
 

 

ឆ្ន ាំសិក្សា 2022-2023 

ពាក្សយសសន ើស ាំក្សម្ម វធីិ PHLpreK 
 

ស េះគឺជាពាក្សយស ាំក្សម្ម វធីិ PHLpreK ដែលជាក្សម្ម វធីិម្សតេយ្យសិក្សាន ទីក្ក្សងុ Philadelphia សក្ាប់សក្សមងអាយ្  3 ឆ្ន ាំ សៅ 4 

ឆ្ន ាំ។ តាម្រយ្ៈការបាំសេញពាក្សយស ាំស េះ 

អ្នក្សក្សាំេ ងដាក់្សពាក្សយចូលរមួ្ក្សម្ម វធីិស េះសៅក្សដ ែងអ្នក្សផ្េល់សសវាក្សម្ម វធីិអ្ប់រំក្ស ារតូចៗដែលា សិទធិ 

 ិងចូលរមួ្ក្សន ុងក្សម្ម វធីិស េះ។ សក្ាប់បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នក្សផ្េល់សសវាចូលរមួ្ក្សន ុងក្សម្ម វធីិ PHLpreK សូម្ចូលសៅកា ់សគហទាំេ័រ 

www.phlprek.org ឬទូរសេទសៅសលខ 844-PHL-PREK។ 

កម្ម វធីិ PHLpreK ត្រវូបានផ្តល់មូ្លនិធិឧបរថម្ភដោយស្ថថ ប័នពនធដលើដេសជ្ជៈននទីត្កងុ Philadelphia។ 
 

អ្ាំេីសិទធិទទួលបា ក្សម្ម វធិី PHLpreK 
 

លក្សខខណ្ឌ ដតមួ្យ្គត់ក្សន ុងការទទួលបា សិទធសិក្ាប់ការចូលរមួ្ក្សម្ម វធីិ PHLpreK ក្សន ុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំសិក្សា 2022-2023 គឺ៖ 
 

• កូ្ស ក្តវូា អាយ្  3 ឬ 4 ឆ្ន ាំគិតក្តមឹ្នងៃទី 1 ដខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2022 

• ក្គួសារក្តូវដតរស់សៅក្សន ុងទីក្ក្សងុ Philadelphia 

េ័ត៌ា ដែលក្បមូ្លបា សៅក្សន ុងពាក្សយស េះ ងឹជួយ្ក្ក្សមុ្ PHLpreK ក្សន ុងការភ្ជជ ប់ទាំនាក់្សទាំ ងក្គួសារន ក្សម្ម វធីិ PHLpreK 

ជាមួ្យ្ ឹងសសវាក្សម្ម  ធ ធា   ិងអ្តថ ក្បសោជ ៍សផ្េងៗ។ 

េ័ត៌ា ដែលក្បមូ្លបា សៅក្សន ុងពាក្សយស េះក្ស ៏ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សែើម្បីដសែងយ្ល់បដ ែម្អ្ាំេីក្គួសារដែលក្សាំេ ងចូល

សក្បើក្សម្មវវធីិ PHLpreK  ិងសែើម្បីក្សាំណ្តធ់ ធា បដ ែម្ដែលក្តូវការសៅក្សន ុងសហគម្ ៍សក្ាបក់្គួសារដែលា កូ្ស តូច។ 

េ័ត៌ា ក្សាំណ្ត់អ្តេសញ្ញា ណ្ផ្ទទ ល់ខល  ួដែលដាក់្សបញ្ច លូក្សន ុងក្សម្ម វធីិស េះ ឹងរក្សាការសាៃ ត់ 

សហើយ្េ័តា៌ ទាំនាក្ស់ទាំ ងក្ស ារ/ក្គួសារ ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សដាយ្ប គគលិក្សន ក្សម្ម វធីិ PHLpreK 

សែើម្បីក្បាក្ស័យ្ទាក់្សទាំ ងជាមួ្យ្ក្គួសារអ្ាំេីក្សម្ម វធីិ PHLpreK ប  ស ណ្ េះ។  
 

សាំណួ្រអ្ាំេីពាក្សយស ាំ 

េ័ត៌ា ក្ស ារ 
 

នាម្ខល  ួរបស់ក្ស ារ៖ __________________________ នាម្ក្ស េ្ លរបសក់្ស ារ៖ ____________________________ 
 

នាម្ក្តកូ្សលរបសក់្ស ារ៖ ________________________ 
 

សលខផ្ល វូ  ិងស ម្ េះផ្ល វូរបសក់្ស ារ៖ ___________________________________________________________________ 
 

ទីក្ក្សងុ៖ ______________________ រែឋ៖ ____________ សលខកូ្សែតាំប ៖់ __________________________ 
 

សតើក្ស ារបចច ុបប ន រស់សៅក្សន ុងជក្ម្ក្ស លាំសៅដាឋ  ងមបីស េ្ េះអាស ន  ឬលាំសៅដាឋ  ងមីដែលសងឆ់្ប់រហស័ 

ឬសាន ក្ស់សៅបស េ្ េះអាស នក្សន ុងផ្ទេះអ្នក្សែនទ? (គូសធីកមួ្យ)   បាទ/ចាស   សទ 
 

នងៃដខឆ្ន ាំក្សាំសណ្ើតរបសក់្ស ារ៖ នងៃ ____________ / ដខ ____________ / ឆ្ន ាំ ____________ 
 

សេទន ក្ស ារ (គូសធីកមួ្យ)៖  ក្បសុ  ក្ស ី  សេទទីប ី
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ពាក្យស ុំក្ម្មវិធី PHLpreK - ឆ្ន ុំសិក្ា 2022-2023 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពច្ងុធរោយធៅថ្ងៃទី 25/3/2022  ទំព័រ 2 ថ្ន 6 

សតើកូ្ស របស់សោក្សអ្នក្សធាែ បទ់ទួលបា សសវាដងទាាំក្ស ារដែរឬសទ? (គូសធីកមួ្យ)    បាទ/ចាស         សទ 

សតើកូ្ស របស់សោក្សអ្នក្សបចច ុបប នក្សាំេ ងទទួលបា សសវាអ្ េរាគម្ ែ៍ាំបូង ឧ. សសវាក្សម្មកាយ្សម្បទា 

សសវាក្សម្មេាបាលការ ិោយ្ ឬក្បសេទសសវាេាបាលសផ្េងសទៀតដែរឬសទ? (គូសធីកមួ្យ)     បាទ/ចាស         សទ 

សតើកូ្ស របស់សោក្សអ្នក្សា ដផ្ ការសសវាក្សម្ម ក្គួសារលក្សខណ្ៈប គគលបចច ុបប ន  (IFSP) ឬដផ្ ការអ្ប់រលំក្សខណ្ៈប គគល 

(IEP) ដែរសទ? (គូសធីកមួ្យ)    បាទ/ចាស         សទ 

សតើក្គួសារចូលរមួ្ក្សន ុងក្សម្ម វធីិជាំ ួយ្្មួ្យ្ែូចខាងសក្កាម្ដែរសទ? 

• ជាំ ួយ្បស េ្ េះអាស នសក្ាប់ក្គួសារក្ក្សកី្ក្ស (TANF)    បាទ/ចាស         សទ 

• ក្សម្ម វធីិអាហារបាំប  បដ ែម្េិសសសសក្ាប់ស្តសេ ី ទារក្ស  ងិក្ស ារ (WIC)    បាទ/ចាស         សទ 

• ក្សម្ម វធីិជាំ ួយ្អាហារបាំប  បដ ែម្ (SNAP)    បាទ/ចាស         សទ 

• ក្បាក្សច់ាំណូ្លស េ ិស ខបដ ែម្ (SSI)    បាទ/ចាស         សទ 

សូម្បញ្ញជ ក្សថ់ាសតើចាំណ្ ច្មួ្យ្ែូចខាងសក្កាម្ក្តឹម្ក្តូវ? 

 ការដងទាាំបីបាចច់ញិ្ច ឹម្កូ្ស     ការដងទាាំសដាយ្ញាតសិនាេ      ឪេ ក្ស/ាេ យ្ជាប់គ ក្ស    ជ សេៀសខល  ួ  

េ័ត៌ា ក្គួសារ 

ស ម្ េះរបសា់តាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ ______________________________________________________ 

 

នាម្ក្តកូ្សលរបសា់តាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ _________________________________________________ 

 

ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាលជាមួ្យ្ ឹងក្ស ារ៖ __________________________________ 

 

អាសយ្ដាឋ  របសា់តាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ _________________________________________________ 

 

សលខទូរសេទរបសា់តាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ __________________________   ទូរសេទនែ    ទូរសេទសៅផ្ទេះ    

 ទូរសេទសៅក្សដ ែងសធែ ើការ 

អាសយ្ដាឋ  អ្ ីដម្លរបស់ាតាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ __________________________________________ 

 

ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អា្េាបាលជាមួ្យ្ ងឹអ្នក្សដងទាាំទីេីរ៖ ______________________________ 

 
 

ស ម្ េះរបសា់តាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ _____________________________________________________ 

 

នាម្ក្តកូ្សលរបសា់តាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ ________________________________________________ 

 

ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាលជាមួ្យ្ ឹងក្ស ារ៖ __________________________________ 

 

អាសយ្ដាឋ  របសា់តាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ ________________________________________________ 

 

សលខទូរសេទរបសា់តាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ __________________________   ទូរសេទនែ    ទូរសេទសៅផ្ទេះ 

 ទូរសេទសៅក្សដ ែងសធែ ើការ 

អាសយ្ដាឋ  អ្ ីដម្លរបស់ាតាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាល៖ __________________________________________ 

 

ទាំនាក្ស់ទាំ ងរបស់ាតាបិតា/អា្េាបាលជាមួ្យ្ ងឹអ្នក្សដងទាាំទីមួ្យ្៖ _____________________________ 
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ពាក្យស ុំក្ម្មវិធី PHLpreK - ឆ្ន ុំសិក្ា 2022-2023 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពច្ងុធរោយធៅថ្ងៃទី 25/3/2022  ទំព័រ 3 ថ្ន 6 

ក្សិចច ក្េម្សក្េៀងក្គប់ក្គងចិញ្ច ឹម្បីបាច់ដងរក្សាកូ្ស  
ក្សម្ម វធីិ ឹងស មតថាមិ្ ា ការរតឹប េ ឹងសិទធិរបសា់តាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាលក្សន ុងការប េទទួលបា ការជូ 

ែាំណ្ឹងអ្ាំេីវឌ្ឍ ភ្ជេន ការសិក្សារបសកូ់្ស គាត់  ងិចូលរមួ្ក្សន ុងសក្សម្មភ្ជេរបស់សាោសឡើយ្។ 

ាតាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាល ឹងក្តូវបា រារាាំងមិ្ ឲ្យចូលរមួ្ក្សន ុងការអ្ប់រំរបស់កូ្ស គាត់ដតក្សន ុងក្សរណ្ែីីកាបង្គគ ប់

របសត់ ោការដែលបា ច េះហតែសលខា (ឧទាហរណ្៍ ែីកាដលងលេះ ែកីាផ្េលស់ិទធកិ្គប់ក្គងចិញ្ច មឹ្បីបាច់ដងរក្សាកូ្ស  

ឬែកីារក្សាការពារ) 

ជាេិសសសដាក្សក់្សក្ម្តិសលើសទិធិរបសា់តាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាលក្សន ុងការទាក្ស់ទងកូ្ស របស់គាត់។ 

ក្បសិ សបើា ការអ្  វតេការរតឹប េ ឹង 

ាតាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាលដែលា សិទធជិាសម្បាតាម្ផ្ល វូចាប់ក្តូវដតបញ្ជ  ូចាប់ចម្ែងន ែកីាត ោការដែល

ា ច េះហតែសលខា ដែលេេិណ្៌នាអ្ាំេសីិទធិដែលបា ដាក្សក់្សក្ម្ិត។ 

ដរើមានកិច្ច ត្ពម្ដត្ពៀងត្គបត់្គងចិ្ញ្ច មឹ្បីបាច់្ថែរកាកូនដនេះថែរឬដទ ថែលដយើងត្រវូែឹង៖ (គូសធីកមួ្យ)   

 បាទ/ចាស        សទ 

ត្បសនិដបើដ ល្ ើយបាទ/ចាស សូម្ផ្តល់ច្ាប់ច្ម្លងននកិច្ច ត្ពម្ដត្ពៀងត្គបត់្គងចិ្ញ្ច មឹ្បបីាច់្ថែរកាកូន។ 

សដាយ្ដផ្ែក្សសលើក្សចិច ក្េម្សក្េៀងក្គប់ក្គងចញិ្ច ឹម្បីបាច់ដងរក្សាកូ្ស  

សូម្បញ្ញជ ក្ស់អ្នក្សដែលគួរទាក្សទ់ងសក្ាប់សហត ផ្លខាងសក្កាម្៖ 

• ការច េះស ម្ េះ  ងិការែក្សប ទ ុក្ស៖   អ្នក្សដងទាាំទីមួ្យ្  អ្នក្សដងទាាំទីេរី  អ្នក្សដងទាាំទាាំងេីរ 

• វតេា   ិងក្បតិទិ ន ក្សម្ម វធីិ៖  អ្នក្សដងទាាំទីមួ្យ្  អ្នក្សដងទាាំទីេរី  អ្នក្សដងទាាំទាាំងេីរ 

• ក្សម្ម វធីិសិក្សា ភ្ជេរ ើក្សចសក្ម្ើ របស់ក្ស ារ  

ក្សាំណ្តក់្តារបស់ក្ស ារ៖  អ្នក្សដងទាាំទីមួ្យ្  អ្នក្សដងទាាំទីេរី  អ្នក្សដងទាាំទាាំងេីរ 

• សក្សម្មភ្ជេក្សម្ម វធីិ ការក្បជ ាំ  

 ិងសគាល សោបាយ្៖  អ្នក្សដងទាាំទីមួ្យ្  អ្នក្សដងទាាំទីេរី  អ្នក្សដងទាាំទាាំងេីរ 

• ឧបបតេ ិសហត  ជាំងឺ  ិងទាំនាក្សទ់ាំ ងបនាទ  ់*៖  អ្នក្សដងទាាំទីមួ្យ្  អ្នក្សដងទាាំទីេរី  អ្នក្សដងទាាំទាាំងេីរ 

*ទីតាាំងសាោ ឹងសសន ើស ាំឱ្យសោក្សអ្នក្សបាំសេញទក្ម្ង់ដបបបទទាំនាក្ស់ទាំ ងបនាទ  ់/ឯក្សសារសែើម្បីក្បមូ្លេត័៌ា បដ ែម្។  

េ័ត៌ា ក្បជាសាស្តសេ  
ភ្ជសាក្សាំសណ្ើតរបសក់្គួសារ (ក្សដ ែងដែលក្ស ាររស់សៅ)៖ _________________________________________________ 

ភ្ជសាទីេីរបសក់្គួសារ (ក្សដ ែងដែលក្ស ាររស់សៅ)៖ ____________________________________________________ 

ក្បសិ សបើភ្ជសាសផ្េងសក្ៅេអី្ែ ើដែលបា បញ្ញជ ក្សខ់ាងសលើដែល ោិយ្សៅក្សន ុងក្គួសារ សូម្បញ្ញជ ក្ស់សៅទីស េះ៖ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

េូជសាស ៍របស់ក្ស ារ (ដត្ជ្ើសដរ ើសទាំងអ្ស់ថែលត្រមឹ្ត្រវូ)៖ 
 

  ជ ជាតិឥ ឌ្ សែើម្អាសម្រកិ្ស/ជ ជាតិសែើម្អាឡាសាា   ជ ជាតិអាស  ី

  ជ ជាតិអាសម្រកិ្សដសបក្សសមម /សែើម្ក្សាំសណ្ើតអាស្តហែ ិក្ស  សក្ចើ សាស  ៍

  ជ ជាតិសែើម្សកាេះហានវ៉ៃ/បា ស ហីែ កិ្ស  ជ ជាតិដសបក្សស/ដសបក្សស 

  សផ្េងសទៀត៖ ______________________ 

 

ជ ជាតភិ្ជគតចិរបស់ក្ស ារ (គូសធីក្សមួ្យ្)៖ 
 

  ជ ជាតភិ្ជគតិច ិោយ្សអ្សា ញ/ឡាទី   ជ ជាតភិ្ជគតិចម្ិ ដម្  ិោយ្ភ្ជសាសអ្សា ញ/ឡាទី  
 

ចាំ ួ ម្  សេក្សន ុងក្គួសារដែលក្ស ាររស់សៅជាមួ្យ្៖ ________________ 

(សូម្រាបប់ញ្ច លូម្  សេទាាំងអ្ស់ដែលរស់សៅក្សន ុងក្គួសារស េះ)   



ពាក្យស ុំក្ម្មវិធី PHLpreK - ឆ្ន ុំសិក្ា 2022-2023 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពច្ងុធរោយធៅថ្ងៃទី 25/3/2022  ទំព័រ 4 ថ្ន 6 

*ក្បាក់្សចាំណូ្លក្បចាាំឆ្ន ាំរបសក់្គួសារមិ្ ក្សាំណ្ត់សិទធិទទួលបា សក្ាប់ក្សម្ម វធីិ PHLpreK សទ។ 

េ័ត៌ា ស េះក្តូវបា សួរសក្ាប់សគាលបាំណ្ងសធែ ើសែ ិតិដតប  ស ណ្ េះ។ 
 

ក្បាក្សច់ាំណូ្លក្សន ុងរយ្ៈសេល 12 ដខច ងសក្កាយ្* ផ្េលតួ់សលខបា  ក់្បាណ្ក្តមឹ្ក្តវូបាំផ្ តន ច្ាំនួន 

សរុបន ក្បាក្ស់ចាំណូ្លដែលទទួលបា រមួ្គាន សដាយ្សាជកិ្សទាាំងអ្ស់សៅក្សន ុងក្គួសារដែលក្ស ាររស់សៅជាមួ្យ្ក្សន ុងអ្ាំ

ឡុងសេល 12 ថែកនលងម្ក (ចាំ ួ ទឹក្សក្បាក្សស់រ បសក្ាប ់12 ដខក្ស ែងម្ក្ស)។  

ច្ាំនួនសរុបន ក្បាក្ស់ចាំណូ្លរមួ្ា ក្បាក្សឈ់្ន លួ ក្បាក្ស់សបៀវតេរ៍ ក្បាក្ស់ចាំណូ្លចូល ិវតេ ៍ ក្បាក្សជ់ាំ ួយ្សាធារណ្ៈ 

 ិង/ឬក្បាក្ស់ចាំណូ្លេីម្ ខរបរខល  ួឯង។  

 $  ,  .00 

ចាំ ួ ទឹក្សក្បាក្សស់រ បសក្ាបរ់យ្ៈសេល 12 ដខក្ស ែងម្ក្ស 

 ម្ិ ចងក់្បាប ់

សតើាតាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាលសធែ ើការសេញសា ងក្សន ុងវសិ័យ្្? (គូសធីកច្ដម្ល ើយទាំងអ្ស់ថែលត្រមឹ្ត្រវូ) 

 ការអ្ប់រ ំ

 ការដងទាាំស ខភ្ជេ 

 សហេ័ ធ  រែឋ ឬរដាឋ េិបាលមូ្លដាឋ   

 សសវាក្សម្មធ រក្សចិច  ិងហិរញ្ា វតថ ុ 

 សសវាក្សម្មែកឹ្សជញ្ជ  ូ 

 ចូល ិវតេ  ៍

 ការសាងសង ់ ិងែាំសឡើង 

 ការលក្ស់រាយ្  ិងការលក្ស ់

 ឧសាហក្សម្មម្ហ បូអាហារ 

 សសវាផ្ល វូចាប់  

 អ្ងគការមិ្ រក្សក្បាក្សច់ាំសណ្ញ  

 សសវាក្សម្មសហគម្ ៍  ិងសងគម្ក្សិចច 

 អ្នាម្័យ្  ិងការដងទាាំ 

 ក្សម្ម េសាល  

 ម្ ខរបរផ្លិតក្សម្ម 

 ម្ ខរបរក្គបក់្គង 

 អ្នក្សដងទាាំតាម្ផ្ទេះ 

 ម្ិ ទា ់ា ការង្គរសធែ ើសទ 

 ការង្គរម្ ិា ក្បាក្សស់ាំណ្ង 

 សផ្េងសទៀត៖ _______________ 

 

េ័ត៌ា សសវាក្សម្ម  
កម្ម វធីិ PHLpreK ផ្តល់ការបដត្ងៀនថរ 5.5 ដមា៉ោ ងប៉ោុដ ណ្ េះសត្មាប់រយៈដពល 180 នែៃកន ុងឆ្ន ាំសិកា។ 

េ័ត៌ា ដែលក្បមូ្លបា សៅក្សន ុងដផ្នក្សស េះ ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សែើម្បីសសក្ម្ចថាសតើធ ធា បដ ែម្អ្ែ ើខែ េះដែលក្គួសារ

សៅក្សន ុងក្បេ័ ធ  PHLpreK អាចក្តូវការ។ សូម្បាំសេញដផ្នក្សស េះឱ្យបា សេញសលញ។ 

នែៃទទួលដសវាកម្ម៖ (គូសធីកមួ្យ)  ក្ស ែេះនងៃ (5.5 សា ង)  សេញមួ្យ្នងៃ (សលើសេី 5.5 សា ង) 

ឆ្ន ាំទទួលដសវាកម្ម៖ (គូសធីកមួ្យ)  ឆ្ន ាំសិក្សា (180 នងៃ)   សេញមួ្យ្ឆ្ន ាំ (260 នងៃ) 

ក្បសិ សបើសក្ជើសសរ ើសដពញមួ្យនែៃ ឬដពញមួ្យឆ្ន ាំខាងដលើ 

សូម្បញ្ញជ ក្ស់េកី្បេេមូ្ល ិធបិដ ែម្្មួ្យ្ដែលក្តូវសក្បើក្បាស់សែើម្បីរា៉ៃ ប់រងសលើការចា្ំ យ្សក្ាប់សេលសវោសលើសេី

ការផ្េល់មូ្ល ិធឧិបតែម្ភសដាយ្ PHLpreK៖ 

 ក្បាក្សឧ់បតែម្ភធ ការង្គរដងទាាំក្ស ារ (CCW)  ក្បាក្សឈ់្ន លួឯក្សជ   សផ្េងសទៀត សូម្បញ្ញជ ក្ស៖់ ___________ 

  



ពាក្យស ុំក្ម្មវិធី PHLpreK - ឆ្ន ុំសិក្ា 2022-2023 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពច្ងុធរោយធៅថ្ងៃទី 25/3/2022  ទំព័រ 5 ថ្ន 6 

េ័ត៌ា អាទិភ្ជេសក្ាប់អ្នក្សផ្េល់សសវា 
*េ័ត៌ា ដែលក្បមូ្លបា សៅក្សន ុងដផ្នក្សស េះ ឹងក្តូវបា សក្បើក្បាស់ សែើម្បីក្សាំណ្ត់អាទិភ្ជេរបស់ក្គួសារសៅក្សន ុងក្បេ័ ធ  

PHLpreK  ិងក្តូវបា សក្បើក្បាស់សែើម្បីសធែ ើការសសក្ម្ចចិតេអ្ាំេីក្សដ ែងសក្ាប់ក្សម្ម វធិី PHLpreK ស េះ។ 

សូម្បាំសេញដផ្នក្សស េះឱ្យបា សេញសលញ។ 

សតើអ្នក្សចង់ឱ្យកូ្ស របស់សោក្សអ្នក្សចូលរមួ្ក្សម្ម វធីិ PHLpreK ប៉ោុន្មម នដមា៉ោ ងកន ុងមួ្យនែៃ? _________________________ 
 

ក្បសិ សបើសោក្សអ្នក្សក្សាំេ ងដសែងរក្សច េះស ម្ េះកូ្ស របស់សោក្សអ្នក្សសលើសេី 5.5 សា ងដែលអ្នក្សផ្េល់សសវាក្សម្ម វធីិ 

PHLpreK ជូ សោក្សអ្នក្សសដាយ្ម្ិ គិតនងែ សតើសោក្សអ្នក្សស ខចិតេចា្ំ យ្ក្បាក្ស់ប  នាម  សលើសសវាដងទាាំ (កន ុងមួ្យថែ)? 
______________________ 

សតើសោក្សអ្នក្សចង់ច េះស ម្ េះបងបអ  ូបសងា ើតរបសកូ់្ស សោក្សអ្នក្សសៅក្សន ុងក្សម្ម វធីិអ្ប់រំក្ស ារ/ក្ស ារតូចដែរឬសទ? 

 បាទ/ចាស  សទ 

សតើសោក្សអ្នក្សចង់ច េះស ម្ េះបងបអ  ូបសងា ើតរបសកូ់្ស សោក្សអ្នក្សសៅក្សន ុងក្សម្ម វធីិអ្ប់រំក្ស ារែលអ់ាយ្ សិក្សាដែរឬសទ? 

 បាទ/ចាស  សទ 

សតើសោក្សអ្នក្សា គសក្ាងសធែ ើែាំសណ្ើរសៅចូលរមួ្ក្សន ុងក្សម្ម វធីិអ្ប់រំក្ស ារតូចៗរបស់សោក្សកូ្ស អ្នក្សតាម្ម្សធាបាយ្

្? (គូសធីកច្ដម្ល ើយទាំងអ្ស់ថែលត្រមឹ្ត្រវូ) 

 សបើក្សឡា   ិង/ឲ្យអ្នក្សសផ្េងសបើក្សឡា ជូ ខុ្ាំ 

 ឡា ក្ក្សងុ  ិង/ឬរសទេះរ ញ 

 Market Frankford Line/Broad Street Line 

 រងសេែ ើងក្សន ុងតាំប  ់

 សែើរ  

 សផ្េងសទៀត សូម្សរៀបរាប់៖ ___________ 
 

សតើសោក្សអ្នក្សស ខចិតេសធែ ើែាំសណ្ើរសៅចូលរមួ្ក្សម្ម វធីិអ្ប់រំក្ស ារតូចរបស់កូ្ស សោក្សអ្នក្សប  នាម  នាទី? (គូសធីកមួ្យ) 

 1-15 នាទី  16-30 នាទី  31-45 នាទី  សលើសេី 45 នាទី 

ក្បសិ សបើចាៃ យ្/ភ្ជេង្គយ្ក្សួលជាក្សតាេ ក្សន ុងការសក្ជើសសរ ើសទីតាាំងស េះ សតើក្សតាេ មួ្យ្្សាំខា ជ់ាង?  

(គូសធីកមួ្យ)  ជិតផ្ទេះ  ជិតក្សដ ែងសធែ ើការ/សាោសរៀ  
 

សតើសោក្សអ្នក្ស ងឹក្បាបថ់ាអ្ែ ើជាអាទិភ្ជេច្ម្បងទាំងបីរបស់អ្នក្ស 

សៅសេលសក្ជើសសរ ើសក្សម្ម វធីិអ្ប់រំក្ស ារតូចៗសក្ាប់កូ្ស របស់សោក្សអ្នក្ស? (គូសធីកបេីីបញ្ជ ីខាងសក្កាម្) 

 តនម្ែសម្រម្យ 

 ការសក្តៀម្ចូលសាោសរៀ /ក្សម្ម វធីិសិក្សា 

 បរសិាែ  ដែលា ស វតែភិ្ជេ 

 ក្សម្ម វធីិសក្តៀម្ខល  ួជាមួ្យ្សាោបឋម្សិក្សា 

 ផ្េលជូ់ អាហារ 

 ការវាយ្តនម្ែគ ណ្ភ្ជេន  Keystone STARs 

 ផ្េលក់្សដ ែងសលងក្សម្ា េសៅខាងសក្ៅ 

 តាម្ការដណ្នាាំ/ឮតាម្សគ 

 ផ្េលក់ារដងទាាំក្ស ារ 

 បងបអ  ូបសងា ើតបា ច េះស ម្ េះរចួសហើយ្សៅម្ជឈម្ណ្ឌ ល 

 ទីតាាំងសាោ 

 សា ងសាោ  

 ទាំស រ/គាម  ការរង់ចាាំ 

 ជាំនាញេរីភ្ជសា  

 ការដងទាាំតក្ម្វូការេិសសស 

 សសវាសងគម្ក្សិចចសផ្េងសទៀតដែលផ្េលជូ់  

 សផ្េងសទៀត សូម្សរៀបរាប់៖ _________________ 

 

 



ពាក្យស ុំក្ម្មវិធី PHLpreK - ឆ្ន ុំសិក្ា 2022-2023 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពច្ងុធរោយធៅថ្ងៃទី 25/3/2022  ទំព័រ 6 ថ្ន 6 

សតើអ្នក្សបា ឮអ្ាំេីក្សម្ម វធីិ PHLpreK តាម្វធីិ្? (គូសធីកច្ដម្ល ើយទាំងអ្ស់ថែលត្រមឹ្ត្រវូ) 

 ការផ្ាយ្ពាណ្ជិជក្សម្ម  SEPTA 

 អ្នក្សែឹក្សនាាំសហគម្ ៍ 

 សគហទាំេរ័ PHLpreK 

 ម្ិតេេ័ក្សេ ិ/សាជកិ្សក្គួសារ 

 ការផ្ាយ្ពាណ្ជិជក្សម្មតាម្កាដសត 

 ការោិល័យ្សវជជបណ្ឌ ិត 

 ការសផ្ញើសាំប ក្តរបស់ក្សម្ម វធីិ Child 
Care Works 

 ម្ណ្ឌលសាោ 

 ការផ្ាយ្ពាណ្ជិជក្សម្មតាម្វទិយុ  

 ប េ្ ញទាំនាក្ស់ទាំ ងសងគម្ 
(Facebook, Instagram, Twitter 

ជាសែើម្.…)  

 របាយ្ការណ្ែ៍ាំណ្ឹង 

 អ្នក្សផ្េល់សសវាដងទាាំក្ស ារ 

 សផ្េងសទៀត៖ _______________ 
 

 

ការបញ្ញជ ក្ស់លក្សខខណ្ឌ  
ខុ្ាំក្សន ុងនាម្ជាអ្នក្សផ្េល់សសវាក្សម្ម វធីិ PHLpreK សូម្បញ្ញជ ក្សថ់ា ក្ស ារស េះរស់សៅក្សន ុងទីក្ក្សងុ Philadelphia ា អាយ្  3 ឬ 

4 ឆ្ន ាំសៅនងៃទី 1 ដខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2022 ( ិងម្ិ ដម្ ជាអាយ្ ែល់ចូលសរៀ ម្សតេយ្យសទគិតសៅនងៃទី 1 ដខក្សញ្ញា  ឆ្ន ាំ 2022) 

សហើយ្ក្តូវបា បញ្ជ  ូប េសៅ ELRC សែើម្បីក្សាំណ្តស់ិទធិទទួលបា សក្ាប់សសវាក្សម្មសផ្េងសទៀត។ ខុ្ាំសូម្បញ្ញជ ក្សថ់ា 

រាល់ឯក្សសារសផ្ទៀងផ្ទទ ត ់(នងៃដខឆ្ន ាំក្សាំសណ្ើត  ិងក្សដ ែងសាន ក្ស់សៅ) 

ទាាំងអ្ស់ក្តវូបា រក្សាទ ក្សសៅសលើឯក្សសារសៅទីតាាំងសាោ។ 

 ______________________________________________________________________________________  

  ស ម្ េះប គគលិក្ស (ជាអ្ក្សេរេ ម្ពធាំ) ម្ ខតាំ ដណ្ង កាលបរសិចេទ 

 ______________________________________________________________________________________  

  ហតែសលខាប គគលិក្ស ស ម្ េះក្សម្ម វធីិ PHLpreK 
 
 

តាម្រយៈការចុ្េះហរថដលខាដលើទត្ម្ង់ថបបបទដនេះ មាតាបិតា/អ្នកអា្ពាបាលរបស់កមុារននកម្ម វ ើធី PHLpreK 

យល់ត្ពម្ជូ្នែាំណឹងែល់អ្នកផ្តល់ដសវាកម្ម វធីិ PHLpreK កន ុងរយៈដពល 15 នែៃ 

ត្បសនិដបើត្គួស្ថរផ្លល ស់ដៅដត្ៅត្ពាំ ថែនននទីត្កងុ Philadelphia។ ក្បសិ សបើក្គួសារផ្ទែ សស់ៅខាងសក្ៅទីក្ក្សងុ 

Philadelphia េួក្សសគថលងមានសទិធ ិទទួលបានក្សម្ម វធីិ PHLpreK សទៀតសហើយ្។  
 

សូម្ចុ្េះហរថដលខាសដងេបដៅទីដនេះ ក្បសិ សបើសោក្សអ្នក្សក្សន ុងនាម្ជាាតាបតិា/អ្នក្សអា្េាបាលន ក្សម្ម វធីិ 

PHLpreK យ្ល់ក្េម្ទទួលសារជាអ្ក្សេរេីក្ក្សមុ្ការង្គរន ក្សម្ម វធីិ PHLpreK៖ __________________   

សលខទូរសេទដែលសោក្សអ្នក្សយ្លក់្េម្ទទួលសារជាអ្ក្សេរ៖   __________________________________ 

 
 
__________________________________________ ___________________________ 

ហតែសលខាាតាបិតា/អ្នក្សអា្េាបាល កាលបរសិចេទ 
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