
ក្រសួងអប់រំ រដ្ឋ NSW

ការផ្លា ស់ប្តូរចតូលររៀន YEAR 7 
រៅសាលាររៀនរដ្ឋ NSW
រនះដល់រ�លចាប់រ�្�មការផ្លា ស់ប្តូរ្រតូនរបស់អន្រ �� Year 6 រ� Year 7 រ��យ។
សាលាររៀនមតូលដ្្ឋ នរបស់្រតូនអន្រ
សាលារ�ៀន�ដ្ឋ NSW ភាគរ្រើន មានតំបន់ទទួលយកសិស្សដដលបានកំណត់  
រដើម្ើឱ្យកុមា�ដដលមានអាយុរូលរ�ៀនទំាងអស់ នឹងមានសិទ្ិរូលរ�ៀនរៅ 
សាលារ�ៀន�ដ្ឋ - ជាសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន�បស់ពួករគ។

អាសយដ្្ឋ នលំរៅដ្្ឋ នអរិន្រនតៃយ៍�បស់កូនអ្នក កំណត់ពើសាលារ�ៀនមួយណា  
ជាសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន�បស់កូនអ្នក។ The School Finder (ឧបក�ណ៍ 
ដសវែង�កសាលារ�ៀន) រៅ education.nsw.gov.au/school-finder អារ 
ជួយអ្នកដសវែង�កទើតំាងសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន។

ឪពុកមាតៃ យ និងអ្នកដែទំាភាគរ្រើនក្នងុ�ដ្ឋ NSW រ្ជើសរ� ើសសាលារ�ៀនមូល 
ដ្្ឋ ន�បស់ពួករគ រដើម្ើផតៃល់កា�សិកសាអប់�ដ៏ំឧតតៃមស្មាប់កូន�បស់ពួករគ។

សាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន ផ្គត់ផ្គង់ដល់សិស្សដដលមានសមត្ថភាព្គប់ក្មិតថ្្ន ក់  
មាន�មួទំាងកម្មវធិើនានា រដើម្ើជ្ម រុញសិស្សដដលមានសកាតៃ នុពល និងនិស្សស័យ 
ខ្ពស់ រ�ើយនិងកម្មវធិើស្មាប់សិស្សដដលមានរសរកតៃើ្តរូវកា�រ�ៀនសូ្ត និងកា� 
ផ្គត់ផ្គង់បដន្ថម។ សាលារ�ៀនទំាងរនះ ក៏មានផតៃល់សកម្មភាពរ្រៅកម្មវធិើសិកសា 
ជារ្រើនផងដដ�។

សាលារ�ៀនខ្ះជាសាលារ�ៀនស្មាប់សិស្សដតមួយរេទ (សិស្ស្ប រុស ឬសិស្ស 
្សើបុ៉រណាណ ះ) ដដលទទួលយកសិស្ស�ស់រៅក្នងុតំបន់រុះរ ្្ម ះមូលដ្្ឋ នដដល បានកំណត់�បស់ពួករគ។

មានវទិយាលស័យដដលមានព�ុសាខា ដដល�មួបញ្ូលទំាងសាលារ�ៀន ឬសាខា 
មួយរំនួន ដដលសាលារ�ៀន ឬសាខានើមួយៗទំាងរនាះមានជំនាញឯករទស 
ក្នងុដផ្នករផ្សងៗគ្្ន ។ ឧទា��ណ៍ មានវទិយាលស័យជាន់ទាប (Years 7-9 ឬ  
7-10) វទិយាលស័យជាន់ខ្ពស់ (Years 10-12 ឬ 11-12) សាខាស្មិតស្មំាង 
កា�សិកសា សាខាស្មាប់សិស្សទំាងពើ�រេទ 
និងសាខាស្មាប់សិស្សដតមួយរេទ។

ក៏មានសាលាកណាតៃ លផងដដ� ដដលផតៃល់ជូនស�គមន៍ជនបទ និងតំបន់ 
ដ្រ់្សយាលជារ្រើននូវឱកាសអប់�កូំនៗ�បស់ពួករគ ចាប់ពើថ្្ន ក់  
Kindergarten រៅដល់ Year 12 រៅក្នងុទើតំាងសាលារ�ៀនដតមួយ។  
សាលាកណាតៃ លជារ្រើន រ្បើ្បាស់បររ្កវទិយារដើម្ើភាជា ប់្គរូបរ្ងៀន និងសិស្ស 
រៅតាមសាលារ�ៀនខុសៗគ្្ន  រដើម្ើផតៃល់ជូនមុខវជិាជា ជារ្រើន។ សាលាកណាតៃ ល 
ក៏ផតៃល់ជូនសកម្មភាពរ្រៅកម្មវធិើសិកសាយ៉ាងទូលំទូលាយផងដដ�។

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Khmer 1

ពស័ត៌មានបដន្ថមអារ�កបានរៅ្តង់វ ុបិនស https://education.
nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/
enrolment/high-school-enrolment

education.nsw.gov.au

https://education.nsw.gov.au/school-finder
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment


សាលាររៀនរក�មតូលដ្្ឋ ន (ឬរក�តំំបន់)
សាលារ�ៀនដដលមានតំបន់ទទួលយកសិស្សដដលបានកំណត់ មានកា�ដ្ក់ 
ក្មិតរំនួនសិស្សរុះរ ្្ម ះ - រំនួនសិស្សដដលអាររុះរ ្្ម ះ គឺដផអែករលើទើ 
កដន្ងសា្ន ក់រៅអរិន្រនតៃយ៍�បស់សាលារ�ៀនរនាះ។ កា�ដ្ក់ក្មិតរំនួនសិស្ស 
រុះរ ្្ម ះ ្បាប់រយើងថ្រតើសាលារ�ៀនអារ ឬក៏មិនទទួលយកកា�រុះរ ្្ម ះ 
រ្រៅមូលដ្្ឋ ន។ រៅក្នងុកា�ដ្ក់ក្មិតរំនួនសិស្សរុះរ ្្ម ះ សាលារ�ៀនមួយ 
រំនួនកំណត់ក្មិត�កសាទុកកា�រុះរ ្្ម ះក្នងុមូលដ្្ឋ ន រដើម្ើ�កសាទុកកដន្ង 
ស្មាប់សិស្សមូលដ្្ឋ នដដលរូលរ�ៀនក្នងុឆ្្នំ រនាះ។

សាលារ�ៀនដដលរលើស ឬខិតជិតដល់ក្មិតកា�រុះរ ្្ម ះ�បស់ពួករគ នឹងមិន 
រុះរ ្្ម ះសិស្សរ្រៅមូលដ្្ឋ នរទ រលើកដលងដតមានកាលៈរទសៈពិរសស។

រទាះយ៉ាងណាក៏រដ្យ សាលារ�ៀនដដលមានកដន្ងរុះរ ្្ម ះរៅរ្កាមក្មិត
�កសាទុក អារទទួលយកសិស្សរ្រៅមូលដ្្ឋ នបាន។

រៅសាលារ�ៀនដដលត្មរូវកា�ស្មាប់កា�រុះរ ្្ម ះរ្រៅមូលដ្្ឋ ន រលើសពើរំនួន 
កដន្ងដដលមានរៅរ្កាមក្មិត�កសាទុក សាលារ�ៀនរនាះ្តរូវបរងកើតលក្ខណៈ 
វនិិរ្ស័យរុះរ ្្ម ះរ្រៅតំបន់ រ�ើយបរងកើត្ក រុមរ្ជើសរ� ើសមួយ រដើម្ើពិចា�ណា 
រលើពាក្យសំុរ្រៅមូលដ្្ឋ ន។

សាលាឯ្ររេស 
សាលាឯករទសផតៃល់ជូនកា�អប់�កំ្មិតមធ្យមសិកសា ដដលរ ត្ៃ តរលើ  
រទពរកាសល្យ ឬរំណង់រំណូលរិតតៃជាក់លាក់។ សាលាឯករទសបានបរងកើត 
រ�ើងរដើម្ើផតៃល់មុខជំនាញសិល្ៈនរ្្ន បឌិត និងសិល្ៈសដមតៃង ភាសា  
បររ្កវទិយា (�មួមានបររ្កវទិយាសមុ្ទ និងបររ្កវទិយាជនបទ) កសិកម្ម  
និងកើឡា។

រៅសាលាឯករទសមួយរំនួន លក្ខណៈវនិិរ្ស័យក្នងុកា�រុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន 
អារមាន�មួទំាងកា�អនុវតតៃ ឬកា�សដមតៃង។

ថ្ន ្់រគំាកេ
សាលាមធ្យមសិកសាមួយរំនួន មានថ្្ន ក់គំ្្ទរដើម្ើបំរពញត្មរូវកា�សិកសា  
និងកា�គំ្្ទបដន្ថម�បស់សិស្សដដលមានពិកា�ភាព។ នាយកសាលាបឋម 
សិកសា�បស់កូនអ្នក នឹងជួយអ្នកដសវែង�កជរ្មើសសិកសា្តឹម្តរូវស្មាប់កូន 
�បស់អ្នក រដ្យគិតគូពើជរ្មើស�បស់អ្នក ត្មរូវកា�រ�ៀនសូ្តបដន្ថមជាក់លាក់ 
�បស់កូនអ្នក និងកា�រៅជិតទើកដន្ងផតៃល់រសវាសាលាឯករទសមូលដ្្ឋ ន។ 

កា�ពិចា�ណាស្មាប់កា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀនក្នងុថ្្ន ក់គំ្្ទ ្តរូវបាន្គប់្គង 
តាម�យៈដំរណើ �កា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀន។

សាលាសកមរិតំសករំាងសរិស្សរដ្យផ�អែ្ររល�ការសរិ្រសា
ដំរណើ �កា�ននកា�ដ្ក់ពាក្យសំុរូលរ�ៀន រៅសាលាស្មិតស្មាងំសិស្សរដ្យ
ដផអែករលើកា�សិកសាទាងំ្ស រុង ឬដផ្នកសិកសាខ្ះ ចាប់រផតៃើមរៅរពលសិស្សរ�ៀន 
Year 5 រ�ើយមាន�យៈរពលដវងជាងដំរណើ �កា�រូលរ�ៀនធម្មតា។

ទ្មង់ដបបបទដ្ក់ពាក្យសំុ អារមានផតៃល់ជូនរៅតាមអនឡាញដតបុ៉រណាណ ះ។  
សូមកត់រំណំាថ្ នឹងមិនទទួលយកពាក្យសំុដដលបានដ្ក់យឺតរ�ើយ។ 

បញជាើរ ្្ម ះសាលាស្មិតស្មំាងសិស្សរដ្យដផអែករលើកា�សិកសា និងពស័ត៌មាន 
លមអែិតអំពើនើតិវធិើរុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន�បស់ពួករគ អារ�កបានរៅតាមវ ុបិនស៖ 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes

មជ្ឈមណ្ឌ លសរិ្រសាភាសាអង់រ ល្ាសលអែរិតំលអែន់
សូមរ្បើ្បាស់ឧបក�ណ៍ School Finder រៅ្តង់វ ុបិនស  
https://education.nsw.gov.au/school-finder រដើម្ើកំណត់ទើតំាងសាលា
មធ្យមសិកសាដដលផតៃល់កា�ផ្គត់ផ្គង់ភាសាអង់រគ្សលអែិតលអែន់។ 

សូមផតៃល់អាសយដ្្ឋ នផ្ះ�បស់អ្នក ឬរលខកូដន្បសណើ យ៍ រដើម្ើដសវែង�ក 
ដផនទើសាលារ�ៀនក្នងុតំបន់មូលដ្្ឋ ន�បស់អ្នក �រួរុរបូ៊តុង 
Intensive English Centre រៅរលើ ”Nearby schools”។

ស្មាប់ពស័ត៌មានបដន្ថម សូមទាក់ទងមកនាយកសាលាបឋមសិកសាមូលដ្្ឋ ន�បស់អ្នក ឬសាលាមធ្យមសិកសាននជរ្មើស�បស់អ្នក។

្បសិនរបើអ្នក្តរូវកា�អ្នកបកដ្បភាសា រដើម្ើជួយអ្នកក្នងុកា�សាកសួ��បស់អ្នក សូមទូ�សស័ព្រៅរសវា្រម្មប្រផកបភាសាតាមេតូរស័�្ទ រលខ 131 450  
រ�ើយរស្នើសំុអ្នកបកដ្បជាភាសា�បស់អ្នក។ រគនឹងមិនគិតនែ្រសវារនះពើអ្នករ�ើយ។

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Khmer 2 education.nsw.gov.au

ក្រសួងអប់រំ រដ្ឋ NSW

ជរកម�សសាលាររៀនរ�្សងរេៀតំ
អ្នកអារមានរ�តុផល ដដលអ្នករង់ឱ្យកូន�បស់អ្នករៅសាលារ�ៀនដដលមិន ដមនជាសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន�បស់អ្នក។

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/school-finder


ការបំរ�ញេកមង់ផបបបេ ការបង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍
អ្នកអាររងអែុលបង្ហា ញថ្រតើសាលាមួយណាដដលអ្នករង់ឱ្យកូន�បស់អ្នករូលរ�ៀន រដ្យកា�បំរពញទ្មង់ដបបបទកា�បង្ហា ញរំណាប់អា�ម្មណ៍  
ស្មាប់សាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន�បស់អ្នក និង/ឬ សាលារ�ៀនរ្រៅមូលដ្្ឋ នអតិប�មារំនួន៣។

កបសរិនរប�អន្រកតំរូវការជំនួយរដ�ម �្បំរ�ញេកមង់ផបបបេរនះ សតូមសួរ 
នាយ្រសាលាបឋមសរិ្រសារបស់អន្រ។

រាតាបរិតា នរិងអន្រផែទំាសរិស្សទំាងអស់ ្ួរបំរ�ញេកមង់ផបបបេរនះជា 
ភាសាអង់រ ល្ាសរដ�ម �្រសន�សំុការដ្្់រ្រផនលាងររៀនសករាប់ Year 7 រៅ 
សាលាររៀនរដ្ឋ NSW ឆ្នំ រកកាយ។ 

ស្មាប់សិស្សដដលបរុ្ប្ន្នបានរុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀនរៅសាលាបឋមសិកសា 
�ដ្ឋ សូមបញជាូនទ្មង់ដបបបទរនះរៅឱ្យរៅសាលាបឋមសិកសា�បស់កូនអ្នក 
វញិ។ ស្មាប់សិស្សដដលមិនបានរុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀនរៅសាលាបឋមសិកសា 
�ដ្ឋ សូមបញជាូនទ្មង់ដបបបទរនះរៅឱ្យសាលាមធ្យមសិកសា�ដ្ឋវញិ ដដលជា 
រំណង់រំណូលរិតតៃទើមួយ�បស់អ្នក ស្មាប់កា�រុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន។ រាល់ការ 
បង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍កតំរូវផតំបានបញ្តូនម្រវញិឱ្យបានទាន់ ឬមុន 
កាលបររិចឆេេ�ុតំ្ំរណត់ំ។

បនា្ទ ប់��េកមង់ផបបេការបង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍រនះ បានររៀបចំដំរណ� រការ 
្រតូនរបស់អន្រនឹងកតំរូវបាន�្ល់្រផនលាងមួយរៅសាលាររៀនរដ្ឋ។ សាលាររៀន 
នឹងរ�ញ�ជតូនអន្រនតូវពា្រ្យសំុចុះរ ្្ម ះចតូលររៀន ផដលអន្រកតំរូវបំរ�ញ រ��យ/
បញ្តូនម្រវញិ។  

មានជំហានបើ រដើម្ើរុះរ ្្ម ះកូន�បស់អ្នករៅ Year 7៖

ជំហានេ� 1៖ បំរ�ញេកមង់ផបបបេការបង្ហា ញចំណាប់ 
អារម្មណ៍ រដ�ម �្រសន�សំុការដ្្់រ្រផនលាងររៀនរៅសាលាររៀនរដ្ឋ 
ផដលជាជរកម�សរបស់អន្រ

ផ�ន្រ A
សូមបំរពញពស័ត៌មានលមអែិត្្ល់ខួ្ន�បស់កូនអ្នក និងរុះ�ត្ថរលខារលើ រសរកតៃើ្បកាសរៅផ�ន្រ A។

ផ�ន្រ B
ផ�ន្រ B បង្ហា ញរ ្្ម ះសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ នដដលបានកំណត់�បស់អ្នក រដ្យ 
ដផអែករលើអាសយដ្្ឋ នផ្ះ�បស់កូនអ្នក។ កូន�បស់អ្នកមានសិទ្ិទទួលបានកដន្ង 
មួយរៅសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន�បស់ពួករគ។

្បសិនរបើអ្នកកំពុងដសវែង�កកា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀន រៅសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន�បស់ 
អ្នកផតំបុ៉រណាណ ះ សូមរុះ�ត្ថរលខារៅផ�ន្រ B រ�ើយ្បគល់ទ្មង់ដបបបទ 
្ត�ប់មកវញិ តាមកាលប�រិរទ្ផុតកំណត់។ ឥ�ូវរនះអ្នកបានបំរពញទ្មង់ 
ដបបបទរ�ើយ។

្បសិនរបើអ្នកបានដ្ក់ពាក្យសំុរូលរ�ៀន រៅសាលាស្មិតស្មំាងសិស្សរដ្
យដផអែករលើកា�សិកសា រ�ើយអ្នករង់ឱ្យកូន�បស់អ្នករៅសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន  
្បសិនរបើមិនបានរជាគជស័យ សូមរុះ�ត្ថរលខា និងកាលប�រិរទ្រៅផ�ន្រ B
ផងដដ�។

ផ�ន្រ C
្បសិនរបើអ្នកកំពុងដសវែង�កកា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀនរផ្សងរទៀត សូមរាយរ ្្ម ះ 
សាលារ�ៀន��ូតដល់រៅបើកដន្ង តាមលំដ្ប់ននរំណង់រំណូលរិតតៃរៅ 
ផ�ន្រ C។

អ្នកអាររស្នើសំុកា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀនរៅ ៖ 

 ٚ សាលាឯករទស
 ٚ ថ្្ន ក់គ្ំ្ ទ (រដ្យមានកា�ពិរ្គ្ះរយាបល់ជាមួយនាយកសាលាបឋម 

សិកសា�បស់អ្នក) ដដលនឹងដ្ក់ពាក្យរស្នើសំុ្បរេទថ្្ន ក់គំ្្ទ
 ٚ សាលារ�ៀនរ្រៅតំបន់។

សតូម្រត់ំចំណំាថ្សាលាឯ្ររេស នរិងក្រ រុមដ្្់រ្រផនលាងសករាប់ការ 
ចុះរ ្្ម ះចតូលររៀនរៅសាលាររៀនរក�មតូលដ្្ឋ ន នឹងរានតំកមរូវការ 
ដ្្់រពា្រ្យបផនថែមរេៀតំ។

្បសិនរបើអ្នកមិន្បាកដថ្ អ្នក្តរូវកា�បំរពញទ្មង់ដបបបទបដន្ថមណាមួយ  
សូមទាក់ទងរដ្យ្្ល់ជាមួយសាលារ�ៀនដដលអ្នកចាប់អា�ម្មណ៍។

រានជំហានបផនថែមរេៀតំ កបសរិនរប�អន្រ្ំរ�ុងរសន�សំុការដ្្់រ្រផនលាងររៀន  
រៅសាលាររៀនរក�តំំបន់។

សាលាររៀនរានល្រ្ខណៈវនិរិចឆេ័យការដ្្់រ្រផនលាងររៀន សករាប់ការចុះរ ្្ម ះ 
ចតូលររៀនរក�តំំបន់ ផដលការទាមទារសករាប់ការចុះរ ្្ម ះចតូលររៀនរក� 
តំំបន់ រានចំនួនរល�ស��្រផនលាងផដលរានរកកាម្រផនលាងរ្រសាេុ្រសករាប់ការ 
ចុះរ ្្ម ះចតូលររៀន។

្បសិនរបើអ្នកកំពុងដសវែង�កកដន្ងរ�ៀន រៅសាលារ�ៀនរ្រៅតំបន់ សូមផតៃល់ 
រ�តុផលរំរពាះកា�ដសវែង�កកា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀនរ្រៅតំបន់ ឧទា��ណ៍៖

 ٚ បងបអែូនបរងកើតបានរុះរ ្្ម ះរៅសាលារ�ៀន�រួរ�ើយ
 ٚ ទើតាងំជិតៗគ្្ន  និងលទ្ឋភាពរៅកាន់សាលារ�ៀន
 ٚ លទ្ឋភាពរដើម្ើរៅសាលារ�ៀនស្មាប់សិស្សដតមួយរេទ
 ٚ រ�តុផលរវជជាសា្សតៃ
 ٚ សុវត្ថិភាព និងកា�្តតួពិនិត្យកូន�បស់អ្នកមុន និងរ្កាយសាលា
 ٚ មុខវជិាជា  ឬមុខវជិាជា ដដល�មួផ្ំសមានផតៃល់រៅសាលារ�ៀន
 ٚ កាលៈរទសៈដដលអាណិតអាសូ�
 ٚ �រនាសម្ពស័ន្ និងកា�រ�ៀបរំននសាលារ�ៀន
 ٚ កា�្្ស់បតៃូ�ែ្មើៗ រៅក្នងុ្ពំដដនននតំបន់ទទួលយកសិស្សមូលដ្្ឋ ន។

គណៈកម្មកា�រុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន�បស់សាលា នឹងពិចា�ណាដតរលើពស័ត៌មាន 
រៅរលើទ្មង់ដបបបទរនះ និងឯកសា�ដដលពាក់ពស័ន្រផ្សងរទៀតដដលអ្នកផតៃល់ 
ជូនបុ៉រណាណ ះ។

្បសិនរបើកូន�បស់អ្នកមិនបានទទួលកដន្ងរ�ៀនរៅសាលារ�ៀន រដ្យ្សប 
តាមជរ្មើសទើ 1 �បស់អ្នករទ កូន�បស់អ្នកនឹង្តរូវបានរគពិចា�ណាស្មាប់ 
កា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀន្សបតាមជរ្មើសទើ 2 �បស់អ្នក បន្ាប់មកជរ្មើសទើ 3  
�បស់អ្នក ្បសិនរបើអនុវតតៃ។

្បសិនរបើអ្នកមិនទទួលបានរជាគជស័យ ក្នងុកា�ទទួលបានកដន្ងរ�ៀនមួយ 
ក្នងុរំរណាមជរ្មើស�បស់អ្នករទ សាលារ�ៀននឹងជូនដំណឹងមកអ្នក។ សាលា 
រ�ៀនអារបង្ហា ញថ្អ្នក្តរូវបានដ្ក់ក្នងុបញជាើ�ង់ចំា រ�ើយអ្នកនឹងបានផតៃល់ កដន្ងរ�ៀនមួយ ្បសិនរបើមានកដន្ងទំរន�។

្បសិនរបើកូន�បស់អ្នកបានទទួលកដន្ងរ�ៀនមួយ ររញពើរំណង់រំណូលរិតតៃ 
ននសាលារ�ៀនដដលរុះក្នងុបញជាើ�បស់អ្នក អ្នកនឹងមិនទទួលបានកដន្ងរ�ៀន 
ពើសាលារ�ៀនណាមួយរផ្សងរទៀត ដដលមានរំណង់រំណូលរិតតៃទាបរនាះ 
រ�ើយ។

្បសិនរបើពំុមានកដន្ងទំរន�រៅសាលារ�ៀនណាមួយ ដដលអ្នកបានរស្នើសំុ  
កូន�បស់អ្នកនឹង្តរូវបានដ្ក់រៅក្នងុសាលារ�ៀនមូលដ្្ឋ ន ដដលរុះបញជាើរៅ ក្នងុផ�ន្រ B ដផអែករលើកា�ទទួលយកពាក្យរស្នើសំុ�បស់អ្នក រដើម្ើរុះរ ្្ម ះរូល 
រ�ៀនរដ្យសាលារ�ៀនរនាះ។

្បសិនរបើអ្នកគិតថ្រគមិន្ប្ពឹតតៃរំរពាះអ្នករដ្យយុតតៃិធម៌ ឬគិតថ្លទផ្ល 
រនាះមិនសមរ�តុសមផល អ្នកអារដ្ក់ពាក្យបណតៃឹ ង។ បណតៃឹ ងរនះគួ�ដត្តរូវ 
បានរធវែើរ�ើងជាលាយលក្ខណ៍អក្ស� រៅនាយកសាលាមធ្យមសិកសា។
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ផ�ន្រ D
កបសរិនរប�អន្របានដ្្់រពា្រ្យសំុចតូលររៀន រៅសាលាសកមរិតំសម្
រំាងសរិស្សរដ្យផ�អែ្ររល�ការសរិ្រសា សូមគូសយក្បអប់ក្នងុផ�ន្រ 
D ននទ្មង់ដបបបទរនះ រ�ើយបំរពញផ�ន្រ B, C ឬផ�ន្រ E 
ក្នងុក�ណើ កូន�បស់អ្នកមិនទទួល 
បានរជាគជស័យក្នងុកា�ទទួលបានកដន្ងមួយ រៅសាលាស្មិតស្មំាងសិស្ស 
ណាមួយ។

ផ�ន្រ E
កបសរិនរប�អន្រមរិនតំកមរូវ្រផនលាងររៀន រៅសាលាររៀនរដ្ឋរេ សតូមបំរ�ញ 
ផ�ន្រ E។

កា�បំរពញរប់ផ�ន្រ E នឹងបិទរាល់សកម្មភាពទំាងអស់រដ្យបណាតៃ សាលារ�ៀន 
�ដ្ឋ NSW ដដលទាក់ទិននឹងកា�ដ្ក់កដន្ងរ�ៀន�បស់កូនអ្នករៅ Year 7។ 

ជំហានេ� 2៖ បំរ�ញពា្រ្យសំុចុះរ ្្ម ះចតូលររៀន 
រៅរពលកូន�បស់អ្នក្តរូវបានផតៃល់កដន្ងរ�ៀនរៅសាលារ�ៀនមួយ អ្នកនឹង្តរូវ 
បានរស្នើសំុឱ្យបំរពញពាក្យសំុរុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន រៅសាលារ�ៀន�ដ្ឋ NSW។ ពា
ក្យសំុរនះនឹង្តរូវបានរផញើជូនអ្នកក្នងុអំ�ុង្តើមាសទើ 2 ឬ្តើមាសទើ 3។

សូមបំរពញពស័ត៌មានលមអែិតទំាងអស់រៅរលើទ្មង់ដបបបទរនះ រ�ើយបញជាូនវា 
មកវញិឱ្យបានឆ្ប់ តាមដដលអាររធវែើរៅបាន។

កា�សរ្មររិតតៃរុងរ្កាយអំពើកា�រុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន នឹង្តរូវរធវែើរ�ើងរដ្យ 
នាយកសាលា បន្ាប់ពើមានកា�ពិចា�ណា និងកា�ទទួលយកពាក្យសំុរុះរ ្្ម ះ 
រូលរ�ៀន�បស់អ្នក។ នាយកសាលាអារទាក់ទងមកអ្នករដើម្ើសំុពស័ត៌មានបដន្ថម។

អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួយរបាប់ដដលបញ្ជា ក់ថ្ កូន�បស់អ្នក្តរូវបានទទួល 
ឱ្យរុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀនឬអត់។

ជំហានេ� 3៖ កតំរូវផសវែងយល់��សាលាររៀនែ្ម�របស់អន្រ
រៅរពលអ្នកទទួលបានកា�បញ្ជា ក់ ពើកា�រុះរ ្្ម ះរូលរ�ៀន�បស់កូនអ្នក 
រ�ើយ រនះគឺជាកា�សំខាន់ដដល្តរូវដសវែងយល់អំពើសាលារ�ៀនែ្មើរដើម្ើគំ្្ទ 
ដល់កា�្្ស់បតៃូ��បស់កូនអ្នករៅ Year 7។

សាលារ�ៀននឹងរ�ៀបរំសកម្មភាព្្ស់បតៃូ� និងនែងៃបង្ហា ញដណនំាស្មាប់សិស្ស ដដលនឹងចាប់រផតៃើម Year 7 រៅឆ្្នំ រ្កាយ។ ឪពុកមាតៃ យ និងអ្នកដែទំា ជាទូរៅ 
្តរូវបានអរញជាើញឱ្យរូល�មួនែងៃបង្ហា ញដណនំារនះ ដដលរ�ៀបរំរ�ើងរៅរុងដខ 
វរិ្ិកា។ វាជួយឱ្យកូន�បស់អ្នកដសវែងយល់អំពើរមរ�ៀន និងមុខវជិាជា រៅសាលា 
មធ្យមសិកសា ្គរូបរ្ងៀន ថ្្ន ក់រ�ៀន និងនើតិវធិើសាលា រ�ើយផតៃល់ឱកាសរដើម្ើ 
ជួបសិស្ស�មួថ្្ន ក់ឯរទៀត។

អ្នកនឹងទទួលបានកា�ជូនដំណឹង អំពើកាលប�រិរទ្នននែងៃបង្ហា ញដណនំាពើ 
សាលារ�ៀនែ្មើ�បស់អ្នក �មួជាមួយពស័ត៌មានអំពើឯកសណា្ឋ ន ជរ្មើសនន 
មរធយាបាយរធវែើដំរណើ � និងពស័ត៌មានលមអែិតសំខាន់រផ្សងរទៀត។

្បសិនរបើអ្នក្តរូវកា�ពស័ត៌មានបដន្ថម សូមទូ�សស័ព្មកនាយកសាលា។ ្បសិន 
របើអ្នក្តរូវកា�អ្នកបកដ្បភាសារដើម្ើជួយអ្នក សូមទូ�សស័ព្រៅកាន់រសវាកម្ម 
បកដ្បតាមទូ�សស័ព្ រលខ 131 450 រ�ើយរស្នើសំុអ្នកបកដ្បភាសាមួយ�បូ។  
កា� ើទូ�សស័ព្នឹងរៅអ្នកបកដ្បតាមទូ�សស័ព្ រដើម្ើជួយអ្នកក្នងុកា�សន្នា។  
រគនឹងមិនគិតនែ្រសវារនះពើអ្នករ�ើយ។

�័ត៌ំរានផដលនឹងជួយសាលាររៀនែ្ម�របស់អន្រ រដ�ម �្�្ល់ឱ្យ្រតូនរបស់ 
អន្រនតូវការររៀនសតូកតំ នរិងការគំាកេ

ជាការសំខាន់ដដលអ្នក្តរូវផតៃល់សាលារ�ៀនែ្មើ�បស់អ្នក នូវពស័ត៌មានអំពើត្មរូវកា� 
រ�ៀនសូ្ត និងកា�គំ្្ទ�បស់កូនអ្នក។ រនះជាការសំខាន់ដដលអ្នក្តរូវ្បាប់ 
សាលារ�ៀនអំពើកា�ទាស់ណាមួយ ឬសា្ថ នភាពររាគរផ្សងរទៀតដដលបានដឹង  
ទាក់ទិននឹងកូន�បស់អ្នក។ រនះ�មួបញ្ូល ដតមិនក្មិត្តឹមដតពស័ត៌មានដដល កូន�បស់អ្នក្តរូវបានរធវែើររាគវនិិរ្ស័យថ្មាន្បតិកម្មទាស់យ៉ាងខំ្ាង ជំងឺ�ឺត  
ជំងឺទឹករនាមដផអែម ឬជំងឺឆកួត្ជរូក។ 

្បសិនរបើកូន�បស់អ្នក្តរូវបានរធវែើររាគវនិិរ្ស័យ ថ្មានហានិេស័យនន្បតិកម្ម 
ទាស់យ៉ាងខំ្ាង សូមផតៃល់សាលារ�ៀនែ្មើ�បស់កូនអ្នកនូវដផនកា�ពយាបាល 
្បតិកម្មទាស់យ៉ាងខំ្ាងបរុ្ប្ន្ន គឺ ASCIA Action Plan for Anaphylaxis 
ដដល្តរូវបានបំរពញ និងរុះ�ត្ថរលខារដ្យរវជជាបណិ្ត�បស់កូនអ្នក។

�មួជាមួយដផនកា� ASCIA Action Plan សាលារ�ៀននឹងត្មរូវឱ្យមាន 
adrenaline autoinjector (ឧបក�ណ៍ចាក់ថ្្នំ អារ្ដណាលើនសវែស័យ្បវតតៃិ)  
រដើម្ើគំ្្ទដល់កា�រឆ្ើយតបដផ្នកសុខភាពជាបន្ាន់ក្នងុដផនកា�រនះ។ សូមកត់ 
សមា្គ ល់នូវកាលប�រិរទ្ផុតកំណត់រៅរលើ adrenaline autoinjector 
ដដលបានផតៃល់ឱ្យសាលារ�ៀន និងផតៃល់ឧបក�ណ៍ែ្មើជំនួសឱ្យបានមុនរពល។

កបសរិនរប�្រតូនរបស់អន្រមរិនចតូលររៀន រៅសាលាររៀនរដ្ឋ  
NSW
្បសិនរបើកូន�បស់អ្នករ�ៀនរៅ Year 6 រ�ើយបរុ្ប្រនះមិនរ�ៀនរៅ 
សាលារ�ៀន�ដ្ឋរទ អ្នកអារទទួលបានទ្មង់ដបបបទកា�បង្ហា ញរំណាប់ 
អា�ម្មណ៍មួយ ពើសាលារ�ៀន�ដ្ឋណាមួយ កា�យិាលស័យ Department of 
Education ក្នងុតំបន់ ឬតាមអនឡាញរៅ្តង់៖ https://education.nsw.
gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/
high-school-enrolment
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(Signature of parent/carer)

ប្រសិនប្រើមានសាលាប�ៀនមូលដ្ឋា នដែលបានកំណត់ចំនួនពើ� ដែលអាចផ្តល់ជូនកូន�្រស់អ្នក  
សូមគូស�ង្វង់ជំុវញិសាលាប�ៀនដែលបលាកអ្នកចង់ឱ្យកូន�្រស់បលាកអ្នកបៅប�ៀន៖

សូម្ំរបពញទបមង់ដ្រ្រ្រទបនះជាភាសាអង់បគលេស។

នាមត្រកូល

នាមខ្លួន

A. ព័្៌រមានអំពីសិស្ស

(ឧទាហរណ៍ 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

ខំុំ្ញុំសូមប្រកាសថា ព័ត៌មានដែលផ្តល់ក្នងុកា�្រង្ហាា ញចំណា្់រអា�មមណ៍បនះ តាមដែលខំុំ្ញុំែឹង និងបជឿជាក់ចាស់្ំរផុតថាមានភាពជាក់លាក់ និងបពញបលញ។ ខំុំ្ញុំសូមទទួលសាា ល់ថា បសចក្តើប្រកាសក្នងុពាក្យសំុបនះ

 
ប្រសិនប្រើថ្ងៃ�ៃបបកាយ្រង្ហាា ញឱ្យប�ើញថាមិនពិត ឬនាំឱំ្យយល់ខុ្ញុំស បនាំះកា�សបបមចចិត្តទាំងំឡាយដែលបានប�្វើប�ើងតាមពាក្យសំុបនះអាចបតវូបាន្រែិបស�។ ខំុំ្ញុំយល់ែឹងថាកា�ចុះប�ម ះចូលប�ៀនណាមួយ្រនាំា ្់រពើែំបណើ �កា�

 ដ្ក់កដនលេងប�ៀន នឹងអាបស័យបលើកា�ពិចា�ណា និងកា�បពមទទួលយកពាក្យសំុចុះប�ម ះចូលប�ៀនប�សាលាប�ៀន�ែឋា NSW   (Application to Enrol in a NSW Government School)។

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

ថ្ងៃ�ៃ ដខ្ញុំ ឆ្្នំ

(A. Student information)

Family name

First given name

ភេទ
Gender

ត្ រុស
Male

តសី
Female

ថ ង្ៃខខឆ្នាំ កំភណី្រ

Date of birth

អាសយដ្ឋា នរស់ភៅ

Name of parent/carer

ភលខទូរស័ពទ (ផាះ)
Phone number (home)

ភលខទូរស័ពទ (ចល័ត)
Phone number (mobile)

ភលខទូរស័ពទ (កដនលេងប�្វើកា�)
Phone number (work)

សាលា្ឋមសិកសា្ច្ចុ្្បននារ្ស់សិស្ស

ភសចកីីត្កាស (Declaration)

ហ្រ្ថភលខារ្ស់មាតាឬ្ិតា / អនាកខ្ទំាសិស្ស សរភសរភ ម្ ោះជាអក្សរពចុម្ព

B. ការដ្ក់ខន្ងភរៀនភៅសាលាភរៀនរដឋាកនាចុងមូលដ្ឋា ន

សាលាភរៀនមូលដ្ឋា នរ្ស់អនាក (Your local school) 

ហ្រ្ថភលខារ្ស់មាតាឬ្ិតា / អនាកខ្ទំាសិស្ស

ភ ម្ ោះមាតាឬ្ិតា / អនាកខ្ទំាសិស្ស

ថ្ងៃ�ៃ ដខ្ញុំ ឆ្្នំ

កាល្រភិចឆេទ
Date

សបមា្់រដតកា�យិាល័យបប្រើ្ុ៉របណាណ ះ (មាតា្ិរតា អ្នកដ�ទំាំសូមកំុ្ំរបពញ) (Office use only)

អាសយ ដ្ឋា ន អចុី ភមេ ល
Email address
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ការ្ង្ហាា ញចំណា្់អារមមណ៍  ( Expression of Interest )
 កា�ដ្ក់កដនលេងប�ៀនប� Year 7 ប�សាលាប�ៀន�ែឋា NSW 
Placement in Year 7 in a NSW Government school.

ថ្ងៃ�ៃ ដខ្ញុំ ឆ្្នំ

កាល្រភិចឆេទ
Date

ភ ម្ ោះ / ភ ម្ ោះកណីាល (ភ្្សងភទៀ្រ)

Middle (other) name/s

ប្រសិនប្រើអ្នកបានចុះហត្ថបលខាខាងបលើ បហើយចង់ឱ្យកូន�្រស់អ្នកចូលប�ៀនប�សាលាប�ៀនបនះ 
ខ្រ េ្ចុភណាណ ោះ ឥ�ូវបនះ អ្នកបាន្ំរបពញទបមង់ដ្រ្រ្រទបហើយ។

SRN
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សូមគូស្រញ្ជាា ក់ពើបហតុផល�្រស់អ្នក ចំបពាះកា�ដស្វង�កកា�ដ្ក់កដនលេងប�ៀនប�សាលាប�ៀនបនះ (សូមបយាងបៅលកខណៈវនិិច័័យជាក់លាក់បែើមីើចុះប�ម ះចូលប�ៀន�្រស់សាលាប�ៀន)។

្ំភពញព័្៌រមានខាងភតកាមភនោះខ្រ េ្ចុភណាណ ោះ ត្សិនភ្ីអនាកដ្ក់ពាកយសចុំកខន្ងភរៀនភៅសាលាភរៀនភត�មូលដ្ឋា ន។ អនាកមិនចាំបំាច់្ំភពញខ ន្ាកភនោះភទ ត្សិនភ្ីអនាកដ្ក់ពាកយសចុំសាលាឯកភទស ឬថ្នានា ក់គាំតំទ។ 
 

ប្រសិនប្រើចាបំាច់ អ្នកអាចភាា ្់រជាមួយព័ត៌មាន្រដន្ថម បែើមីើជួយគាំបំទែល់កា�បស្នើសំុកដនលេងប�ៀន�្រស់អ្នកប�សាលាប�ៀនបប�មូលដ្ឋា ន។ បែើមីើទទួលបានព័ត៌មាន្រដន្ថម សូមបយាងបៅទំព័� 2 និង 3។

Signature of primary school principal

ខំុំ្ញុំែឹងថាប្រសិនប្រើកូន�្រស់ខំុំ្ញុំពំុបានបជាគជ័យក្នងុកា�ទទួលបានកដនលេងប�ៀនប�សាលាប�ៀនមួយ ក្នងុចំបណាមសាលាប�ៀនែូចខាងបលើបនះបទ កូន�្រស់ខំុំ្ញុំនឹងបតវូបានបគដ្ក់ប�ក្នងុសាលាប�ៀនមូលដ្ឋា នដែលបានកំណត់ 

 
ែូចមានរាយប�ម ះក្នងុដផ្នក B។

ត្សិនភ្ីអនាកចង់ឱ្យយកូនរ្ស់អនាកចូលភរៀនភៅសាលាភរៀនភត�មូលដ្ឋា ន អនាកអាច្ីល់នូវចំណង់ចំណូលចិ្ីរអ្ិរ្រមាចំនលួន្ី។ អនាកអាចរ លួម្ញ្ចូ្ូល៖

■	 សាលាឯកភទសរដឋា។ សូមកត់សមាា ល់ថា អ្នកបតវូបានបលើកទឹកចិត្តឱ្យដស្វង�កជំនួយពើនាំយកសាលា្រឋមសិកា ប្រសិនប្រើអ្នកបបាថា្ន ចង់ឱ្យកូន�្រស់អ្នកបតវូបានពិចា�ណាសបមា្់រកា��កកដនលេងប�ៀនប� 
សាលាឯកបទស�ែឋា។

■	 សាលាប�ៀនដែលមានថ្នានា ក់គាំតំទ បែើមីើផាត់ផាង់ែល់សិសសដែលមានតបមវូកា�ប�ៀនសូបត និងជំនួយ្រដន្ថម។ សូមកត់សមាា ល់ថាបនះបតវូបានប�្វើប�ើងតាម�យៈបកមុ�កកដនលេងប�ៀន។ អនាកគួលួរខ្រខសែងរកជំំនលួយពី 
នាយកសាលា្ឋមសិកសា ត្សិនភ្ីអនាកចង់ឱ្យយកូនរ្ស់អនាកត្រវូបានពិចាំរណាសតមា្់ការរកថ្នានា ក់គាំតំទ។

■	 សាលាប�ៀន�ែឋាភត�មូលដ្ឋា នបផសងបទៀត។ សូម្រញ្ជាា ក់ពើបហតុផល�្រស់អ្នក សបមា្់រកា�ដស្វង�កកដនលេងប�ៀនបប�មូលដ្ឋា ន ប�ដផ្នកខាងបបកាមថ្ងៃនទំព័�បនះ (និងប�ទំព័�ទើ 7 ប្រសិនប្រើតបមវូ)។    

ខំុំ្ញុំបបាថា្ន ដស្វង�កកដនលេងប�ៀនសបមា្់រកូន�្រស់ខំុំ្ញុំ ប�សាលាប�ៀន�ែឋាែូចតបៅបនះ៖ 

C. ការពិចាំរណា្ីល់ទីកខន្ងភរៀន ភៅសាលាភរៀនរដឋាឯភទៀ្រ

ភ ម្ ោះសាលាភរៀនជំភតមីសទី 1;
Choice 1 school
ភ ម្ ោះសាលាភរៀនជំភតមីសទី 2;
Choice 2 school
ភ ម្ ោះសាលាភរៀនជំភតមីសទី 3;
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)ហ្រ្ថភលខារ្ស់មាតាឬ្ិតា / អនាកខ្ទំាសិស្ស

សតមា្់ខ្រនាយកសាលា្ឋមសិកសាភត្ី េ្ចុភណាណ ោះ (Primary school principal use only)

ភ ម្ ោះសាលាភរៀនជំភតមីសទី 1:
Name of Choice 1 school

day month year

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

C. Consideration to be given to placement at other government schools

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Khmer 6 education.nsw.gov.au

Date

ថ្ងៃ�ៃ ដខ្ញុំ ឆ្្នំ

កាល្រភិចឆេទ
Date
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ហ្រ្ថភលខារ្ស់មាតាឬ្ិតា/អនាកខ្ទំាសិស្ស

សូមគូស្រញ្ជាា ក់ពើបហតុផល�្រស់អ្នក ចំបពាះកា�ដស្វង�កកា�ដ្ក់កដនលេងប�ៀនប�សាលាប�ៀនបនះ (សូមបយាងបៅលកខណៈវនិិច័័យជាក់លាក់បែើមីើចុះប�ម ះចូលប�ៀន�្រស់សាលាប�ៀន)។

សូមគូស្រញ្ជាា ក់ពើបហតុផល�្រស់អ្នក ចំបពាះកា�ដស្វង�កកា�ដ្ក់កដនលេងប�ៀនប�សាលាប�ៀនបនះ (សូមបយាងបៅលកខណៈវនិិច័័យជាក់លាក់បែើមីើចុះប�ម ះចូលប�ៀន�្រស់សាលាប�ៀន)។

C. (continued)

  ក្នងុក�ណើ ដែលកូន�្រស់អ្នកពំុបានបជាគជ័យក្នងុកា�ទទួលបានកដនលេងប�ៀនប�សាលាប�ៀនបនះ/ទាំងំបនះ សូម្ំរបពញដផ្នក B, ដផ្នក C ឬដផ្នក E ប�ក្នងុទបមង់ដ្រ្រ្រទបនះ។

*ការ្ីល់ព័្៌រមានភនោះពចុំ្រតមវូឱ្យយភ�ែីជាចាំបំាច់ភ�ីយ ក៏ េ្ចុខនីភយីងសូមអរគួចុណអនាក ត្សិនភ្ីអនាកបាន្ីល់ព័្៌រមានភនោះ។

C. ‘្រន្ត’

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

D. សាលាសតមិ្រសតមំាងសិស្សភដ្យខ អ្ែកភលីការសិកសា  (D. Academically selective school)
ខំុំ្ញុំបានដ្ក់ពាក្យសំុកា�ដ្ក់កដនលេងប�ៀនប�សាលាសបមិតសបមាងំសិសសបដ្យដផែកបលើកា�សិកា។ កូន�្រស់ខំុំ្ញុំនឹងចូល�មួបែើមីើប�្វើបតស្តសាលាម�្យមសិកាសបមិតសបមាងំសិសស។
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E. ពចុំត្រវូការដ្ក់កខន្ងភរៀន (E. Placement not required)
ខំុំ្ញុំនឹងមិនបបាថា្ន ចុះប�ម ះកូន�្រស់ខំុំ្ញុំប�សាលាប�ៀន�ែឋា NSW សបមា្់រឆ្្ន បំបកាយប�ើយ។ ខំុំ្ញុំបានអាន និងយល់ែឹងព័ត៌មានអំពើកា�្រញ្ជូាូនបនះ �មួទាំងំកា�ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាា ល់ខ្ញុំលេួន។ កូន�្រស់ខំុំ្ញុំនឹងចូលប�ៀនប�សាលាប�ៀនែូចខាងបបកាម។*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

ភ ម្ ោះសាលាភរៀនជំភតមីសទី 2:

ភ ម្ ោះសាលាភរៀនជំភតមីសទី 3:

ភសចកីីត្កាសអំពីភាពឯកជំន (Privacy Statement)

ព័ត៌មានផ្ទាា ល់ខ្ញុំលេួនដែលផ្តល់ក្នងុទបមង់ដ្រ្រ្រទមានចំណងបជើង កា�្រង្ហាា ញចំណា្់រអា�មមណ៍ - កា�ដ្ក់កដនលេងប�ៀនប� Year 7 ប�សាលាប�ៀន 
�ែឋា NSW បតវូបានប្រមូលយកសបមា្់របគាំល្ំរណងសបម្រសបមរួលែល់កា�ដ្ក់ពាក្យសំុចុះប�ម ះចូលប�ៀនប� Year 7 ែ៏មានសកា្ត នុពលប� 
សាលាប�ៀន�ែឋា NSW។ ព័ត៌មានបនះនឹងបតវូបានបប្រើបបាស់បដ្យ្ុរគាលិក�្រស់ Department of Education សបមា្់រកា�ចាត់ដចង និងកា� 
បបាបស័យទាំក់ទងជាមួយសិសស កា�ប�្វើវភិាគបលើកា�បបជើសប� ើស និងកា�ប�ៀ្រចំដផនកា��្រស់មាតា្ិរតាសិសស សុខុ្ញុំមាលភាពសិសស និង្រញ្ជាា ែថ្ងៃទ 
បទៀតដែលទាំក់ទិនកា�សបម្រសបមរួលចុះប�ម ះចូលប�ៀន។ ព័ត៌មានដែលផ្តល់ក្នងុទបមង់ដ្រ្រ្រទបនះ អាច្របញ្ជូចេញបៅឱ្យសាលាប�ៀនឯបទៀតតាម 
តបមវូកា�ថ្ងៃនចា្់រ។ �្វើែីតិដតកា�ផ្តល់ព័ត៌មានបនះគឺជាកា�សម័បគចិត្ត ក៏្ុ៉រដន្តប្រសិនប្រើអ្នកពំុផ្តល់ព័ត៌មានទំាំងអស់ ឬព័ត៌មានណាមួយក្នងុចំបណាម

 ព័ត៌មានទំាំងបនះបទ កា�បនះអាចដ្ក់កំណត់សមត្ថភាព�្រស់ Department បែើមីើជួយអ្នកឱ្យបាន�ហ័សក្នងុកា�សបម្រសបមរួលែល់កា�ដ្ក់ 
ពាក្យសំុ�្រស់កូនអ្នកបែើមីើចុះប�ម ះចូលប�ៀនប�សាលាប�ៀន�ែឋា NSW បៅអនាំគត។ ព័ត៌មានបនះនឹងបតវូបាន�កាទុក�ចួផុតពើបបគាំះភ័យ។  
អ្នកមានលទ្ធភាពបប្រើបបាស់ ឬដកតបមវូព័ត៌មានផ្ទាា ល់ខ្ញុំលេួនណាមួយដែលបានផ្តល់ឱ្យសាលាប�ៀន បដ្យទាំក់ទងមកសាលាប�ៀន�្រស់កូនអ្នក។
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ថ្ងៃ�ៃ ដខ្ញុំ ឆ្្នំ

កាល្រភិចឆេទ
Date

សបមា្់រសិសសដែល្រចចេុ្រីន្នបានចុះប�ម ះចូលប�ៀនប�សាលា្រឋម  
សិកា�ែឋា សូម្រញ្ជូាូនទបមង់ដ្រ្រ្រទបនះបៅឱ្យបៅសាលា្រឋមសិកា  
�្រស់កូនបលាកអ្នកវញិ។ សបមា្់រសិសសដែលមិនបានចុះប�ម ះចូលប�ៀន 
ប�សាលា្រឋមសិកា�ែឋា សូម្រញ្ជូាូនទបមង់ដ្រ្រ្រទបនះបៅឱ្យសាលា 
ម�្យមសិកា�ែឋាវញិ ដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តទើមួយ�្រស់អ្នកសបមា្់រ 
កា�ចុះប�ម ះចូលប�ៀន។ រាល់ការ្ង្ហាា ញចំណា្់អារមមណ៍ត្រវូខ្រ 
បាន្ញូូ្ចូនមកវញិឱ្យយបានទាន់ ឬមចុនកាល្រភិចឆេទ ច្ុ្រកំណ្់រ។
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