កិច្សច ហប្រតិរតតកាិ រសាលាររៀនភតឡែន
ដំណងឹ ច្ុុះរ្ម ុះកម្មវធិ ម្ី រតតយ្យដ្ឋាននិងការច្ុុះរ្ម ុះថ្នាក់កមាុ រដ្ឋាន ២០១៩-១៩
វិធានការទី១- ការច្ុុះរ្ម ុះរប្ម្ងុ

រដើម្បីរង្គងររ់ការច្ុុះរ្ម ុះម្រតតយ្យដ្ឋានរនុះ អ្ាកប្តូវឡតរំរេញប្ររ់វិធានការទំងរួនយ៉ា ងរនុះ៖
ការទទួលលិខតិ ច្ុុះរ្ម ុះរប្ម្ងុ នឹងចារ់ទទួល េីថ្ងៃ ទី២៦ កុម្ៈភ រៅ ទី៩ ម្ីនា ឆ្ាំ២០១៨
អ្ាកអាច្រៅយ្កលិខិតដ្ឋក់ពាកយអ្ំេីៈ



សាលារឋម្សិកាណាម្ួយ្ក៏បាន
រៅម្ជ្ឈម្ណឌ លេហុភាសា/ការិយល័យ្ម្នទីរអ្រ់រម្ប្កុងភទឡែន

 តាម្ររហៈទំេ័រ www.2.portlandschools.org
សូម្រ្ញើរៅវិញ នូវលិខតិ រំរេញរហើយ្សាលារឋម្សិកាប្រចាំតំរន់ ររស់អ្ាក។
លិខិតណា ឡដលបានទទួលរនាទរ់េីថ្ងៃ ទី៩ ម្ីនា នឹងប្តូវរញ្ចូលរៅកាងុ រញ្ជីរង់ចា។ំ
វិធានការទី២ – ដំរណើរការចារ់រឆ្ាត ររើប្តូវការនឹងរធវើ (សបាតហ៍ទី១២ ម្ីនា ២០១៨)
រនទរ់ររៀនអាច្ទទួលយ្កសិសសច្ូលឡត១៦នាក់រ៉ាុរណាណុះ។ ររើមានសិសសរលើសេី១៦នាក់ កាងុ ម្ួយ្ថ្នាក់ នឹងប្តូវរធវើការចារ់រឆ្ាត។ សិសស ឡដលជារ់រឆ្ាត នឹងប្តូវជ្ប្មារជ្ូនដំណឹងរៅសបាតហ៍ ទី១២ម្ីនា ២០១៨។
វិធាការទី៣ – ការច្ុុះរ្ម ុះសិសស
ការច្ុុះរ្ម ុះសិសស ប្តូវរធវរើ ញ្ចរច្់ រនាលុះសបាតហ៍ ទី ១៩ ម្ីនា និង ទី២០ រម្សា ២០១៨។ រលាកអ្ាកនឹងបានទទួលការឡណនាំច្ុះុ រ្ម ុះ រេលណា ឡដលកូនអ្ាក ប្តវូ ររទទួលយ្កច្ូលររៀន។
(ររើអ្ាកច្ុុះរ្ម ុះម្ិនទន់រេល នឹងប្តូវច្ុុះកាងុ រញ្ជីរង់ចាំ)
វិធានការទី៤ – ការរធវតើ សិ អ្ំេកាី ររីកច្រប្ម្នើ ររស់សសិ ស
ការរធវើតិសអ្ំេកាី ររីកច្រប្ម្ើន ររស់សិសស នឹងរធវើរៅកាុង ឡខឧសភា/ម្ិងនាុ ២០១៨
រេលរវលាណាត់ជ្រួ នឹងរ្ញើជ្នូ រលាកអ្ាក។
ការដឹកជ្ញ្ជនូ សិសសថ្នាក់ម្រតតយ្យដ្ឋាន ម្ិនមានរទ។
មាតារិតាប្តវូ ឡតយ្កកូនរៅ-ម្កសាលា រដ្ឋយ្ខលនួ ឯង ។

ទីតាំងរនទរ់ររៀន
សាលារឋម្សិកា

មានទីលំរៅកាងុ តំរន់
អ្ុីស អ្ិន

រេលរមា៉ាងររប្ងៀន
៨ និង ៣០-២និង៥០ ររសៀល

East End Community* (១ រនទរ់)
សាលារឋម្សិកា

ប្េីសាំសកត់

៨ និង ៣០-២និង៣០ ររសៀល

Presumpscot* (១ រនទរ់)
សាលារឋម្សិកា

រីរវីងឹន

៨ និង ៣០-១និង៣០ ររសៀល

The Opportunity Alliance*
សាលារឋម្សិកា

ថ្រ៉ៃរី
ហល ថ្ែសិត ែងហវិលែូ អ្ូហសិន

៨-១ ររសៀល
៨ និង ៣០-២និង៣០ ររសៀល

Hall Elementary
សាលា PATHS

ហល ថ្ែសិត ែងហវិលែូ អ្ូហសិន

៨ និង ៣០-១និង១៥ ររសៀល

ហល ថ្ែសិត ែងហវិលែូ អ្ូហសិន
ឬប្រួសារណាម្ួយ្ ប្តូវការរម្ើលរកមង
រនាទរ់ម្រតតយ្យដ្ឋានរិទទវ រ

ម្រតតយ្យដ្ឋាន ៨ និង ៣០-១និង១៥ ររសៀល
មានអ្ាករម្ើលរកមង ឡតប្តូវរង់ថ្ងលឈ្លួល

Riverton Elementary (២រនទរ)់

(១ រនទរ់)
រៅ Youth និង Family Outreach

* មានន័យ្ថ្ន ជាកម្មវធិ ី ររស់សាលា Title 1
 កូនអ្ាកប្តូវមានអាយ្ុរប្ម្រ់៤ឆ្ាំរៅឬម្ុន ថ្ងៃ ទី ១៥ ឡខតុលា ឆ្ាំ ២០១៨ រទើរមានលទធភាេច្ូលកម្មវិធីរនុះបាន និងមានទីលំរៅកាងុ ប្កុងភទឡែន
រដារម្៉ាន្ង។
 សិសសទំងឡាយ្ នឹងចាត់រៅតាម្ថ្នាក់ ថ្នសាលាររៀនជ្ិត្ទុះររស់ររស់ខលួន ឡតររើគ្មមនសាលាជ្ិត្ទុះខលួន េួកររនឹងរញ្ចលូ រៅកាុងការចារ់រឆ្ាតសង្កកត់
រដើម្បីរញ្ចូលរៅកាុងសាលា Hall, PATHS និង YFO ។
 រនុះជាកម្មវិធីម្តរតតយ្យដ្ឋាន ម្ិនរង់ថ្ងលឈ្ាួល ឡដលរច្ចុរបនារនុះ ជាថ្ដរូររស់សាលាភទឡែន ជាម្ួយ្និង Youth and Family Outreach,
The Opportunity Alliance និង Catherine Morrill Day Nursery.
ររើមានសំណួរ សូម្ទក់ទងរលខ ៨៤៤-៨២៣៧។ ររើអ្ាកប្តូវការអ្ាករកឡប្រភាសា សូម្ទូរស័េទកម្មវធិ ីេហុភាសារលខ ៨៧៤-៨១៣៥

កិច្សច ហប្រតិរតតកាិ រសាលាររៀនភតឡែន
ដំណងឹ ច្ុុះរ្ម ុះកម្មវធិ ម្ី រតតយ្យដ្ឋាននិងការច្ុុះរ្ម ុះថ្នាក់កមាុ រដ្ឋាន ២០១៩-១៩
វិធានការទី១- ការច្ុុះរ្ម ុះរប្ម្ុង

នាម្រកមង: ______________________________សាលាប្រចាំតរំ ន់:___________________
ឆ្ាំកំរណើត: ________/_________/ ____________ (ប្តូវឡតថ្ងទៃ ី១៦ តុលា ២០១៣ រហូតដល់ទី១៥ តុលា ២០១៤)
ឡខ

រភទ:

ថ្ងៃ

ឆ្ាំ

_____ប្រុស _____ប្សី

មាតារិតា/អាណាេាបាល: _________________________________________________________________
ទីលំរៅ: _____________________________________________ភទឡែន, ឡម្៉ាន

Zip code: ________

ទូរស័េ:ទ __________________________ អ្ុីរម្៉ាល: _________________________________________
រតើអ្ាកប្តូវការអ្ាកឡប្រភាសាឬរទ? _____បាទ/ចាស

_____រទ ររើបាទ/ចាស រតើភាសាអ្វី៖____________________

រតើកំេងុ ឬបានច្ុុះរ្ម ុះររៀនកាងុ : (សូម្រូសយ្កទំងអ្ស់ តាម្តប្ម្ូវការ)
Child Development Services

Occupational TherapyPhysical Therapy

Play Group

Preschool

រតើអ្ាកប្តូវការរររម្ើលរកមងម្ុនឬរប្កាយ្រមា៉ាងច្ូលររៀនឬរទ?

បាទ/ចាស

Child Care

Speech Therapy
Head Start

រទ

(ជ្រប្ម្ើសរម្ើលរកមង មានតាម្រដ្ឋយ្កឡនលង តាម្រយ្ៈចារ់រឆ្ាត រហើយ្ប្តូវរង់ថ្ងឈ្
ល ាួល្ង។)
តាម្រំនូសខាងរប្កាម្រនុះ រតើប្បាក់ឡខ ររស់ប្រួសារមានរប្ច្នើ ជាងរញ្ជីរនុះឬរទ? (សូម្រុសរងវង់):

បាទ

រទ

ទំហុ៊ុំប្រួសារ (ច្ំនួនម្ុសស)

២

៣

៤

៥

៦

៧

សរុរប្បាក់ឆ្ាំ ប្រួសារ

$១៦,២៤០

$២០,៤២០

$២៤,៦០០

$២៨,៧៨០

$៣២,៩៦០

$៣៧,១៤០

៨
$៤១,៣២០
(ឡងម្ $៤,១៦០ សប្មារ់
មាាក់)

ខញុំយ្ល់រហើយ្ថ្ន វាម្ិនមានការរដកជ្ញ្ជូនសិសសរទ រហើយ្ខញុំអាច្ដឹកសិសសរៅ-ម្កេីសាលាម្រតតយ្យដ្ឋានបាន។
ខញុំយ្ល់រហើយ្ថ្ន ខញុំប្តូវរំរេញការច្ុុះរ្ម ុះនិងយ្កកូនរៅរធវើតិស រទើរអាច្ធានាឱ្យបានសាលាម្រតតយ្យដ្ឋានរនុះ។

___________________________________________
(ហតតរលខាមាតារិតា)

(កាលររិរច្េទ

សូម្រ្ញើលិខិតរំរេញរហើយ្និងការសទង់ម្តិរនុះរៅសាលាប្រចាំតំរន់អ្ាកឬរ្ញើរៅ: Portland Public Schools, Attn: Pre-K, 353 Cumberland Avenue, Portland, ME 04101

ការសទងម្់ តិ អ្ំេកាី ររប្រភាើ សាកំរណើត
មាតារិតា/អ្ាកអាណាេាបាល ជាទីរម្ប្តីៈ
រដារម្៉ានសូម្សាវ រម្ន៍រលាកអ្ាកម្កេីប្ររ់ប្រថ្េណីយ្៍និងភាសារ្សងៗគ្មា។ ការនិយយ្ភាសាបានរលើសេីម្ួយ្រែើងរៅរឺជាកំណរ់ប្ទេយម្ួយ្ រហើយ្រយ្ើងសូម្ជ្ប្ម្ុញប្រួសារទំងអ្ស់ឡងរកាភាសាកំរណើតររស់េកួ ររ កាុងរេល
កំេុងសិកាភាសាអ្ង់ររលស។ សិសសទំងឡាយ្ ឡដលនិយយ្និងយ្ល់ភាសាដថ្ទណាម្ួយ្ អាច្នឹងមានលទធភាេជ្ំនួយ្ភាសាអ្ង់ររលស រដើម្បីបាន្នរៅដល់កប្ម្ឹតសតង់ដ្ឋររស់រដា។ សំណួរទំងឡាយ្ខាងរប្កាម្រនុះ តប្ម្ូវ
ឱ្យសិសសប្ររ់រូរ េីថ្នាក់ម្រតតយ្យដ្ឋានរៅទី១២ នឹងជ្ួយ្ដល់សាលា សរប្ម្ច្ថ្ន រតើកនូ អ្ាកនឹងអាច្មាន្លប្ររយជ្ន៍ េីប្កុម្រសវាជ្ំនួយ្ខាងភាសាអ្ង់ររលសឬក៏ម្ិនមាន។ ររើភាសាណាម្ួយ្ ប្តូវររជ្ូនដំណឹងម្ករយ្ើង កូន
អ្ាក នឹងប្តូវរធវើតិសច្ប្មាញ់ភាសាអ្ង់ររលស។ េឹងរលើេិនទុ ររស់កូនអ្ាក អាច្ររចាត់រៅកាុងប្កុម្អ្ាកសិកាភាសាអ្ង់ររលស រហើយ្មានលទធភាេទទួលជ្ំនួយ្ខាងភាសាអ្ង់ររលស។ ររើអ្ាកច្ង់បានលិខិតរនុះនិងការសទង់ម្តិខាង
រប្កាម្ ជាភាសារ្សងណាម្ួយ្ឬអ្ាកច្ង់បានអ្ាករកឡប្រភាសាអ្ាក សាលា ររស់អ្កា នឹងរំរេញរំណងអ្ាកបាន។ ររើអ្កា មានសំណួរអ្ំេីការសទង់ម្តិរនុះ សូម្ទក់ទងនាយ្កសាលា ររស់កូនអ្ាក។ សូម្ប្ជារថ្ន រយ្ើងរប្រើប្បាស់
ច្រម្លើយ្ ររស់អ្ាកសប្មារ់ឡតការអ្រ់រំនិងសិការ៉ាុរណាណុះ។ លិខិតសទង់ម្តិ ឡដលអ្ាកបានរំរេញរហើយ្ នឹងរកាទុកកាុងសំរៅឯកសារអាច្ិថ្ង្គនតយ្៍ ររស់កូនអ្ាក រហើយ្មានឡតរុររលិកសាលាររៀនរទ ឡដលអាច្ររើករម្ើលបាន។
ម្ិនមានសាលា ណាម្ួយ្ ឡដលប្តូវការច្ង់ដឹងររឿងអ្រនាតប្ររវសន៍ ររស់សមាជ្ិក ថ្នប្រួសារអ្ាករែើយ្។
រដ្ឋយ្រសាម ុះ,
អ្ាកប្សី ឡណនសុី ម្ុលលិន
នាយ្កប្កសួងអ្រ់រំរដារម្៉ាន ឡ្ាកការសិកាភាសាអ្ង់ររលសជាភាសាទីេីរនិងរទវភាសា
នាម្សិសស:____________________________ ថ្ងៃ-ឡខ-ឆ្ាំ________
សាលាររៀន:____________________________ ថ្នាក់:
សូម្កុទំ កុ ច្រម្លយ្ើ ច្ម្ហររចាល

ម្រតតយ្យដ្ឋាន

1. រតើភាសាអ្វម្ី ួយ្ ឡដលកូនអ្ាកនិយយ្ម្ុនដំរូង? _________________________________
2.

រតើភាសាណាម្ួយ្ ឡដលកូនអ្ាកប្សលួ និយយ្និងង្កយ្យ្ល់ជាងររ? _____________________________

3.

រតើភាសាណាម្ួយ្ ឡដលកូនអ្ាករប្រញើ ឹកយរ់ រេលនិយយ្ជាម្ួយ្អ្ាកដថ្ទ?____________________

ហតថរលខាមាតារិតា/អ្ាកអាណាេាបាលៈ__________________កាលររិរច្េទៈ______________
សប្មារ់ឡតសាលារប្រើប្បាស់រ៉ាុរណាណុះ
កំណត់សមារល់រប្កាយ្ការច្ុុះរ្ម ុះ៖ ររើសិនជាម្ិនមានភាសាដថ្ទរប្ៅេីអ្ង់ររលស រញ្ជជក់រដ្ឋយ្មាតារិតា/អ្ាកអាណាេាបាលកាុងលិខតិ សទង់ម្តិរនុះ
អ្ាករធវើតិស ប្តូវរធវើជាភាសាអ្ង់ររលស រលើកឡលងឡតឡតរលាកប្រូអ្ាកប្រូបានរ្លើយ្ជាវិជ្ជមាន រលើសំណួរ១ឬទំងេីរខាងរប្កាម្រនុះ។
១, រតើអ្កា បានកត់សមារល់ថ្ន សិសសរប្រើភាសាណាម្ួយ្រប្ៅេីភាសាអ្ង់ររលសឬរទ?
២, រតើសិសសរនុះបានរញ្ជជក់ប្បារ់អ្ាកថ្ន នាងរប្រើភាសារ្សង រប្ៅេីភាសាអ្ង់ររលសឬរទ?
ហតថរលខាប្រូៈ_____________កាលររិរច្េទៈ__________________
P159- KHM Pre-K Registration Form

