
 

 

   
 

េ លការណ៍ JCA 
េ លការណ៍របស់ ចំេ ះសិស  

ង ងេ្រកាមេនះប ្ហ ញអពំីេ លការណ៍របស់  Lynn ចំេ ះសិស ែដល នលក្ខណៈលំអិត ងមនុ។  
 

្របេភទ េពលេវ  ច ប ់ ករណីេលើកែលង/បណ្ត ឹង 
េ  
Lynn 
(បឋមសកិ /
អនុវទិ ល័យ) 

កំឡុងេពល ្ន សំិ
ក  

េផ្ទរ ្ល មៗ 
ឬេ្រជើសេរសេរ នបញ្ចប់ ្ន ំ
សិក បច៉ប ន្ន  
(្របសនិេបើវត្ត ន្រគប់
្រ ន់)។ 
េផ្ទរប ្ទ បព់ីេនះ។ 

យក ្រតវអនុ ្ញ ត្ត ិឲ សិស បំេពញប
ញ្ចប់ ្ន ំសកិ បែន្ថមក៉ង បច៉ប ន្ន។  

េ  
Lynn 
(បឋមសកិ /
អនុវទិ ល័យ) 

ក៉ងកំឡុងេពលវសិ
មកាលរដូវេ ្ត  

េផ្ទរ ្ល មៗ យក ្រតវអនុ ្ញ ត្ត ិឲ សិស បំេពញប
ញ្ចប់ ្ន ំសកិ បែន្ថមក៉ង បច៉ប ន្ន។ 

េផ្ទរពី  
Lynn 
េ ទី្រកងុេផ
ង 
( ្ន ក់ ក៏
េ យ) 

េម  ឧស  
មិថុ  
(ក៉ងកំឡុងេពល
កពំុងបេ្រង ន) 

េផ្ទរ ្ល មៗ 
ឬេ្រជើសេរសេរ នបញ្ចប់ ្ន ំ
សិក បច៉ប ន្ន  
(្របសនិេបើវត្ត ន្រគប់
្រ ន់)។េផ្ទរប ្ទ បព់ីេនះ។ 

្ម ន 

េផ្ទរពី  
Lynn 
េ ទី្រកងុេផ
ង 
( ្ន ក់ ក៏
េ យ) 

ែខេផ ង 
េ្រ ពីែខេម  
ឧស  មិថុ  
(ក៉ងកំឡុងេពល
កពំុងបេ្រង ន) 

 

េផ្ទរ ្ល មៗ យក អនុ ្ញ ត្តសិិស ឲ បំេពញបញ្ចប់
្ន ំសកិ បច៉ប ន្នក៉ង បច៉ប ន្ន។  

 

េផ្ទរពី  
Lynn េ ទីរដ្ឋ 
ឬទី្រកងុេផ ង 
( ្ន ក់ ក៏
េ យ) 

េផ ងៗ េផ្ទរ ្ល មៗ មិន ន 

 

េសចក្ត ីេផ្តើម  
 
កែន្លង ្ន ក់េ នន័យ  កែន្លងែដលសសិ រស់េ អចិៃ្រន្តយ៍។ 
ទូេ សិស ត្រមវឲ េរ នេ ក៉ងតំបន់ែដលពួកេគរស់េ ។ ករណីេនះ កទ់ងនងឹទី្រកងុែដលសិស េរ ន 

និងស ្ក តប់ឋមសិក េ ក៉ងទី្រកងុ  
Lynn។ 
េ ង មជំពូក 76 § 1 ៃនច ប់ Massachusetts 
សិស នីមួយៗគួរេរ នេ ក៉ង ែដលឋិតក៉ងតបំន់រស់េ របសពួ់កេគ 
េលើកែលងែតសិស ែដល ននេរ េ ក៉ងទី្រកងុេផ ង។ េ ង មជំពូក 76 § 5 ៃនច ប់ Massachusetts 
សិស នសិទ្ធិេរ ន រណៈេ ក៉ងតបំន់ែដលពួកេគរស់េ  
េហើយ ្ម នគណៈក ្ម ធកិារ ែដលត្រមវឲ ចុះេ ្ម ះសិស  ែដលមនិ នទីលំេ េ ក៉ងតំបន់េ ះេទ 
េលើកែលងែត នការអនមុត័េ យច ប ់ឬគណក ្ម ធកិារ ។  
 
េ ងេ មច ប់ ងេលើ េ លនេ យេនះ នលក្ខខណ្ឌ ដូចតេ ៖ 



   
 

 

   
 

 រណៈ Lynn 
សិស បឋមសកិ /អនុវទិ លយ័ែដល ្ល សប់រពី មួយេ មួយេទ តេ ក៉ង Lynn 
(្រតវ នេ   “សសិ  Lynn ”);  
 

 សិស រណៈ Lynn  បរពី  Lynn េ ទី្រកងុេផ ងេទ តរបស់ Massachusetts 
(្រតវ ន តទុ់ក  “មិនែមន សិស  Lynn”) នងិ 
 សិស ្ល សប់រទីលំេ ពី Lynn េ រដ្ឋ ឬទី្រកងុេផ ង។ 

 
េ លការណ៍ ងេលើេនះ មនិអនុវត្តន៍េ េលើលក្ខខណ្ឌ េផ ងៗែដលមនិ នែចង ងេលើេ ះេទ 
លក្ខខណ្ឌ ងំេ ះរមួ ន ៖ អ្នក នទីលំេ េ  Lynn 
េរ នេ ក៉ងតបំន់េផ ងេ្រកាមលក្ខខណ្ឌការអប់រពិេសស/ពិការ ព ្ម នទីលំេ  
ឋិតក៉ងការេមើលែថពអី្នកដៃទ ចូលរមួក៉ងកម្ម វធិីពរី  ឬការ ្ល សប់រទីលំេ េ យ រប ្ហ សលីធម៌ េដើម។    
 
សិស  Lynn  
 

1. ក៉ងករណីែដលសិស  Lynn ្ល សប់រទីលំេ ក៉ង Lynn ក៉ង កឡុំងេពល មួយក៉ង ្ន សំិក  
ឪពុក ្ត យ/ ព ល្រតវេ្រជើសេរសេផ្ទរកូនេ កាន់បឋមសិក /អនុវទិ ល័យេ ក៉ងតបំន់ថ្មីៃន 
Lynn។ ឪពកុ ្ត យ/ ព ល ចេ្រជើសេរសមនិេផ្ទរកូនេ កាន់ ថ្មី ន 
េ យសិស ្រតវ នអនុ ្ញ ត្តឲិ េរ នបញ្ចប់ ្ន ំសកិ បច៉ប ន្ន  ក៉ងករណីែដលមកេរ ន នេទ ង ត់។ 
ការបន្តសិក េ ក៉ង ដែដលរហូតដលច់ប់ ្ន សំិក មនិត្រមវឲ នការអនុ ្ញ ត្តពិេិសស 
បណ្ត ឹងឬការេស្ន ើរសំុអ្វ េ ះេទ។ មេធ យេធ្វដំេណើរមនិ្រតវ នផ្តល់ជូនេ ះេទ 
លុះ្រ ែតសិស េ ះឋិតក៉ងលក្ខខណ្ឌការអបរ់ពិេសស/ពកិារ ព។  

 
a. ក េ ះបី ៉ ង ក៏េ យ េពលអ គត្របសនិេបើសសិ  Lynn

ែដលកពំុងសកិ េ បច៉ប ន្នមិន នមកេរ នឲ នេទ ង ត់ 
្រគបន៉ក ្ន កន់ឹងេស្ន ើរសំុ យក ឲ េធ្វការ ្ល ស់សសិ េ ះេ កាន់ េរ នែដលឋិតេ ក៉ង
តំបន់ថ្មីរបសពួ់កេគ។  

b. ខ ្រគប់សសិ  Lynn ែដល ្ល ស់បរទីលំេ េ ក៉ង Lynnក៉ងេពល មួយកំឡុង ្ន ំសកិ  
គួរែត ្ល ស់េ ថ្មីេ ក៉ងតបំន់របសពួ់កេគ ្ល ម េពលេបើកបេវស នកាល ្ន ំេ្រកាយ។ 
ពួកេគមិន ចបន្តេរ នេ ដែដលក៉ង ្ន ំសកិ ដែដលេ ះេទ 
លុះ្រ ែត នចំនចុដូចែដល នពណ៌ ងេលើ។   

 
2. សិស  Lynn ែដល ្ល សប់រទីលំេ ក៉ង Lynn 

ក៉ងកំឡុងេពលវសិ មកាលរដូវេ ្ត គួរែត ្ល ស់េ េរ នេ ក៉ងតបំន់ថ្មេី ះ ្ល មេ េពល ប់េផ្តើម
្ន ំសកិ ថ្មី។ ពួកេគមិនគួរ ្ល ស់មកេរ ន បច៉ប ន្នេនះវញិេទ 

លុះ្រ ែត នករណីដូចែដល នពណ៌ ងេលើ។  
 
ក់ ក បណ្ត ងឹេ កាន់ យក េ យសិស  Lynn 

 
ែផ្អកេលើសិទ្ធក៉ិងការសេ្រមចចិត្តរបស់ យក  សិស  Lynn ដូចែដល នពណ៌ ក៉ងក ខ័ណ្ឌ  ១(ខ) នងិ 
២ ងេលើ ចនងឹបន្តសិក េ ក៉ង បច៉ប ន្នមួយ ្ន ំ ឬេ្រចើន ្ន ំេ មខុេទ ត 
េ ះបី នការ ្ល សប់រលំេ ្ឋ នក៏េ យ។្របសិនេបើ នករណីេលើកែលងែបបេនះែមន 
មេធ យេធ្វដំេណើរនឹងមិន្រតវ នផ្តល់ជូនេ ះេទ (លុះ្រ ែតសិស ឋិតក៉ងលក្ខខណ្ឌការអប់រពិេសស)  
 
ឪពុក ្ត យ/ ព លគួរែតសុអំនុ ្ញ ត្ត ិ យលក្ខ ័អក រមកកាន់ យក េហើយ យក
(ឬអ្នកតំ ង) ្រតវពិ រ េ េលើចនំុចដូច ងេ្រកាម៖ 
 

 េ ្ត តេលើអត្របេ ជន៍របស់សិស បច៉ប ន្ន  នងិ ក៉ងទី ងំថ្ម ី



   
 

 

   
 

 ក្រមិត ្ន ក់សកិ របសស់ិស  ( ក់ទងេ សិស ែដល្រតវេរ ន ្ន ក់ទី 5 ឬទី 8 ្ន ំេ្រកាយ) 
 សមត្ថ ពរបស់សិស ក៉ងការមកេរ នេទ ង ត់ 

រមួ ងំការមកដល់ ន់េពលេវ ផងែដរ។  
 អត្តចរតិរបសស់ិស  (ក៉ងករណីែដលមិនឋិតក៉ងការអប់រពិេសស/ពកិាររ ព) 
 លទ្ធផលរបស់្រគ បច៉ប ន្ន  និង ថ្ម ី
 ទំហំ ្ន ក់េរ ន បច៉ប ន្ន  និង ថ្មី នងិ/ឬក ៏
 ក ្ត ក់ពន័្ធ មួយចនួំនេទ តមនិ បប់ញលក ្ត សលីធម ៌

យក  (ឬអ្នកតំ ង) 
ែដល នផ្តលក់ារអនុ ្ញ ត្ត ិ ចេធ្វការ្រ នេ លការអនុ ្ញ ត្ត ិេនះ េពល មួយក៉ងៃថ្ងអ គត 
េ្រកាមេហតុផលសម្រសប។  
 
ករណីមនិែមន សិស  -Lynn  
  

1. ក៉ងករណីែដលមិនែមន សសិ  Lynn អ្នកែដល ន ្ល ស់ទីលំេ ព ីLynn 
េ កាន់ទី្រកងុេផ ងេទ តៃន Massachusetts េ ក៉ងែខេម  ឧស  ឬមិថុ  
(េពល កពំុងបេ្រង ន) 
ឪពុក ្ត យ/ ព ល ចេ្រជើសេរសេផ្ទរ កូនេ កាន់ទី្រកងុថ្មីេ ះ។ 
េបើសនិ ឪពកុ ្ត យ/ ព ល េ្រជើសេរសមិនេផ្ទរកូនេចញ 
សិស ចបំេពញបញ្ចប់ ្ន កស់ិក េ បច៉ប ន្ន ន ដ ប នវត្ត នេទ ង ត់។ 
ការបន្តសិក បញ្ចប់ ្ន ំសកិ ដែដលមិនត្រមវឲ សុំការអនុ ្ញ ត្ត ិពិេសស បណ្ត ងឹ ឬក៏េស្ន ើរសំុអ្វ ងំអស់។ 
េ ះបី ៉ ង ក៏េ យ មនិ នការផ្តលម់េធ យេធ្វដំេណើរេ ះេទ។ បែន្ថមេលើសពីេនះេ េទ ត 
គួរែត ទំនួលខសុ្រតវរបស់ ឪពកុ ្ត យ/ ព ល ងំ្រសងុក៉ងការ  
វត្ត នរបសកូ់នេ ក៉ង បច៉ប ន្នេនះគឺ្រតវ នអនុ ្ញ ត្ត ិេ យច ប់។  

ក េពលអ គត ក៉ងករណីែដលមិនែមន សិស  Lynn មិន នមកេរ នេទ ង ត់ 
និង ន់េពលេវ  
្រគបន៉ក ្ន កន់ឹងេស្ន ើរសំុេ កាន់ យក ក៉ងការេផ្ទរសិស េចញក៉ងេពល មួយក៏ ន។ 
យក  (ឬអ្នកតំ ង) គឺ នសិទ្ធិក៉ងការសេ្រមច ឬបដិេសធសំេណើរេនះ។  

ខ អ្នកមនិែមន សិស  Lynn ងំអស់ែដល ន ្ល សប់រទីលំេ ពី Lynn េ កាន់ទី្រកងុដៃទៃន 
Massachusetts ក៉ងែខេម  ឧស  ឬមិថុ គួរេផ្ទរេចញពី  Lynn 
មុនេពលបេវស នកាល ្ន ំថ្មមីកដល់។ 
្ម នករណីេលើកែលង មួយគួរ្រតវ នអនុ ្ញ ត្តពិី យក  ឬនរ ្ន ក់េ ះេទ។  

 
2. អ្នកមិនែមន សិស  Lynn ងំអស់ែដល ន ្ល ស់បរទីលំេ ពី Lynn េ កាន់ទី្រកងុដៃទៃន 

Massachusetts េ្រ ពីែខេម  ឧស  ឬមិថុ  (ក៉ង ្ន ំសកិ ) គួរេផ្ទរេចញ ្ល មៗ 
លុះ្រ ែត្រតវ មលក្ខខណ្ឌ េលើកែលងដូច នពណ៌ ងេលើ។  

 
ការ កប់ណ្ត ងឹេ កាន់ យក ពីសំ ក់អ្នកមិនែមន សិស  Lynn 
 
ែផ្អកេលើសិទ្ធក៉ិងការសេ្រមចចិត្តរបស់ យក  (ឬអ្នកតំ ង) អ្នកមនិែមន សិស  Lynn 
ដូចែដលពណ៌ ក៉ងក ខណ្ឌ  2 ចបន្តសិក េ ក៉ង បច៉ប ន្នរហូតដលច់ប់ ្ន ំសកិ  
ប៉ុែន្តមនិ ចយូរ ងេនះេ ះេទ។ មេធ យេធ្វដំេណើរមិន្រតវ នផ្តល់ជូនេ ះេទ។  
 
ឪពុក ្ត យ/ ព លគួរែតសុអំនុ ្ញ ត្ត ិ យលក្ខ ័អក រមកកាន់ យក េហើយ យក
(ឬអ្នកតំ ង) ្រតវពិ រ េ េលើចនំុចដូច ងេ្រកាម៖ 

 េ ្ត តេលើអត្របេ ជន៍របស់សិស បច៉ប ន្ន  នងិ ក៉ងទី ងំថ្ម ី
 ក្រមិត ្ន ក់សកិ របសស់ិស  ( ក់ទងេ សិស ែដល្រតវេរ ន ្ន ក់ទី 5 ឬទី 8 ្ន ំេ្រកាយ) 
 សមត្ថ ពរបស់សិស ក៉ងការមកេរ នេទ ង ត់ 

រមួ ងំការមកដល់ ន់េពលេវ ផងែដរ។  



   
 

 

   
 

 អត្តចរតិរបសស់ិស  (ក៉ងករណីែដលមិនឋិតក៉ងការអប់រពិេសស/ពកិាររ ព) 
 លទ្ធផលរបស់្រគ បច៉ប ន្ន  និង ថ្ម ី
 ទំហំ ្ន ក់េរ ន បច៉ប ន្ន  និង ថ្មី នងិ/ឬក ៏
 ឪពុក ្ត យ/ ព លទទួល ្គ ល់  

ទំនួលខុស្រតវ ងំ្រសងុរបសខ់នក៉ងការ ការបន្តសកិ េ ក៉ង បច៉ប ន្ន របសកូ់
ន្រតវ នអនុ ្ញ ត្ត ិេ យរដ្ឋថ្មី។ 

 ក ្ត ក់ពន័្ធ មួយចនួំនេទ តមនិ បប់ញលក ្ត សលីធម ៌
 

យក  (ឬអ្នកតំ ង) 
ែដល នផ្តលក់ារអនុ ្ញ ត្ត ិ ចេធ្វការ្រ នេ លការអនុ ្ញ ត្ត ិេនះ េពល មួយក៉ងៃថ្ងអ គត 
េ្រកាមេហតុផលសម្រសប។  
  
្ម នករណីេលើកែលង មួយែដលអនុ ្ញ ត្ត ិឲ សិស បន្តេរ នយូរ ងេនះេ ះេទ។ 

 
ការេផ្ទរេ កាន់រដ្ឋ/ទី្រកងុដៃទ 
  

1. សិស ែដល ន ្ល សប់រទីលំេ ព ីLynn េ កាន់រដ្ឋឬទី្រកងុដៃទគួរែតេផ្ទរេចញពី   Lynn ្ល ម។ 
្ម នករណីេលើកែលងេ ះេទ។ 

 
ទំនួលខុស្រតវរបស់្រគ រ នងិសំណួរ ក់ទងនងិការ ្ន កេ់   
  

1. ករណីែដលសិស  Lynn ្ល ស់បរទីលំេ  (េ ះបី េ ក៉ងតំបន់ ឬេ្រ តបំន់ Lynn) 
ឪពុក ្ត យ/ ព លគួរជូនដំណឹងដល់ ព លមុនដប់ (10) ៃថ្ងៃនៃថ្ងេធ្វការ។  
 

2. ក៉ងករណីែដល នមន្ទ ិល ក់ទងនិងការ ្ល ស់បរទីលំេ  រក សិទ្ធិក៉ងការេធ្វការេសុើបអេង្កត។ 
បុគ្គលិក នឹងេធ្វការសេ្រមច ្ថ ន ពសិស េ យសមេហតុផល។ 
ការ ្ល សប់រទីលំេ ចេកើតេឡើងក៉ងកឡុំង ្ន ំសកិ  Lynnនងឹបន្តពនិិត មមេធ យសម្រសប។  

 
3. មុនេពលែដល េធ្វការសេ្រមច  សសិ មិនេ ក៉ង Lynn 

ឪពុក ្ត យ/ ព លរបស់សិស នសទិ្ធិផ្តល់ការប ្ជ ក់នងិភស៉ ង  
សិស េនះមនិឋិតក៉ងតបំន់ Lynn។    

 
កាលបរេិច្ឆទអនុវត្តន ៍
  
េ លការណ៍េនះគួរែត ន្របសិទ្ធិ ព ប់ ងំពកីារអនុវត្តន៍របសគ់ណក ្ម ធកិារ ។ 
េ លការណ៍េនះមនិ្រតវ នអនុវត្តន៍េ េលើកាលបរេិច្ចទមុនចូល ធរ នេ ះេទ នន័យ  
មិន្រតវ នអនុវត្តន៍េ េលើសិស ែដលទទួល នការអនុ ្ញ ត្តបិន្តសកិ  
មុនេពលេ លការណ៍េនះចូល ធរ នេ ះេទ។  
 
 
 

េចញេ យគណៈក ្ម ធកិារ  Lynn  
ៃថ្ងទ1ី3 ែខតុ  ្ន ំ 2022 
ជំនួសេ លការណ៍មុន JECC 


