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ជំពកូ១- ពត័ម៌ានអពំទីលីនំៅ/ SECTION 1- RESIDENCY INFORMATION 
 

ខ្ញ ុំ/យ ើងខ្ញ ុំ _________________________________________________  សព្វថ្ងៃរស់យៅ ______________________________________ 
              យ ម្ ោះមាតាបិតា/អាណាព្ាបាល/ Name of Parent(s)/Guardian(s)        អាស័ ដ្ឋា ន/ Address 
__________________, ____________________________ 
         យលខតុំបន ់                     យលខទូរស័ព្ទ 
 

ជំពកូ២- ពត័ម៌ានអពំនីកេង/SECTION 2- CHILDREN’S INFORMATION 

ខ្ញ ុំ/យ ើងខ្ញ ុំ សូមបញ្ជា កថ់ា យកមងដែលមានយ ម្ ោះខាងយរោមយនោះរស់យៅអាស័ ដ្ឋា នដែលបានផ្តល់ឲ្យខាងយលើយនោះ។ 

 ន េ្ ោះនកេង/ NAME (S) OF CHILDREN ថ្ងៃកនំ ើ ត/ DATE OF BIRTH 

(ដខ/ថ្ងៃ/ឆ្ន ុំ/mm/dd/yy) 

កម្រតិថ្នន កប់ច្ចបុ្បនន/ 
CURRENT GRADE LEVEL 

អតតនលខរបស្ស់្សិ្ស/ 
STUDENT ID NUMBER 

    

    

    

    

    

ជំពកូ៣- ការបញ្ជា ករ់បស្ម់ាច ស្ផ់្ទោះ ឬអនកជលួផ្ទោះ/SECTION 3- HOMEOWNER OR TENNANT VERIFICATION 

 

ខ្ញ ុំ _____________________________________________________________________________ សូមបញ្ជា កថ់ា ខ្ញ ុំជាមាា ស់ផ្ទោះ ឬអ្នកជលួផ្ទោះ ថ្នផ្ទោះដែល  

        យ ម្ ោះមាា ស់ផ្ទោះ ឬអ្នកជួលផ្ទោះ/Property Owner or Lessee (Renter) of the residence 
 

សថិតយៅ ________________________________________។ ខ្ញ ុំសូមសបងយទៀតថា______________________________________________________     

           អាស័ ដ្ឋា នបច្ាញ បបនន/Current Address, Zip                                    យ ម្ ោះមាតាបិតា ឬអាណាព្ាបាល/Name of Parent (s)/Guardian(s)        

 យកមងដែលមានយ ម្ ោះខាងយលើ រស់យៅអាស័ ដ្ឋា នខាងយលើយនោះជាអ្ចិ្ថ្្នត  ៍ 
 

___________________________________________________________ _______________________ 

ហតថយលខារបស់មាា ស់ផ្ទោះ ឬអ្នកជលួផ្ទោះ/Homeowner or Tennant’s Signature  ថ្ងៃដខ/Date 
ជំពកូ៤- ហតថនលខា នងិការន ោះម្តាបញ្ជា ក-់ (សូមអានឲ្យច្បសិ់ន មញននឹងច្ញោះហតថយលខា)/ SECTION 4- SIGNATURE AND NOTARY 

ខ្ញ ុំជាអ្នកទទលួខញសរតូវកនញងោរផ្តល់ែុំណឹងែល់រកសួងអ្បរ់ ុំ យបើសិនជាមានោរផ្លា ស់បតូរ អ្ុំពី្អ្វីដែលបានយរៀបរាបខ់ាងយលើយនោះ។ 
 

ខ្ញ ុំែឹងថា យសច្កតីរា ោរណ៍ទុំងយនោះ សថិតយៅយរោមច្ាបដ់ែលដច្ងពី្បទឧរកិែារបស់រែាផិ្នសញីលយវញ៉ា ដែលទកទ់ងនឹង ោរភូតភរ ោរមនិបានសបងដសបដកាង
បនាុំរបាបអ់ាជ្ាធរ រ ោរលួច្បនាុំ និង បទយលមើសដែលពាកព់្ន័ធ យផ្េងៗយទៀត។ 
 

ខ្ញ ុំែឹងថា ពាកយពិ្តដែលបានយរៀបរាបទ់ុំងប៉ាញន្មម ន អាច្រតូវយេយសញើបអ្យងេត យហើ យបើយេែឹងថាោរយរៀបរាបខ់ាងយលើយនោះមនិពិ្ត កនញងយព្លបច្ាញបបននយនោះ ឬ យៅអ្ន្មេត 
យេនឹងបញ្ាូ នកូនខ្ញ ុំឲ្យយៅសាលាកនញងតុំបនវ់ញិជាបន្មទ ន ់យដ្ឋ យោងយៅយលើោរបញ្ជា កអ់្ុំពី្អាស័ ដ្ឋា នរស់យៅ។ ជាបដនថមយទៀត រកសួងអ្បរ់ ុំថ្នទីរកុងហវីឡា
ដែលហវយ៉ា អាច្បញ្ាូ នយ ម្ ោះខ្ញ ុំតាមផ្ាូវោរយៅ ោរោិល័ យមធាវថី្នទីរកុងហវីឡាដែលហវយ៉ា យែើមបយីសញើបអ្យងេត អ្ុំពី្បទយលមើសដែលពាកព់្ន័ធ។ 
 

ខ្ញ ុំបានអានលិខិតភសតញតាងខាងយលើយនោះ យហើ ខ្ញ ុំបញ្ជា កថ់ាោរយរៀបរាបទ់ុំងអ្ស់េឺជាោរពិ្ត និងរតឹមរតូវយៅតាមអ្វីដែលខ្ញ ុំបានែឹង។ ខ្ញ ុំែឹងថា យបើសិនជាលិខិត  
ភសតញតាងយនោះយលមើសនឹងអ្វីម ួ រកសួងអាច្ដ្ឋកប់ណតឹ ងសញីវលិ និង/ឬ បទឧរកិែា។ 
 

__________________________________________   __________    __________________________________________  __________              
ហតថយលខារបស់មាតាបិតា/អាណាព្ាបាល/Signature Parent/Legal Guardian     ថ្ងៃដខ/Date              ហតថយលខារបស់មាតាបិតា/អាណាព្ាបាល/Signature Parent/Legal Guardian    ថ្ងៃដខ/Date              

                      

   ស្ម្មាបន់ ោះម្តាបញ្ជា ក់កតប ុន ណ្ ោះ/NOTARY ONLY 

 

Subscribed and sworn to before me on this _________ day of ________________, 20____ 



ក្រសងួអប់រនំៃទកី្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
 លខិតិបញ្ជា កភ់ស្តតុាងពទីលីនំៅ (កកស្ម្រួលនៅកខនរសា ឆ្ន ២ំ០១៤)/ RESIDENCY AFFIDAVIT (UPDATED APRIL 2014) 

Translation and Interpretation Center  Residency Affidavit 

5/2014 Khmer 

ការក ន ំ
ជំពកូ១- ពត័ម៌ានអពំទីលំីនៅ 
សូមសរយសរយ ម្ ោះ មាតាបតិា/អាណាព្ាបាល អាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបនន យលខតុំបន ់និងយលខទូរស័ព្ទថ្នទីលុំយៅដែល មាតាបិតា/អាណាព្ាបាល និងយកមងកុំព្ញងរស់យៅ។ 
 

ជំពកូ២- ពត័ម៌ានអពំនីកេង 
សូមសរយសរយ ម្ ោះ  ថ្ងៃកុំយណើ ត ករមតិថាន កប់ច្ាញបបនន នងិអ្តតយលខ របស់សិសេ រេបសិ់សានញសិសេដែលរេបអ់ា ញចូ្លយរៀនទុំងអ្ស់ ដែលរស់យៅទលីុំយៅបច្ាញបបនន។ 
 

ជំពកូ៣- ការបញ្ជា ករ់បស់្មាច ស់្ផ្ទោះ ឬអនកជលួផ្ទោះ 
ជុំពូ្កយនោះរតូវបុំយព្ញយដ្ឋ  មាា ស់ផ្ទោះ ឬអ្នកជលួផ្ទោះ ថ្នទីលុំយៅយន្មោះ។ សូមសរយសរយ ម្ ោះ មាា ស់ផ្ទោះ ឬអ្នកជលួផ្ទោះ អាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបនន នងិ យលខតុំបន ់យ ម្ ោះរបស់ មាតា
បិតា/អាណាព្ាបាល។ មាា ស់ផ្ទោះ ឬអ្នកជលួផ្ទោះ ច្ញោះហតថយលខា នងិសរយសរថ្ងៃដខ កនញងជុំពូ្កយនោះ។ 
 

ជំពកូ៤- ហតថនលខា នងិការន ោះម្តាបញ្ជា ក ់
សូមអានោរយរៀបរាបយ់នោះឲ្យច្ប ់មញននងឹច្ញោះហតថយលខា។ មាតាបិតា/អាណាព្ាបាល ច្ញោះហតថយលខា និងសរយសរថ្ងៃដខ កនញងជុំពូ្កយនោះ។ 
 

នតីវិិធថី្នលិខតិភតតតុាងអពំទីលំីនៅ 
១.  កលិខិតដែលបានបុំយព្ញ នងិយបាោះរតាបញ្ជា ករ់ចួ្យហើ  យៅ មណឌ លព្ត័ម៌ានសរមាប ់មាតាបិតា និង រកមុរេសួារ យៅរកសួងអ្បរ់ ុំថ្នទីរកុងហវីឡាដែលហវយ៉ា 

(សូមយមើលទុំព្រ័យរោ )។ 
 

២. សរមាប ់សញវតថិភាព្ និង ោរទទួលខញសរតូវ យេនឹងយសនើសញុំឯកសារយោងទុំងយនោះ។ 
ក. អ្តតសញ្ជា ណបណ័ណ របស់ មាតាបិតា/អាណាព្ាបាល 
ខ. អ្តតសញ្ជា ណបណ័ណ របស់ មាា ស់ផ្ទោះ/អ្នកជួលផ្ទោះ ឯកសារដែលយេទទលួសាា ល់ រមួមាន៖ 

 បណ័ណ យបើកបររង នតបច្ាញបបនន/ បណ័ណ សមាា ល់ខាួនដែលមនិដមនជាបណ័ណ យបើកបរ។ 
 អ្តតសញ្ជា ណបណ័ណ សរមាបក់ដនាងយធរ វើោររបស់ រែាសហព្ន័ធ រែា ឬ ទីរកងុ។ 
 លិខតិឆ្ាងដែន 

 

៣. មាា ស់ផ្ទោះ/អ្នកជលួផ្ទោះ រតវូផ្តល់លិខិតបញ្ជា កភ់សតញតាងព្ទីីលុំយៅព្ីរ (២) ដែលបង្ហា ញយ ម្ ោះ នងិអាស័ ដ្ឋា នរបស់គាត។់ 
ឯកសារដែលយេទទលួសាា ល់ រមួមាន៖ 
 បណ័ណ កមមសិទធ ិ
 លិខតិោតយ់ ម្ ោះផ្ទោះ 
 លិខតិបងព់្នធផ្ទោះកនញងយព្លងមីៗ  
 សុំបញរតបងថ់្ងា (យភាើង ដហាស ទកឹ ដខេោប ទូរស័ព្ទ) កនញងយព្លងមីៗ 
 លិខតិសរមាបក់ចិ្ារព្មយរព្ៀងជួលផ្ទោះដែលមានយ ម្ ោះ មាតាបតិា/អាណា

ព្ាបាល យហើ បានច្ញោះហតថយលខាយដ្ឋ អ្នកដែលពាកព់្ន័ធទុំងអ្ស់ (ច្ង់
បានវា អ្កេរព្ញមព ប៉ាញដនតកចិ្ារព្មយរព្ៀងជួលផ្ទោះដែលសរយសរថ្ែកទ៏ទួល ក 
ដែរ ប៉ាញដនតរតូវមានលិខតិបញ្ជា កភ់សតញតាងព្ទីីលុំយៅម ួបដនថមយទៀត។)  

 លិខតិបង្ហា ញរបាកច់្ុំណូលព្ី IRS ឬលិខតិបង្ហា ញរបាកដ់ខ ឬ ព្នធ យផ្េងៗ 
ែូច្ជា W2, 1040, 1099 

 បណ័ណ សរមាបយ់បាោះយឆ្ន តដែលបង្ហា ញអាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបនន 
 កនទញ ដសកព្ីកដនាងយធរ វើោរដែលបង្ហា ញអាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបនន 
 លិខតិងមីៗ ដែលបានមកព្ីភាន កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល ដែលមានយ ម្ ោះ មាតាបិតា/

អាណាព្ាបាល នងិអាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបនន (ែូច្ជាព្ីកដនាងផ្តល់ របាកស់ងាម
កិច្ា/Social Security, របាកជ់ុំនួ ព្ីរែា/Public Assistance, IRS ។ល។ 

 

 បណ័ណ យបើកបរថ្នរែាផ្និសញីលយវញ៉ា បច្ាញបបនន/ បណ័ណ សមាា ល់ខាួនដែល
មនិដមនជាបណ័ណ យបើកបរ ដែលមានអាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបនន។  

 បណ័ណ កមមសិទធោិនជុំនិោះ ឬ សុំបញរតធាន្មរា៉ា បរ់ងរង នត ងមីៗ  
 យេកទ៏ទួលសាា ល់លិខិតព្កីដនាងរជកយោន ឬ លិខតិបញ្ជា កព់្ទីី

លុំយៅ សរមាបសិ់សេដែលគាម នផ្ទោះយៅ 
 យេកទ៏ទួលលិខតិព្ ីកដនាងជួ  ច្ិញ្ា ឹមយកមង នងិ ព្អី្ងាោរ DHS 

សរមាបោ់រច្ញោះយ ម្ ោះ យៅយព្លដែលសិសេរតូវយមើលដងយដ្ឋ អ្ងា
ោរ ជួ  ច្ិញ្ា ឹម/យមើលដងយកមង 

 វកិ ័បរ័តថ្នបណ័ណ ឥណទន ងមីៗ   
 បណ័ណ ផ្លា ស់បតូរអាស័ ដ្ឋា ន ដែលមានអាស័ ដ្ឋា នបច្ាញបបននរបស់

យលាកអ្នក 
 លិខតិរា ោរណ៍របចុំដខព្ធីរ ន្មគារ ដែលមានអាស័ ដ្ឋា ន

បច្ាញបបនន 



ក្រសងួអប់រនំៃទកី្រុងហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
 លខិតិបញ្ជា កភ់ស្តតុាងពទីលីនំៅ (កកស្ម្រួលនៅកខនរសា ឆ្ន ២ំ០១៤)/ RESIDENCY AFFIDAVIT (UPDATED APRIL 2014) 

Translation and Interpretation Center  Residency Affidavit 

5/2014 Khmer 

រ ឌ លពត័ម៌ានស្ម្មាបម់ាតាបតិា  
 

Learning Network 1 
South Philadelphia High School 
2101 South Broad Street 
Philadelphia, PA 19148 
Phone:   (215) 952-6300 

Learning Network 2 
McMichael School (ground floor, 
rear) 
3543 Fairmount Ave. 
Philadelphia, PA 19104 
Phone: (215) 823-5530  
Fax: (215) 823-5535  
 

Learning Network 3 
School District Administration Building 
440 N. Broad Street, 1

st
 fl. 

Philadelphia, PA 19130 
Phone: (215) 400-4180 
Fax: (215) 400-4183  
 

Learning Network 4 
Alt Ed Center West 
4300 Westminster Ave 
Philadelphia, PA 19104 
Phone: 267-292-6600 
 

Learning Network 5 
2603 N. 5th Street  
Philadelphia, PA 19133 
Phone: (215) 291-5696 
Fax: (215) 291-6040 
 
 

Learning Network 6 
1100 E. Mt. Pleasant Ave. 
Philadelphia, PA 19150 
Phone: (215) 248-6684 
Fax: (215) 248-6687 
 

Learning Network 7 
Grover Washington Middle School 
201 E. Olney Ave. 
Philadelphia, PA 19120 
Phone:  (215) 456-0433 
Fax: (215) 456-0434 

Learning Network 8 
4101 Chalfont Drive  
Philadelphia, PA 19154 
Phone: (215) 281-5903 
Fax: (215) 281-2645  

 


