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ពត័ម៌នអពំ ី្រគមនអាសន� / សខុភព របសស់សិ្ស / Student Emergency / Medical Information 

ហត�េលខរបស់អ�កផ�ល់ករអនុ�� តស្រមាប់ករព្យោបាលបនា� ន ់កដូ៏ចជាអនុ�� តឱ្យគិលនុបដ� កសលរបស់ SDP ផ�ល់ថា� ែំដលេលកអ�កបាន

ប�� កេ់នេលលិខិតែបបបទស្រមាបក់រព្យោបាលបនា� នេ់នះ េនក�ុងេម៉ាងសិក្សោ េនេពលេធ�ដំេណ រកម្សោន�សិក្សោ និង សកម�ភាពេ្រកយេម៉ាងសិក្សោ។ 

ខ�ុ ំអនុ�� តឱ្យគិលនុបដ� កសលទកទ់ងជាមយួ អ�កផ�ល់ករែថទសុំខភាពរបស់កូនខ�ុ ំ និង អ�កផ�ល់ករែថទសុំខភាពរបស់ខ�ុ ំ េដម្បេីឆ�យតបេទនឹង

េសចក�ី្រត�វករែដលទកទ់ងនឹងករែថទសុំខភាពរបស់កូនខ�ុ ំ។  
 
ហត�េលខរបស់ មាតបតិ/អណាព្យោបាល/Parent/Guardian Signature ____________________ ៃថ�ែខ/Date_____________ 

េគាត�នាម/Last Name:________________________នាម/First Name:________________________ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត/DOB:   

សល/School:__________________________________________________បន�ប/់Room/Sec:_________ថា� កទ់ី/Grade:   

អស័យដ� ន/Home Address:  ______________________________________________ ទូរស័ព�ផ�ះ/Home phone:   

មា� យ/Mother: _____________________________អុីែមល/email: _________________________ទូរស័ព�/phone:   

ឪពុក/Father:  _____________________________អុីែមល/email: _________________________ទូរស័ព�/phone:   

អណាព្យោបាល/Guardian:  ___________________អុីែមល/email: _________________________ទូរស័ព�/phone:   

អ�កស្រមាបទ់កទ់ងេន្រគាមានអសន� (េ្រកពឪីពុកមា� យ ្រត�វែតរស់េនក�ុងតបំន ់េហយេគអចទកទ់ងបាន៖   

េឈ� ះ េហយជាបទ់កទ់ងនងឹសិស្សជា/Name and Relationship to child                                   ទូរស័ព�/Phone 

1.__________________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
េវជ�បណ�ិ ត/គិលនុបដ� ន របស់េក�ង/Childs Doctor/Clinic:   ទូរស័ព�/Phone:   

ករធានារ៉បរ់ង៉ែផ�កសុខភបិាល/Medical Insurance: MA___ CHIP____ ឯកជន/Private_____ 

េឈ� ះ្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រង៉/Insurance company name:    េលខធានារ៉បរ់ង៉/Policy #   

សូមគូសរង�ងខ់ងេ្រកមេនះ េដម្បអីនុ�� តឱ្យគិ
លនុបដ� ករបស់សលផ�ល់ថា� ឱំ្យកូនរបស់

េលកអ�ក។ 

Acetaminophen (Tylenol)  បាទ
YES 

េទ 
NO 

Ibuprofen (Advil, Motrin)  បាទ
YES 

េទ 
NO 

 

េតកូនរបស់េលកអ�កញំុាថា� ឬំេទ?/Does your child take medication?  ____អតេ់ទ/NO ____ញំុា/YES (សូមរយេឈ� ះថា� )ំ 

េឈ� ះថា� /ំMedicine ចំណុះថា� /ំDosage ញឹមញាបប់៉ុណា� /េម៉ាង/Frequency /Time មូលេហតុ/Reason 
    
    
    

 

សូមគូសរង�ងដូ់ចតេទេនះ េបសិនជាកូនរបស់េលកអ�ក៖ 

ពក/់Wears: ែវនត/Glasses             ឧបករណ៍ជំនួយសេម�ង/Hearing aid 

មានជម�/ឺHas: ឆ�ួត្រជ�ក/Seizures     ទឹកេនាមែផ�ម/Diabetes       ហឺត/Asthma      ADHD 

រយេឈ� ះអហរែដល្របតកិម�/List Allergies: ករផ�ល់ចំណីអហរត្រម�វឱ្យមានលិខិតកក់

ម�ូប្របចឆំា� ពំីអ�កផ�ល់ករែថទសុំខភាព៖  __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
ប�� សុខភាពដៃទេទៀត/Other Health Problems:  __________________________ 
_______________________________________________________________
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េ្រសចេលករេ្រជសេរ ស 

ថ� លំបែស្បកករពារកេម� ្រពះអាទតិ្យែដលគ� នសរធត ុែអរ៊សូលូ (Non-Aerosol ស្រមបេ់្រ�េន សល 

ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល អចផ�ល់ឱ្យកូនរបស់ពួកគាតនូ់វថា� លំបែស្បកករពរកេម� ្រពះអទតិ្យែដលគា� នសរធាតុ ែអរ៊សូូល  

េបសិនជាមានករទទួលស� ល់េដយរដ�បាលែផ�ក ចំណីអហរ និង ឱសថ របស់សហរដ�អេមរកិ។ េដម្បអីចឱ្យសិស្សេ្របថា� ំ

លបែស្បកករពរកេម� ្រពះអទិត្យេន ក�ុងេម៉ាងសិក្សោ សកម�ភាពែដលេរៀបចំេឡងេដយសល ឬ េនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់

បុគ�លិកសល ទងំ ឪពុកមា� យ / អណាព្យោបាល ្រត�វែតបំេពញលិខិតប�� កខ់ងេ្រកមេនះ។ 

ករប�� ករ់បស ់ឪពកុម� យ / អាណព្យាបាល 

 េដយករចុះហត�េលខខងេ្រកមេនះ េលកអ�កប�� កថ់ា េលកអ�កយល់ថាសលមនិទទួលខុស្រត�វចំេពះករធានាថា

សិស្សនឹងេ្របថា� លំបែស្បកករពរកេម� ្រពះអទិត្យេនះេទ។ 

 េដយករចុះហត�េលខខងេ្រកមេនះ េលកអ�កប�� កថ់ាសិស្សអចេ្របថា� លំបែស្បកករពរកេម� ្រពះអទិត្យេនះេដយ

ខ�ួនឯង។ 

ហត�េលខរបស់ ឪពុកមា� យ / អណាព្យោបាល៖   កលបរេិច�ទ៖   

សលអច លុបេចល ឬ ដកក់្រមតិ េល ករកនក់ប ់ករលប ឬ ករេ្រប្របាស់ ផលិតផលៃនថា� លំបែស្បកករពរកេម� ្រពះ

អទិត្យែដលគា� នសរធាតុ ែអរ៊សូូល របស់សិស្ស េបសិនជាមានករណីណាមយួដូចខងេ្រកមេនះេកតេឡង៖ 

• សិស្សបរជយ័ក�ុងករេគារពតមច្បាបរ់បស់សល ែដលទកទ់ងនឹង ករកនក់ប ់ករលប ឬ ករេ្រប្របាស់ ៃនផលិត

ផលថា� លំបែស្បកករពរកេម� ្រពះអទិត្យ។ 

• សិស្សបង� ញពី ករមនិចង ់ឬ អសមត�ភាព ក�ុងករករពរផលិតផលថា� លំបែស្បកករពរកេម� ្រពះអទិត្យ មនិឱ្យសិស្ស

ដៃទេទៀតយកេទេ្រប។ 

េបសិនជាសល លុបេចល ឬ ដកក់្រមតិ េល ករកនក់ប ់ករលប ឬ ករេ្រប្របាស់ ផលិតផលៃនថា� លំបែស្បកករពរកេម�

្រពះអទិត្យែដលគា� នសរធាតុ ែអរ៊សូូល របស់សិស្ស សល្រត�វផ�ល់េសចក�ីជូនដណឹំងដល់ ឪពុកមា� យ / អណាព្យោបាល របស់

សិស្ស ជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពី ករលុបេចល ឬ ករដកក់្រមតិ េនះ។ 


