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ខាងក្រោមក្ េះគឺជាក្ោលោរណ៍ណណនាំ  ិងកាំណតក់្េលក្េលា ណែល ឹងរគបរ់គងេីរក្បៀបន ោរដាក់
ពាកយក្្នើ  ្ ាំ  ិងេធីិក្ររើ្ក្រ ើ្   ឹងរតូេក្ធវើក្ ើងក្ែើមបចី េះក្ ម្ េះ្ិ្សចូលក្រៀ ថ្នន កម់ក្តេយ្យក្ៅសាលា
បឋម្ិកា Penn Alexander (PAS) ្រាបឆ់្ន ា្ំ ិកា ២០២២-២០២៣។ លិខិតដាកព់ាកយក្្នើ  ្ ាំ
ទាំងអ្់រតេូណតបញ្ជូ  តាមរយ្ៈន  របេ ័ធច េះក្ ម្ េះអ ឡាញ (OLR)។  

 

កាំណតក់្េលក្េលាេធិីចាបក់្ឆ្ន តរប្់ថ្នន កម់ក្តេយ្យក្ៅសាលា Penn Alexander 
នងៃណខច េះក្ ម្ េះ នងៃអង្គា រ ទី១៨ ណខមករា ឆ្ន ាំ២០២២ ែល់ នងៃ  ្រក ទី៤ ណខក មភៈ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ប គាលិកសាលាក្្ញើបញ្ជ ីច ងក្រោយ្ក្ៅ ោរយិាល័យ្ច េះ
ក្ ម្ េះ  ិងចាតត់ាាំង្ិ្ស (OSEP) តាមរយ្ៈអ ីណមល។  

នងៃ  ្រក ទី១១ ណខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 

រក្ួងអបរ់ ាំចាតណ់ចងលិខិតដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំ នងៃទី១៤ ណខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ែល់ នងៃទ១ី៨ ណខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 
លិខិត ដ្ីេីោរចាបក់្ឆ្ន តក្្ញើក្ៅ្ទេះ្ិ្ស៖   នងៃ  ្រក ទី២៥ ណខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

 

ក្ោលោរណ៍ណណនាំទូក្ៅ 

• ា ណតក្កមងណែលរ្់ក្ៅកន ង តាំប ន់ សាលាបឋម្ិកា Penn Alexander (PAS Catchment) ប  ក្ ណ្ េះ
ណែលា ្ិទធចិាបក់្ឆ្ន ត។ លិខិតដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំទាំងអ្់ណែលទទួលក្រោយ្រយ្ៈក្េលន ោរច េះក្ ម្ េះ
ចូលក្រៀ ថ្នន កម់ក្តេយ្យ ឹងរតូេដាកក់្ៅកន ងបញ្ជ ីរងច់ាាំ ក្ ើយ្ ឹងម ិេិចារ្កន ងោរចាបក់្ឆ្ន តក្ទ។ លិខិត
ដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំ ឹងរតូេដាកក់្ៅកន ងបញ្ជ ីរងច់ាាំ តាមលាំដាបន់ នងៃណែលបា ទទួល ចាបក់្្េើមក្ដាយ្ក្លខែាំបូង
បនទ បេ់ី្ ិ្សណែលបា ចាតត់ាាំងតាមោរចាបក់្ឆ្ន តរចួ។ លិខិតដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំរតូេចាតទ់ កថ្ន ក្េញក្លញ 
ក្ៅក្េលណែលក្លខាធិោរសាលាបា កត់្ ាា ល់ថ្ន ក្េញក្លញ។ 
 

• រតូេោរឯកសារេីរ ក្ែើមបបីញ្ជជ កេ់ទីីលាំក្ៅកន ងតាំប ស់ាលា ក្ៅក្េលបញ្ជូ  ឯកសារ្រាបោ់រច េះក្ ម្ េះ ឯក
សារមយួ្រតូេណតជា បណ័ណ កមម្ ិទធិ (Deed) កិចច្ ារួល្ទេះណែលក្បាេះរតាបញ្ជជ ក ់(notarized lease) េកិយ័្
បរ័តបង ់ក្្លើង ណ ា្ ។ល។ (utility bill) ឬ េត័ា៌ ណែលរដាា ្បិាលក្ចញឱ្យ។ ក្យ្ើងមនិទទួលយ្ក េកិយ័្ 
បរ័តទឹក លិខតិបញ្ជជ កទ់ីលាំក្ៅ  ិងោរក្្ទរអាំ្ចន ោរទទួលខ ្រតូេរប្់ាតាបតិាក្ទ។ េត័ា៌ ទាំង 
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អ្់ រមួទាំង ោរចាកថ់្នន ាំបង្គា រក្រាគ ត្រូវណត្ដល់រូ ្រាបោ់រេិចារ្។ េត័ា៌ ។ លិខិតដាកព់ាកយក្ ន្ើ
 ្ ាំទាំងអ្់ណែលរតូេតាមតរមូេោរន ទីលាំក្ៅ  ឹងរតូេដាកក់្ៅកន ងោរក្ឆ្ន ត។  

 

• ក្្ចកេីរូ ែាំណឹងក្ េះ ឹងរតូេយ្កមកេ ិិតយក្ ើងេញិជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ ក្ ើយ្ដាកក់្ៅក្លើេ បិន្រប្់រក្ួង
អបរ់ ាំ ក្ៅក្េលណែលរក្ួងអបរ់ ាំរបោ្ោរច េះក្ ម្ េះចូលក្រៀ ថ្នន កម់ក្តេយ្យ ក្ៅនងៃ ឬម  នងៃ  ្រក ទី៧ ណខ 
មករា។ ក្្ចកេីរូ ែាំណឹងទាំងអ្់ ឹងរតូេបកណរបជាភាសា ា្ំខា ់ៗ ចាំ ួ របាាំបីភាសារប្់រក្ួងអបរ់ ាំ។ 

 

• លិខិតដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំច េះក្ ម្ េះចូលក្រៀ ទាំងអ្់ រតូេណតដាករូ់ ក្ៅ សាលាបឋម្ិកា Penn 

Alexander (PAS) ក្ៅនងៃ ឬម  នងៃ  ្តកាំណត។់ របេ ័ធច េះក្ ម្ េះ ងឹឈបទ់ទួលលិខតិដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំក្ៅ
ក្ា ង ១១:៥៩ យ្ប ់ក្ៅនងៃ  ្រក ទី៤ ណខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០២២។  

 

• ោរ្ក្រមចន ោរច េះក្ ម្ េះចូលក្រៀ ទាំងអ្់ ឹងរតូេទកទ់ងតាមោរ្រក្្រជាលាយ្លកខណ៍អកសរតាម 
រយ្ៈអ ីណមលណែលបា ក្របើក្ៅក្េលបាំក្េញលិខិតដាកព់ាកយក្ ន្ើ  ្ ាំចូលក្រៀ ។ ោរ្ក្រមចន ោរច េះក្ ម្ េះ
ចូលក្រៀ  ឹងម ិទកទ់ងតាមទូរ្័េទក្ទ ក្ ើយ្ក ៏ឹងម ិឱ្យ ា្ំប រតក្ៅឪេ កាេ យ្ក្ដាយ្សាលា Penn 

Alexander ឬោរយិាល័យ្ច េះក្ ម្ េះ  ងិចាតត់ាាំង្ិ្ស (Office of Student Enrollment and 

Placement) ណែរ។  
 

• ក្ែើមបរីជាបេត័ា៌ បណ ែមអាំេេីធិីច េះក្ ម្ េះចូលក្រៀ តាមអ  ិធរ័ណិត ្ូមចូលក្ៅោ ក់្គ ទាំេរ័ 
www.philasd.org/studentplacement/registration  

 

 

្្េ តាងន អា្័យ្ដាា   

ភសេ តាងននអាសយ័្ដ្ឋា ន (ម្រតវូកា ភសេ តាង ពី  (2) ក្សា ងចាំឈោមភសេ តាងខាងឈម្រកាមឈនុះ) 
 
ឯកសារណែលក្យ្ើងទទួលយ្ក រមួា  អវីៗ ណែលបា រាយ្កន ងបញ្ជ ីខាងក្រោមក្ េះ៖ ឯកសារមយួ្ កន ងចាំក្្មឯក
សារណែលរតូេោរគឺ បណ័ណ កមម្ ិទធិ (deed) កិចច្ ារួល្ទេះណែលបា ក្បាេះរតាបញ្ជជ ក ់(notarized lease) ឬ 
េកិយ័្បរ័ត ក្្លើង ណ ា្ (utility bill)។ េត័ា៌ អាំេទីីលាំក្ៅទាំងអ្់ ឹងរតូេយ្កមកក្្ទៀងផ្ទទ ត់្ រាបភ់ាេ 
រតឹមរតូេ។ ក្យ្ើងអាចរតូេោរេត័ា៌ បណ ែមកន ងអាំ  ងក្េលក្ធវើោរក្្ទៀងផ្ទទ ត។់ 

http://www.philasd.org/studentplacement/registration
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បណ័ណ កមម្ិទធិ  អតេ្ញ្ជា ណបណ័ណ ណែលា  ្េលភាេេីរក្ួង
យា រាំ ិេះ  

ា្ំប រតោតក់្ ម្ េះ្ទេះ  េកិយ័្បរ័តបណណ ឥណទ ងមីៗ  

េកិយ័្បរ័តងមីៗ (ណ ា្ ក្្លើង) បណ័ណ ្ាា ល់រងយ្ ដងមីៗ 

េកិយ័្បរ័តបងេ់ ធ្ទេះងមីៗ  បណ័ណ ្រាបក់្បាេះក្ឆ្ន ត ណែលបង្គា ញអា្័យ្ដាា  
បចច បប ន 

បណ័ណ ក្បើកបរ ឬបណ័ណ ផ្ទល ្់បដូរទីលាំក្ៅ ណែលា អា 
្័យ្ដាា  បចច បប ន  

ក្្ចកដីរាយ្ោរណ៍ងមីៗ េីធនោរ ណែលបង្គា ញអា 
្័យ្ដាា  បចច បប ន  

លិខិតេ ីោរយិាល័យ្្ូ្យល់្ិខយួរធីី ណែលា អា
្័យ្ដាា  បចច បប ន  

លិខិតបង្គា ញចាំ ួ ទកឹរបាកេ់ី IRS ឬ របាកណ់ខ  ិង 
េ ធ ក្្សងៗ ែូចជា W2, 1040, 1099  

លិខិតេ ីោរយិាល័យ្្ដល់របាករ់ាំ ួយ្ ណែលា អា
្័យ្ដាា  បចច បប ន  

ក ទ យ្ណ្កងមីៗេីកណ លងក្ធវើោរ ណែលបង្គា ញអា្័យ្
ដាា  បចច បប ន  

ក្គទទួលសាា ល់លិខិតេី អនកចិញ្ច ឹមក្កមង/ក្មើលណងក្កមង 
 ិង អងាោរ DHS ្រាបោ់រច េះក្ ម្ េះចូលក្រៀ  ក្ៅ
ក្េលណែល្ិ្ស ែ្ិតក្ៅក្រោមោរក្មើលណងរប្់អងា
ោរ ចិញ្ច ឹមក្កមង/ក្មើលណងក្កមង  

ចាបក់្ែើមន កិចចរេមក្រេៀងរលួ្ទេះ ណែលា ក្ ម្ េះ 
ាតាបិតា/អា្េាបាល  ិង កូ   

កិចចរេមក្រេៀងលក់្ ទេះណែលបា ច េះ តែក្លខា រេម
ទាំង ឯកសារចាបក់្ែើមន ោរោតក់្ ម្ េះ្ទេះ កន ងអាំ 
  ងក្េល ៤៥ នងៃ ន នងៃោតក់្ ម្ េះ  

 

 


