
ពាក្យស ុំច ុះឈ ្្ុះចូលឈ ៀន  



ឈ ើអ្នកស្គ្ល់ស្លា បស់ឈយើងឈោយ ឈបៀបណា? How did you find out about our school? 

ណែនាំដោយមិត្តភ័ក្តិ ឬមិត្តរួមការងារ Word of mouth    ម ៉ាស ៊ីនណសែងរក្ Search engine (Google, Bing, etc.) 

ការដ ោះព មពផ្៉ាាយតាមអ  ៊ីនធឺែិត្  Online publication    ការដ ោះព មពផ្៉ាាយ Print publication  

បណ្ដ៉ាញសងគម Social media      ដផ្៉ាេងៗ Other :  

ព័ ម៌ានលម្អិ សសិ្ាន សសិ្ស Student Details 

នមខ្លួន៖  ដ ្៉ាោះក្ណ្ដ៉ាល៖  
First name Middle Name 

នមត្ត្កូ្ល៖   ដ ្៉ាោះដៅដត្ៅ៖   

Surname        Preferred Name 

ថ្ងៃណខ្ឆ្៉ាាំក្ាំដែើត្     /   /   ដភទ៖   ត្ប ស ត្ស៊ី 
Date of Birth         dd        /       mm      /             yyyy    Gender                       Male          Female  

អាសយោឋ៉ានអ  ៊ីណម៉ែល៖    ដលខ្ទូរស័ពទ៖    
Email Address          Phone Number 
សញ្ជ៉ាតិ្៖   ជនជាត្ិ៖  
Nationality        Ethnicity 
សាសន៖   ភាសាក្ាំដែើត្៖        
Religion        First Language 

ភាសានិយាយដៅផ្ទោះ៖      

Main language spoken at home        

សាថ៉ានភាពលាំដៅឋាន៖  ពលរដ្ឋណខ្ែរ       លាំដៅឋានបដណ្្៉ាោះអាសនន (ជនបរដទស)  
Residency status         Local Cambodian               Temporary Resident (EXPAT)   

ត្បសិនដបើអនក្ជាអនក្កាន់ទិោឋ៉ាការ សូមផ្តល់ព័ត៌្មនខាងដត្កាម: If you are  a holder of a visa, please provide the following information: 

ត្បដភទទិោឋ៉ាការ៖   ទិោឋ៉ាការផ្ ត្ក្ាំែត់្៖     /   /   

Visa Sub-Class        Visa Expiry Date 

ដលខ្លិខ្ិត្ឆ្លងណដ្ន៖    លិខ្ិត្ឆ្លងណដ្នផ្ ត្ក្ាំែត់្៖    /   /    
Passport Number       Passport Expiry Date 

ព័ ម៌ានលម្អិ អ្ុំពីកា ច ុះឈ ្ុ្ះ Enrolment Details 

បច្ចុប៉ាបននដរៀនថ្្៉ាក់្ទ៊ី៖    មដត្េយ៉ាយ   K     1     2     3    4     5    6
Current Grade Toddler     

កាលបរិដច្េទចាប់ដផ្តើម (E.g. 2021):       ឬ  ដទើបណត្ចាប់ដផ្តើម 
Starting Year                or           immediate start 

ដត្ើកូ្នរបស់អនក្មនបងបអូនបដងកើត្ឬត្រួសារណដ្លងែ៊ីៗដនោះឬព៊ីម ន នច្ ោះដ ្៉ាោះចូ្លដរៀនដៅសាលាអនតរជាតិ្ណភលណដ្រឬដទ?  មន   គ្្៉ាន   
Does your child have any siblings or family currently or previously, enrolled at Pal International School?     Yes       No   

ត្បសិនដបើមន ដត្ើពួក្ដរមនដ ្៉ាោះអែ៊ីខ្លោះ?    
Name of sibling (s)           

សាលាដរៀនបច្ចុប៉ាបនន  រយៈដពលថ្នចូ្លដរៀន   
Current School        Enrolment Period 

 
 

Student Applicant Details 

ព័ ៌មានលម្អិ សិស្ាន សិស្ស 



ឈោយស្ វាជា ម្មម្រូវកា ផ្លវូចា្ប់ ព័ ម៌ានលម្អ ិពឪីព កមាតយ្ ម្ម្វូឱ្យផ្តល ់Due to legal obligations, details of both parents are required to be provided.  

ឋាន៖  ដលាក្   ក្ញ្ញ៉ា    ក្ញ្ញ៉ា/ដលាក្ត្ស៊ី         ដលាក្ត្ស៊ី   ដេជជបែឌិត្   ដផ្៉ាេង      

Title:   Mr       Miss   Ms            Mrs                 Dr   Other  

នមខ្លួន៖  ដ ្៉ាោះដៅដត្ៅ៖    

First name Preferred Name 

នមត្ត្កូ្ល៖   ថ្ងៃណខ្ឆ្៉ាាំក្ាំដែើត្      /   /   

Surname Date of Birth             dd        /       mm      /             yyyy  

ត្ត្ូេជាអែ៊ីនឹងអនក្ោក់្ពាក្៉ាយ៖ ឪព ក្  មត៉ាយ  ដផ្៉ាេងៗ:  
Relationship           Father          Mother           Other 

សូមរូសធ៊ីក្:  អន ញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយមក្ទទួល  ការដមើលណងត្បចាាំថ្ងៃ  ការដមើលណងរយៈដពលណេង  
Please tick          Authorised to pick-up  Day-to-day care  Long-term care 

សាថ៉ានភាពត្រួសារ៖ ដៅល៊ីេ        ដរៀបការ ណលងលោះ   ដផ្៉ាេងៗ៖      
Marital Status   Single    Married  Divorced  Other 

អាសយោឋ៉ានអ  ៊ីណមល៖    ដលខ្ទូរស័ពទ៖      
Email Address          Phone Number 
ជនជាត្ិ៖ សាសន៖       
Ethnicity         Religion 
អាសយោឋ៉ាន:  

Home address

អាសយោឋ៉ានទូទាត្់េិក្កយបត្ត្:   ដូ្ច្គ្្៉ាខាងដលើ         ខ្ សព៊ីខាងដលើ:     
Billing address        Same as above         Different to above  

ជុំនាញនិងកម្ម្ ិសញ្ញ្បម្  Skills and Qualifications 

សាថ៉ានភាពការងារ៖     ដពញដម ៉ាង*  ដត្ៅដម ៉ាង*    គ្្៉ានការងារដធែើ  ចូ្លនិេត្តន៍**   ដផ្៉ាេងៗ:    
Employment status         Full-time*           Part-time*               Unemployed    Retired**     Other  

*ដត្ើអនក្មនម ខ្របរជាអែ៊ីណដ្រ? *ដ ្៉ាោះអាជ៊ីេក្មែរបស់និដយាជក្?  
*What is your occupation?     *Employer’s business name? 

**ដបើចូ្លនិេត្តន៍ ដត្ើម ខ្របរអែ៊ីព៊ីម ន?     
**If retired, what was your former occupation?  

ដត្ើអនក្ នដរៀនច្ប់ថ្្៉ាក់្ទ៊ីប៉ែ ន្៉ាន?     ឆ្៉ាាំទ៊ី 9 ឬទាបជាង   ថ្្៉ាក់្ទ៊ី 10ឬសមមូល   ថ្្៉ាក់្ទ៊ី 11 ឬសមមូល   ថ្្៉ាក់្់ំទ៊ី 12ឬសមមូល 
Highest completed school education?     Year 9 or below     Year 10 or equivalent   Year 11 or equivalent   Year 12 or equivalent 

ដត្ើអនក្ នទទួលការអប់រំបណនែមក្ត្មិត្ណ្ណដ្រ? ឌ៊ីបលូមក្ត្មិត្ខ្ពស់/ឌ៊ីបលូម    បរិញ្ញ៉ាបត្ត្ឬខ្ពស់ជាងដនោះ   ការបែ្តោះបណ្ដ៉ាលេិជាជ៉ាជ៊ីេៈ 
Highest completed tertiary education?  Advanced diploma/diploma       Bachelor degree or above         Vocational training  
ត្បសិនដបើមន សូមបញ្ជ៉ាក់្េិញ្ញ៉ាបនបត្ត្ថ្្៉ាក់្ឧត្តមសិក្៉ាា    
If yes, please specify your tertiary certification  

ជាំនញនិងក្ត្មិត្សញ្ញ៉ាបត្ត្ដផ្៉ាេងៗ៖ 

Other skills and qualifications

ថ្ងៃ និងដម ៉ាងណដ្លអនក្ទាំដនរ៖  
Your day and time availability 

Parent/Guardian 1 Details (Primary Contact Person) 

មាតាបិតា/អាណាព្ាបាលទី ១ (អ្នកដែលអាចទាក់ទងជាបឋម្) 



ឈោយស្ វាជា ម្មម្រូវកា ផ្លវូចា្ប់ ព័ ម៌ានលម្អ ិពឪីព កមាតយ្ ម្ម្វូឱ្យផ្តល ់Due to legal obligations, details of both parents are required to be provided.

ឋាន៖ ដលាក្   ក្ញ្ញ៉ា    ក្ញ្ញ៉ា/ដលាក្ត្ស៊ី  ដលាក្ត្ស៊ី  ដេជជបែឌិត្  ដផ្៉ាេង  
Title: Mr  Miss   Ms  Mrs  Dr Other 

នមខ្លួន៖ ដ ្៉ាោះដៅដត្ៅ៖ 

First name Preferred Name 

នមត្ត្កូ្ល៖ ថ្ងៃណខ្ឆ្៉ាាំក្ាំដែើត្  / / 

Surname Date of Birth  dd  /  mm  /  yyyy 

ត្ត្ូេជាអែ៊ីនឹងអនក្ោក់្ពាក្៉ាយ៖ ឪព ក្ មត៉ាយ ដផ្៉ាេងៗ: 
Relationship  Father Mother  Other 

សូមរូសធ៊ីក្:  អន ញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយមក្ទទួល ការដមើលណងត្បចាាំថ្ងៃ ការដមើលណងរយៈដពលណេង 
Please tick  Authorised to pick-up Day-to-day care Long-term care 

សាថ៉ានភាពត្រួសារ៖ ដៅល៊ីេ      ដរៀបការ ណលងលោះ   ដផ្៉ាេងៗ៖     
Marital Status  Single Married Divorced  Other 

អាសយោឋ៉ានអ  ៊ីណមល៖  ដលខ្ទូរស័ពទ៖      
Email Address Phone Number

ជនជាត្ិ៖ សាសន៖ 
Ethnicity Religion

អាសយោឋ៉ាន: 
Home address

ជុំនាញនិងកម្ម្ ិសញ្ញ្បម្  Skills and Qualifications 
សាថ៉ានភាពការងារដធែើ៖     ដពញដម ៉ាង* ដត្ៅដម ៉ាង*  គ្្៉ានការងារដធែើ ចូ្លនិេត្តន៍**  ដផ្៉ាេងៗ:    
Employment status  Full-time*  Part-time*  Unemployed Retired**  Other 

*ដត្ើអនក្មនម ខ្របរជាអែ៊ីណដ្រ? *ដ ្៉ាោះអាជ៊ីេក្មែរបស់និដយាជក្?
*What is your occupation? *Employer’s business name?

**ដបើចូ្លនិេត្តន៍ ដត្ើម ខ្របរអែ៊ីព៊ីម ន? 
**If retired, what was your former occupation? 

ដត្ើអនក្ នដរៀនច្ប់ថ្្៉ាក់្ទ៊ីប៉ែ ន្៉ាន?  ឆ្៉ាាំទ៊ី 9 ឬទាបជាង   ថ្្៉ាក្់ទ៊ី 10ឬសមមូល   ថ្្៉ាក្់ទ៊ី 11 ឬសមមូល   ថ្្៉ាក្់់ំទ៊ី 12ឬសមមូល 
Highest completed school education?  Year 9 or below  Year 10 or equivalent Year 11 or equivalent   Year 12 or equivalent 

ដត្ើអនក្ នទទួលការអប់រំបណនែមក្ត្មិត្ណ្ណដ្រ? ឌ៊ីបលូមក្ត្មិត្ខ្ពស់/ឌ៊ីបលូម   បរិញ្ញ៉ាបត្ត្ឬខ្ពស់ជាងដនោះ ការបែ្តោះបណ្ដ៉ាលេិជាជ៉ាជ៊ីេៈ 
Highest completed tertiary education?  Advanced diploma/diploma  Bachelor degree or above  Vocational training 

ត្បសិនដបើមន សូមបញ្ជ៉ាក់្េិញ្ញ៉ាបនបត្ត្ថ្្៉ាក់្ឧត្តមសិក្៉ាា 
If yes, please specify your tertiary certification 

ជាំនញនិងក្ត្មិត្សញ្ញ៉ាបត្ត្ដផ្៉ាេងៗ៖ 
Other skills and qualifications

ថ្ងៃ និងដម ៉ាងណដ្លអនក្ទាំដនរ៖ 
Your day and time availability 

ទុំនាក់ទុំនងបនាទ្ន់ Emergency Contacts

ទាំនក្់ទាំនងបនទ៉ាន់ទ៊ី ១ Emergency Contact 1  ទាំនក្់ទាំនងបនទ៉ាន់ទ៊ី២ Contact 2

ដ ្៉ាោះ៖ Name ដ ្៉ាោះ៖ Name

ត្ត្ូេជា៖  Relation ត្ត្ូេជា៖  Relation

ដលខ្ទូរស័ពទ៖  Mobile ដលខ្ទូរស័ពទ៖  Mobile

Parent/Guardian 2 Details (Secondary Contact Person) 

 មាតាបិតា/អាណាព្ាបាលទី ២ (អ្នកដែលអាចទាក់ទងបនាទ្ប)់ 



ដត្ើមនបរិយាកាសពិដសសអែ៊ីមួយអាំព៊ីដបក្ខជនណដ្លសាលារួរណត្ដឹ្ងម នការច្ ោះដ ្៉ាោះណដ្រឬដទ? បរិយាកាសពិដសសអាច្រួមមនការដរៀបច្ាំការរស់ដៅខ្ ស
ព៊ីធមែតា ជាជនរងដត្គ្ោះដោយការរាំរាមក្ាំណែង ការដរៀបច្ាំផ្ទោះ ការដរៀបច្ាំត្រួសារ ដ្៊ីការបស់ត្ លាការ។ល។  Are there any special circumstances

about the applicant that the School should know prior to enrolment? Special circumstances can include unusual living arrangements, 
victim of bullying, home arrangements, family arrangements, court orders, etc. 

 ទ/ចាស  Yes      ដទ No

ត្បសិនដបើ ទ/ចាស សូមផ្តល់ការពិពែ៌នសដងខបអាំព៊ីបរិយាកាស។ ឯក្សារគ្ាំត្ទអាច្ត្ត្ូេ នទាមទារ 
If yes, please provide a brief description of the circumstances. Supporting documentation may be required.

ម្បវ តិ បស់សិស្ស Student’s History

តាមច្ាំដែោះដ្ឹងរបស់អនក្ ដត្ើមនដបើតាមត្បេត្តិ ឬបរិយាកាសរបស់សិស៉ាេ (រួមទាាំងត្បេត្តិដេជជសាស្តសត) ណដ្លសិស៉ាេដនោះអាច្បងកហានិភ័យត្រប់ត្បដភទដ្ល់

សិស៉ាេដ្ថ្ទ ឬប រគលិក្ដៅសាលាដនោះណដ្រឬដទ? To your knowledge, is there anything in the student’s history or circumstances (including

medical history) which might pose a risk of any type to this student, to other students or to staff at this school?  

មន Yes គ្្៉ានដទ No 

ត្បសិនដបើ ទ/ចាស សូមដរៀបរាប់សដងខបអាំព៊ីដេជជសាស្តសេ ឬបរិយាកាសរបស់សិស៉ាេ។ If yes, please provide a brief description.

ដត្ើសិស៉ាេធ្ល៉ាបត់្ត្ូេ នព៉ាយួរ ឬបដែញ្ដច្ញព៊ីសាលាម នៗណដ្រឬដទ? Has the student ever been suspended or expelled from any school?

* ទធ្ល៉ាប់ផ្អ៉ាក្ Yes, suspended  * ទធ្ល៉ាប់ត្ត្ូេ នដរបដែ្ញដច្ញ Yes, expelled  ដទមិនធ្ល៉ាប់ដទ No

*ត្បសិនដបើធ្ល៉ាប់ សូមបញ្ជ៉ាក់្ និងដរៀបរាប់អាំព៊ីមូលដែត្ ថ្នការផ្អ៉ាក្ ឬការបដែ្ញដច្ញព៊ីសាលាម នៗផ្ង។
If yes, please state and describe the reason.

ដត្ើអនក្ដឹ្ងព៊ីឧប៉ាបត្តិដែត្ ដផ្៉ាេងៗដូ្ច្ នរាយខាងដលើណដ្លសិស៉ាេមនជាប់ពាក្់ព័នធដៅខាងដត្ៅសាលាណដ្រឬដទ? Are you aware of any other

incidents of the kind listed above in which the student has been involved outside of school setting?

Special Circumstances 

ប ិយាកាសពិឈសស 



ត្ត្ូេការជាំនួយណផ្នក្សិក្៉ាា និងការជួយគ្ាំត្ទ (រួមទាាំងពិការភាព) Learning and Support Needs (including disability) 

ដត្ើសិស៉ាេត្ត្ូេការជាំនួយណផ្នក្សិក្៉ាាដោយសារពិការណដ្រឬដទ? Does the student require support for learning because of a disability?   
 ទ/ចាស  Yes      ដទ No 

 

ដត្ើមនអែ៊ីណដ្លអនក្អាច្ដធែើ ឬណក្សត្មួលដៅផ្ទោះណដ្លអាច្ជួយសាលាដដ្ើម៉ាប៊ីបាំដពញត្ត្មូេការណផ្នក្សិក្៉ាារបសស់ិស៉ាេឬដទ? Is there anything that you do 

or modify at home that may help us at school to meet the student’s educational needs?  
 ទ/ចាស  Yes      ដទ No 

 

សូមរូសបញ្ជ៉ាក្ថ់្ដត្ើសិស៉ាេមនសាថ៉ានភាពដូ្ច្ខាងដត្កាម៖ Please indicate if the student has any of the following conditions: 

អូទ៊ីស៉ាេឹម ការច្ ោះដខ្៉ាាយថ្នការសាត៉ាប់ បញ្ហ៉ាភាសា   សមត្ែភាពរាងកាយ  
 Autism   Hearing impairment           Language disorder           Physical ability  

របួសខួ្រក្៉ាាល អាក្ប៉ាបក្ិរិយាខ្ សត្បត្ក្ត្៊ី បញ្ញ៉ាមិនត្បត្ក្ត្៊ី             ពិ ក្ដរៀន 
 Brain injury   Behaviour disorder           Intellectual disability           Learning difficulties 

បញ្ហ៉ាណភនក្ ជាំងឺផ្លូេច្ិត្ត   ដផ្៉ាេងៗ:   
 Vision impairment Mental health disorder         Other 

ដត្ើការដរៀនសូត្ត្ត្ត្មូេឱ៉ាយមនការណក្សត្មួលណដ្លសាលាត្ត្ូេពិចារណ្ដដ្ើម៉ាប៊ីអន េត្តណដ្រឬដទ? Are there any learning adjustments that the School 

would need to consider implementing? 
   ទ/ចាស Yes   ដទ.ត្បសិនដបើ ទ/ចាស No  

សូមដរៀបរាប់ថ្ដត្ើមនការផ្ល៉ាស់បតូរ ឬការណក្សត្មួលអែ៊ីខ្លោះណដ្លសាលាអាច្នឹងត្តូ្េអន េត្ត ដដ្ើម៉ាប៊ីគ្ាំត្ទដ្ល់ការដរៀនសូត្ត្របស់សិស៉ាេ។   
If yes, please describe what changes or adjustments the school may need to implement to support their learning.  

 
ដត្ើមនអនក្ផ្តល់ដសវាអប់រំព៊ីម ន នដរៀបច្ាំណផ្នការជាឯក្សារដដ្ើម៉ាប៊ីជួយដ្ល់ត្ត្មូេការសិក្៉ាាបណនែមរបសស់ិស៉ាេណដ្រឬដទ  ទ/ចាស  ដទ 
                    Yes        No 

ត្បសិនដបើ ទ/ចាស សូមផ្តល់ច្៉ាាប់ច្មលងថ្នណផ្នការ និង/ឬណផ្នការលមអិត្។ If yes, please provide a copy of the plan and/or details of the plan. 

 

ព័ ៌មានលម្អិ  បស់ឈវជជបណ្ឌិ   Doctor Details 

ដ ្៉ាោះដេជជបែឌិត្ / មជ៉ាឈមែឌលដេជជសាស្តសេ៖   ដលខ្ទូរស័ពទរបស់ដេជជបែឌិត្៖        
Doctor’s Name/Medical Centre    Doctor’s Phone number    

អាសយោឋ៉ានមជ៉ាឈមែឌលដេជជសាត្ស្៖     
Medical Centre address

*តាមរយៈការបាំដពញព័ត៌្មនលមអិត្ព៊ីដេជជបែឌិត្របស់អនក្ អនក្ នផ្តល់ការយល់ត្ពមឱ៉ាយសាលាទាក្់ទងគ្ត្់ក្នុងក្រែ៊ីបនទ៉ាន់។ 

*By filling in your Doctor’s details, you have given the school consent to contact him/her in case of emergencies. 

Medical and Learning Conditions 

ប ិយាកាសពិឈសស 



កា មានម្ប ិកម្រចុំឈពាុះវ ថុអ្វមី្ួយ (ទាស់, ចាញ់)  Allergies  

សូមក្ាំែត់្និងផ្តល់ព័ត៌្មនលមអិត្ដូ្ច្ខាងដត្កាមសេ៊ីព៊ីសាថ៉ានភាពដេជជសាស្តសតណ្មួយណដ្លសិស៉ាេក្ាំព ងត្ត្ូេ នព៉ាា ល។ ត្បសិនដបើមនសាថ៉ានភាពដត្ច្ើន
ជាងមួយ ឬត្បសិនដបើច្ដនល៉ាោះខាងដត្កាមមិនត្រប់ត្គ្ន់ សូមបណនែមទាំព័រភាជ៉ាប់ និងបញ្ចូលច្ដមលើយទាាំងអស់ច្ាំដពាោះសាំែួរខាងដត្កាម។.   
Please identify and provide details below of any medical conditions for which the student is being treated. If there is more than one 
condition or if there is insufficient space, please attach additional pages and include all answers to the questions below.    

សូមបញ្ជ៉ាក់្ព៊ីសារធ្ត្ ទាាំងអស់ណដ្លអនក្ោក្់ពាក្៉ាយមនត្បតិ្ក្មែ៖ Please state all the substance(s) of applicant’s allergy:  

 

1. ដត្ើត្រូដពទ៉ាយ នដធែើដរារេិនិច្េ័យត្បតិ្ក្មែដនោះណដ្រដទ?                      ទ/ចាស  Yes      ដទ No   
Has a doctor diagnosed this allergy?                         

2. ដត្ើត្បតិ្ក្មែ/ចាញ់/ទាស់ដនោះធៃន់ធៃរ (ត្បតិ្ក្មែថ្្៉ាាំ) ណមនដទ?       ទ/ចាស  Yes      ដទ No 

Is this a severe allergy (anaphylaxis)?                                                               

3. ដត្ើសិស៉ាេសត្មក្ដៅមនទ៊ីរដពទ៉ាយដោយសារត្បតិ្ក្មែថ្្៉ាាំ ឬត្បតិ្ក្មែ/ទាស់/ចាញ់អែ៊ីដផ្៉ាេងណមនដទ   ទ/ចាស  Yes      ដទ No 

Has the student been hospitalised with anaphylaxis or any other allergy?    

4. ដត្ើសិស៉ាេមនណផ្នការសក្មែភាពទប់ទល់នឹងត្បតិ្ក្មែ/ទាស់/ចាញ់ណដ្រឬដទ?       ទ/ចាស  Yes      ដទ No 

Does the student have an action Plan for Anaphylaxis or Allergic Reactions?   

5. ដត្ើដរដច្ញដេជជបញ្ជ៉ាឱ៉ាយសិស៉ាេដត្បើឧបក្រែ៍ចាក្់ (ឧទាែរែ៍ EpiPen) ណដ្រឬដទ?    ទ/ចាស  Yes      ដទ No 

Has the student been prescribed an adrenaline autoinjector (e.g. EpiPen) ?                    

6. សូមរាយដ ្៉ាោះថ្្៉ាាំដផ្៉ាេងៗណដ្លត្តូ្េ នដច្ញដេជជបញ្ជ៉ាច្ាំដពាោះត្បតិ្ក្មែ/ចាញ់/ទាស់ដនោះ        

Please list any other medication prescribed for this allergy.  

7. ដត្ើសិស៉ាេទ ក្ថ្្៉ាាំរបសខ់្លួនតាមកាបូបរបស់សាលាដរៀមណមនដទ?      ទ/ចាស  Yes      ដទ No 
Does the student keep their own medication in their school bag?     

**វាមនសារៈសាំខាន់ណដ្លព័ត្៌មនណដ្ល នដធែើបច្ចុប៉ាបននភាព និងការទ ក្ោក្់ឯក្សារ រួមទាាំងណផ្នការសក្មែភាពរបស់ណដ្លទាក្់ទងនឹងត្បត្ិក្មែ/ទាស់/
ចាញ់ត្ត្ូេ នផ្តល់ជូនដ្ល់សាលាដរៀន។  *It is important that all updated information and documentations, including medical Action Plans, 

related to allergies are provided to the School. 

ស្ថន្ភាពឈវជជស្ម្មសត (ឈម្ៅពមី្ប កិម្រ  មួ្ទាុំងជុំងផឺ្លវូច ិត នងិផ្លវូកាយ) Medical Conditions  

សូមក្ាំែត់្និងផ្តល់ព័ត៌្មនលមអិត្ដូ្ច្ខាងដត្កាមសេ៊ីព៊ីសាថ៉ានភាពដេជជសាស្តសតណ្មួយណដ្លសិស៉ាេក្ាំព ងត្ត្ូេ នព៉ាា ល។ ត្បសិនដបើមនសាថ៉ានភាពដត្ច្ើន
ជាងមួយ ឬត្បសិនដបើច្ដនល៉ាោះខាងដត្កាមមិនត្រប់ត្គ្ន់ សូមបណនែមទាំព័រភាជ៉ាប់ និងបញ្ចូលច្ដមលើយទាាំងអស់ច្ាំដពាោះសាំែួរខាងដត្កាម។   Please identify and 

provide details below of any medical condition for which the student is being treated. If there is more than one condition or if there is 
insufficient space, please attach additional pages and include all answers to the questions below. 

សូមដរៀបរាប់ព៊ីសាថ៉ានភាពដេជជសាស្តសេ Please describe the medical condition  

សូមបញ្ជ៉ាក្ថ់្ដត្ើសាថ៉ានភាពដនោះជាផ្លូេកាយ ឬផ្លូេច្ិត្េ៖  Is it physical or mental?     រាងកាយ  Physical    ផ្លូេច្ិត្ត Mental  

ដត្ើត្រូដពទ៉ាយ នេិនិច្េ័យសាថ៉ានភាពដនោះដែើយឬដៅ?               ទ/ចាស (ឆ្៉ាាំថ្នការដធែើដរារេិនិច្េ័យ)     ដទ  
Has a doctor diagnosed this condition?      Yes (Year of diagnosis)     No 
ដត្ើសិស៉ាេណដ្លមនសាថ៉ានភាពណបបដនោះ នចូ្លសត្មក្ព៉ាា លណដ្រឬដទ?    ទ/ចាស (ដ ្៉ាោះមនទ៊ីរដពទ៉ាយ)             ដទ  
Has the student been hospitalised with this condition?               Yes (Name of hospital)               No 
ដត្ើមនណផ្នការសក្មែភាពជាឯក្សារព៊ីដេជជបែឌិត្ណដ្រឬដទ?            ទ/ចាស (សូមផ្តល់ច្៉ាាប់ច្មលងថ្នណផ្នការ)   ដទ 
Is there a documented action plan from a doctor?                      Yes (please provide a copy of the plan)          No 

ដត្ើសិស៉ាេងែ៊ីៗដនោះជួបត្រូដពទ៉ាយជាំនញជាត្បចាាំច្ាំដពាោះសាថ៉ានភាពដនោះណមនដទ? If so, please provide details of the medical professional: 
ដ ្៉ាោះដេជជបែឌិត្៖    ដលខ្ទូរស័ពទ៖       
Specialist Name        Specialist Phone Number 

សូមពែ៌នអាំព៊ីឱសងតាមដេជជបញ្ជ៉ា ត្បសិនដបើចាាំ ច់្។  Please describe the prescribed medication, if any, required.  

   

សូមក្ត់្ច្ាំណ្ាំថ្ការខ្ក្ខានក្នុងការបញ្ជូនឯក្សារត្ត្ឹមត្ត្ូេ ជាលទធផ្លពាក្៉ាយស ាំចូ្លដរៀនរបស់ដបក្ខជនត្ត្ូេ នបដិ្ដសធ Please note that any failure 

to submit correct documents may result in applicant’s non-acceptance. 

 

Medical Conditions 

ព័ ៌មានសដីពីឈវជជស្ម្មសដ និងស ខភាព 



កា សកិា្ ACADEMIA 
ត្រប់ដពលដេលា សិស៉ាេត្តូ្េធ្ន៖ At all times, students must ensure: 
1) ថ្បទប៉ាបញ្ញត្តិ និងន៊ីតិ្េិធ៊ីរបស់សាលាត្តូ្េ នអន េត្តន៍យា ៉ាងគ្ប់ចិ្ត្តនូេត្រប់ទិដ្ឋភាពទាាំងអស់។ 
1) That the regulations and procedures of the School are satisfactorily observed in all respect. 
2) ថ្សិស៉ាេអន ដលាមតាមសមត្ែកិ្ច្ចណផ្នក្េិន័យរបស់នយក្សាលានិងអនក្ណដ្លមនសមត្ែកិ្ច្ចណដ្លដរដផ្ទរភារ
កិ្ច្ចឱ៉ាយ។ 2) That the student conforms to the disciplinary authority of the Principal and those to 

whom authority may be delegated. 
3) ថ្សិស៉ាេបនតការដបតជាញ៉ាចិ្ត្តយា ៉ាងគ្ប់ចិ្ត្េក្នុងការសិក្៉ាារបស់ខ្លួន។ 3) That the student continues to 

make satisfactory commitment to their studies. 

វនិយ័ DISCIPLINE 
ត្បសិនដបើនយក្សាលា ឬប រគលណ្ម្៉ាក់្ណដ្លត្ាំណ្ងឱ៉ាយនយក្សាលា ពិចារណ្ថ្សិស៉ាេមនក្ាំែ ស
ដោយបាំពានបទបញ្ជ៉ាយា ៉ាងធៃន់ធៃរ ឬ នពាក់្ព័នធក្នុងការត្បត្ពឹត្េណដ្លជាការដធែើប ដរេិនិច្េយច្ាំដពាោះសាលាដរៀន 
ឬសិស៉ាេ ឬប រគលិក្របស់ខ្លួន នយក្សាលា ឬត្បធ្នរបស់សាលា អាច្ដ្ក្សិស៉ាេដនោះដច្ញជាអចិ្ថ្ស្តនតយ៍ ឬ
បដណ្ដ៉ាោះអាសននតាមដសច្ក្េ៊ីសដត្មច្ជាោច់្ខាត្។ ត្បសិនដបើត្ក្ មត្បឹក្៉ាាភិ ល ឬនយក្សាលាដជឿថ្មន
ផ្លត្បដយាជន៍ទាំនក់្ទាំនងដៅេិញដៅមក្ត្បក្បដោយការដជឿទ ក្ចិ្ត្ត និងកិ្ច្ចសែត្បតិ្បត្តិការរវាងឪព ក្មត៉ាយ 
និងសាលាដរៀន  នណបក្ ក់្រែូត្ដ្ល់មនផ្លប៉ែោះពាល់យា ៉ាងធៃន់ធៃរដ្ល់ទាំនក់្ទាំនងដនោះ បនទ៉ាប់មក្សាលា 
ត្ក្ មត្បឹក្៉ាាភិ ល ឬនយក្ សាលាអាច្ត្ត្មូេឱ៉ាយឪព ក្មត៉ាយដ្ក្កូ្នដច្ញព៊ីសាលាដរៀន។ ព ាំមនការបង់ថ្ងល
សិក្៉ាាដៅឱ៉ាយេិញដនោះដទក្នុងក្រែ៊ីទាាំងព៊ីរដនោះ។ If the Principal, or any person deputizing for the 

Principal, considers that a student is guilty of a serious breach of the rules or has otherwise 
engaged in conduct which is prejudicial to the school or its students or its staff, the Principal or 
Head of School may exclude the student permanently or temporarily at their absolute discretion. 

ថ្លលសកិា្ FEES 

ថ្ងលសិក្៉ាាអាច្ត្តូ្េ នផ្ល៉ាស់បេូរដោយគ្្៉ានការជូនដ្ាំែឹងជាម ន។ ការច្ាំណ្យដផ្៉ាេងដទៀត្ដូ្ច្ជាការដ ោះជាំរំ 
ដ្ាំដែើរក្ាំសានេ សមភ៉ារ ឬការទិញរឺត្តូ្េបង់ដផ្៉ាេងព៊ីគ្្៉ា។ មតាបិតា/អាណ្ព៉ាា លសិស៉ាេត្តូ្េទទួលខ្ សត្តូ្េរួម
គ្្៉ា និងជាប រគលច្ាំដពាោះការបង់ថ្ងលការសិក្៉ាាទាាំងដនោះ។ ថ្ងលសិក្៉ាាត្តូ្េបង់ក្នុងរយៈដពលសាមសិបថ្ងៃបនទ៉ាប់ព៊ីការ
ចាប់ដផ្េើមេរគសិក្៉ាា។ ត្បសិនដបើមិនបង់ថ្ងលសិក្៉ាា/ដសវាតាមកាលក្ក្ាំែត់្ដទដនោះ ដ ្៉ាោះរបស់សិស៉ាេនឹងត្តូ្េដ្ក្
ដច្ញព៊ីបញ្ជ៊ីរបស់សាលា ដែើយសិស៉ាេនឹងត្តូ្េ នរារាាំងមិនឱ៉ាយចូ្លថ្្៉ាក់្ដរៀន ល ោះ 

Fees are subject to change without notice. All fees are payable in advance. Other costs such as 
for camps, excursions, materials or purchases are payable separately. The parents/guardians of a 
student are jointly and individually responsible for payment of fees. Fees must be paid within 
thirty days after the commencement of a term. If fees are not paid when due the student’s name 
will be removed from the School’s roll and the student will be barred from attending classes 
unless the School Board directs otherwise. If the student is absent from the School, fees will not 
be refunded in whole or in part. In exceptional circumstances, the parent/guardian may seek 
special consideration from the School and the School Board may, in its sole discretion, grant a 
refund. Approved by the Principal and will only be granted in special circumstances. 

Terms and Conditions of Enrolment 

ព័ ៌មានសដីពីឈវជជស្ម្មសដ និងស ខភាព 

ម្ទពយ្សម្ប្ តសិ្លា SCHOOL PROPERTY  
មតាបិតា ឬអាណ្ព៉ាា លត្ត្ូេណត្ជួលជ សត្ទព៉ាយសម៉ាបត្តិ ឬបរិកាខ៉ាសាលាណដ្លខ្ូច្ខាត្ (ដត្ៅព៊ីការចាស់សឹក្ដរ
ច្រឹល) ណដ្លបងកដ ើងដោយក្ូន ឬអនក្ដមើលណងរបស់ពួក្ដរ។ សាលាមិនទទួលខ្ សត្ត្ូេច្ាំដពាោះត្ទព៉ាយសម៉ាបត្តិ
ផ្ទ៉ាល់ខ្លនួណដ្លនាំមក្សាលាដ ើយ។ Parents or Guardians must make good of damages to school 

property or apparatus (other than fair wear and tear) caused by their child or ward. The school 
accepts no liability for personal property brought to the school 
 
កា ឈបាុះព ម្ពផ្ា្យព ័ម៌ាន បសន់សិស្ ិ PUBLISHING STUDENT INFORMATION 

សាលាអាច្ផ្៉ាេពែផ្៉ាាយព័ត្៌មនអាំព៊ីសិស៉ាេក្នុងដគ្លបាំែងណច្ក្រំណលក្បទពិដសាធន៍របស់គ្ត្់ជាមួយសិស៉ាេ
ដផ្៉ាេងដទៀត្ ជូនដ្ាំែឹងដ្ល់សាលា និងសែរមន៍ទូលាំទូលាយអាំព៊ីសក្មែភាពរបស់សាលា និងសិស៉ាេ និងក្ត្់
ត្តាការច្ូលរួមរបស់សិស៉ាេដៅក្នុងរដត្មងការសាំខាន់ៗ ឬដសវាក្មែសែរមន៍។ ការទាំនក្់ទាំនងណដ្លព័ត្៌មន
របស់សិស៉ាេអាច្ត្ត្ូេ នដ ោះព មពផ្៉ាាយរួមបញ្ចូល ប៉ែ ណនតមិនក្ាំែត្់ត្ត្ឹមណត្ដរែទាំព័ររបស់សាលាដរៀន បណ្ដ៉ាញ
សងគម ត្ពឹត្តិបត្ត្សាលាដរៀន សាំប ត្ត្ និងសមភ៉ារផ្៉ាេពែផ្៉ាាយ និងទ៊ីផ្៉ាារ។ ខ្្ុាំផ្តល់ការអន ញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយសាលា
ផ្៉ាេពែផ្៉ាាយព័ត្៌មនអាំព៊ីសិស៉ាេក្នុងត្បព័នធទាំនក្់ទាំនងជាសាធ្រែៈ។ ការអន ញ្ញ៉ាត្ដនោះដៅណត្មនត្បសិទធភាព
រែូត្ដ្ល់មនការណែនាំងែ៊ី។ The School may publish information about the student for the  

purposes of sharing his/her experiences with other students, informing the School and broader 
community about school and student activities and recording student participation in  
noteworthy projects or community service. The communications in which the student’s  
information may be published include but are not limited to the School Website, social media, 
school newsletters, letters and promotional and marketing material. I give permission for the 
School to publish information about the student in publicly accessible communications. This 
permission remains effective until advised otherwise. 

កា ចលូ មួ្ បសម់ាតាបតិា PARENT INVOLVEMENT 

មតាបិតាត្ត្មូេឱ៉ាយច្ូលរួមក្នុងត្ពឹត្តិការែ៍សាលាទាាំងអស់តាមការណែនាំរបស់នយក្ត្បត្ិបត្តិនិងប រគលិក្។ 
Parents are required to take part in all school events, as directed by executives and staff. 

 
កា ចលូ មួ្កនងុជវី ិ បសស់្លា PARTICIPATION IN THE LIFE OF THE SCHOOL 

សាលាត្ត្មូេឱ៉ាយសិស៉ាេច្ូលរួមក្នុងសក្មែភាពណដ្លជាកាត្ពែក្ិច្ចទាាំងអស់តាមការណែនាំរបស់ប រគលិក្ រួមទាាំង
ការដ ោះជាំរ ំ និងដ្ាំដែើរក្ាំសានត។ Students are required to take part in all compulsory activities as 

directed by staff, including camps and excursions. 

 

ឈោលនឈយាបាយពាកព់ន័ធ RELATED POLICIES 

ដបើអនក្ច្ង់ នពត្៌មនព៊ីដគ្លនដយា យ លក្ខខ្ែឌថ្នការច្ ោះដ ្៉ាោះច្ូលដរៀនរួរណត្ត្ត្ូេ នអានដ្ាំណ្លគ្្៉ា
នឹងដគ្លការែ៍សាលាដរៀនដផ្៉ាេងៗ។ For comprehensive disclosure, the terms and conditions of 

enrolment should be read in conjunction with all the school policies. 

 

ឈសចកតីម្បកាស Declaration  

ខ្្ុាំ នផ្តល់ព័ត្ម៌នអាំព៊ីការសិក្៉ាា និងត្ត្មូេការគ្ាំត្ទ រមួទាាំងសាថ៉ានភាពស ខ្ភាព និង/ឬត្ត្មូេការពដិសស នងិ/ឬត្បេត្តពិាក្់ព័នធនឹងសសិ៉ាេ។ 
 I have provided information about the learning and support needs, including health condition(s) and/or special need(s) and/or relevant  

 history of the student. 

ខ្្ុាំយល់ត្ពមឱ៉ាយសាលាណសែងរក្ព័ត្ម៌នព៊ីសាលាម នៗ មនទ៊ីរដពទ៉ាយ អនក្ជាំនញស ខ្ភាព ឬអងគការដផ្៉ាេងដទៀត្ ណដ្លអាច្ផ្ទកុ្ព័ត៌្មនទាក្់ទងនឹងសសិ៉ាេផ្ងណដ្រ។  
 I consent to the School seeking information from previous schools, hospitals, health professionals or other organisations that may also hold information 
 related to the student. 

ខ្្ុាំយល់ត្ពមឱ៉ាយអនក្ជាំនញណផ្នក្ស ខ្ភាពព៉ាា លជាំង ឺឬសាថ៉ានភាពស ខ្ភាពណ្មយួណដ្ល នក្ាំែត់្ដៅក្នុងពាក្៉ាយស ាំដនោះ ដែើយផ្តល់ឱ៉ាយសាលានូេពត័្៌មនអាំព៊ីសាថ៉ាន ភាពណ្
 មួយណដ្លត្ត្ូេ នក្ាំែត្់ក្នុងពាក្៉ាយច្ ោះដ ្៉ាោះច្ូលដរៀនដនោះ។ ដនោះអាច្រួមបញ្ចលូនេូទិដ្ឋភាពដផ្៉ាេងៗថ្នស ខ្ភាពរបសស់សិ៉ាេ ណដ្លអាច្ប៉ែោះពាលដ់្លស់ាថ៉ានភាព ឬដលើស ខ្ភាព 
 និងស េត្ែភិាពរបស់សសិ៉ាេដនោះ ឬសសិ៉ាេដផ្៉ាេងដទៀត្ដៅសាលា ឬដលើប រគលិក្ដៅសាលា។ 
 I consent to the health professional(s) treating any medical or health condition identified in this application, and to provide the School with   
 information about any condition that has been identified in this application. This may include any other aspects of the student’s health that may impact 
 on the condition or on the health and safety of this student or other students at school or on staff at the school. 

ខ្្ុាំសូមត្បកាសថ្ព័ត្ម៌នណដ្ល នផ្តលដ់ៅក្នុងពាក្៉ាយច្ ោះដ ្៉ាោះច្លូដរៀនដនោះរលឺអបាំផ្ ត្ថ្នច្ាំដែោះដ្ឹង និងជាំដនឿរបស់ខ្្ុាំ ត្ត្ឹមត្ត្ូេ និងដពញដលញ 
 I declare that the information provided in this application is, to the best of my knowledge and belief, accurate and complete.  

ខ្្ុាំដ្ឹងថ្ត្បសិនដបើព័ត៌្មនណដ្លខ្្ុាំ នផ្តលឱ់៉ាយមិនពតិ្ ឬបនលាំ រាលដ់សច្ក្េ៊ីសដត្មច្ណ្មយួណដ្ល នដធែើដ ើងជាលទធផ្លថ្នការោក្ព់ាក្៉ាយស ាំច្លូដរៀនដនោះអាច្នឹងមនការផ្ល៉ាស់
 បតូរ។  I am aware that if information I have given is false or misleading, any decision made as a result of this application may be change.  

 

ែត្ែដលខារបស់មតាបិតា/អាណ្ព៉ាា លទ៊ី១     ែត្ែដលខារបស់មតាបិតា/អាណ្ព៉ាា លទ៊ី២  
SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN 1     SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN 2 

 

ដ ្៉ាោះមតាបិតា/អាណ្ព៉ាា លទ៊ី១     កាលបរិដច្េទ   ដ ្៉ាោះមតាបិតា/អាណ្ព៉ាា លទ៊ី២   កាលបរិដច្េទ 
PRINT NAME OF PARENT/GUARDIAN 1 DATE    PRINT NAME OF PARENT/GUARDIAN 2  DATE

 



012 39 71 71 / 086 36 36 70 / 066 3 
facebook.com/palisSR

youtube.com/@PalTVKhmer
www.palis.com.kh  

7 Makara Street & Chocolate Road, Krong Siem Reap 
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