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ទំរង់ចូលររៀនកម្ម វធិីរធមញ            
  

ឈ ម្ ោះកុមារ ___________________________________________________________ 
(ដូចគ្នា នឹង ប័ណ្ណ  MaineCare ដដរឈបើមាន) 

  
ថ្ងៃដែឆ្ា ាំកាំឈណ្ើត _____ / _____ / ______ ឈេទប្បសុប្សី F T 
  

                                                                      

អាសយដ្ឋា ន __________________ ______________________________________ ឈេែកូដតាំបន់ 
__________________ 
  
ទូរសព្ទឪព្ុកមាា យ ថ្ងៃេិច _______________________________ អុីឈ ៉េស បាទ / ចាសបាទ / ឈទ 

ទូរស័ព្ទឈសេងឈទៀត __________________  ___________ សារេិែិត បាទ / ចាសបាទ / ចាស 
  
ប្កឡារបស់សិសេ (សប្មាប់ការរំេឹកការណាត់ជួប) ___________________ 
ឈ ម្ ោះសាលា ___________________________ ប្រូបឈប្ងៀន / ថ្នា ក់ទី ____________ 
  
  
  
លេខសម្គា េ ់MaineCare (បញ្ច ប់លៅក) _______________________________________________ 

ធានារ៉ា ប់រងលមេញឯកជន: ល េ្ ោះក្កមុហ ៊ុន _________________________ លោេនលោបាយ លេខ 

# _________ 

ក្កមុ # __________ ល េ្ ោះរបស់ប៊ុគ្ាេធានារ៉ា ប់រង ______________________________________ 

ពាកយបណ្ត ឹងលៅខាងខនងកាត _______________________________________________ 

  

______ 

មិនបានធានា          ក្បសនិលបើ អ្នកមិនទទួេបានការធានារ៉ា ប់រងជាជំនួយហរិញ្ញ វតថ ុរបស់លយើង អ្នកផ្តេ់

ក្បឹកានឹងទាក់ទងអ្នកល ើមបីពិភាកាពកីារធានារ៉ា ប់រងនិងជំលរ ើសកន ុងការកំណ្ត់ថ្លៃឈ្ន េួ។ 

ឈតើកូនរបស់អាកធ្លា ប់មានអវ ីដូចខាងឈប្កា ឬឈទ? សូ មមម ទាំងអស់ ដដេអនុវតត  ។ 
  
__ ADD / ADHD               __ ជាំងឺ ហារកី / ដុាំសាច់                             __ ជាំងឺឈបោះដូង               __ 

ការដងទ ាំដសាកចិតតសាស្រសត  
__ ឈអដស៍ / ឈ ឈោរឈអដស៍               __ ព្ិការែួរកាេ                                __ 

ជាំងឺរលាកឈងា ើ                              __ ជាំងឺកា ឈោរ 

__ ជាំងឺហឺត                             __ បបូរមាត់ / បបូរមាត់                             __ ដអ៊ែរ បូ               __ 

បញ្ហា ការនិយាយនិងការសាត ប់ 
__ ជាំងឺសរថ្សប្បសាទ / ជាំងឺ Asperger __ ជាំងឺឈបោះដូងព្ីកាំឈណ្ើត               __ សមាា ធ្ ែាស់ __ បញ្ហា ប្កព្ោះ / GI 

__ ព្ិការភាព្ព្ីកាំឈណ្ើត               __ ប្បឈេទជាំងឺទឹកឈោ ដសែ                              __ ជ ៃ ឺប្កឈេៀន               __ 

ជាំងឺរបង 
__ ភាព្ ិនប្បប្កតីថ្ន្                __ ជាំងឺឆ្ក តួប្ជកូ / ការប្បកាច់                             __ ជ ៃ ឺឈងា ើ                __ 

ឈសេងឈទៀតឈតើកូនរបស់អាកមានអាដែសុីដដរឬឈទ? ព្នយេ់ 

____________________________________________________________________ 

ោយបញ្ជ ីឱសងណា ួយដដេកូនរបស់អាកប្តូវការ 

__________________________________________________________________________ 

  
  



 

 
  
ឈតើកូនអាកឈឺឈធមញឈទ? បាទអត់ឈទ     

ឈតើកូនរបស់អាកបានជួបឈព្ទយឈធមញកាេព្ីឆ្ា ាំ ុនដ នឈទ? បាទ / 

ចាសឈទ ប្បសិនឈបើឈឆ្ា ើយថ្នបាទ / ចាសឈទ? 
  
  
  
ភាសានិយាយឈៅសទោះ ___________________________________ 
                            

ការប្បណាាំងកុមារ:     ____ អាសុ ី______ ឈមម , អាស្រហវ ិក, ប្បឈទសអាស្រហវ ិកអាឈ រកិ ______ ចប្ ោុះជាតិសាសន៍ _____ 

ឈដើ ហាថ្វ  __ ____ ឈសេងឈទៀតឈកាោះបា៉េ សុីហវ ិក 

______ ខាងតបូ ង / កណាត េ / អាឈ រកិខាងឈជើងអាឈ រចិអាឡាសាា  ______ ព្ណ្៌ស               

  

ជនជាតិភារតិចរបស់កុមារ: ______ អាកនិយាយភាសាឈអសា៉េ ញ / ឡាតាំង ______ 

 ិនដ នជាអាកនិយាយភាសាឈអសា៉េ ញ / ឡាតាំងឈទ 

  

  

ចាំនួនសមាជិកប្រួសារសរុបដដេរស់ឈៅកន ុងប្រួសារ: ______________ 
ចាំណូ្េប្រួសារសរុបប្បចាាំឆ្ា ាំ: ____________________ 
  
  
  
  

ការយេ់ប្ព្ ឈប្បើប្បាស់ក ម វធិសុីែភាព្មាតឈ់ធមញរបស់កមុារ Portland នងិការអនញុ្ហា តឱយឈចញសាយព្ត័ម៌ាន 
  
ែុ្ាំបានសតេ់ការអនុញ្ហា តិឱយកូនរបស់ែុ្ាំ _____________________________________________ ឈដើ បីឈប្បើប្បាស់ក ម វធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញរបស់ ហាដសេដែនដដេ

អាចោប់បញ្ច េូទាំងការវនិិចឆ ័យឈោរវនិិចឆ ័យនិងការព្ាបាេរ ួទាំងការងតរបូកាាំរសម ីអុិចនិងការឈប្បើថ្នា ាំសា ឹកសប្មាប់ព្ាបាេ។ ែុ្ាំយេ់ថ្នហតថឈេខារបស់ែុ្ាំបង្ហា ញថ្នែុ្ាំ

បានទទួេនិងអាន ឈសចកត ីជូនដាំណ្ឹងអាំព្ីភាព្ឯកជន របស់សុែភាព្សតងេ ។ 

          ែុ្ាំសូ អនុញ្ហា តឱយបុរគេិកក ម វធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញរបស់កុមារឈៅ ហាដសេដែនអាចចូេឈ ើេកាំណ្ត់ប្តសុែភាព្សាលាឈរៀនរបស់កូនែុ្ាំនិងសតេ់សិទធិដេ់

បុរគេិកក ម វធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញរបស់ ហាវទិាេ័យសតងេនិងរិលានុបដ្ឋា យិកាសាលាឈរៀនឬបុរគ េិកសងគ កិចចសាលាឈរៀនឈដើ បីដចករំដេកព្័ត៌មាននិងកាំ

ណ្ត់ប្តសុែភាព្ដដេស រ យឈៅឈព្េប្តូវបានចាត់ទុកថ្នស រ យសប្មាប់ការព្ាបាេ។ ឈគ្នេបាំណ្ង។ 
          ែុ្ាំអនុញ្ហា តឱយអាកសតេ់ឈសវាដងទាំបឋ ឈព្ទយឈធមញនិងអាកជាំោញដសាកសុែភាព្សល វូចិតតរបស់កូនែុ្ាំឈធវ ីការដចកចាយព្័ត៌មានសុែភាព្និងកាំណ្ត់ប្តជា ួយក

 ម វធិីសុែភាព្មាត់មាត់កុមាររបស់ Greater Portland 

ឈដើ បីគ្នាំប្ទដេ់ការដងទាំកូនរបស់ែុ្ាំឈហើយែុ្ាំសតេ់ការអនុញ្ហា តឱយក ម វធិីសុែភាព្មាត់មាត់កុមាររបស់ ហាដសេដែនបានដចករំដេក 

ព្័ត៌មានសុែភាព្និងកាំណ្ត់ប្តជា ួយអាកសតេ់ឈសវាដងទាំបឋ ឈព្ទយឈធមញនិងអាកជាំោញដសាកសុែភាព្សល វូចិតតឈដើ បីសប្ បសប្ ួេឈសវាព្ាបាេនិងការបនត

និងការសប្ បសប្ ួេថ្នការដងទាំ។ 
          ែុ្ាំអនុញ្ហា តឱយបុរគេិកព្ីភាា ក់ង្ហរភារីទីបីដដេបានចុោះកិចចសនាសតេ់ឈសវាក មសុខាេិបាេឬអាកបបកិរយិាសប្មាប់កូនរបស់ែុ្ាំឈដើ បីដចករំដេកព្័ត៌មានសុែ

ភាព្និងកាំណ្ត់ប្តជា ួយក ម វធិីសុែភាព្មាត់មាត់កុមាររបស់ ហាដសេឈសនដែនឈដើ បីគ្នាំប្ទដេ់ការដងទាំកូនរបស់ែុ្ាំ។ 
          ែុ្ាំ ឮឈដ្ឋយ ការអនុញ្ហា តឱយក ម វធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញរបស់កុមារដស ឈេើេ ឈសេដែនឈចញសាយព្័ត៌មាននិងទិនាន័យឈធមញទក់ទងនឹងការព្ាបាេដេ់អា

កបង់ប្បាក់ភារីទីបីឬអាកឈសេងឈទៀតដដេមានបាំណ្ងទទួេបានការបង់ប្បាក់សប្មាប់ឈសវាក ម។ 
ការអនុញ្ហា ត: ការអនុញ្ហា តឈនោះមានសុព្េភាព្កន ុងកាំែុងឈព្េដដេសិសេចុោះឈ ម្ ោះជា ួយប្បព្័នធសាលាឈសានឈសនឬរហូតដេ់ពួ្កឈរឈសទរឈៅសាលាឈរៀន ួយឈសេងឈទៀត 

(ព្ីថ្នា ក់បឋ រហូតដេ់ថ្នា ក់កណាត េឬព្ីកណាត េឈៅវទិាេ័យ) 

។ ែុ្ាំទទួេសាគ េ់ថ្នឈៅឈព្េសិសេរបស់ែុ្ាំផ្លា ស់បត រូព្ីបឋ សិកាដេ់ថ្នា ក់កណាត េឬព្ីកណាត េឈៅវទិាេ័យែុ្ាំប្តូវដតចុោះឈ ម្ ោះចូេកន ុងក មវវធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញវញិប្បសិ

នឈបើែុ្ាំចង់ឈអាយពួ្កឈរបនតការទទួេបានឈសវាក មឈៅក ម វធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញរបស់ ហាសេិនដែន។ ែុ្ាំយេ់ថ្នែុ្ាំអាចដកហូតសិទធិឈនោះឈៅឈព្េណា ួយឈដ្ឋយ

ដ្ឋក់ជូនឈសចកត ីជូនដាំណ្ឹងជាលាយេកខណ្៍អកេរអាំព្ីការដកការប្ព្ ឈប្ព្ៀងរបស់ែុ្ាំ។ ែុ្ាំទទួេសាគ េ់ថ្នកាំណ្ត់ប្តសុែភាព្មាត់ឈធមញប្បសិនឈបើទទួេបានឈដ្ឋយសាលា
ឈរៀនប្បដហេជា ិនប្តូវបានការពារឈដ្ឋយចាប់ HIPAA ឈទប៉េុដនតនឹងកាា យជាកាំណ្ត់ប្តអប់រំដដេប្តូវបានការពារឈដ្ឋយចាប់សត ីព្ីសិទធិអប់រំប្រួសារនិងចាប់ឯកជន 

(FERPA) ។ ែុ្ាំបានអានទប្ ង់ដបបបទឈនោះទាំងប្សងុនិងយេ់ប្ព្ ចុោះឈ ម្ ោះសិសេរបស់ែុ្ាំឈៅក ម វធិីសុែភាព្មាត់ឈធមញរបស់ ហាដសនេីនឈៅឈព្េឈនោះ។ 

  

 ហតថឈេខាឪព្កុមាត យ / អាណាព្ាបាេ : _ ________________________________________________________________ កាេបរឈិចឆទ: 

__________________________ 
  



ឈបាោះព្ុ ាឈ ម្ ោះ : _ _________________________________________________________________________ ការទក់ទងឈែើងវញិ 

_______________________________ 
 


