ល�ើកទឹកចិត្ត និងជ
 ួយគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារឲ្យច
 ុះឈ្មោះ

ចូលមត្តេយ្យស
 ិក្សា ដែលចាប់ផ្ដើមព
 ីថ្ងៃទី 19 មករា 2016

ព័ត៌មាន និងស
 ម្ភារៈឯកសារជំនួយ

សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងក
 ុមារតូចៗ

ហេតុអ្វីវាសំខាន់?
1.

ត�ើអ្នកអា
 ចធ្វើអ្វីខ្លះ?

ការចុះឈ្មោះចូលម
 ត្តេយ្យសិក្សាបា
 នមុន បង្កើតកា
 រភ្ជាប់ទំនាក់

និយាយទៅកាន់ក្រុមគ្
 រួសារអំពីការចុះឈ្មោះចូលមត្តេយ្យសាលា។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងជ
 ួយសាលាត្រៀមខ្លួនស
 ម្រាប់ក្មេងៗដែល

ថ្ងៃទ
 ី 31 សីហា នោះសូមប្ រាប់ពួកគាត់ថាសាលានានាចាប់ផ្ដើមទ
 ទួល 

ទំនងទៅនឹងសា
 លា ដ�ើម្បីឲ្យប្រាកដថាក្រុមគ្រួសារទទួល

ប្រសិនប�ក
 នអាយុ 5 ឆ្នានំ ៅត្រឹមថ្ងៃ ឬមុន
ើ ូនរ បស់ពួកគាត់នង
ឹ មា

នឹងចូ
 លមករ�ៀនក្នុងរដូវស
 ្លឹកឈ�ើជ្រុះនេះ។  

ការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី 19 មករា និងល�ើកទ
 ឹកច
 ិតព
្ត ួកគាត់ឲ្យចុះឈ ្មោះឲ្យ
បានឆាបតា
់ មដែលអាចធ្វើបាន ដោយយកល្អគឺនៅមុនពេ
 លបញ្ច ប់ឆ្នាំ
សិក្សា

2.

ការចុះឈ្មោះបានមុន ជួយគ្រួសារឲ្យត្រៀមសម្រាប់ការចូលរ�ៀន
សាលា ដោយមានពត
័ មា
៌ នជាមុនអ
 ំពី៖ ពេលអាហារដែល

។ជួយ�ក្រុមគ្
 រួសារកំណត់រ កមណ្ឌលសិក្សាធិការ និង សាលាក្នុងសង្កាត់

ម៉ោងរ�ៀននៅសាលា។

នេះ ឬដោយទូរសព្ទទៅ Family Health Hotline តាមរយៈលេខ

ការចូលម
 ត្តេយ្យសិក្សាគឺជា
 បទពិសោធន៍ដែលគួរឲ
 ្យរំភ�ើប និង

ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារក្នុងក
 ិច្ចការឯកសារចុះឈ្មោះ។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះចូល

សាលាជាច្រើនផ្ដល់កម្មវិធីនានា កម្មវិធីផ្ទេរការសិក្សា និងឱកាស

អាសយដ្ឋាន (អាជ្ញាបណ្ណប�ើកបរ កិច្ចសន្យាជួល ឬវិក្កយបត្រទឹកភ្លើង) និង

សាលានិងម
 ិតរ្តួមថ្នាក់ មុនន
 ឹងចា
 ប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សា។ ការចុះ

មណ្ឌលសិក្សាធិការនីមយ
ួ ៗ អាចនឹងត្រូវការព៌ត័មានបន្ថែមទ�ៀត។

ព័ត៌មានអំពឱ
ី កាសទាំងនេះ និងកា
 រផ្ទេរការសិក្សាមានលក្ខណៈ

ល�ើកទឹកច
 ិតក្ត្រុមគ្រួសារឲ្យស្វែងយល់អំពី និងច
 ូលរួម កម្មវិធីផ្ទេរការសិក្សា

ឥតគិតថ្លៃ និងប
 ញ្ចុះតម្លៃ ការជិះរថយន្តក្រុង ការថែទាំក
 ុមារ និង

3.

របស់ពួកគាត់ ដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននៅល�ើ ទ
 ំព័រទ
 ីពីរនៃសន្លឹកឯកសារ
1-800-322-2588។

ដល់ជាប់អា
 រម្មណ៍សម្រាប់ឪ
 ពុកម្ដាយ និងកូនៗរបស់ពួកគេ។

មត្តេយ្យសិក្សា ក្រុមគ្រួសារនឹងត្រូវផ្ដល់យ៉ាងហោចនូវភស្ដុតាងបញ្ជាកព
់ ី

ផ្សេងៗទ�ៀតសម្រាប់កុមារ និងឪ
 ពុកម្ដាយ ជួបជាមួយបុគ្គលិក

សំបុត្របញ្ជាកក
់ ំណ�ើតរបស់កូនៗពួកគាត់ ព្រមទាំងប
 ណ្ណទទួលថ្នាប
ំ ង្ការ។

ឈ្មោះបានមុន អាចធ្វឲ
ើ ្យប្រាកដថាឪពុកម្ដាយន
 ឹងទ
 ទួលបាន
រលូន។

និងកា
 រចុះឈ្មោះចូលមត្តេយ្យសាលា នៅសាលាក្នុងសង្កា

ត់របស់
ពួកគាត់។

ត�ើក្រុមគ្
 រួសាររបស់អ្នកគិតថា ពួកគាត់អាចនឹងផ្
 លា ស់ទីលំនៅ  មុនពេល

ចាប់ផ្ដើមឆ្
 នា ស
ំ ិ ក្សាដែរឬទេ? ល�ើកទឹកច
 ិតព
្ត ួកគេឲ
 ្យមកចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
ហ�ើយឲ្យប្រាប់ដល់សាលាប្រសិនប�ើពួកគាត់ផ្
 លាស់ទីលំនៅ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងមណ្ឌលសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលមត្តេយ្យសាលា

www.KRegNow.org
ចូលទៅកាន់គេហទំពរ័ ការចុះឈ្មោះចូលមត្តេយ្យសាលាក្នុ ងតំបន់ ដ�ម
ើ ្ទ
បី ទួលបានឯកសារនានាសម្រាប់
ក្រុមគ្
 រួសារ នង
 គូសហគមន៍ ដែលមានជា 13 ភាសាខុសៗគ្នា, តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ពត
័ មា
៌ នអំពកា
ិ ដៃ
ី រចុះ
ឈ្មោះចូលមណ្ឌលសិក្សាធកា
ត
័ មា
៌ នសំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀត។
ិ រ នង
ិ ព

ត្រូវការជំនួយក្នុ ងការកំណត់រកមណ្ឌលសិក្សា
ធិការដែរឬទេ? ទូរសព្ទទៅ
Family Health Hotline៖

ទូរសព្ទមកលេខ 1-800-322-2588

មណ្ឌលសិក្សាធិការនៃគ
 ម្រោងផែនទីផ្លូ វក្នុងតំបន់
មណ្ឌលសិក្សាធិការ AUBURN

ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
លេខទូរសព្ទ៖ 253-931-4900

សាលារដ្ឋ HIGHLINE

ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
លេខទូរសព្ទ៖ 206-631-3003

មណ្ឌលសិក្សាធិការ RENTON
ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
300 SW 7th Street
Renton, WA 98057
លេខទូរសព្ទ៖ 425-204-2300

មណ្ឌលសិក្សាធិការ TUKWILA
ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168
លេខទូរសព្ទ៖ 206-901-8000

សាលារដ្ឋ FEDERAL WAY
ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាអប់រ ំ (ESC)
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
លេខទូរសព្ទ៖ 253-945-2000

មណ្ឌលសិក្សាធិការ KENT
ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
លេខទូរសព្ទ៖ 253-373-7235

សាលារដ្ឋ SEATTLE

ការយាល័
យមណ្ឌល៖
ិ
2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134
លេខទូរសព្ទ៖ 206-525-0760
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