ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023
ិ PHLpreK
ពាក្សយសសន ើសាំក្សម្ម វធី
ស េះគឺជាពាក្សយសាំក្សម្ម វ ិធី PHLpreK ដែលជាក្សម្ម វ ិធីម្សតេ យ្យសិក្សាន ទីក្ក្ស ុង Philadelphia សក្ាប់សក្សម ងអាយ្ 3 ឆ្នាំ សៅ 4
ឆ្នាំ។ តាម្រយ្ៈការបាំសេញពាក្សយសាំស េះ
អ្ន ក្សក្សាំេងដាក្ស់ពាក្សយចូ លរ ួម្ក្សម្ម វ ិធីស េះសៅក្សដ ែ ងអ្ន ក្សផ្េល់សសវាក្សម្ម វ ិធីអ្ប់រំក្សារតូ ចៗដែលា សិទធិ
ិងចូ លរ ួម្ក្សនុងក្សម្ម វ ិធីស េះ។ សក្ាប់បញ្ជ ីស្មេះអ្ន ក្សផ្េល់សសវាចូ លរ ួម្ក្សនុងក្សម្ម វ ិធី PHLpreK សូ ម្ចូ លសៅកា ់សគហទាំេ័រ
www.phlprek.org ឬទូ រសេទ សៅសលខ 844-PHL-PREK។

កម្ម វ ិធី PHLpreK ត្រូវបានផ្តល់ម្ូលនិធិឧបរថ ម្ភដោយស្ថថប័នពនធ ដលើដេសជ្ជៈននទីត្ក ុង Philadelphia។

អ្ាំេីសិទធិទទួ លបា ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK
លក្សខ ខណ្ឌដតម្ួ យ្គត់ក្សនុងការទទួ លបា សិទធស
ិ ក្ាប់ការចូ លរ ួម្ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK ក្សនុងអ្ាំឡុងឆ្នស
ាំ ិក្សា 2022-2023 គឺ៖
•
•

ក្សូ ក្តូវា អាយ្ 3 ឬ 4 ឆ្នគ
ាំ ិតក្តឹម្នងៃ ទី 1 ដខក្សញ្ញា ឆ្នាំ 2022
ក្គួ សារក្តូវដតរស់សៅក្សនុងទីក្ក្ស ុង Philadelphia

េ័ត៌ា ដែលក្បម្ូ លបា សៅក្សនុងពាក្សយស េះ ង
ឹ ជួ យ្ក្ក្ស ុម្ PHLpreK ក្សនុងការភ្ជជប់ទនា
ាំ ក្ស់ទាំ ងក្គួ សារន ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK
ជាម្ួ យ្ ឹងសសវាក្សម្ម ធ ធា
ិងអ្តថក្បសោជ ៍សផ្េងៗ។
េ័ត៌ា ដែលក្បម្ូ លបា សៅក្សនុងពាក្សយស េះក្ស៏ ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សែើម្បីដសែ ងយ្ល់បដ ែ ម្អ្ាំេីក្គួ សារដែលក្សាំេងចូ ល
សក្បើក្សម្ម វវ ិធី PHLpreK ិងសែើម្បីក្សណ្
ាំ ត់ធ ធា បដ ែ ម្ដែលក្តូវការសៅក្សនុងសហគម្ ស
៍ ក្ាប់ក្គួ សារដែលា ក្សូ តូ ច។
េ័ត៌ា ក្សាំណ្ត់អ្តេ សញ្ញាណ្ផ្ទទល់ខល ួ ដែលដាក្ស់បញ្ចល
ូ ក្សនុងក្សម្ម វ ិធីស េះ ឹងរក្សាការសាៃត់
សហើយ្េ័តា
៌
ទាំនាក្ស់ទាំ ងក្សារ/ក្គួ សារ ង
ឹ ក្តូវបា សក្បើក្បាស់សដាយ្បគគ លិក្សន ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK
សែើម្បីក្បាក្ស័យ្ទាក្ស់ទាំ ងជាម្ួ យ្ក្គួ សារអ្ាំេីក្សម្ម វ ិធី PHLpreK បស្
ណ េះ។

សាំណ្ួរអ្ាំេីពាក្សយសាំ
េ័ត៌ា ក្សារ
នាម្ខល ួ របស់ក្សារ៖ __________________________

នាម្ក្ស្
េ លរបស់ក្សារ៖ ____________________________

នាម្ក្តក្សូ លរបស់ក្សារ៖ ________________________
សលខផ្ល វូ

ិងស្មេះផ្ល វូ របស់ក្សារ៖ ___________________________________________________________________

ទីក្ក្ស ុង៖ ______________________

រែឋ ៖ ____________

សលខក្សូ ែតាំប ៖់ __________________________

សតើក្សារបចចុបប ន រស់សៅក្សនុងជក្ម្ក្ស លាំសៅដាឋ ងមប
ី ស្
េ េះអាស ន ឬលាំសៅដាឋ ងម ីដែលសង់ឆ្ប់រហ័ស
ឬសានក្ស់សៅបស្
េ េះអាស ន ក្សនុងផ្ទ េះអ្ន ក្សែនទ? (គូ សធីកម្ួ យ)
 បាទ/ចាស
 សទ
នងៃ ដខឆ្នក្ស
ាំ ាំសណ្ើតរបស់ក្សារ៖
សេទន ក្សារ (គូ សធីកម្ួ យ)៖

នងៃ ____________ / ដខ ____________ / ឆ្នាំ ____________
 ក្ប ុស

 ក្សី

 សេទទីបី
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សតើក្សូ របស់សោក្សអ្ន ក្សធាែប់ទទួ លបា សសវាដងទាាំក្សារដែរឬសទ? (គូ សធីកម្ួ យ)  បាទ/ចាស

 សទ

សតើក្សូ របស់សោក្សអ្ន ក្សបចចុបប ន ក្សាំេងទទួ លបា សសវាអ្ េ រាគម្ ែ
៍ ាំបូង ឧ. សសវាក្សម្ម កាយ្សម្បទា
សសវាក្សម្ម េាបាលការ ោ
ិ យ្ ឬក្បសេទសសវាេាបាលសផ្េងសទៀតដែរឬសទ? (គូ សធីកម្ួ យ)

 បាទ/ចាស

 សទ

សតើក្សូ របស់សោក្សអ្ន ក្សា ដផ្ ការសសវាក្សម្មក្គួ សារលក្សខ ណ្ៈបគគ លបចចុបប ន (IFSP) ឬដផ្ ការអ្ប់រល
ំ ក្សខ ណ្ៈបគគ ល
(IEP) ដែរសទ? (គូ សធីកម្ួ យ)  បាទ/ចាស

 សទ

សតើក្គួ សារចូ លរ ួម្ក្សនុងក្សម្ម វ ិធីជាំ ួ យ្្ម្ួ យ្ែូ ចខាងសក្កាម្ដែរសទ?
•
•
•
•

ជាំ ួ យ្បស្
េ េះអាស ន សក្ាប់ក្គួ សារក្ក្សីក្ក្ស (TANF)  បាទ/ចាស
 សទ
ក្សម្ម វ ិធីអាហារបាំប បដ ែ ម្េិសសសសក្ាប់ស្តសេី ទារក្ស ង
ិ ក្សារ (WIC)  បាទ/ចាស
ក្សម្ម វ ិធីជាំ ួ យ្អាហារបាំប បដ ែ ម្ (SNAP)  បាទ/ចាស
 សទ
ក្បាក្ស់ចាំណ្ូលស េ ិសខបដ ែ ម្ (SSI)  បាទ/ចាស
 សទ

 សទ

សូ ម្បញ្ញជក្ស់ថាសតើចណ្
ាំ ច្ម្ួ យ្ែូ ចខាងសក្កាម្ក្តឹម្ក្តូវ?
 ការដងទាាំបីបាច់ចញ្
ិ ច ឹម្ក្សូ

 ការដងទាាំសដាយ្ញាតិសនាេ

 ឪេក្ស/ាេយ្ជាប់គក្ស  ជ សេៀសខល ួ

េ័ត៌ា ក្គួ សារ
ស្មេះរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ ______________________________________________________

អ្ន កថែទាំទីម្ួយ

នាម្ក្តក្សូ លរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ _________________________________________________
ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលជាម្ួ យ្ ឹងក្សារ៖ __________________________________
អាសយ្ដាឋ របស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ _________________________________________________
សលខទូ រសេទ របស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ __________________________  ទូ រសេទ នែ  ទូ រសេទ សៅផ្ទ េះ
 ទូ រសេទ សៅក្សដ ែ ងសធែ ើការ
អាសយ្ដាឋ អ្ីដម្លរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ __________________________________________
ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អា្េាបាលជាម្ួ យ្ ង
ឹ អ្ន ក្សដងទាាំទីេីរ៖ ______________________________
ស្មេះរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ _____________________________________________________

អ្ន កថែទាំទីពីរ

នាម្ក្តក្សូ លរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ ________________________________________________
ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលជាម្ួ យ្ ឹងក្សារ៖ __________________________________
អាសយ្ដាឋ របស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ ________________________________________________
សលខទូ រសេទ របស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ __________________________  ទូ រសេទ នែ  ទូ រសេទ សៅផ្ទ េះ
 ទូ រសេទ សៅក្សដ ែ ងសធែ ើការ
អាសយ្ដាឋ អ្ីដម្លរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល៖ __________________________________________
ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អា្េាបាលជាម្ួ យ្ ង
ឹ អ្ន ក្សដងទាាំទីម្ួយ្៖ _____________________________

បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃ ទី 25/3/2022

ទំព័រ 2 ថ្ន 6
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ក្សិចចក្េម្សក្េៀងក្គប់ក្គងចិញ្ចឹម្បីបាច់ដងរក្សាក្សូ
ក្សម្ម វ ិធី ឹងស ម តថាម្ិ ា ការរ ឹតប េ ឹងសិទធិរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលក្សនុងការប េ ទទួ លបា ការជូ
ែាំណ្ឹងអ្ាំេីវឌ្ឍ ភ្ជេន ការសិក្សារបស់ក្សូ គាត់ ង
ិ ចូ លរ ួម្ក្សនុងសក្សម្ម ភ្ជេរបស់សាោសឡើយ្។
ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល ឹងក្តូវបា រារាាំងម្ិ ឲ្យចូ លរ ួម្ក្សនុងការអ្ប់ររំ បស់ក្សូ គាត់ដតក្សនុងក្សរណ្ីែីកាបង្គគប់
របស់តោការដែលបា ចេះហតែ សលខា (ឧទាហរណ្៍ ែីកាដលងលេះ ែីកាផ្េលស
់ ិទធក្ិ គប់ក្គងចិញ្ចម្
ឹ បីបាច់ដងរក្សាក្សូ
ឬែីការក្សាការពារ)
ជាេិសសសដាក្ស់ក្សក្ម្ិតសលើសទ
ិ ធ ិរបស់ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលក្សនុងការទាក្ស់ទងក្សូ របស់គាត់។
ក្បសិ សបើា ការអ្ វតេ ការរ ឹតប េ ឹង
ាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលដែលា សិទធជា
ិ សម្បាតាម្ផ្ល វូ ចាប់ក្តូវដតបញ្ជ ូ ចាប់ចម្ែ ងន ែីកាតោការដែល
ា ចេះហតែ សលខា ដែលេិេណ្៌នាអ្ាំេស
ី ិទធិដែលបា ដាក្ស់ក្សក្ម្ិត។
ដរើមានកិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងត្គប់ត្គងច្ិញ្ចម្
ឹ បីបាច្់ថែរកាកូ នដនេះថែរឬដទ ថែលដយើងត្រូវែឹង៖ (គូ សធីកម្ួ យ)
 បាទ/ចាស
 សទ
ត្បសិនដបើដ្ល ើយបាទ/ចាស សូម្ផ្តល់ច្ាប់ច្ម្ល ងននកិច្ចត្ពម្ដត្ពៀងត្គប់ត្គងច្ិញ្ចម្
ឹ បីបាច្់ថែរកាកូ ន។
សដាយ្ដផ្ែ ក្សសលើក្សច
ិ ច ក្េម្សក្េៀងក្គប់ក្គងចិញ្ចឹម្បីបាច់ដងរក្សាក្សូ
សូ ម្បញ្ញជក្ស់អ្នក្សដែលគួ រទាក្ស់ទងសក្ាប់សហតផ្លខាងសក្កាម្៖
• ការចេះស្មេះ ង
ិ ការែក្សប ទ ុ ក្ស៖
 អ្ន ក្សដងទាាំទីម្ួយ្
• វតេ ា
ិងក្បតិទិ ន ក្សម្ម វ ិធី៖
 អ្ន ក្សដងទាាំទីម្ួយ្
• ក្សម្ម វ ិធីសិក្សា ភ្ជេរ ើក្សចសក្ម្ើ របស់ក្សារ
ក្សាំណ្ត់ក្តារបស់ក្សារ៖
 អ្ន ក្សដងទាាំទីម្ួយ្
• សក្សម្ម ភ្ជេក្សម្ម វ ិធី ការក្បជាំ
ិងសគាល សោបាយ្៖
 អ្ន ក្សដងទាាំទីម្ួយ្
• ឧបបតេ ិសហត ជាំងឺ ិងទាំនាក្ស់ទាំ ងបនាទ ់*៖  អ្ន ក្សដងទាាំទីម្ួយ្

 អ្ន ក្សដងទាាំទីេរី  អ្ន ក្សដងទាាំទាាំងេីរ
 អ្ន ក្សដងទាាំទីេរី  អ្ន ក្សដងទាាំទាាំងេីរ
 អ្ន ក្សដងទាាំទីេរី  អ្ន ក្សដងទាាំទាាំងេីរ
 អ្ន ក្សដងទាាំទីេរី  អ្ន ក្សដងទាាំទាាំងេីរ
 អ្ន ក្សដងទាាំទីេរី  អ្ន ក្សដងទាាំទាាំងេីរ

*ទីតាាំងសាោ ឹងសសន ស
ើ ាំឱ្យសោក្សអ្ន ក្សបាំសេញទក្ម្ង់ដបបបទទាំនាក្ស់ទាំ ងបនាទ ់/ឯក្សសារសែើម្បីក្បម្ូ លេ័ត៌ា បដ ែ ម្។

េ័ត៌ា ក្បជាសាស្តសេ
ភ្ជសាក្សាំសណ្ើតរបស់ក្គួ សារ (ក្សដ ែ ងដែលក្សាររស់សៅ)៖ _________________________________________________
ភ្ជសាទីេីរបស់ក្គួ សារ (ក្សដ ែ ងដែលក្សាររស់សៅ)៖ ____________________________________________________
ក្បសិ សបើភ្ជសាសផ្េងសក្ៅេីអ្ែើដែលបា បញ្ញជក្ស់ខាងសលើដែល ោ
ិ យ្សៅក្សនុងក្គួ សារ សូ ម្បញ្ញជក្ស់សៅទីស េះ៖
____________________________________________________________________________________________
េូ ជសាស ៍របស់ក្សារ (ដត្ជ្ើសដរ ើសទាំងអ្ស់ថែលត្រឹម្ត្រូវ)៖
 ជ ជាតិឥ្
ឌ សែើម្អាសម្រ ិក្ស/ជ ជាតិសែើម្អាឡាសាា

 ជ ជាតិអាសី

 ជ ជាតិអាសម្រ ិក្សដសបក្សសមម/សែើម្ក្សាំសណ្ើតអាស្តហែិក្ស

 សក្ចើ សាស ៍

 ជ ជាតិសែើម្សកាេះហានវ៉ៃ/បាសហ
ី ែ ក្ស
ិ

 ជ ជាតិដសបក្សស/ដសបក្សស

 សផ្េងសទៀត៖ ______________________
ជ ជាតិភ្ជគតិចរបស់ក្សារ (គូ សធីក្សម្ួ យ្)៖
 ជ ជាតិភ្ជគតិច ិោយ្សអ្សាញ/ឡាទី

 ជ ជាតិភ្ជគតិចម្ិ ដម្

ិោយ្ភ្ជសាសអ្សាញ/ឡាទី

ចាំ ួ ម្ សេក្សនុងក្គួ សារដែលក្សាររស់សៅជាម្ួ យ្៖ ________________
(សូ ម្រាប់បញ្ចល
ូ ម្ សេទាាំងអ្ស់ដែលរស់សៅក្សនុងក្គួ សារស េះ)
បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃ ទី 25/3/2022
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*ក្បាក្ស់ចណ្
ាំ ូ លក្បចាាំឆ្នាំរបស់ក្គួ សារម្ិ ក្សាំណ្ត់សិទធិទទួ លបា សក្ាប់ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK សទ។

េ័ត៌ា ស េះក្តូវបា សួ រសក្ាប់សគាលបាំណ្ងសធែ ស
ើ ែ ិតិដតបស្
ណ េះ។

ក្បាក្ស់ចាំណ្ូលក្សនុងរយ្ៈសេល 12 ដខចងសក្កាយ្* ផ្េ លត
់ ួ សលខបា ក្់ បាណ្ក្តឹម្ក្តូវបាំផ្តន ច្ាំនួន
សរុបន ក្បាក្ស់ចណ្
ាំ ូ លដែលទទួ លបា រ ួម្គានសដាយ្សាជិក្សទាាំងអ្ស់សៅក្សនុងក្គួ សារដែលក្សាររស់សៅជាម្ួ យ្ក្សនុងអ្ាំ
ឡ
ុ ងសេល 12 ថែកនល ងម្ក (ចាំ ួ ទឹក្សក្បាក្ស់សរបសក្ាប់ 12 ដខក្ស ែ ងម្ក្ស)។
ច្ាំនួនសរុបន ក្បាក្ស់ចណ្
ាំ ូ លរ ួម្ា ក្បាក្ស់ឈ្ន ួល ក្បាក្ស់សបៀវតេរ៍ ក្បាក្ស់ចណ្
ាំ ូ លចូ ល ិវតេ ៍ ក្បាក្ស់ជាំ ួ យ្សាធារណ្ៈ
ិង/ឬក្បាក្ស់ចណ្
ាំ ូ លេីម្ខរបរខល ួ ឯង។

$

,

.00

ចាំ ួ ទឹក្សក្បាក្ស់សរបសក្ាប់រយ្ៈសេល 12 ដខក្ស ែ ងម្ក្ស
 ម្ិ ចង់ក្បាប់
សតើាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលសធែ ើការសេញសាងក្សនុង វ ិស័យ្្? (គូ សធីកច្ដម្ល ើយទាំងអ្ស់ថែលត្រឹម្ត្រូវ)
 ការអ្ប់រំ

 ការសាងសង់

ិងែាំសឡើង

 ការដងទាាំសខភ្ជេ

 ការលក្ស់រាយ្

ិងការលក្ស់

 សហេ័ ធ រែឋ ឬរដាឋេិបាលម្ូ លដាឋ

 ឧសាហក្សម្ម ម្ហបអាហារ
ូ

 ម្ខរបរក្គប់ក្គង

 សសវាក្សម្ម ធរក្សិចច

 សសវាផ្ល វូ ចាប់

 អ្ន ក្សដងទាាំតាម្ផ្ទ េះ

ឹ ជញ្ជ ូ
 សសវាក្សម្ម ែក្ស

 អ្ងគ ការម្ិ រក្សក្បាក្ស់ចាំសណ្ញ

 ម្ិ ទា ់ា ការង្គរសធែ ើសទ

 ចូ ល ិវតេ ៍

 សសវាក្សម្ម សហគម្ ៍

 ការង្គរម្ិ ា ក្បាក្ស់សណ្
ាំ ង

ិងហិរញ្ា វតថុ

 អ្នាម្័យ្

ិងសងគ ម្ក្សិចច

ិងការដងទាាំ

 ក្សម្ម េ សាល
 ម្ខរបរផ្លិតក្សម្ម

 សផ្េងសទៀត៖ _______________

េ័ត៌ា សសវាក្សម្ម
កម្ម វ ិធី PHLpreK ផ្តល់ការបដត្ងៀនថរ 5.5 ដមា៉ោងប៉ោុដ្
ណ េះសត្មាប់រយៈដពល 180 នែៃកនុងឆ្នាំសិកា។
េ័ត៌ា ដែលក្បម្ូ លបា សៅក្សនុងដផ្ន ក្សស េះ ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សែើម្បីសសក្ម្ចថាសតើធ ធា បដ ែ ម្អ្ែ ើខែេះដែលក្គួ សារ
សៅក្សនុងក្បេ័ ធ PHLpreK អាចក្តូវការ។ សូ ម្បាំសេញដផ្ន ក្សស េះឱ្យបា សេញសលញ។

នែៃទទួ លដសវាកម្ម ៖ (គូ សធីកម្ួ យ)

 ក្ស ែ េះនងៃ (5.5 សាង)

 សេញម្ួ យ្នងៃ (សលើសេី 5.5 សាង)

ឆ្នាំទទួ លដសវាកម្ម ៖ (គូ សធីកម្ួ យ)

 ឆ្នស
ាំ ិក្សា (180 នងៃ )

 សេញម្ួ យ្ឆ្នាំ (260 នងៃ )

ក្បសិ សបើសក្ជើសសរ ើសដពញម្ួ យនែៃ ឬដពញម្ួ យឆ្នខា
ាំ ងដលើ
សូ ម្បញ្ញជក្ស់េក្ី បេេម្ូ ល ិធប
ិ ដ ែ ម្្ម្ួ យ្ដែលក្តូវសក្បើក្បាស់សែើម្បីរា៉ៃប់រងសលើការចាំ្យ្សក្ាប់សេលសវោសលើសេី
ការផ្េល់ម្ូល ិធឧ
ិ បតែ ម្ភសដាយ្ PHLpreK៖
 ក្បាក្ស់ឧបតែ ម្ភធ ការង្គរដងទាាំក្សារ (CCW)

 ក្បាក្ស់ឈ្ន ួលឯក្សជ

បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃ ទី 25/3/2022

 សផ្េងសទៀត សូ ម្បញ្ញជក្ស់៖ ___________
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េ័ត៌ា អាទិភ្ជេសក្ាប់អ្នក្សផ្េល់សសវា
*េ័ត៌ា ដែលក្បម្ូ លបា សៅក្សនុងដផ្ន ក្សស េះ ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់ សែើម្បីក្សាំណ្ត់អាទិភ្ជេរបស់ក្គួ សារសៅក្សនុងក្បេ័ ធ
PHLpreK ិងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សែើម្បីសធែ ើការសសក្ម្ចចិតេអ្ាំេីក្សដ ែ ងសក្ាប់ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK ស េះ។

សូ ម្បាំសេញដផ្ន ក្សស េះឱ្យបា សេញសលញ។

សតើអ្នក្សចង់ឱ្យក្សូ របស់សោក្សអ្ន ក្សចូ លរ ួម្ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK ប៉ោុន្មមនដមា៉ោងកនុងម្ួ យនែៃ? _________________________
ក្បសិ សបើសោក្សអ្ន ក្សក្សាំេងដសែ ងរក្សចេះស្មេះក្សូ របស់សោក្សអ្ន ក្សសលើសេី 5.5 សាងដែលអ្ន ក្សផ្េល់សសវាក្សម្ម វ ិធី
PHLpreK ជូ សោក្សអ្ន ក្សសដាយ្ម្ិ គិតនងែ សតើសោក្សអ្ន ក្សសខចិតេច្
ាំ យ្ក្បាក្ស់បនាម សលើសសវាដងទាាំ (កនុងម្ួ យថែ)?
______________________
សតើសោក្សអ្ន ក្សចង់ចេះស្មេះបងបអ ូ បសងា ើតរបស់ក្សូ សោក្សអ្ន ក្សសៅក្សនុងក្សម្ម វ ិធីអ្ប់រំក្សារ/ក្សារតូ ចដែរឬសទ?
 បាទ/ចាស  សទ
សតើសោក្សអ្ន ក្សចង់ចេះស្មេះបងបអ ូ បសងា ើតរបស់ក្សូ សោក្សអ្ន ក្សសៅក្សនុងក្សម្ម វ ិធីអ្ប់រំក្សារែល់អាយ្សិក្សាដែរឬសទ?
 បាទ/ចាស  សទ
សតើសោក្សអ្ន ក្សា គសក្ាងសធែ ើែាំសណ្ើរសៅចូ លរ ួម្ក្សនុងក្សម្ម វ ិធីអ្ប់រំក្សារតូ ចៗរបស់សោក្សក្សូ អ្ន ក្សតាម្ម្សធាបាយ្
្? (គូ សធីកច្ដម្ល ើយទាំងអ្ស់ថែលត្រឹម្ត្រូវ)
 រងសេែ ើងក្សនុងតាំប ់
 សបើក្សឡា
ិង/ឲ្យអ្ន ក្សសផ្េងសបើក្សឡា ជូ ខ្ុាំ
 ឡា ក្ក្ស ុង

 សែើរ

ិង/ឬរសទេះរញ

 សផ្េងសទៀត សូ ម្សរៀបរាប់៖ ___________

 Market Frankford Line/Broad Street Line

សតើសោក្សអ្ន ក្សសខចិតេសធែ ែ
ើ ាំសណ្ើរសៅចូ លរ ួម្ក្សម្ម វ ិធីអ្ប់រំក្សារតូ ចរបស់ក្សូ សោក្សអ្ន ក្សបនាម នាទី? (គូ សធីកម្ួ យ)
 1-15 នាទី

 16-30 នាទី

 31-45 នាទី

 សលើសេី 45 នាទី

ក្បសិ សបើចាៃយ្/ភ្ជេង្គយ្ក្សួ លជាក្សតាេក្សនុងការសក្ជើសសរ ើសទីតាង
ាំ ស េះ សតើក្សតាេម្ួ យ្្សាំខា ជា
់ ង?
(គូ សធីកម្ួ យ)
 ជិតផ្ទ េះ
 ជិតក្សដ ែ ងសធែ ើការ/សាោសរៀ
សតើសោក្សអ្ន ក្ស ង
ឹ ក្បាប់ថាអ្ែ ជា
ើ អាទិភ្ជេច្ម្បងទាំងបីរបស់អ្នក្ស
សៅសេលសក្ជើសសរ ើសក្សម្ម វ ិធីអ្ប់រំក្សារតូ ចៗសក្ាប់ក្សូ របស់សោក្សអ្ន ក្ស? (គូ សធីកបីេីបញ្ជ ីខាងសក្កាម្)
 តនម្ែ សម្រម្យ

 បងបអ ូ បសងា ើតបា ចេះស្មេះរ ួចសហើយ្សៅម្ជឈម្ណ្ឌល

 ការសក្តៀម្ចូ លសាោសរៀ /ក្សម្ម វ ិធីសិក្សា

 ទីតាង
ាំ សាោ

 បរ ិសាែ ដែលា សវតែ ភ្ជ
ិ េ

 សាងសាោ

 ក្សម្ម វ ិធីសក្តៀម្ខល ួ ជាម្ួ យ្សាោបឋម្សិក្សា

 ទាំស រ/គាម ការរង់ចាាំ

 ផ្េ លជ
់ ូ អាហារ

 ជាំនាញេីរភ្ជសា

 ការវាយ្តនម្ែ គណ្ភ្ជេន

Keystone STARs

 ការដងទាាំតក្ម្ូវការេិសសស

 ផ្េ លក្ស
់ ដ ែ ងសលងក្សម្ា េ សៅខាងសក្ៅ

 សសវាសងគ ម្ក្សិចចសផ្េងសទៀតដែលផ្េ លជ
់ ូ

 តាម្ការដណ្នាាំ/ឮតាម្សគ

 សផ្េងសទៀត សូ ម្សរៀបរាប់៖ _________________

 ផ្េ លកា
់ រដងទាាំក្សារ

បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃ ទី 25/3/2022
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ពាក្យសុំក្ម្មវិធី PHLpreK - ឆ្នុំសិក្ា 2022-2023
សតើអ្នក្សបា ឮអ្ាំេីក្សម្ម វ ិធី PHLpreK តាម្វ ិធី្? (គូ សធីកច្ដម្ល ើយទាំងអ្ស់ថែលត្រឹម្ត្រូវ)
 ការផ្ាយ្ពាណ្ិជជក្សម្ម SEPTA

 ការ ិោល័យ្សវជជ បណ្ឌិត

 អ្ន ក្សែឹក្សនាាំសហគម្ ៍

 ការសផ្ញស
ើ ាំបក្តរបស់ក្សម្ម វ ិធី Child
Care Works

 សគហទាំេរ័ PHLpreK
 ម្ិតេេ័ក្សេិ/សាជិក្សក្គួ សារ
 ការផ្ាយ្ពាណ្ិជជក្សម្ម តាម្កាដសត

 ម្ណ្ឌលសាោ
 ការផ្ាយ្ពាណ្ិជជក្សម្ម តាម្វ ិទយ
ុ

 ប្
េ ញទាំនាក្ស់ទាំ ងសងគ ម្
(Facebook, Instagram, Twitter
ជាសែើម្.…)
 របាយ្ការណ្៍ែណ្
ាំ ឹង
 អ្ន ក្សផ្េល់សសវាដងទាាំក្សារ
 សផ្េងសទៀត៖ _______________

ការបញ្ញជក្ស់លក្សខ ខណ្ឌ
ខ្ុាំក្សនុងនាម្ជាអ្ន ក្សផ្េល់សសវាក្សម្ម វ ិធី PHLpreK សូ ម្បញ្ញជក្ស់ថា ក្សារស េះរស់សៅក្សនុងទីក្ក្ស ុង Philadelphia ា អាយ្ 3 ឬ
4 ឆ្នាំសៅនងៃ ទី 1 ដខក្សញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ( ិងម្ិ ដម្ ជាអាយ្ែល់ចូលសរៀ ម្សតេ យ្យសទគិតសៅនងៃ ទី 1 ដខក្សញ្ញា ឆ្នាំ 2022)
សហើយ្ក្តូវបា បញ្ជ ូ ប េ សៅ ELRC សែើម្បីក្សណ្
ាំ ត់សិទធិទទួ លបា សក្ាប់សសវាក្សម្ម សផ្េងសទៀត។ ខ្ុាំសូម្បញ្ញជក្ស់ថា
រាល់ឯក្សសារសផ្ទ ៀងផ្ទទត់ (នងៃ ដខឆ្នាំក្សាំសណ្ើត ិងក្សដ ែ ងសានក្ស់សៅ)
ទាាំងអ្ស់ក្តូវបា រក្សាទក្សសៅសលើឯក្សសារសៅទីតាាំងសាោ។
______________________________________________________________________________________
ស្មេះបគគ លិក្ស (ជាអ្ក្សេរេម្ព ធាំ)
ម្ខតាំដណ្ង
កាលបរ ិសចេ ទ
______________________________________________________________________________________
ហតែ សលខាបគគ លិក្ស
ស្មេះក្សម្ម វ ិធី PHLpreK

តាម្រយៈការច្ុេះហរថ ដលខាដលើទត្ម្ង់ថបបបទដនេះ មាតាបិតា/អ្ន កអា្ពាបាលរបស់កមា
ុ រននកម្ម វ ើធី PHLpreK
យល់ត្ពម្ជ្ូនែាំណឹងែល់អ្នកផ្តល់ដសវាកម្ម វ ិធី PHLpreK កនុងរយៈដពល 15 នែៃ
ត្បសិនដបើត្គួស្ថរផ្លលស់ដៅដត្ៅត្ពាំថែនននទីត្ក ុង Philadelphia។ ក្បសិ សបើក្គួ សារផ្ទែស់សៅខាងសក្ៅទីក្ក្ស ុង
Philadelphia េួ ក្សសគថលងមានសិទធិទទួ លបានក្សម្ម វ ិធី PHLpreK សទៀតសហើយ្។
សូ ម្ច្ុេះហរថ ដលខាសដងេបដៅទីដនេះ ក្បសិ សបើសោក្សអ្ន ក្សក្សនុងនាម្ជាាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាលន ក្សម្ម វ ិធី
PHLpreK យ្ល់ក្េម្ទទួ លសារជាអ្ក្សេរេីក្ក្ស ុម្ការង្គរន ក្សម្ម វ ិធី PHLpreK៖ __________________
សលខទូ រសេទ ដែលសោក្សអ្ន ក្សយ្ល់ក្េម្ទទួ លសារជាអ្ក្សេរ៖ __________________________________

__________________________________________
ហតែ សលខាាតាបិតា/អ្ន ក្សអា្េាបាល

បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពច្ុងធរោយធៅថ្ងៃ ទី 25/3/2022

___________________________
កាលបរ ិសចេ ទ

ទំព័រ 6 ថ្ន 6

