RHODE ISLAND CHARTER PUBLIC SCHOOLS
ENROLLMENT APPLICATION 2022-2023

ទូ រស័ព្ទ: 401-679-6563 | អ៊ីមែល: rienrollment@friendsofexcelacademy.org
ព្័ត៌មាននិសសិត
ឈ្មោះ:

ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំឈ
នាមត្តកូ ល

ឈ្មោះដាំបូង

ើត:

/

/

ឈ្មោះកណ្ត
ា ល

អាស័យដ្ឋាន:
ផ្ល វូ ផ្ទោះ/បនទ ប់ #

ត្ស ុក/សង្កាត់របស់សាលា:

ទីត្ក ុង

រដា

ឈលែកូ ដតាំបន់

_____________________________________________________________________________________

ថ្ននក់បច្ចុបបនន :

(សម្គាល់ "N/A" ត្បសិនឈបើមិនឈៅកនុងសាលាឈរៀន)

ថ្ននក់ដ្ឋក់ពាកយសាំ:

ព្័ត៌មានមាតាបិតា/អាណាព្ាបាល៖
ឈ្មោះ:

ទូ រស័ព្ទ:

អីខមល:

ទាំនាក់ទាំនងជាមួ យកម្គរ:

ឈ្មោះ:

ទូ រស័ព្ទ:

អីខមល:

ទាំនាក់ទាំនងជាមួ យកម្គរ:

ព្័តមា
៍ នបមនែ ែ:

☐ បាទ/ចាស ☐ ឈទ

ឈតើឈបកខ ជនម្គនបងបអ ូនត្ប ុសត្សីខដលកាំព្ងច្ោះឈ្មោះកនុងសាលាធមម នញ្ញ ឈនោះឬឈៅ?
ឈបើបាទ/ចាស ឈ្មោះបងបអ ូនត្ប ុសត្សី:
ឈតើឈបកខ ជនម្គនបងបអ ូនត្ប ុសត្សីខដលដ្ឋក់ពាកយច្ូ លសាលាឈនោះតាមទត្មង់ពាកយសាំដ្ឋច្់ឈដ្ឋយខែកឬអត់?

☐ បាទ/ចាស ☐ ឈទ

ឈបើបាទ/ចាស ឈ្មោះបងបអ ូនត្ប ុសត្សី:

☐ បាទ/ចាស ☐ ឈទ

ឈតើឈបកខ ជនគឺជាកូ នរបស់សាាបនិកសាលា ត្គូបឈត្ងៀន ឬបគា លិកឈៅសាលាឈនោះ។?
ឈបើបាទ/ចាស ឈ្មោះសាាបនិក/ត្គូ/បគា លិក:
EnrollRI គឺជាឈវទិកាងមីមួយខដលអនញ្ញញតឱ្យត្គួ សាររកឈ ើញ ឈត្បៀបឈធៀប

និងអនវតា ច្ាំឈពាោះសាលាធមម នញ្ញ ខដលច្ូ លរ ួមឈៅកនុងទីតាាំងកណ្ត
ា លមួ យ។ សូ ែចូ លទៅកាន់ EnrollRI.org/Charter ទ ើែប៊ីមសែងរក
និងអនវតត ចំទ

ោះសាលាទរៀនម លសាកសែបំផតសម្រមាប់អនក!

ខ្ញំសូែបញ្ជាក់ថា ព្័ត៌មានម លមានទៅកនញងកែម វ ិធ៊ីទនោះគឺជាការព្ិតទំងម្រស ុង។

ហតា ឈលខាម្គតាបិតា/អាណ្តព្ាបាល:

កាលបរ ិឈច្េ ទ:

ែ្ុាំយល់ត្សបថ្នកាំ ត់ត្តាសាលារបស់កូនែ្ុាំអាច្ត្តូវបានឈត្បើត្បាស់សត្ម្គប់ការសិកាអាំព្ីត្បសិទធភាព្ថ្នសាលាធមម នញ្ញ សាធារ
ត្បសិនឈបើការសិកាត្តូវបានផ្សព្វ ផ្ាយជាសាធារ ៈ ម្គនខតទិននន័យត្ក ុម មិនខមនទិននន័យកត្មិតសិសសឈទ
នឹងត្តូវបានរាយការព្័តម្គ
៌ នផ្ទទល់ែល ួនសិសសនឹងរកាការសម្គៃត់ឈៅឈត្កាមច្ាប់រដា និងសហព្័នធ។
ចំណាំ៖ ចចចទែល ើយ "ទទ" នឹងែិនបោះ

ល់ ល់ឱកាសរបស់កូនអន កកនញងការចូ លទរៀនទទ។

ៈ។

☐ បាទ/ចាស
☐ ឈទ

RHODE ISLAND CHARTER PUBLIC SCHOOLS
ENROLLMENT APPLICATION 2022-2023
ច្ាំណ្ត៖ាំ ឈៅឈត្កាមច្ាប់ Rhode Island សាលាធមម នញ្្ត្តូវបានចាត់ទកថ្នជាសាលារដា ខដលឈធវ ើសកមម ភាព្ឈត្កាមច្ាប់រដា
ឈហើយជាកមម វតថុថ្នបទបបញ្ញ តា ជា
ិ ធរម្គនថ្នច្ាប់សហព្័នធ និងច្ាប់រដា ទាក់ទងនឹងការមិនឈរ ើសឈអើង។ និងសកមម ភាព្បញ្ញាក់ រ ួមទា ាំង
បខនា មិនកាំ ត់ច្ាំឈពាោះ៖ (1) ច្ាប់សាីព្ីការឈរ ើសឈអើងអាយ 1975, 42 U.S.C. § 6101, et seq.; (2) ច្ាំ ងឈជើង VI
ថ្នច្ាប់សាីព្ីសិទធិព្លរដា ថ្ន1964, 42 U.S.C. § 2000d, et seq.; (3) ច្ាំ ងឈជើង IX ថ្នការខកខត្បការអប់រំរបស់ 1972, 20 U.S.C. §
1681, et seq.; (4) ខផ្នក 794 ថ្ន ច្ាំ ងឈជើង 29, និងខផ្នក B ថ្នច្ាប់សាីព្កា
ី រអប់រំជនព្ិការ, 20 U.S.C. § 1411, et seq.; (5) 42 USC, ខផ្នក
1981, 1983 និង 1601 et seq.; (6) ខផ្នក 504 ថ្នច្ាប់សាារនីតិសមបទា 1973 ដូ ច្ខដលបានឈធវ ើ វ ិឈសាធនកមម , 20 USC 794; និង (8) ខផ្នក
16-38-1, 16-38-1.1, 28-5.1-13, 28-5.1-14 និងជាំព្ូកទី 42-87 ថ្នច្ាប់ទូឈៅថ្នរដា Rhode Island ដូ ច្ខដលបានឈធវ ើ វ ិឈសាធនកមម ។
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