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LYNN PUBLIC SCHOOLS 
ការធ្វើធេស្តអេសិ្ខុមុប្រាណ Abbott BinaxNOW ស្ប្រាបប់គុ្គលដែលានធោគ្ស្ញ្ញា 

ការអនញុ្ញាេរបស្ា់តាបតិា/អាណាព្យាាលស្ប្រាបស់្សិ្ស 
 

តាមរយៈការបំធព្យញ និងដាក់បញ្ជូនទប្រមង់ពាកយធនេះ ខ្ញំបញ្ញាក់ថា ខ្ញំគ្ឺជាាតាបិតា / អាណាព្យាាលព្យិេប្រាកែធែើមបីផ្តល់ការយល់ប្រព្យម និង
សូ្មបញ្ញាក់ថាខ្ញំអនុញ្ញាេឲ្យានការធ្វើធេស្តអេិសុ្ខុមប្រាណរកជងំឺ COVID-19 ធៅធលើសិ្ស្សរបស់្ខ្ញំកនញងអំឡញងធា៉ោងសិ្កា ធបើសិ្នជាបុគ្គលិក
សាលាស្ធងេេធ ើញធោគ្ស្ញ្ញាដែលែូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 ឬធោគ្ស្ញ្ញាដាច់ធដាយដឡក (ឧ. ការធ ៀរស្ធមោរដាច់ធដាយដឡក 
ការឈឺកោលដាច់ធដាយដឡក ឬការចុកធពាេះដាច់ធដាយដឡកធដាយគ្នានអការៈប្រគ្ុនធដៅ)។ ខ្ញំយល់ថា ការអនុញ្ញាេែល់ការធ្វើធេស្តរកជំងឺ COVID-19 
ស្ប្រាប់សិ្ស្សរបស់្ខ្ញំ គ្ឺជាជធប្រមើស្ធប្រស្ចចិេត និងយល់ថាខ្ញំអាចបែិធស្្មនិផ្តល់ការអនុញ្ញាេធនេះ ដែលកនញងករណធី េះសិ្ស្សរបស់្ខ្ញំ
នឹងមនិប្រេូវានធ្វើធេស្តធឡើយ។ ខ្ញំយល់ធទៀេថា សិ្ស្សរបស់្ខ្ញំប្រេវូដេស្ថិេធៅផ្ទេះ ធបើសិ្នជាានអារមមណ៍មិនប្រសួ្លខលួន។ 
 
ព្យេ័ា៌នប្របជាសាប្រស្តសិ្ស្ស៖  
 មខលួនរបស់្សិ្ស្ស៖ ___________________________________________________________ 
 
 មប្រេកូលរបស់្សិ្ស្ស៖ _________________________________________________________ 
 
 មកណាាលរបស់្សិ្ស្ស៖ ________________________________________________________ 
 
អាស្យដាានរបស់្សិ្ស្ស (ផ្លូវ ប្រកុង កូែ Zip)៖ ____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
ធេើសិ្ស្សធនេះធកើេធៅថ្ងៃដខឆ្ាំណា?     _________________________________________________ 
 
ធេើសិ្ស្សធនេះានព្យូជសាស្ន៍អវី? (ធប្រជើស្ធរើស្ចធមលើយទំងអស់្ដែលអនុវេត)៖ 
____    ឥណាាអាធមរិកំាង / ជនជាេិធែើមអាឡាសាា 
____ អាសីុ្ 
____   ជនជាេិដស្បកធមា / អាហ្វ វិកអាធមរិកំាង 
____   ជនជាេិធែើមហាថ្វ៉ៃ / Pacific Islander 
____ ជនជាេិដស្បកស្ 
____ ធផ្សងធទៀេ 
____ មិនែងឹ 
 
ធេើសិ្ស្សធនេះានធែើមកំធណើេអ ៊ីស្ោ៉ោនកិដែរឬធទ? (ធប្រជើស្ធរើស្មួយ)៖  
____ ាទ/ចាស្ 
____ ធទ 
____ មិនែងឹ 
 
ធេើសិ្ស្សធនេះានធេទអវី? (ធប្រជើស្ធរើស្មួយ)៖ 
____ ប្របុស្ 
____ ប្រសី្ 
____ ធេទទីប ី
____ មិនែងឹ 
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ធេើសិ្ស្សធនេះានព្យិការភាព្យដែរឬធទ? (ធប្រជើស្ធរើស្មួយ)៖ 
____ ាទ/ចាស្ 
____ ធទ  
 
ធេើសិ្ស្សធនេះានភាសាចមបងអវី?                           _____________________________________________ 
 
ព្យេ័ា៌នាតាបតិា/អាណាព្យាាល៖  
 មខលួនាតាបិតា/អាណាព្យាាល៖     ______________________________________________________ 
 
 មប្រេកូលាតាបិតា/អាណាព្យាាល៖ ______________________________________________________ 
 
អាស្យដាានាតាបិតា/អាណាព្យាាល (ធបើខុស្ព្យីខាងធលើ)៖          _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
ធលខទូរស្ព្យទាតាបិតា/អាណាព្យាាល៖      ___________________________________________________ 
 
អាស្យដាានអ ៊ីដមលាតាបិតា/អាណាព្យាាល៖   ________________________________________________ 
 
ការយល់ប្រព្យម នងិការដចករដំលកទនិននយ័ (សូ្មដាកេ់អួកសរធផ្តើមធ ា្េះ)៖ 

_____ កនញងករណីដែលសិ្ស្សរបស់្ខ្ញំធចញធោគ្ស្ញ្ញាថ្នជំងឺ COVID-19 ខ្ញំអនុញ្ញាេឲ្យបគុ្គលិកានវិជាាជីវៈកនញងរែឋាលធៅកនញងអំឡញងធា៉ោងសិ្កា 
ធប្របើការធ្វើធេស្តអេិសុ្ខុមប្រាណរកជំង ឺCOVID-19 ធ ា្េះ Abbott BinaxNOW ធលើសិ្ស្សរបស់្ខ្ញំ។ ខ្ញំយល់ថា លទធផ្លធេស្តរបស់្សិ្ស្សខ្ញំនឹង
ប្រេូវានផ្ទញកធៅកនញង Project Beacon ដែលនឹងដចករំដលកវាជាមួយ យកដាានសុ្ខភាព្យសាធារណៈរែឋ Massachusetts ធដាយធោងតាម
ចោប់របស់្រែឋ។ 

_____ ខ្ញំអនុញ្ញាេឲ្យបធញ្េញព្យ័េ៌ានទំ ក់ទំនងរបស់្ខ្ញំែល់ Project Beacon (សាាប័នភាគ្ីទីបីដែលានចុេះកិចេស្នាធែើមបីប្របមូលការយល់ប្រព្យម
ស្ប្រាប់ការធ្វើធេស្ត និងធែើមបីដចករំដលកលទធផ្លធេស្ត)។ ខ្ញំយល់ថា ជាមួយនឹងលទធផ្លធេស្ត Project Beacon នឹងដចករំដលក
ព្យ័េ៌ានទំ ក់ទនំងរបស់្ខ្ញំជាមួយ DPH។ ខ្ញំក៏យល់ផ្ងដែរថា ខ្ញំអាចបធងេើេប្របវេតិរូបអនកធប្របើធៅកនញង Project Beacon ដែលនឹងជូនែណំឹងែល់ខ្ញអំំព្យី
ការធ្វើធេស្ត និងលទធផ្លធេស្ត។ ខ្ញំឯកភាព្យថា ធបើសិ្នជាខ្ញំបធងេើេប្របវេតិរូបអនកធប្របើដបបធ េះ ខ្ញំនឹងធប្របើប្រាស់្ប្របព្យ័នធ Project Beacon 
ស្ប្រាប់ធគ្នលបំណងចូលធប្របើព្យ័េ៌ាន ែូចជាលទធផ្លធេស្ត ដែលខ្ញំានប្រេូវានអនុញ្ញាេប្រស្បចោបឲ់្យចូលធប្របើដេប ុធណាណេះ។  

 េថធលខដីែលានអនញុ្ញាេ៖ 
ខ្ញំយល់ថា ខ្ញំអាចផ្លាស់្បតូរចិេត និងលុបធចាលការអនុញ្ញាេធនេះានប្រគ្ប់ធព្យលធវលា ប ុដនតការលុបធចាលដបបធ េះគ្ឺស្ប្រាប់អ គ្េប ុធណាណេះ ធ ើយនឹង
មិនប េះពាល់ែល់ព្យ័េ៌ានដែលខ្ញំានអនុញ្ញាេឲ្យបធញ្េញរួចធ ើយធ េះធទ។ ធែើមបីលុបធចាលការអនុញ្ញាេធនេះស្ប្រាប់ការធ្វើធេស្តរកជំងឺ COVID-19 
ខ្ញំចំាាចប់្រេូវទក់ទង Project Beacon ធដាយផ្លាល់តាមរយៈធលខ (617) 741-7310។ 
 
_________________________________________  
ធ ា្េះាតាបិតា/អាណាព្យាាល (អកសរ្ំ)  

_________________________________________    _____________________ 
 េថធលខាាតាបិតា/អាណាព្យាាល      កាលបរិធចេទ
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ការធ្វើធេស្តអេសុិ្ខមុប្រាណ Abbott BinaxNOW ស្ប្រាប ់បគុ្គលដែលានធោគ្ស្ញ្ញា 
ការអនញុ្ញាេគ្រំសូ្ប្រាបសិ់្ស្ស/បគុ្គលិកដែលអាចផ្តល់ការអនញុ្ញាេស្ប្រាបខ់លនួឯង 

តាមរយៈការបំធព្យញ និងដាក់បញ្ជូនទប្រមង់ពាកយធនេះ ខ្ញំអនុញ្ញាេឲ្យានការធ្វើធេស្តអេិសុ្ខុមប្រាណរកជងំឺ COVID-19 ធលើរូបខ្ញំកនញងអំឡញងធា៉ោងសិ្កា 
ធបើសិ្នជាខ្ញំធចញធោគ្ស្ញ្ញាដែលែូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 ឬធោគ្ស្ញ្ញាេិចេួច (ឧ. ការធ ៀរស្ធមោរដាច់ធដាយដឡក ឬការឈឺកោល 
ឬការចុកធពាេះធដាយគ្នានអការៈប្រគ្ុនធដៅ)។ ខ្ញំយល់ថា ការធ្វើធេស្តដបបធនេះគ្ឺជាជធប្រមើស្ធប្រស្ចចិេត និងយល់ថាខ្ញំអាចបែិធស្្មិនផ្តល់ការអនុញ្ញាេធនេះ 
ដែលកនញងករណីធ េះខ្ញំនងឹមិនប្រេូវានធ្វើធេស្តធឡើយ។ ខ្ញំយល់ធទៀេថា ខ្ញំប្រេវូដេស្ថិេធៅផ្ទេះ ធបើសិ្នជាានអារមមណ៍មនិប្រសួ្លខលួន។ 

ព្យេ័ា៌នប្របជាសាប្រស្ត៖  
 
 មខលួន៖ ___________________________________________________________________ 
 
 មប្រេកូល៖ _________________________________________________________________ 
 
 មកណាាល៖ ________________________________________________________________ 
 
អាស្យដាាន (ផ្លូវ ប្រកុង កូែ Zip)៖ ____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
ធេើអនកធកើេធៅថ្ងៃដខឆ្ាំណា? ________________________________________________________ 
 
ធេើអនកានព្យជូសាស្ន៍អវី? (ធប្រជើស្ធរើស្ចធមលើយទំងអស់្ដែលអនុវេត)៖ 
____    ឥណាាអាធមរិកំាង / ជនជាេិធែើមអាឡាសាា 
____ អាសីុ្ 
____   ជនជាេិដស្បកធមា / អាហ្វ វិកអាធមរិកំាង 
____   ជនជាេិធែើមហាថ្វ៉ៃ / Pacific Islander 
____ ជនជាេិដស្បកស្ 
____ ធផ្សងធទៀេ 
____ មិនែងឹ 
 
ធេើអនកានធែើមកំធណើេអ ៊ីស្ោ៉ោនិកដែរឬធទ? (ធប្រជើស្ធរើស្មួយ)៖  
____ ាទ/ចាស្ 
____ ធទ 
____ មិនែងឹ 
 
ធេើអនកានធេទអវី? (ធប្រជើស្ធរើស្មួយ)៖ 
____ ប្របុស្ 
____ ប្រសី្ 
____ ធេទទីប ី
____ មិនែងឹ 
 
ធេើអនកានព្យិការភាព្យដែរឬធទ? (ធប្រជើស្ធរើស្មួយ)៖ 
____ ាទ/ចាស្ 
____ ធទ  
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ធេើភាសាអវីជាភាសាចមបងរបស់្អនក? ___________________________________________________ 
 
ធេើអនកានអាជីព្យការងារអវី? _________________________________________________________ 
 
ការយល់ប្រព្យម នងិការដចករដំលកទនិននយ័ (សូ្មដាកេ់អួកសរធផ្តើមធ ា្េះ)៖ 

_____ កនញងករណីដែល ខ្ញំធចញធោគ្ស្ញ្ញាថ្នជំងឺ COVID-19 ខ្ញំអនុញ្ញាេឲ្យបុគ្គលិកានវិជាាជីវៈកនញងរែឋាលធៅកនញងអំឡញងធា៉ោងសិ្កា 
ធប្របើការធ្វើធេស្តអេិសុ្ខុមប្រាណរកជំង ឺCOVID-19 ធ ា្េះ Abbott BinaxNOW មកធលើរូបខ្ញំ។  ខ្ញំយល់ថា លទធផ្លធេស្តរបស់្ខ្ញំនឹងប្រេូវាន
ផ្ទញកធៅកនញង Project Beacon ដែលនឹងដចករំដលកវាជាមួយ យកដាានសុ្ខភាព្យសាធារណៈរែឋ Massachusetts ធដាយធោងតាមចោប់របស់្រែឋ។ 

_____ ខ្ញំអនុញ្ញាេឲ្យបធញ្េញព្យ័េ៌ានទំ ក់ទំនងរបស់្ខ្ញំែល់ Project Beacon (សាាប័នភាគ្ីទីបីដែលានចុេះកិចេស្នាធែើមបីប្របមូលការយល់ប្រព្យម
ស្ប្រាប់ការធ្វើធេស្ត និងធែើមបីដចករំដលកលទធផ្លធេស្ត)។ ខ្ញំយល់ថា ជាមួយនឹងលទធផ្លធេស្ត Project Beacon នឹងដចករំដលក
ព្យ័េ៌ានទំ ក់ទនំងរបស់្ខ្ញំជាមួយ DPH។ ខ្ញំក៏យល់ដែរថា ខ្ញំអាចបធងេើេប្របវេតរិូបអនកធប្របើធៅកនញង Project Beacon ដែលនឹងជនូែំណងឹែល់ខ្ញំ
អំព្យីការធ្វើធេស្ត និងលទធផ្លធេស្តដែលខ្ញំឯកភាព្យថា ធបើសិ្នជាខ្ញំបធងេើេប្របវេតិរូបអនកធប្របើដបបធ េះ ខ្ញំនឹងធប្របើប្រាស់្ប្របព្យ័នធ Project Beacon ស្ប្រាប់
ធគ្នលបំណងថ្នការចូលធប្របើព្យ័េ៌ាន ែូចជាលទធផ្លធេស្ត ដែលខ្ញំប្រេូវានអនុញ្ញាេឲ្យធប្របើប្រាស់្តាមចោប់ប ុធណាណេះ។  

ខ្ញំយល់ថា ខ្ញំអាចផ្លាស់្បតូរចិេត និងលុបធចាលការអនុញ្ញាេធនេះានប្រគ្ប់ធព្យលធវលា ប ុដនតការលុបធចាលដបបធ េះគ្ឺស្ប្រាប់អ គ្េប ុធណាណេះ ធ ើយនឹង
មិនប េះពាល់ែល់ព្យ័េ៌ានដែលខ្ញំានអនុញ្ញាេឲ្យបធញ្េញរួចធ ើយធ េះធទ។ ធែើមបីលុបធចាលការអនុញ្ញាេធនេះស្ប្រាប់ការធ្វើធេស្តរកជំងឺ COVID-19 
ខ្ញំចំាាចប់្រេូវទក់ទង Project Beacon ធដាយផ្លាល់តាមរយៈធលខ (617) 741-7310។ 
 
 
_________________________________________  
ធ ា្េះ (អកសរ្ំ)  

_________________________________________   _____________________ 
 េថធលខា       កាលបរិធចេទ 


