ແບບຟອມການລົງທະບຽນນ ັກຮຽນ
ກຽມອະນຸບານ - ຊນ
ັ ັ້ 12 ພາກ A
ັ້ ນການເກດ ຫ ໜັງສຜາີ່ ນແດນ)
ຊີ່ ຕາມກ ົດໝາຍຂອງນ ັກຮຽນ (ຊີ່ ຕາມໃບຢັງຢ
ນາມສະກຸນ

ຊີ່

ຊີ່ ໃນອາດິດຜາີ່ ນມາຂອງນ ັກຮຽນ (ຖາັ້ ມ)

ຊີ່ ກາງ

__________________________________________________________
ຊີ່ ທີ່ ມ ັກເອັ້ນ

ວ ັນເດອນປເກດ
ເດ ອນ / ມ ັ້ / ປ

_______________

____/____/______

SSN

4 ຕົວເລກສຸດ ທັ້າຍ

ເພດ

(ບີ່ ຈາເປັນ )

__________

ັ້ ອ
ຊ ົນເຜົີ່າ (ສິີ່ ງນຕ
ັ້ ງໄດຕ
ັ້ ອບ)

ແມນ
ີ່

ບີ່

ນ ັກຮຽນແມນຄ
ົັ້ ກາເນດມາຈາກສະເປນບ?
ີ່ ົນສະເປນ/ລາຕິນ ຫ ມຕນ





ຜຊ
ັ້ າຍ



ຜຍ
ັ້ ິງ



ນາມສະກຸນ

ຊີ່

ລ ົງທະບຽນສາລ ັບລະດ ັບຊນັ ັ້




ເມອງ / ລັດ / ປະເທດກາເນດ

ຄ ົນພັ້ນເມອງອາເມລິກາ ຫ ຊາວພັ້ນເມ ອງອາລັສກາ

___________________________________________

ອາຊ
ຄ ົນອາເມລິກາຜິວສ ຫ ຄ ົນອາຝຣິກ າ

ອາຍຸເດັກໄວຮຽນອີ່ ນໆໃນຄອບຄ ົວ
ຂຽນຊີ່ ເພີ່ ມເຕ ມໃສີ່ ເຈັຍ
ັ້ ແຍກຕີ່ າງຫາກ ແລະ ຄັດຕິດ ໃສີ່ .

ຊີ່ ເຕັມ

ວ ັນເດອນປເກດ

_________________________

________________

ຊີ່ ເຕັມ

ວ ັນເດອນປເກດ

_________________________

________________

ຊີ່ ເຕັມ

ປະເທດທີ່ ເປັນພົນລະເມອງ

ຄ ົນພັ້ນເມອງຮາວາຍ ຫ ຄ ົນເກາະປາຊຟິກອີ່ ນໆ

ຊີ່ ກາງ

_________________________________________________________

ລະດ ັບຊນທ
ັັ້ ີ່ ສາເລັ ດຜາີ່ ນມາ

ັ້ ອ
ເຊັ້ອຊາດ (ສິີ່ ງນຕ
ອ
ັ້ ງໄດຕ
ັ້ ອບ - ໝາຍທຸກຂັ້ທີ່ ກຽວຂ
ີ່
ັ້ ງ)







ບດ
ັ ປະຈາຕວ
ົ ນ ັກຮຽນ HCS#

ວ ັນເດອນປເກດ

_________________________

________________

___________________________________________

ຄ ົນຜິວຂາວ

ທີ່ ຢີ່ປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ຂອງນ ັກຮຽນ
ຊີ່ ຖະໜົນ

ເລກທເຮອນ

ເລກທອາພາດເມັນ

ເມອງ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

________________________________________________________________________________________________________________________
(

)
ແມນ
ີ່

ພີ່ ແມ ີ່ / ຜ ປ
ົ ຄອງ
ັ້ ກ

ຢີ່ ນານ ັກຮຽນບ?
ມການຄຸມ
ັ້ ຄອງດແລບ?




ບີ່




ຄວາມສາພັນກ ັບນ ັກຮຽນ
ັ້ ີ່ ກຽວຂ
(ໝາຍທຸກຂທ
ອ
ີ່
ັ້ ງ)

ຊີ່

ນາມສະກຸນ

ແມ ີ່
ແມນ
ີ່ າັ້




ພີ່
ພີ່ ນາັ້

ກະລຸນາໃສທ
ີ່ ີ່ ຢຖ
ີ່ າັ້ ແຕກຕາີ່ ງຈາກທີ່ ຢຂ
ີ່ ອງນ ັກຮຽນ

ຊີ່ ຖະໜົນ

ເລກທີ່ ອາພາດເມັນ

ເມອງ

ຜປ
ົ ຄອງຕາມກ ົດໝາຍ
ັ້ ກ
ພີ່ ແມຜ
ີ່ ລ
ັ້ ຽັ້ ງດ

ແມນ
ີ່

ຢີ່ ນານ ັກຮຽນບ?
ມການຄຸມ
ັ້ ຄອງດແລບ?




ບີ່




ລ ັດ

ຄວາມສາພັນກ ັບນ ັກຮຽນ
ັ້ ີ່ ກຽວຂ
ອ
(ໝາຍທຸກຂທ
ີ່
ັ້ ງ)

ຊີ່

ນາມສະກຸນ

ແມ ີ່
ແມນ
ີ່ າັ້




ພີ່
ພີ່ ນາັ້

ເລກທີ່ ອາພາດເມັນ

ເມອງ

ບີ່ອນເຮັ ດວຽກ ______________________________________
ມຖ _____________________________________________
ອີ່ ນໆ ____________________________________________




ຜປ
ົ ຄອງຕາມກ ົດໝາຍ
ັ້ ກ
ພີ່ ແມຜ
ີ່ ລ
ັ້ ຽັ້ ງດ

ແມນ
ີ່

ຢີ່ ນານ ັກຮຽນບ?
ມການຄຸມ
ັ້ ຄອງດແລບ?




ບີ່




ລ ັດ

ຄວາມສາພັນກ ັບນ ັກຮຽນ
ັ້ ີ່ ກຽວຂ
(ໝາຍທຸກຂທ
ອ
ີ່
ັ້ ງ)

ຊີ່

ນາມສະກຸນ

ແມ ີ່
ແມນ
ີ່ າັ້




ພີ່
ພີ່ ນາັ້

ເລກທີ່ ອາພາດເມັນ

ເມອງ



___________________________________

ເຮອນ ___________________________________________
ບີ່ອນເຮັ ດວຽກ ______________________________________
ມຖ _____________________________________________
ອີ່ ນໆ ____________________________________________




ຜປ
ົ ຄອງຕາມກ ົດໝາຍ
ັ້ ກ
ພີ່ ແມຜ
ີ່ ລ
ັ້ ຽັ້ ງດ




ອີ່ ນໆ (ລະບຸ)








___________________________________

ທຢີ່ ອເມວ

ຊີ່ ກາງ

_________________________________________________________________________________________________________
ຊີ່ ຖະໜົນ

ອີ່ ນໆ (ລະບຸ)






ລະບ ົບແຈງເຕ
ັ້ ອນຂອງໂຮງຮຽນ

(ລວມທັງລະຫັດເຂດ)

ລະຫັດໄປສະນ

ກະລຸນາໃສທ
ີ່ ີ່ ຢຖ
ີ່ າັ້ ແຕກຕາີ່ ງຈາກທີ່ ຢຂ
ີ່ ອງນ ັກຮຽນ

ເລກທເຮອນ




ໂທລະສ ັບ:

___________________________________________________________________________
ພີ່ ແມ ີ່ / ຜ ັ້ປກ
ົ ຄອງອີ່ ນໆ

ເຮອນ ___________________________________________

ທຢີ່ ອເມວ

ຊີ່ ກາງ

ກະລຸນາໃສທ
ີ່ ີ່ ຢຖ
ີ່ າັ້ ແຕກຕາີ່ ງຈາກທີ່ ຢຂ
ີ່ ອງນ ັກຮຽນ

ຊີ່ ຖະໜົນ



___________________________________

ລະບ ົບແຈງເຕ
ັ້ ອນຂອງໂຮງຮຽນ

(ລວມທັງລະຫັດເຂດ)

ລະຫັດໄປສະນ

_________________________________________________________________________________________________________
ເລກທີ່ ເຮອນ

ອີ່ ນໆ (ລະບຸ)

ໂທລະສ ັບ:

___________________________________________________________________________
ພີ່ ແມ ີ່ / ຜ ັ້ປກ
ົ ຄອງອີ່ ນໆ




ທຢີ່ ອເມວ

ຊີ່ ກາງ

_________________________________________________________________________________________________________
ເລກທີ່ ເຮອນ




ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

___________________________________________________________________________

ໂທລະສ ັບ:

(ລວມທັງລະຫັດເຂດ)

ລະບ ົບແຈງເຕ
ັ້ ອນຂອງໂຮງຮຽນ

ເຮອນ ___________________________________________
ບີ່ອນເຮັ ດວຽກ ______________________________________
ມຖ _____________________________________________
ອີ່ ນໆ ____________________________________________

ໍ່ ຈ ຳແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ ນ ຖຳນດື້ຳນເຊື້ອຊຳດ, ສ ຜິວ, ຊາດກາເນດ, ເພດ, ຄວາມພິ ການ, ອາຍຸ ຫ ຂນປົ
ໂດຍປະຕິ ບ ັດຕາມກ ົດໝາຍ ແລະ ກ ົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດ, ໂຮງຮຽນເມອງ Hampton ບ
ັ ັ້ ກປັ້ອງອີ່ ນໆໃນໂຄງການ ແລະ ກິດ ຈະກ າ ຕີ່ າງໆ ແລະ ໃຫັ້ ການເຂົັ້າເຖິງ Boy Scouts ແລະ ກຸມ
ີ່ ຊາວໜຸີ່ມທີ່ ໄດັ້ການ ົດໄວັ້ອີ່ ນ ໆຢີ່າງເທົີ່ າທຽມກ ັນ.
ບຸກຄົນຕີ່ ໄປນ ັ້ໄດັ້ຖກແຕີ່ ງຕັງໃຫ
ັ້ ັ້ ຈດການສອບຖາມກ
ຽີ່ ວກ ັບນະໂຍບາຍທີ່ ບີ່ ມການຈາແນກ: Robbin G. Ruth, ຜັ້ອານວຍການບລິຫ ານງານ,ດັ້ານຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດ One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2318
ັ






SBO 36 (ສະບບ
ັ ທີ່ 8/2017)

ໂທລະສ ັບຢີ່ເຮອນຂອງນ ັກຮຽນ

ແບບຟອມການລົງທະບຽນນ ັກຮຽນ
ກຽມອະນຸບານ - ຊ ັນ 12
ພາກ B

)

_____________________________________________________________________________________________________
ຊີ່

ນາມສະກຸນ

ຊີ່ ຕາມກ ົດໝາຍຂອງນ ັກຮຽນ

)

ຊີ່ ກາງ

_______________________________________________________________________________

ນ ັກຮຽນເຄຍເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເມອງ Hampton ບ?

ແມນ
ີ່



ບີ່



ປະຈຸບນ
ັ ນ ັກຮຽນມການພັກຍາວ ຫ ຖກໄລອ
ີ່ ອກຈາກໂຮງຮຽນອີ່ ນບ?

ແມນ
ີ່

ັ້ ?
ນ ັກຮຽນໄດລ
ັ້ ງົ ທະບຽນຢີ່ໃນໂຮງຮຽນໃດໜີ່ ງຂອງລັດ Virginia ໃນປດຽວນບ

ແມນ
ີ່




ບີ່
ບີ່




ຊີ່ ຂອງໂຮງຮຽນ ຫ ໂຮງຮຽນກອ
ັັ້ ດທັ້າຍ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ີ່ ນເຂົັ້າຮຽນຄງສຸ
ຖາັ້ ບີ່ ແມນ
ີ່ ໂຮງຮຽນ Hampton ກະລຸນາໃສທ
ີ່ ີ່ ຢີ່ ເຕັມ
ເລກທີ່ ເຮອນ

ຊີ່ ຖ ະໜ ົນ

ເມອງ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

ໂທລະສ ັບຂອງໂຮງຮຽນ (ລວມທັງລະຫັດເຂດ)

)

(

ແຟັ ກຂອງໂຮງຮຽນ (ລວມທັງລະຫັດເຂດ)

)

(

ພາສາໃດທີ່ ໃຊເັ້ ປັນຫກ
ັ ຢີ່ເຮອນ, ໂດຍບີ່ ຄາເນິງເຖງພາສາທີ່ ນ ັກຮຽນເວົັ້າ? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ພາສາທີ່ ນ ັກຮຽນເວົັ້າເລັ້ອຍໆທີ່ ສຸດແມນພາສາໃດ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ີ່
ພາສາທີ່ ນ ັກຮຽນເວົັ້າໄດທ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ັ້ າອິດແມນພາສາໃດ?
ີ່
ຖາັ້ ລົງທະບຽນເຂົັ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ກະລຸນາໃສຜ
ີ່ ກ
ັ້ ວດສຸຂະພາບເພີ່ ອເລີ່ ມເຂົັ້າໂຮງຮຽນ (ຖາັ້ ມ): ________________________________________________________________________________________________________________________________
ຖາັ້ ລົງທະບຽນເຂົັ້າໂຮງຮຽນອະນຸບ ານ, ກະລຸນາເຮັດໃຫ ັ້ສາເລັ ດການສາ ຫວດການລົງທະບຽນເດັກ ນອຍອະນຸ
ບານ SBO ແບບ 413.
ັ້
ຂັ້ມນການດແລອຸປະຖາເດັກ

ັ້ ລວ
ສານ ັກງານ - ຖາັ້ ເຮັ ດສາເລັ ດພາກນແ
ັ້ , ກະລຸນາສງົີ່ ສາເນົາໃບລ ົງທະບຽນໃຫັ້

ຂັ້ມນດາັ້ ນການເປັນທະຫານ ພີ່ ມ ີ່ / ພີ່ ແມລ
ົ ຄອງທີ່ ອາໃສຢີ່ ນາເດັກເທົີ່ ານນັ ັ້ - ຖາັ້ ວາີ່ ພີ່ ແມ,ີ່ ພີ່ ແມລ
ົ ຄອງທີ່ ຍ ັງເຮັດໜັ້ າທເປັ ນທະ
ີ່ ັ້ຽງດ / ຜປ
ັ້ ກ
ີ່ ັ້ຽງ ຫ ຜປ
ັ້ ກ

ຫັ້ອງການການເງິນ

ັ້ ນຂາັ້ ງລຸີ່ມນ:ັ້
ຫານກະລຸນາຕີ່ ມຂມ

ອ ົງການທີ່ ບັນຈຸຢີ່ນາ: _____________________________________________________________________
ຊີ່

ນາມສະກຸນ

ຊີ່ ກາງ

ຊີ່ ພີ່ ແມ ຜ
ີ່ ລ
ັ້ ຽັ້ ງດ _________________________________________________________________________
ກະລຸນາໃສທ
ີ່ ີ່ ຢຖ
ີ່ າັ້ ແຕກຕາີ່ ງຈາກທີ່ ຢຂ
ີ່ ອງນ ັກຮຽນ

ເລກທີ່ ເຮອນ

ຊີ່ ຖະໜົນ

ເມອງ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

___________________________________________________
ໃສທ
ີ່ ີ່ ຢອ
ີ່ າໄສທີ່ ຖກຕອ
ັ້ ງຕາມກ ົດໝາຍຂອງນ ັກຮຽນ

ເລກທີ່ ເຮອນ

ຊີ່ ຖະໜົນ

ເມອງ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

___________________________________________________

ຊີ່ ຂອງພີ່ ແມ/ີ່ ພີ່ ແມລ
ົ ຄອງ
ີ່ ຽັ້ ງດ/ຜັ້ ປກ

ພີ່ ແມ/ພ
ົ ຄອງ #1
ີ່ ີ່ ແມລ
ີ່ ຽັ້ ງດ/ຜປ
ັ້ ກ

_______________

ໜາັ້ ທີ່ ປະຕິບ ັດງານ (ໝາຍອນ
ັ ໜີ່ ງ)










ລາຍເຊັນຂອງພີ່ ແມ ີ່ / ຜປ
ົ ຄອງ: ______________________________________________________________
ັ້ ກ

ກອງທັບອາກາດ

ຍດ
ົ ສ ັກ

ກອງທັບ

_______________

ໜວ
ີ່ ຍຍາມຝງັີ່
ກອງທັບທາງນາັ້
ກອງທັບເຮອ

ຍັງປະຈາໜັ້ າທີ່ ຢີ່

ກອງກາລ ັງປອ
ັ້ ງກ ັນປະເທດ
ກອງກາລ ັງສາຮອງ
ອີ່ ນໆ ______________

ແມນີ່

ບີ່









ຊີ່ ຖານທັບ/ການຕິດຕງັ ັ້

_______________

ວ ັນທ: ____________________________________

ຊີ່ ຂອງພີ່ ແມ/ີ່ ພີ່ ແມລ
ົ ຄອງ
ີ່ ຽັ້ ງດ/ຜັ້ ປກ

ພີ່ ແມ/ພ
ົ ຄອງ #2
ີ່ ີ່ ແມລ
ີ່ ຽັ້ ງດ/ຜປ
ັ້ ກ

_______________

ໜາັ້ ທີ່ ປະຕິບ ັດງານ (ໝາຍອນ
ັ ໜີ່ ງ)






ກອງທັບອາກາດ

ຍດ
ົ ສ ັກ

ກອງທັບ

_______________

ໜວ
ີ່ ຍຍາມຝງັີ່
ກອງທັບທາງນາັ້

 ກອງທັບເຮອ




ຍັງປະຈາໜັ້ າທີ່ ຢີ່

ກອງກາລ ັງປອ
ັ້ ງກ ັນປະເທດ
ກອງກາລ ັງສາຮອງ
ອີ່ ນໆ ______________

ແມນີ່

ບີ່









ຊີ່ ຖານທັບ/ການຕິດຕງັ ັ້

_______________

ຂຽນຊີ່ : ___________________________________________________________

ັ້ ນບ ັດປະຈາຕ ົວ ແລະ ວນ
ຫັ້ອງການ: ການຢັງຢ
ັ ໝົດອາຍຸ _____________________________________________________

SCHOOL USE ONLY
PROOF OF DATE OF BIRTH
Birth Certificate Number: ____________________________________________________

Records Requested (date): ______________________________________________________

Affidavit: _________________________________________________________________
PROOF OF ADDRESS RECEIVED

Records Received (date): _______________________________________________________





Gas / Water / Electric Bill

ENTRY DATE: _____________________________________
SCHOOL: ________________________________





504
Special Education
Foster Care sent to Finance

Lease / Mortgage / Deed

Other: __________________________________________________________________________

ENTRY CODE: ____________________________________

GRADE: ________________







HOMEROOM: ___________________

Gifted Education
Special Education Transportation
Currently being evaluated or in Child Study





ZONED SCHOOL
IF OUT OF ZONE: ___________________________________

ESL Referral
Kindergarten Survey Form
Previous Retention





Court / Custody Documentation
Physical Provided
Immunization Record Provided
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