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ល ម្ ោះសិសស               ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើត_____/_____/______ លេទ     

(ដូចលៅលេើប័ ណ  MaineCare លបើមាន)      

អាសយដ្ឋា ន                     លេខកូដតាំបន់     

លេខទូរសព្ទលព្េថ្ងៃរបស់ឪពុ្កមាា យ    សារ/អតថបទ យេ់្ព្រ  បាទឬចាស/លទ លេខទូរសព្ទថ្ដរបសស់ិសស (ស្មាប់ការររល ឹក)  

សារ/អតថបទ យេ់្ព្រ បាទឬចាស/លទ 

អុីខរេ            ល ម្ ោះសាលា      ្រូ/ថ្នន ក់សិកា       

លេខសមាា េ់ MaineCare (បញ្ចប់លដ្ឋយអកសរ A)              

ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព្មាត់លមមញឯកជន៖ ល ម្ ោះ្ករុហ ុន      លេខសមាា េ់លោេការ ៍ #   

្ករុ #          អាសយដ្ឋា នទារទារសាំ ង       
ល ម្ ោះអនកកាន់លោេការ ៍      ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើតរបស់អនកកាន់លោេការ ៍             

______ រិនមានការធានា  

(សូរ ) 

ល ម្ ោះអនកធានា (អនកខដេទទួេខុស្តូវលេើវកិកយប្ត)៖           ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើត៖     
 

ឈតើកូនរបស់អ្នកធ្លា ប់ានបញ្ហា ដូចខាងឈម្ោរឈនុះដដរឬឈទ? សូរធីកចំណ ចដដលានទងំអ្ស់។ 

__ ADD/ADHD*          __ រហារកី/ដុាំព្ក    __ ជាំងឺលបោះដូង         __ ការខងទាាំផ្ល វូចិតា 

__ ជាំងឺលអដស៍/លរលររហីវ     __ ជាំងឺពិ្ការខួរកាេ    __ ជាំងឺរលាកលងលើរ     __ ជាំងឺការលររ 

__ ជាំងឺហឺត           __ បបូរមាត/់្កអូរមាត់ខែប __ ជាំងឺខអលប៉េស ឬជាំងឺព្ងខបក __ បញ្ហា ការនិយាយ/ការសាា ប់ 

__ អការៈថ្នជាំងឺអូទិហសឹរ/Asperger __ ជាំងឺលបោះដូងពី្កាំល ើត  __ ជាំងឺលេើស្រ     __ បញ្ហា ្កព្ោះ/ល ោះលវៀន 

__ ពិ្ការភាព្ពី្កាំល ើត        __ ជាំងឺទឹកលនារខផ្ែរ្បលេទ   __ ជាំងឺត្រងលនារ   __ ជាំងឺរលបង 

__ ជាំងឺ្រ           __ ជាំងឺែក តួ្ជកូ/្បកាច់   __ ជាំងឺលងលើរ     __ ជាំងឺលផ្សងលទៀត     

*ជាំងឺពិ្បាកលតា តអាររម ៍/ជាំងឺពិ្បាកលតា តអាររម ៍លដ្ឋយសារមានភាព្សករមហួសលហតុ 

លតើកូនរបស់អនកមានបញ្ហា អាខែរហសីណារួយខដរឬលទ? ព្នយេ់                   
សូររយល ម្ ោះឱសងខដេកូនរបស់អនកល្បើ្បាស់                      

លតើកូនរបស់អនកមានឈឺលមមញលទ? បាទឬចាស លទ លតើកូនរបស់អនកបានលៅជួបលព្ទយលមមញខដរឬលទកាេពី្ឆ្ន ាំរុន? បាទឬចាស លទ  

្បសិនលបើបានលៅ លតើលៅកខនលងណា?                        
ភាសានិយាយលៅផ្ទោះ                           

ពូ្ជអរបូ រកូនរបស់កុមារ៖ ______ខសបកស ______ខសបកលមម  អាហ្វហរ ិក អាលររកិាាំងលដើរកាំល ើតអាហ្វហរ ិក 

 ______អនករស់លៅលេើលកាោះបា៉េ សុហីរ ិកលផ្សងលទៀត   ______អាសុ ី  ______ ជនជាតិលដើរអាលររកិាាំងខាងតបូ ង/កណាា េ/លជើង 

ជនជាតិលដើរអាឡាសាក   

______ ជនជាតិលដើរហាថ្វ៉ា    ______ ច្រោុះជាតិសាសន៍ 

ជាតិសាសន៍របស់កុមារ៖ ______សាសន៍និយាយភាសាលអសា៉េ ញ/ឡាទីន   ______ រិនខរន សាសន៍និយាយភាសាលអសា៉េ ញ/ឡាទីន 

ចាំនួនសមាជិក្រួសារខដេរស់លៅកន ុង្រួសារសរុប៖     ្បាក់ចាំ ូេកន ុង្រួសារ្បចាាំឆ្ន ាំសរុប៖        

ល ម្ ោះលរ្រួសារ៖                           ទាំនាក់ទាំនងជារួយសិសស៖                     

 

ោរយល់ម្ពរឈម្បើម្ាស់ករម វធីិស ខភាពាត់ឈធមញក ាររបស់ Greater Portland Health និងោរអ្ន ញ្ហា តឱ្យបង្ហា ញព័ត៌ាន 
 

តាររយៈោរច ុះហតថឈលខាឈៅឈលើទម្រង់ដបបបទឈនុះ ខ្ញ ំទទួលស្គា ល់ និងយល់ថា៖ 
 

• ខុ្ាំបានទទួេ និងអានេិខិតជូនឪព្កុមាា យ និងសាំ ួរខដេសួរញឹកញាប់អាំព្ី ករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលារបស់ Greater Portland Health 

(“GPH”)ខដេព្នយេ់ថ្នអរជីាករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលារបស់ GPH លហើយលសវាករម និងអតថ្បលយាជន៍អរ ីខល ោះខដេវាអាចផ្ាេ់ជូនកូនខុ្ាំ។  

• ករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលារបស់ GPH រឺជាអងាភាព្ដ្ឋច់លដ្ឋយខែករួយ ព្ីសាលា និងព្កីារយិាេ័យរិលានុបដ្ឋា យិកា។ 
ករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលារបស់ GPH ផ្ាេ់ជូននូវការវាយតថ្រលអាំព្ីមាត់លមមញ 
និងការព្ាបាេខងទាាំសុខភាព្មាត់លមមញល្ចើនយា៉េ ងលៅកន ុងទតីាាំងតារសាលាខ ៈលព្េខដេចូេររួលៅកន ុងការ្បា្ស័យទាក់ទងជារួយអនកផ្ាេ់លសវាខងទាាំសុខ
ភាព្លផ្សងលទៀត ខដេអាច ក់ព្័នធកន ុងការខងទាាំកូនរបស់ខុ្ាំផ្ងខដរ។  

• ការយេ់្ព្រលនោះមានសុព្េភាព្កន ុងរយៈលព្េខដេសិសសចុោះល ម្ ោះចូេលរៀនជារួយ្បព្័នធសាលា Portland ឬរហូតដេ់ពួ្កលរលផ្ទរលៅសាលាលផ្សងលទៀត (ឧទាហរ ៍ 
ពី្អនុវទិាេ័យ លៅវទិាេ័យ) ។ លៅលព្េសិសសជាកូនរបស់ខុ្ាំតល ស់បត រូពី្អនុវទិាេ័យ លៅវទិាេ័យ 
ខុ្ាំ្តូវខតចុោះល ម្ ោះពួ្កលរលែើងវញិលៅកន ុងករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលា 

្បសិនលបើខុ្ាំចង់ឱយពួ្កលរបនាទទួេបានលសវាករមជារួយករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលារបស់ GPH ។  

• ខុ្ាំ្តូវព្ិនិតយ និងចុោះហតថលេខាលេើ ទ្រង់ខបបបទអនុញ្ហា តស្មាប់ការល្បើ្ បាស់ និងការបង្ហា ញព្័ត៌មានខងទាាំសុខភាព្ 

ទាក់ទងនឹងការចុោះល ម្ ោះចូេលរៀនរបស់កូនខុ្ាំលៅកន ុងករម វមីិសុខភាព្មាត់លមមញតារសាលារបស់ GPH ។  
 

ខ្ញ ំានអានទម្រង់ដបបបទឈនុះទងំម្សងុ និងយល់ម្ពរច ុះឈ ម្ ុះសិសសជាកូនរបសខ្់ញ ំឈៅកន ញងករម វធីិស ខភាពាត់ឈធមញតារស្គលារបស់ GPH ឈៅឈពលឈនុះ។  

 

ហតថឈលខាឪព កាា យ/អ្ណាពាាល៖                កាេបរលិចេទ៖     
    

 

សរលសរល ម្ ោះ៖              ថ្ងៃខខឆ្ន ាំកាំល ើត ___-___-____  ទាំនាក់ទាំនង     
  


