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លិខិតអនុ�� ត និងេដោះែលងពមីាតាបិតា និងព័ត៌មានអពំីកូនសសិ្ស 
សងោ� ត់សាលាេរៀនអកូឡិនដ ៍

កម�វ�ធីសិក្សោ 21th Century ASSETS េ្រកាយេពលេចញពីសាលាេរៀន សំរោប់បឋមសិក្សោ និងអនុវ�ទ្យោល័យ 

ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ អនុ�� តឱ្យកូនខ�� ំចលូរួមក��ងកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីសាលាេរៀន ______________________________________ 
ៃនឆា� ំសិក្សោ 2020-21។ 

េឈា� ះសាលាេរៀន៖ ______________________________________________ 
_____________________________________________________________  ___________ __________________ 
េឈា� ះសិស្ស ថោ� ក់ទ ី ៃថ�កំេណើត 
______________________________________ ____________________________ __________________ 
េឈា� ះមាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល (ជោអក្សរពមុ�) ហត�េលខោ ៃថ�ែខៃថ�េនះ 
______________________________________ ____________________________ __________________ 
ឣសយដោ� នផ�ះ ទី្រក�ង េលខហ្ស�ីបកូដ 
______________________________________ _____________________ _______________________ 
េលខទូរសព័�ផ�ះ េលខទូរសព័�ការងោរ េលខទូរសព័�ៃដ 

ព័ត៌មានសំរោប់ទាក់ទងគា� ក��ងករណីមានកិច�ការបនោ� ន់ 
ក��ងករណីមានកិច�ការបនោ� ន់ សូមទាក់ទង៖ 
____________________________ ____________________________ _______________________________ 
េឈា� ះ ្រត�វជោយ៉ោងេម៉ចនឹងកុមារ េលខទូរសព័�ៃដ / ផ�ះ / ការងោរ 
____________________________ ____________________________ _______________________________ 
េឈា� ះ ្រត�វជោយ៉ោងេម៉ចនឹងកុមារ េលខទូរសព័�ៃដ / ផ�ះ / ការងោរ 

េតើអ�កមាន្រក�មហ៊នធានោរោ� ប់រងសខុភាពែដរឬេទ? _____មាន _____ពុំមានេទ 
____________________________ ______________________ ___________________________________ 
េឈា� ះ្រក�មហុ៊នធានោរោ� ប់រងសខុភាព េលខប័ណ� ធានោរោ� ប់រងសខុភាព េឈា� ះមនុស្សចំបងេនៅេលើបណ័� ធានោរោ� ប់រង 

____________________________ _______________________ 
្របវត�សិខុភាពែដលឣចចាត់ទកុជោេរឿងសំខោន់ ថោ� េំពទ្យែដលកូនសសិ្សេលប 

ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ អនុ�� តឱ្យបុគ�លកិៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន ផ�ល់ និង/ឬ រកេពទ្យព្យោបាលសុខភាពជោបនោ� ន់ ែដលឣច្រត�វការ
ចំាបាច់សំរោប់កូនរបសខ់�� ំ េនៅក��ងរយៈេពលចូលរមួក��ងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ។ 

______________________________________   ________________________  ______________________ 
េឈា� ះ មាតាបិតា/អ�កឣណោព្យោបាល  ហត�េលខោ ៃថ�ែខ 

EBAYC
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ការេដោះែលងឱ្យរួចពីការទទួលខុស្រត�វ 
ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំយល់អំពី្របេភទៃនកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ េហើយថោការចូលរួមេនះ គឺជោការស� ័្រគចិត�េទ។ ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ យល់
ថោសងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ មនិទទួលខសុ្រត�វ េលើការបាត់បង់ ការខូចខោត ការមានជម�ឺឈឺថោ� ត់ ឬការរងរបួសដលម់នុស្ស ឬការខូចខោត
្រទព្យសម្បត�ិ ែដលេកើតេចញពីការចូលរួមក��ងកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនេនះេទ។ ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ តាមរយៈេនះ អនុ�� ត និងេដោះែលង
សងោ� តស់ាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ និងម�ន� ីនិេយោជិក ភា� ក់ងោរ និងអ�កស� ័្រគចិត�ទំាងឡោយរបសខ់��ន បានរួចពីការទាមទារសណំងណោមួយ និងទំាង
អស់ ចំេពាះការរងរបួសជម�ឺឈឺថោ� ត់ ការសា� ប ់ការបាត់បង់ ឬការខូចខោត ែដលេកើតេចញពសីកម�ភាពនោនោៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពី
េរៀន វ�ញ។ 
 

☑ ___________________________________          _____________ 
ហត�េលខោៃន មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល/អ�កែថទំា ៃថ�ែខ 
 

ច្បាប់្របតិបត�ិេលើការចូលរួមក��ងកម�វ�ធីេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនវ�ញ 
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ យល់ថោ កូនរបសខ់�� ំ ្រត�វបានរ�ពឹងឱ្យចូលរួមក��ងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ៖ 

  កនូសិស្សសាលាបឋមសិក្សោ ្រត�វបានរ�ពឹងឱ្យចូលរួមក��ងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនវ�ញ ជោេរៀងរោល់ៃថ� រហូតដល់េម៉ាង 6 
លា� ច េដើម្បឱី្យបាន 15 េម៉ាងក��ងមយួសបា� ហ៍។ 

  កនូសិស្សសាលាមជ្ឹឈមសិក្សោ ែដលចូលរមួក��ងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀនវ�ញ ែដលយ៉ោងេហាចណោស់បាន 3 ៃថ�ក��ងមយួ
សបា� ហ៌ រហូតដល់េម៉ាង 6 លា� ច េដើម្បឱី្យបានយ៉ោងតចិបផុំត 9 េម៉ាងក��ងមយួសបា� ហ៍េនោះ នឹងទទលួបាននូវសិទ�ជោឣទិភាពក��ងការ
ចុះេឈា� ះចូលរួម។ 

ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំយល់ថោ កូនសិស្សែដលមានលក�ខណ� ្រគប់្រគាន់ ែដលឣចបំេពញតាមត្រម�វការចូលរមួទំាងេនះេនោះ មានសិទ�ិជោឣទិភាពក��ង
ការចុះេឈា� ះចូលរួមមុនេគ េហើយថោ្របសិនេបើកូនខ��  ំមិនឣចចូលរមួេពញេលញេទេនោះ កូនរបសខ់�� ំឣចបាត់បង់ទីកែន�ងចូលរួមក��ងកម�វ�ធី 
របស់ពកួេគ។  
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ យល់ថោ កូនរបសខ់�� ំ (ក��ងថោ� ក់ទី 2 ឬខ�ស់ជោងេនះ) ្រត�វែតកត់េឈា� ះចូលក��ងកម�វ�ធីជោេរៀងរោល់ៃថ� េហើយកូនរបស់ខ�� ំ (សំរោបែ់ត
សិស្សវ�ទ្យោល័យ) ឬ មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល របស់ពកួេគ ្រត�វចូលកត់េឈា� ះទទលួយកពួកេគេចញពកីម�វ�ធីជោេរៀងរោល់ៃថ�។ 
 

ច្បាប់្របតិបត�ិេលើការអន�ុ� តឱ្យកូនសិស្សេចញកម�វ�ធី / ការមកទទួលកូនេចញពីសាលាេរៀន វ�ញ 
ក��ងនោមជោ មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល ខ��បំាទ/នោងខ�� ំ យល់ថោ កម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន វ�ញ នឹងចាប់េផ�ើមភា� មៗ 
បនោ� ប់ពីកូនសិស្សេចញពីសាលាេរៀន េហើយនឹង្រត�វបានប��ប់ វ�ញេនៅេម៉ាង 6:00 លា� ច។ កូនសិស្សទំាងឡោយ នឹងមិន្រត�វបាន
អនុ�� តឱ្យេចញពីកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀនេទៅផ�ះវ�ញេទ ទាល់ែតមានមាតាបិតា ឬឣណោព្យោបាលរបស់ពួកេគ ឬមនុស្សណោមា� ក់ 
ែដលមានេឈា� ះេនៅខោងេ្រកាមេនះ ចូលមកសុេីញេ៉ឈា� ះទទួលពួកេគេចញពីកម�វ�ធីេនះ៖ 

☑ ___________________________________          _____________ 
ហត�េលខោៃន មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល/អ�កែថទំា ៃថ�ែខ 
 
េនៅេពលែដល ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ ពុំឣចមកទទួលកូនខ�� ំបានេទេនោះ ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ អនុ�� តឱ្យបុគ�លិកៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីសាលា
េរៀន េដោះែលងកូនរបសខ់�� ំេទៅឱ្យ៖ 
 

________________________________________________ _______________________________________________  
េឈា� ះអ�កមកទទួលកនូេលាកអ�ក / ្រត�វជោអ�ីនឹងកូនអ�កេលាក េលខទូរសព័�៖ ទូរស័ព�ផ�៖ / ទូរស័ព�កែន�ងេធ�ើការ / ទូរស័ព�ៃដ 
 

________________________________________________ _______________________________________________  
េឈា� ះអ�កមកទទួលកនូេលាកអ�ក / ្រត�វជោអ�ីនឹងកូនអ�កេលាក េលខទូរសព័�៖ ទូរស័ព�ផ�៖ / ទូរស័ព�កែន�ងេធ�ើការ / ទូរស័ព�ៃដ 
 
សូមចំណំោ៖  សូមអេ�� ើញមកទទលួកូនេលាកអ�កឱ្យបានទាន់េពលេវលាេនៅចុងេម៉ាងប��ប់កម�វ�ធីដូចបានកំណត់។ ្របសិនេបើកូនសសិ្សរបូេនះ 
ពុំមាននរណោមា� ក់មកទទួលេនៅចុងេម៉ាងៃនកម�វ�ធីេទេនោះ បុគ�លិកៃនកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពសីាលាេរៀន ្រត�វបានច្បាប់ត្រម�វឱ្យរោយ
ការណ៍្របាប់ទីភា� ក់ងោរការពារកុមារ ឬម�ន�ីអនុវត�ច្បាប់។ សមូចណំំោ៖ ការមកទទលួកនូរបសេ់លាកអ�ក យឺតេម៉ាងបដីង នងឹបណោ� លឱ្យ
មានការដកពួកេគេចញពីកម�វ�ធ។ី 
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ការអនុ�� តឱ្យេធ�ើការវោយតៃម�េលើកម�វ�ធីនោនោ និងតាមដោនេលើការរ�កចំេរ�នៃនកូនសិស្ស 
សំរោបឆ់ា� ំសកិ្សោ 2020-21 ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំអនុ�� តឱ្យសងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ ផ�ល់ជូនបុគ�លកិៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន នូវ
ទិន�ន័យសិក្សោ (ពិន��េតស�  ប័ណ� រោយការណ៍ ប�� ីវត�មាន និងសន�ស្សន៍ៃន្របតិបត�ិការេផ្សងៗេទៀត) ដ៏មានទំនុកចិត�របសក់ូនខ�� ំ េហើយនិងដោក់
ទិន�ន័យរបស់កូនខ�� ំចលូេទៅក��ងឃា넄� ំ ងផ��កទិន�ន័យ ែដលបានបេង�ើតេឡើងសំរោប់កម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន វ�ញ សំរោបែ់តេគាលបណំង
ផ�ល់ជំនួយ និងកម�វ�ធីបេ្រង�នមខុវ�ជោ� សិក្សោចំេគាលេដៅ និងសំរោប់េធ�ើការវោយតៃម�េលើ្របសិទ�ភាពៃនកម�វ�ធីេ្រកាយេពញេចញពីេរៀន វ�ញ
ប៉ុេណោ� ះ។  ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំផ�ល់ជូនផងែដរ នូវការអនុ�� តឱ្យបុគ�លិកៃនកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ េធ�ើការ្រត�តពិនិត្យេលើការរ�កចំ
េរ�នរបស់កូនខ�� ំ និងេដើម្បេីស� ើសុំឱ្យកូនខ�� ំចូលរមួេដោយស� ័្រគចិត� ក��ងការស� ង់មតវិោយតៃម� សំរោប់េគាលបណំងេធ�ើការកំណត់េលើ្របសិទ�ភាពៃនកម�
 វ�ធី។ ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំយល់ថោ ការយល់្រពមបេ��ញព័តម៌ាន និងវោយតៃម�េលើកម�វ�ធីនោនោេនោះ គឺពុំែមនជោការត្រម�វឱ្យចូលរួមក��ងកម�វ�ធីសិក្សោ
េ្រកាយេពលេចញពេីរៀនេនោះេទ េហើយថោ ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំឣចដកការយល់្រពមេនះវ�ញបាន េនៅក��ងេពលណោមួយកប៏ាន តាមការផ�ល់ដំណឹង
ជោលាយលក�អក្សរ េទៅកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពញេចញពេីរៀន វ�ញ ្រពមទំាងការ�យោល័យៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពញេចញពីេរៀន វ�ញរបស់
សងោ� តស់ាលាេរៀនអូកឡិនដ៍។ 
 

☑ ___________________________________          _____________ 
ហត�េលខោៃន មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល/អ�កែថទំា ៃថ�ែខ 
 

ការអនុ�� តឱ្យេ្របើ្របាស់រូបថត /  វ�ឌីអ ូ
េនៅក��ងរយៈេពលកូនខ��មំានវត�មានេនៅក��ងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនេនោះ ពួកេគឣចចលូរួមក��ងសកម�ភាពមួយ ែដលនឹង្រត�វបានេគ
ថតរូប ឬថតជោវ�ឌីអូ េហើយថោ រូបថត ឬរូបក��ងវ�ឌីអទំូាងេនះ ឣច្រត�វបានេគេ្របើ្របាស់ក��ងេគាលបំណងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយ។ 
   
កូនខ�� ំ  ___ឣច (may) ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីសាលាេរៀន ថតរូប ឬថតជោវ�ឌីអូ សំរោប់េគាលបំណងេធ�ើការ
ផ្សព�ផ្សោយេនះបាន។ 
កូនខ�� ំ  ___មិនឣច (may not) ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីសាលាេរៀនេនះ េធ�ើការថតរូប ឬថតជោវ�ឌអីូ សំរោប់េគាល
បំណងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយេនះេទ។ 
 
ខ�� ំបាទ/នោងខ��  ំអនុ�� តឱ្យសងោ� តស់ាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ ឬភាគីទបីណីោមួយ ែដលខ��នបានយល់្រពមជោផ��វការេនោះ ឣចេធ�ើការថតរូប ឬថតជោវ�ឌី
អូកូនរបសខ់�� ំ េនៅក��ងរយៈេពលចូលរួមក��ងសកម�ភាពៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន និងកាត់ត ឬេ្របើ្របាស់របូថត ឬវ�ឌីអូណោមយួ 
េទៅតាមចំណង់ចិត�របសស់ងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍។ ខ�� ំយល់ថោខ��  ំ្រពមទំាងកូនរបសខ់��  ំពុមំានសិទ�ិ្រសបច្បាប់ ឬមានចំណោប់ឣម�ណ៍ ែដល
េកើតេចញពីការថតរបូ រួមទំាងចណំោប់ឣរម�ណ៍ែដលទទលួបានផលកៃ្រមេសដ�កិច�ផងែដរ។ ខ�� ំយល្់រពម អនុ�� ត និងេដោះែលងសងោ� តស់ាលា
េរៀនអូកឡិនដ៍ និងភាគីទបីីណោមួយផងែដរ ែដលខ��នបានយល់្រពមជោផ��វការេនោះ ឱ្យរួចពកីារទាមទារសណំង ការខូចខោត និងការទទួលខសុ្រត�វ
ទំាងអស់ ែដលបានេកើតេចញ ឬែដលបានេ្របើ្របាស់ការថតជោរូប ឬជោសេម�ង។ 
 

☑ ___________________________________          _____________ 
ហត�េលខោៃន មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល/អ�កែថទំា ៃថ�ែខ 
 

កំណត់សគំាល់ពិេសសទាក់ទងនឹងៃថ�េសវោកម�វ�ធី 
កម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពញេចញពីេរៀនវ�ញ ឣចយកៃថ�កម�វ�ធី តាមការឱ្យបង់្របាក់តាមលក�ខណ�  េដើម្បីបេំរ�កូនសិស្សឱ្យបានេ្រចើននោក់ និងេដើម្បី
ផ�ល់េសវោកម�ឱ្យបានេ្រចើនែថមេទៀត។ កម�វ�ធីនោនោែដលយកៃថ�ពី្រក�ម្រគ�សារេនោះ នឹងមិនត្រម�វឱ្យបង់េទ ឬនឹងប��� ះតៃម�បំេរ�េសវោទំាងេនះ សំ
រោប់សិស្សទំាងឡោយណោ ែដលមានសិទ�ិទទលួឣហារេដោយឥតគិតៃថ� ឬតាមការប��� ះតៃម�។ កម�វ�ធីនោនោមិនឣចគិតៃថ�េសវោេទ ្របសិនេបើ
កុមារ ជោយុវសិស្សគា� នផ�ះសែម្បង ដូចបានកំណត់េដោយច្បាប់សហពន័� (42 USC Sec.1143a) ខោងជួយកមុារអនោថោៃនកម�វ�ធី McKinney-
Vento ្របសិនេបើសិស្សចំណូលថ�ី (ជនេភៀសខ��ន, ជនេស� ើសុសំិទ�ិ្រជកេកាន និងអនីតិជនែដលពុំមានសាច់ញោតិ) ឬ្របសិនេបើកុមារេនោះ រស់េនៅ

ក��ងមណ� លកូនចិ�� ឹម។ គា� នកូនសិស្សណោមា� ក ់្រត�វបានេគបដិេសធមនិឱ្យចុះេឈា� ះចូលរមួ េដោយសារែត្រក�ម្រគ�សារ
របស់ពួកេគ គា� នលទ�ភាពបង់ៃថ�េសវោកម�វ�ធីេនោះេឡើយ។ 
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លិខិតេស� ើសុំេចញពីកម�វ�ធីមុនេម៉ាងកំណត់ (សិទ�ិេ្រជើសេរ�ស) 
សិស្សសាលាបឋមសិក្សោ និងអនុវ�ទ្យោល័យ  
 

 កូនសិស្សសាលាបឋមសិក្សោ ្រត�វបានរ�ពឹងឱ្យចូលរួមក��ងកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន វ�ញ ជោេរៀងរោល់ៃថ� រហូតដល់
េម៉ាង 6:00 លា� ច ឱ្យបាន 15 េម៉ាងក��ងមួយសបា� ហ៍។ 

 កូនសិស្សសាលាអនុវ�ទ្យោល័យ ែដលចូលរួមក��ងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ យ៉ោងតិចបំផុតបាន 3 ៃថ�ក��ងមួយ
សបា� ហ៍ រហូតដល់េម៉ាង 6:00 លា� ច េដើម្បីឱ្យបានយ៉ោងតិចបំផុត 9 េម៉ាងេនោះ នឹងទទួលបាននូវសិទ�ិជោឣទភិាព។ 

កូនសិស្សែដលមានសិទ�ិ ែដលឣចបំេពញបានតាមត្រម�វការចលូរួមទំាងេនះជោ្របចំាេនោះ គមឺានឣទិភាពមុនេគក��ងការចុះេឈា� ះចូលរួម។ 

ែផ�កេលើច្បាប់្របតបិត�ៃិនសងោ� តស់ាលាេរៀនអូកឡិនដ៍េលើការអនុ�� តឱ្យេចញមុនេម៉ាងេនោះ ្រក�ម្រគ�សារទំាងឡោយឣចសុំច្បាប់ឱ្យកូនរបស់
ពួកេគេចញមុនេម៉ាងកំណត់ពកីម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀនេនះបាន សំរោបេ់ហតុផលណោមូយដូចតេទៅេនះ៖ 

  កម�វ�ធីែដល្រប្រពឹត�េទៅក��ងេពល្រសបគា�  
  ភាពឣសន�ក��ង្រក�ម្រគ�សារ 
  សា� នភាពផោ� លខ់��នក��ង្រក�ម្រគ�សារ 
  ការណោត់ជួបេពទ្យ 
  ប�� យោនជំនិះ 
  ប�� សុវត�ភិាពេនៅក��ងសហគមន៍ 
  េ្រគាះថោ� ក់ដល់កមុារ 
  សា� នភាពេផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វបានចាត់ទុកថោមានលក�ណៈសម្រសប 
   
េឈា� ះសាលាេរៀន៖ __________________________________________ 
េឈា� ះកម�វ�ធី៖ ______________________________________________ 
េឈា� ះសសិ្ស៖ ______________________________________________ 
ថោ� ក់ទី៖ __________ 
 
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ េស� ើសុំច្បាប់ឱ្យកូនខ�� ំ េចញពីកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនមុនេម៉ាងកំណត់ េនៅេម៉ាង ___________លា� ច។ 
(សូមគូសប�� ក់េហតុផល) 
 

  ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ ្រព�យបារម�ណ៍អំពសីវុត�ិភាពរបសក់ូនខ�� ំ ក��ងកាលវ�ល្រតឡបម់កផ�ះវ�ញែតមា� ក់ឯង នោេពលយប់។ 

  ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ ពុំឣចមកទទួលកូនរបសខ់�� ំ េ្រកាយពីេម៉ាងេនះបានេទ។ 

  េហតុផលេផ្សងេទៀត៖ ____________________________________________________________________________ 

 
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ តាមរយៈេនះ អនុ�� ត និងេដោះែលងសងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ និងម�ន�ី និេយោជិក ភា� ក់ងោរ និងអ�កស� ័្រគចិត�របសខ់��ន រួចពី
ការទាមទារសណំងទំាងអស់ ចំេពាះការរងរបួស ជម�ឺឈឺថោ� ត់ ការសា� ប់ ការបាត់បង់ ឬខូចខោត ែដលជោលទ�ផលៃនការេដោះែលងឱ្យកូនខ�� ំ េចញ
ពីកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន េដោយគា� នអ�កេមើលការខសុ្រត�វ។ 
 

☑ ___________________________________          _____________ 
ហត�េលខោៃន មាតាបតិា/ឣណោព្យោបាល/អ�កែថទំា ៃថ�ែខ 
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លិខិតសុកំារេលើកែលងឱ្យរួចពីច្បាប់្របតិបត�ិេលើការមកទទួលកូនេចញពីកម�វ�ធី និងការអនុ�� តឱ្យេចញពី
កម�វ�ធីេដោយគា� នអ�កេមើលការខុស្រត�វ (សិទ�ិេ្រជើសេរ�ស) 
 
សំរោប់ែតកូនសិស្សឣយុ 12 ឆា� ំេឡើងេទៅ 
 

េឈា� ះសាលាេរៀន៖ ________________________________________ 

េឈា� ះកម�វ�ធី៖ ____________________________________________  

េឈា� ះសសិ្ស៖ ____________________________________________ 

ថោ� ក់ទី៖ __________ 

ៃថ�កំេណើតរបស់សសិ្ស៖ ___________________ 
 
្របសិនេបើ ខ��បំាទ/នោងខ�� ំ មកពុំទាន់េម៉ាងកូនសិស្ស្រត�វេចញពីកម�វ�ធី ឬ្របសិនេបើខ�� ំ ពុំឣចមកទទលួកូនខ�� ំបាន េនៅចុងកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយ
េពលេចញពីេរៀន វ�ញេនោះ៖  
  
   ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ អនុ�� តឱ្យបុគ�លកិៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ ឣចអនុ�� តឱ្យកូនខ�� ំ េចញពីកម�វ�ធីេដោយគា� នអ�កេមើល

ការខុស្រត�វេនោះបាន។ 
 
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ តាមរយៈេនះ អនុ�� ត និងេដោះែលងសងោ� ត់សាលាេរៀនអូកឡិនដ៍ និងម�ន�ី និេយោជិក ភា� ក់ងោរ និងអ�កស� ័្រគ ចិត�របស់ខ��ន រួចពី
ការទាមទារសណំងទំាងអស់ ចំេពាះការរងរបួស ជម�ឺឈឺថោ� ត់ ការសា� ប់ ការបាត់បង់ ឬខូចខោតែដលជោលទ�ផលៃនការេដោះែលងឱ្យកូនខ�� ំ េចញ
ពីកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ េដោយគា� នអ�កេមើលការខសុ្រត�វ ្របសិនេបើខ��មំកមិនេម៉ាងេដោះែលងកូនសសិ្ស ឬខ�� ំពុំឣចមកទទួល
កូនខ�� ំេនៅចុងេម៉ាងៃនកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនវ�ញ។ 
 

☑ ___________________________________          _____________ 
ហត�េលខោៃន មាតាបតិា/ឣណោព្យោបាល/អ�កែថទំា ៃថ�ែខ 
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កម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀនវ�ញសំរោប់ឆា� ំសិក្សោ 2020-21 

េឈា� ះកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន វ�ញ៖ _________________________________________________________________ 

េឈា� ះសាលាេរៀន៖___________________________________________________________________________________ 

ែបបបទអំពីសុខភាពកូនសិស្ស 
ព័ត៌មានអំពីកូនសិស្ស 
េឈា� ះកូនសិស្ស ______________________________________________________________      ៃថ�កេំណើត _______________ 

កំរ�តថោ� ក់ក��ងឆា� ំសិក្សោ 2020-21 ___________________    ភាសានិយោយេនៅឯផ�ះ ________________________________________ 

ព័ត៌មានអំពី មាតាបិតា/ឣណោព្យោបាល 
េឈា� ះមាតាបិតា / អ�កឣណោព្យោល (នោមខ��ន, នោម្រតកូល) __________________________________________________________ 

ឣសយដោ� នផ�ះរបស់កូនសសិ្ស _______________________________________________________________________________ 

េលខទូរសព័�ផ�ះ _____________________________________________ 

េលខទូរសព័�ៃដៃន មាតាបតិា/ឣណោព្យោបាល________________________ ទូរស័ព�េនៅកែន�ងេធ�ើការ ________________________ 

េឈា� ះេវជ�បណ� ិតរបសក់មុារ ___________________________________ េលខទូរសព័� ________________________________ 

្រគាមានការបនោ� ន ់
ក��ងករណីមានការបនោ� ន់ សូមទាកទ់ង៖ 

េឈា� ះ៖ ______________________________________________   ្រត�វជោយ៉ោងេម៉ចនឹងកូនសសិ្សខោងេលើ៖ __________________ 

េលខទូរសព័�៖ __________________________________________ 

សុខភាព 
សូមគសូប�� ក់ ្របសិនេបើកូនេលាកអ�ក មានប�� សុខភាពណោមួយដូចខោងេ្រកាម េហើយ្រត�វការ្រគប់្រគងេ្រកាយេពលេចញពសីាលាេរៀន៖ 

ប�� សុខភាព ថោ� េំពទ្យ 
□ ជម�ឺទាស់ធ�ន់ធ�រេទៅនឹង៖______________________ □ កូនសិស្សមានម��លចាក់ថោ�  ំEpi-pen េនៅឯសាលាេរៀន
□ ជម�ឺហឺត □ កូនសិស្សមាន្របដោប់្រស�បថោ� េំពទ្យេនៅឯសាលាេរៀន
□ ជម�ឺទឹកេនោមែផ�ម □ កូនសិស្សមានថោ� េំពទ្យេនៅឯសាលាេរៀន
□ ជម�ឺ្របកាច់ □ កូនសិស្សមានថោ� េំពទ្យេនៅឯសាលាេរៀន
□ ជម�ឺេកាសិកាឈាម្រកហមែដលេធ�ើឱ្យខ�ះឈាម □ កូនសិស្សមានថោ� េំពទ្យេនៅឯសាលាេរៀន
□ ជម�ឺ្រកេពញបេ��ញសំណលព់ីខ��ន (បន�ពីឱពុកមា� យ) □ កូនសិស្សមានថោ� េំពទ្យេនៅឯសាលាេរៀន
□ ជម�ឺេផ្សងៗេទៀត៖ __________________________ □ កូនសិស្សមានថោ� េំពទ្យេនៅឯសាលាេរៀន

្របវត�សិខុភាពែដលឣចចាតទ់កុថោជោេរឿងសំខោន់ _______________________________________________________________ 

សូមចុះប�� ី្របតិកម�ឣែឡហ្ស�ីណោមួយែដលឣចមាន៖___________________________________________________________ 

ថោ� េំពទ្យែដល្រត�វការេនៅៃថ�េរៀន៖ ___________________________________________________________________________ 

ថោ� េំពទ្យែដល្រត�វការេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន៖ ________________________________________________________________ 
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ពាក្យែណនំោពិេសស 
កូនសិស្សទំាងអស់ ែដលមានេរោគហឺត ជម�ឺទឹកេនោមែផ�ម និង្របតិកម�ឣែលហ្ស�ីធ�ន់ធ�រេទៅនឹងធាតុអ�ីមួយេនោះ ្រត�វមានថោ� េំពទ្យសំរោបស់េ�ងោ� ះ
បនោ� ន់ េផ�ើទុកជោមួយនឹងបុគ�លកិៃនកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ ក��ង្រគាមានការវោយ្របហារេដោយេរោគហឺត ក��ង្រគាមានកំរ�តជោតិ
ស� ទាប ឬមាន្របតិកម�ឣែលហ្ស�ជីោមួយនឹងគេ្រមាង្រគប់្រគងសុខភាព (គេ្រមាងសកម�ភាពជម�ទឺឹកេនោមែផ�ម ្របតិកម�ឣែលហ្ស�ីធ�ន់ធ�រ ឬេរោគ
ហឺត) ែដលក��ងេនោះ មានហត�េលខោរបសេ់លាកអ�ក និងេវជ�បណ� តិរបសេ់លាកអ�ក។ កម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពីសាលាេរៀនេនះ ្រត�វការ
ថោ� េំពទ្យ ដោច់េចញពីថោ� េំពទ្យ ែដលេលាកអ�កបានផ�ល់ឱ្យកម� វ�ធីក��ងេម៉ាងេរៀនធម�តា សំរោប់កូនេលាកអ�ក។   
 
សូមជបួជោមួយនឹងគិលានុបដោ� យិកា ឬែផ�កបេំរ�េសវោសខុភាព្របចំាសាលាេរៀនរបស់េលាកអ�ក សំរោបព់័ត៌មានែថមេទៀត។ 

 
ច្បាប់អនុ�� តឱ្យេធ�ើការព្យោបាលអនីតិជន (េក�ងមិនទាន់មានឣយុេពញច្បាប់)៖  
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ អនុ�� តឱ្យបុគ�លកិៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ ផ�ល់ថោ� េំពទ្យឱ្យកូនខ�� ំេលប ែដលពួកេគឣច្រត�វការ េនៅក��ងកម�
 វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ។ 
 
ខ�� ំបាទ/នោងខ�� ំ អនុ�� តឱ្យបុគ�លកិៃនកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀន វ�ញ រកការព្យោបាលសខុភាពជោបនោ� ន់ ែដលឣចជោការចំាបាច់ សំ
រោប់កូនខ�� ំ េនៅក��ងកម�វ�ធីសកិ្សោេ្រកាយេពលេចញពេីរៀនវ�ញ។ 
 
 
ៃថ�ែខ៖ __________________    ហត�េលខោៃនមាតាបតិា ឬអ�កឣណោព្យោបាល៖ ________________________________________ 
 
សូមសរេសរេឈា� ះជោអក្សរពុម�៖ ___________________________________ 
 
 
េតើកនូរបសេ់លាកអ�ក មានប�� ែភ�កែដរឬេទ? _______ 
 
េតើេលាកអ�ក ធា� បប់ានេគផ�លដ់ណំងឹ្របាប ់ពីការែដលកនូេលាកអ�ក មានការពិបាកេមើលពំុសវូេឃើញែដរឬេទ? _______ 
 
េតើកនូេលាកអ�ក្រត�វពាកែ់វនតាែដរឬេទ? _______ 
 
 
 

សូមប���ន្រកដោស់បំេពញេនះេទៅឱ្យកម�វ�ធីសិក្សោេ្រកាយេពលេចញពីេរៀន វ�ញឱ្យឆាប់រហ័ស។ សូមអរគុណ! 
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