
ពត៌មានអំពីវេជ្ជសាស្រ ត្ និងការផ្តល់ប្រឹក្សា 

វៅសាលាក៏្សដូចជាការរក្សន្នែងសាា ក់្សវៅ, 

អាចប្តេូបានរក្សវ ើញវៅ https://www.tntech.edu/healthservices/

ពត៌មានអំពីដំវ ើរការប្រប្ពឹតដររ្់និ្សិត

អាចនឹងប្តេូបានរក្សវ ើញវៅ
https://www.tntech.edu/policies/   

បាន។ ពត៌មានអំពីនិយមន័យប្ពហ្មទ ឌ

អំពី្ភាពររ្់អាក្សពីការរំវលាភផ្ល េូវភទ

អំវពើហិ្ងាក្សន ុងប្រួសារ អំវពើហិ្ងាក្សន ុងការ

ណាត់ជួ្រន្ដលអាចប្តេូបានរក្សវ ើញវៅក្សន ុង

របាយការ ៍ប្រចំឆ្ា ំររ្់្នដ ិ្ុខ
https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

ទិដ្ឋា ការ  U ទិដ្ឋា ការ  T

ជ្នរងវប្រោះវោយការរំវលាភរំពានផ្ល េូ

កាយឬផ្ល េូចិតតយ៉ា ងវប្ចើនន្ដលជាលទធផ្ល

នន្ក្សមមភាពរទវលម ើ្ ប្ពហ្មទ ឌ មួយចំនួន

រមួមានការរំវលាភរំពានខាងផ្ល េូវភទ 

អំវពើហិ្ងាក្សន ុងប្រួសារ រំវលាភវ្ព្នថេៈ

ហិ្ងាឬរទន្ដលទាក់្សទងវផ្សងវទៀត

-ជ្នរងវប្រោះ/ អាក្សោក់្សពាក្សយប្តេូន្តជាជ្ន

រងវប្រោះនន្ក្សមមភាពប្ពហ្មទ ឌ និង

ទំនងជាអាចជួ្យដល់ការវ្ុើរអវងេតនិង /

 ឬការកាត់វទា្នន្ក្សមមភាពរទវលម ើ្

ជ្នរងវប្រោះវោយការជួ្ញដូរមនុ្ស

-ប្តេូវររពតាម្ំវ ើ្មវហ្តុផ្លពីអាក្ស

អនុេតតន៍ចារ់្ប្មារ់កិ្សចច្ហ្ប្រតិរតត ិ

ការក្សន ុងការវ្ុើរអវងេតឬការកាត់វទា្នន

ការវ វ្ ើ្ ក្សមមភាពជួ្ញដូរមនុ្សបាន 

(វលើក្សន្លងន្តមិនអាច្ហ្ការរា

វោយសារន្តការរ៉ាោះទងគ ិចផ្ល េូរាងកាយឬផ្ល េូ

ចិតត) វហ្ើយប្តេូន្តអាចរង្ហា ញថាជ្នរងវប្រោះ

 / អាក្សោក់្សពាក្សយវនោះនឹងទទួលរងការ

លំបាក្សខាែ ំងប្រ្ិនវរើ រញ្ជ នូវចញពី្ហ្
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

ត ើមានស្ថា នភាពជាក់លាក់ននទិដ្ឋា ការនិងអតតោ ប្រតេសន៍ សប្មារ់ជនរងតប្រោះននឧប្កិដ្ា

មាន។ ជ្នរងវប្រោះននការរំវលាភផ្ល េូវភទអំវពើហិ្ងាក្សន ុងប្រួសារនិងអំវពើហិ្ងាក្សន ុងការ

ណាត់ជួ្រនិងការឈ្ែរចរ់  អាចមានជ្វប្មើ្ទិោា ការវផ្សងវទៀតរមួទាងំទិោា ការ U និង T 

។ ្ប្មារ់ព័ត៌មានលមអ ិត ្ូមនិយយជាមួយវមធាេ ើអវតត ប្រវេ្ន៍មួយ។

ត ើមានការយិាល័យតៅស្ថលាដដ្លអាចផ្ោល់ព័ ៌មានរដនាមមកខ្ញុំឬតទ?

 , 
, ,  

zedmondson@tntech.edu

ព័ ៌មានអតតោ ប្រតេសន៍និងទិដ្ឋា ការសប្មារ់ជនរងតប្រោះនន
្ិ្សនិ្សិតអនដរជាតិនិងអាក្ស្ិក្សាន្ដលមាន្ំ ួរអំពីចារ់អវតត ប្រវេ្ន៍និងសាថ នភាព

ខ្ញ ុំបានកាា យជាជនរងតប្រោះននការរំតលាភមួយ   ត ើស្ថា នភាពអតតោ ប្រតេសន៍ររស់ខ្ញ ុំបានរ ោះ

អត់វទ។តាមចារ់ និ្សិតនិងរុរគលិក្សន្ដលជាជ្នរងវប្រោះឬជាអាក្សវៅរ្់រានមានជី្េតិ

មហាេទិាល័យវនោះនឹងមិន្ង្ឹក្សប្រឆំ្ងនឹងអាក្សឬចត់ទុក្សអាក្សខុ្ពីវរវោយសារអាក្ស

ត ើខ្ញ ុំអាចរោ ឹងតោទប្រកាន់រទតលម ើសប្ពហ្ម ទណ្ឌ បានតទ តរើខ្ញ ុំជាជនអតតោ ប្រតេសន៍មាន

្ំ ួរជាក់្សលាក់្សអំពីការវចទប្រកាន់ ការោក់្សពាក្សយរ ត ងឹអាចនឹងប្តេូបានវោោះប្សាយ
Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

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


្ិ្សនិ្សិតន្ដលមានសាថ នភាព F-1 និង J-1

• ជ្វប្មើ្្ប្មារ់ការកាត់រនថយការ្ិក្សា

វោយសារន្តមានលក្សខខ ឌ វេជ្ជសាស្រ ត្បាន

រញ្ជជ ក់្សវោយប្រវូពទយន្ដលមានអាជាា រ័ ណ , 

វេជ្ជរ ឌ តិពាបាល osteopathy, ឬ ចិតត េទូិ

ពាបាលន្ដលមានអាជាា រ័ ណ

• ជ្វប្មើ្និងផ្លេបិាក្សក្សន ុងការឈ្រ់វរៀន

មួយរយៈ ររ្់អាក្ស

• ពត៌មានអំពីការចូលវរៀនេញិវៅវពល

វប្កាយ វរើ្ិ្សវប្ជ្ើ្វរ ើ្ ការឈ្រ់វរៀនមួយ

H-1B,  0-1, E- 3 ឬរុរគលិក្ស TN

• ជ្វប្មើ្្ប្មារ់អេតតមានក្សន ុងការឈ្រ់

្ប្មាក្សការង្ហរ  និងផ្លេបិាក្សចំវពាោះសាថ ន

ភាពអវតត ប្រវេ្ន៍ររ្់អាក្ស

• ជ្វប្មើ្និងផ្លេបិាក្សចំវពាោះរត ីប្រពនធ

ន្ដលមក្សជាមួយ

• ព័ត៌មានទូវៅ ត្ ីពី ជ្វប្មើ្ក្សន ុងការផ្លែ ្់រត ូ

រសាថ នភាពទិោា ការ។ ការរញ្ជ នូវៅឱ្យ

វមធាេ ើអវតត ប្រវេ្ន៍ន្ដលមានលក្សខ ៈ

្មបតត ិប្ររ់ប្រន់

USCIS: ន្ វ្ ងរក្សជំ្នួយក្សន ុងទំព័ររណាដ ញ្ហ្រមន៍ររ្់អាក្ស USCIS: ន្ វ្ ងរក្សវរហ្ទំព័រ, វ្វាន្ផ្ាក្សចារ់

ត ើខ្ញ ុំអាចរកតមធាេអីតតោ ប្រតេសន៍កន ញងប្សកុមួយតៅឯណា?

វ្វា អវតត ប្រវេ្ន៍ និង្ញ្ជជ តិអាវមរកិ្ស(USCIS), ការយិល័យននប្ក្ស្ួង្នត ិ្ុខមាតុភូមិ 

ប្ក្សមុប្រឹក្សាភិបាលននការរតងឹអវតត ប្រវេ្ន៍ (BIA) ផ្ដល់នូេ រញ្ជ នីនវមធាេ ើតាមរដាន្ដលបានផ្តល់នូេវ្វាក្សមមអវតត ប្រវេ្ន៍ទាងំវោយឥតរិតនលែឬ្ប្មារ់ការចំណាយ

តិចតួច ។
្មារមវមធាេ ើអវតត ប្រវេ្ន៍ររ្់្ហ្រដាអាវមរកិ្ស (AILA) ផ្តល់នូេរណាត ញ វ្វាអវតដ ប្រវេ្ន៍វមធាេ ើរន្ងអក្ស ន្ដលអាចជួ្យ្ិ្សនិ្សិតឬជាអាក្ស្ិក្សាន្ វ្ ងរក្សវមធាេ ើ

អវតត ប្រវេ្ន៍។

្មារមវមធាេ ើអាវមរកិ្សក៏្សបានផ្តល់ព័ត៌មាន ត្ ីពី ការន្ វ្ ងរក្សការផ្តល់វ្វាន្ផ្ាក្សចារ់ តាមរដា។

វមធាេ ើអវតត ប្រវេ្ន៍ជាវមធាេ ើន្ដលមានអាជាា រ័ ណ  មានជំ្តញ វៅក្សន ុងន្ផ្ាក្សចារ់អវតត

ប្រវេ្ន៍។ ពួក្សវរមានមុខង្ហរជាអាក្សត  ្ូ មតិវអាយអាក្សវដើមរ ត ងឹនិងអាចតំណាងឱ្យ

ពួក្សវរចំវពាោះមុខ  ទីភាា ក់្សង្ហរអវតត ប្រវេ្ន៍ទាងំ ក្សន ុងតុលាការអវតត ប្រវេ្ន៍ក៏្សដូចជាវៅ

វពលោក់្សពាក្សយរត ឹង្ប្មារ់អតថ ប្រវយជ្ន៍អវតត ប្រវេ្ន៍។  វមធាេ ើអាចផ្តល់ដំរូតម នទូវៅ

និងអាចពិភាក្សាពីជ្វប្មើ្អវតត ប្រវេ្ន៍។ ដូចជាវមធាេ ើទាងំអ្់វមធាេ ើអវតត ប្រវេ្ន៍

ការយិល័យននវ្វា្ំរារ់និ្សិតនិងអាក្ស្ិក្សាអនដរជាតិ  អាចផ្តល់នូេព័ត៌មានន្ដលមាន

ប្រវយជ្ន៍ទាក់្សទងនឹងសាថ នភាពអវតត ប្រវេ្ន៍។  ្ូមចំណាថំា្ប្មារ់្ំ ួរន្ដលទាក់្សទង

នឹងការផ្លែ ្់រត រូសាថ នភាពទិោា ការវផ្សងវទៀត  ឬជ្វប្មើ្ប្្រចារ់ន្ដលខុ្ពី ត្ ង់ោរ

ទិោា ការ្ិ្ស F-1 និង J-1 ឬទិោា ការការង្ហរ ន្ដលឧរតថមភវោយនិវយជិ្ក្ស ្ូមពិវប្រោះ
ជតប្មើសទិដ្ឋា ការ

ត ើអវ ីជាតមធាេអីតតោ ប្រតេសន៍តហ្ើយត ើពួកតេបានត វ្ ីអវ ី?


