន ករព្យោបាលជាបនា� ន ់នងឹ្រត�វេគចបេ់ផ�មេនមន�ីរ

េពទ្យ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ វជាករចបំាចែ់ដល ្រគ�របស់កូនេលកអ�ក និង មន�ីរេពទ្យ អចទកទ់ងេទេលកអ�កបានភា� មៗ តមករ្របញ៉ាបែ់ដលអចេធ�េទបាន េដម្បសំុី

ករអនុ�� ត ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬ េដយផា� ល់មាត ់េដម្បផី�ល់ករព្យោបាលឲ្យបានេពញេលញ។ សូមេធ�យ៉ាងណាជ្រមាបេទ្រគ�របស់កូនេលកអ�ក អំពីរេបៀបែដលេគអច

ទកទ់ងេទេលកអ�កបាន្រគបេ់ពលេវល។ 

េលកអ�ក្រត�វទទលួខុស្រត�វចំេពះតៃម�ៃនករព្យោបាល េបសិនជាកូនរបស់អ�កមានរបសួ។ សូមទកទ់ងេទករបេ្រមសុខភាពរបស់កម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ េបសិនជាកូន

របស់េលកអ�ក្រត�វករករធានារ៉បរ់ងសុខភាព។ 

សល្រត�វករលិខតិប�� កព់ីេវជ�បណ�ិ ត មុនេពលកូនរបស់េលកអ�កអច្រតឡបម់កេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យវញិ េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�កមានអ�ីមយួដូចតេទេនះ៖ 

េទបន�បស់េ�ង� ះបនា� ន ់ករណីមានជម�មឺយួចនំួន (ជម�ឆឺ�ង ជម�ធឺ�នធ់�រ ្រត�វអវត�មានជាេ្រចនៃថ� ករវះកត ់។ល។) ឬ ករណីមានេ្រគាះថា� កម់យួចនំនួ (្រត�វករព្យោបាលពីេវជ�បណ�ិ ត 

បិទកំេបារ ឬ ពកឆ់�ងឹ អប សកម�ភាពពេិសស ។ ល។) េបសិនជាអ�កមានករសង្សយ័ សូមយកលិខតិប�� កព់ីេវជ�បណ�ិ តេនេពលណាែដលកូនរបស់េលកអ�កទទួលករព្យោបាល។ 
 

កិច�្រពមេ្រព�ងស្រមប់ ករសេ�ង� ះបនា� ន់ ករពិនិត្យសុខភព និង ករបេ្រមសុខភពេផ្សងៗេទៀត 

ហត�េលខរបស់ខ�ុខំងេ្រកមេនះ បង� ញថាខ�ុ ំយល់អពំីច្បោបៃ់នករសេ�ង� ះបនា� ន ់និង ផ�ល់ករយល់្រពមស្រមាប៖់ 

១. ករផ�ល់ជនំួយដំបូងស្រមាបអ់នតីិជន ដល់កូនរបស់ខ�ុ  ំេដយបុគ�លិកថា� កមុ់នមេត�យ្យ។ 

២. ករសេ�ង� ះបនា� នែ់ផ�ក េវជ�ស�ស� និង /ឬ  ទន�ស�ស� ែដលជាករចបំាច ់េដម្បេី្រសច្រសងជ់ីវតិរបស់កូនខ�ុ  ំឬេដម្បបីង� រករខូចខតសុខភាពរបស់គាត ់ក�ុងករណីែដល

េគមនិអចសំុករ្រពមេ្រព�ងពីខ�ុ េំដម្បេីធ�ករព្យោបាលេនះ។ ខ�ុបំានដឹងថា េគនងឹេធ�ករទកទ់ងមកខ�ុតំមករ្របញ៉ាបែ់ដលអចេធ�េទបាន េហយខ�ុ ំនឹងមានករទទួលខុស

្រត�វចំេពះករផ�ល់ករអនុ�� តស្រមាបក់រព្យោបាលបន�េទេទៀត។ 

៣. កូនរបស់ខ�ុ ំចូលរមួករពិនិត្យសុខភាពរបស់កម�វធិអីបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ ែដលអចរមួប��ូ ល ប៉ុែន�គា� នកណំត ់ចំេពះ៖ ករពនិិត្យេមលករអភវិឌ្ឍន ៍ករពនិតិ្យេមល

អកប្បកិរយិា ករពិនតិ្យចក�ុវ�ិ� ណ ករពិនិត្យេសតវ�ិ� ណ និង ករពិនតិ្យេធ�ញ។ ខ�ុ ំដងឹថា គជឺាែផ�កមយួៃនកម�វធិកីរពរសុខភាពកុមារែដលចូលរមួក�ុងកម�វធិីថា� កមុ់ន

មេត�យ្យរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉នឹងទទលួករពនិិត្យសុខភាពេនក�ុងអឡុំងឆា� សិំក្សោ។ 

៤. កម�វធិផី�ល់ឱវទែផ�កសុខភាពផ�ូវចិត�ៃនកម�វធិអីបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉ផ�ល់ករបេ្រមនានាេទតមេសចក�ី្រត�វករជាមូលដ� ន។ 

ករបេ្រមទងំេនះអចរមួប��ូ ល៖ 

ក. ករពនិិត្យេមលកូនរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ េនក�ុងថា� កមុ់នមេត�យ្យ និង ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួបុគ�លិកែដលបេ្រង�ន ព ីវធិសី�ស� និង បេច�កេទស េដម្បគីា្ំរទដល់ករ

អភវិឌ្ឍនែ៍ផ�ក សង�ម/ចិត�ស�ស� ែដល្របកបេដយសុខភាពល� របស់កូន ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ។ 

ខ. េធ� ករវយតៃម� និង ករពនិិត្យ អកប្បកិរយិា/ករអភវិឌ្ឍន ៍េដយេ្របឧបករណ៍ែដលមានលក�ណៈស�ងដ់រ េន្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនករអភវិឌ្ឍនរ៍បស់កូនខ�ុ ំ/េយងខ�ុ។ំ 

គ. ផ�ល់ឱវទែផ�កសុខភាពអកប្បកិរយិា ដល់កូនរបស់ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំនងិ ្រគ�របស់គាត ់េនក�ុងកែន�ងអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ។ 

ឃ. ករអេ�� ញ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ឲ្យចូលរមួក�ុងអង�្របជុំ្រក�មករងរ និង ្រក�មបេង�តែផនករអនុវត� ស្រមាបសុ់ខុមាលភាពែផ�ក សង�ម/ចតិ�ស�ស� របស់កូន ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំែដល

េគនឹងផ�ល់ពត័ម៌ានដល់ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ ំ អពំីប�� ែដលទកទ់ងនងឹ កុមារ នងិ ្របភពជនំួយេនក�ុងសហគមន ៍របស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ។ំ 
 

េបសិនជាេលកអ�កមានសំណួរអ�ីអពំីពត័ម៌ានខងេល សូមនយិាយជាមយួអ�កតណំាងែផ�កករបេ្រមសុខភាពកុមារមុនថា� កម់េត�យ្យ។ 
 

ហត�េលខរបស់ មាតបតិ/អណាប្យោបាល/Signature of Parent _________________________________________  ៃថ�ែខ/Date ___________________ 
 

Early Childhood Use Only 

           Name of Location: _________________________________________________________________________________________ 

           Signature of Early Childhood Staff: ___________________________________________________  Date: ___________________ 

ទំពរ័ ១៧



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child’s Dietary of Food Restrictions Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 
440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PA 19130-4015 
 

លខិតិេលខ ៥៖ តណំមអាហររបសេ់ក�ង/ Form #5:  CHILD’S DIETARY or FOOD RESTRICTIONS 

 
 
េឈ� ះេក�ង/Child’s Name៖ ________________________________________________________ ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth _____________ 

 

ជូនចំេពះ មាតបិត/អណាព្យោបាល៖ 
 

កម�វធីិម�ូបអហរស្រមាប ់េក�ង និង មនុស្សេពញវយ័ (CACFP) ផ�ល់អហរេពល្រពឹក អហរេពលៃថ� និង ចំណី ែដលមានជីវជាតិ្របចៃំថ� ដល់កូនរបស់

េលកអ�ក េដយឥតគិតៃថ�ពី្រក�ម្រគ�សរ។ ប�� ីមុខម�ូប្របចែំខ មានបិទតមកែន�ងនីមយួៗ រយេឈ� ះ ម�ូប និង េភសជ�ៈ ែដលេគផ�ល់ឲ្យកូនេលកអ�កមយួ 

េពលៗ។ ករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ បានដឹងថាម�ូបអហរខ�ះមនិែមនស្រមាបេ់ក�ងមយួចំននួ េដយសរ សសនា ឬ ប�� សុខភាពេផ្សងៗ។ 

សូម្របាបឲ់្យេយងខ�ុ ំដឹងអំពីកូនរបស់េលកអ�ក។ េគនឹងែចកជូនពត័ម៌ានេនះេទបុគ�លិកែផ�ក ផ�ល់អហរ សុខភាព និង បង� តប់េ្រង�ន េក�ង។ េដម្បេីធ�យ៉ាង

ណាឲ្យកូនរបស់េលកអ�កញុាំម�ូមអហរ្រត�វតមអយុ និងមានជីវជាតិ ករេស�សំុតំណមអហររបស់េលកអ�ក្រត�វមានលិខិតប�� កពី់្រគ�េពទ្យ ឬអ�កដឹកនាំ

សសនា របស់េក�ង។ េបសិនជាកូនេលកអ�កមានតំណមអហរ េយងនឹង្របឹងែ្របងេដម្បផី�ល់អហរែដលអចជំនសួបាន។ 
 

េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�កមាន្របត�ិកម�ខ� ងំក� នឹងម�ូបែដល្រត�វករ ថា� ចំក ់EPI-PEN ថា�  ំBenadryl ឬ ថា� េំផ្សងៗេទៀត  សូមឲ្យេយងខ�ុ ំដឹងជាបនា� ន ់េដម្បី
េយងខ�ុ ំអចចបេ់ផ�មដំេណ រករណ៍ចបំាចេ់ដម្បផី�ល់ករហ�ឹកហ�ឺនដល់បុគ�លិកសល។ 
 

សូមគូស្របអបម់យួ េហយបំេពញ្រតងក់ែន�ងែដល្រត�វបំេពញ – សូមេ្របសន�ឹកបែន�មេទៀត េបសិនជា្រត�វករ៖ 

   េនេពលេនះ កូនខ�ុ ំអតម់ាន តំណមអហរេទ។/At this time, my child does not have a dietary food restriction. 

   កូនខ�ុ ំមាន តំណមអហរដូចតេទ៖/My child has the following dietary food restriction(s): 

១.  េឈ� ះអហរែដលតម៖/Name of restricted food: ________________________________________________________________ 

     មូលេហតុែដល្រត�វតម៖/Reason for restriction:  សសនា/Religious          េផ្សងេទៀត (សូមប�� ក)់/Other _____________________          

                   សុខភាព - សូមប�� កពី់្របត�ិកម� និង ករព្យោបាល/Medical – please indicate reaction and 

                     treatment: Medical – please indicate reaction and treatment: _________________ 
                   _______________________________________________________________________  

២.  េឈ� ះអហរែដលតម៖/Name of restricted food: ______________________________________________________________________ 

     មូលេហតុែដល្រត�វតម៖/Reason for restriction:  សសនា/Religious          េផ្សងេទៀត (សូមប�� ក)់/Other _____________________          

                   សុខភាព - សូមប�� កពី់្របត�ិកម� និង ករព្យោបាល/Medical – please indicate reaction and 

                     treatment: Medical – please indicate reaction and treatment: _________________ 
                       ______________________________________________________________________ 

 
ពត័ម៌ានេនក�ុងលិខិតេនះ គឺជាពត័ម៌ានពិត តមអ�ីែដលខ�ុ ំបានដឹង។ ខ�ុ ំនឹងជ្រមាប្រគ�របស់កូនខ�ុ ំ ្របសិនេបពត័ម៌ានរបស់កូនខ�ុ ំមានករផា� ស់ប�ូរ។ 
 

 

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

 

Early Childhood Use Only 

           Name of Location: _________________________________________________________________________________________ 

           Signature of Early Childhood Staff: ___________________________________________________  Date: ___________________ 
 
 

ទំពរ័ ១៨



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) CACFP General Information (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 
440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PA 19130-4015 
 

ពត័ម៌នទេូទអពំ ីកម�វិធផី�លច់ណីំអាហរដលក់មុរ នងិ មនសុ្សេពញវយ័ (CACFP) / CHILD and ADULT CARE FOOD PROGRAM GENERAL INFORMATION 

      សូមរក្សោទំពរ័េនះទុកជាឯកសររបស់េលកអ�ក 
     

ជូនចំេពះ មាតបតិ/អណាព្យោបាល៖ 
 

មជ្ឈមណ� លរបស់កូនេលកអ�កបានចូលរមួក�ុងកម�វធិីផ�ល់ចណីំអហរដល់ កុមារ និង មនុស្សេពញវយ័ (CACFP) េ្រកមករឧបត�ម�ពី្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉(SDP)។ 

SDP មានេសមនស្សរកីរយ ចំេពះឱកស នងិ ជាកតិ�ិយស ក�ុងករេធ�ជាៃដគូជាមយួ េលកអ�ក នងិ មជ្ឈមណ� លរបស់កូនេលកអ�កេដម្បនីាយំកអត�្របេយាជនព៍ ីCACFP ជូន

ដល់្រគ�សររបស់េលកអ�ក។ 
 

CACFP ត្រម�វឲ្យបំេពញលិខតិែបបបទចំនួនពីរ៖ លិខិតៃនករចុះេឈ� ះេក�ង នងិ លិខិតែបបបទៃន្របាកច់ំណូលែដលមានសិទ�ទិទលួចណីំអហរ (ទពំរ័ ២១-២៥) ។ កិច�សហ្រប

តិបត�កិររបស់េលកអ�កក�ុងករបំេពញទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ េដយ្រប�ង្របយត័� នងិ ្រតឹម្រត�វ អចជយួ ដល់ករចូលរមួរបស់ SDP ជាមយួ CACFP ។ ពត័ម៌ានេនះមានសរៈសំ

ខនណ់ាស់េដម្បឲី្យ SDP អចទទួលបានសំណងស្រមាបអ់ហរែដលបានផ�ល់ឲ្យកុមារែដលចុះេឈ� ះេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ។ េបសិនជាេលកអ�ក្រត�វករជនំួយក�ុងករបំេពញ

លិខិតែបបបទទងំេនះ សូមទកទ់ងមកករយិាល័យរបស់េយងខ�ុតំមទូរស័ព�េលខ ២១៥-៤០០-៤២៧០។ កូនរបស់េលកអ�កនឹងទទលួបាន អហរ និង ចណីំ េដយឥតគិតៃថ�

ពីរេលកអ�ក េនៃថ�ែដលពួកេគមកេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ។ អហរទងំអស់ែដលផ�ល់ឲ្យតមរយៈ CACFP ្រត�វែតមានលក�ណៈ្រត�វតមបទដ� នអហរូបត�ម� ែដលបានបេង�ត

េឡងេដយ្រកសួងកសិកម�ៃនសហរដ�អេមរកិ (USDA)។ 
 

លិខិតែបបបទៃន្រ�ក់ចំណូលែដលមនសិទ�ិទទួលចំណីអាហរ៖ េនេពលែដលេលកអ�កបំេពញ លិខតិែបបបទៃន្របាកច់ណូំលែដលមានសិទ�ទិទលួចណីំអហរ សូម្រជាបថា្រកសួង

កសិកម�ៃនសហរដ�អេមរកិបានកណំតស់មាជិក្រគ�សរ ថាជា្រក�ម ែដលពកព់ន័� ឬ មនិពកព់ន័� ែដលមានករចណំាយចូលគា� ក�ុងកររស់េន។ េហតុដូេច�ះ ្របាកច់ណូំលែដល

បានរយករណ៍េនក�ុងលិខិតែបបបទេនះ ្រត�វែតរមួប��ូ ល្របាកច់ណូំលទងំមូល (មុនេពលដកពន�) ៃនសមាជកិទងំអស់ក�ុង្រគ�សររបស់េលកអ�ក។ ្របាកច់ណូំលែដលបាន

រយករណ៍ ្រត�វែតជា្របាកច់ណូំលសរុបមុនេពលដកពន� ែដលបានេរៀបរបព់ី្របភពៃន្របាកច់ណូំលនមីយួៗ ែដលសមាជិក្រគ�សរនីមយួៗទទលួបានកលពីែខមុន។ [ស្រមាប់

អជីវកម�ខ�ួនឯង (អជីវកម�ផា� ល់ខ�ួន ចណូំលពី កសិដ� ន ឬ ផ�ះជួល) រយករណ៍ពី្របាកច់ណូំលបនា� បព់កីរចណំាយ (ចំណូលសុទ�)]។ េបសិនជា្របាកច់ណូំលកលពែីខមុនមនិ

បង� ញពសី� នភាពរបស់េលកអ�កេទ េលកអ�កអចផ�ល់ករព្យោករណ៍អំពី្របាកច់ណូំល្របចែំខ។ េបសិនជាគា� នករផា� ស់ប�ូរអ�ែីដលគួរឲ្យកតស់មា� ល់េទ េលកអ�កអចេ្រប្របាក់

ចំណូលកលពីែខមុនជាមូលដ� នេដម្បេីធ�ករព្យោករណ៍េនះ។ េបសិនជា្របាកច់ណូំលរបស់្រគ�សរេលកអ�ក េស� ឬ តិចជាង ចំននួែដលបានបង� ញស្រមាបទ់ហំ្ំរគ�សររបស់

េលកអ�ក េនក�ុងតរងខងេ្រកមេនាះ SDP នឹងទទលួបានសំណងខ�ស់ជាងមុន ស្រមាប ់អហរ និង ចណីំ ែដលសលផ�ល់ឲ្យកូនរបស់េលកអ�ក។ 
 

េគាលករណ៍ែណនារំបស់ CACFP អំព្ីរបាកច់ណូំលែដលមានសិទ�ិទទលួចណីំអហរ  

មាន្របសិទ�ិភាព ពីៃថ�ទី ១ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០១៧ ដល់ៃថ�ទ ី៣០ ែខមថុិនា ឆា�  ំ២០១៨ 

 

្រគ�សរែដលកពុំងទទលួ SNAP (កម�វធិជីំនួយអហរូបត�ម�បែន�ម ធា� បេ់ហថា ហ�ូតែស�ម/Food Stamps) ឬ TANF (ជនំួយបេណា� ះអសន�ស្រមាប្់រគ�សរ្រកី្រក)៖ េលកអ�កអច 

ផ�ល់េលខឯកសរ្របាបំនួខ�ងរ់បស់ SNAP ឬ TANF ែដលបានេចញឲ្យេដយ ករយិាល័យជំនយួរបស់ខណ័�  នងិ េឈ� ះសមាជិក្រគ�សរែដលជាមនុស្សេពញវយ័ ែដលទកទ់ងនឹង

េលខឯកសររបស់ SNAP ឬ TANF េនះ។ េលកអ�កមនិអចេ្របេលខេនេលបណ័� ជនំយួែផ�កធានារ៉បរ់ង៉សុខភាពរបស់េលកអ�ក ឬ បណ័� អកេសស/Access Cards EBT េទ។ 
 

្រគ�សរែដលមនិទទលួ SNAP ឬ TANF ឬ អ�កែដលមនិបានផ�ល់េលខឯកសរ្របាបំនួខ�ងរ់បស់ SNAP ឬ TANF នងិ េឈ� ះសមាជកិ្រគ�សរ៖ រយេឈ� ះសមាជិក្រគ�សរទងំ

អស់ ចណូំលមុនដកពន� ែដលសមាជកិ្រគ�សរនីមយួៗបានទទលួពែីខមុន ញឹកញាបប់៉ុណា�  និង ្របាកច់ណូំលបានទទលួពី្របភពណា។ េបសិនជាសមាជិក្រគ�សរស�ិតេនក�ុងជួរ

កងទព័ សូមទកទ់ងមកករយិាល័យរបស់េយងខ�ុតំមេលខ ២១៥-៤០០-៤២៧០ េដម្បទីទួលករែណនាអំពំីរេបៀបរយករណ៍ពី្របាកឧ់បត�ម�នងិ្របាកច់ណូំលរបស់គាត។់ សមា

ជិក្រគ�សរែដលជាមនុស្សេពញវយ័្រត�វចុះហត�េលខ និងកលបរេិច�ទេនេលលិខិតែបបបទ រមួទងំេលខសន�សុិខសង�មបនួខ�ងចុ់ងេ្រកយរបស់គាត ់ឬប�� កថ់ាគាតម់និមាន

េលខសន�សុិខសង�មេទ។ 
 

េក�ងែដលេគជយួ ច�ិ� ឹម (Foster Children)៖ េដម្បអីចឲ្យេគចតទុ់កថាជាេក�ងែដលេគជយួ ច�ិ� ឹម ករចតែ់ចងករែថទេំក�ង្រត�វែតជាករទទលួខុស្រត�វរបស់រដ�។ េក�ងេនះ្រត�វបាន

តុលករវនិិច�យ័ថាជាអ�កែដល្រត�វករឲ្យេគេមលែថ េហយដកេ់នេ្រកមករេមលខុស្រត�វរបស់អង�ករស្រមាប ់កុមារ នងិ យុវវយ័ របស់ខណ័� ។ េក�ងែដល្រត�វបាន អង�កររបស់ខណ័�  

ឬ តុលករ ដកឲ់្យេនជាមយួ្រគ�សរែដលជយួ េមលែថ។ (េក�ងែដលេគជួយ ច�ិ� ឹម ែដល្រត�វបាន អង�កររបស់ខណ័�  ឬ តុលករ ដកឲ់្យសច�់� តិជយួ េមលែថ ្រត�វប��ូ លេនក�ុង

្រក�មេនះ។ មនិពកព់ន័�ចំេពះករេរៀបចំេ្រកផ�ូវករ ែដលេនេ្រក្របពន័�របស់ រដ� ឬ តុលករ េទ។) េនេពលមានករពកព់ន័� ្រគ�សរែដលផ�ល់ករេមលែថ អចប��ូ លេក�ងែដល្រត�វ

េគជយួ ច�ិ� ឹមជាសមាជិក្រគ�សរ រមួជាមយួេក�ងដៃទេទៀតេនក�ុង្រគ�សរ ែដលមនិែមនជាេក�ងែដល្រត�វេគជយួ ច�ិ� ឹម។ សូមទកទ់ងករយិាល័យរបស់េយងខ�ុ ំេលខ ២១៥-៤០០-

៤២៧០ េដម្ប្ីរជាបពកីរែណនាជំាកល់កអ់ំពីវធិីេដះ្រសយស� នភាពេនះ។ 

ទំពរ័ ១៩

ទំហំ្រគ�សរ ចំណូល្របចឆំា�  ំ  ទំហំ្រគ�សរ ចំណូល្របចឆំា�  ំ  ទំហំ្រគ�សរ ចំណូល្របចឆំា�  ំ

២ ៣០.០៤៤$  ៤ ៤៥.៥១០$  ៦ ៦០.៩៧៦$ 

៣ ៣៧.៧៧៧$  ៥ ៥៣.២៤៣$  ៧ ៦៨.៧០៩$ 
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ព័ត៌មានទេូទរបស ់CACFP 
 

ករផ�ល់អត�ស�� ណ ជាតិពន� និង ពូជសសន ៍របស់កូនេលកអ�ក គឺជាជេ្រមសរបស់េលកអ�ក។ េបសិនជាេលកអ�កេ្រជសេរ សមនិផ�ល់ពត័ម៌ានេនះ េគ

ត្រម�វឲ្យអ�កតំណាងរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ កំណតអ់ត�ស�� ណរបស់កូនេលកអ�កេទតមករេមលេឃញរបស់គាត។់ ពត័ម៌ានេនះ្រត�វ

បានេគេ្របែតេដម្បធីានាថា SDP និង មជ្ឈមណ� លរបស់េលកអ�ក អនុេលមេទតមបទប�� ត�ិែដលមានែចងក�ុងច្បោប ់Title VI ៃនច្បោបសិ់ទ�ិជនសីុវលិ ឆា�  ំ

១៩៦៤។ 
 

សំណួរែដលេគឧស្សោហ៍សួរ៖ 

១. េតខ�ុអំចបំេពញលិខិតែបបបទេនះែដរឬេទ េបសិនជាសមាជិកណាមា� កេ់នក�ុង្រគ�សររបស់ខ�ុមំនិែមនជាពលរដ�អេមរកិ? បាន។ េលកអ�កឬកូនរបស់េលក

អ�កមនិចបំាចជ់ាពលរដ�អេមរកិេទ េដម្បឲី្យកូនរបស់េលកអ�កទទលួបាន អហរ និង ចំណី េដយឥតគិតៃថ� េនៃថ�ែដលគាតម់កេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ។ 
 

២. េតេគនឹងេផ��ងផា� តព់ត័ម៌ានរបស់ខ�ុេំនក�ុងលិខិតែបបបទ CACFP េនះ ែដរឬេទ? ពត័ម៌ានេនក�ុងលិខិតែបបបទ CACFP របស់េលកអ�ក និងករចូលរមួ

របស់កូនេលកអ�កេនក�ុង CACFP អច្រត�វេគពិនិត្យេមលេនេពលែដលេគពិនិត្យេឡងវញិនូវករ្រគប្់រគងរដ�បាលរបស់ CACFP។ 
 

៣. េតនឹងមានអ�េីកតេឡងចំេពះពត័ម៌ានែដលខ�ុផំ�ល់ជូនេនក�ុងលិខិតែបបបទទងំេនះ? ពត័ម៌ានេនក�ុងលិខិតែបបបទ CACFP របស់េលកអ�ក គឺជាករសមា� ត ់

េហយេគនឹងរក្សោទុកេនក�ុងឯកសររបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ អស័យដ� ន 440 N. Broad Street, 

Philadelphia, PA។ 
 

៤. េតកូនរបស់ខ�ុអំចយក អហរេពល្រពឹក អហរៃថ�្រតង ់និង/ឬ ចំណី េទសលបានែដរឬេទ? មនិបានេទ។ េដម្បធីានាសុវត�ិភាពសិស្សរបស់េយងេដយ

ខ� ចែ្រកងមាន្របតិកម�នឹងចំណីអហរ សលមនិអនុ�� តឲ្យេក�ងយក ចំណីអហរ និង/ឬ េភសជ�ៈ មកសលេរៀនេទ។ 

 

 

 

េសចក�ែីថ�ងករណ៍អពំកីរមនិេរ សេអង៖ «ក�ុងករអនុេលមតមច្បោបសីុ់វលិរបស់រដ�សហពន័� និង ច្បោប ់និង ប�� ត�ិ សីុវលិ របស់្រកសួងកសិកម�ៃនសហរដ�អេមរកិ (USDA), ភា� កង់រ ករយិាល័យ និង 

បុគ�លិក របស់ USDA ស� បន័ទងំឡាយណា ែដលចូលរមួ ឬដំេណ រករកម�វធីិរបស់ USDA េនះ ្រត�វបានេគហមឃាតម់និឲ្យេរ សេអង េដយមូលេហតុ្របកន ់ពូជសសន ៍ពណ៌សម្ុបរ ជាតិកំ

េណ ត េភទ អយុ ឬ ពិករភាព ឬ ករផា� ញ់តប ឬ ករសងសឹក ចំេពះសកម�ភាពៃនសិទ�សីុិវលិពីមុន ក�ុងកម�វធីិ ឬ សកម�ភាព អ�ីមយួែដលេធ�េឡង ឬ ឧបត�ម� េដយ USDA។ 
 

ជនពិករែដល្រត�វករេធ�ទំនាកទំ់នងតមវធីិេផ្សងេទៀត ស្រមាបព់ត័ម៌ានៃនកម�វធីិ (អក្សរស្រមាបម់នុស្សងងិតែភ�ក អក្សរធំៗ កែសតសេម�ង ភាសគរបស់អេមរកិងំ ។ល។) ្រត�វទកទ់ងេទ

ភា� កង់រ (រដ� ឬ តំបន)់ កែន�ងែដលពួកេគដកព់ក្យសំុអត�្របេយាជន។៍ បុគ�លែដលថ�ង ់ស� បម់និសូវឮ ឬ និយាយមនិច្បោស់ អចទកទ់ង USDA តមរយៈ េសវទកទ់ងរបស់រដ�សហពន័� 

(Federal Relay Service) េលខ (៨០០) ៨៧៧-៨៣៣៩។ ជាបែន�មេទៀត ពត័ម៌ានស្រមាបក់ម�វធីិ អចមានជាភាសេផ្សងៗ េ្រកពីភាសអងេ់គ�ស។ 
 

េដម្បដីកប់ណ�ឹ ងអំពីករេរ សេអង សូមបំេពញ លិខិតដកប់ណ�ឹ ងអំពីករេរ សេអង ៃនកម�វធីិរបស់ USDA (AD-3027) ែដលមានេនក�ុងអិុនធរ័ណិត៖ 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, និងមានេនតមករយិាល័យ USDA នីមយួៗ ឬតមរយៈករសរេសរលិខិតេទកន ់USDA េហយេនក�ុងលិខិតេនាះ ្រត�វផ�ល់

ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលេគេស�សំុេនក�ុងលិខិត។ េដម្បេីស�សំុលិខិតបណ�ឹ ង សូមទូរស័ព�េទេលខ (៨៦៦) ៦៣២-៩៩៩២។ េផ� លិខិតដកប់ណ�ឹ ង ឬ លិខិត របស់េលកអ�កេទ USDA តមរយៈ៖ 
 

(១)  ប៉ុស�ិ៍សំបុ្រត៖  U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C.  20250-9410 

(២)  ទូរសរ៖ (២០២) ៦៩០-៧៤៤២ ឬ 

(៣)  អុីែមល៖ program.intake@usda.gov 
 

ស� បន័េនះគឺជាអង�ករបេ្រមែដលផ�ល់ឱកសេស�ភាពគា� ។ 
 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីច្បោប់ៃនសិទ�ិឯកជន៖ ច្បោប ់Richard B. Russell ៃនអហរៃថ�្រតងេ់នសលទូទងំ្របេទស ្រត�វករពត័ម៌ានេនក�ុងលិខិតដកព់ក្យេនះ។ េលកអ�កមនិចបំាចផ់�ល់ពត័ម៌ាន

េនះេទ កប៏៉ែុន�្របសិនេបេលកអ�កមនិផ�ល់ពត័ម៌ានេទេនាះ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ ្របែហលជាមនិមានឱកសទទួលបានសំណង េពញៃថ� ឬ សំណងខ�ះ ពីសហពន័� ចំេពះអ

ហរ និង ចំណី ែដលេយងខ�ុ ំផ�ល់ឲ្យកូនរបស់េលកអ�កេទ។ មនុស្សេពញវយ័ៃនសមាជិក្រគ�សរែដលចុះហត�េលខេលលិខិតដកព់ក្យេនះ ្រត�វែតផ�ល់េលខសន�សុិខសង�ម ៤ ខ�ងចុ់ងេ្រកយ 

របស់គាត។់ េគមនិ្រត�វករេលខសន�សុិខសង�មេទ េនេពលេលកអ�កដកព់ក្យសំុឲ្យេក�ងែដលេគជួយ ចិ�� ឹម ្របសិនេបេលខបណ័� ជំនួយម�ូបអហរ (SNAP) ឬ ជំនួយបេណា� ះអសន�ស្រមាប់

្រគ�សរ្រកី្រក (TANF) ្រត�វបានចុះប�� ី ឬ ្របសិនេបមនុស្សេពញវយ័ៃនសមាជិក្រគ�សរចុះហត�េលខេនេលលិខិតដកព់ក្យេនះ បានប�� កថ់ាគាតគ់ា� នេលខសន�សុិខសង�ម។ េយងខ�ុ ំនឹង

េ្របពត័ម៌ានរបស់េលកអ�កស្រមាបកិ់ច�កររដ�បាល និង ព្រងឹងកម�វធីិ CACFP និង េដម្បកំីណតពី់ក្រមតិៃនករផ�ល់មូលនិធិែដលេយង្រត�វបានទទួល។ 
 

ទំពរ័ ២០

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


Translation and Interpretation Center (1/2018) Child Enrollment Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA  19130-4015 

ជំពកួទ ី៦៖ លខិតិចះុេឈ� ះេក�ង/ #6:  CHILD ENROLLMENT FORM 

កម�វធីិផ�ល់ចំណីអហរដល់កុមារ និង មនុស្សេពញវយ័ (CACFP)/Child and Adult Care Food Program 
 

ជពូំក១៖ ព័ត៌មនអំពី្រក�ម្រគ�សរ/Section 1:  FAMILY INFORMATION 
 

 េឈ� ះេក�ង/Child Name ___________________________________________________________________________   ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth ________________________ 

 េឈ� ះ មាតបតិ/អណាព្យោបាល/ Parent/Guardian Name(s)____________________________________________________________________ 

អស័យដ� ន/ Address ________________________________________________________ បន�ប/់Apt/Unit # ___________ េលខតបំន/់Zip _____________ 

ទូរស័ព�ផ�ះ/ Telephone (Home) _____________________________________________  ទូរស័ព�ៃដ/ (Cell) ________________________________________ 
 

ជពូំក ២៖ ពត័ម៌ានស្រមាបទ់កទ់ងមាតបតិ/Section 2:  PARENTAL CONTACT INFORMATION 
 

អ�កតណំាងមកពី្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉និង/ឬ ស� បន័រដ� អចទកទ់ងេទេលកអ�កេដម្បេីផ��ងផា� តក់រចូលរមួក�ុងកម�វធិ ីCACFP របស់កូនេលកអ�ក។ សូមគូសពីេពល

េវល នងិ វធិីែដលេលកអ�កចងឲ់្យេគទកទ់ងេទេលកអ�ក ្រពមទងំអ�ីៗ ែដលចបំាច។់ 
 

 ទូរស័ព�/Telephone:  ___ ខ�ុ ំចងឲ់្យេគទកទ់ងមកខ�ុតំមទូរស័ព�/I prefer to be contacted by telephone.  េពលែដលល�បផុំតែដលេគអចទកទ់ងមកខ�ុគំឺ៖   

    ___ េពលៃថ�/Day (9 ្រពឹក/AM ដល់ 5 ល� ច/PM) តមទូរស័ព�/at this phone number _____________________________ 

    ___ េពលយប/់Evening (6 ល� ចPM ដល់ 9 យប/់PM) តមទូរស័ព�/at this phone number __________________________ 

 ៃ្របសណីយ/៍U.S. Mail  ___ ខ�ុ ំចងឲ់្យេគទកទ់ងតមសំបុ្រត តមរយៈអស័យដ� នខងេលេនះ/I prefer to be contacted by U.S. mail at the address listed above. 
 

ជពូំក ៣៖ ពត័ម៌ានរបស់អង�ករ/Section 3:  ORGANIZATION INFORMATION  

 

អង�ករែដលឧបត�ម�/Sponsoring Organization:    ទីកែន�ងែដលចូលរមួ/Participating Location: 

         ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉    េគនឹងបំេពញេនេពលកូនរបស់េលកអ�កចបេ់ផ�មេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យ 
         440 N. Broad St. 
         Philadelphia, PA  19130 
 

 

ជពូំក ៤៖ េម៉ាងេពលៃនករបេ្រម្របចៃំថ� (េម៉ាងេពលអចមានករខុសគា� បន�ចិបន�ួច អ្រស័យេទតមទកីែន�ង)/Section 4:  EXPECTED DAILY HOURS OF SERVICE 
 

    ចន័�/Monday, អង� រ/Tuesday, ពុធ/Wednesday, ្រពហស្បតិ៍/Thursday:  ៨:៣០ ្រពឹក ដល់ ៣:១៥ រេសៀល 

    សុ្រក/Friday:  ៨:៣០ ្រពឹក ដល់ ១២:៤៥ រេសៀល 
 

ជពូំក ៥៖ េម៉ាងេពលៃនករបេ្រមម�ូបអហរ្របចៃំថ� (េម៉ាងេពលអចមានករខុសគា� បន�ចិបន�ួច អ្រស័យេទតមទកីែន�ង)/Section 5:  EXPECTED DAILY MEAL SERVICE 
PARTICIPATION 
 

    អហរេពល្រពកឹ/Breakfast:    ផ�ល់ឲ្យ៖ ៨:៣០ ដល់ ៩ ្រពកឹ  

    អហរៃថ�្រតង/់Lunch:     ផ�ល់ឲ្យ៖ ១១:៤៥ ្រពឹក ដល់ ១២:៣០ រេសៀល 

    ចណីំេពលរេសៀល/Afternoon Snack:  ផ�ល់ឲ្យ៖ ២:១៥ ដល់ ២:៤៥ រេសៀល (េគមនិផ�ល់ចណីំេពលរេសៀលេនៃថ�សុ្រកេទ) 
 

ជពូំក ៦៖ ហត�េលខ/Section 6:  SIGNATURE 
 

ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនេនក�ុង លិខតិចុះេឈ� ះេក�ង េនះ បង� ញពីភាព្រតមឹ្រត�វៃនករចូលរមួេនក�ុងកម�វធិី CACFP របស់្រក�ម្រគ�សរខ�ុ។ំ េនេពលណាមានករផា� ស់ប�ូរ ខ�ុ ំនឹងជ្រមាប

ជូនេទករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ។ 
 

_________________________________________________________________________________ ___________________ 

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

 
 

ទំពរ័ ២១



Translation and Interpretation Center (1/2018) Child Enrollment Form (Khmer) 

លខិតិចះុេឈ� ះេក�ង 

 

េសចក�ែីថ�ងករណ៍អពំកីរមនិេរ សេអង៖ «ក�ុងករអនុេលមតមច្បោបសីុ់វលិរបស់រដ�សហពន័� និង ច្បោប ់និង ប�� ត�ិ សីុវលិ របស់្រកសួងកសិកម�ៃនសហរដ�អេមរកិ (USDA), ភា� កង់រ ករយិាល័យ និង 

បុគ�លិក របស់ USDA ស� បន័ទងំឡាយណា ែដលចូលរមួ ឬដំេណ រករកម�វធីិរបស់ USDA េនះ ្រត�វបានេគហមឃាតម់និឲ្យេរ សេអង េដយមូលេហតុ្របកន ់ពូជសសន ៍ពណ៌សម្ុបរ ជាតិកំេណ ត 

េភទ អយុ ឬ ពិករភាព ឬ ករផា� ញ់តប ឬ ករសងសឹក ចំេពះសកម�ភាពៃនសិទ�សីុិវលិពីមុន ក�ុងកម�វធីិ ឬ សកម�ភាព អ�ីមយួែដលេធ�េឡង ឬ ឧបត�ម� េដយ USDA។ 
 

ជនពិករែដល្រត�វករេធ�ទំនាកទំ់នងតមវធីិេផ្សងេទៀត ស្រមាបព់ត័ម៌ានៃនកម�វធីិ (អក្សរស្រមាបម់នុស្សងងិតែភ�ក អក្សរធំៗ កែសតសេម�ង ភាសគរបស់អេមរកិងំ ។ល។) ្រត�វទកទ់ងេទភា� កង់រ (រដ� 

ឬ តំបន)់ កែន�ងែដលពួកេគដកព់ក្យសំុអត�្របេយាជន។៍ បុគ�លែដលថ�ង ់ស� បម់និសូវឮ ឬ និយាយមនិច្បោស់ អចទកទ់ង USDA តមរយៈ េសវទកទ់ងរបស់រដ�សហពន័� (Federal Relay Service) 

េលខ (៨០០) ៨៧៧-៨៣៣៩។ ជាបែន�មេទៀត ពត័ម៌ានស្រមាបក់ម�វធីិ អចមានជាភាសេផ្សងៗ េ្រកពីភាសអងេ់គ�ស។ 
 

េដម្បដីកប់ណ�ឹ ងអំពីករេរ សេអង សូមបំេពញ លិខិតដកប់ណ�ឹ ងអំពីករេរ សេអង ៃនកម�វធីិរបស់ USDA (AD-3027) ែដលមានេនក�ុងអិុនធរ័ណិត៖ 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, និងមានេនតមករយិាល័យ USDA នីមយួៗ ឬតមរយៈករសរេសរលិខិតេទកន ់USDA េហយេនក�ុងលិខិតេនាះ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានទងំ

អស់ែដលេគេស�សំុេនក�ុងលិខិត។ េដម្បេីស�សំុលិខិតបណ�ឹ ង សូមទូរស័ព�េទេលខ (៨៦៦) ៦៣២-៩៩៩២។ េផ� លិខិតដកប់ណ�ឹ ង ឬ លិខិត របស់េលកអ�កេទ USDA តមរយៈ៖ 
 

(១)  ប៉ុស�ិ៍សំបុ្រត៖  U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C.  20250-9410 

(២)  ទូរសរ៖ (២០២) ៦៩០-៧៤៤២ ឬ 

(៣)  អុីែមល៖ program.intake@usda.gov 
 

ស� បន័េនះគឺជាអង�ករបេ្រមែដលផ�ល់ឱកសេស�ភាពគា� ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំពរ័ ២២

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Meal Benefit Income Eligibility Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមនុថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA  19130-4015 

 

លខិតិេលខ ៥៖ លខិតិែបបបទៃនសទិ�ចិលូរួមក�ងុកម�វិធផី�លម់�បូអាហរ/ #7:  MEAL BENEFIT INCOME ELIGIBILITY FORM 

កម�វធីិផ�ល់ម�ូបអហរដល់ កុមារ និង មនុស្សេពញវយ័ (CACFP)/ Child and Adult Care Food Program 
 

 

ពត័ម៌ានែដលេលកអ�កផ�ល់ឲ្យេនក�ុងលិខិតេនះ សេ្រមចពីក្រមតិសំណងែដល ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉ទទលួព ីកម�វធិផី�ល់ម�ូបអហរដល់ កុមារ និង មនុស្សេពញវយ័។ 

េដយមនិគិតពីពត័ម៌ានៃន្របាកច់ណូំលែដលេលកអ�កផ�ល់ឲ្យ េគនងឹមនិឲ្យេលកអ�កេចញៃថ� អហរេពល្រពកឹ អហរៃថ�្រតង ់ឬ ចំណីេពលរេសៀល ែដលកូនេលកអ�កញំុាេនេពលេទ

េរៀន េនថា� កមុ់នមេត�យ្យ េទ។ 

 
 

 

ជពូំក១៖ ព័ត៌មនអំពី្រក�ម្រគ�សរ/Section 1:  CHILD INFORMATION 
 

       េឈ� ះេក�ង/Full Name ___________________________________________________________________________   ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth _____________________ 

       េភទ/Gender    ្រប�ស/Male    ្រសី/Female   េតេក�ងេនះជាកូនចិ�� ឹមឬ/Is this child a foster child?      កូនច�ិ� ឹម/Yes      េទ/No     េប « កូនច�ិ� ឹម» សូមតេទជំពូក៤  
 

េក�ងែដលេគជយួ ច�ិ� ឹម (Foster Children)៖ េដម្បអីចឲ្យេគចតទុ់កថាជាេក�ងែដលេគជយួ ច�ិ� ឹម ករចតែ់ចងករែថទេំក�ង្រត�វែតជាករទទលួខុស្រត�វរបស់រដ�។ េក�ងេនះ្រត�វបាន

តុលករវនិិច�យ័ថាជាអ�កែដល្រត�វករឲ្យេគេមលែថ េហយដកេ់នេ្រកមករេមលខុស្រត�វរបស់អង�ករស្រមាប ់កុមារ នងិ យុវវយ័ របស់ខណ័� ។ េក�ងែដល្រត�វបាន អង�កររបស់ខណ័�  ឬ 

តុលករ ដកឲ់្យេនជាមយួ្រគ�សរែដលជយួ េមលែថ។                                  
 

ជពូំក ២៖ ្រក�ម្រគ�សរែដលទទួល SNAP [កម�វធិជីំនយួអហរូបត�ម� (ហ�ូតែស�ម/Food Stamps)] ឬ TANF [ជំនួយបេណា� ះអសន�ស្រមាប្់រគ�សរ្រកី្រក (ជនំួយជាលុយ)] េបសិនជាមនុស្ស

េពញវយ័ណាមា� កេ់នក�ុង្រគ�សររបស់េលកអ�ក មានគណន ីSNAP (ហ�ូតែស�ម) ឬ TANF (ជំនួយជាលុយ) េនដំេណ រករេនេឡយ េលកអ�ក្រត�វផ�ល់េលខ SNAP ឬ TANF របស់គាត់

េនាះ។ េបេលកអ�កបេំពញជំពូកេនះ េលកអ�កមនិបាចប់េំពញជពូំក ៣ េទ ប៉ុែន�្រត�វបំេពញជពូំក ៤។ 

☐ បាទ/ចស មានមនុស្សេពញវយ័េនក�ុង្រគ�សររបស់ខ�ុមំានគណនី SNAP (ហ�ូតែស�ម) ឬ TANF (ជំនួយជាលុយ) ែដលេនដេំណ រករ។ 

េឈ� ះមនុស្សេពញវយ័េនក�ុង្រគ�សរេនាះ (សរេសរឲ្យច្បោស់)/ Name of this adult household member ___________________________________________________ 

       េលខឯកសរ SNAP ឬ TANF 51 /  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____   
 

ជពូំក៣៖ សមជិក្រគ�សរ នងិ ្រ�ក់ចំណូលមុនដកពន� ~ ស្រមាប្់រគ�សរែដលមនិបានទទលួ SNAP/TANF ឬ អ�កែដលមនិបានផ�ល់េលខឯកសរ្របាបំនួខ�ងរ់បស់ SNAP/TANF និងេឈ� ះ

សមាជិក្រគ�សរ កម�វធិ ីCACFP ត្រម�វឲ្យេលកអ�ក្របាបេ់យងខ�ុពំីអ�កែដលរស់េនជាមយួេលកអ�ក អ�កែដលទទលួ្របាកច់ណូំល េហយថាេតពួកេគ ទទលួ្របាកច់ណូំលចំននួប៉ុនា� ន។ ក�ុង

កេឡាន សមជិក្រគ�សរ សូមសរេសរ េឈ� ះេលកអ�ក េឈ� ះកូន នងិ េឈ� ះមនុស្សេពញវយ័ដៃទេទៀត នងិ េក�ងែដលរស់េនជាមយួេលកអ�កឲ្យ ច្បោស់ៗ។ ស្រមាបស់មាជិក្រគ�សរមា� ក់ៗ

ែដលទទលួ្របាកច់ណូំល សូមសរេសរ្របភពៃន្របាកច់ំណូលឲ្យ្រត�វកេឡាន។ សរេសរចនំួនទឹក្របាកែ់ដលបានទទលួ មុនេពលដកពន� េហយ េបក្របាកែ់ខញឹកញាបប់៉ណុា� –រល់សបា� ហ៍ 

២សបា� ហ៍ម�ង មយួែខពីរដង មយួែខម�ង មយួឆា� មំ�ង។ េបមាន្របាកច់ណូំលេលសពីមយួកែន�ង សូមបំេពញកេឡាន្របាកច់ណូំលែដល្រត�វនឹង ្របភពៃន្របាកច់ណូំលេនាះ។ េបសិនជាសមា

ជិក្រគ�សរណាមា� កម់និទទលួ្របាកច់ណូំលេទ សូមគូស ‘X’ ក�ុងកេឡានថាគ� ន្រ�ក់ចំណូល។ េ្របសន�ឹកបែន�មេទៀត េបសិនជាចបំាច។់ 

កំណត់សម� ល៖់ ស្រមាបអ់�កមានរបរខ�ួនឯង (មានរបរខ�ួនឯង/បងព់ន�ខ�ួនឯង) សូមសរេសរ្របាកច់ំណូល (្របាកមុ់នដកពន� ដក្របាកច់ណំាយេចញ)  

សមជិក្រគ�សរ  

នាម និង េគត�នាម 

្រ�ក់ចំណូលពី៖  

ករងរ របរផា� ល់ខ�ួន 

្រ�ក់ចំណូលពី៖ ្រ�ក់ជំនួយ ពីរដ� 

្រ�ក់ជួយចិ�� ឹមកូន ្រ�ក់បានពី��ី 

ឬ្រ�ពន� េ្រកយេពលែលងលះគ�  

្រ�ក់ចំណូលពី៖ ្រ�ក់សង�មកិច� 

្រ�ក់េអសេអសអាយ ្រ�ក់ 

ឧបត�ម�ពីកែន�ងេធ�ករេពលចូល 

និវត�ន៍ ្រ�ក់ចូលនិវត�ន៍ ្រ�ក់

ទាហនេជ ងចស ់

្រ�ក់ចំណូលពី៖ ្រ�ក់ែខេពល

គ� នករងរេធ� ្រ�ក់សំណងពី

កែន�ងេធ�ករ ្រ�ក់បានេនេពល

មនកូដកម� ្រ�ក់ជួលផ�ះ េផ្សង

េទៀត 

គ� ន្រ�ក់ចំណូល 

1. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
2. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
3. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
4. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
5. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
6. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
7. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
8. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
9. $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________ $_________/_________  
10. $_________/_________ $_________/________ $_________/_________ 

 
 
 
 

$_________/_________ 

 
 

 

 

 

 

ទំពរ័ ២៣



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Meal Benefit Income Eligibility Form (Khmer) 

លិខិតែបបបទៃនសិទ�ចូិលរមួក�ុងកម�វធិផី�ល់ម�ូបអហរ ត/ MEAL BENEFIT INCOME ELIGIBILITY FORM, continued 
 

ជពូំក ៤៖ ហត�េលខ នងិ េលខសសូ្យល៤់ខ�ងចុ់ងេ្រកយ – សមាជិកក�ុងផ�ះទងំអស់ែដលជាមនុស្សេពញវយ័ ្រត�វចុះហត�េលខេលលិខិតេនះ និង សរេសរេលខសូស្យល់៤ខ�ងចុ់ងេ្រកយរបស់

គាត ់ែតេទះជាយ៉ាងេនះក� ីេបសិនជា ជពូំក ២ េនក�ុងទពំរ័ ២៣ បានបំេពញេលញរចួេហយ េគមនិ្រត�វករេលខសូស្យល់៤ខ�ងចុ់ងេ្រកយេនាះេទៀតេទ។ ឬ េបសិនជាមនុស្សេពញវយ័

គា� នេលខសូស្យល់ សូមគូស្របអប ់“ខ�ុគំា� នេលខសូស្យល់”។ (េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ានបែន�ម សូមេមលេសចក�ីេរៀបរបអ់ពំចី្បោបរ់ក្សោពត័ម៌ានទុកជាសមា� ត)់ 
 

ខ�ុ ំសូមប�� កថ់ា ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលមានេនក�ុងលិខតិេនះ គពឺតិ េហយេលខឯកសរ SNAP/TANF/េឈ� ះសមាជកិ្រក�ម្រគ�សរ ្រតមឹ្រត�វ េហយខ�ុបំានរយករណ៍អពំ្ីរបាកច់ណូំលទងំ
អស់។ ខ�ុដំឹងថា ្រកសួងអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉នងឹទទលួ្របាកជ់ំនយួពរីដ�សហពន័� េយាងេទេលពត័ម៌ានខងេលេនះ។ ខ�ុ ំដងឹថា ភា� កង់រៃនកម�វធិ ីCACFP អចសួរប�� កព់ពីត័ ៌
មានេនក�ុងលិខតិេនះ េហយេបខ�ុ ំបន�ពំត័ម៌ានេដយេចតនា កូនខ�ុ  ំអចបាតប់ងអ់ត�្របេយាជនៃ៍នករផ�ល់អហរ េហយេគអចដកេ់ទសខ�ុបំាន។ ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនេនក�ុងលិខតិ
ែបបបទេនះបង� ញពភីាព្រតមឹ្រត�វៃនករចូលរមួេនក�ុងកម�វធិ ីCACFP របស់្រក�ម្រគ�សរខ�ុ ំ។ េនេពលណាមានករផា� ស់ប�ូរ ខ�ុនំងឹជ្រមាបជូនេទករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ។ 
 

ហត�េលខរបស់មនុស្សេពញវយ័/Signature of Adult: ________________________________________________       ៃថ�ែខ/Date:______________________ 

សរេសរេឈ� ះរបស់មនុស្សេពញវយ័/Printed name: _________________________________________________ 
 

េលខសូស្យល់៤ខ�ងចុ់ងេ្រកយរបស់េលកអ�ក/Last 4 digits of your Social Security Number: ___  ___  ___  ___             ខ�ុ ំគា� នេលខសូស្យល់េទ/I do not have a SS Number 
  

អស័យដ� ន/Address:__________________________________________________________________       េលខបន�ប/់Apt/Unit # _____________________ 

Philadelphia, PA                េលខតំបន/់Zip Code __________________            េលខស័ព�/Phone Number:_______________ 

េតអស័យដ� នេនះជាកែន�ងអ�កគា� នលំេន្រជកេកនឬ?/Is this address a homeless shelter?   បាទ/ចស/Yes    េទ/No 
 

 

ជពូំក ៥៖ ជាតិពន� នងិ ពូជសសន៍ របសេ់ក�ង/ Section 5:  CHILD’S ETHNIC and RACIAL IDENTITIES: 

ករផ�ល់ពត័ម៌ានេនះគជឺាករស�័្រគចតិ� េហយមនិបះ៉ពល់ដល់សិទ�ិរបស់កូនេលកអ�កក�ុងករទទួល អហរ នងិ ចណីំ េដយឥតគិតៃថ� េនេពលពួកេគេរៀនេនថា� កមុ់នមេត�យ្យេនាះេទ។ 

ពត័ម៌ានេនះនឹង្រត�វេគេ្របេដម្បកីណំតថ់ាេត្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��េ៉គារពតមបទប�� ត�ិែដលមានែចងក�ុងច្បោប ់Title VI ៃនច្បោបស់�ីពសិីទិ�ជនសីុវលិឆា�  ំ១៩៦៤ ។ ្របសិនេប
េលកអ�កមនិផ�ល់ពត័ម៌ានេនះេទ េគត្រម�វឲ្យអ�កតណំាងរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ កំណតអ់ត�ស�� ណជាតិពន�នងិពូជសសនរ៍បស់កូនេលកអ�ក តមករែដលគាតេ់មល

េឃញ។ 
 

គូស ជាតិពន� មយួ៖    គូស ពូជសសន៍ មយួ ឬ េ្រចនជាងេនះ (ែថមពីេលជាតពិន�)៖   

☐ េអស្បោ៉ញុ៉ល ឬ ឡាទីន/Hispanic or Latino  ☐ ែស្បកេខ�  ឬ អ�ហ�ិក អេមរកិងំ/Black or African American          ☐ ែស្បកស/ White 

☐ មនិែមនជា ស្បោ៉ញុ៉ល ឬ ឡាទីន/Not Hispanic or Latino ☐ ជនជាតិេដមអេមរកិងំ ឬជនជាតិេដមអឡាស� /American Indian or Alaska Native  ☐ អសីុ/Asian       ☐ 
ជនជាតិេដមហៃវ ៉ឬ អ�កេនតមេកះប៉ាសីុហ�ីក/Native Hawaiian or Other Pacific Islander         ☐ េផ្សងៗ/Other ________ 

 
Completed by School District of Philadelphia Representative 

☐ Identified by Adult Household Member         ☐ Visual Identification by a School District of Philadelphia Representative  

 

 

ទំពរ័ ២៤

ជំពូក ៦៖ េសចក�ីេរៀបរបអ់ពំីច្បោប ់មនិេរ សេអង 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍អំពកីរមនិេរ សេអង៖ «ក�ុងករអនុេលមតមច្បោបសីុ់វលិរបស់រដ�សហពន័� នងិ ច្បោប ់នងិ ប��ត�ិ សីុវលិ របស់្រកសួងកសិកម�ៃនសហរដ�អេមរកិ (USDA), ភា� កង់រ ករ ិ
យាល័យ និង បុគ�លិក របស់ USDA ស� បន័ទងំឡាយណា ែដលចូលរមួ ឬដេំណ រករកម�វធិីរបស់ USDA េនះ ្រត�វបានេគហមឃាតម់និឲ្យេរ សេអង េដយមូលេហតុ្របកន ់ពូជសសន ៍

ពណ៌សម្ុបរ ជាតកិំេណ ត េភទ អយុ ឬ ពិករភាព ឬ ករផា� ញ់តប ឬ ករសងសឹក ចេំពះសកម�ភាពៃនសិទ�សីុិវលិពមុីន ក�ុងកម�វធិ ីឬ សកម�ភាព អ�មីយួែដលេធ�េឡង ឬ ឧបត�ម� េដយ 

USDA។ ជនពកិរែដល្រត�វករេធ�ទនំាកទ់នំងតមវធិេីផ្សងេទៀត ស្រមាបព់ត័ម៌ានៃនកម�វធិី (អក្សរស្រមាបម់នុស្សងងិតែភ�ក អក្សរធំៗ កែសតសេម�ង ភាសគរបស់អេមរកិងំ ។ល។) ្រត�វ

ទកទ់ងេទភា� កង់រ (រដ� ឬ តបំន)់ កែន�ងែដលពកួេគដកព់ក្យសំុអត�្របេយាជន។៍ បុគ�លែដលថ�ង ់ស� បម់និសូវឮ ឬ នយិាយមនិច្បោស់ អចទកទ់ង USDA តមរយៈ េសវទកទ់ងរបស់

រដ�សហពន័� (Federal Relay Service) េលខ (៨០០) ៨៧៧-៨៣៣៩ ជាបែន�មេទៀត ពត័ម៌ានស្រមាបក់ម�វធិ ីអចមានជាភាសេផ្សងៗ េ្រកពភីាសអងេ់គ�ស។  

េដម្បដីកប់ណ�ឹ ងអពំកីរេរ សេអង សូមបេំពញ លិខិតដកប់ណ�ឹ ងអពំីករេរ សេអង ៃនកម�វធិីរបស់ USDA, (AD-3027) ែដលមានេនក�ុងអុិនធរ័ណិត៖ 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, និងមានេនតមករយិាល័យ USDA នមីយួៗ ឬតមរយៈករសរេសរលិខតិេទកន ់USDA េហយេនក�ុងលិខតិេនាះ ្រត�វ

ផ�ល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលេគេស�សំុេនក�ុងលិខិត។ េដម្បេីស�សំុលិខតិបណ�ឹ ង សូមទូរស័ព�េទេលខ (៨៦៦) ៦៣២-៩៩៩២។ េផ� លិខិតដកប់ណ�ឹ ង ឬ លិខតិ របស់េលកអ�កេទ USDA 

តមរយៈ៖   

(១)  ប៉ុស�ិ៍សំបុ្រត៖  U.S. Department of Agriculture    (២)  ទូរសរ៖ (២០២) ៦៩០-៧៤៤២ ឬ 

                  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights   (៣)  អុីែមល៖ program.intake@usda.gov 

                  1400 Independence Avenue, SW 

                  Washington, D.C.  20250-9410 

ស� បន័េនះ គជឺាអង�ករបេ្រមែដលផ�ល់សិទ�ិេស�ភាព។  

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
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លិខិតែបបបទៃនសិទ�ចូិលរមួក�ុងកម�វធិផី�ល់ម�ូបអហរ ត/ MEAL BENEFIT INCOME ELIGIBILITY FORM, continued 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំពរ័ ២៥ 

ជំពូក ៦ ត៖ េសចក�េីរៀបរាបអ់ពំចី្បោប ់រក្សោព័តម៌នទកុជាសម� ត ់

ច្បោបស់្រមាបអ់ហរៃថ�្រតងរ់បស់សលទូទងំ្របេទស Richard B. Russell /The Richard B. Russell National School Lunch Act ្រត�វករពត័ម៌ានេនក�ុងលិខិតេស�
សំុេនះ។ េលកអ�កមនិចបំាចផ់�ល់ពត័ម៌ានេទ កប៏៉ុែន� េបសិនជាេលកអ�កមនិផ�ល់ពត័ម៌ានេទេនាះ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ្របែហលជាគា� នឱកសទទលួ

សំណង ឬ ករប��ុ ះៃថ� ពីរដ�សហពន័� ស្រមាប ់អហរ ឬ ចំណី េដយឥតគិតៃថ� ែដលេយងខ�ុ ំផ�ល់ឲ្យកូនេលកអ�កេទ។ សមាជិក្រគ�សរែដលជាមនុស្សេពញវយ័ 

ែដលចុះហត�េលខេលលិខិតេនះ ្រត�វែតផ�ល់េលខសូស្យល់៤ខ�ងចុ់ងេ្រកយរបស់គាត។់ េគមនិ្រត�វករេលខសូស្យល់េទ េនេពលេលកអ�កដកព់ក្យេស�សំុឲ្យកូន

ចិ�� ឹម េបសិនជាមានេលខសំណំុឯកសរស្រមាប្់របាកទិ់ញម�ូប (SNAP) ឬ ជំនយួបេណា� ះអសន�ស្រមាប្់រគ�សរ្រកី្រក (TANF)បានបង� ញពីេលខឯកសរជំនយួជា្របាក ់

ឬ មនុស្សេពញវយ័នយ័សមាជិក្រគ�សរែដលចុះហត�េលខេនេលលិខិតដកព់ក្យេនះបានប�� កថ់ាគាតគ់ា� នេលខសន�ិសុខសង�ម។ េយងខ�ុនំឹងេ្របពត័ម៌ានរបស់េលក

អ�កស្រមាបក់ចិ�កររដ�បាល នងិ ព្រងងឹកម�វធិ ីCACFP និង េដម្បកីណំតព់កី្រមតិៃនករផ�ល់មូលនិធិែដលេយង្រត�វបានទទួល។ 
 

 

ជំពូក ៧៖ ពត័ម៌នអពំសីណំង/ Section 7:  REIMBURSEMENT INFORMATION 

្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ ្របែហលជាអចទទលួសំណងស្រមាបអ់ហរ េដយឥតគិតៃថ� ឬ ករប��ុ ះៃថ� េបសិនជា្របាកចំ់ណូលក�ុងផ�ះេលកអ�កមាន

្រតឹមករកំណតេ់នក�ុងតរងេនះ៖ 

 

េគាលករណ៍ែណនារំបស់ CACFP អំពី្របាកចំ់ណូលែដលមានសិទ�ិទទួលចំណីអហរ  

មាន្របសិទ�ិភាព ពីៃថ�ទី ១ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០១៧ ដល់ៃថ�ទី ៣០ ែខមថុិនា ឆា�  ំ២០១៨ 
 

ទំហំ្រគ�សរ ចំណូល្របចឆំា�  ំ  ទំហំ្រគ�សរ ចំណូល្របចឆំា�  ំ  ទំហំ្រគ�សរ ចំណូល្របចឆំា�  ំ

២ ៣០.០៤៤$  ៤ ៤៥.៥១០$  ៦ ៦០.៩៧៦$ 

៣ ៣៧.៧៧៧$  ៥ ៥៣.២៤៣$  ៧ ៦៨.៧០៩$ 



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Verification of Information Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA  19130-4015 

 

លិខិតេលខ ៨៖ ពត័ម៌នស្រមបលិ់ខតិប�� ក/់Form #8:  VERIFICATION of INFORMATION 
 

សូមអននូវេសចក�បី�� កខ់ងេ្រកមេនះ រចួេហយចុះហត�េលខ្រតងក់ែន�ងែដលបានកណំត។់ 
 

ហត�េលខរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ខងេ្រកមេនះប�� កថ់ា៖ 
 

១. ពត័ម៌ានែដល ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំបានផ�ល់ជូនេនក�ុងលិខិតទងំអស់ េនក�ុងលិខតិដកព់ក្យសំុចូលេរៀនថា� កមុ់នមេត�យ្យ របស់កូន ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ គឺ្រតមឹ្រត�វ និង េពញេលញ។ ខ�ុ /ំ

េយងខ�ុ ំ បានចុះហត�េលខេលលិខតិដកព់ក្យសំុចូលេរៀនទងំអស់ ្រតងក់ែន�ងែដលបានកំណត ់េហយបានផ�ល់ឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់។ េបសិនជាពត័ម៌ាន

របស់ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំមនិពិត េគអចលបេ់ចលករចូលរមួក�ុងកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ េហយ េគអចចតក់រ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ តមច្បោប។់ 
 

២. ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ដងឹថា៖ 

ក. ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុងលិខតិដកព់ក្យសំុចូលេរៀនថា� កមុ់នមេត�យ្យ របស់កូន ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំ្រត�វេគរក្សោទុកជាសមា� តេ់ន ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដល

ហ��។៉ 
ខ. ករបំេពញ នងិ ករដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុង កម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យ មនិធានាថាេគនឹងទទលួកូនរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ឲ្យចូលេរៀមក�ុង កម�វធិមុីនថា� កម់េត�យ្យ 

េនាះេទ។ 
គ. មុនេពលកូនរបស់ ខ�ុ/ំេយងខ�ុ  ំចបេ់ផ�មេរៀនៃថ�បូងក�ុង កម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ៖ 

i. ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ នងឹចូលរមួក�ុងអង�្របជុផំ�ល់ករែណនា ំនិងករ្របជុមំយួទល់មយួជាមយួ្រគ�របស់កូន ខ�ុ /ំេយងខ�ុ  ំេហយនឹងទទលួបាន កូនេសៀវេភកម�វធិី
មុនថា� កម់េត�យ្យ  

ii. េគនឹងត្រម�វឲ្យ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ ផ�ល់លិខតិវយតៃម�សុខភាពេក�ង/ពនិតិ្យរងកយ នងិ/ឬ លិខតិពនិតិ្យេធ�ញ ថ�ីៗ េបសិនជា ៃថ�ែខ ពនិតិ្យរងកយ និង/ឬ 

ពនិតិ្យេធ�ញ របស់កូន ខ�ុ/ំេយងខ�ុ  ំេលសពីដបព់ីរ (១២) ែខ។ 

iii. េគអចត្រម�វឲ្យ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំប�� កព់ី អស័យដ� នេន ទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ រដ�ផិនសីុលេវញ៉ា ្របាកច់ំណូលរបស់្រក�ម្រគ�សរ នងិ/ឬ អត�្រប

េយាជន្៍របចែំខ របស់ ខ�ុ /ំេយងខ�ុ ំ ជាថ�មី�ងេទៀត។ 

iv. េគនឹងផ�ល់ដណឹំងមក ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំេបសិនជាេគ្រត�វករពត៍ម៌ានអ�បីែន�មេទៀត េហយនឹងផ�ល់ពត័ម៌ានទងំេនាះតមករចបំាច។់ 
 

៣. ក�ុងកឡុំងេពលែដលកូនរបស់ ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំបានចុះេឈ� ះេរៀនក�ុងកម�វធិីមុនថា� កម់េត�យ្យ៖ 

ក. កូននងឹេទេរៀនជាេរៀងរល់ៃថ� េបសិនជាគា� នជម�ឈឺថឺា� តអ់�។ី 

ខ. បុគ�លែដលមានអយុយ៉ាងេហចណាស់ដប្់របាបំី (១៨) ឆា�  ំ្រត�វជូនេក�ងេទ នងិ មកពសីល។ 

គ. កូននងឹអចេ្របបង�នេ់ដយខ�ួនឯងបាន េដយ្រត�វករជនំួយែតបន�ិចបន�ួចែតប៉ុេណា� ះ [កម�វធិអីនាគតភ�សឺ� ង]។ 

ឃ. ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ នងឹ្របតិបត�ិតមច្បោបទ់ងំអស់របស់កម�វធិ ីែដលបានែចងក�ុង កូនេសៀវេភស្រមាបម់ាតបិត និងេគារពតមេពលេវលមកដល់សល នងិ 

េពលេចញពសីល ៃនទកីែន�ងរបស់ពកួេគ។ 

ង. ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ នងឹរក្សោពត័ម៌ានរបស់កូន ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ  ំឲ្យបានទនស់ភាពករណ៍ េហយផ�ល់ដណឹំងដល់្រគ�របស់ពកួេគ នងិករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ 

េបមានករផា� ស់ប�ូរអ�ី។ 

ច. ខ�ុ ំ/េយងខ�ុ ំ នងឹេធ�យ៉ាងណាឲ្យ្រគ�របស់កូន ខ�ុ/ំេយងខ�ុ  ំមានេលខទូរស័ព�ែដលអចេ្របករបាន េនក�ុងទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉េដម្បឲី្យេគអចទូរស័ព�មក ខ�ុ/ំ

េយងខ�ុ ំ បាន េនេពលមានករអ�។ី 

 
 

 ________________________________________________________________________________          __________________ 
 េឈ� ះេក�ង/Child’s Name                  ៃថ�កំេណ ត/Date of Birth  
    
                  __________________________________________________________________________________        __________________ 
                 ហត�េលខរបស់ មាតបិត/អណាព្យោបាលែដលទទលួខុស្រត�វទីមយួ/Signature of Primary Parent/Guardian                          ៃថ�ែខ/Date                                                                                 
                      
                  _________________________________________________________________________________         __________________ 
                  ហត�េលខរបស់ មាតបិត/អណាព្យោបាល ទីពីរ/Signature of Secondary Parent/Guardian                                                       ៃថ�ែខ/Date                                 

 

 

ទំពរ័ ២៦



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child Health Assessment/Physical Exam Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA  19130-4015 

លិខិតេលខ៩៖ ករវយតៃម�សខុភព/ករពនិតិ្យរាងកយ/Form #9:  CHILD HEALTH ASSESSMENT/PHYSICAL EXAM 
 

   

េឈ� ះេក�ង (េគាត�នាម)៖ េឈ� ះេក�ង (នាម)៖ ៃថ�កំេណ តរបស់េក�ង៖ 

េឈ� ះរបស់ មាតបិត/អណាព្យោបាល៖ អស័យដ� ន៖ េលខទូរស័ព�៖ 
 

កែន�ងេមលែថេក�ងេនរដ�ផិនសីុលេវញ៉ា ្រត�វពិនិត្យឯកសរថា េក�ងែដលបានចុះេឈ� ះបានទទួលេសវសុខភាពតមអយុ និងករចកថ់ា� បំង� រេរគ ែដល្រត�វតមតរងរបស់វទិ្យោស� ន

េពទ្យ កុមារអេមរកិងំ បច�ុប្បន� American Academy of Pediatrics, 141 Northwest Point Blvd., Elk Grove Village, IL, 60007។ តរងេនះមានេនក�ុងវុបិៃស www.aap.org ឬ 

Faxback 847/758-0391 (document #9535 and #9807)។ ចម�ងយកឯកសរែដលផ�ល់ឲ្យេដយ DPW េហយភា� បត់រងេនះេនខងេ្រកយលិខិតេនះ។ 
  

្របវត�សុិខភាព និង ពត័ម៌ានអំពីសុខភាព ែដលទកទ់ងនឹង ករព្យោបាលជា្របច ំនិង ករសេ�ង� ះ 

បនា� ន ់(សូមេរៀបរប ់េបសិនជាមាន)៖   គ� ន/NONE 

ៃថ�ែខ ពនិតិ្យេក�ង/ពនិតិ្យរាងកយ ចងុេ្រកយបង�ស់៖ 

្របត�ិកម�នឹង អហរ ឬ ថា�  ំ(សូមេរៀបរប ់េបសិនជាមាន)៖ 

 គ� ន/NONE 

សូមកំុលបព់ត័ម៌ានអ�ីមយួ។ អ�កជំនាញករែផ�កសុខភាព អចបំេពញពតម៌ាន 

បែន�មេនក�ុងលិខិតេនះ (សូមសរេសរេឈ� ះកត ់និង ៃថ�ែខ ស្រមាបទិ់ន�នយ័ថ�ី)

។ 
    

្រ�ែវង/កម�ស់/LENGTH/HEIGHT ទម�ន/់WEIGHT សម� ធឈម/BLOOD PRESSURE 

_________អុីញ/ស.ម./IN/CM    %ILE_________ _________េផាន/គ.្រក./LB/KG  %ILE_________ (ចប់េផ� មេពលអាយុ៣ឆ� /ំBEGINNING AT AGE 3) 

____________ / ____________ 

ករពនិតិ្យរាងកយ/PHYSICAL EXAMINATION  = ធម�ត/NORMAL េបមនិធម�ត - េយាបល់/IF ABNORMAL - COMMENTS 

HEAD/EYES/EARS/NOSE/THROAT   
TEETH   
CARDIORESPIRATORY   
ABDOMEN/GI   
GENITALIA/BREASTS   
EXTREMETIES/JOINTS/BACK/CHEST   
SKIN/LYMPH NODES   
NEUROLOGIC & DEVELOPMENTAL   

       

IMMUNIZATIONS DATE DATE DATE DATE DATE COMMENTS 
DTap/DTP/Td       
POLIO       
HIB       
HEP B       
MMR       
VARICELLA       
MENINGOCOCCAL       
PNEUMOCOCCAL       
INFLUENZA       
HEP A       
ROTAVIRUS       
OTHER/TB    

   

SCREENING TESTS DATE OF TEST NOTE HERE IF RESULTS ARE PENDING OR ABNORMAL 
LEAD   
ANEMIA (HGB/HCT)   
URINALYSIS (UA) at age 5   
HEARING (subjective until age 4)   
VISION (subjective until age 3)   
PROFESSIONAL DENTAL EXAM   
HEALTH PROBLEMS OR SPECIAL NEEDS, RECOMMENDED TREATMENT/MEDICATIONS/SPECIAL CARE  (attach additional sheets if necessary) 
 

 NONE                                                                                                                                               NEXT APPOINTMENT – MONTH/YEAR: 
  

MEDICAL CARE PROVIDER: SIGNATURE OF PHYSICIAN OR CRNP: 
ADDRESS: 
ZIP CODE: PHONE: LICENSE NUMBER: DATE FORM SIGNED: 

 

ទំពរ័ ២៧



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Child Health Assessment/Physical Exam Form (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA  19130-4015 

              
        

លខិតិេលខ ១០៖ សខុភពេធ�ញ/ករពនិតិ្យេធ�ញ/Form #10:  DENTAL HEALTH/DENTAL EXAM 
 

 

េឈ� ះេក�ង/Child’s Name________________________________________________________        ៃថ�កំេណ ត/DOB ________________________ 

 

ជំពកូ ១៖ បេំពញេដយ មតបតិ/អាណព្យោបាល/SECTION 1:  Completed by parent/guardian 

 
1.  េតកូនេលកអ�កបានេទជបួេពទ្យេធ�ញ ឬេន?    អតប់ាន/No   បាន/Yes – េប «បាន» ៃថ�ែខែដលេក�ងបានេទជួបេពទ្យេធ�ញចុងេ្រកយ ______________ 

2.  េតកូនេលកអ�កមាន (ឬធា� បម់ាន) េធ�ញដង�ូវសីុ ឬ ្របេហងេធ�ញ ឬេទ?       អតម់ានេទ/No       មាន/ Yes – េប «មាន» មានប៉ុនា� ន? ________________ 

3.  េតកូនេលកអ�កមានប��  េធ�ញ អ�� ញេធ�ញ ឬ មាត ់ឬេទ?         គា� នប�� េទ/No        មានប�� / Yes 

     េប «មាន» សូមេរៀបរប ់ _______________________________________________________________________________________________ 

4.  េតកូនេលកអ�កដុសេធ�ញប៉ុនា� នដងក�ុងមយួៃថ�? _______________  

 
ជំពកូ ២៖ បេំពញេដយ េពទ្យេធ�ញរបសេ់ក�ង/SECTION 2:  Completed by child’s Dentist 

 
1.  ៃថ�ែខថ�ីៗ ែដលេក�ងបាន/Date of child’s most recent៖ 

         ពិនិត្យេធ�ញ/Dental Examination ________     សមា� តេធ�ញ/Teeth Cleaning ________     ព្យបាលេដយហ�ុយអូរតី/Fluoride Treatment _________ 

2.  េតេក�ងធា� បប់ានព្យោបាលេធ�ញ ឬេទ?         អតេ់ទ/No       ធា� ប/់Yes  

     េបធា� ប ់្របេភទៃនករព្យោបាលេធ�ញ ___________________________________________________________________________________ 

     េតករព្យោបាលេធ�ញ រចួរល់ឬេន?        េនេទ/No        រចួរល់េហយ/Yes – េប «រចួរល់» ៃថ�ែខែដលព្យោបាលរចួរល់ ______________________ 

3.  ៃថ�ែខែដលេក�ង្រត�វេទជួបេពទ្យេធ�ញេលកេ្រកយ _______________         

 
                       
                           ្រតរបស់េពទ្យេធ�ញ/Dental Office Stamp 
           ___________________________________ 
ហត�េលខរបស់ខ�ុ  ំប�� កថ់ាពត័ម៌ានេនះ្រតឹម្រត�វ។/ 
My signature certifies the accuracy of this information.                
           
     ហត�េលខរបស់េពទ្យេធ�ញ/Dentist’s Signature __________________________________ 

     ៃថ�ែខ/Date _______________ 

           ___________________________________ 

       
ទំពរ័ ២៨



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Dentist Locations (Khmer) 

 

ដលេ់ពលេទជួបេពទ្យេធ�ញេហយ! 
 

សូមកត់សមា� ល់ ៖  

 អស័យដ� ន នងិ េលខទូរស័ព� អចមានករផា� ស់ប�ូរេនៃថ�េ្រកយ។ សូមទូរស័ព�ទកទ់ងមុនេពលេទកនម់ណ� លណាមយួែដលមានខងេ្រកមេនះ។ 

 េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ានបែន�មអពំ ីមន�ីរេពទ្យេធ�ញ នងិ/ឬ ពត័ម៌ាន សូមពេិ្រគាះជាមយួស� បន័ដូចតេទេនះ៖ 

o 1-800-DENTIST (ឥតគិតៃថ� ទូទងំ្របេទស) 
o 215-925-6050 – សហគមនេ៍ពទ្យេធ�ញ្របចតំំបនហ់�ីឡាែដលហ�� ៉(ស្រមាប់េពទ្យេធ�ញឯកជនេនក�ុងតំបន់របស់េលកអ�ក) 

o េពទ្យេធ�ញកុមារៃនវជិា� ស� នអេមរកិងំ   -   www.aapd.org 

o សមាគមេពទ្យេធ�ញអេមរកិងំ   -   www.mouthhealthy.org 

o PCCY (Public Citizens for Children and Youth)   -   215-563-5848   -   www.pccy.org/issues/child-health/dental 

o ្រកសួងសុខភិបាលសធារណៈៃនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉-   www.phila.gov/health/services/Serv_DentalCare.html 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PEDIATRIC DENTAL ASSOCIATES 
 

 

2301 E. Allegheny Ave., 19134 
21 5 -2 8 2 - 8 00 0  

 PENN DENTAL MEDICINE 
Pediatric Dentistry 

240 S. 40th St., 19104 

215-898-8965 
 

 ST .  CHRISTOPHER’S  
Pediatric Dentistry 
3601 A. St., 19134 
215-427-5065 

្រកសងួសខុភិបាលសធារណៈៃនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉ –  មជ្ឈមណ� លសខុភាព្រក�ង 
 

មណ� លេលខ២ មណ� លេលខ៣ មណ� លេលខ៤ មណ� លេលខ៥ 

1930 S. Broad St., Unit #14, 19145 555 S. 43rd St., 19104 4400 Haverford Ave., 19104 1900 N. 20th St., 19121 
215-685 -1822  215-685 -7506  215-685 -7605  215-685 -2938  
មណ� លេលខ៦ មណ� លេលខ៩ មណ� លេលខ១០ 

301 W. Girard Ave., 19123 131 E. Chelten Ave., 19144 2230 Cottman Ave., 19149 
215-685 -3816  215-685 -5738  215-685 -0608  

មន�ីរព្យោបាលែដលរដ�សហពន័�ផ�ល្់របាក់ជំនយួឲ្យ 
 

E S P E R A N Z A  HE A L T H  C E N T E R  FA I R M O U N T  HE A L T H  CE N T E R  MA R I A  DE  LO S  S A N T O S  
3156 Kensington Ave., 19134 1412 Fairmount Ave., 19130 401 W. Allegheny Ave., 19133 
215-302 -3156  215-684 -5349  215-291 -2509  
AB B O T T S F O R D-FA L L S  HE A L T H  AN N E X  S T E P H E N  &  SA N D R A  SH E L L E R  (11 T H  S T .  FA M I L Y  HE A L T H)  
4700 Wissahickon Ave., Suite 110, 19144 6120-B Woodland Ave., 19142 850 N. 11th St., 19123 
215-843 -9720  215-727 -4721  215-769 -1100  

 

 T E M P L E  
School of Dentistry 

3223 N. Broad St., 19140 
215-707-2863 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

KIDS SMILES 

 

2107-B Cottman Ave., 19149 
21 5 -2 3 5 - 4 06 0  

 

5675 N. Front St., 19120 
21 5 -2 2 4 - 0 44 0  

 

2459 Aramingo Ave., 19125 
21 5 -4 2 7 - 2 80 0  

DENTAL DREAMS 

 

7122 Rising Sun Ave., 19111 
21 5 -7 2 5 - 8 30 0  

DOUGLAS R. REICH, DMD 

 

 
2821 Island Ave., 19153 

Suite 210 
21 5 -4 9 2 - 9 29 1  

 

 
5828 Market St., 19139 

Entrance B 
21 5 -7 4 7 - 6 90 1  

 
 

ទំពរ័២៩ 
job 08/2015 rev. 

 

 

2301 E. Allegheny Ave., 19134 
21 5 -2 8 2 - 8 00 0  

 

240 Geiger Rd., 19115 
21 5 -6 7 7 - 0 38 0  

 

6801 Ridge Ave., 19128 
21 5 -4 8 3 - 6 63 3  

 

1430 Snyder Ave., 19145 
21 5 -4 6 7 - 6 00 0  

CAVITY BUSTERS 

 
3509 N. Broad St., 19140 

- within Temple Hospital, 
Boyer Pavilion, 6th Floor 

21 5 -7 0 7 - 6 41 1  



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Community Partner Preschool Locations (Khmer) 

្រកសងួអប់រៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ 

ករយិាល័យែផ�កអប់រកំុមរមុនថ� ក់មេត�យ្យ 

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PA  19130-4015 

 

ទកីែន�ងថ� កម់នុមេត�យ្យរបសៃ់ដគេូនក�ងុសហគមន ៍២០១៨-២០១៩/ 2018-2019 COMMUNITY PARTNER PRESCHOOL LOCATIONS 

ទីកែន�ងរយតមលំដបេ់លខតបំន/់ 
 

កម�វធិថីា� កមុ់នមេត�យ្យែដលឥតគិតៃថ�្រត�វបានផ�ល់ជូនេនក�ុងអង�ករជាៃដគូេនក�ុងសហគមន ៍មានេឈ� ះេនក�ុងប�� ីខងេ្រកមេនះ (េយាងតមសិទ�ិែដលអចចូលរមួេនក�ុងកម�

វធិីរបស់្រគ�សរេលកអ�ក) ។ អង�ករែដលជាៃដគូ ្រគប្់រគង លិខតិដកព់ក្យ នងិ ដេំណ រករចុះេឈ� ះ េដយខ�ួនឯង។ េដម្បដីកព់ក្យេស�សំុចូលេរៀនេនកែន�ងណាមយួក�ុង

ចំេណាមទីតងំទងំេនះ សូមយកលិខិតដកព់ក្យេស�សំុរបស់កូនេលកអ�ក េទឲ្យអង�ករែដលជាៃដគូេនក�ុងសហគមនេ៍នាះ េដយផា� ល់ៃដ។ 

អង�ករែដលជាៃដគូ អាសយ័ដ� ន េលខតំបន់ េលខទូរសព័� 

មនកម�វិធី៖ 

  HS = HEAD 
START;                  

PKC = PRE-
K COUNTS 

ករេមលែថេក�ង មុន 

នងិ/ឬ  

េ្រកយេម៉ងេរៀន  

(្រត�វបងៃ់ថ�) 

Early Learning Academy at Centre Square 1500 Market St. 19102 215-985-2085 PKC បងៃ់ថ� 

Brightside Academy - Market 4011-13 Market St. 19104 215-386-0910 PKC បងៃ់ថ� 

Caring Center 3101 Spring Garden St. 19104 215-386-8245 HS + PKC បងៃ់ថ� 

CPA - West Phila. Community Ctr. 3512 Haverford Ave. 19104 215-386-4075 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Comm. Ed. Alliance/Belmont 907 N. 41st St. 19104 215-386-5768 HS បងៃ់ថ� 
Montgomery Early Learning 
Centers/Families First Center 3939 Warren St. 19104 215-382-2499 PKC បងៃ់ថ� 

Parent-Infant Center 4205 Spruce St. 19104 215-222-5480 PKC បងៃ់ថ� 

Sound Start 2970 Market St. 19104 267-941-1600 PKC បងៃ់ថ� 

Children's Village 125 N. 8th St. 19106 215-931-0190 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Green Byrne Child Care Center 600 Arch St. 19106 215-861-3606 PKC បងៃ់ថ� 

Tuny Haven International Early Learning Ctr. 111 S. Independence Mall East 19106 215-440-9614 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Chinatown Learning Center 1034 Spring St. 19107 215-922-4227 HS បងៃ់ថ� 

Grace Neighborhood/Bethany Academy 6537 Rising Sun Ave. 19111 215-742-1300 HS បងៃ់ថ� 

Ken-Crest - Northeast  7200 Rising Sun Ave. 19111 215-342-9800 PKC បងៃ់ថ� 

Kinder Academy - Castor 7332 Elgin Ave. 19111 267-571-6800 HS បងៃ់ថ� 

Soans Christian Academy 7912 Dungan Rd. 19111 215-535-8200 HS បងៃ់ថ� 

Just Children – Grant 2901 Grant Ave. 19114 215-677-1711 PKC បងៃ់ថ� 

Bambi Day Care Center 500 Red Lion Rd. 19115 215-464-8623 PKC បងៃ់ថ� 

Ann Kids 10100 Jamison Ave. 19116 215-869-0207 PKC បងៃ់ថ� 

Federation Early Learning - Lassin 10800 Jamison Ave. 19116 215-725-8930 x155 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Childspace Main 7406 Germantown Ave., Smith Hall 19119 215-248-3080 HS បងៃ់ថ� 

ALGEN - Franklin Day Nursery Northeast 5416 Rising Sun Ave. 19120 267-428-5814 HS បងៃ់ថ� 

ASPIRA 6301 N. 2nd St. 19120 215-324-7012 HS  + PKC អតប់ងៃ់ថ� 

Rising Sun Children's Center 5224 Rising Sun Ave. 19120 215-457-7730 PKC បងៃ់ថ� 

 

 

 

ទំពរ័ ៣០



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Community Partner Preschool Locations (Khmer) 

 ទកីែន�ងថ� កម់នុមេត�យ្យរបសៃ់ដគេូនក�ងុសហគមន ៍២០១៨-២០១៩ 
 

អង�ករែដលជាៃដគ ូ អាសយ័ដ� ន េលខតបំន ់ េលខទរូសព័� 

មនកម�វិធ៖ី 

  HS = 
HEAD 

START;                  
PKC = PRE-
K COUNTS 

ករេមលែថេក�ង 

មនុ នងិ/ឬ  

េ្រកយ េម៉ងេរៀន  

(្រត�វបងៃ់ថ�) 

Today's Child Learning Center - 
Feltonville 4901 Rising Sun Ave. 19120 215-456-3005 HS អតប់ងៃ់ថ� 

Your Child's World - North 5837 N. 2nd St. 19120 215-924-4175 HS បងៃ់ថ� 

Community Concern #13 2721 Cecil B. Moore Ave. 19121 215-236-5024 PKC បងៃ់ថ� 

YMCA - North 1400 N. Broad St. 19121 215-235-6440 PKC បងៃ់ថ� 
CPA - North  R.W. Brown Community 
Center 1701 N. 8th St. 19122 215-763-0900 PKC បងៃ់ថ� 

Norris Square Children’s Center 2011 N. Mascher St 19122 215-634-2251 HS បងៃ់ថ� 
Brightside Academy –  
Broad & Girard 915 N. Broad St. 19123 215-235-2550 HS បងៃ់ថ� 

Brightside Academy - Erie & Castor 1500 E. Erie Ave. 19124 215-533-6321 HS បងៃ់ថ� 

Grace Trinity Day Care Center 5200 Oxford Ave. 19124 215-535-3885 PKC បងៃ់ថ� 

Grace Neighborhood Main 5221 Oxford Ave. 19124 215-535-8200 HS បងៃ់ថ� 

Pratt Street Learning Center 899 Pratt St. 19124 215-289-1940 HS បងៃ់ថ� 

SPIN – Frankford 1642 Orthodox St. 19124 215-831-3158 HS + PKC បងៃ់ថ� 
Brightside Academy –  
Kelly's Corner 2501 Kensington Ave. 19125 215-739-7466 HS បងៃ់ថ� 

Ken-Crest - Lehigh 2600 B. St. 19125 215-427-1570 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Your Child's World - Main 7120 N. Broad St. 19126 215-924-4195 HS + PKC បងៃ់ថ� 

YMCA - Roxborough 7219 Ridge Ave. 19128 215-482-3900  PKC បងៃ់ថ� 

Young World Early Learning Center 1737 Fairmount Ave. 19130 215-763-7656 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Childspace West 4910 Wyalusing Ave. 19131 215-473-7914 HS បងៃ់ថ� 

Just Children - Conshohocken 4723 Conshohocken Ave. 19131 215-473-5757 HS បងៃ់ថ� 

Methodist Services/Educare 4300 Monument Rd. 19131 215-877-1925 
x112 HS បងៃ់ថ� 

Elwyn Apple SEEDS Lehigh 2001 W. Lehigh Ave. 19132 215-383-1552 HS + PKC អតប់ងៃ់ថ� 

Total Childcare/Prodigy Learning 3345 W. Hunting Park Ave. 19132 215-228-7678 PKC បងៃ់ថ� 

APM – Main 2318 N. Marshall St. 19133 215-839-3313 HS + PKC បងៃ់ថ� 

APM – Rivera 2603-11 N. 5th St. 19133 267-773-6098 HS អតប់ងៃ់ថ� 

APM – Trinidad 1038 W. Sedgley Ave. 19133 215-995-2099 HS អតប់ងៃ់ថ� 

Brightside Academy - Plaza 217 W. Lehigh Ave. 19133 215-203-0494 PKC បងៃ់ថ� 

Brightside Academy - Congresso 2800 American St. 19133 215-427-1726 PKC បងៃ់ថ� 

Lighthouse – Lehigh 152 W. Lehigh Ave. 19133 215-425-7800 HS បងៃ់ថ� 
Brightside Academy –  
C & Allegheny 341 E. Allegheny Ave. 19134 215-291-5525 HS បងៃ់ថ� 

Brightside Academy - Harrowgate 3528 I St. 19134 215-426-7300 HS បងៃ់ថ� 
 

ទំពរ័៣១



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Community Partner Preschool Locations (Khmer) 

ទកីែន�ងថ� កម់នុមេត�យ្យរបសៃ់ដគេូនក�ងុសហគមន ៍២០១៨-២០១៩ 

 

អង�ករែដលជាៃដគ ូ អាសយ័ដ� ន េលខតបំន ់ េលខទរូសព័� 

មនកម�វិធ៖ី 

  HS = 
HEAD 

START;                  
PKC = PRE-
K COUNTS 

ករេមលែថេក�ង 

មនុ នងិ/ឬ  

េ្រកយ េម៉ងេរៀន  

(្រត�វបងៃ់ថ�) 

Brightside Academy - K & A 1819 E. Allegheny Ave. 19134 215-426-7403 HS បងៃ់ថ� 

Ken-Crest – Kensington 901 E. Ontario St. 19134 215-739-4547 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Norris Square – Willard 3070 Frankford Ave. 19134 215-291-4143 HS អតប់ងៃ់ថ� 
Creative Learning Environments 4800 Longshore Ave. 19135 215-332-2360 HS បងៃ់ថ� 

Creative Learning Environments II 4824 Princeton Ave. 19135 215-332-2360 HS អតប់ងៃ់ថ� 

Grace Neighborhood/ St. Stephens  4201 Princeton Ave. 19135 215-624-3262 PKC បងៃ់ថ� 

TYL II, Inc. 5124 Walnut St. 19139 215-474-9025 PKC បងៃ់ថ� 

APM - Rising Sun 4221 N. 2nd St. 19140 267-296-7357 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Brightside Academy – Courtland 543 W. Courtland St. 19140 215-329-0614 HS បងៃ់ថ� 
Brightside Academy –  
3rd & Westmoreland 3230 N. 3rd St. 19140 215-634-3018 HS បងៃ់ថ� 

Ken-Crest – North 3907 N. Broad St. 19140 215-227-0534 HS + PKC បងៃ់ថ� 
Mercy Neighborhood Ministries of 
Philadelphia 1939 W. Venango St. 19140 215-227-4393 HS + PKC បងៃ់ថ� 

Porters Day Care 1434-38 Belfield Ave. 19140 215-329-2300 HS + PKC បងៃ់ថ� 
Brightside Academy –  
Upper North Broad 4920 N. Broad St. 19141 215-457-5708 HS បងៃ់ថ� 

Precious Angels 6100 Broad St. 19141 215-224-6880 HS បងៃ់ថ� 

Your Child's World - Elmwood 2406 S. 71st St. 19142 215-289-2026 HS បងៃ់ថ� 

ALGEN - Harvard Children's Academy 4900 Baltimore Ave. 19143 215-729-9900 HS បងៃ់ថ� 
Brightside Academy –  
56th & Woodland 5600 Woodland Ave. 19143 215-727-1576 HS បងៃ់ថ� 

Ken-Crest – West 5900 Elmwood Ave. 19143 215-726-2310 HS + PKC បងៃ់ថ� 

ALGEN - AWB Children's Center 196 E. Herman St. 19144 215-848-1974 HS បងៃ់ថ� 

Childspace Too  5517 Greene St. 19144 215-849-1660 HS បងៃ់ថ� 
Settlement Music School – 
Germantown 6128 Germantown Ave. 19144 215-320-2618 HS អតប់ងៃ់ថ� 

Elwyn Apple SEEDS South 1930 S. Broad St. 19145 215-422-4902 
215-301-9375 HS អតប់ងៃ់ថ� 

Diversified Comm. Svcs. - Dixon 2201 Moore St. 19145 215-334-2662 HS បងៃ់ថ� 

Molly's Child Care 1610 McKean St. 19145 215-551-0114 PKC បងៃ់ថ� 

Early Childhood Environments 762 S. Broad St. 19146 215-844-0178 HS បងៃ់ថ� 

Diversified Comm. Svcs. - Western 1613-21 South St. 19146 215-735-1261 HS / PKC បងៃ់ថ� 
Settlement Music School –  
Queen St. 416 Queen St. 19147 215-320-2670 HS បងៃ់ថ� 

ALGEN - Franklin Day Nursery South 719 Jackson St. 19148 215-389-2991 HS បងៃ់ថ� 

Children’s Playhouse 2501 S. Marshall St. 19148 215-372-7050 HS  បងៃ់ថ� 
 
 
  ទំពរ័៣២



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Community Partner Preschool Locations (Khmer) 

ទកីែន�ងថ� កម់នុមេត�យ្យរបសៃ់ដគេូនក�ងុសហគមន ៍២០១៨-២០១៩ 

 

អង�ករែដលជាៃដគ ូ អាសយ័ដ� ន េលខតបំន ់ េលខទរូសព័� 

មនកម�វិធ៖ី 

  HS = 
HEAD 

START;                  
PKC = 
PRE-K 

COUNTS 

ករេមលែថេក�ង មនុ 

នងិ/ឬ  

េ្រកយ េម៉ងេរៀន  

(្រត�វបងៃ់ថ�) 

Ken-Crest - South 504 Morris St. 19148 215-271-8908 HS + PKC YES 

Youth Enrichment Programs 2029-33 S. 7th St. 19148 215-755-7588 PKC YES 

Brightside Academy - Castor 6000 Castor Ave. 19149 215-289-9103 HS YES 

Kinder Academy - Mayfair 6300 Harbison Ave. 19149 215-535-4424 HS + PKC YES 

Kinder Academy - Oxford Circle 900 E. Howell St. 19149 267-571-6800 HS YES 
Pratt Street Learning Center in 
Bustleton 

6600 Bustleton Ave. 19149 215-289-1940 HS YES 

Your Child's World - Harbison 6595A Roosevelt Blvd. 19149 215-289-2026 HS + PKC YES 

Little People's Village 904 N. 66th St. 19151 215-878-3011 PKC YES 

Little People's Village II 6522 Haverford Ave. 19151 215-474-3011 PKC YES 

Federation Early Learning - Paley 2199 Strahle St. 19152 215-725-8930 
155 

HS + PKC YES 

A Step Ahead Day Care 7802 Castor Ave. 19152 215-722-4700 PKC YES 

Kinder Academy - Rhawnhurst 7922 Bustleton Ave. 19152 215-728-7700 PKC YES 

Kinder Academy - Parkwood 3001 Byberry Rd. 19154 215-612-1776 PKC YES 

SPIN - NE 10521 Drummond Rd. 19154 215-612-7181 HS + PKC YES 

SPIN - Parkwood 12640 Dunks Ferry Rd 19154 267-350-2178 PKC NO 

YMCA - NE 11088 Knights Rd.  19154 215-632-0100  PKC YES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំពរ័៣៣



 

Translation and Interpretation Center (1/2018) Preschool Application Packet (Khmer) 

 

សូមអរគុណ ែដលេលកអ�កបានបំេពញ លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ។ សូម្រជាបថា េយងខ�ុ ំមនិទទលួលិខិតែដលបំេពញមនិចប ់

សព�្រគបេ់ទ។ មុនេពល្របគល់ លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ របស់កូនេលកអ�ក េលកអ�ក្រត�វប�� កឲ់្យច្បោស់ថាមាន លិខិត និងឯក

សរ គា្ំរទទងំអស់ ែដលេគបានត្រម�វ េដម្បេីធ�យ៉ាងណាឲ្យលិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនរបស់កូនេលកអ�កមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន។់ កូនេលកអ�កនឹងគា� នឱ

កសចុះេឈ� ះចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ ឬ មានេឈ� ះេនក�ុងប�� ីរងច់ ំេទ េបសិនជា លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យ ខ�ះ

ខត លិខិត និង/ឬ ឯកសរ ែដលេគត្រម�វណាមយួ។ 
 

មុននឹង្របគល់លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនមុនថា� កម់េត�យ្យ របស់កូនេលកអ�ក សូមេលកអ�កចម�ង លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនេនះទងំអស់ ស្រមាបទុ់កជា

ឯកសររបស់េលកអ�ក។   
 

សមូ្រ�គល ់លខិតិដកព់ាក្យសុចំលូេរៀនក�ងុកម�វិធមីនុថ� កម់េត�យ្យ របសក់នូេលកអ�ក តមវិធមីយួដចូខងេ្រកមេនះ៖ 

េផ�តមប៉សុ�ិ៍សបំ្ុរត៖     យកេទេដយផា� ល៖់ 

 ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉   ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉  
 440 N. Broad Street    440 N. Broad Street – Suite 170     
 Suite 170 – Preschool Programs  Philadelphia, PA  19130 
             Philadelphia, PA  19130-4015 
       ្របគល់លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនរបស់កូនេលកអ�កេនបន�បេ់លខ ១៧០ ឬដក ់

                ឲ្យេពលអ�កែចកសំបុ្រតដល់េទ៣សបា� ហ៍។  ក�ុងេ្រសមសំបុ្រត េហយដកេ់្រសមសំបុ្រតេនាះក�ុង្របអប ់លិខិតដកព់ក្យសំុចូល  

                                                                                                េរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កេ់ត�យ្យ ែដលស�ិតេនក�ុងរេបៀងៃនផ�ូវចូលតម Broad Street 

    របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉។    
    

              េគមនិទទលួលិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនែដលេផ�តមទូរសរេទ។ 
 

សូម្របគល់លិខិតដកព់ក្យសំុចូលេរៀនក�ុងកម�វធីិមុនថា� កម់េត�យ្យរបស់កូនេលកអ�ក ស្រមាបក់ម�វធីិៃនៃដគូេនក�ុងសហគមនេ៍ដយយកេទឲ្យផា� ល់េនទីកែន�ង 

ៃនៃដគូសហគមន។៍   
 

 
សូមផ�ល់ដំណឹងដល់ករយិាល័យែផ�កអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ េបមានករផា� ស់ប�ូរ េលខទូរស័ព� អស័យដ� ន និង/ឬ អីុែមល របស់េលកអ�ក។ គឺជាករគរួឲ្យ

ស� យ េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�កបាតប់ងឱ់កសចុះេឈ� ះចូលេរៀនេដយសរេលខទូរស័ព�មនិដំេណ រករ អីុែមលែដលឈបេ់្រប ឬ េបសិនជាលិខិតរបស់

េយងខ�ុ ំែដលេផ�េទេលកអ�ក ្រត�វេគេផ�្រតឡបម់កេយងខ�ុ ំវញិ។ 

 

សូមអរគុណ។ េបសិនជាេលកអ�កមានសំណួរ ឬ្រត�វករជំនយួ សូមទកទ់ងមក ករយិាល័យអបរ់កុំមារមុនថា� កម់េត�យ្យ តមទូរស័ព�េលខ ២១៥-៤០០-

៤២៧០។ 
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Translation and Interpretation Center (1/2018) Preschool Application Packet (Khmer) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េយាងតមច្បោបសិ់ទ�ិ្របជាពលរដ� របស់រដ� នងិ រដ�សហពន័� និងតមត្រម�វកររបស់បទប��  េលកអ�កមានសិទ�ិដកព់ក្យសំុករបេ្រមេន ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉

និងឲ្យេគប��ូ នេទរកករបេ្រម េនទកីែន�ងេផ្សងេទៀតេដយគា� នករេរ សេអងចេំពះ ជាតសិសន ៍ពណ៌សម្ុបរ ជាតកិំេណ ត េភទ ទំេនារៃនេសចក�ី្រសឡាញ់ ពកិរភាព អយុ 

សសនា ពូជពង្ស សមាជសិហជីព ឬអ�ីៗ េផ្សងេទៀតែដលករពរេដយច្បោប ់របស់េលកអ�ក។ េលកអ�កមានសិទ�ិដកប់ណ�ឹ ងពីករេរ សេអង េបសិនជាេលកអ�កគតិថា េគបាន

្របកនេ់ទេល ជាតសិសន ៍ពណ៌សម្ុបរ ជាតិកំេណ ត េភទ ទំេនារៃនេសចក�ី្រសឡាញ់ ពកិរភាព អយុ សសនា ពូជពង្ស សមាជកិសហជពី ឬអ�ីៗ េផ្សងេទៀតែដលករពរេដយ

ច្បោប ់របស់េលកអ�ក។ បណ�ឹ ងៃនករេរ សេអងេផ្សងៗ អចប�ឹងេនករយិាល័យណាមយួ ក�ុងចំេណាមករយិាល័យ ែដលមានដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 
Bureau of Equal Opportunity  Commonwealth of Pennsylvania Office of Civil Rights 
Southeast Regional Office  Human Relations Commission U. S. Department of Health and Human Services ~ Region III 
801 Market St. ~ Suite 5034  110 N. 8th St.   150 S. Independence Mall West 
Philadelphia, PA  19107  Philadelphia, PA 19107  Suite 436, Public Ledger Building 

       Philadelphia, PA  19106  
 

ទំពរ័ ៣៥ 
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