
 

 

អត្តសញ្ញា ណក្រងុ (Municipal Ids) 

Municipal IDs គឺជាទម្រង់រួយ នៃអត្តសញ្ញា ណ ដែលពលរែឋរស់នៅក្ន ុងទីម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនវហ្ៀទ ាំងអស់ 

អាចនម្រើម្ាស់ាៃ ។ នែើរបីអាចទទួលាៃរ័ណណ អត្តសញ្ញា ណនៃេះ អនក្ម្ត្ូវរង្ហា ញភសត ុតាង

នៃអត្តសញ្ញា ណររស់ខ្ល ៃួ ៃិងភាពជាអនក្រស់នៅក្ន ុងទីម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀឲ្យអាជាា ធរាៃ ែឹង ។ 

នៅនពលអនក្ទទួលាៃនលខ្អត្តសញ្ញា ណ (ID) សាលាម្ក្ងុ ៃឹងរិៃសួរនាំអនក្អាំពី

សាា ៃភាពអននត ម្រនវសៃ៍ ឬភាពជាពលរែឋអានររកិាំង ន ើយ ។ សាលាម្ក្ងុ ក្៏ៃឹងករពារផងដែរ 

ៃូវព័ត្៌មាៃអត្តសញ្ញា ណម្ក្ងុ នៅតារអ្ីដែលចារ់ត្ម្រូវ ។ ក្រម វធិីអត្តសញ្ញា ណម្ក្ងុ ៃឹងចារ់នផតើរ

ែាំនណើរករនៅរែូវផ្កា រកី្ ឆ្ន ាំ 2019 ។  

 

ការអបរ់ំ នងិការថែទាំរមុារ  

ក្ុមារអាយុ 3 ឬ 4 ឆ្ន ាំ គឺមាៃសិទធិទទួលាៃនសវាក្រម  PHL Pre-K ។ ទទួលព័ត្៌មាៃរដៃារនៅឯ 

phlprek.org ។ អនក្រស់នៅក្ន ុងទីម្ក្ងុនៃេះទាំងអស់ មាៃសិទធិចូលនរៀៃនៅសាលានរៀៃរែឋ ចារ់ពីអាយុ 5 

ឆ្ន ាំ រហូត្ែល់រញ្ច រ់ថ្នន ក្់ ឬរហូត្ែល់ចុងរញ្ច រ់ឆ្ន ាំសិក្ា នៅនពលពួក្នគឈាៃចូលអាយុ 21 ឆ្ន ាំ ។ 

ថ្នន ក្់នរៀៃនៃេះ គឺមាៃសម្មារ់ពលរែឋ ដែលជាអនក្សិក្ាភាសាអង់នគេស ។ សម្មារ់ជាំៃួយក្ន ុងករ

ចុេះនឈាម េះ សូរចូលរក្កៃ់ philasd.org/studentplacement ។ 

 

សវុត្ថភិាពសាធារណៈ  

សាលាម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ រិៃដរៃជាអនក្អៃុវត្តចារ់សហព័ៃធ ដផនក្អននត ម្រនវសៃ៍ ន ើយ ។ 

ក្ងៃគរាលម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ រិៃសួរនាំអាំពីសាា ៃភាពអននត ម្រនវសៃ៍ ឬភាពជាពលរែឋ

អានររកិាំង ររស់អនក្ដែលខ្ល ៃួជួរន ើយ នោយអនក្ទាំងននេះគឺររួរញ្ច លូទាំងជៃរងនម្រេះ 

ៃិងសាក្សីដែលាៃន ើញអាំនពើឧម្ក្ិែឋក្រម  ។ ៃរណាមាន ក្់ដែលគិត្ថ្ន ខ្ល ៃួជាជៃរងនម្រេះពី

អាំនពើឧម្ក្ិែឋក្រមនៃករសអ រ់នខ្ព ើរ សូររាយករណ៍រក្កៃ់នយក្ោឋ ៃៃគរាលម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ ។ 

អនក្អាចដស្ងរក្ទីក្ដៃេងៃគរាលែីវសរ ិក្ម្រចាាំរួលោឋ ៃ នៅឯអាសយោឋ ៃ ៖ 

www.phillypolice.com/districts/ 

 

ភាពជាពលរដ្ឋអាមេរកិាាំង 

ករកេ យខ្ល ៃួជាពលរែឋអានររកិាំង គឺ ទទួលាៃអត្ថ ម្រនោជៃ៍ជានម្ចើៃ មាៃជាអាទិ៍ 

រនងា ើៃករទទួលាៃជាំៃួយនលើករនធ្ីែាំនណើរ អាចនធ្ីកររែឋ  ម្ពរទាំងសិទធិនាេះនឆ្ន ត្ ។ អនក្អាច

អាៃព័ត្៌មាៃរដៃារអាំពីករនម្ត្ៀរខ្ល ៃួកេ យជាពលរែឋអានររកិាំង នៅក្ន ុងវ ៉ិរនសត្៍ររស់នយើងខុ្្ាំ 

តារអាសយោឋ ៃ ៖ https://bit.ly/2GANapL  

  

ការទទួលបានជាំនួយថនែរភាសា (Language Access) 

ករោិល័យក្ិចចករអននត ម្រនវសៃ៍ (Office of Immigrant Affairs) ជាអនក្ម្គរ់ម្គងដផនក្ករទទួល

ាៃជាំៃួយដផនក្ភាសាម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ (Language Access Philly) ដែលជាក្រម វធិី

ជាំៃួយដផនក្ភាសាររស់សាលាម្ក្ងុ នោយផតល់ជូៃនសវាក្រមរក្ដម្រភាសានោយឥត្គិត្នលេែល់អនក្ដែល

សរត្ាភាពដផនក្ករអាៃ ៃិោយ សរនសរ ឬករយល់ភាសាអង់នគេស ជារទោឋ ៃ នៅមាៃក្ម្រិត្ ។ 

នែើរបីទទួលាៃជាំៃួយ ឬទទួលាៃព័ត្៌មាៃពីទីភាន ក្់ង្ហរណារួយ ររស់សាលាម្ក្ងុ សូរចុចនលខ្ 3-

1-1 រចួសូរម្ារ់ករទូីរស័ពរពីភាសាដែលអនក្ៃិោយ ។ សម្មារ់ព័ត្៌មាៃរដៃារ សូរចូលរក្កៃ់ 

www.phila.gov/programs/language-access-philly 

 

ជាំនួយអមតត ក្បមវសន ៍ 

ជាំៃួយនោយរិៃគិត្នលេ ៃិងមាៃសុវត្ា ិភាព អាំពីអននត ម្រនវសៃ៍ គឺមាៃផតល់ជូៃ នោយនែគូរួយ ក្ន ុង

ចាំនណារនែគូជានម្ចើៃររស់នយើងខុ្្ាំ ។ សូរម្រងុម្រយ័ត្នចាំនពាេះអនក្ផតល់នសវាក្រមអននត ម្រនវសៃ៍ដែលរិៃ

មាៃអាជាា រ័ណណ ចាស់លាស់ ដែលអាចទញយក្ផលម្រនោជៃ៍ពីអត្ិលិជៃ ។ អនក្ម្ត្ូវទទួល

យក្ជាំៃួយដត្ពីនរធាវដីែលមាៃអាជាា រ័ណណ  ៃិងគួរឲ្យនជឿជាក្់ ឬអនក្ត្ាំណាងដែលគួរឲ្យទុក្ចិត្តាៃ 

ដត្រ ុនណាណ េះ ។ 

 

រចិ្ចការពារពកីារមរ ើសមអើង  

ពលរែឋ ម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ មាៃសិទធិរចួផុត្ពីករនរសីនអើងករសងសឹក្ ៃិងក

ររុក្គូៃទាំងឡាយណាដែលខ្ុសចារ់នៅក្ដៃេងនធ្ីករ នៅតារផរេះ ៃិងតារក្ដៃេងសាធារណៈ ។ 

នែើរបីរត ឹងចាំនពាេះកររំនលាភរាំពាៃដផនក្ករង្ហរ អចលៃម្ទពយ ឬរញ្ញា ពាក្់ព័ៃធៃឹងករនរសីនអើងតារ

ទីសាធារណៈ សូរទក្់ទងរក្កៃ់ សន ងករម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ ដផនក្ទាំនក្់ទាំៃងពលរែឋ (PCHR, 

Philadelphia Commission on Human Relations) តារអាសយោឋ ៃ pchr@phila.gov ឬ 

សូរនៅទូរស័ពររក្ដខ្សអនរិក្ តារនលខ្ 215-686-2856. 

 

ការថែទាំសខុភាព  

ករដលទាំសុខ្ភាពមាៃត្នរេនថ្នក្ក្ន ុងម្រអាសៃន  ៃិងសាា ៃភាពរិៃអាសៃន  

គឺមាៃផតល់ជូៃនៅម្គរ់រៃរ ីរនពទយរែឋ  ៃិងនៅតាររណឌ លសុខ្ភាពម្ក្ងុទាំងអស់ ។  

នយក្ោឋ ៃសុខ្ភាពផល វូចិត្ត ម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ (Philadelphia’s Division of Behavioral Health) 

មាៃផតល់ជូៃនសវាក្រមដលទាំសុខ្ភាពផល វូចិត្ត  ចាំនពាេះរៃុសសនពញវយ័ ៃិងក្ុមារ ដែលម្ត្ូវករនសវាក្រម

នវជជសាវសត  សងគរក្ិចច ៃិងករអរ់រំ ។ រណាត ញនៃករផតល់នសវាក្រមនៃេះ មាៃររួរញ្ច លូ

រណឌ លសុខ្ភាពផល វូចិត្តសហគរៃ៍ចាំៃួៃ 11 ទីភាន ក្់ង្ហរឯក្នទសសុខ្ភាពផល វូចិត្តជាង 30 

ៃិងរជឈរណឌ លន េ្ ើយត្រវរិត្ត ិចាំៃួៃ 5 ។ 

ម្គួសារដែលមាៃម្ាក្់ចាំណូលទរ ដែលមាៃកូ្ៃពីអាយុ 0 ែល់ 13 ឆ្ន ាំ អាចទទួលាៃនសវាក្រម

ដលទាំក្ុមារនោយរិៃអស់ម្ាក្់ ឬក្ន ុងត្នរេនថ្នក្ ៖ https://bit.ly/2V9uG2L 

 

អង់មលេសជាភាសាទពីីរ 

មាៃថ្នន ក្់នរៀៃ ESL ជានម្ចើៃ ដែលរនម្ងៀៃនោយឥត្គិត្នលេ ឬផតល់ជូៃក្ន ុងត្នរេនថ្នក្ ែល់ពលរែឋ

ហ្ីឡាដែលនហ្យៀ ។ សូរនម្រើដផៃទីចលននៃេះ នែើរបីដស្ងរក្អនក្ផតល់នសវាក្រម

កររនម្ងៀៃភាសាអង់នគេស ដែលនៅជិត្នលាក្អនក្ ៖ https://bit.ly/2sqvbvD  

 

ទរទ់ងេរមយើងខ្ញាំ 

នត្ើអនក្មាៃសាំណួរ/ឬមាៃក្ង្ល់អ្ីនទ? សូរទក្់ទងករោិល័យ  

ក្ិចចករអននត ម្រនវសៃ៍ (Office of Immigrant Affairs) តារនលខ្ 215-686-0876 ឬ 

OIA@phila.gov 

 

អនក្អាចទទួលាៃព័ត្៌មាៃពីនយើងខុ្្ាំតារ Facebook ៃិង Twitter នៅឯ @PhillyOIA 

 

 

 

ធនធានសក្មាប់ជនអមតត ក្បមវសន៍រស់មៅរន ញងក្រងុហ្វ៊ីឡាថែលមហ្យៀ  

សាលាម្ក្ងុហ្វ៊ីឡាដែលនហ្យៀ ផតល់កររាំម្ទែល់ពលរែឋររស់ខ្ល ៃួម្គរ់ររូ ។ នសវាក្រមរួយភាគធាំររស់សាលាម្ក្ងុ មាៃផតល់ជូៃពលរែឋ ម្គរ់ររូ នោយរិៃគិត្អាំពី

សាា ៃភាពជាពលរែឋអានររកិាំង ឬសាា ៃភាពអននត ម្រនវសៃ៍ររស់ពួក្នគន ើយ ។ រុគគលិក្សាលាម្ក្ងុ រិៃសួរអាំពីសាា ៃភាពររស់អនក្ដែលពួក្នគជួរន ើយ ។ 
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