GREATER LOWELL TECHNICAL HIGH SCHOOL
ព័ ត៌មានពពលមានអាសននEMERGENCY INFORMATION

2020-2021

ត្រូវបំពេញពោយឪេុកម្តាយនិងអ្នកអាណាេាបាលស្សប់ច្បាប់ TO BE COMPLETED BY LEGAL PARENTS/GUARDIANS:
ឪេុកម្តាយនិងអ្នកអាណាេាបាលស្សប់ច្បាប់:
សិសសរស់ពៅជាមួយ:

ទំងេីនាកឪេុកម្តាយ

ទំងេីនាក់ឪេុកម្តាយ

ឪេុក

ឪេុក

ម្តាយ

ម្តាយ

អ្នកពសេងព ៀរ_______

អ្នកពសេង________________________

កនុងករណីមានគ្រាអាសននកុងអ្ំ
ន
ឡុងពពលពមា៉ោ ងសិកាវាចំបាច់គ្រតូវទាក់ទងឪពុកមាាយអាណាពាបាលព ើម្បីផ្ាល់ការអ្នុញ្ញាតពីពវជ្ជបណិឌ តនិង /
ឬម្នទីរពពទយព ើម្បីពាបាលអ្នីតិជ្ន minors កនុងស្ថានភាពអាសនន៕ វាមានស្ថរៈសំខាន់បំផ្ុតដ លអ្នកជ្ូន ំណឹង ល់ពយើងភាាម្ៗ
អ្ំពីការផ្លាស់បូរអាសយដ្ឋ
ា
ា នឬពលខទូរស័ពទ៕
សូមសររពសរជាអក្សរធំ
ព្មោះសិស្ស:_____________________________________________________________ ថ្នាក់:_____
ព្មោះគ្រតពោល

ព្មោះព ើ ម

ព្មោះពៅ

អាសយដ្ឋាន: ____________________________________________________________________________________
ពលខ

សលូវ

ត្កុង/រំបន់

ពលខ ូរសេទ័សទោះ # _______________________
ដងៃកំព

ើ រសិសស: ខខ:_______ ដងៃ: _______

ពលខ ូរសេទ័ដ
ឆ្ាំ: ___________

ព្មោះពេញរបស់ឪេុក/អ្នកអាណាេាបាល:

# _______________________

ីកខនលងពកើ រ: ________________________
______________________________________

ីកខនលងពធវើការ:

_________________________________________

ពលខ ូរសេទ័កខនលងពធវើការ: Area Code ____ Number

__Ext.

_____

ភាសា ីមួយរបស់ឪេុក: _________________________________________________________
អ្នកច្បងបានការ ំនាក់ ំនងជាមួយពៅភាសាពសេងពត្ៅេីភាសា English ឬ ពទ?
អរ់ព

ខមន, ពៅ ភាសា____________________________________________________________

ព្មោះពេញរបស់ម្តាយ/អ្នកអាណាេាបាល:

_____________________________________

ីកខនលងពធវើការ:

_______________________________________

ពលខ ូរសេទ័កខនលងពធវើការ: Area Code _____ Number

___Ext. ________

ភាសា ីមួយរបស់ម្តាយ: _________________________________________________________
អ្នកច្បងបានការ ំនាក់ ំនងជាមួយពៅភាសាពសេងពត្ៅេីភាសា English ឬ?
អរ់ព

ខមន, ពៅភាសា_______________________________________________________________

គ្រកុម្ហុនធានារ៉ោ ប់រង HEALTH INSURANCE COMPANY សុខភាពរបស់សិសស:

_______________

ពលខអ្តាសញ្ញាណប័ណណធានារ៉ោ ប់រងHEALTH INSURANCE CERTIFICATE សុខភាពរបស់សិសស:

_______

ព្មោះននគ្ររូពពទយរបស់សិសស: ____________________________ ពលខទូរសពទ័ #_________________
ពតើអ្នកយល់គ្រពម្អ្នុញ្ញាតឪយគ្របាប់ ល់គ្ររូពីម្ុខជ្ម្ងឺអ្ីបា
វ នពទពបើសិនជាមាន ? បាន
ពតើសិសសគ្រតូវការ AN EPI-PEN ពទ? គ្រតូវការ

អ្ត់ពទ

អ្ត់ពទ សូម្អានម្ួយខាងពទៀត

Iពបើ ម្តន, ឪពុកមាាយគ្រតូវផ្ាល់ EPI-PEN

ល់ស្ថលាពរៀន:

ពតើសិសសមានបញ្ញ
ា ដផ្នករងកាយឬបញ្ញ
ា ផ្ាូវចិតាឬគ្រពឹតាកម្ម ALLERGIES ពទ?
អ្ត់ពទ

មាន គ្របសិនពបើមាន, សូម្ពម្ត្តាពនយល់ ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
ពតើសិសសមានពិការភាព DISABILITY ពទ?

មាន 

ពបើ មាន, សូម្ពនយល់:

________________________________________________________

 IEP (ដផ្នការសិកាគ្របចំខួន)
ា



 504 Plan

ពតើជាសិសសមានពគ្របើ ថ្នំណាម្ួយពទ?

មាន 

ពបើដម្ន, សូម្បង្ហាញគ្របពេទននថ្នំ

No អ្ត់ពទ

_____________________________________

ពបើមាន,ពតើ វានឹងគ្រតូវពលបពៅអ្ំឡុងពមា៉ោ ងសិកាឬ?
●

អ្ត់មាន 

ចស់/បាទ 

អ្ត់ពទ 

ខ្ំុផ្ាល់ការអ្នុញ្ញាតិ ឱ្យពៅពពទយស្ថលាពរៀនពម្ើលគ្ររប់ពគ្រាង ADMINISTER កូនរបស់ខំុ:្

TYLENOL

Yes 

No 

COUGH DROPS

Yes 

No 

No 

ANTACID

Yes 

No 

(325mg, 2 tabs)
MIDOL

Yes 

(for menstrual cramps)

(Tums, for upset stomach)

ពបើសិនជាម្ិនអាចទាក់ទងឪពុកមាាយបានពៅពពលមានអាសននពកើតពឡើង , សូម្ផ្ាល់ឪយពយើងពៅព្មោះ ពី, ដ លពគ្រៅពីឪពុកមាាយ, ដ លគ្រតួវបានអ្នក
អ្នុញ្ញាត ឪយជ្ួយជាជ្ំនួយ.
អ្នកដ លអ្នកពគ្រជ្ើស ពរ ើសគ្រតូវដត ទំពន ពៅពពលពមា៉ោ ង សិសសពរៀន.

ព្មោះអ្នកនិង NAME OF PERSON ____________________________________________________________________________
ទំនាក់ទំនង_________________________________ ពលខទូរស័ពទ # __________________________
អាសយដ្ឋានអ្នកនិង: ______________________________ ___________________________________
ពលខ

ផ្ាូវ

ទីគ្រកុង / គ្រកុង

ព្មោះអ្នកនិង NAME OF PERSON: ___________________________________________________________________________
ទំនាក់ទំនង: ________________________________ពលខទូរស័ពទ # ___________________________
អាសយដ្ឋានអ្នកនិង__________________________________________________________________
ពលខ

ផ្ាូវ

ទីគ្រកុង / គ្រកុង

វារឺជាការទទួលខុសគ្រតូវរបស់ឪពុកមាាយ និង អ្នកអាណាពាបាលដ លគ្រតូវផ្ាល់យានជ្ំនិស

ល់កូនរបស់អ្នកដ លឈឺ ឬ គ្រតូវរបួស់៕

មានពកើតជ្ំម្ឺព
ង របូស់ អ្វីពៅផ្ទោះ ម្ិនដម្នជាការទទួលខុសគ្រតូវរបស់ពពទយពៅស្ថលាពរៀនពទ រឺគ្រតូវឪពុកមាាយ ឬ
អ្នកអាណាពាបាលជាអ្នកពម្ើលដែល៕

ពពទយពៅស្ថលាពរៀនសគ្រមាប់ពម្ើលសិសសដ លឈឺ ឬ មានរបួសពកើតពឡើងពៅកនុងស្ថលាពមា៉ោ ងពរៀន៕
ពរទទួលខុសគ្រតូវជ្ួយពាបាលពៅពពលដ លពកើតពហតុ ំបូង ពហើយអ្ត់មានបនាត្តម្ពិនិតយពទ៕

គ្របសិនពបើសិសសគ្រតូវការគ្រតូវបញ្ូជ នត្តម្រយោះឡាន AMBULANCE, ពួកពរនឹងគ្រតូវបញ្ូជ ន ឹកពៅកាន់ ម្នទីរពពទយជ្ិតបំផ្ុត, រឺ LOWELL GENERAL HOSPITAL.

ពហតាពលខារបស់ឪពុកមាាយ / អាពាបាល:____________________________________ នែងដខឆ្នំ:___________________



គ្រកដ្ឋស់ពនោះគ្រតូវបំពពញឪយពហើយៗពផ្្ើតគ្រតឡប់ម្ក Greater Lowell Tech វ ិញពៅកនុងរយោះពពល 10 នែងដ លបានទទួល

