Cambodian

េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងែដលមានឣហារូបករណ៍េពញេលញេ�រ�ូសវ�តូ អុនី សី ុីេអទីវ (Rosewood Initiative)
ឧទ្យោន និងសួនកំសាន�ផតេឡន (Portland Parks & Recreation) នឹងផ�ល់ជនូ ឣហារូបករណ៍េពញេលញស្រមាប់េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងជេ្រចនើ ជលក�ណៈឯកជន្របចាំសបា�ហ៍េ�ឯរ�ូសវ�ូត
អុីនីសុីេអទីវ (Rosewood Initiative), េ� SE 162nd & Stark។ ផ�ល់ជនូ ឣទិភាពដល់សិស្សនន ែដលមានអ�កជំនញែដល្រត�វ��ន� មកពី្រគ�ត្រន�ីេ�សាលារបស់ខន�
និងអ�កែដលមានមនុស្សេពញវ�យែដលទទួលខុស្រត�វចំេពាះការគាំ្រទេមេរៀនរបស់សិស្ស។ ឧបករណ៍េភ�ងនន ឣចមានស្រមាប់ការខ�ី ្របសិនេបើ្រត�វការចាំបាច់
េហើយឣចមានជំនយួ មួយចំនួនស្រមាប់មេធ្យោបាយដឹកជ��ន� េ�េរៀនេមេរៀនេ�អំឡង� េពលឆា�ំសកិ ្សោេនះ។
សូមប��ន� ្រតឡប់មកវ�ញនូវពាក្យសនុំ នេ� មជ្ឈមណ� លត្រន�ីសហគមន៍តាមឣសយដ�ន (Community Music Center) 3350 SE Francis Street,
Portland, OR 97202
CMC@portlandoregon.gov
ទូរសារ៖ 503-823-3171
ទូរស័ព�៖ 503-679-5879
www.communitymusiccenter.org/rosewood
ការដក់ពាក្យសុំ

េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងែដលបានេស�សើ ៖ុំ





វ�យ៉ូឡ�ង (Violin)
វ�យ៉ូឡ (Viola)
េសឡ� (Cello)
បាស (Bass)

ែ្រតសា鋐ក់សូហន� (Saxophone)
បុី (Bassoon)
ែ្រតបារំង (French Horn)
ែ្រត្រត�ំែប៉ត (Trumpet)
 ែ្រត្រតំេ� បាន (Trombone)
 ែ្រតធូបា/ែ្រតអឺហ�នេនៀម (Tuba /
Euphonium)
 ហ�ីតា (Guitar)





 ខ��យ (Flute)
 ែ្រត/ែ្រតម្យោ៉ង (Oboe / Eng.
horn)
 កា�រ�ែណតឬខ��យ (Clarinet)
េតើេលាកអ�កជអ�កចាប់េផ�ើមេរៀនដំបងូ ៖បាទ/ចាស៎ / េទ

 ស�រវយ/ស�រ (Percussion /
Drums)
 េផ្សងៗ៖ ___________

្របសិនេបើមនិ មាន្រគប� េ្រង�នស្រមាប់ការេ្រជើសេរ�សឧបករ
ណ៍េភ�ងរបស់អក� េទ
េយើងខ�ន�ំ ឹងដក់េលាកអ�កេ�ក�ង� ប��ីរង់ចាំ។

េតើេលាកអ�កមានឧបករណ៍េភ�ងេហើយឬេ� (ជរបស់សាលា朐 ឬផ�ល់ខន� )៖ បាទ/ចាស៎ / េទ

េឈា嚜� ះសិស្ស
(នមខ�ន� )៖______________________________(នម្រតកូល)៖________________________________
ឣសយដ�នផ��វ៖ ________________________________ទី្រកង� ៖ ________________េលខកូដទី្រក�ង៖ ___________
េលខទូរស័ព�សសិ ្ស (េបើមាន)៖ _______________________អុីែម៉លសិស្ស (េបើមាន)៖_________________________
េតើការេផ�ើសារេ�កាន់េលខេនះ យល់្រពមឬេទ?

បាទ/ចាស៎ / េទ

េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ, ្រក�មហ៊នុ ឬអ�កនំសារ (ATT, Verizon,

ជេដើម)៖______________________
ៃថ�ែខឆា�ំកំេណើតសិស្ស៖ _____/______/__________

្រប�ស / ្រសី

ថ�ក់ទី (4, 5, ជេដើម)៖_______

ទំនក់ទនំ ងសេ្រង�ះបន�ន់ េឈា� ះ (េ្រ�ពីេម្រគ�សារ)៖ _____________________________________
ញតិភាពចំេពាះសិស្ស (ពូ អ�កជិតខាង ជេដើម)៖ ________________________ ទូរស័ព៖� __________________

ទំព័រ | 1 ៃន 3 | ពាក្យសឣុំ ហា뭬រូបករណ៍ស្រមាប់េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងេ�រ�សូ វ�តូ អុនី សី េុី អទីវ Rosewood Initiative

េតើសិស្សមានជំងណ
ឺ មួយ ែដលបុគ�លកិ PP&R ្រត�វការយល់ដងឹ ឬេទ? បាទ/ចាស៎ / េទ
េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ សូមេរៀបរប់៖

_________________________________________________________
េតើសិស្ស ត្រមវ� ឱ្យមានកែន�ងសា� ក់េ� ែដលស�ិតេ្រកាមច្បោប់ស�ីពជី នពិការឣេមរ�កឬេទ? បាទ/ចាស៎ / េទ
េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ សូមេរៀបរប់៖

_________________________________________________________
េតើេលាកអ�កមានមេធ្យោបាយដឹកជ��ន� េ�រ�ូសវ�ូត អុីនីសុីេអទីវ Rosewood Initiative (SE 162nd & Stark) ពីសា煮លារបស់អក� ឬេទ?

បាទ/ចាស៎

/

េទ

កិច្រ� ពមេ្រព�ង
ខ��ំ ជសិស្សយល់ថេមេរៀនត�ន�សី ្រមាប់ឣហារូបករណ៍េពញេលញេនះ េ�រ�ូសវ�តូ អុនី ីសុីេអទីវ Rosewood Initiative ត្រម�វថខ��ំ្រត�វចូលេរៀនេមេរៀន្របចាំសបា�ហ៍ទាងំ អស់
និងអនុវត�កចិ �ការននពី្រគជ� េរៀងរល់ៃថ�។ ខ��ំនងឹ ទាក់ទងមកកម�វធ� េី នះមួយសបា�ហ៍មុន ្របសិនេបើខ�ំមានកម�វ�ធជី ន់គា�ែដលមិនឣចេចៀសផុត ចំេពាះេពលេវលារបស់ខ�ំ ឬ្របសិនេបើខ�ំមានជំងឺ មុនេពលេរៀនេមេរៀនេនះ ។

្របសិនេបើខខ�ំ �ីឧបករណ៍េភ�ងពីកម�វ�ធី ខ�ន�ំ ងឹ ទទួលខុស្រត�វយ៉ ងេពញេលញចំេពាះឧបករណ៍េភ�ង និង្រត�វ្របគល់វ្រតឡប់មកវ�ញភា�មៗ េ�េពលេស�ើស។ុំ

ហត�េលខាសិស្ស៖ _____________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ _______________________
សំេ�ចំេពាះ្រគត� �ន�ី
េឈា� ះ្រគ�៖ ________________________ ទូរស័ព�៖ ________________ អុីែម៉ល៖ ___________________
េឈា� ះសាលា៖

_______________________________________________________________________

្រគ�កត់ចណ
ំ សំ ្រមាប់ PP&R (េបើមាន)៖

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ហត�េលខា្រគ� (ែដលត្រម�វឱ្យមាន)៖ _________________________________កាលបរ�េច�ទ៖ ____________________

ទំព័រ | 2 ៃន 3 | ពាក្យសឣុំ ហារូបករណ៍ស្រមាប់េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងេ�រ�សូ វ�តូ អុនី សី េុី អទីវ Rosewood Initiative

មនុស្សេពញវ�យែដលទទួលខុស្រតវ�
ខ��ំជមនុស្សេពញវ�យ នឹងជួយគាំ្រទនិងទទួលខុស្រត�វចំេពាះេមេរៀនត�ន�ីរបស់សសិ ្សេនះនិងការខ�ីឧបករណ៍េភ�ង (េបើមាន) ស្រមាប់ កម�វធ� ីរ�ូសវ�ូត អុនី ីសុីេអទីវ (Rosewood Initiative)។
នមខ�ន� ៖ ________________________ នម្រតកូល៖ _________________________

្រប�ស / ្រសី

ញតិភាពចំេពាះសិស្ស (មាតាឬបិតា/ឣណព្យោបាល អ�កជិតខាង ជេដើម)៖ __________________________________
ហត�េលខា៖ _________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖
_________________________________

េតើេលាកអ�ក្រត�វការេសវបកែ្របភាសាអង់េគ�ស េដើម្បី្របា្រស័យទាក់ទងជមួយបុគ�លកិ PP&R ឬេទ?

បាទ/ចាស៎

/

េទ

មនុស្សេពញវ�យជេម្រគសា
� រ (ឣចដូចគា�នឹងមនុស្សេពញវ�យែដលទទួលខុស្រត�វខាងេលើ)
េឈា� ះេម្រគ�សា깸រ (នមខ�ន� )៖__________________________________
(នម្រតកូល)៖_________________________________
ឣសយដ�នផ��វ៖ _____________________________________ ទី្រកង� ៖ __________________ េលខកូដទី្រកង� ៖

___________

ទូរស័ព�េម្រគ�សា廀រ៖_______________________ អុីែម៉ល (េបើមាន)៖_____________________________
េតើការេផ�ើសារេ�កាន់េលខេនះ យល់្រពមឬេទ?

បាទ/ចាស៎ / េទ

េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ, ្រក�មហ៊នុ ឬអ�កនំសារ (ATT, Verizon,

ជេដើម)៖______________________
្រប�ស / ្រសី

ញតិភាពចំេពាះសិស្ស (មា�យ ឣណព្យោបាល ជេដើម)៖ _______________________________

េតើេម្រគ�សារមានជំងណ
ឺ មួយ ែដលបុគ�លកិ PP&R ្រត�វការយល់ដឹងឬេទ? បាទ/ចាស៎ / េទ
េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ សូមេរៀបរប់៖
________________________________________________________
េតើេម្រគ�សា峬រ ត្រម�វឱ្យមានកែន�ងសា�ក់េ� ែដលស�ិតេ្រកាមច្បោប់សព�ី ីជនពិការឣេមរ�កឬេទ? បាទ/ចាស៎ / េទ
េបើេឆ�ើយថ បាទ/ចាស៎ សូមេរៀបរប់៖

ទំព័រ | 3 ៃន 3 | ពាក្យសឣុំ ហា敖រូបករណ៍ស្រមាប់េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងេ�រ�សូ វ�តូ អុនី សី េុី អទីវ Rosewood Initiative

កម�វ�ធេី មេរៀនត�ន�ីស្រមាប់ឣហា斄រូបករណ៍េពញេលញេនះ គឺជេសវកម�ឧទ្យោន និងសួនកំសាន�ផតេឡន Portland Parks & Recreation េដយមានមូលនិធិសំខាន់ៗ
ែដលផ�ល់ជនូ េដយជំនយួ ឥតសំណងៃនទី្រកង� ផតេឡន Portland និង្រត�វបានគាំ្រទេដយកម�វធ� ីរ�ូសវ�ូត អុីនីសុីេអទីវ Rosewood Initiative និងមជ្ឈមណ� លត�ន�ីសហគមន៍
Community Music Center, Inc. ែដលមិនរក្របាក់ចំេណញ។

ទំព័រ | 4 ៃន 3 | ពាក្យសឣុំ ហារូបករណ៍ស្រមាប់េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងេ�រ�សូ វ�តូ អុនី សី េុី អទីវ Rosewood Initiative

