ឈ្
ម ោះកូនសិសស៖ __________________________________________________________________

នាមត្រកូល

នាមខ្លួន

ប័ ណ្ណ អាសនន សាំ រា ប់ កូ ន សិ សស

ឆ្នាំសិកា៖ ________

សាលាឈ ៀន ________________________________

នាមកណ្ដ
ា ល
ថ្ងៃខខ្៖ ___________

ព័ រ៌ មា ន អាំ ពី កូ ន សិ សស
ឈ្
ម ោះកូនសិសស៖ _________________________________________________________________ ឈេទ៖ _______ ថ្ននក់ទី៖ ______ ថ្ងៃកាំឈណ្ើរ៖ _____________

នាមត្រកូល

នាមខ្លួន

នាមកណ្ដ
ា ល

អាសយដ្ឋាន៖ _____________________________________________________________________________________________________________________

ផ្លវូ

ទីត្កុង

ឈលខ្ទូ ស័ពទ / ឈលខ្ទូ ស័ពទសខា
ាំ ន់៖ ____________________________

ឈលខ្រាំបន់

ទីកខនលងឈកើរថ្នកូនសិសស៖ ________________________

ព័ រ៌ មា ន អាំ ពី មា តាបិ តា
មាតាបិ តា / អន កអាណ្ដពាបាល 1

មាតាបិ តា / អន កអាណ្ដពាបាល 2

ឈ្
ម ោះ ________________________________________________________

ឈ្
ម ោះ ________________________________________________________

អាសយដ្ឋាន ____________________________________________________

អាសយដ្ឋាន ____________________________________________________

ទីត្កុង _________________________________________________________

ទីត្កុង _________________________________________________________

ឈលខ្ទូ ស័ពកា
ទ ងា ________________

ឈលខ្ទូ ស័ពកា
ទ ងា ________________

ឈលខ្ទូ ស័ពទថ្ៃ _________________

ឈលខ្ទូ ស័ពទថ្ៃ _________________

អីខមល ________________________________________________________

អីខមល ________________________________________________________

ភាសានិយាយកនុងផ្ទោះ ______________________________________________

ភាសានិយាយកនុងផ្ទោះ _______________________________________________

ឈ្
ម ោះ មន សសសាំ រា ប់ ទាក់ ទ ងកនុ ងត្ាមាន កា បនាទ ន់
ឈបើសិនជាកមា មានឈ្
ម ោះឈៅខាងឈលើ មានជមៃឺឈថ្ន
ឺ ា រ់ ត្រូវកា ពាបាលតាមឈវជជសាស្រសា ឬត្រូវខរចាកឈេញឈដ្ឋយសា ខរមានភាពអាសនន ឬមហនារាយ ឯ ខ្្ុ ាំ វញញ ត្រូវបានឈេពអា
ាំ េ
ឈ្វើកា ទាក់ទងបានឈនាោះ អាជា្្ សាលាឈ ៀនអាេឈ្វើកា ទាក់ទង និងឈដ្ឋោះខលងកូន បស់ខ្ុ្ ាំ ឈៅឱ្យន ណ្ដមានក់ខៃលមានឈ្
ម ោះឈៅខាងឈត្កាមឈនោះ ជួយឈមើលបីបាេ់ខង កា៖
សូមករ់សា
ាំ ល់៖ មនសសទាាំងអស់ខៃលមកទទួលកូនឈលាកអន ក ត្រូវខរផ្ាលប
់ ណ្
័ ណ សាំាល់ខ្លួនមាន ប
ូ ងរត្រឹមត្រូវ ឈបើមន
ិ អញ្ជ ង
ឹ ឈទឈនាោះ ឈយើងខ្្ុព
ាំ អា
ាំ េកូនឈលាកអន កបានឈ យ
ើ ។
1. ឈ្
ម ោះ ___________________ ត្រូវជាយា
៉ា ងឈម៉ាេនឹងឈកមងខាងឈលើ _________________ ទូ ស័ពទផ្ោះទ __________________ ទូ ស័ពទថ្ៃ / កា ងា _________________
2. ឈ្
ម ោះ ___________________ ត្រូវជាយា
៉ា ងឈម៉ាេនឹងឈកមងខាងឈលើ _________________ ទូ ស័ពទផ្ោះទ __________________ ទូ ស័ពទថ្ៃ / កា ងា _________________
3. ឈ្
ម ោះ ___________________ ត្រូវជាយា
៉ា ងឈម៉ាេនឹងឈកមងខាងឈលើ _________________ ទូ ស័ពទផ្ោះទ __________________ ទូ ស័ពទថ្ៃ / កា ងា _________________

ព័ រ៌ មា ន អាំ ពី ប ងបអូ ន បឈងាើ រ
ឈ្
ម ោះ

សាលាឈ ៀន

ថ្ននក់ទី

1. ____________________

____________________________

_____

3. ____________________

____________________________

_____

ឈ្
ម ោះ

សាលាឈ ៀន

ថ្ននក់ទី

2. _______________________

________________________

_____

4. _______________________

________________________

_____

ព័ រ៌ មា ន អាំ ពី ស ខ្ ភាព
េូ ស កនុ ង ត្ប អប់ ខា ង ឈត្កា ម ឈនោះ ឈបើ សិ ន ជា ឈព លងមី ៗ ឈនោះ កូ ន ឈលាក អន ក មាន ប ញ្ហា ស ខ្ ភា ព ណ្ដមួ យ៖
 ឈរាេហឺរ (ត្រូវកា ត្បដ្ឋប់ត្សូបថ្ននឈាំ ពទយ)

 ជមៃឺទឹកឈនាមខផ្អម

 ជមៃឺត្បកាេ់ (ថ្ងៃខខ្ឈឺត្បកាេ់េងឈត្កាយបងអស់៖____________)

 ឈរាេខ្វ ោះ្មត្កហម

 ជមៃឺត្បរិកមម្ន
ៃ ្
់ ៃ (ត្រូវកា មជុលចាក់ថ្នន ាំ Epipen)

 ជមៃឺត្កឈពញបឈញ្េ ញសាំណ្ល់ពខ្
ី លួ នបនាពីឱ្ពកមាាយ

 ជមៃឺឈផ្សងៗឈទៀរ៖ __________________

ឈបើសិនជាឈលាកអនកេូសកនុងត្បអប់ជមៃឺត្បកាេ់ ឈរើកន
ូ ឈលាកអនកមានជមៃឺត្បកាេ់ខបបណ្ដ៖ _______________________________________________________________
សូមេោះឈ្
ម ោះថ្ននឈាំ ពទយណ្ដមួយខៃលកូនឈលាកអន កត្រូវកា ឈៅកនុងឈមា៉ាងឈ ៀន៖ ________________________________________________________________________
សាំាល់៖ ខបបបទផ្ាល់សិទអ
ធិ ាំណ្ដេតាមឈវជជសាស្រសា ត្រូវខរបាំឈពញឈដ្ឋយឈវជជបណ្ឌិរជាឈ ៀងរាល់ឆ្នាំសរា
ាំ ប់ថ្ននឈាំ ពទយ ឬទត្មង់កា ណ្ដមួយ ខៃលត្រូវកា ឈៅកនុងឈមា៉ាងឈ ៀន។

ព័ រ៌ មា ន អាំ ពី កា ឈត្រៀមខ្លួ ន សាំ រា ប់ ត្ាមាន មហនា រាយ
ខ្្ុ ាំនឹងផ្ាលថ្ន
់ ន ឈាំ ពទយសាំរាប់ យៈឈពលបីថ្ងៃ ៃល់សាលាឈ ៀន (ឈដ្ឋយមានឈវជជបញ្ហជកនុងឈពលងមីៗបាំផ្រ) សាំរាប់ត្ាមានអាសនន៖

 បាទ/ចាស

 ឈទ

 មិនពាក់ពាន់ឈទ

កូន បស់ខ្ុ្ ាំមានឈសេកាីត្រូវកា ឬទត្មង់កា ខងទាាំពិឈសសសាំរាប់៖  កខនលងវោះការ់ឈបើកបាំពង់ខ្យល់  បាំពង់បញ្េុ កមាប
ូ ឈៅត្កពោះ  ទឈយាបូមឈៅកនុងខ្លួ នត្បាណ្  ឈៅអីមានកង់
1. ឈ្
ម ោះ _____________________ ត្រូវជាយា
៉ា ងឈម៉ាេនឹងឈកមងខាងឈលើ __________________ ទូ ស័ពទផ្ោះទ _________________ ទូ ស័ពទថ្ៃ / កា ងា _______________
ឈបើសិនជាកូន បស់ខ្ុ ្ ាំត្រូវកា បញ្ជូ នឈៅកាន់ទីកខនលងសឈស្រងារោះបនាទន់ឈនាោះ សូមបញ្ជូ នពួកឈេឈៅទីកខនលងណ្ដខៃលឈៅជិរជាងឈេបាំផ្រ។ ខ្្ុ ាំអនញ្ហារឱ្យអាជា្្ សាលាឈ ៀនចារ់ វញធានកា
សមត្សប ឈៃើមបីសវរថភា
ិ ព និងសខ្មាលភាព បស់កូនខ្្ុ ាំ។ ខ្្ុយ
ាំ ល់ថ្ន ខ្្ុេ
ាំ ជា
ឺ អនកទទួលខ្សត្រូវឈលើលយកាក់។
ហ រថ ឈល ខា ថ្ន មាតា បិ តា / អន ក អា នាពាបា ល៖ ________________________________________________________________
2015-16 Student Emergency Card / Cambodian

ថ្ងៃ ខខ្ _____________________

