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2017-2018 Returning Application

ព័ត៌មានរប្់ក្មារ

ផ្ននក្ A៖ ព័ត៌មានរប្់ក្មារ
នាមខ្លួនរប្់ក្មារ៖
នងៃផ្ខ្ឆ្នុំក្ុំស

អក្សរទី មួយនននាមក្ណ្ដ
ា ល៖ ____ សោតានាម៖

ើ ត៖

សេទ៖  ប្បុ្  ស្្ី សលខ្ទូ រ្ពទ៖

អា្យដ្ឋាន៖
ស្មោះ/សលខ្អាផាតមិ ន៖

ទី ប្ក្ុង៖

ផ្ននក្ B៖ ព័ត៌មាន្ាីពីការលូតលា្់ និង្ខ្ភាព

 ប្បព័ នធដសងហើម (ជុំ ងឺហឺត, RSV, RAD, ជុំ ងឺសនសងសទៀត)
 ប្បតិ ក្មមអាហារ (្ូមសរៀបរាប់ )៖

 ជុំ ងឺទឹក្សនាមផ្នែម

 ប្បតិ ក្មមនឹងសារធាតសនសងពី អាហារ (្ូមសរៀបរាប់ )៖

 ប្បកាច់

 ការសលបអាហារ

__ សលខ្ក្ូ ដតុំ បន់ ៖

 សាានភាពសបោះដូ ង

 សនសងៗ (្ូមសរៀបរាប់ )៖

សតើ អនក្មានក្ាីបារមភសនសងៗសទៀតអុំ ពី្ខ្ភាពក្ូ នរប្់អនក្ផ្ដរឬសទ?  សទ  ចា្/បាទ
សបើ ្ិនស្លើយចា្/បាទ ្ូ មរូ ្ប្រប់ ចសមលើយផ្ដលអនវតា៖
 ការបញ្ចក្អាហារ និ ង/ឬរបបអាហារពិ ស្្
 រុំ សហើញ

 ្ខ្ភាពនលូវចិ តា

 ទមៃន់ក្ុំស

ើ តទប (2.5 kg ឬតិ ចជាងសនោះ)

 សញៀនថ្នុំ/សប្រឿងស្្វ ឹង

 ភាពពុំ អាចបរ ិសភារអាហារបាន (្ូ មសរៀបរាប់ )៖

 ការសាាប់

 ស្មញ ឈឺចាប់ /ពក្/អញ្ច
ច ញសចញ្ម

 ក្ាីបារមភពី្ខ្ភាពសនសងសទៀត (្ូមសរៀបរាប់ )៖

សតើ ក្ូនរប្់អនក្មានការធានារា៉ា ប់ រងសវជជសាស្ត្ាផ្ដរឬសទ?  សទ  ចា្/បាទ

ព័ ត៌មានរប្់ ក្មារ

សបើ ្ិនស្លើយចា្/បាទ សតើ ជាប្បសេទអវី៖  Apple Health/ProviderOne  ឯក្ជន  Indian Health  សនសងៗ៖
សតើ ក្ូនរប្់អនក្មានការធានារា៉ា ប់ រងទនាសាស្ត្ាផ្ដរឬសទ?  សទ  ចា្/បាទ

សបើ ្ិនស្លើយចា្/បាទ សតើ ជាប្បសេទអវី៖  Apple Health/ProviderOne  ឯក្ជន  Indian Health  សនសងៗ៖
សតើ ក្ូនរប្់អនក្ធាលប់ (្ូ មរូ ្យក្ប្រប់ ចសមលើយផ្ដលអនវតា)៖
 ការស្វើទក្ខសទ្/ការមិ នសអើ សពើ  ្ាិតសៅម

ឌ លផ្ងទុំ ពីមន

 ប្តូវបានស្នើឲ្យសចញពី ម

សតើ ក្ូនរប្់អនក្មានតប្មូវការពិ ស្្ផ្ដរឬសទ? (្ូមរូ ្ប្រប់ ចសមលើយផ្ដលអនវតា)៖
 ផ្ននការអប់ រ ុំលក្ខ

ឌ លក្មារ សដ្ឋយសារបញ្ច
ហ ឥរ ិយាបង ផ្ដរឬសទ

ៈបរគល (Individualized Education Plan, IEP) ផ្ននការស្វាក្មមប្រូសារលក្ខ

 ពិ ការភាពផ្ដលប្តូវបានពិ និតយសរារវ ិនិ ច័ ឆយ

ៈបរគល (Individualized Family Service Plan, IFSP)

 ការចោះស្មោះចូ លក្នងក្មមវ ិ្ី អនារារមន៍ ្ប្មាប់ ក្មារតូ ចៗចាប់ ពីសពលសក្ើ ត (Early Intervention Birth) រហូត 3 ឆ្នុំក្នងរយៈសពល 6 ផ្ខ្ចងសប្កាយ
សតើ អនក្មានក្ាីបារមភអុំពីការលូ តលា្់រប្់ ក្ូនអនក្ផ្ដរឬសទ?  សទ  ចា្/បាទ
សបើ ្ិនស្លើយចា្/បាទ ្ូ មរូ ្ប្រប់ ចសមលើយផ្ដលអនវតា៖

 ពាក្យ្មាី/ការនិ យាយ (ការបសញ្ចញ្ុំ សេង ការនិ យាយយឺតយូរ ពិ បាក្យល់ និ ង/ឬ មានការលុំបាក្យល់ ពីអនក្ដនទ)
 ចលនាតូ ច (Fine Motor) (ការចាប់ ការរូ ការ្រស្រ និ ង/ឬការស្លៀក្ពាក្់ )
 ឥរ ិយាបង (ការវាយ ការខុំ មានភាពរ ឹងរូ្ និ ង/ឬមិ នការ្ហការ)

 ចលនា្ុំ (Gross Motor) (ការសដើ រ ការសតាងសេើង ការសចាល ការបងវិល ក្ងវោះទុំ នាក្់ ទុំនងតាមប្ក្ផ្្ផ្េនក្ ការបាត់ បង់ ជុំនាញ)
 ក្ាីបារមភសនសងសទៀត

ផ្ននក្ C៖ ព័ត៌មានប្រួសារ
ក្មាររ្់សៅជាមួ យ៖  ឪពក្ឬមាាយ/អាណ្ដពាបាល  ទុំងឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល
ទុំ នាក្់ ទុំនងរវាងឳពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល ជាមួ យអនក្ដ្ឋក្់ ពាក្យ្ុំ៖

ព័ ត៌មានអុំ ពីឳពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល

 ឳពក្មាាយបសងកើត

 ឳពក្មាាយចិ ញ្ចឹម

ឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល  មាាយ

 ឪពក្

 ឳពក្មាាយចិ ញ្ចឹម

 សនសងៗ

ស្មោះ៖

អា្យដ្ឋាន – សបើ ខ្្ពី អា្យដ្ឋានរប្់ក្មារ៖

 ជី ដូនជី តា

 ឳពក្មាាយចង

 សនសងៗ៖

ឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល  មាាយ
_____

 សនសងៗ
_____

_____

_____

_____

_____
ទូ រ្ពទទុំនាក្់ ទុំនងចមបង៖

ទូ រ្័ពទទុំនាក្់ ទុំនងបនាទប់ ៖

ទូ រ្័ពទទុំនាក្់ ទុំនងបនាទប់ ៖

 ទូ រ្ពទនទោះ  ទូ រ្ពទនដ  ទូ រ្ពទក្ផ្នលងស្វើការ  សារ

 ឪពក្

ស្មោះ៖
អា្យដ្ឋាន – សបើ ខ្្ពី អា្យដ្ឋានរប្់ក្មារ៖

ទូ រ្ពទទុំនាក្់ ទុំនងចមបង៖

 ទូ រ្ពទនទោះ  ទូ រ្ពទនដ  ទូ រ្ពទក្ផ្នលងស្វើការ  សារ

 អ៊ុំឬមី ង/ពូ

 ទូ រ្ពទនទោះ  ទូ រ្ពទនដ  ទូ រ្ពទក្ផ្នលងស្វើការ  សារ

 ទូ រ្ពទនទោះ  ទូ រ្ពទនដ  ទូ រ្ពទក្ផ្នលងស្វើការ  សារ
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ពាក្យស្ន្ើ បុំ ញ្ជនូ មក្វិញ 2017-2018

2017-2018 Returning Application

អា្យដ្ឋានអី ផ្ម៉ា ល៖
នងៃផ្ខ្ឆ្នុំក្ុំស

អា្យដ្ឋានអី ផ្ម៉ា ល៖

ើ ត៖

/

ផ្ខ្

នងៃ

/

ក្ប្មិ តការ្ិក្ាអប់រ ុំ (្ូមរូ្យក្ក្ប្មិ តបញ្ចប់ខ្្
ព ់បុំនត)
 ថ្នក្់ ទី 6 ឬទបជាងសនោះ

 ្ញ្ចាបប្តមានតនមល្មមូ ល (GED)

 ថ្នក្់ ទី 8

 មហាវ ិទាល័យ/ជាន់ ខ្ព្់ ការប

 ថ្នក្់ ទី 7
 ថ្នក្់ ទី 9

ព័ ត៌មានអុំ ពីឳពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល

នងៃផ្ខ្ឆ្នុំក្ុំស

ឆ្នុំ

 បញ្ចប់ ថ្នក្់ វ ិទាល័យ

ិ ាល័យ/្ញ្ចាបប្តប
 ្ញ្ចាបប្តមហាវទ

 ថ្នក្់ ទី 10
 ថ្នក្់ ទី 11

ថ្នក្់ ទី 12 (មិនមាន្ញ្ចាបប្ត)

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលក្ុំពង្ាិតសៅក្នងសាលាសរៀន
ា ោះបណ្ដ
ា លការងារផ្មនសទ?

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលមានការងារស្វើសទ?

 សពញសមា៉ា ង  សប្ៅសមា៉ា ង  តាមរដូ វ  ចូលនិវតាន៍  ពិការ

 សទ  ចា្/បាទ
 សទ  ចា្/បាទ
 សទ  ចា្/បាទ
 សទ  ចា្/បាទ

សតើ អនក្ប្តូវការអនក្បក្ផ្ប្បផ្ដរឬសទ?
សតើ អនក្និ យាយភាសាអវី ឬអវីខ្លោះ?

______

 សទ  ចា្/បាទ

ឆ្នុំ

 ្ញ្ចាបប្តមានតនមល្មមូ ល (GED)

 ថ្នក្់ ទី 8

 មហាវ ិទាល័យ/ជាន់ ខ្ព្់ ការប

 ថ្នក្់ ទី 7
 ថ្នក្់ ទី 9

 ថ្នក្់ ទី 11

ប្ប្ិនសបើ មានការងារស្វើ សតើប៉ានាមនសមា៉ា ងក្នងមួ យនងៃ?

/

នងៃ

 ថ្នក្់ ទី 6 ឬទបជាងសនោះ

 ថ្នក្់ ទី 10

 បរ ិញ្ចាបប្តជាន់ ខ្ព្់

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលជាអតីតយទធជនអាសមរ ិក្ផ្មនសទ?
ឬការប

ា ោះបណ្ដ
ា ល

 បរ ិញ្ចាបប្ត

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលក្ុំពងបសប្មើសយាធាអាសមរ ិក្ផ្មនសទ?

/

ផ្ខ្

ក្ប្មិ តការ្ិក្ាអប់រ ុំ (្ូមរូ្យក្ក្ប្មិ តបញ្ចប់ខ្្
ព ់បុំនត)

ា ោះបណ្ដ
ា ល

 បរ ិញ្ចាបប្តរង

ើ ត៖

ថ្នក្់ ទី 12 (មិនមាន្ញ្ចាបប្ត)

 បញ្ចប់ ថ្នក្់ វ ិទាល័យ

 ្ញ្ចាបប្តមហាវ ិទាល័យ/្ញ្ចាបប្តប

 បរ ិញ្ចាបប្តរង

 បរ ិញ្ចាបប្តជាន់ ខ្ព្់

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលជាអតីតយទធជនអាសមរ ិក្ផ្មនសទ?
សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលក្ុំពង្ាិតសៅក្នងសាលាសរៀន
ា ោះបណ្ដ
ា លការងារផ្មនសទ?

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលមានការងារស្វើសទ?

 សពញសមា៉ា ង  សប្ៅសមា៉ា ង  តាមរដូ វ  ចូលនិវតាន៍  ពិការ

 សទ  ចា្/បាទ
 សទ  ចា្/បាទ
 សទ  ចា្/បាទ
 សទ  ចា្/បាទ

ប្ប្ិនសបើ មានការងារស្វើ សតើប៉ានាមនសមា៉ា ងក្នងមួ យនងៃ?

សតើ អនក្ប្តូវការអនក្បក្ផ្ប្បផ្ដរឬសទ?
សតើ អនក្និ យាយភាសាអវី ឬអវីខ្លោះ?

ា ោះបណ្ដ
ា ល

 បរ ិញ្ចាបប្ត

សតើឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាលក្ុំពងបសប្មើសយាធាអាសមរ ិក្ផ្មនសទ?

ឬការប

ា ោះបណ្ដ
ា ល

______

 សទ  ចា្/បាទ

សដើ មបីនគត់នគង់ប្រួសាររប្់អនក្បានលែបុំនត ្ូមរូ ្ប្រី ្សៅក្ផ្នលងទុំ ងអ្់ផ្ដលទក្់ ទងនឹ ងអនក្ និ ង/ឬប្រួសាររប្់អនក្?
 ពិការភាព/មិនអាចស្វើការងារបាន

 ការងារ/ការបសប្មើ ការ

 មានការជួយោុំប្ទតិចតួច ឬោមនសសាោះ ពីប្រួសារ ឬមិតាេក្ាិ

 ការធានារា៉ា ប់ រងផ្ននក្សវជជសាស្ត្ា

 បាត់បង់/មានទក្ខជាទមៃន់

 ឳពក្មាាយជាប់ពនធនាោរ

 បញ្ច
ហ ថ្នុំសញឿន/សប្រឿងស្្វ ឹង
 លុំសៅដ្ឋាន

 អសនាាប្បសវ្ន៍

 ការចូ លរួម CPS កាលពីមន

ខ្្ុំ បានស្លើយនឹ ង្ុំ

ួ រនានាតាមចុំ ស

តូ ចៗ (Early Learning Programs)។

 ជនអសនាាប្បសវ្ន៍/ជនសេៀ្ខ្លួន (3 ឆ្នុំក្នលងមក្)  ក្ាីបារមភអុំពី្ខ្ភាព

 ការលុំបាក្ក្នងការសរៀន
 បញ្ច
ហ ផ្ននក្ចាប់

 ការដ្ឋក្់ពប្ងាយសយាធា (បចចបបនន ឬកាលពីឆ្នុំមន)

 អុំសពើហិងាក្នងប្រួសារ

 ្ខ្ភាពនលូវចិតា, ការធាលក្់ទឹក្ចិតាសប្កាយ្លងទសនល (Postpartum Depression), ការប្ពួយបារមភ, ការធាលក្់ទឹក្ចិតា, ជុំងឺបាក្់្ាត (PTSD)
 ោមនក្ផ្នលងសានក្់ សៅក្នងរយៈសពល 12 ផ្ខ្ (មិនផ្មនបចចបបនន)

ោះដឹ ងប្បស្ើរបុំ នតរប្់ខ្ុំ ។
្ ព័ ត៌មានផ្ដលបាននាល់ នឹ ងប្តូវបានសប្បើ សដើ មបីក្ុំ

្មាគល់៖ ព័ ត៌មានសៅសលើពាក្យ្ុំរប្់អនក្ រឺ ជាការ្មាៃត់ និ ងប្តូវបានសប្បើ ្ប្មាប់ ផ្តក្ុំ
ឬអាជា្្ររដ្ឋាេិ បាលសនសងៗសទៀតសេើយ។

ត់ ភាពមាន្ិទិ ធរប្់ក្ូនរប្់ខ្ុំ ្ ្ប្មាប់ ក្មមវ ិ្ី ្ិក្ា្ប្មាប់ ក្មារ

ត់ ភាពមាន្ិទិ ធប៉ាសណ្ដណោះ។ សយើងខ្្ុំ នឹងមិ ននាយសចញនូ វព័ ត៌មានសៅកាន់ អាជា្្រអសនាាប្បសវ្ន៍

ហតាសលខឪពក្មាាយ/អាណ្ដពាបាល៖

កាលរ ិសចឆទ ៖

For Staff Use Only
Is this child returning to the same center?  No  Yes

If not, which center is the child returning to? _______________________
 MD Statement for Administration of Medications (as needed)
Forms Needed: New
 Parent/Guardian Consent and Emergency Treatment
 Medical Exam (every 12 months for preschool, more frequent for
EHS)
 Safe Arrival/Departure Agreement
 Release/Exchange of Confidential Information (as needed)
 Dental Exam (every 6 months)
 Parent Interest Survey
 New H & D History if longer than 2 years in program
 Family Engagement Survey
 Child Health Plan (as needed, NPLT – PLT done by SRC Health for
EHS/HS, Nurse Consultant for ECEAP)
 Initial School Readiness Goal Form
 Child Enrollment Information Form (Preschool or
 HIPAA (Health Information Exchange – only as needed)
Infant/Toddler)
 Parent Authorization for Medication Administration (as needed)
 Family Enrollment Visit Record
Update or Review/Parent re-sign and date
 Family Partnership Agreement (EHS Home Based Only)
 Health/Developmental History (review or update for year 1&2,
new form for 3rd year)
 Family Partnership Plan
 Eligibility Verification Form (EHS transferring to preschool or 3rd  Race & Ethnicity Form (complete if missing from current year)
year HS)
 Food Introduction Record Form (EHS)
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