
ពត៌ នអំពីេវជ្ជ ្រស្ត និងការផ្តល់្របឹក  
េ ក៏ដូច ការរកែន្លង ្ន ក់េ , 
ច្រតវ នរកេឃើញេ RMC/JSU Health Center http://www.jsu.edu/studenthealth/     JSU 

Counseling Services:  http://www.jsu.edu/ccservices/        

ពត៌ នអំពីដំេណើរការ្រប្រពឹត្ដរបស់និស ិត
ចនឹង្រតវ នរកេឃើញេ

http://www.jsu.edu/titleix/   

ន។ ពត៌ នអំពីនិយមន័យ្រពហ្មទណ្ឌ
អំពីស ពរបស់អ្នកពីការរេ ភផ វេភទ
អំេពើហិង ក៉ង្រគ រ អំេពើហិង ក៉ងការ

ត់ជួបែដល ច្រតវ នរកេឃើញេ ក៉ង
រ យការណ៍្រប ំ ្ន ំរបស់សន្ដ ិសុខ

http://www.jsu.edu/police/crimestats.html

ទិ ្ឋ ការ  U ទិ ្ឋ ការ  T

ជនរងេ្រ ះេ យការរេ ភបំ នផ វ
កាយឬផ វចិត្ត ៉ ងេ្រចើនែដល លទ្ធផល
ៃនសកម្ម ពបទេល្ម ើស្រពហ្មទណ្ឌ មួយចំនួន
រមួ នការរេ ភបំ ន ងផ វេភទ 
អំេពើហិង ក៉ង្រគ រ រេ ភេសពសន្ថវៈ
ហិង ឬបទែដល ក់ទងេផ ងេទ ត
-ជនរងេ្រ ះ/ អ្នក ក់ ក ្រតវែត ជន
រងេ្រ ះៃនសកម្ម ព្រពហ្មទណ្ឌ និង
ទំនង ចជួយដល់ការេសុើបអេង្កតនិង /
 ឬការកាត់េ សៃនសកម្ម ពបទេល្ម ើស
្រពហ្មទណ្ឌ េនះ
- មធម្ម  នសុពល ពស្រ ប់រយៈ
េពលបួន ្ន ំ
-េសចក្ត ីពត៌ នបែន្ថមសូមពិេ្រ ះ មួយ
េម វអេ ្ត ្របេវសន៍មួយ, និង

ជនរងេ្រ ះេ យការជួញដូរមនុស
-្រតវេ រព មសំេណើសមេហតុផលពីអ្នក
អនុវត្តន៍ច ប់ស្រ ប់កិច្ចសហ្របតិបត្ត ិ
ការក៉ងការេសុើបអេង្កតឬការកាត់េ សៃន
ការេធ្វសកម្ម ពជួញដូរមនុស ន 
(េលើកែលងែតមិន ចសហការ ្ន
េ យ រែតការប៉ះទង្គ ិចផ វ ងកាយឬផ វ
ចិត្ត) េហើយ្រតវែត ចប ្ហ ញ ជនរងេ្រ ះ
 / អ្នក ក់ ក េនះនឹងទទួលរងការ
លំ ក ្ល ំង្របសិនេបើ បញនេចញពីសហ
រដ្ឋ េមរកិ
- មធម្ម  នសុពល ពស្រ ប់រយៈ
េពលបួន ្ន ំ
-េសចក្ត ីពត៌ នបែន្ថមសូមពិេ្រ ះ មួយ
េម វអេ ្ត ្របេវសន៍មួយ, និង

េតើ ន ្ថ ន ព ក់ ក់ៃនទិ ្ឋ ការនិងអេ ្ត ្របេវសន៍ ស្រ ប់ជនរងេ្រ ះៃនឧ្រកិដ្ឋ
ន។ ជនរងេ្រ ះៃនការរេ ភផ វេភទអំេពើហិង ក៉ង្រគ រនិងអំេពើហិង ក៉ងការ

cmadrigal@jsu.edu

ព័ត៌ នអេ ្ត ្របេវសន៍និងទិ ្ឋ ការស្រ ប់ជនរងេ្រ ះៃន
សិស និស ិតអន្ដ រ តិនិងអ្នកសិក ែដល នសំណួរអំពីច ប់អេ ្ត ្របេវសន៍និង ្ថ ន
ខ៉ំ នកា្ល យ ជនរងេ្រ ះៃនការរេ ភមួយ   េតើ ្ថ ន ពអេ ្ត ្របេវសន៍របស់ខ៉ំ នប៉ះ
អត់េទ។ មច ប់ និស ិតនិងបុគ្គលិកែដល ជនរងេ្រ ះឬ អ្នកេ រស់ ន នជីវតិ

ម វទិ ល័យេនះនឹងមិនសងសឹក្រប ំងនឹងអ្នកឬ ត់ទុកអ្នកខុសពីេគេ យ រអ្នក
េតើខ៉ំ ចប្ត ឹងេ ទ្របកាន់បទេល្ម ើស្រពហ្ម ទណ្ឌ នេទ េបើខ៉ំ ជនអេ ្ត ្របេវសន៍ ន

សំណួរ ក់ ក់អំពីការេ ទ្របកាន់ ការ ក់ ក បណ្ត ឹង ចនឹង្រតវ នេ ះ្រ យ
Chris Madrigal, Jacksonville State University Police Department

Salls Hall on Forney Avenue, Jacksonville, Alabama 36265

256-782-5050

http://www.jsu.edu/police/index.html



http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-
crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-
activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-
crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

សិស និស ិតែដល ន ្ថ ន ព F-1 និង J-1

• ជេ្រមើសស្រ ប់ការកាត់បន្ថយការសិក
េ យ រែត នលក្ខខណ្ឌ េវជ្ជ ្រស្ត ន
ប ្ជ ក់េ យ្រគេពទ ែដល ន ្ញ ប័ណ្ណ , 
េវជ្ជបណ្ឌ ិតព ល osteopathy, ឬ ចិត្ត វទូិ
ព លែដល ន ្ញ ប័ណ្ណ
• ជេ្រមើសនិងផលវ ិ កក៉ងការឈប់េរ ន
មួយរយៈ របស់អ្នក
• ពត៌ នអំពីការចូលេរ នវញិេ េពល
េ្រកាយ េបើសិស េ្រជើសេរសការឈប់េរ នមួយ
រយៈ 
• ជេ្រមើសនិងផលវ ិ កដល់ប្ត ី្របពន្ធែដល
មក មួយ
• ព័ត៌ នទូេ ស្ត ីពីជេ្រមើសក៉ងការ ្ល ស់ប
រ ្ថ ន ពទិ ្ឋ ការ។
• ព័ត៌ នទូេ ស្ត ពីីទិ ្ឋ ការ U និង T ។ 

វ វ ៍ ែដ

H-1B,  0-1, E- 3 ឬបុគ្គលិក TN

• ជេ្រមើសស្រ ប់អវត្ត នក៉ងការឈប់
ស្រ កការ រ  និងផលវ ិ កចំេ ះ ្ថ ន
ពអេ ្ត ្របេវសន៍របស់អ្នក

• ជេ្រមើសនិងផលវ ិ កចំេ ះប្ត ី្របពន្ធ
ែដលមក មួយ
• ព័ត៌ នទូេ ស្ត ីពី ជេ្រមើសក៉ងការ ្ល ស់ប
រ ្ថ ន ពទិ ្ឋ ការ។ ការបញនេ ឱ
េម វអេ ្ត ្របេវសន៍ែដល នលក្ខណៈ
សម ត្ត ិ្រគប់្រ ន់
• ព័ត៌ នទូេ ស្ត ីពីទិ ្ឋ ការ U និង T ។ 
(បញនេ េម វអេ ្ត ្របេវសន៍ែដល ន
លក្ខណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ ន)់

• ការបញនេ ឱ េម វអេ ្ត ្របេវសន៍
ែដល នលក្ខណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ ន់
ការរង់ ំការរស់េ អចិៃ្រន្តយ៍េ េមរកិ 

ៃ៌ ង ិ វ ័

េតើខ៉ំ ចរកេម វអេ ្ត ្របេវសន៍ក៉ង្រសកុមួយេ ឯ ?

េម វអេ ្ត ្របេវសន៍ េម វែដល ន ្ញ ប័ណ្ណ  នជំ ញ េ ក៉ងែផ្នកច ប់អេ ្ត
្របេវសន៍។ ពួកេគ នមុខ រ អ្នកតស៊ូ មតិេ យអ្នកេដើមបណ្ត ឹងនិង ចតំ ងឱ
ពួកេគចំេ ះមុខ  ទី ្ន ក់ រអេ ្ត ្របេវសន៍ ងំ ក៉ងតុ ការអេ ្ត ្របេវសន៍ក៏ដូច េ
េពល ក់ ក ប្ត ឹងស្រ ប់អត្របេ ជន៍អេ ្ត ្របេវសន៍។ េម វ ចផ្តល់ដំបូ ្ម នទូេ
និង ចពិ ក ពីជេ្រមើសអេ ្ត ្របេវសន៍។ ដូច េម វ ងំអស់េម វអេ ្ត ្របេវសន៍
្រតវ នចង ្ជ ប់េ យត្រមវឱ ន្រកមសីលធម៌និងច ប់ែដល នជំ ញវ ិ ្ជ ជីវៈ និង
រក ការពិ ក មួយេភ្ញ វស ្ង ត់។

េតើ នការ ិ ល័យេ ែដល ចផ្តល់ព័ត៌ នបែន្ថមមកខ៉ំឬេទ?
 , International House & Programs

Clarence W Daugette, Jr. International House, 700 Pelham Road North, Jacksonville, 
256-782-5303

http://jsu.edu/international/index.html

ការ ិ ល័យៃនេស សំ ប់និស ិតនិងអ្នកសិក អន្ដ រ តិ ចផ្តល់នូវព័ត៌ នែដល ន
្របេ ជន៍ ក់ទងនឹង ្ថ ន ពអេ ្ត ្របេវសន៍។ សូមចំ ំ ស្រ ប់សំណួរែដល
ក់ទងនឹងការ ្ល ស់បរ ្ថ ន ពទិ ្ឋ ការេផ ងេទ ត ឬជេ្រមើស្រសបច ប់ែដលខុសពីស្ត

ង់ រទិ ការសិស F-1 និង J-1 ឬទិ ការការ រ ែដលឧបតមេ យនិេ ជិក សម
ជេ្រមើសទិ ្ឋ ការ

េតើអ្វ េម វអេ ្ត ្របេវសន៍េហើយេតើពួកេគ នេធ្វអ្វ?



USCIS: ែស្វ ងរកជំនួយក៉ងទំព័រប ្ដ ញសហគមន៍របស់អ្នក USCIS: ែស្វ ងរកេគហទំព័រ, េស ែផ្នកច ប់

េស  អេ ្ត ្របេវសន៍ និងស ្ជ តិ េមរកិ(USCIS), ការ ិ ល័យៃន្រកសួងសន្ត ិសុខ តុភូមិ 
(DHS) នផ្តល់ជូននូវចំនួនពីរកែន្លងេដើម ីជួយបុគ្គលែស្វ ងរកតំ ងែផ្នកច ប់ែដល ន
តៃម្ល បឬឥតគិតៃថ្ល:

្រកមុ្របឹក ភិ លៃនការប្ត ឹងអេ ្ត ្របេវសន៍ (BIA) ផ្ដល់នូវ បញ្ជ ីៃនេម វ មរដ្ឋែដល នផ្តល់នូវេស កម្មអេ ្ត ្របេវសន៍ ងំេ យឥតគិតៃថ្លឬស្រ ប់ការចំ យ
តិចតួច ។
ស គមេម វអេ ្ត ្របេវសន៍របស់សហរដ្ឋ េមរកិ (AILA) ផ្តល់នូវប ្ត ញ េស អេ ្ដ ្របេវសន៍េម វបែង្អក ែដល ចជួយសិស និស ិតឬ អ្នកសិក ែស្វងរកេម វ
អេ ្ត ្របេវសន៍។

ស គមេម វ េមរកិក៏ នផ្តល់ព័ត៌ នស្ត ីពី ការែស្វងរកការផ្តល់េស ែផ្នកច ប់ មរដ្ឋ។


