
 
  
 

 
 
 
ទំព័រ | 1 ៃន 3 |  ពាក្យសុឣំហា뭬របូករណស៍្រមាបេ់មេរៀនឧបករណេ៍ភ�ងេ�រ�សូវ�តូ អុនីសីុេីអទវី Rosewood Initiative 

េមេរៀនឧបករណេ៍ភ�ងែដលមានឣហា뭬របូករណេ៍ពញេលញេ�រ�ូសវ�តូ អុនីសីុីេអទវី (Rosewood Initiative) 
 

ឧទ្យោន និងសួនកំសាន�ផតេឡន (Portland Parks & Recreation) នងឹផ�ល់ជនូឣហា뭬រូបករណ៍េពញេលញស្រមាប់េមេរៀនឧបករណ៍េភ�ងជេ្រចើន ជលក�ណៈឯកជន្របចាំសបា� ហ៍េ�ឯរ�ូសវ�ូត 
អុីនីសុីេអទីវ (Rosewood Initiative), េ� SE 162nd & Stark។  ផ�ល់ជនូឣទិភាពដល់សិស្សនន ែដលមានអ�កជំនញែដល្រត�វ���នមកពី្រគ�ត្រន�ីេ�សាលារបសខ់��ន 

នងិអ�កែដលមានមនសុ្សេពញវ�យែដលទទួលខសុ្រត�វចំេពាះការគាំ្រទេមេរៀនរបស់សិស្ស។ ឧបករណ៍េភ�ងនន ឣចមានស្រមាប់ការខ� ី្របសិនេបើ្រត�វការចាបំាច ់
េហើយឣចមានជំនយួមយួចនំួនស្រមាបម់េធ្យោបាយដកឹជ���នេ�េរៀនេមេរៀនេ�អំឡ�ងេពលឆា� ំសកិ្សោេនះ។  

 
សមូប���ន្រតឡបម់កវ�ញនវូពាក្យសុនំនេ� មជ្ឈមណ� លត្រន�ីសហគមនត៍ាមឣសយដ� 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 
 

ការដកព់ាក្យសុ ំ
 េមេរៀនឧបករណេ៍ភ�ងែដលបានេស�ើសុ៖ំ 
 វ�យ៉ូឡ�ង (Violin) 
 វ�យ៉ូឡ (Viola) 
 េសឡ� (Cello) 
 បាស (Bass) 
 ខ��យ (Flute) 
 ែ្រត/ែ្រតម្៉យោង (Oboe / Eng. 

horn) 
 កា� រ�ែណតឬខ��យ (Clarinet) 

 ែ្រតសាក់សូហ��ន (Saxophone) 
 បុី (Bassoon) 
 ែ្រតបារងំ (French Horn) 
 ែ្រត្រត�ំែប៉ត (Trumpet) 
 ែ្រត្រត�ំេបាន (Trombone) 
 ែ្រតធូបា/ែ្រតអហឺ��នេនៀម (Tuba / 

Euphonium) 
 ហ�ីតា (Guitar) 

 ស�រវយ/ស�រ (Percussion / 
Drums) 

 េផ្សងៗ៖ ___________ 
 
្របសិនេបើមនិមាន្រគ�បេ្រង�នស្រមាបក់ារេ្រជើសេរ�សឧបករ
ណ៍េភ�ងរបស់អ�កេទ 
េយើងខ��នំឹងដក់េលាកអ�កេ�ក��ងប��ីរងច់ាំ។

 
េតើេលាកអ�កជអ�កចាបេ់ផ�ើមេរៀនដបំងូ៖បាទ/ចាស ៎/ េទ    េតើេលាកអ�កមានឧបករណ៍េភ�ងេហើយឬេ� (ជរបស់សាលា ឬផ� ល់ខ��ន)៖ បាទ/ចាស៎ / េទ 
េឈា嚜� ះសិស្ស 

(នមខ��ន)៖______________________________(នម្រតកូល)៖________________________________ 

ឣសយដ� នផ��វ៖ ________________________________ទី្រក�ង៖ ________________េលខកដូទី្រក�ង៖ ___________ 

េលខទូរសព័�សសិ្ស (េបើមាន)៖ _______________________អុីែមល៉សិស្ស (េបើមាន)៖_________________________ 

េតើការេផ�ើសារេ�កាន់េលខេនះ យល់្រពមឬេទ?   បាទ/ចាស ៎ /  េទ     េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ, ្រក�មហ៊នុឬអ�កនំសារ (ATT, Verizon, 

ជេដើម)៖______________________ 

ៃថ�ែខឆា� ំកំេណើតសសិ្ស៖ _____/______/__________      ្រប�ស / ្រស ី      ថ� ក់ទ ី(4, 5, ជេដើម)៖_______ 

ទំនកទ់នំងសេ្រង� ះបន� ន ់េឈា嚜� ះ (េ្រ�ពីេម្រគ�សារ)៖ _____________________________________ 

ញតិភាពចំេពាះសិស្ស (ពូ អ�កជតិខាង ជេដើម)៖ ________________________ ទូរស័ព�៖ __________________  

Cambodian 



 
  
 

 
 
 
ទំព័រ | 2 ៃន 3 |  ពាក្យសុឣំហា뭬របូករណស៍្រមាបេ់មេរៀនឧបករណេ៍ភ�ងេ�រ�សូវ�តូ អុនីសីុេីអទវី Rosewood Initiative 

េតើសិស្សមានជងំណឺមយួ ែដលបគុ�លកិ PP&R  ្រត�វការយល់ដងឹឬេទ?  បាទ/ចាស៎  /  េទ  

 េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ សមូេរៀបរប់៖ 
_________________________________________________________ 

េតើសិស្ស ត្រម�វឱ្យមានកែន�ងសា� ក់េ� ែដលស�ិតេ្រកាមច្បោប់ស�ីពជីនពិការឣេមរ�កឬេទ?  បាទ/ចាស៎  /  េទ 

 េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ សមូេរៀបរប់៖ 
_________________________________________________________
 

េតើេលាកអ�កមានមេធ្យោបាយដឹកជ���នេ�រ�ូសវ�ូត អុីនីសុីេអទីវ Rosewood Initiative (SE 162nd & Stark) ពសីាលារបស់អ�កឬេទ?   បាទ/ចាស៎   /   េទ 
 
កចិ�្រពមេ្រព�ង 
 

ខ��ំ ជសិស្សយល់ថេមេរៀនត�ន�សី្រមាបឣ់ហា뭬រូបករណ៍េពញេលញេនះ េ�រ�ូសវ�តូ អុនីីសុីេអទីវ Rosewood Initiative ត្រម�វថខ��ំ្រត�វចលូេរៀនេមេរៀន្របចាំសបា� ហ៍ទាងំអស់ 
និងអនុវត�កចិ�ការននពី្រគ�ជេរៀងរល់ៃថ�។  ខ��ំនងឹទាក់ទងមកកម�វ�ធេីនះមួយសបា� ហម៍ុន ្របសិនេបើខ��ំមានកម�វ�ធជីនគ់ា� ែដលមិនឣចេចៀសផតុ ចំេពាះេពលេវលារបសខ់�� ំឬ្របសិនេបើខ��ំមានជងំ ឺមនុេពលេរៀនេមេរៀនេនះ ។  
្របសិនេបើខ��ខំ�ីឧបករណ៍េភ�ងពីកម�វ�ធី ខ��នំងឹទទួលខុស្រត�វយ៉ងេពញេលញចំេពាះឧបករណ៍េភ�ង នងិ្រត�វ្របគលវ់្រតឡប់មកវ�ញភា� មៗ េ�េពលេស�ើសុ។ំ 
 

ហត�េលខាសិស្ស៖ _____________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ _______________________ 
 
សេំ�ចេំពាះ្រគ�ត�ន� ី 
 

េឈា嚜� ះ្រគ�៖ ________________________  ទូរសព័�៖ ________________ អុីែម៉ល៖ ___________________ 
 
េឈា嚜� ះសាលា៖ 
_______________________________________________________________________ 
 

្រគ�កតច់ណំសំ្រមាប ់PP&R (េបើមាន)៖ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

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



 
  
 

 
 
 
ទំព័រ | 3 ៃន 3 |  ពាក្យសុឣំហា뭬របូករណស៍្រមាបេ់មេរៀនឧបករណេ៍ភ�ងេ�រ�សូវ�តូ អុនីសីុេីអទវី Rosewood Initiative 

មនសុ្សេពញវ�យែដលទទលួខសុ្រត�វ 

ខ��ំជមនុស្សេពញវ�យ នងឹជយួគាំ្រទនងិទទួលខុស្រត�វចេំពាះេមេរៀនត�ន�ីរបស់សសិ្សេនះនងិការខ�ីឧបករណ៍េភ�ង (េបើមាន) ស្រមាប ់កម�វ�ធីរ�ូសវ�ូត អុនីីសុីេអទីវ (Rosewood Initiative)។ 

នមខ��ន៖ ________________________ នម្រតកលូ៖ _________________________    ្រប�ស  /  ្រសី 

ញតិភាពចំេពាះសិស្ស (មាតាឬបតិា/ឣណព្យោបាល អ�កជិតខាង ជេដើម)៖ __________________________________ 

ហត�េលខា៖ _________________________________________________ កាលបរ�េច�ទ៖ 
_________________________________ 

េតើេលាកអ�ក្រត�វការេសវបកែ្របភាសាអង់េគ�ស េដើម្ីប្របា្រស័យទាក់ទងជមួយបុគ�លកិ PP&R ឬេទ?     បាទ/ចាស៎   /   េទ 
 

មនសុ្សេពញវ�យជេម្រគ�សារ (ឣចដចូគា� នឹងមនសុ្សេពញវ�យែដលទទួលខុស្រត�វខាងេលើ) 

េឈា嚜� ះេម្រគ�សារ (នមខ��ន)៖__________________________________ 

(នម្រតកូល)៖_________________________________ 

ឣសយដ� នផ��វ៖ _____________________________________ ទី្រក�ង៖ __________________ េលខកូដទី្រក�ង៖ 
___________ 

ទូរស័ព�េម្រគ�សារ៖_______________________ អុីែមល៉ (េបើមាន)៖_____________________________ 
 

េតើការេផ�ើសារេ�កាន់េលខេនះ យល់្រពមឬេទ?   បាទ/ចាស ៎ /  េទ     េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ, ្រក�មហ៊នុឬអ�កនំសារ (ATT, Verizon, 

ជេដើម)៖______________________ 

្រប�ស  /  ្រសី       ញតិភាពចំេពាះសិស្ស (មា� យ ឣណព្យោបាល ជេដើម)៖ _______________________________  
 

េតើេម្រគ�សារមានជងំណឺមយួ ែដលបុគ�លកិ PP&R  ្រត�វការយលដ់ឹងឬេទ?  បាទ/ចាស៎  /  េទ  

 េបើេឆ�ើយថ ʻបាទ/ចាស៎ʼ សមូេរៀបរប់៖ 

________________________________________________________ 

េតើេម្រគ�សារ ត្រម�វឱ្យមានកែន�ងសា� ក់េ� ែដលស�ិតេ្រកាមច្បោប់ស�ពីីជនពកិារឣេមរ�កឬេទ?  បាទ/ចាស៎  /  េទ 

 េបើេឆ�ើយថ បាទ/ចាស៎ សូមេរៀបរប់៖  

 



 
  
 

 
 
 
ទំព័រ | 4 ៃន 3 |  ពាក្យសុឣំហា뭬របូករណស៍្រមាបេ់មេរៀនឧបករណេ៍ភ�ងេ�រ�សូវ�តូ អុនីសីុេីអទវី Rosewood Initiative 

កម�វ�ធេីមេរៀនត�ន�ីស្រមាប់ឣហា뭬រូបករណ៍េពញេលញេនះ គឺជេសវកម�ឧទ្យោន និងសនួកំសាន�ផតេឡន Portland Parks & Recreation េដយមានមូលនធិិសំខាន់ៗ 

ែដលផ�ល់ជនូេដយជំនយួឥតសំណងៃនទី្រក�ងផតេឡន Portland និង្រត�វបានគាំ្រទេដយកម�វ�ធីរ�ូសវ�ូត អុីនីសុីេអទីវ Rosewood Initiative និងមជ្ឈមណ� លត�ន�ីសហគមន ៍

Community Music Center, Inc. ែដលមនិរក្របាកច់ំេណញ។ 
           


