Multicultural Academy Charter School
នីតិ វ ិធីននការចុះឈ្មុះសម្រាប់ឆ្នាំ 2020-2021

ដ ើម្បីចុះដ្មុះកូ នរបស់អ្នកដៅ MACS អ្ន កត្រូវតរដ្វ ើតាម្ជំហានខាងដត្ោម្។ ដ ើម្បីទទួ លបានចាប់ចម្ល ងអ្ំពីនិរិ វ ិ្ីទ ំងដនុះ
និងឯកសារដសេងដទៀរជាភាសាដសេងដត្ៅពីអ្ង់ដលល ស សូ ម្ទក់ទងម្កោន់ោ រ ិយាល័យកណ្ត
ា លតាម្ដលខទូ រសពទ 215-2270513 ឬចូ លទសេនាវ៉ិបសាយថ៍ (www.macs.k12.pa.us)។

1.

សូ ម្ចូ លទសេនា www.applyphillycharter.org ថ្ថៃ ដនុះដ ើម្បីចាប់ដសា ើម្ ំដ
កាលបរ ិឈចេ ទកាំណត់សម្រាប់ការម្របគល់ពាកយសាំគឺ January 27,

ើោរដាក់ពាកយចូ លដរៀន។

2020។ ដបកខ ជនម្ិនអាច

និងម្ិនទទួ លយកផ្ទទល់ដដាយ MACS ដ ើយ។
2.

ដៅដពលអ្ន កបានបំដពញពាកយចូ លដរៀនតាម្អ្នឡាញ រ ួចដ ើយ អ្ន កនិងកូ នរបស់អ្នកនឹងទទួ ល
ោរអ្ដ្ជ ើញឲ្យចូ លរ ួម្កនុងសម្័យត្បជំសដល់ព័រ៌មានដដាយសម ័ត្លចិរា។ ដោលបំ

ងថ្នសម្័យត្បជំសដល់

ព័រ៌មានដនុះលឺដ ើម្បីពនយល់អ្ំពីដបសកកម្ម និងចកខុ វ ិស័យរបស់ MACS ដ ើម្បីឲ្យអ្ន កសដត្ម្ចថាដរើសាលាដរៀន
របស់ដយើងលអ សម្ត្សបនឹងកូ នរបស់អ្នកត រឬដទ។
3.

January 27, 2020 ដបើ MACS បានទទួ លពាកយសំដត្ចើនជាងកតនល ងត លមាន ដយើងនឹងដ្វ ើ
ោរចាប់ដននរសាធារ ៈម្ួ យ ត លនឹងត្បត្ពឹរាិដ ើងដៅ អ្ង្គារ February 4 ដវលាដមា៉ោង 4:00 រដសៀល កនុង
សាលត្បជំរបស់សាលាដរៀន។ អ្ន កដាក់ពាកយសំទ ំងអ្ស់នឹងទទួ ល ំ

ឹងតាម្សំបត្រអ្ំពីលទធ សលថ្នោរចាប់

ដននរ។
(សូ ម្ដម្ើលឯកសារសា ីពីនិរិ វ ិ្ីថ្នោរចាប់ដននរដៅដលើវ៉ិបសាយថ៍របស់ដយើងសត្មាប់ព័រ៌មានបតនែ ម្។) ដបើ
ដ្មុះរបស់អ្នកដាក់ពាកយសំមានក់ត្រូវបានដត្ជើសដរ ើស ត្លួ សារដនាុះនឹងទទួ លលិខិរម្ួ យត លដសន ើសំឲ្យពួ កដល
ត្បលល់ឯកសារត លបានរាយកនុងជំហាន 4។

ឬ

January 27, 2020 ដបើ MACS បានទទួ លពាកយសរ
ំ ិចជាងកតនល ងត

លមាន អ្ន កដាក់ពាកយសំទ ំងអ្ស់

នឹងទទួ លលិខិរត លដសន ើសំឲ្យពួ កដលត្បលល់ឯកសារត លបានរាយកនុងជំហាន 4។ ពាកយសំទ ំងអ្ស់ត ល
បានត្បលល់បនាទប់ពីោលបរ ិដចេ ទសរកំ

រ់ដៅ January

27, 2020 នឹងត្រូវបាន

ំដ

ើរោរតាម្

ម្ូ លដាានម្កម្ន បដត្ម្ើជូនម្ន ដ ើយអ្ន កដាក់ពាកយសំនឹងត្រូវបានទក់ទងតាម្សំបត្រ ត្ពម្ទ ំងសំឲ្យ
ត្បលល់ឯកសារត លបានរាយកនុងជំហាន 4។

4.

កនុងលិខិរយល់ត្ពម្ទទួ ល អ្ន កនឹងត្រូវបានសំឲ្យត្បលល់ឯកសារខាងដត្ោម្ជូ នោរ ិយាល័យដយើង ដ ើម្បី
ប្ច ប់ោរចុះដ្មុះ (អ្ន កនឹងមានដពល 4 សបាដ ៍ ដ ើម្បីត្បលល់ឯកសារត លបានរត្ម្ូវទ ំងដនុះ
លុះត្តាតរអ្ន កត្រូវោរដពលដត្ចើនដដាយសារបញ្ហាភាសារ។)៖
a.

b.

លិខិតបញ្ជាក់ទីលាំឈៅ៖ (លិខិរបញ្ហជក់កម្ម សិទធិ, វ ិកយ យបត្រដសវាសាធារ ៈបចចុបបនន , វ ិកយ យបត្រប ណ
ឥ ទនបចចុបបនន , វ ិកយ យបត្រពនធ ដលើអ្ចលនត្ទពយ, ោរចុះប្ជ ីយានយនា , ប ណ ដបើកបរ,
អ្រា សញ្ហា
ប ណ DOT។)
លិខិតបញ្ជាក់អាយការ៖ (អាចទទួ លយកឯកសារណ្តម្ួ យកនុងចំដណ្តម្ឯកសាររបស់កមារ
ទ ំងដនុះ៖ លិខិរបញ្ហជក់កំដ

ើរ; លិខិរបញ្ហជក់ពិ្ីលាងបាប (ឬសំដៅចម្ល ងថ្នកំ

រ់ត្តាអ្ំពី

ោរលាងបាប ត លបានបញ្ហជក់ដដាយសាោរ ើ ឬក៏បានបញ្ហជក់យា៉ោងត្រឹម្ត្រូវ និង បង្គាញតខថ្ថៃ ននំ

កំដ

ើរ); ដសចកដ ីតថល ងោរ

៍ពីឪពកមាដយ ឬ សាច់ញារិដសេងដទៀរ ដដាយបានបញ្ហជក់ដដាយ

សាោរ ើ និង មានបញ្ហជក់ពីតខថ្ថៃ ននំកំដ

ើរ; លិខិរឆ្ល ងត នត លមានសពលភាព, កំ

សាលាដរៀនពីម្នត លបញ្ហជក់ពីតខថ្ថៃ ននំកំដ

ើរ។

c.

កាំណត់ម្រាអាំពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ៖ រត្ម្ូវដដាយចាប់ (ោរចាក់ថាន ំ និង វាក់សាំង)

d.

លិខិតថ្លែងសចាា៖ (ដសចកដ ីតថល ងោរ

៍អ្ំពីោរចុះប្ជ ី ត លរត្ម្ូវដដាយចាប់; ទត្ម្ង់តបបបទដនុះ

នឹងដសញើតាម្សំបត្រជាម្ួ យលិខិរត លបានព
e.

រ់ត្តា

៌នាកនុងជំហាន 3។)

ទម្ររង់ថ្បបបទយល់ម្រពរទទួ ល-ការចុះឈ្មុះ៖ (ទត្ម្ង់តបបបទដនុះនឹងដសញើតាម្សំបត្រជាម្ួ យ
លិខិរត លបានព

៌នាកនុងជំហាន 3។)

ដៅដពលដយើងទទួ លឯកសារត លបានរត្ម្ូវខាងដលើដ ើយ រ ួម្ទ ំងទត្ម្ង់តបបបទយល់ត្ពម្ទទួ លោរចុះដ្មុះ ត លបានបំដពញរ ួច ( ូ ដចន ុះដយើង ឹងថា អ្ន កបានយល់ត្ពម្ទទួ លោរសដ ល់ជូនរបស់ដយើងកនុង
ោរចុះដ្មុះ) នឹងប្ច ប់ ំដ

ើរោរចុះដ្មុះ។ ដយើងនឹងដសញើជូនអ្ន កភាលម្ៗនូ វលិខិរអ្បអ្រម្ួ យត លបញ្ហជក់

ពីោរទទួ លរបស់ដយើងនូ វឯកសារត លចាំបាច់ទ ំងអ្ស់។
ដត្ោយពីោរត្បលល់ប ណ របាយោរ

៍ចងដត្ោយរបស់កូនអ្ន កកនុងតខម្ិថនា កូ នរបស់អ្នកនឹងត្រូវបាន

ចុះដ្មុះកនុងប្ជ ីរ ួចដ ើយ។

សូ ម្ករ់សមាាល់ថា៖ ដបើកូនរបស់អ្នកទទួ លដសវាអ្ប់រំពិដសស ឬ ដសវា ESOL ដៅដពលដយើងយល់ត្ពម្ទទួ ល
កូ នរបស់អ្នក ដយើងក៏ដសន ើសំឯកសារទ ំងដនុះសងត រម្ន June 30 ដ ើម្បីចុះដ្មុះដលកនុងប្ជ ីឲ្យបាន
សម្ត្សប៖ ឯកសារ IEP, ER, NOREP, ESOL។

