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LYNN PUBLIC SCHOOLS 
________________________________________________________________________ 

James Leo McGuinness Administration Building – 100 Bennett Street, Lynn, MA 01905  
Tel. (781) 477-7220 ~ Fax. (781) 477-7312 

 

 
 

ែបបបទ ្ល ស់បរអស័យ ្ឋ ន 
(ទំព័រទី 1 ្រតវបំេពញេ យឪពុក ្ត យ / ព ល 

. ទំព័រទី 2 ្រតវបំេពញេ យមជ មណ្ឌ ល ្វ គមន៍  LYNN) 
 

ែផ្នកេនះ្រតវបេំពញេ យឪពកុ ្ត យ / ព ល៖ 
 

េ ្ម ះសិស ៖ _______________________________  អត្តេលខសិស ៖______________________ 

េ ្ម ះរបស់ឪពកុ ្ត យ/ ព ល៖_____________________________________________________ 

េលខទូរសព្ទ ័ឪពុក ្ត យ/ ព ល៖ ________________________ អុីែម៉ល_____________________  

េរ នបច៉ប ន្ន៖ ________________________________   កាលបរេិច្ឆទបច៉ប ន្ន៖ __________________________ 

អស័យ ្ឋ នថ្មី  

េលខផ្ទះនងិេ ្ម ះផ វ  ___________________________________________ 

ទិ្រកងុ រដ្ឋនិងេលខកូដតបំន៖់  __________________________________________________ 

ព័ត៌ នបែន្ថម (សូមគូសរង្វង់ចំេ ះចេម្ល ើយ្រតឹម្រតវ)៖  
 

េពលេវ ចំ យក៉ង ្ន ក់េរ នបច៉ប ន្ន  ្ម នទីជ្រមក ទទួលការែថរក ពីរដ្ឋ ្ម នអ្នកកំដរ 

កម្ម វធីិពីរ  េពលេវ ចំ យក៉ង ្ន ក់វន័ិយបច៉ប ន្ន  ការបញ ប់ការស្ម ័្រគចិត្ត 

 
អ្នកែដលបំេពញែបបទេនះគ ឺ(សូមេ្រជើសេរសចេម្ល ើយែតមួយគត់):  

 ឪពុក ្ត យ/ ព ល 

 បគុ្គលកិ  
 
េ ្ម ះអ្នកែដលបំេពញែបបបទេនះ៖  __________________________________________ 
 
កាលបរេិច្ឆទបេំពញែបបបទ៖ _______________________________________________________ 
 
* សូម ្ជ បឯ់ក រ ្ល ស់បរអស័យ ្ឋ នមក មួយ (្របសិនេបើ ន). * 

បន្តរេ ទំព័រប ្ទ ប ់
ស្រ ប់សិស ែដលេរ នេ ក៉ងស ្ក ត់ថ្មីេផ ងមិន្រតវ នផ្តល់មេធ យេធ្វដំេណើរេ ះេទ 
លុះ្រ ែតសិស េ ះឋិតក៉ងត្រមវការសិក ពិេសស/អសមត្ថ ព។  
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បែន្ថមេលើសេនះេ េទ ត សិស ្រតវេ េរ នឲ នេទ ង ត់ និង ន់េពលេវ ស្រ ប់ េ ក៉ងស ្ក ត់ថ្មី។ 
 
ែផ្នកេនះ្រតវបេំពញេ យមជ មណ្ឌ ល ្វ គមន៍សិស  
 
្របេភទក៉ងការ ្ល ស់បរ (សូមេ្រជើសេរសចេម្ល ើយែតមួយគត់):  

 សិស  Lynn - - េ ក៉ង ្ន ំ (មិន្រតវការបណ្ត ឹងឧទ្ធរណ៍) 

 េ្រ ពី  Lynn - ្ល ស់បរអនុវទិ ល័យ/បឋមសិក េ ក៉ងស ្ក ត់ែតមួយ - េ ក៉ង ្ន ំ (មិន្រតវការបណ្ត ឹងឧទ្ធរណ៍)  

 េ្រ ពី  Lynn - ្ល ស់បរអនុវទិ ល័យ/បឋមសិក េ ក៉ងស ្ក ត់េផ ង ្ន  - ក៉ងកំឡុង ្ន ំសិក  
េ្រជើសេរស ្ល ស់បរ ្ល មៗ ឬបរ េ េពលបញ្ច ប់ ្ន ំសិក ្ន ក់បច៉ប ន្ន។ 
្រតវែត ្ល ស់បរ េ កាន់ស ្ក ត់ថ្មីេ ្ន ំេ្រកាយ។ 
ក់ ក បណ្ត ឹងេ កាន់ យក េដើម ីេរ នេ ដែដលក៉ង ្ន ំសិក បច៉ប ន្ន។ 

សូមបំេពញទំព័រប ្ទ ប់េដើម ីេធ្វការ ក់ ក បណ្ត ឹង។   

 េ្រ ពី  Lynn - ្ល ស់បរអនុវទិ ល័យ/បឋមសិក េ ក៉ងស ្ក ត់េផ ង ្ន  - ក៉ងកំឡុងរដូវេ ្ត  

   
្រតវ ្ល ស់បរេ កាន់ េ ស ្ក ត់ថ្មី ្ល មៗ។ 
ក់ ក បណ្ត ឹងេ កាន់ យក េដើម ីេរ នេ ដែដលក៉ង ្ន ំសិក បច៉ប ន្ន។ 

សូមបំេពញទំព័រប ្ទ ប់េដើម ីេធ្វការ ក់ ក បណ្ត ឹង។ 

 េ ក៉ងស ្ក ត់ Massachusetts បុ៉ែន្ត េ្រ ពី  Lynn (្រគប់ ្ន ក់) - ក៉ងែខេម  ឧស  មិថុ  
ក៉ងកំឡុង កំពុងបេ្រង ន  

្រតវ ្ល ស់បរ ្ល មៗ ឬេ្រជើសេរសេរ នេ េនះ ែតក៉ង ្ន ំសិក បច៉ប ន្ន។ 
្រតវបរេ កាន់ េ ស ្ក ត់ថ្មី ្ន ំេ្រកាយ (មិនអនុ ្ញ តឲ ក់ ក បណ្ត ឹងេ ះេទ)   

 េ ក៉ងស ្ក ត់ Massachusetts បុ៉ែន្ត េ្រ ពី  Lynn (្រគប់ ្ន ក់)េ ្រគប់ែខ ងំអស់  
្រតវ ្ល ស់បរ ថ្មីេ ស ្ក ត់េផ ង ្ល មៗ។ 
ក់ ក បណ្ត ឹងេ កាន់ យក េដើម ីេរ នេ ដែដលក៉ង ្ន ំសិក បច៉ប ន្ន។ 

សូមបំេពញទំព័រប ្ទ ប់េដើម ីេធ្វការ ក់ ក បណ្ត ឹង។ 

 េ េ្រ ស ្ក ត់ Massachusetts (្រគប់ ្ន ក់) - ្រគប់េពល  
្រតវ ្ល ស់បរេ កាន់ ថ្មីេ ក៉ងស ្ក ត់េផ ង ្ល មៗ(មិនអនុ ្ញ តឲ ក់ ក បណ្ត ឹងេ ះេទ) 

 
 
 
េ ្ម ះបគុ្គលកិែដល នបំេពញែបបបទេនះ៖  _________________________________________ 
 
 
កាលបរេិច្ឆទ៖  _______________________________________ 
 
 
 
 

ឯក រេ ងេ លការណ៍៖ Policy # JCA - Assignment of Students to Schools 
បេង្កើតេ យគណក ្ម ធិការ  Lynn School ៃថ្ងទី13 ែខតុ  ្ន ំ 2022 

កាលបរេិច្ឆទបេង្កើត៖ៃថ្ងទី 17 ែខវចិ្ឆ ិកា ្ន  ំ2022 
 


