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ច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍
កា មកល ៀនល ៀងទាត់
ដូច្បបានតប្មូវលឡើងលោយច្បាប់ ដឋ និងលោយច្បាប់ប្បតិបតដិលេខ 5113 ននប្កុមប្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ចច្បងថា “កូនសិសសទាាំងអស់ ប្តូវចតមកល ៀនលោយ
បានល ៀងទាត់ ... មាតាបិតា/អនកោណាព្យាបាេ ននកុមា ចាប់ព្យីោយុ 6-18 ឆ្នាំ មានកាតព្យវកិច្បប
ច ញ្ជូ នកូនៗ បស់ព្យក
ួ លេលៅល ៀន េុុះប្តាចតមានលសច្បកដីចច្បងមកចបបលសសងល ៀត
លោយច្បាប់”។

កា ខានមកល ៀនមានច្បាប់
• តាមច្បាប់ ដឋ កា ខានមកល ៀននានា ោច្បប្តូវបានអនុញ្ញាតលោយបាន ចតសាំរាប់មេ
ូ លហតុសខ
ុ ភាព្យ : ជមងឺឈថា
ឺ ា ត់, កា ោក់លោយលៅោច្ប់ព្យីលេ ឬកា មានោសននកុង
ន ប្កុម
ប្េួសា (ឧទាហ ណ៍ ព្យិធប
ី ញ្ចុ ុះសព្យននសមាជិកប្េួសា ) និងមូេលហតុសមប្សបណាមួយផ្ទាេ់ខលួន។ លបើសិនជាោច្បលធវើលៅបាន សូមោក់លព្យេណាត់ជួបលព្យ យ លៅលប្ៅលមា៉ោង ឬ
លប្ៅនងងល ៀន។

•

លៅលព្យេណាកូនលលាកអន កបានខានមកល ៀន អស់ យៈលព្យេប៉ោុនាានក៏លោយ លលាកអន កប្តូវចតបញ្ជូ នព្យួកលេមកសាលាល ៀនវិញ លោយមានជាប់មកជាមួយនូវកាំណត់ខលី
មួយសនលក
ឹ ។ កនុងកាំណត់ខលីលនាុះ ប្តូវចតមានោក់ : (1) ល្
ា ុះកូនលលាកអនក (2) នងងចខននកា ខានមកល ៀន (3) មូេលហតុននកា ខានមកល ៀន (4) ហតថលេខាននមាតាបិតា ឬ
អន កោណាព្យាបេ និង (5) លេខ ូ ស័ព្យាសុះា ូ ស័ព្យក
ា ចនលងលធវកា
ើ
និង/ឬ ូ ស័ព្យានដ។ លលាកអនកោច្បប្តូវបានលេសួ បញ្ញជក់ព្យ័តមា
៌ នេាំអិត អាំព្យីកា ខានមកល ៀនបាន លោយ
ផ្ទាេ់ ឬតាម យៈកា ច្បុុះសួ ដេ់សុះា ម
ួ ជាមួយនឹងបុេេ
គ ិកចាត់តាាំងននសាលាល ៀន តាមកា បាំលព្យញប្កោស់បញ្ញជក់ព្យកា
ី ខានមកល ៀនននសាលា។

•
•

លបើសិនជាកូនលលាកអនកខានមកល ៀនអស់ យៈលព្យេបី (3) នងង ឬលប្ច្បើនជាងលនុះ លលាកអនកប្តូវចតយកកាំណត់ខលម
ី យ
ួ ច្បាប់ លច្បញព្យីលវជជបណឌិតមកលោយសាលាល ៀន។
ិ បាន សាំរាប់ យៈលព្យេ 30 នងងលនាុះ សូមលសន ស
លបើសិនជាកូនលលាកអនក មានជមងឈ
ឺ ថា
ឺ ា ត់ លហើយមិនោច្បមកច្បូេល ៀនវញ
ើ ុាំលោយលេោក់កូនលលាកអនកលៅកនុងកមា វិធី
បលប្ងៀនតាមលេហោឋន ឬតាមមនាី លព្យ យ។

កា ខានមកល ៀនគ្មានច្បាប់ (ប្កមអប់ ំននកាេីហន
វូ ញ៉ោលេខ 48260)
• តាមច្បាប់ ដឋ កា ខានមកល ៀនគ្មានច្បាប់ េឺជាកា ខានមកល ៀនមួយ ចដេព្យុាំចមនជាបញ្ញាទាក់ ងនឹងសុខភាព្យ ភាព្យោសននកុង
ន ប្េួសា និង ាំនាម មាលប់ ឬព្យិធប
ី ណ
ុ យផ្ទាេ់ ខលួ
ិ ប្េួសា ប្តូវបានចាត់ ក
ន។ កា លដើ លេង កា លច្បញឆ្ងយលៅលប្ៅ ដឋ ឬលៅលេងមាតុប្បល ស បស់សមាជក
ុ ថា ជាកា ខានមកល ៀនឥតច្បាប់។

•

បនាាប់ព្យីមានកា ខានមកល ៀនឥតច្បាប់ច្បន
ាំ ួនបី (3) ដងមក លនាុះកូនលលាកអនកនឹងប្តូវបានលេចាត់ ុកថា ជាកូនសិសសលេច្បសាលា។

កា មកល ៀនយឺតលមា៉ោង (ប្កមអប់ ំននកាេីហន
វូ ញ៉ោលេខ 48260)
• លបើសិនជាកូនលលាកអនកមកដេ់ថានក់ល ៀនណាមួយយឺតលមា៉ោងលនាុះ នឹងប្តូវបានលេកត់ ុកថាមកល ៀនយឺតលមា៉ោង។
ិ កកាន់លប្ច្បើនលឡើងៗ ច្បាំល ុះកា លេច្ប
• លប្កាយព្យីកា មកល ៀនយឺតលមា៉ោងច្បាំនន
ួ បី (3) ដងមក លនាុះកូនលលាកអនកនឹងប្តូវបានចាត់ ុកថា ជាកូនសិសសលេច្បសាលា។ មានសេវបា
សាលា ួមមាន កា ឃាត់ ុកលោយលៅកនុងថានក់ល ៀន កា ោក់លោយមកល ៀនសាលានងងលៅ ៍ កា បញ្ជូ នលោយលៅបាំល ើសហេមន៍ ឬកា បញ្ជូ នលៅកាន់ប្កុម SART (ប្កុម
ប្បឹកាព្យិនិតយលេើកា មកល ៀនននកូនសិសសសាលាននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍)។ កា ខកខានលោុះប្សាយបញ្ញាលនុះ ោច្បបណា
ដ េលោយមានកា បញ្ជូ នលៅកាន់
កា យា
ិ េ័យលមធាវើននសង្កាត់ប្បចាាំ លខាណធីោឡាមីោ ជា ីលេោច្បលធវកា
ើ លចា ប្បកាន់លេើកូនសិសសចដេលេច្បសាលា និង/ឬ មាតាបិតាព្យីប បាំ ននានាលេើច្បាប់ ដឋ។

ប្បព្យ័នធលៅតាម ូ ស័ព្យាអាំព្យីកា មកល ៀន និងលេហ ាំព្យ័ សាំរាប់មាតាបិតា
លដើមបីជយ
ួ ដេ់មាតាបិតាកនុងកា ប្េប់ប្េងលេើកា មកល ៀន បស់កូនព្យួកលេលនាុះ សង្កាត់សាសលាល ៀនអូកឡិនដ៍ បានបលងាើតប្បព្យ័នធលៅតាម ូ ស័ព្យាអាំព្យកា
ី មកល ៀនននសិសស ចដេ
សដេ់ព្យ័ត៌មានជូនដេ់ មាតាបិតា/អនកោណាព្យាបាេ អាំព្យីកា មកល ៀនល ៀងទាត់ បស់កូនព្យួកលេ។ ប្បព្យ័នាលៅតាម ូ ស័ព្យាអាំព្យីកា មកល ៀន បស់កូនព្យួកលេ នឹង ូ ស័ព្យាលៅជាំរាបជូន
មាតាបិតា ឬអនកោណាព្យាបាេ លោយសវ ័យប្បវតដ លោយបានប្ជាប អាំព្យីកា ខានមកល ៀន បស់កូនព្យួកលេមួយថានក់ ឬលប្ច្បើនជាងលនុះ លៅកនុងនងងហនឹង។
មាតាបិតា ោច្ប

ួេបាននូវព្យ័តមា
៌ នចងមល ៀត អាំព្យីកា មកល ៀនល ៀត ននកូនៗ បស់ព្យក
ួ លេ តាម យៈកា ច្បុច្បលមើេ លៅកនុងលេហ ាំព្យ័ បស់សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លៅ

https://ousd.org/parentportal។ លដើមបីលោយច្បុច្បលមើេបានលៅកនុងលេហ ាំព្យ័ សាំរាប់មាតាបិតាលនាុះ លលាកអន កប្តូវចតសដេ់ ោសយោឋនអុីចមេ និងលេខ ូ ស័ព្យា ( ូ ស័ព្យា

សាុះ ឬ ូ ស័ព្យានដ) ចដេប្តឹមប្តូវ លោយោក់លេើប័ណណោសននសាំរាប់កន
ូ សិសស។

កា

េ
ួ ខុប្តូវននមាតាបិតាលេើលសៀវលៅសិកា

_

សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ តប្មូវលោយកូនសិសសប្េប់ ូប លប្បើប្បាស់សមាា ៈសិកា លហើយប្កុមប្បឹកាអប់ ំទាាំងអស់ បានយេ់ប្ព្យម និងអនុម័តលេើលសៀវលៅសិកា។ ប្កមអប់ ំ
នន ដឋកាេីហវូនញ៉ោ (ចសនកលេខ 4890b) ចច្បងថា មាតាបិតាជាអនក ូេខុសប្តូវ លេើសមាា ៈសិកាទាាំងអស់ ចដេសាលាល ៀនលោយកូនៗ បស់ព្យួកលេខច ីលប្បើ។ កា ខកខាន ព្យុបា
ាំ ន
ិ ច្បាំល ុះកា បានលធវបា
ប្បេេ់ ឬសងនងលលសៀវលៅសិកា លៅលោយសាលាល ៀនវញ
ើ ត់ ឬកា បានលធវខ
ើ ូច្បខាតលសៀវលៅសិកាលនាុះ ោច្បបណា
ដ េលោយសង្កាត់ ចាប់លសដើមលប្បើនីតិ វិធតា
ី ម
ិ ប្េប់ច្បាំនួន។ សូមកត់សគ្ម
សលវូ ច្បាប់ កនុងកា មិនប្បេេ់លោយព្យិនុា សញ្ញាប័ប្តឌីសមា
លូ ៉ោ ឬប្ព្យិតប
ដ ័ប្តព្យិនុា ហូតទាេ់ចតកា ខូច្បខាតទាាំងអស់លនាុះ ប្តូវបានបង់សងវញ
ាំ េ់ថា តនមលននលសៀវ
លៅសិកាមួយកាេ ជាធមាតា មានតនមលចាប់ព្យី 40 ដេ់ 100 ដុលាល ។ មាតាបិតាោច្បលសន ើសុាំលោយចាងហ្វវងសាលាល ៀនលធវើកា សាំល ច្បច្បិតសា
ដ
ជាងាី លេើកា េិតនងល លេើលសៀវលៅ
សិកាចដេបានលធវបា
ើ ត់; កនុងក ណីហនឹង កា លសុើបបលងគតមួយ នឹងប្តូវបានចាប់ងជា
ីា ងាី។
មិនហួសនងងច្បូេល ៀនដាំបង
ូ ល កូនសិសសនឹង
លេខា ួច្បលហើយសូមប្បេេ់

េ
ួ បាននូវលសៀវលៅសិកា បស់ព្យួកលេ។ សូមលលាកអនកលធវកា
ើ ោន និងច្បុុះហតថលេខាសចងែប ឬច្បុុះហតថលេខាលព្យញ លេើ ាំព្យ័ ហតថ

ិ លោយបានមុននងងច្បូេល ៀនដាំបូង។
ព្យ
ាំ ័ ហតថលេខាលេើច្បាប់ប្បតិបតដនិ នសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ដេ់សាលាល ៀនវញ

កា បលញ្ច ញព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ

_

សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ោច្បបលញ្ច ញ ‹ព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ› ចដេបានកាំណត់ច្បាស់លាស់ លោយគ្មានកា យេ់ប្ព្យមជាលាយេកែអកស បាន េុុះប្តាចតលលាកអន ក
បានប្បាប់មកសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ចដេសាុយព្យីលនុះ លោយអនុលលាមតាមនីតិ វិធី បស់សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍។ លគ្មេបាំណងដ៏ច្បាំបងននព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ
លនុះ េឺលដើមបីអនុញ្ញាតឱ្យសង្កាត់សាលាល ៀន ោក់បញ្ជូ េព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីសណ
ាំ ុាំឯកសា សិកា បស់កូនលលាកអន ក ច្បូេលៅកនុងកា លបាុះព្យុមពសាយណាមួយ បស់សាលាល ៀន (ប្កោស់
ិ ី, លសៀវលៅអនុសាវ យ
សាយកមា វធ
ិ ស
៌ ស
ិ ស, បញ្ជ ី

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ួេសា
គ េ់)។ សង្កាត់បានកាំណត់ព្យ័ត៌មានដូច្បតលៅលនុះថាជាព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ៖

ល្
ា ុះសិសសសាលា
ោសយោឋន
បញ្ជ រា
ី យលេខ ូ ស័ព្យា
ោសយោឋនលសញើសា ជាលអឡិច្បប្តូនក
ិ (អុីចមេ)
នងងកាំលណើត
ិ ជ សាំខាន់ៗ
វិសយ
័ សិកាមុខ វជា
នងងចខច្បូេល ៀន
កាំ ិតថានក់
កា ច្បូេ ួមកនុងសកមាភាព្យ និងកីឡាចដេប្តូវបាន

ួេសា
គ េ់ជាសលវូ កា

ិ បស់ប្កុមអនកអតថព្យេ
មងន់ និងកមពស់ ននសមាជក
សញ្ញាប័ប្តមហ្វ ឬសកេ វិ ាេ័យ កិតិយ
ត ស និង ង្កវន់ចដេកូនសិសសបាន

ួេ

ីភាងក់ង្ក ឬលវជាជសា
ថ នសិកា ចដេបានលៅល ៀនកនុងលព្យេងាៗ
ី បាំសុត
លេខសាំគ្មេ់សស
ិ ស, លេខសាំគ្មេ់អនកលប្បើ, លប្េឿងសាំគ្មេ់មនុសសព្យិលសសលសសងល ៀត ចដេប្តូវបានលប្បើប្បាស់ ក
ុ លធវកា
ើ ប្បាប្ស័យទាក់ ងគ្មនតាមប្បព្យ័នធលអឡិច្បប្តូនិច្ប
ប្បសិនលបើលប្េឿងសាំគ្មេ់លនាុះ ព្យុោ
ាំ ច្បយកមកលប្បើកា បាន កនុងកា ច្បូេព្យិនិតយលមើេឯកសា នានា បស់សិសស លេើកចេងចតលៅលព្យេណាប្តូវបានលប្បើប្បាស់កុង
ន លព្យេចត
មួយ លោយមានកតាដមួយ ឬលប្ច្បើន ចដេបង្កាញឱ្យល

ញ
ើ ថាព្យិតជាលេខសាំគ្មេ់ខលួន បស់អនកលប្បើ ដូច្បជាលេខសាំគ្មេ់ផ្ទាេ់ខលួន (PIN), លេខសមាងត់ ឬកតាដលសសងៗ

ល ៀតចដេលេសា
គ េ់ ឬមានជាកមាសិ ធ ចតព្យីសាំណាក់អនកលប្បើចដេមានច្បាប់អនុញ្ញាតលនាុះលច្បញ។

•

លេខសាំគ្មេ់សស
ិ ស ឬលប្េឿងសាំគ្មេ់បេ
ុ គេព្យិលសសលសសងល ៀត ចដេមានោក់លៅលេើផ្ទលកល្
ា ុះសាំគ្មេ់សិសស ប្បសិនលបើលប្េឿងសាំគ្មេ់លនាុះ ព្យុាំោច្បយកមកលប្បើកា
បាន កនុងកា ច្បូេព្យិនិតយលមើេឯកសា នានា បស់សិសស លេើកចេងចតលៅលព្យេណាប្តូវបានលប្បើប្បាស់កុង
ន លព្យេចតមួយ លោយមានកតាដមួយ ឬលប្ច្បើន ចដេបង្កាញឱ្យ
ល

ើញថាព្យិតជាលេខសាំគ្មេ់ខលួន បស់អនកលប្បើ ដូច្បជាលេខសាំគ្មេ់ផ្ទាេ់ខលួន (PIN), លេខសមាងត់ ឬកតាដលសសងៗល ៀតចដេលេសា
គ េ់ ឬមានជាកមាសិ ធ ចតព្យីសាំណាក់

អន កលប្បើចដេមានច្បាប់អនុញ្ញាតលនាុះលច្បញ។
សាំរាប់ព្យ័តមា
៌ នចងមល ៀត សូមច្បុច្បលមើេកនុងលេហ ាំព្យ័ ៖

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/mndirectoryinfo.html ។ សង្កាត់ោច្បសងចដ បលញ្ច ញ

ូបងត ឬ ូបភាព្យ បស់កូនលលាកអនកបាន េុុះប្តាចតលលាកអនកលប្ជើសល ើវ វិធប
ី ដលិ សធមិនឱ្យមានកា បលញ្ច ញចបបលនុះ ឱ្យបានមុននងង ី 31 ចខសីហ្វ (សូមលមើេ ចបបប បដិលសធ

ក់

ន់នឹង ូបភាព្យ ចដេមានោក់លៅកនុងលសៀវលៅសិសស និងប្កុមប្េួសា )។
(FERPA, ប្កមអប់ ំ 49061, 49073, ច្បាប់ ដឋបាេ AR 5125.1 ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍)
មាតាបិតាមានសិ ធិលប្ជើសល ើសកា មិនច្បូេ ួមតាមតប្មូវកា លនុះ។ ប្បសិនលបើលលាកអនក ព្យុាំច្បង់ បានឱ្យសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ” បស់កូនលលាកអន កលៅ ឱ្យ
អន កលប្ជើសល ើសកូនសិសសច្បូេល ៀនមហ្វវិ ាេ័យ, លៅឱ្យមនុសស ឬប្កុមមនុសស លៅកនុងឆ្នាំសក
ិ ា 2017-2018 ល លនាុះ សូមេូសសញ្ញាោក់កុង
ន ប្បអប់បញ្ញជក់ថា បដិលសធមិន

ប្ព្យមឱ្យបលញ្ច ញព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ រា
ី យល្
ា ុះល បនាាប់មក សូមបាំលព្យញចសនកសដេ់ព្យ័ត៌មានបដិលសធលៅលេើ ាំព្យ័ ហតថលេខាននច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍
លៅ លេើសនលក
ឹ ច្បុងលប្កាយបងអស់ននសាំណុាំឯកសា លនុះ។ ចបបប លប្ជើសល ើសមិនច្បូេ ួមលនុះ ប្តូវចតបាន

ួេលោយសាលាល ៀន បស់កន
ូ លលាកអន កឱ្យបានមុននងងសុប្កកនុងសបាដហ៍ ី
មួយលៅចខកញ្ញា។ បនាាប់ព្យីនងងចខហនឹងមក ព្យ័ត៌មាននឹងប្តូវបានបលញ្ច ញឱ្យតាមសាំលណើសុាំដេ់ប្កុមមនុសសចដេបានសាំគ្មេ់ លបើមិនអញ្ជ ឹងល េុុះប្តាចត និង ហូតទាេ់ចត មាតា បិតា
ឬអនកោណាព្យាបាេ បញ្ជូ នចបបប បដិលសធមិនប្ព្យមឱ្យបលញ្ច ញព្យ័តមា
៌ នលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ លហើយថាព្យ័តមា
៌ នលនុះប្តូវបានបញ្ជូ េលឡើងលោយសាលាល ៀន។ កា លសន ើសុាំ ចបបប
បដិលសធមិនប្ព្យមឱ្យបលញ្ច ញព្យ័តមា
៌ នលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ ជា ូលៅ ប្តូវកា លព្យេយា
៉ោ ងតិច្បបាំសុតច្បាំនន
ួ ព្យី សបាដហ៍ លដើមបីបញ្ជូ េ ិនននយ
័ និងលធវកា
ើ ព្យិនិតយសាំល ច្ប។

កា លេើកចេងលោយ ច្ប
ួ ព្យីកា ចាប់លធវទា
ើ ហ្វន (សាំរាប់ចតកូនសិសសចដេមានោយុ 16 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងលនុះលឡើងលៅ)

_

តាមច្បាប់ប្បតិបតដិននប្កុមប្បឹកាអប់ ំននសង្កាត់ និងច្បាប់គ្មានកុមា ណាមានក់ប្តូវ ុកលចាេលោយលៅឯកាលនាុះ សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ប្តូវបានតប្មូវលោយបលញ្ច ញល្
ា ុះ
័ 16 ឆ្នាំ និងចាស់ជាងលនុះ លៅលោយអន កល ស
ោសយោឋនសាុះ និងលេខ ូ ស័ព្យា ននកូនសិសសទាាំងអស់ននសាលាធមយមសិកា ចដេមានវយ
ើ ទាហ្វន ចដេបានលសន ើសុាំ “ព្យ័ត៌មាន
លច្បញព្យីបញ្ជ រា
ី យល្
ា ុះ”។
លបើសិនជាកូនសិសសសាលាមធយមសិកា ឬមាតាបិតា ឬអនកោណាព្យាបាេ បស់លេ ព្យុាំច្បង់បានលោយសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ រា
ី យល្
ា ុះ” បស់កន
ូ ព្យួកលេ លៅ លោយ
អនកល ើសទាហ្វន លៅកនងឆ្នាំសក
ិ ា 2018—2019 ល លនាុះ មាតាបិតា ឬកូនសិសសសាលាមធយមសិកា (ោយុ 15 ½ និងចាស់ជាងលនុះលឡើងលៅ) ប្តូវចតេូសបញ្ញជក់កុង
ន ប្បអប់លេើក
ចេងលោយ ច្ប
ួ ព្យីកា ចាប់លធវទា
ើ ហ្វន លៅលេើ ាំព្យ័ ហតថលេខាននច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លហើយសូមបាំលព្យញចសនកសដេ់ព្យ័តមា
៌ នបដិលសធលៅលេើ ាំព្យ័ ហតថលេខានន
ច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លៅលេើសនលក
ឹ ច្បុងលប្កាយបងអស់ននសាំណុាំឯកសា លនុះ។

ច្បាប់ប្បតិបតដលិ េើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

េ
ួ យកបានននកូនសិសស

សូមោន ‹ចបបប សដ ីព្យីកា យេ់ប្ព្យម និងកា ប្ព្យមលប្ព្យៀងគ្មន លេើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

_
ួេយកបាន›។

ប័ណណ

Oakland Promise

ប័ណណ Oakland Promise េឺជាផ្ទលស់សាំគ្មេ់សស
ិ សសាលា ចដេោច្បលប្បើប្បាស់ជាប័ណណបណាណេ័យអូកឡិនដ៍ (OPL)។ មានប័ណណលនុះ កូនលលាកអន កោច្បមានេ ធ
ភាព្យខច ីលសៀវលៅព្យីប័ណណេ័យអូកឡិនដ៍ ក៏ដូច្បគ្មនចដ ោច្បច្បូេោនលៅ ីណាក៏បាន នូវឯកសា ននប័ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ ចដេមានោក់លៅកនុងអុិនធឺណិត ួមទាាំង
ថានក់ល ៀនសងចដ ។ ច្បាំល

ុះលសៀវលៅចដេបានខច ីព្យប
ី ័ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ នឹងមានកា ព្យិន័យជាប្បាក់ច្បាំល

ព្យ័ត៌មានអាំព្យីកូន បស់លលាកអនកលៅលេើប័ណណលនុះ នឹងប្តូវបានចង កាកា

ុះកា យកមកឱ្យប័ណណេ័យ វិញហួសនងងកាំណត់លនាុះល ។

ជាកា សមាងត់លោយច្បាប់សហព្យ័នធ និង ដឋ លហើយនឹងព្យុាំប្តូវបានចច្បក ំចេកលៅឱ្យ ភា
ី ង

ក់ង្ក ណាមួយលសសងល ៀតលឡើយ។ សង្កាត់នឹងព្យុាំមានសិ ធិលប្បើប្បាស់ឯកសា ប័ណាណេ័យ បស់កូនលលាកអន កល ។ ប័ណាណេ័យអូកឡិនដ៍ នឹង

ួេបាននូវព្យ័ត៌មាន

កនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះខល ុះៗ (ដូច្បជា៖ ល្
ា ុះ នងងកាំលណើត ោសយោឋន លេខ ូ ស័ព្យា ល្
ា ុះសាលាល ៀន ព្យ័ត៌មានទាក់ ងមាតាបិតា) ក៏ដូច្បគ្មនចដ លេខសាំគ្មេ់
សិសស លដើមបីលធវើបណ
័ ណ លនុះ។ លបើសិនជាកូនលលាកអន កធាលប់មានប័ណណបណាណេ័យអូកឡិនដ៍ប្សាប់លហើយលនាុះ ប័ណណ Oakland Promise េឺជាប័ណណបណាណេ័យងាី បស់
ព្យួកលេ។ សាំរាប់ព្យ័ត៌មានចងមល ៀត ោច្ប កបានលៅកនុងលេហ ព្យ
ាំ ័

http://oaklandlibrary.org/promisecard។

កមា វិធីសច្ប
ដួ លសដើមកា ចណនាាំ អាំព្យីមហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (សាំរាប់ចតមាតាបិតាននសិសាសាលាអនុ វិ ាេ័យ និង វិ ាេ័យ)
កូនលលាកអន កប្តូវបានជាំ ុញឱ្យច្បូេ ួមកនុងកមា វិធីសច្ប
ដួ លសដើមកា ចណនាាំ អព្យ
ាំ ីមហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (CCGI)។ កមា វិធី CCGI លនុះ ប្េប់ប្េងលេហ ាំព្យ័
CaliforniaColleges.edu (មហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ) ជាកមា វិធីល ៀបច្បាំចសនកា សាំរាប់មហ្វវិ ាេ័យ និងោជីព្យជាសលវូ កា បស់ ដឋកាេីហន
វូ ញ៉ោ េឺឥតេិតនងល
សាំរាប់សស
ិ សសាលាទាាំងអស់នន ដឋកាេីហន
វូ ញ៉ោ ចដេល ៀនថានក់ ី 6-12 លហើយនិងសាំរាប់ប្កុមប្េួសា បស់ព្យួកលេ។ សង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ នឹងសដេ់ឱ្យកមា
វិធី CCGI នូវព្យ័ត៌មានកនុងបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះ ប្ព្យឹតប
ដ ័ប្តព្យិនុា ប្បជាសាស្រសដ និងលេខសាំគ្មេ់សិសស លដើមបីល ៀបច្បាំបលងាើតេណនី បស់សិសស។ សិសសសាលាោច្បសងចដ
មានេ ធភាព្យសាក
ិ ស លសើ ឬេិខិតសដេ់ោហ្វ ូបក ណ៍។ លប្ៅព្យីលនុះ កមា វិធី CCGI
ុ ឯកសា សេប័ប្ត ដូច្បជាេិខិតអនុសាសន៍ ប្បវតដ ូបសលងែបផ្ទាេ់ខលួន និងេិខត
លនុះប្ ប្ ង់កា ចច្បក ំចេក ិននន័យ វាងសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ និង វិជាជសា
ថ នអប់ ំជាន់ខពស់នន ដឋកាេីហន
វូ ញ៉ោ លដើមបីជួយសិសសលធវើកា ផ្ទលស់បដូ ព្យីសង្កាត់
ិ ីសិកាជានខពស់លោយ េូន។
សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ លៅកាន់កមា វធ

កា ប្សាវប្ជាវមតិននកមា វិធីសុខភាព្យ California Healthy Kids (សាំរាប់ចតមាតាបិតាននកូនសិសសថានក់ ី 5)
កា ប្សាវប្ជាវមតិ លោយឥតប្តូវកា ល្
ា ុះអន កបលញ្ច ញមតិ លនុះ នឹងប្តូវបានលធវើច្បាំល
េ។ កា ប្សាវប្ជាវមតិលនុះ ប្បមូេព្យ័តមា
៌ នអាំព្យស
ី កមាភាព្យរាងកាយ និង មាលប់

__

ុះកូនសិសសថានក់ ីប្បាាំ ជាល ៀងរាេ់ឆ្នាំ លោយមានកា អនុញ្ញាតព្យីមាតាបិតា ឬអន កោណាព្យាបា

ួេទានោហ្វ ច្បាំល ើនសុខភាព្យ; កា លប្បើសុរា ថានជ
ាំ ក់ និងឱ្សងលសសងៗល ៀត; កា យេ់ល

ញ
ើ អាំព្យប
ី

ិសា
ថ ន សាលាល ៀន; និងប្ ព្យយសកមា និងច្បាំណុច្បខាលាំងននមនុសសមានក់ៗ។ ិននន័យននកា ប្សាវប្ជាវមតិលនុះ ជួយលោយសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ កនុងកា លធវើលោយកូនសិសសមានសុខ
ភាព្យ េអ និងជួយលធវើលោយសាលាល ៀន មានប ិសា
ថ នកាន់ចតេអប្បលសើ ជាងមុន។ កា ប្សាវប្ជាវមតិលនុះ នឹងប្តូវបានលធវើលៅចខកុមាៈ ឆ្នាំ 2018។

កា ធានារា៉ាប់ ងលេើលប្គ្មុះថានក់ននកូនសិសសលោយសា ័ប្េច្បិតដ
េិតប្តឹមនងង ី 1 ចខកកាោ ឆ្នាំ 2016 លនុះតលៅ សិសសសាលាទាាំងអស់ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ណាចដេបាន ងលប្គ្មុះថានក់ លៅកនុងលព្យេល ៀន ឬកនុងសកមាភាព្យចដេបានល ៀបច្បាំ
លឡើងលោយសាលាល ៀនលនាុះ នឹងប្តូវបានធានារា៉ាប់ ងមានកាំ ិតច្បាំល

ុះលប្គ្មុះថានក់ លប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា ធានារា៉ាប់ ងសព្យវមុខ លហើយនិងលប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា ធានារា៉ាប់ ង

លប្គ្មុះមហនដរាយសាំរាប់សិសសននសង្កាត់។ សេប្បលយាជន៍ទាាំងលនុះ េឺសវយ
័ ប្បវតដ លហើយប្កុមប្េួសា ព្យុាំប្តូវកា ោក់
សាំរាប់ព្យ័តមា
៌ នចងមល ៀត សូមច្បុច្បលមើេកនុងលេហ ាំព្យ័

1612។

www.ousd.org/riskmanagement

កយសុាំកា ធានារា៉ាប់ ងលនាុះល ប៉ោុចនដកា ធានរា៉ាប់ ងលនុះ មានកាំ ិត។

ឬទាក់ ងកា ិយាេ័យប្េប់ប្េងហ្វនិភយ
័ តាម យៈ ូ ស័ព្យាលេខ 879-

ាំព្យ័ ច្បុុះហតថលេខាលេើច្បាប់ប្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍
**ឯកសា មួយច្បាប់លនុះ េឺសាំរាប់លលាកអន កយក ក
ុ ជាឯកសា **
សូមបាំលព្យញសនលឹកប្កោស់ច្បុងលប្កាយននកញ្ច ប់ឯកសា លនុះ។
1.

កា

ួេសា
គ េ់ច្បាប់ប្បតិបតដិនានា

សូមច្បុុះហតថលេខាសលងែប លៅកនុងប្បអប់នីមួយៗ លដើមបីបញ្ញជក់ថា លលាកអនកបានោនច្បាប់ប្បតិបតដិលនុះលហើយ។
ហតថលេខសលងែប

កា លៅល ៀនល ៀងទាត់
ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ យេ់ថា ខញុជា
ាំ អនក

ួេខុសប្តូវលេើកា លៅល ៀនល ៀងទាត់ បស់កន
ូ ខញុ ាំ។

ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ នឹងបញ្ជូ នកាំណត់ខលជា
ី លាយេកែអកស មួយសនលក
ឹ ជូនដេ់សាលាល ៀន លបើសិនជាកូនខញុ ាំខានលៅល ៀន។
ហតថលេខសលងែប

កា

ួេខុសប្តូវលេើលសៀវលៅសិកា

ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ យេ់ប្ព្យម

ួេខុសប្តូវលេើកា លធវបា
ើ ត់លសៀវលៅសិកាណាមួយ ឬកា លធវើឱ្យខូច្បខាតលសៀវលៅណាមួយ ចដេប្តូវ បាន

ោក់ឱ្យកូនខញុ ាំលប្បើប្បាស់។
ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ យេ់ប្ព្យមសងសង្កាត់ វិញ នូវនងលជាវលសៀវលៅទាាំងអស់ចដេបានលធវើបាត់ ចដេព្យុាំបានប្បេេ់ឱ្យសាលាល ៀនវិញ ឬ ចដេ
បានលធវឱ្
ើ យខូច្បខាត។
ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ យេ់ថា កាំ ិតថានក់ សញ្ញាប័ប្តឌីសមា
លូ ៉ោ និងប្ព្យឹតប
ដ ័ប្តព្យិនុា ោច្បប្តូវបានលេសអឹប ុកសិន ប្បសិនលបើជាកា លច្បញនងលសងលនុះ លៅ
ព្យុាំទាន់បានលធវើ ច្បាំល
ហតថលេខសលងែប

ុះលសៀវលៅចដេបានលធវើឱ្យខូច្បខាត ឬព្យុទា
ាំ ន់បានប្បេេ់ឱ្យសាលាល ៀនវិញ។

កូនលសៀវលៅចណនាាំ សាំរាប់មាតាបិតាននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ននឆ្នាំ 2018-19
ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ យេ់ថា លសៀវលៅចណនាាំសាំរាប់សស
ិ ស និងមាតាបិតា េឺមានព្យ័តមា
៌ នសដ អ
ី ាំព្យីសិ ធិ និង ាំនួេខុសប្តូវ បស់មាតាបិតា។
ខញុ ាំបា /នាងខញុបា
ាំ ន

ួេលសៀវលៅចណនាាំ សាំរាប់សិសស និងមាតាបិតាមួយច្បាប់ព្យីសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍លហើយ ឬលធវកា
ើ លសន ើ

សុាំព្យី លហើយនឹងច្បូេោនលៅកនុងលេហ ព្យ
ាំ ័ http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook។
ហតថលេខសលងែប

កិច្បយ
ច េ់ប្ព្យម និងកិច្បប្ច ព្យមលប្ព្យៀងគ្មនលេើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

េ
ួ យកបានននកូនសិសស

ខញុ ាំបា /នាងខញុ ាំ បានោន ប បញ្ាតិដ និងច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា លប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

ួេយកបានននសង្កាត់ ប្ព្យម

ទាាំងបានច្បុុះហតថលេខាលេើចបបប សដ ីព្យក
ី ិច្បយ
ច េ់ប្ព្យម និងកិច្បប្ច ព្យមលប្ព្យៀងគ្មនលេើកា ប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល សចដេោច្ប

ួេយក

ិ យ
បានននកូនសិសស។ ខញុយ
ាំ េ់ប្ព្យមប្បតិបតដិតាមវន
័ ទាាំងលនុះ។ ខញុយ
ាំ េ់ថា ប្បសិនជាកូន បស់ខុញប
ាំ ាំ នលេើច្បាប់ប្បតិបតដិ ឬប បញ្ាតិដ
នានាលនាុះ ោច្បបណា
ដ េឱ្យព្យួកលេ

ួេ ងនូវច្បាំណាត់កា ោក់ វិនយ
័
ួមទាាំង កា បាត់បង់ឯកសិ ធិលប្បើប្បាស់លប្េឿងបលច្បចកល ស កា

បញ្ឈប់បលណា
ដ ុះោសននព្យសា
ី លាល ៀន ឬកា បលណដញលច្បញព្យីសាលាល ៀន ឬបណដង
ឹ ។
ហតថលេខសលងែប

ព្យ័ត៌មានអាំព្យីកា ធានារា៉ាប់ ងលេើលប្គ្មុះថានក់ននកូនសិសសលោយសា ័ប្េច្បិតដ
េិតប្តឹមនងង ី 1 ចខកកាោ ឆ្នាំ 2016 លនុះតលៅ សិសសសាលាទាាំងអស់ននសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ ណាចដេបាន ងលប្គ្មុះថានក់
លៅកនុងលព្យេល ៀន ឬកនុងសកមាភាព្យចដេបានល ៀបច្បាំលឡើងលោយសាលាល ៀនលនាុះ នឹងប្តូវបានធានារា៉ាប់ ងមានកាំ ិតច្បាំល ុះលប្គ្មុះថានក់
លប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដិលេើកា ធានារា៉ាប់ ងសព្យវមុខ លហើយនិងលប្កាមច្បាប់ប្បតិបតដលិ េើកា ធានារា៉ាប់ ងលប្គ្មុះមហនដរាយសាំរាប់សស
ិ សនន
សង្កាត់។ សេប្បលយាជន៍ទាាំងលនុះ េឺសវយ
័ ប្បវតដ លហើយប្កុមប្េួសា ព្យុាំប្តូវកា ោក់
លនុះ មានកាំ ិត។ សាំរាប់ព្យ័ត៌មានចងមល ៀត សូមច្បុច្បលមើេកនុងលេហ ាំព្យ័

កយសុកា
ាំ ធានារា៉ាប់ ងលនាុះល ប៉ោុចនដកា ធានរា៉ាប់ ង

www.ousd.org/riskmanagement

ឬទាក់ ង

កា យា
ិ េ័យប្េប់ប្េងហ្វនិភយ
័ តាម យៈ ូ ស័ព្យាលេខ 879-1612។

ួេជាំនយ
ួ ព្យីកមា វិធោ
ី អុីភី (IEP - កមាវិធអ
ី ប់ ប
ំ េ
ុ គេ) ចដ ឬល ?

2.

លតើកូនលលាកអនក កនុងលព្យេបច្បចុបបននលនុះ

3.

កមា វិធីសច្ប
ដួ លសដម
ើ កា ចណនាាំអាំព្យម
ី ហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (“CCGI”) - សាំរាប់ចតមាតាបិតាននសិសសសាលាអនុ វិ ាេ័យ និង វិ ាេ័យល



ួេ

 អត់ល

កមា វិធីសច្ប
ដួ លសដើមកា ចណនាាំ អាំព្យីមហ្វវិ ាេ័យកាេីហន
វូ ញ៉ោ (សាំរាប់ចតអនុ វិ ាេ័យ និង វិ ាេ័យល )
 ខញុបា
ាំ
/នាងខញុ ាំ អនុញ្ញាត ឱ្យសង្កាត់សាលាល ៀនអូកឡិនដ៍ សដេ់ព្យ័តមា
៌ នកនុងបញ្ជ ីល្
ា ុះ ប្បជាសាស្រសដ លេខសាំគ្មេ់សិសស
និងប្ព្យឹតប
ដ ប្តព្យិនុា បស់កន
ូ ខញុ ាំ ដេ់កមា វិធី CCGI សាំរាប់កា បាំល ើលសវាអប់ ំជាន់ខពស់។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ

4.

កា ប្សាវប្ជាវមតិននកមាវិធីសខ
ុ ភាព្យ California Healthy Kids – សាំរាប់ចតមាតាបិតាននកូនសិសសថានក់ ី 5 ប៉ោុលណាណុះ

កា ប្សាវប្ជាវមតិននកមា វិធី California Healthy Kids (សាំរាប់ចតថានក់ ី 5)
 ខញុបា
ាំ
/នាងខញុ ាំ យេ់ប្ព្យម ឱ្យកូនខញុ ាំចដេល ៀនថានក់ ី 5 លនាុះ ច្បូេ ម
ួ កនុងកា ប្សាវប្ជាវមតិ បស់កមា វិធី California
Healthy Kids សាំរាប់ឆ្នាំ 2018 បាន លោយមិនបលញ្ច ញល្
ា ុះ បស់ព្យក
ួ លេលឡើយ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ

5.

បដិលសធមិនអនុញ្ញាតឱ្យបលញ្ច ញព្យ័តមា
៌ នលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះល (ច្បាំណា៖
ាំ មាតាបិតាភាេលប្ច្បើន មិន លប្ជើសយកជលប្មើសលនុះល )

បដិលសធមិនអនុញ្ញាតឱ្យបលញ្ច ញព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីរាយល្
ា ុះល
 ខញុបា
ាំ
/នាងខញុ ាំ ព្យុាំច្បង់ បានឱ្យសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីល្
ា ុះ” លៅឱ្យមនុសស ឬប្កុមមនុសស ដូច្បជា អងគកា
មាតាបិតា-ប្េូបលប្ងៀនជាសលវូ កា , អនកលប្ជើសល ើសកូនសិសសច្បូេមហ្វវិ ាេ័យ, អងគភាព្យ ោឋភិបាេលសសងៗល ៀត, នដេូចច្បក
ំចេក ិនននយ
័ ឬនិលយាជកលឡើយ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ
6.

ួច្បព្យីកា ល ស
ើ យកច្បូេលធវើទាហ្វន – សាំរាប់ចតសិសសសាលាចដេេមានោយុ 16 ឆ្នាំលឡើងលៅប៉ោុលណាណុះ

ួច្បព្យីកា ល ស
ើ យកច្បូេលធវើទាហ្វន – សាំរាប់ចតសិសសសាលាចដេេមានោយុ 16 ឆ្នាំលឡើងលៅប៉ោលុ ណាណុះ
 ខញុបា
ាំ
/នាងខញុ ាំ ព្យុាំច្បង់ បានឱ្យសង្កាត់បលញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានលច្បញព្យីបញ្ជ ីល្
ា ុះ” (ល្
ា ុះ ោសយោឋនសាុះ និងលេខ ូ ស័ព្យាសុះា )
បស់កូនខញុ ាំ ចដេជាកូនសិសសសាលាធមយមសិកា ចដេមានល្
ា ុះលៅខាងលប្កាមលនុះ លៅឱ្យអនកល ើសទាហ្វនលឡើយ។
ល្
ា ុះកូនសិសស
ហតថលេខានន មាតាបិតា/អនកអណាព្យាបាេ ឬកូនសិសស

ជាចសនកមួយននតប្មូវកា

ួេខុសប្តូវងាី លប្កាមច្បាប់សស
ិ សប្េប់ ប
ូ

ួេបានលជាេជ័យ (ESSA) និងកា ង្ក ននសង្កាត់ OUSD លឆ្ពុះលៅ កា បនដលធវកា
ើ ចកេាំអ សាំរាប់សស
ិ សទាាំង

អស់លនាុះ សង្កាត់សាលាល ៀន ប្តូវបានតប្មូវឱ្យលធវកា
ើ សាំគ្មេ់សិសសជាល ៀងរាេ់ឆ្នាំ ជាមួយមាតាបិតា ចដេកាំព្យុងច្បូេបាំល ើកា ង្ក កងកមាលាំងប្បោប់ោវុធ ឬកា ង្ក កា

ប្បល ស

ជាតិលព្យញលមា៉ោង។ លដើមបីឱ្យលយើងខញុ ាំោច្បលធវើកា សាំគ្មេ់កូនសិសសទាាំងលនុះ បស់សង្កាត់ OUSD បានលនាុះ សូមល្លើយតបលៅនឹងសាំណួ ខាងលប្កាមលនុះ៖
លតើនាលព្យេបច្បចុបបននលនុះ មាតាបិតា/ោណាព្យាបាេ បស់សស
ិ ស ច្បូេបាំល កា
ើ ង្ក កងកមាលាំងប្បោប់ោវុធ (កង ័ព្យលជើងលគ្មក, កង ័ព្យលជើង ឹក, កង ័ព្យលជើងោកាស, កងមា៉ោ ើន ឬ
កងនាវាយាមល្ន ជេសា) លព្យញលមា៉ោងចដ ឬល ?

ច្បូេបាំល ើ _____

អត់ច្បូេបាំល ើល _____

ប្បសិនលបើ ‹ច្បូេបាំល ើ› លតើកា ច្បូេបាំល កា
ើ ង្ក កងកមាលាំងប្បោប់ោវុធកនុងលព្យេងាីៗលនុះ បានចាប់លសដើមលព្យេណា (ោច្បប្បហ្វក់ប្បចហេបាន)?________________ (ចខ/នងង/ឆ្នាំ)
ប្បសិនលបើមានសមាជិកប្េួសា លៅខាងលេើ បានឈប់ច្បូេបាំល ើកា ង្ក កងកមាលាំងប្បោប់ោវុធ ឬកា ង្ក កា

ប្បល សជាតិលព្យញលមា៉ោងលៅឆ្នាំមុនលនាុះ លតើកា បាំល ើលនុះ ប្តូវបាន

ឈប់លៅលព្យេណា________________ (ចខ/នងង/ឆ្នាំ)

ល្
ា ុះសិសសសាលា ________________________________________________________________________

នងងចខឆ្នាំកាំលណើត ___________________

ល្
ា ុះមាតាបិតា / អនកោណាព្យាបាេ ___________________________________________________________

នងងចខ ___________________________

ហតថលេខាននមាតាបិតា / អន កោណាព្យាបាេ ______________________________________________________

នងងចខ ___________________________

ហតថលេខាននសិសសសាលា (លបើសិនជា 18 ឆ្នាំលឡើងលៅ) ______________________________________________

នងងចខ ___________________________

