របបៀបដាក់ពាកយសម្រាប់កម្មវ ិធីអប់រ ំកុារតូច Puget Sound ESD 2017-2018
2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs

សូម្អរគុណសម្រាប់ ការដាក់ ពាកយសុំចូល Puget Sound Educational Service District Early Learning Program (កម្មវ ិធីសិកាសម្រាប់ កុារតូចៗនៃម្ណឌល
សិកាធិការផ្នែកការអប់រ ំ Puget Sound)។ ប

ើងខ្ំុបបម្រម្ើ ម្រកុម្ម្រគួសារផ្ែលាៃតម្រម្ូវការបម្រចើៃបំនុត។ ប

ើងខ្ំុឲ្យតនម្ៃភាពចម្រម្ុុះគ្នែ ៃិងសាាគម្ៃ៍ កុារៃិងម្រកុម្ម្រគួសារ

ម្រគប់ ជាតិសាសៃ៍ ជាតិពិៃុធ វបបធម្៌ បេទ សម្តថភាព ភាសា ៃិន្នែការនៃូវបេទ ជំបៃឿ ឬអតតសញ្ញាណផ្ទាល់ខួៃបនេងៗបទៀត។
ៃ
បែើ ម្បីឲ្យម្រាកែថាភាពាៃសិទិធ ម្រតូវាៃកំណត់ បដា

សម្ស្សប សូម្ប្ៃើ

ម្រគប់ សំណួរតាម្ចំបណុះែឹងម្របបសើរបំនុតរបស់អែក។ ចបម្ៃើ

ៃឹងម្រតូវាៃបម្របើម្រាស់

បែើម្បីកំណត់ អាទិភាពៃិងការបម្រជើសបរ ើសសម្រាប់កម្មវ ិធីបៃុះ។ ពាកយបសែើសុំផ្ែលម្ិៃបពញបលញ អាចៃឹងពៃាបពលែំបណើរការបៃុះ។ ម្របសិៃបបើ អក
ែ ាៃសំណួរ
ឬម្រតូវការជំៃួ

កែុងការបំបពញពាកយបសែើសុំបៃុះ សូម្ទាក់ទងម្កកាៃ់ប

ើងខ្ុំបៅ៖

_____________។
សូម្ម្របគល់ពាកយបសែើសផ្ុំ ែលបំបពញរួចម្កវ ិញបដា ាៃភាាប់េសតតាងបញ្ញ
ា ក់ពអា
ី
ុ ៃិងឯកសារបញ្ញ
ា ក់ពីចំណូល។
ុ
ម្របសិៃបបើអក
ែ ម្ិៃាៃេសតតាងបញ្ញ
ា
ក់
ព
ី
ច
ណ
ំ
ូ
ល
ៃិ
ង
/ឬអា
ុ
រ
បស់
ក
ូ
ៃ
អែ
ក
បទបន្នុះ
បសចកដ
ី
អ
ុះអាងផ្បបសា
័
ម្របកាសគឺអាច
ុ
ទទួល កាៃបម្រកាម្លកខខណឌម្ួ ចំៃួៃ។

សំបៅម្ួ

ចាប់ នៃឯកសារខាងបម្រកាម្ អាចៃឹងម្រតូវាៃបម្របើជាេសដុតាងបញ្ញ
ា ក់ពីកាលបរ ិបចេទកំបណើតរបស់កូៃអែក៖

ឯកសារសមំក
ុ ូៃ
លិខិតបញ្ញ
ា ក់ កំបណើត








ម្របវតតិរប
ូ កូៃ



លិខិតអៃុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹម្កូៃ



Individual Education Plan (ផ្នៃការអប់រ ំលកខណៈបុគល
គ ) ឬ Individual Family Service Plan



ឯកសារតុលាការ






ឯកសាររដាាេិាលផ្ែលាៃបញ្ញ
ា ក់កាលបរ ិបចេទកំបណើត



(ផ្នៃការបសវាម្រគួសារលកខណៈបុគល
គ ) (IEP/IFSP)



សំបៅម្ួ


ចាប់ នៃឯកសារខាងបម្រកាម្ អាចៃឹងម្រតូវាៃបម្របើជាេសដតាងបញ្ញ
ា ក់ ពីចំណូលម្រគួសាររបស់អក
ែ ៖
ុ

លិខិតម្របកាសពៃធសម្រាប់ឆ្ែំកៃៃងម្ក



បង្កាៃ់នែបបើកម្រាក់



ទម្រម្ង់ ផ្បបបទ W2 សម្រាប់ ឆ្ែំកៃៃងម្ក




រា



ការណ៍របស់ៃិបោជកបដា

12 ផ្ខកៃៃងម្ក
លិខិតនដល់ជំៃួ





ាៃបញ្ញ
ា ក់ចំណូលែុលសរុបសម្រាប់ រ

ៈបពល

សាធារណៈ (TANF ឬ SSI)



បណណ ចាក់ថាែំបង្ការ

បណណ ឬកំណត់ម្រតាបវជាសាស្តសត

កំណត់ម្រតាបវជាសាស្តសតបញ្ញ
ា ក់ ពីការចាប់កំបណើត/
កំណត់ម្រតាពីម្ៃាីរបពទយ

លិខិត្ៃងផ្ែៃ ឬ ទិដាាការ
លិខិតបញ្ញ
ា ក់បិតុភាព

កំណត់ម្រតាពីសាលាបរៀៃ
លិខិតនដល់ TANF

លិខិតអតថម្របបោជៃ៍ ៃិកម្មភាពឬភាពអត់ការង្ករបធាើ
ែីកា/រា

ការណ៍អាហារកិចច
ច ិញ្ចឹម្កូៃ

បសាធៃអាហារកិចចម្រគួសារបោធា
បសចកដីអុះអាងសា័

បម្រកាម្លកខខណឌម្ួ

ម្របកាសគឺអាចទទួល
ចំៃួៃ។

កាៃ

លិខិតអតថម្របបោជៃ៍ សម្រាប់ ការចិញ្ចឹម្កូៃ



ម្របគល់ពាកយសុំបៃុះៃិងឯកសារគ្នំម្រទម្រតឡប់បៅ៖
Early Learning Program (កម្មវ ិធីសិកាសម្រាប់កុារតូចៗ) របស់ប
កម្មវ ិធីបៃុះ។
ប

ើងខ្ំុ ៃឹងែំបណើរការពាកយសុំរបស់អក
ែ ៃិងទាក់ទងបៅអែកអំពីភាពាៃសិទិធរបស់អក
ែ សម្រាប់

ើងខ្ុំម្របឹងផ្ម្របងបែើម្បីបធាើឲ្យម្រាកែថា ម្រគប់ ម្រកុម្ម្រគួសារម្រតូវាៃនដល់ឱកាសបសមើគ្នែសម្រាប់ ការចុុះប្មុះ។ ប

បដា

សារកផ្ៃៃងាៃកំណត់ ប

ើងខ្ំុរកាទុកបញ្ាីរង់ចាំសកម្មបពញម្ួ ឆ្ែំ។
ើងខ្ំុម្ិៃអាចនដល់ជូៃការចុុះប្មុះែល់ម្រគប់ ម្រគួសារបៅបពលចាប់ បនដើម្ឆ្ែំសិកាបន្នុះបទ។ បទាុះោ៉ា ងបៃុះក៏បដា បន្នាប់ ពីភាពាៃ

សិទិធម្រតូវាៃកំណត់ ម្របសិៃបបើ កូៃរបស់អក
ែ ម្ិៃម្រតូវាៃបម្រជើសបរ ើសភាៃម្ៗបៅបពលចាប់បនដើម្ឆ្ែំសិកាបន្នុះបទ ប្មុះរបស់កូៃអែកៃឹងបៃតបៅកែុងបញ្ាីរង់ចាំ។
ម្របសិៃបបើអក
ែ ផ្សាងរកកម្មវ ិធីម្ួ

បនេងបទៀត ប

ើ

ចង់បៃតបៅកែុងបញ្ាីរង់ចាំ អែកអាចៃឹងបធាើែូបចែុះាៃ។ អែកអាចែកប្មុះកូៃរបស់អែកបចញពីបញ្ាីរង់ចាំាៃម្រគប់

បពល។ បែើម្បីផ្សាងរកកម្មវ ិធី PSESD Early Learning ផ្ែលបៅជិតអែកបំនុត សូម្ចូលបៅកាៃ់ http://www.earlylearningwa.org/index.php/find-a-classroom
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ពាក្យស្ន្ើ អុំ ប់រក្ំ មារតូច 2017-2018

Total
Points

2017-2018 Early Learning Application
ផ្នែក A៖ ព័ត៌ាៃរបស់កុារ
ន្នម្ខៃួៃរបស់កុារ៖ _____________________________________________ អកេរកាត់ ន្នម្កណ្ដ
ដ ល៖ ____ បគ្នតតន្នម្៖

ព័ ត៌ាៃរបស់ កុារ

នងៃផ្ខឆ្ែំកំបណើត៖ _______________________________________ ប
អាស

ៃឌ័ រ៖ ម្របុស  ស្សី

បលខទូ រសពា៖

_____

ដាាៃ៖ _____________________________________________________________________________________________________

ប្មុះ/បលខអាផ្ទតម្ិ ៃ៖

ទី ម្រកុង៖

បតើ ភាសាផ្ែលកូ ៃរបស់អែកៃិ ោ

បលខកូ ែតំ បៃ់ ៖

បៅនាុះ គឺ ភាសាអាី?

បតើ អែកកំ ណត់ ថាកូ ៃរបស់អែក ជាជាតិ សាសៃ៍ /ជៃជាតិ អី ាផ្ែរ?

បតើ ឆ្ែំម្ុៃ កូ ៃរបស់អែកាៃចូ លរួម្ផ្ែរឬបទ?  ការឆ្ប់ ចាប់ បនដើម្តាំងពី តូច
បបើ សិៃប្ៃើ

Age

(STAFF ONLY)

 ការឆ្ប់ ចាប់ បនដើម្ ៃិ ង/ឬ ECEAP

ចាស/ាទ សូ ម្ម្រាប់ ប្មុះកម្មវ ិធី ៖

ផ្នែក B៖ ព័ត៌ាៃអំពីភាពាៃសិទិធ
ិ ី TANF ផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
ជាសាច់ ម្រាក់ ពីកម្មវធ

បតើ បចចុបបៃែបៃុះ ម្រគួសាររបស់អែកទទួ លាៃជំ ៃួ

ព័ត៌ាៃម្រគួសារ

បតើ បចចុបបៃែបៃុះ ម្រគួសាររបស់អែកកំ ពុងទទួ លងវ ិកាជំ ៃួ

ពី កម្មវ ិធី SSI ផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ

បតើ បចចុបបៃែបៃុះ អែក ឬសាជិ កម្រគួសាររបស់អែកកំ ពុងទទួ លាៃជំ ៃួ
បបើ សិៃប្ៃើ

TANF សម្រាប់ ផ្តកុ ារ?  បទ  ចាស/ាទ

សម្រាប់ ការផ្ងទាំកុារ (Childcare Subsidy) ផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ

ចាស/ាទ បតើ ៃរណ្ដ៖

ទំ ន្នក់ ទំៃងជាម្ួ

អែកដាក់ ពាកយសុំ ៖

បតើ ពាកយបសែើសុំបៃុះសម្រាប់ កូៃផ្ែលទទួ លម្កចិ ញ្ចឹម្ ផ្ម្ៃឬបទ?  បទ  ាទ/ចាស ាៃការផ្ងទាំពីញាតិ សណ្ដ
ដ ៃផ្ែរបទ?  បទ  ាទ/ចាស
បតើ បចចុបបៃែបៃុះអែកទទួ លរងភាពគ្នមៃនាុះសផ្ម្បងផ្ម្ៃឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ

(FS/FA see App. Proc.
for add’l explanation)

បតើ ម្រគួសាររបស់កុារកំ ពុងទទួ លបសវាការពារកុ ារ (CPS) ឬបសវាសុខុាលភាពកុ ារឥណ្ដ
ឌ (ICW) ស្សបែៀងបៃុះបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បតើ បចចុបបៃែបៃុះ ម្រគួសាររបស់កុារបៃុះ កំ ពុងទទួ លាៃបសវាន្នន្នពី (Family Assessment Response, FAR) ផ្ែរឬបទ?
ចំ ណូលកែុងម្រគួសារសម្រាប់ ឆ្ែំម្របតិ ទិៃម្ុ ៃ ឬកែុងរ
ចំ ៃួៃម្ៃុ សេកែុងម្រគួសាររបស់ អែក៖

ផ្នែក C៖ ព័ត៌ាៃសតីពីការលូតលាស់ ៃិងសុខភាព
បតើ កូៃរបស់អែកធាៃប់ ម្រតូវាៃពិ ៃិតយបរាគវ ិៃិច័ េ
បបើ សិៃប្ៃើ

បដា

ចាស/ាទ សូ ម្គូ សម្រគប់ ចបម្ៃើ

 ម្របព័ ៃធែបងហើម្ (ជំ ងឺ

ៈបពល 12 ផ្ខចុ ងបម្រកា

ចូ ររា

អែកនតល់បសវាសុខភាព ប

ផ្ែលអៃុ វតត៖

ឺត, RSV, RAD, ជំ ងឺបនេងបទៀត)

េុីបម្រៅពី អាហារ (រា

បញ្ាីអា

ុរបស់កុារ៖

ើញាៃសាថៃភាពែូ ចខាងបម្រកាម្បៃុះផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ

 ជំ ងឺទឹកបន្នម្ផ្នែម្

 ម្របតិ កម្មអាហារ (សូម្បរៀបរាប់ )៖ ____________________________________
 អាល់ផ្ល

 បទ  ចាស/ាទ

៖ ______________________________________________________________

បញ្ាី)៖ _______________________________

 ម្របកាច់

 សាថៃភាពបបុះែូ ង

 ការបលបអាហារ

 បនេងៗ៖ (សូម្បរៀបរាប់ )៖ __________________________________

បតើអែកាៃកដីារម្ភបនេងៗបទៀតអំពីសុខភាពកូៃរបស់អែកផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បបើសិៃប្ៃើ

ចាស/ាទ សូម្គូសម្រគប់ចបម្ៃើ

ផ្ែលអៃុវតត៖

 ការបញ្ចុ កអាហារ ៃិង/ឬរបបអាហារពិបសស  ទម្ៃៃ់ស្សាលបពលបកើត (5.5 បផ្ទៃ ឬស្សាលជាងបៃុះ)  បសាតវ ិញ្ញាណ  ឈឺ/ពុកបធមញ/្ម្អញ្ញ
ច ញបធមញ
 គំប ើញ
 សុខភាពនៃូវចិតត  បញៀៃថាែំ/បម្រគឿងស្សវ ឹងផ្ែលបងានលប៉ាុះពាល់

ព័ ត៌ាៃរបស់ កុារ

 ភាពពុំអាចបរ ិបភាគអាហារាៃ (សូម្បរៀបរាប់): __________________  កដីារម្ភពីសុខភាពបនេងបទៀត (សូម្បរៀបរាប់):
បតើ កូៃរបស់អែកាៃការធាន្នរា៉ា ប់ រងបវជាសាស្តសតផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បបើ សិៃប្ៃើ

ចាស/ាទ បតើ ជាម្របបេទអាី៖  Apple Health/ProviderOne  ឯកជៃ  Indian Health  បនេងៗ៖

បតើ កូៃរបស់អែកាៃការធាន្នរា៉ា ប់ រងទៃតសាស្តសតផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បបើ សិៃប្ៃើ

ចាស/ាទ បតើ ជាម្របបេទអាី៖  Apple Health/ProviderOne  ឯកជៃ  Indian Health  បនេងៗ៖

បតើ កូៃរបស់អែកធាៃប់ (សូ ម្គូ ស

កម្រគប់ ចបម្ៃើ

ផ្ែលអៃុ វតត)៖

 ការបធាើទុកខបទាស/ការម្ិ ៃបអើ បពើ  សថិតបៅម្ណឌលផ្ងទាំ ពីម្ុៃ

 ម្រតូវាៃបសែើឲ្យបចញពី ម្ណឌលកុ ារ បដា

បតើ កូៃរបស់អែកាៃតម្រម្ូវការពិ បសសផ្ែរឬបទ? (សូម្គូ សម្រគប់ ចបម្ៃើ

សារបញ្ញ
ហ ឥរ ិោបង ផ្ែរឬបទ

ផ្ែលអៃុ វតត)៖  ផ្នៃការបសវាកម្មម្រគូសារលកខណៈបុ គគល (Individualized Family Service Plan, IFSP)

 ផ្នៃការអប់ រ ំតាម្តម្រម្ូវការបុ គគល (IEP) កាលបរ ិបចេទចាប់ បនដើម្ _________ កាលបរ ិបចេទបញ្ចប់ _________  ពិ ការភាពផ្ែលបធាើបរាគវ ិៃិ ច័ េ
 ការចុ ុះប្មុះចូ លកែុងកម្មវ ិធី អៃតរាគម្ៃ៍ សម្រាប់ កុារតូ ចៗចាប់ ពីបពលបកើ ត (Early Intervention Birth) រ
បតើ អែកាៃកដីារម្ភអំពីការលូ តលាស់របស់ កូៃអែកផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បបើ សិៃប្ៃើ

ចាស/ាទ សូ ម្គូ សម្រគប់ ចបម្ៃើ

 ពាកយសម្តី/ការៃិ ោ

ផ្ែលអៃុ វតត៖

(ការបបញ្ចញសំ បឡង ការៃិ ោ

ឺត

ូរ ពិ ាក

ល់ ៃិ ង/ឬ ាៃការលំាក

 ចលន្នតូ ច (Fine Motor) (ការចាប់ ការគូ ការសរបសរ ៃិ ង/ឬការបសៃៀកពាក់ )
 ឥរ ិោបង (ការវា

ការខាំ ាៃភាពរ ឹងរូស ៃិ ង/ឬម្ិ ៃការស

ូត 3 ឆ្ែំកុងរ
ែ

ៈបពល 6 ផ្ខចុ ងបម្រកា

ប

ើញ

ល់ ពីអែកែនទ)

ការ)

 ចលន្នធំ (Gross Motor) (ការបែើ រ ការបតាងបឡើង ការបចាល ការបងាិល កងាុះទំ ន្នក់ ទំៃងតាម្ម្រកផ្សផ្េែក ការាត់ បង់ ជំន្នញ)
 កដីារម្ភបនេងបទៀត៖
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ពាក្យស្ន្ើ អុំ ប់រក្ំ មារតូច 2017-2018
ផ្នែក D៖ ព័ត៌ាៃម្រគួសារ

កុ ាររស់បៅជាម្ួ

៖  ឪពុ កឬាត

ទំ ន្នក់ ទំៃងរវាងឳពុ កាត
ឳពុកាត

2017-2018 Early Learning Application
/អាណ្ដពាាល  ទាំងឪពុ កាត

/អាណ្ដពាាល ជាម្ួ
 ឳពុ កាត

/អាណ្ដពាាល

 ាត

អែកដាក់ ពាកយសុំ៖

ចិ ញ្ចឹម្/បបងាើត

 ឪពុ ក

/អាណ្ដពាាល

 ឳពុ កាត
 ឳពុ កាត

 បនេងៗ

ដាាៃ – បបើ ខុសពី អាស

កែុងវ ័

អាស

ដាាៃរបស់កុារ៖

 ឪពុ ក

 បនេងៗ

 ទូ រសពានាុះ  ទូ រសពានែ  ទូ រសពាកផ្ៃៃងបធាើការ  សារ

ដាាៃអុី ផ្ម្៉ា ល៖

អាស
/

/

នងៃ

បតើឪពុកាដ

/អាណ្ដពាាលកំពុងបបម្រម្ើបោធាអាបម្រក
ិ ផ្ម្ៃបទ?

បតើឪពុកាដ

/អាណ្ដពាាលកំពុងសថិតបៅកែុងសាលាបរៀៃ

បតើឪពុកាដ

/អាណ្ដពាាលជាអតីត

ុទធជៃអាបម្រក
ិ ផ្ម្ៃបទ?

ឬការបណុដ ុះបណ្ដ
ដ លការង្ករផ្ម្ៃបទ?
បតើឪពុកាដ
/អាណ្ដពាាលាៃការង្ករបធាើបទ?
ម្របសិៃបបើាៃការង្ករបធាើ បតើប៉ាុន្នមៃបា៉ា ងកែុងម្ួ

 បទ  ចាស/ាទ
 បទ  ចាស/ាទ

 បទ  ចាស/ាទ

នងៃ?

 ថាែក់ទី 9

 បរ ិញ្ញាបម្រតរង

 ថាែក់ទី 8
 ថាែក់ទី 10
 ថាែក់ទី 11

/អាណ្ដពាាលកំពុងបបម្រម្ើបោធាអាបម្រ ិកផ្ម្ៃបទ?

បតើឪពុកាដ

/អាណ្ដពាាលកំពុងសថិតបៅកែុងសាលាបរៀៃ

បតើឪពុកាដ

/អាណ្ដពាាលជាអតីត

ុទធជៃអាបម្រ ិកផ្ម្ៃបទ?

ឬការបណុដ ុះបណ្ដ
ដ លការង្ករផ្ម្ៃបទ?
បតើឪពុកាដ
/អាណ្ដពាាលាៃការង្ករបធាើបទ?

ឆ្ែំ

 បទ  ចាស/ាទ
 បទ  ចាស/ាទ
 បទ  ចាស/ាទ

 បពញបា៉ា ង  បម្រៅបា៉ា ង  តាម្រែូវ  ចូលៃិវតតៃ៍  ពិការ

 បទ  ចាស/ាទ

នងៃ?

កកម្រម្ិ តបញ្ចប់ ខពស់បំនុត)

 ថាែក់ទី 6 ឬទាបជាងបៃុះ  បញ្ចប់ថាែក់ វ ិទាល័

/ជាៃ់ខពស់ ការបណុត ុះបណ្ដ
ត ល

 សញ្ញាបម្រតម្ហាវ ិទាល័

បតើឪពុកាដ

កម្រម្ិ តការសិកាអប់ រ ំ (សូ ម្គូ ស

 ថាែក់ទី 6 ឬទាបជាងបៃុះ  បញ្ចប់ថាែក់ វ ិទាល័
 ម្ហាវ ិទាល័

/

នងៃ

បតើ អែកម្រតូវការអែកបកផ្ម្របផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បតើ អែកៃិ ោ ភាសាអាី ឬអាីខៃុះ?

កកម្រម្ិ តបញ្ចប់ ខពស់បំនុត)

 ថាែក់ទី 7

/

ផ្ខ

ម្របសិៃបបើាៃការង្ករបធាើ បតើប៉ាុន្នមៃបា៉ា ងកែុងម្ួ

បតើ អែកម្រតូវការអែកបកផ្ម្របផ្ែរឬបទ?  បទ  ចាស/ាទ
បតើ អែកៃិ ោ ភាសាអាី ឬអាីខៃុះ?
កម្រម្ិ តការសិកាអប់ រ ំ (សូ ម្គូ ស

ដាាៃអុី ផ្ម្៉ា ល៖

នងៃផ្ខឆ្ែំកំបណើត៖

ឆ្ែំ

 បទ  ចាស/ាទ

 បពញបា៉ា ង  បម្រៅបា៉ា ង  តាម្រែូវ  ចូលៃិវតតៃ៍  ពិការ

ជំ ទង់ ផ្ម្ៃឬបទ?  ាទ/ចាស  បទ

ទូ រស័ពាទំន្នក់ ទំៃងបន្នាប់ ៖

 ទូ រសពានាុះ  ទូ រសពានែ  ទូ រសពាកផ្ៃៃងបធាើការ  សារ

ផ្ខ

កែុងវ ័

ដាាៃរបស់កុារ៖

 ទូ រសពានាុះ  ទូ រសពានែ  ទូ រសពាកផ្ៃៃងបធាើការ  សារ

ទូ រស័ពាទំន្នក់ ទំៃងបន្នាប់ ៖

នងៃផ្ខឆ្ែំកំបណើត៖

ដាាៃ – បបើ ខុសពី អាស

ទូ រសពាទំន្នក់ ទំៃងចម្បង៖

 ទូ រសពានាុះ  ទូ រសពានែ  ទូ រសពាកផ្ៃៃងបធាើការ  សារ

/អាណ្ដពាាល

/អាណ្ដពាាល  ាត

បតើ អែកជាឳពុ កឬាដ

ជំ ទង់ ផ្ម្ៃឬបទ?  ាទ/ចាស  បទ

ទូ រសពាទំន្នក់ ទំៃងចម្បង៖

ព័ ត៌ាៃអំ ពីឳពុ កាត

 អុ ៊ុំឬម្ី ង/ពូ

 បនេងៗ៖

ប្មុះ៖

បតើ អែកជាឳពុ កឬាដ

អាស

 ជី ែូៃជី តា

ចុ ង

ឪពុកាត

ប្មុះ៖
អាស

ចិ ញ្ចឹម្

/សញ្ញាបម្រតបណុត ុះបណ្ដ
ត ល

 បរ ិញ្ញាបម្រត

 ថាែក់ទី 7

 ម្ហាវ ិទាល័

 ថាែក់ទី 9

 បរ ិញ្ញាបម្រតរង

 ថាែក់ទី 10

 បរ ិញ្ញាបម្រតជាៃ់ខពស់

/សញ្ញាបម្រតបណុត ុះបណ្ដ
ត ល

 បរ ិញ្ញាបម្រត

 ថាែក់ទី 11

 ថាែក់ទី 12 (ម្ិៃាៃសញ្ញាបម្រត)

/ជាៃ់ខពស់ ការបណុត ុះបណ្ដ
ត ល

 សញ្ញាបម្រតម្ហាវ ិទាល័

 ថាែក់ទី 8

 បរ ិញ្ញាបម្រតជាៃ់ខពស់

 ថាែក់ទី 12 (ម្ិៃាៃសញ្ញាបម្រត)

 សញ្ញាបម្រតាៃតនម្ៃសម្ម្ូល (GED)

 សញ្ញាបម្រតាៃតនម្ៃសម្ម្ូល (GED)

បែើ ម្បីនគត់នគង់ម្រគួសាររបស់អែកាៃលែបំនុត សូម្គូ សម្រគី សបៅកផ្ៃៃងទាំ ងអស់ផ្ែលទាក់ ទងៃឹ ងអែក ៃិ ង/ឬម្រគួសាររបស់អែក។
 ពិការភាព/ម្ិៃអាចបធាើការង្ករាៃ

 ការង្ករ/ការបបម្រម្ើ ការ

 ាៃការជួ

 ការធាន្នរា៉ា ប់ រងផ្នែកបវជាសាស្តសដ

 ាត់បង់/ាៃទុកខជាទម្ៃៃ់

 ឳពុកាដ

 បញ្ញ
ហ ថាែំបញឿៃ/បម្រគឿងស្សវ ឹង
 លំបៅដាាៃ

 អបន្នតម្របបវសៃ៍

 ការចូ លរួម្ CPS កាលពីម្ុៃ

 បញ្ញ
ហ ផ្នែកចាប់

 សុខភាពនៃូវចិតត, ការធាៃក់ទឹកចិតតបម្រកា
 គ្នមៃកផ្ៃៃងសាែក់ បៅកែុងរ

បតើ អែកែឹ ងអំ ពីកម្មវ ិធី របស់ប ើ ងបដា របបៀបណ្ដ?
 ការបញ្ូា ៃបៃតរបស់ទីភាែក់ ង្ករពី ៖

គ្នំម្រទតិចតួច ឬគ្នមៃបសាុះ ពីម្រគួសារ ឬម្ិតតេកតិ

 ជៃអបន្នដម្របបវសៃ៍/ជៃបេៀសខៃួៃ (3 ឆ្ែំកៃៃងម្ក)  កដីារម្ភអំពីសុខភាព

 ការលំាកកែុងការបរៀៃ

ជាប់ពៃធន្នគ្នរ

 ការដាក់ពម្រង្ក

 អំបពើ

បោធា (បចចុបបៃែ ឬកាលពីឆ្ែំម្ុៃ)

្ៃងទបៃៃ (Postpartum Depression), ការម្រពួ

ិងាកែុងម្រគួសារ

ារម្ភ, ការធាៃក់ទឹកចិតត, ជំងឺាក់សាត (PTSD)

ៈបពល 12 ផ្ខ (ម្ិៃផ្ម្ៃបចចុបបៃែ)

 បនេងៗ៖

ខ្ំុាៃប្ៃើ ៃឹ ងសំណួរន្នន្នតាម្ចំ បណុះែឹ ងម្របបសើរបំ នុតរបស់ខំុ។
្ ព័ ត៌ាៃផ្ែលាៃនដល់ ៃឹ ងម្រតូវាៃបម្របើ បែើ ម្បីកំណត់ ភាពាៃសិទិ ធរបស់កូៃរបស់ខំុ្ សម្រាប់ កម្មវ ិធី សិកាសម្រាប់ កុារ
តូ ចៗ (Early Learning Programs)។ ព័ ត៌ាៃបៅបលើពាកយសុំរបស់អក
ែ គឺ ជាការសាៃត់ ៃិ ងម្រតូវាៃបម្របើ សម្រាប់ ផ្តកំ ណត់ ភាពាៃសិទិ ធប៉ាុបណ្ដណុះ។ ប ើងខ្ំុៃឹងម្ិ ៃនា បចញៃូ វព័ ត៌ាៃបៅ
កាៃ់ អាជា្ធរអបន្នតម្របបវសៃ៍ ឬអាជា្ធររដាាេិ ាលបនេងៗបទៀតបឡើ
ឳពុកាត

/អាណ្ដពាាល

STAFF ONLY
Date received:
Date sent to PSESD:
Site ID/Name:

។

តថបលខា៖

កាលបរ ិបចេទ៖

STAFF ONLY

STAFF ONLY

STAFF ONLY

Child’s Name: __________________________________________________
 This child is currently enrolled in a community slot at this center
 This child’s sibling is currently enrolled in a community slot at this center
Date FSS contacted family to review Application: _____________________
Revised 01/2017
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