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ទម្រង់បែែែទច ុះឈ ម្ ុះ 

 

ការឈលើកបលង 
 

 

ការែឈតេ ញឈចញ 
ឈដ្ឋយការចុោះហរថឈលខ្ខ្ងឈត្កាម ខ្្ញាំទទួលសាគ ល់ថ្នវាជាទាំនួលខ្ុសត្រវូរបស់ខ្្ញ ាំ និងកូនរបស់ខ្្ញ ាំកន ញងការឈរៀបចាំមឈធោបាយឈធវ ើដាំឈណ្ើរឈៅផ្ទោះ។ 

ហរថឈលខ្របស់មាតាបិតា ឬអាណាព្ោបាលត្សបចាប់ ទាំនាក់ទាំនង កាលបរឈិចេទ 

 

ការែឈចេ ញព័ត៌មាន និងការសនមត់ននហានិភ័យ 
ឈដ្ឋយការចុោះហរថឈលខ្ខ្ងឈត្កាម ខ្្ញ ាំផ្តល់ការអនញុ្ញា រសត្មាបកូ់ន/កុមារឈៅឈត្កាមអណាព្ោបាលរបស់ខ្្ញ ាំ ឈដើមបីចូលរមួកមម វធិី និងចូលរមួកន ញងសកមមភាព្ណាមួយ 

និងទាំងអស់របស់វា រមួទ ាំង ប ុខនតមិនកាំណ្រ់ចាំឈ ោះត្រឹម ការចុោះកមមសិកា ("ករម វធិី”)។ ខ្្ញ ាំក៏យល់ខដរថ្ន ការចុោះកមមសិកាណាមួយអាចមានការឈររយៈឈព្លខវង ការឈដើរ 

ការឈ ើងជ្ឈណ្ត ើរ និងសកមមភាព្ឈផ្សងឈទៀរខដលអាចមានការលាំបាកសត្មាបម់នុសសមួយចាំនួន។ ខ្្ញ ាំឈដ្ឋោះខលងទីត្កងុ Philadelphia និឈយាជ្រិ មន្តនត ី ភាន ក់ងារ រាំណាង 

និង/ឬបុគគលិកកមម វធិ ី(ឈៅរមួថ្ន "ទីត្កងុ") ពី្ការទទួលខ្ុសត្រូវទ ាំងអស ់កន ញងករណ្ីមានរបួស ឬជ្ាំងឺខដលអាចទទួលរង 

រមួទ ាំងការឈឺធៃន់ធៃរឈ ើងនូវជ្ាំងឺមានពី្មុនមករបស់កុមារខដលបានឈរៀបរាប់ខ្ងឈលើ ខដលឈកើរឈ ើងជាលទធផ្លថ្នការចូលរមួកន ញងកមម វធិី។ ឈនោះមាននយ័ថ្ន 

ខ្្ញ ាំមិនទមទរទាំនួលខ្ុសត្រូវពី្ទីត្កងុ និឈយាជ្រិ មន្តនត ី ភាន ក់ងារ និង/ឬអនករាំណាងរបស់ត្កងុពី្ការខូ្ចខ្រ ការបារ់បង ់ការទមទរសាំណ្ង ឬការទមទរណាមួយ 

ឬទាំងអស់ ខដលឈកើរឈ ើងពី្ ឬឈៅកន ញងវធិីណាមួយខដលទក់ទងនឹងការចូលរមួរបសកូ់នខ្្ញ ាំ ឬកុមារឈៅឈត្កាមអណាព្ោបាលរបស់ខ្្ញ ាំ ឈៅកន ញងកមម វធិ ី

ឈទោះជាបណាត លមកពី្ការឈធវសត្បខហសទាំងត្សងុ ឬការត្បត្ពឹ្រតខ្ុសឈដ្ឋយឈចរនារបស់ទីត្កងុ ឬបុគគលកិ មន្តនត ី ភាន ក់ងារ ឬរាំណាងឈរៀងៗខ្ល នួក៏ឈដ្ឋយ។ 

ខ្្ញ ាំសម ័ត្គចិរតទទួលយកហានភិ័យថ្នការបារប់ង ់ការខូ្ចខ្រ នងិរបួសទាំងអស ់(រមួទ ាំងរបួសផ្ទទ លខ់្ល នួ ពិ្ការភាព្ និងការសាល ប់) ខដលអាចទទួលរងឈដ្ឋយខ្ល នួខ្្ញ ាំ 

និង/ឬកូនខដលជាអនីរិជ្ន/កុមារឈៅឈត្កាមអណាព្ោបាលរបស់ខ្្ញ ាំ ឬខដលខ្្ញ ាំ ឬកូនរូច/កុមារឈៅឈត្កាមអណាព្ោបាលរបស់ខ្្ញ ាំអាចបងងឈ ើងកន ញងឈព្លចូលរមួកន ញងកមម វធីិ។ 

ហរថឈលខ្របស់មាតាបិតា ឬអាណាព្ោបាលត្សបចាប់ ទាំនាក់ទាំនង កាលបរឈិចេទ 

 

ខចាែ់សម្មាែ់ម្ាអាសនន  
កន ញងករណី្ខដលកូនខដលជាអនីរជិ្នរបសខ្់្ញ ាំមានរបួស ឬជ្ាំងឺឈៅកន ញងកមម វធីិខដលត្រូវការការយកចរិតទុកដ្ឋក់ខ្ងឈវជ្ជសាន្តសតជាបនាទ ន ់ខ្្ញ ាំយល់ថ្នខ្្ញ ាំ/ 
កូនខដលជាអនីរិជ្នរបស់ខ្្ញ ាំនឹងត្រូវបញ្ជ នូឈៅមនទ ីរឈព្ទយខដលឈៅជិ្របាំផុ្រ ជាកខនលងខដលការយកចិរតទុកដ្ឋក់ខ្ងឈវជ្ជសាន្តសត ខដលត្រូវការនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ។ 

ខ្្ញ ាំយល់ត្ព្មបខនថមឈទៀរថ្ន គ្មម ននិឈយាជិ្រ មន្តនត  ីភាន ក់ងារ ឬរាំណាងរបស់ទីត្កងុនឹងត្រូវទទួលខ្សុត្រូវចាំឈ ោះការរងរបួស ឬការខូ្ចខ្រខដលឈកើរឈចញពី្ការផ្តល ់

ការព្ោបាលសឈត្ងាគ ោះបនាទ នឈ់ ើយ។ 

ហរថឈលខ្របស់មាតាបិតា ឬអាណាព្ោបាលត្សបចាប់ ទាំនាក់ទាំនង កាលបរឈិចេទ 

 

ឈសចកេ ីម្ែកាសព័ត៌មាន 
ខ្្ញ ាំអនុញ្ញា រដល់ការឈត្បើត្បាស់ឈដ្ឋយទីត្កងុនូវរបូភាព្កូន/កុមារឈៅឈត្កាមអាណាព្ោបាលរបស់ខ្្ញ ាំ និង/ឬ ខខ្សសឈមលងរបស់កូនខដលជាអនីរិជ្នរបស់ខ្្ញ ាំ ខដលទក់ទងនឹង 

និងឈកើរឈ ើងកន ញងអាំ ុងឈព្លថ្នការចូលរមួរបស់ខ្្ញ ាំឈៅកន ញងកមម វធិ ីឈដ្ឋយមិនមានការផ្តលស់ាំណ្ងជាត្បាក់។ 

ការអនុញ្ញា រឈនោះរមួបញ្ច លូទ ាំងការអនញុ្ញា រឱ្យផ្លរិឈ ើងវញិ ផ្សព្វផ្ាយ ចាក់ផ្ាយ ឬបងាា ញរបូភាព្ ឬខខ្សសឈមលងរបសខ្់្ញ ាំ ឈដ្ឋយមានឬគ្មម នឈ ម្ ោះរបស់ខ្្ញ ាំ 

និងឈដ្ឋយគ្មម នសាំណ្ងកន ញងទត្មង់ណាក៏ឈដ្ឋយសត្មាប់ការឈត្បើត្បាស់របូភាព្ ឈ ម្ ោះ ឬខខ្សសឈមលងរបស់ខ្្ញ ាំ ទូទ ាំងពិ្ភព្ឈលាក 

ចាំនួនមនិកាំណ្រថ់្នឈព្លឈវលាជាឈរៀងរហូរឈៅកន ញងត្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយណាមួយនងិទាំងអស់ ខដលមានឥ ូវឈនោះ ឬ បឈងង ើរមកឈព្លឈត្កាយឈទៀរ។ 

ហរថឈលខ្របស់មាតាបិតា ឬអាណាព្ោបាលត្សបចាប់ ទាំនាក់ទាំនង កាលបរឈិចេទ 

 

ការជូនដំតឹងរែស់ែ គ្គលិក 
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