Student Last Name: _______________________________________

GRADE: __________

Student First Name: _______________________________________

DOB: ____________

Student ID: _________________

2018 - 2019
សំណំឯកសារចុះឈ្
ម ុះឈរៀន
សំរាប់កូនសិសស

2018-19 OUSD Registration Packet (Rev 070118) / Cambodian

ឆ្នំសិកា 2018-2019

ជូនចំឈ

ុះមាតាបិតា និងអ្ន កអាណាព្យាបាលទំងឡាយ,

សូមសា
ា គមន៍ឆ្នំសិកា 2018-19 មកកាន់សង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍! ឈទុះបីក្កុមក្គួសាររបស់ឈលាកអ្ន ក ជាអ្ន កចំណូលថ្មីឈៅកនុងសង្កាត់ ឬ
ឈលាកអ្ន កបានចូលរួមចំណណកជាមួយនឹងក្គួសាររបស់ឈយើងជាយូរមកឈ

ើយក៏ឈោយ ជួសមខឱ្យអ្ន កអ្ប់រំ និងបគគលិករបស់ឈយើងខ្ុ ំ នាងខ្ុ ំ

សូមណថ្ែងអ្ំណរអ្រគណឈលាកអ្ន ក ណដលបានទកចិតដឈលើឈយើងខ្ុ ំ កនុងការឈមើលណថ្ទំកូនរបស់ឈលាកអ្ន ក។ ឈយើងខ្ុ ំសូមអ្រគណចំឈ
ជាក់ និងកិចស
ច

ុះការបនដឈជឿ

ការរបស់ឈលាកអ្ន ក ឈៅឈព្យលណដលឈយើងឈ្ាើការរួមគ្នន ឈដើមបីធានាយ
៉ា ងណា ឱ្យកូនសិសសក្គប់រូបឈៅអ្ូកឡិនដ៍ ទទួលបាននូវ

ការអ្ប់រដ
ំ ៏មានគណភាព្យខព ស់។

ឈៅឈព្យលណដលនាងខ្ុ ំចាប់ឈ្តើមបនដកាន់តំណណងជាអ្គគនាយកននសង្កាត់សាលាឈរៀនកនុងឆ្នំទីព្យីរឈនុះ នាងខ្ុ ំមានកិតតិយសណាស់ កនុងការដឹកនាំ
និងឈរៀនសូក្តព្យីអ្នកអ្ប់រំ ព្យីកន
ូ សិសស និងព្យីក្កុមក្គួសារទំងឡាយននសង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ឈៅកនុងទីក្កុងអ្ូកឡិនដ៍ ណដលជាក្សុក
កំឈណើតរបស់នាងខ្ុ ំ។ នាងខ្ុ ំមានសទិដឋិនិយម និងមានកមាែំងចិតដាំែំងកាែឈមាុះ្ត្ងណដរ ឈោយសារណតនាងខ្ុ ំឈជឿថា ឈៅកនុងអ្ំណាចឈបតជា្ចិតត
រួមគ្ននរបស់ឈយើង កនុងការ្តល់នូវឈសវាឈមើលណថ្សខមាលភាព្យកមារ និងឈសវាក្ទក្ទង់កមម វិ្ីសិកា សងគម និងជួយជាកមាែំងចិតដ ណដលសិសស
ក្គប់ៗរូបសាកសមនឹងទទួលបាន។ សង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍ កំព្យងណតរំកិលឈៅមខតាមទិសឈៅក្តឹមក្តូវ ឈ

ើយគ្នមនអ្ា ីអាចនឹងមករារាំ ង

ឈយើង មិនឱ្យឈរៀបចំឱ្យកូនសិសសរបស់ឈយើង សំឈរចបានឈជាគជ័យ ព្យីមហាវិទាល័យ កនុងការចាប់យកអាជីព្យ និងកាែយជាស

គមន៍ឈនាុះបាន

ឈឡើយ។

ឆ្នំឈនុះ នាងខ្ុ ំសូមឈលើកទឹកចិតតឈលាកអ្ន ក ដឹងឱ្យបានឈក្ចើនណថ្មឈទៀតអ្ំព្យីបទព្យិឈសា្កនុងការសិការបស់កូនឈលាកអ្ន ក និងចូលរួមឱ្យបាន
កាន់ណតឈក្ចើនជាងឈព្យលមនៗ តាមការណដលឈលាកអ្ន កអាចឈ្ាើឈៅបាន។ ឈទុះជាការជួយឈៅក្តង់ណ្នកឈគ

កិចកា
ច រ ឬការអានការរួមគ្ននបនាាប់

ព្យីសាលាកដី ការង្ករឈោយសម ័ក្គចិតតជួយឈៅតាមថានក់ឈរៀន ឬការចូលបំឈ រើឈៅកនុងក្កុមក្បឹកាសាលាឈរៀនរបស់កូនឈលាកអ្ន ក ឬការចូលរួមឈៅកនុង
កិចក្ច បជំថានក់សង្កាត់ ឬកមម វិ្ី្ដួចឈ្ដើមគំនិតកដី - ការណដលឈលាកអ្ន កមកចូលរួមបានកាន់ណតាំែំងជាងឈព្យលមនៗ គឺមិនក្តឹមណតក្តូវបានសា
ា គមន៍
ឈនាុះឈទ គឺឈយើងខ្ុ ំក្តូវការការចូលរួម

ឹង
ន ណតមដង។ ឈោយរួបរួមគ្នន ឈរឈលើគណតនមែរបស់សង្កាត់ននឈយើង ដូចជាសចរិតភាព្យ, សមភាព្យ, ឧតតម

ភាព្យ, ការឈ្ែើយតបតាមវបប្ម៍, អ្ំណរ - ឈ

ើយអ្ា ីណដលសំាំន់ឈលើសអ្ា ីៗទំងអ្ស់ឈនាុះ គឺឈយើងគិតអ្ំព្យីកូនសិសសអ្ា ីៗទំងអ្ស់មនឈគបងអស់ -

ឈយើងនឹងឈ្ាើឱ្យចកខុ វិស័យរបស់ឈយើង កាែយឈៅជាការព្យិត តាមការសាមគគីគ្នន៕

ឈោយកដីឈគ្នរព្យព្យីនាងខ្ុ ំ,

បណឌិត

Kyla Johnson-Trammell

អ្គគនាយកននសង្កាត់សាលាឈរៀន
សង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍

ទំព្យ័រចុះ

តថឈលាំឈលើចាប់ក្បតិបតដិននសង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍

សូមបំឈព្យញក្កោស់ទំងព្យីរសនែឹក រួចក្បគល់វាឈៅឱ្យសាលាឈរៀនរបស់កន
ូ ឈលាកអ្ន ក វិញ។
1.

ការទទួលសា
គ ល់ចាប់ក្បតិបតដិនានា
សូមចុះ តថឈលាំសឈងខប ឈៅកនុងក្បអ្ប់នីមួយៗ ឈដើមបីបញ្ជាក់ថា ឈលាកអ្នកបានអានចាប់ក្បតិបតដិឈនុះឈ ើយ។
តថឈលខសឈងខប

ការឈៅឈរៀនឈទៀងទត់
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ថា ខ្ុជា
ំ អ្នកទទួលខសក្តូវឈលើការឈៅឈរៀនឈទៀងទត់របស់កន
ូ ខ្ុ ំ។
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ នឹងបញ្ាូ នកំណត់ខែជា
ី លាយលកខអ្កសរមួយសនែក
ឹ ជូនដល់សាលាឈរៀន ឈបើសិនជាកូនខ្ុ ំាំនឈៅឈទៀន។

តថឈលខសឈងខប

ការទទួលខសក្តូវឈលើឈសៀវឈៅសិកា
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ក្ព្យមទទួលខសក្តូវឈលើការឈ្ាបា
ើ ត់ឈសៀវឈៅសិកាណាមួយ ឬការឈ្ាើឱ្យខូចាំតឈសៀវឈៅណាមួយ ណដលក្តូវ បាន
ោក់ឱ្យកូនខ្ុ ំឈក្បើក្បាស់។
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ក្ព្យមសងសង្កាត់ វិញ នូវនថ្ែជាវឈសៀវឈៅទំងអ្ស់ណដលបានឈ្ាើបាត់ ណដលព្យំបានក្បគល់ឱ្យសាលាឈរៀនវិញ ឬ ណដល
បានឈ្ាឱ្
ើ យខូចាំត។
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ថា កំ រិតថានក់ សញ្ជាប័ក្តឌី្មា
ែូ ៉ា និងក្ព្យឹតប
ដ ័ក្តព្យិនុា អាចក្តូវបានឈគ្អឹបទកសិន ក្បសិនឈបើជាការឈចញនថ្ែសងឈនុះ ឈៅ
ព្យំទន់បានឈ្ាើ ចំឈ

តថឈលខសឈងខប

ុះឈសៀវឈៅណដលបានឈ្ាើឱ្យខូចាំត ឬព្យទ
ំ ន់បានក្បគល់ឱ្យសាលាឈរៀនវិញ។

កូនឈសៀវឈៅណណនាំ សំរាប់មាតាបិតាននសង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ននឆ្នំ 2018-19
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ថា ឈសៀវឈៅណណនាំសំរាប់សស
ិ ស និងមាតាបិតា គឺមានព្យ័តមា
៌ នសដ អ្
ី ំព្យីសិទធិ និងទំនួលខសក្តូវរបស់មាតាបិតា។
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុបា
ំ នទទួលឈសៀវឈៅណណនាំ សំរាប់សិសស និងមាតាបិតាមួយចាប់ព្យីសង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍ឈ
សំព្យី ឈ

តថឈលខសឈងខប

យ
ើ នឹងចូលអានឈៅកនុងឈគ

យ
ើ ឬឈ្ាកា
ើ រឈសន ើ

ទំព្យ័រ http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook។

កិចយ
ច ល់ក្ព្យម និងកិចក្ច ព្យមឈក្ព្យៀងគ្ននឈលើការឈក្បើក្បាស់ឈក្គឿងបឈចចកឈទសណដលអាចទទួលយកបានននកូន
ខ្
ុ ំបាស
ទ/នាងខ្
ុ ំ បានអាន បទបញ្ាតិដ និងចាប់ក្បតិបតដិឈលើការឈក្បើក្បាស់ឈក្គឿងបឈចចកឈទសណដលអាចទទួលយកបានននសង្កាត់ ក្ព្យម
សិ
ស
ទំងបានចុះ

តថឈលាំឈលើណបបបទសដ ីព្យក
ី ិចយ
ច ល់ក្ព្យម និងកិចក្ច ព្យមឈក្ព្យៀងគ្ននឈលើការក្បាស់ឈក្គឿងបឈចចកឈទសណដលអាចទទួលយក

ិ យ
បានននកូនសិសស។ ខ្ុយ
ំ ល់ក្ព្យមក្បតិបតដិតាមវន
័ ទំងឈនុះ។ ខ្ុយ
ំ ល់ថា ក្បសិនជាកូនរបស់ខុ្ប
ំ ំ នឈលើចាប់ក្បតិបតដិ ឬបទបញ្ាតិដ
នានាឈនាុះ អាចបណា
ដ លឱ្យព្យួកឈគទទួលរងនូវចំណាត់ការោក់ វិនយ
័ រួមទំង ការបាត់បង់ឯកសិទធិឈក្បើក្បាស់ឈក្គឿងបឈចចកឈទស ការ
បញ្ឈប់បឈណា
ដ ុះអាសននព្យសា
ី លាឈរៀន ឬការបឈណដញឈចញព្យីសាលាឈរៀន ឬបណដង
ឹ ។
តថឈលខសឈងខប

ព្យ័ត៌មានអ្ំព្យីការធានារា៉ាប់រងឈលើឈក្គ្នុះថានក់ននកូនសិសសឈោយសម ័ក្គចិតដ
គិតក្តឹមនថ្ៃទី 1 ណខកកាោ ឆ្នំ 2016 ឈនុះតឈៅ សិសសសាលាទំងអ្ស់ននសង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ណាណដលបានរងឈក្គ្នុះថានក់
ឈៅកនុងឈព្យលឈរៀន ឬកនុងសកមមភាព្យណដលបានឈរៀបចំឈឡើងឈោយសាលាឈរៀនឈនាុះ នឹងក្តូវបានធានារា៉ាប់រងមានកំ រិតចំឈ ុះឈក្គ្នុះថានក់
ឈក្កាមចាប់ក្បតិបតដិឈលើការធានារា៉ាប់រងសព្យាមខ ឈ

យ
ើ និងឈក្កាមចាប់ក្បតិបតដឈិ លើការធានារា៉ាប់រងឈក្គ្នុះម

សង្កាត់។ ្លក្បឈយជន៍ទំងឈនុះ គឺសាយ
័ ក្បវតដ ឈ

យ
ើ ក្កុមក្គួសារព្យំក្តូវការោក់

ឈនុះ មានកំ រិត។ សំរាប់ព្យ័ត៌មានណថ្មឈទៀត សូមចចឈមើលកនុងឈគ

ទំព្យ័រ

នដរាយសំរាប់សស
ិ សនន

កយសកា
ំ រធានារា៉ាប់រងឈនាុះឈទ ប៉ាណនដការធានរា៉ាប់រង

www.ousd.org/riskmanagement

ឬទក់ទង

ការិយល័យក្គប់ក្គងហានិភយ
័ តាមរយៈទូរស័ព្យាឈលខ 879-1612។

2.

ឈតើកូនឈលាកអ្នក កនុងឈព្យលបចចប
ុ បននឈនុះ ទទួលជំនួយព្យីកមម វិ្ីអាយអ្ីភី (IEP - កមម វិ្ីអ្ប់រំបគគល) ណដរឬឈទ?

3.

កមម វិ្ី្ច
ដួ ឈ្ដម
ើ ការណណនាំ អ្ំព្យម
ី ហាវិទាល័យកាលី

 ទទួល  អ្ត់ឈទ

ន
ាូ ញ៉ា (“CCGI”) - សំរាប់ណតមាតាបិតាននសិសសសាលាអ្ន វិទាល័យ និង វិទាល័យឈទ

កមម វិ្ី្ច
ដួ ឈ្ដើមការណណនាំ អ្ំព្យីមហាវិទាល័យកាលី

ន
ាូ ញ៉ា (សំរាប់ណតអ្ន វិទាល័យ និង វិទាល័យឈទ)

ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ អ្នញ្ជាត ឱ្យសង្កាត់សាលាឈរៀនអ្ូកឡិនដ៍ ្ដល់ព្យ័តមា
៌ នកនុងបញ្ា ឈី ្
ម ុះ ក្បជាសាស្រសដ ឈលខសំគ្នល់សស
ិ ស និង
ក្ព្យឹតប
ដ ក្តព្យិនុារបស់កូនខ្ុ ំ ដល់កមម វិ្ី CCGI សំរាប់ការបំឈ រើឈសវាអ្ប់រជា
ំ ន់ខពស់។
ឈ្
ម ុះកូនសិសស
តថឈលាំនន មាតាបិតា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល

4.

ការក្សាវក្ជាវមតិននកមម វិ្ស
ី ខភាព្យ California Healthy Kids – សំរាប់ណតមាតាបិតាននកូនសិសសថានក់ទី 5 ប៉ាឈណាណុះ

ការក្សាវក្ជាវមតិននកមម វិ្ី California Healthy Kids (សំរាប់ណតថានក់ទី 5)
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ យល់ក្ព្យម ឱ្យកូនខ្ុ ំណដលឈរៀនថានក់ទី 5 ឈនាុះ ចូលរួមកនុងការក្សាវក្ជាវមតិរបស់កមម វិ្ី California Healthy

Kids សំរាប់ឆ្នំ 2016 បាន ឈោយមិនបឈញ្ច ញឈ្
ម ុះរបស់ព្យក
ួ ឈគឈឡើយ។
ឈ្
ម ុះកូនសិសស
តថឈលាំនន មាតាបិតា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល

5.

បដិឈស្មិនអ្នញ្ជាតឱ្យបឈញ្ច ញព្យ័ត៌មានឈចញព្យីបញ្ា ីរាយឈ្
ម ុះឈទ (ចំណា៖
ំ មាតាបិតាភាគឈក្ចើន មិន ឈក្ជើសយកជឈក្មើសឈនុះឈទ)

បដិឈស្មិនអ្នញ្ជាតឱ្យបឈញ្ច ញព្យ័ត៌មានឈចញព្យីបញ្ា ីរាយឈ្
ម ុះឈទ
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ ព្យំចង់ បានឱ្យសង្កាត់បឈញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានឈចញព្យីបញ្ា ីឈ្
ម ុះ” ឈៅឱ្យមនសស ឬក្កុមមនសស ដូចជា អ្ងគការមាតា
បិតា-ក្គូបឈក្ងៀនជា្ែវូ ការ, អ្នកឈក្ជើសឈរើសកូនសិសសចូលមហាវិទាល័យ, អ្ងគភាព្យរោឋភិបាលឈ្សងៗឈទៀត, នដគូណចករំណលក
ទិននន័យ ឬនិឈយជកឈឡើយ។
ឈ្
ម ុះកូនសិសស
តថឈលាំនន មាតាបិតា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល

6.

រួចព្យីការឈក្ជើសឈរើសយកចូលឈ្ាើទហាន – សំរាប់ណតសិសសសាលាណដលលមានអាយ 16 ឆ្នំឈឡើងឈៅប៉ាឈណាណុះ

រួចព្យីការឈរើសយកចូលឈ្ាើទហាន – សំរាប់ណតសិសសសាលាណដលលមានអាយ 16 ឆ្នំឈឡើងឈៅប៉ាឈណាណុះ
ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ ព្យំចង់ បានឱ្យសង្កាត់បឈញ្ច ញ “ព្យ័ត៌មានឈចញព្យីបញ្ា ីឈ្
ម ុះ” (ឈ្
ម ុះ អាសយោឋន្ាុះ និងឈលខទូរស័ព្យ្
ា ុះា ) របស់
កូនខ្ុ ំ ណដលជាកូនសិសសសាលា្មយមសិកា ណដលមានឈ្
ម ុះឈៅាំងឈក្កាមឈនុះ ឈៅឱ្យអ្នកឈរើសទហានឈឡើយ។
ឈ្
ម ុះកូនសិសស
តថឈលាំនន មាតាបិតា/អ្នកអ្ណាព្យាបាល ឬកូនសិសស

ជាណ្នកមួយននតក្មូវការទទួលខសក្តូវថ្មី ឈក្កាមចាប់សស
ិ សក្គប់រប
ូ ទទួលបានឈជាគជ័យ (ESSA) និងការង្ករននសង្កាត់ OUSD ឈឆ្ពុះឈៅរការបនដឈ្ាកា
ើ រណកលំអ្ សំរាប់សស
ិ សទំង
អ្ស់ឈនាុះ សង្កាត់សាលាឈរៀន ក្តូវបានតក្មូវឱ្យឈ្ាកា
ើ រសំគ្នល់សិសសជាឈរៀងរាល់ឆ្នំ ជាមួយមាតាបិតា ណដលកំព្យងចូលបំឈ រើការង្ករកងកមាែំងក្បោប់អាវ្ ឬការង្ករការ

រក្បឈទស

ជាតិឈព្យញឈមា៉ាង។ ឈដើមបីឱ្យឈយើងខ្ុ ំអាចឈ្ាើការសំគ្នល់កូនសិសសទំងឈនុះរបស់សង្កាត់ OUSD បានឈនាុះ សូមឈ្ែើយតបឈៅនឹងសំណួរាំងឈក្កាមឈនុះ៖
ឈតើនាឈព្យលបចចុបបននឈនុះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល របស់សស
ិ ស ចូលបំឈ រើការង្ករកងកមាែំងក្បោប់អាវ្ (កងទ័ព្យឈជើងឈគ្នក, កងទ័ព្យឈជើងទឹក, កងទ័ព្យឈជើងអាកាស, កងមា៉ា រើន ឬ
កងនាវាយមឈ្នរជលសា) ឈព្យញឈមា៉ាងណដរឬឈទ?

ចូលបំឈ រើ _____

អ្ត់ចូលបំឈ រើឈទ _____

ក្បសិនឈបើ ‹ចូលបំឈ រើ› ឈតើការចូលបំឈ រើការង្ករកងកមាែំងក្បោប់អាវ្កនុងឈព្យលថ្មីៗឈនុះ បានចាប់ឈ្ដើមឈព្យលណា (អាចក្បហាក់ក្បណ
ក្បសិនឈបើមានសមាជិកក្គួសារ ឈៅាំងឈលើ បានឈប់ចូលបំឈ រើការង្ករកងកមាែំងក្បោប់អាវ្ ឬការង្ករការ

លបាន)?_______________ (ណខ/នថ្ៃ/ឆ្នំ)

រក្បឈទសជាតិឈព្យញឈមា៉ាងឈៅឆ្នំមនឈនាុះ ឈតើការបំឈ រើឈនុះ ក្តូវបាន

ឈប់ឈៅឈព្យលណា _______________ (ណខ/នថ្ៃ/ឆ្នំ)

ឈ្
ម ុះសិសសសាលា ________________________________________________________________________

នថ្ៃណខឆ្នំកំឈណើត ___________________

ឈ្
ម ុះមាតាបិតា / អ្នកអាណាព្យាបាល ___________________________________________________________

នថ្ៃណខ ___________________________

តថឈលាំននមាតាបិតា / អ្ន កអាណាព្យាបាល ______________________________________________________

នថ្ៃណខ ___________________________

តថឈលាំននសិសសសាលា (ឈបើសិនជា 18 ឆ្នំឈឡើងឈៅ) ______________________________________________

នថ្ៃណខ ___________________________

