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កិច្ចព្រមឈព្រៀង

ការចូលឈរៀនឈៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន

ការ ចូល ររៀន រៅ ក្នុង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន គឺ ជា អភ័យ ឯកសិទ្្ិ មួយ រ�ើយ រយើង សូម ស្វាគមន៍ អ្ក ។ អ្ក 

យល់ព្រម រ្វើ តាម រោលនរោបាយ របស់ ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន រ�ើយ ក៏ យល់ព្រម ផង ដែរ ថ្ ថ្នាក់ សិកាខាស្លា 

និង វិទ្យាស្ថាន ស្សនា គឺ ជា នាយកដ្ឋាន ដែល មាន ទ្ំនាក់ទ្ំនង ជាមួយ នឹង ពបធាន នន ស្សនា ចពក នន ព្ររះ 

រយស៊ូវ ពគរីស្ទ នន ្រួក បរិសុទ្្ ន្ងៃ ចុង រពកាយ រ�ើយ វា ជា នរីតិ បុគ្គល ពាក់ ្រ័ន្ ( ជា សមូល�ភា្រ « រយើង » ) 

មិន  ទ្ទ្ួល ខុស ពតូវ ចំរពារះ រពោរះ ថ្នាក់ ដែល អាច រកើតមក ្ររី ការមិន រោរ្រ ក្នុង ការ អនុវត្តន៍ តាម 

រោលនរោបាយ ណា មួយរបស់ អ្ក រ�ើយ ។

ឈោលនឈោបាយស្តី្រតីភា្រសម្ងាត់នន្រ័ត៌ម្នសិស្ស

អ្ក ព្រម រព្រៀង ថ្ រយើង អាច ពបមូល និងវិវត្ត ្រ័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់   អ្ក រចញ ្ររី សំណុំ ដបប បទ្ រនរះ និង ្ររី 

កំណត់ ពតា សមាជិក ភា្រ អ្ក ( ពបសិន របើ អ្ក ជា សមាជិក នន ស្សនា ចពក នន ព្ររះ រយស៊ូវ ពគរីស្ទ នន ្រួក 

បរិសុទ្្  ន្ងៃ ចុង រពកាយ ) ក្នុងរោលបំណង នានា ដែល ទាក់ ទ្ិន នឹង ការចុរះ រ្មរះ  ចូល ររៀន   និង ការ ចូល រួម 

ក្នុង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន របស់ អ្ក រ�ើយ និង រែើម្រី រ្្ើយ សំណួរ ឬ បញ្ហា នានា  ដែល អាច រកើត រ�ើង ខណៈ ដែល 

អ្ក  រៅ ក្នុង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន ។ អ្ក  យល់ ថ្  ្រ័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្ក អាច ពតូវ បាន បញ្ជូន រៅ កាន់ ទ្រីស្នាក់ 

ការ កណាដាល នន ស្សនា ចពក រៅ ស�រែ្ឋ អារមរិក រ�ើយ អ្ក យល់ ព្រម រែើម្រី ឲ្យមាន ការ បញ្ជូនរៅ របើ 

ចាំបាច់ ។ ្រ័ត៌ មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន អ្ក អាច ពតូវ រកសា ទ្ុក រដ្យ ោមនរ្រល កំណត់  រែើម្រី ជា ដផ្ក មួយ នន កំណត់ ពតា 

ពបវត្តិស្ពស្រ  អចិន្រន្ត យ៍ របស់ ស្សនា ចពក ។ រយើង នឹង មិន លក់ ្រ័ត៌មាន របស់ អ្ក រ�ើយ ។ រយើង រពបើពបាស់ 

វិធានការណ៍ ពបកប រដ្យ  បរចចេកវិទ្យា និងពសប តាមរោលការណ៍   អង្គភា្រ  រែើម្រី ការពារ ្រ័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន 

ដែល រយើង ទ្ទ្ួល បាន កុំ ឲ្យ បាត់បង់ មិន ឲ្យ រពបើពបាស់  ខុស និង កុំ ឲ្យ មាន ការបំដប្ង   ្រ័ត៌មាន រដ្យ  ្រុំ មាន 

ការអនុញ្ញាត និង រែើម្រី រកសាការពារជាសមាងាត់  ។

ការសិកសា ពស្វ ពជាវ និង ការស្ទង់ មតិ ៖ ពបសិន របើ អ្ក ពតូវ បាន សុំ ឲ្យ ចូល រួម រៅ ក្នុង ការ សិកសា ពស្វ ពជាវ 

និង ការស្ទង់ មតិ អ្ក ពតូវ យល់ថ្  ការ ចូល រួមទាំងរនរះ គឺ ជា ការ ស្័ពគ ចិត្ត ទាំង ពសុង រ�ើយ ថ្ អ្ក អាច ែក 

ខ្លួន រចញ រៅ រ្រល ណា ក៏ បាន ។ រាល់ ្រ័ត៌ មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែល អ្ក ផ្តល់ ឲ្យ ជា ចំដណក មួយនន ការ សិកសា ពស្វ 

ពជាវ ( ឧទា�រណ៍ អាសយដ្ឋាន អ៊ីដមែល ឬ រលខ ទ្ូរស្រ្ទ នែ ) នឹង យក មក រពបើ ពបាស់ ដត ក្នុង រោលបំណង 

រែើម្រី ទាក់ទ្ង  អ្ក អំ្ររី ការ ចូល រួម រៅ ក្នុង ការ សិកសា  ឬ ការ ពស្វ ពជាវ រផសេងៗ  នា រ្រល អនាគត បែុរណាណរះ ។ 

អ្ក អាច រពជើសររើស មិន ទ្ទ្ួល យក ទ្ំនាក់ ទ្ំនង ដបប រនារះ បាន ។

ការអនុញ្ញាតឲ្យឈពរើពបាស់រូរថត

រ្រល ខ្រះ រយើង អាច ្ ត វីរែអូ ឬ ្ ត សំរ�ង អ្ក   ដែល  ទាក់ ទ្ង នឹង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន ។ ការរពបើ ពបាស់ ដបប រនរះ  

មិន មាន កំណត់រទ្ ភាគ រពចើនរួម មាន ែូច ជា  សកម្ភា្រ ររៀន សូពត ្ររី ចមាងាយ  ការបណ្តរះបណាដាល ពគូ បរពងៀន 

និងរូប្ត ឬវីរែអូ រៅក្នុង រសៀវរៅ កំណត់ពតាពបចាំឆ្នាំ ការ ពបជុំ ្រិរសស ការ បិទ្ រលើ កា្រ រខៀន ្រ័ត៌មាន  

រគ�ទ្ំ្រ័រ ឬ  ពប្រ័ន្ ផសេ្រវផសាយ  សង្គមជារែើម ។ ក្នុង រោលបំណង រនរះ អ្ក ផ្តល់ ការចាត់ដចង និងផ្តល់សិទ្្ិ 

និង ការ អនុញ្ញាតឲ្យរយើង រពបើពបាស់ រ្រញរលញ  រែើម្រីរពបើ និង -  មិនកំណត់ ចំនួន ភាស្ ភូមិស្ពស្ត 

និង/ឬ បទ្ដ្ឋាន ( រួមទាំង ក្នុង ពប្រ័ន្្រ័ត៌មាន ដែល មិន ស្គាល់ ក្នុង រ្រល ឥ�ជូវ និងអនាគត ) 

-  របារះ្រុម្ពផសេ្រវផសាយ្្រី ដចកចាយ ដ្ក់តាំង សដម្តង បរងកើតផលិតផល្្រី ឬពគប់ទ្ំរង់អជាញាបណ្ឌរង 

ឬ្តសំរ�ងអ្ក ដែល ទាក់ទ្ង នឹង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន។ អ្ក អនុញ្ញាត ឲ្យ រយើង រពបើពបាស់  ឬ កត់ពតា រ្មរះ  

សំរ�ង រូបភា្រ អវរី ដែល ពសរែៀង រនារះ និងការសដម្តង របស់ អ្ក ការ សមាភាស និង ការ្ត [ សំរ�ង និង 

វីរែអូ ] ការសមាភាសរបស់ អ្ក និង ការ  ្ ត ចម្ង  ការផលិត្្រី ដកដពប  ដកសពមួល និង សរងខេប រាល់ការ្ត 

[ សំរ�ង និង វីរែអូ ]  រែើម្រី រពបើពបាស់ តាម ការសរពមច ចិត្តរបស់ រយើង ។ អ្ កអនុញ្ញាត  ឲ្យ ផលិតបន្រ លក់ 

រកសាសិទ្្ិ តាំង្រិ្រណ៌ ចាក់ផសាយ រកសាទ្ុកក្នុង ពប្រ័ន្ រអ�ិចពតូនិច និង/ឬ ដចកចាយ រូបភា្រ ឬការ្ត  

[ សំរ�ង និង វីរែអូ ]  រដ្យ ោមន ដែន កំណត់ តាម ការសរពមច ចិត្ត  របស់ រយើង ។ ក្នុង ន័យ រនរះ  អ្ក មិន  ឲ្យ 

រយើងរួច ផុត ្ររី ការ ទ្ទ្ួល ខុស ពតូវ ក្នុង ការ  រពបើ ពបាស់   និង ការរបារះ្រុម្ពផសាយ ទាំង រនារះ រ�ើយ អ្ក មិនប្រឹង 

ទាមទារ សំណងចំរពារះ អវរីៗ ដែល បានដចង ែូច ខាង រែើមរ�ើយ ។

ឈោលនឈោបាយឈពរើពបាស់ពរ្រ័ន្ធអ៊ិនឈ�ើណែតនិងរណ្តាញឈ្្សងៗ

រយើង បាន ផ្តល់ ឲ្យ នូវ ្ នធាន រអ�ិច ពតូនិច មួយ ចំនួន រែើម្រី ឲ្យ អ្ក អាច ចូល ររៀន រៅ ក្នុង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន 

បាន ។ អ្ក អាច សរពមច ចិត្ត ថ្ នឹង  រពបើ ្ នធាន ទាំង រនរះ ឬ ក៏ អត់ បែុដន្ត ពបសិន របើ អ្ក រពបើ ពបាស់ រនារះ អ្ក  

យល់ព្រមទ្ទ្ួល យក នូវ លកខេខណ្ឌ ែូច ខាង រពកាម រនរះ ៖

ជរពមើស សពមាប់ការ ចុរះ រ្មរះ ចូល ររៀន ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន ៖ ( ១ ) សូម បំរ្រញ សំណំុ ដបប បទ្ រនរះ ឬ ( ២ ) ចុរះ រ្មរះ ចូល ររៀន តាម រគ�ទ្ំ្រ័រ institute.lds.org ។

សូមសរឈសរ្រ័ត៌ម្នសិស្សឲ្យ បាន ចបាស់លាស់ ។

នាម ( នាម និង រោត្តនាម )

រ្មរះ ដែល ចង់ ឲ្យ រពបើ ភាស្ដែលចង់ ឲ្យ រពបើ អត្តរលខ សមាជិក ភា្រ ( របើ មាន )

កាល បរិរចឆេទ្ កំរណើត ( ន្ងៃ ដខ ឆ្នាំ ) រភទ្

□ ពបុស □ ពសរី

ស្សនា

□ អិល.ឌរី.រអស. □ រផសេងៗ

អាសយដ្ឋាន នពបសណរីយ៍ ទ្រីពកុង រែ្ឋ ឬរខត្ត រលខ កូែ នពបសណរីយ៍ ពបរទ្ស

ទ្ូរស្រ្ទ

 □ ផ្ទរះ □ ទ្ូរស្រ្ទនែ 

រតើ រយើង អាច រផញើស្រ រៅ អ្ក បាន រទ្ ?

□ បាទ្/ចា៎ស □ រទ្

រលខ កូែ ពបរទ្ស សពមាប់ រផញើស្រ

អាសយដ្ឋាន អ៊ីដមែល វិ្រី ស្ពស្ត ទ្ំនាក់ទ្ំនង ដែលចង់រពបើ

 □ អ៊ីដមែល □ រផញើស្រ □សូម កុំ ទ្ំនាក់ទ្ំនង

វួែ ឬ ស្ខា បចចេនុប្ន្ រស្តក ឬ មណ្ឌល បចចេនុប្ន្ វត្ត មាន ររៀន រៅ ស្លា ( របើ មាន )

ការចុះឈ្មះចូលឈរៀនថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន

វគ្គសិកសា និង ដផ្ក សិកសា ពគូ បរពងៀន ន្ងៃ ( រពចើន ) និង រមាោង ររៀន

វគ្គសិកសា និង ដផ្ក សិកសា ពគូ បរពងៀន ន្ងៃ ( រពចើន ) និង រមាោង ររៀន

វគ្គសិកសា និង ដផ្ក សិកសា ពគូ បរពងៀន ន្ងៃ ( រពចើន ) និង រមាោង ររៀន

ហត្ថឈលខាររស់សិស្ស ការ ចុរះ �ត្ថរលខា រលើ សំណុំ ដបប បទ្ ចុរះ រ្មរះ ចូល ររៀន រនរះ ពបកាស ថ្   អ្ក យល់ ព្រមទ្ទ្ួល យក ពគប់ កិចចេ សនយា ខាង រពកាម ។

�ត្ថរលខា របស់ សិសសេ កាលបរិរចឆេទ្
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ការចុះឈ្មះចូលឈរៀនថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន—រន្

រៅ រ្រល អ្ក ចូលរៅ  អ៊ិនរ្ើដណត រពបើពបាស់ រពគឿងបរិកាខារ  ឧបករណ៍ ឬ បរចចេកវិទ្យា អ៊ិនរ្ើដណត ោមន 

ដខសេភាជាប់ របស់ រយើង រនារះ រយើង អាច ពបមូល ្រ័ត៌មាន របស់ អ្ក ្ររី កម្វិ្រី រុករក ក្នុង រគ�ទ្ំ្រ័រ  របស់ អ្ក បាន ។ 

្រ័ត៌មាន រនរះ អាច នឹង បញចេជូលនូវ អាសយដ្ឋាន IP  ពបរភទ្ កម្វិ្រី រុករក ពប្រ័ន្ ពបតិបត្តិការ និង 

ភាស្អាទ្ិភា្រ   របស់ អ្ក ការ រពបើ ពបាស់រគ�ទ្ំ្រ័រ  ណាមួយ ដែល អ្ក ចូល រមើល ្ររីមុន អ្ក ចូល មក រគ�ទំ្្រ័រ 

របស់ រយើង កាលបរិរចឆេទ្ និង រ្រលរវលា នន ការចូល រមើល នរីមួយៗ និង ្រ័ត៌មាន ដែល អ្ក ដសវងរក រៅ រលើ 

រគ�ទ្ំ្រ័រ របស់ រយើង ។ រយើង ក៏ រពបើពបាស់  Cookies និង Clear GIFs រែើម្រី ពបមូល ្រ័ត៌មាន រៅ រលើ 

បណាដាញ អ៊ិនរ្ើរណិត ផង ដែរ ។ អ្ក អាច នឹង ផ្លាស់ប្រជូរ ការែំរ�ើង កម្វិ្រី រុករក ក្នុង រគ�ទ្ំ្រ័រ  របស់ អ្ក រែើម្រី 

បញ្ឈប់ ការទ្ទ្ួល យក Cookies ឬ រែើម្រីដ្ស់ រតឿន អ្ក ្ររីមុន ការទ្ទ្ួល យក  Cookies  មួយ ្ររី រគ�ទ្ំ្រ័រ 

ដែល អ្ក ចូល រមើល ។ ពបសិន របើ អ្ក  កំណត់ រចនា សម្ព័ន្ កម្វិ្រី រុក រក ក្នុង រគ�ទ្ំ្រ័រ  របស់ អ្ក រែើម្រី កុំ ឲ្យ 

ទ្ទ្ួល យក Cookies ឬ Clear GIFs រនារះ អ្ក នឹង មិន អាច រពបើ ពបាស់ ដផ្ក  ឬ មុខងារ ខ្រះ  រលើ រគ�ទ្ំ្រ័រ  

របស់ រយើងរ�ើយ ។

រគ�ទ្ំ្រ័រ software  មាតិកា មាោស៊ីន បរពមើ និង បរចចេកវិជាជា ែនទ្ រទ្ៀត រ�ើយ និង សមាភារ ដែល រយើង រពបើ 

ពបាស់ រែើម្រី បញ្ជូន កម្វិ្រី សិកសា ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន រៅ ថ្ ( « Institute Tools » ) គឺ ជា កម្ សិទិ្្ ឬ បាន 

ទ្ទ្ួល អាជាញាបណ្ណ រ�ើយ បរងកើត រ�ើង រដ្យ រយើង ។ រយើង អាច ពតួត្រិនិត្យ រាល់ ទ្ំនាក់ទ្ំនង ( អ៊ីដមែល ស្រ 

្រ័ត៌មាន សង្គម ជា រែើម ) ដែល រពបើពបាស់ ឬមាន រៅ ក្នុងឧបករណ៍ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន ចំរពារះ រាល់  មាតិកា ដែល 

មិន សមរម្យ ឬ រល្ើស ចបាប់ រ�ើយ អាច បញ្ជូន វា រៅ កាន់ ថ្នាក់ ែឹកនាំ ស្សនា ឬ ម្រន្តរី ពគប់ពគង ចបាប់ តាម 

ការចាំបាច់ រែើម្រី ការពារ សិសសេ និង អត្ថ ពបរោជន៍នន ស្សនា ចពក ។ អ្ក យល់ ព្រម ចំរពារះ 

ការពតួត្រិនិត្យទាំង រនរះ រ�ើយ បញ្ជូន បន្រ ។ រទារះ បរី ជា រយើង អាច ្រិនិត្យ រលើ ទ្ំនាក់ទ្ំនង មួយ ចំនួន ក្តរី ក៏ 

រយើង មិន អាច ពតួត ្រិនិត្យ  ពគប់ ទ្ំនាក់ ទ្ំនង ទាំង អស់ រនារះ រទ្ ។ ទ្ំនាក់ទ្ំនង តាម រយៈ រអ�ិចពតូនិច មិន 

មាន សុវត្ថិ ភា្រ រនារះ រទ្ ។ រយើង មិន ធានា ថ្  អ្ក នឹង មិន ទ្ទ្ួល ស្រ ឬ ឯកស្រ  ដែល្រុំ ពតូវការ វីរុស ឬ 

រមររាគ ែនទ្ រទ្ៀត រ�ើយ ។ ស្រ ដែល មាន ផ្ទនុក មាតិកា មិន សមរម្យ អាច ពតូវ បាន លុប រចាល រដ្យ មិន ជូន 

ែំណឹង រ�ើយ  មិន  បញ្ជូន រៅ កាន់ អ្ក ដែល ពតូវ  ទ្ទ្ួល រនារះ រ�ើយ ។ អ្កយល់  ព្រម ថ្ អ្ក នឹង មិន 

បញ្ជូនស្រ ឬ បញ្ជូនស្រ ណាម្តង ដែល ជា ស្រ អាសពោម ពបមា្ ខុស ចបាប់ ឬ គួរ ឲ្យស្អប់រខ្ពើម ឬ ដែល 

រំរលាភ  ឬ បំពាន រលើ សិទ្្ិ អ្ក ែនទ្ រ�ើយ ។ Institute Tools អាច ពតូវ បាន រពបើពបាស់ សពមាប់ ដត ការ 

ទ្ំនាក់ទ្ំនង ជា មួយ សិសសេ ែនទ្ រទ្ៀត ពគូ បរពងៀន និង ថ្នាក់ ែឹកនាំ ស្សនា ្ររី ពបធាន បទ្ ដែល ទាក់ទ្ង នឹង 

ស្សនា និង ព្រឹត្តិការណ៍ នានា ដតបែុរណាណរះ ។ អ្ក មិន អាចទាញ យក  ឯកស្រ រចញ ្ររី អ៊ិនរ្ើរដណត 

ដចកចាយ ម្តង រទ្ៀត ឬ បិទ្ ពបកាស  ( ឧទា�រណ៍ រៅ រលើ YouTube ឬ Facebook ) នូវ រាល់ ស្រ រូប 

ភា្រ  សំរ�ង ឬ វីរែអូ ្ររីឧបករណ៍ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន រ�ើយ ។

រយើង មិន ទ្ទួ្ល ខុស ពតូវចំរពារះ  រាល់ ការ ខូច ខាត ( រួម ទាំង ការ បាត់ ទ្ិន្ន័យ ) ដែល បណាដាល មក ្ររី ការ 

រពបើពបាស់ របស់ អ្ក ឬ ការ មិន រចរះ រពបើ ពបាស់ របស់ អ្ក នូវ ឧបករណ៍ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន  ឯកស្រ ឬ ស្រ ដែល 

បាន ផ្តល់ ឲ្យ   ឬ ដែល បណាដាល មក ្ររី អ្ក រពបើពបាស់ រផសេង រទ្ៀត ឬបណាដាញ រគ�ទ្ំ្រ័រ តំណ រនារះ  រ�ើយ ។ 

Institute Tools គឺ ពតូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ « ក្នុង លកខេខណ្ឌ សិកសា  » ។ រយើង មិន ទ្ទ្ួល ខុស ពតូវ រាល់ ការ ធានា 

ការ បងាហាញ មតិ ឬ ការ បរិោយ ទាំង អស់ ឬ ការ ធានា បញ្ជាក់ រួម ទាំង ការ ធានា ចំណង រជើង ពាណិជ្កម្ 

និងភា្រ សមរម្យ សពមាប់ រោលបំណង ជាក់ លាក់ មួយ រ�ើយ ។ រយើង ្រុំ ធានា ថ្ ែំរណើរការ  Institute 
Tools  នឹង ្រុំ មាន ការកាត់ផ្ដាច់ ឬ ្រុំ មាន កំ�ុស ដែល នឹង ពតូវ បាន ដកសពមួល ឬ ថ្ រាល់ រគ�ទ្ំ្រ័រ រនរះ ឬ 

មាោសី៊នបរពមើ ដែល រ្វើ  Institute Tools  អាច មិន មាន រមររាគ ឬ សមាសភាគ អន្តរាយ រផសេងៗ រ�ើយ ។

ឈ្្សងៗ

អ្ក ពតូវ ទ្ទ្ួល ខុស ពតូវ រលើ  ការ រោរ្រ តាម ចបាប់ និង បទ្ បញ្ជា  ទាំងអស់ រៅ ក្នុង តំបន់ របស់ អ្ក បែុដន្ត កិចចេ 

ព្រមរព្រៀង រនរះ គឺ ពតូវ បាន ពគប់ ពគង រដ្យ ចបាប់ នន រែ្ឋ យូថ្�៍ ស.រ.អា. រដ្យ មិនជរះ ឥទ្្ិ្រល រលើ 

រោលការណ៍ នន ជរមាលារះ  ផ្ជូវចបាប់ រនារះ រទ្ ។ រាល់ វិធានការផ្ជូវ  ចបាប់ ណា មួយ ដែល បរងកើត រ�ើង រែើម្រី អនុវត្ត 

កិចចេ ព្រមរព្រៀង  រនរះ ឬ ទាក់ ទ្ង រៅ នឹង ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន នឹង ពតូវ បញ្ជូន រៅ កាន់ តុលាការ រែ្ឋ ឬ ស�្រ័ន្ រៅ 

ពកុង សលត៍ រលក រែ្ឋ យូថ្�៍ ស.រ.អា. រ�ើយ ក្នុង  ន័យ រនរះ អ្ក យល់ព្រម រ�ើយ ដ្ក់ រស្ើ យុតា្្ិការ 

ផ្ទាល់ ខ្លួន ែល់ តុលាការដែល មាន អំណាច រនារះ ។ ពបសិនរបើ ខដែល បាន ដចង ណា មួយ ក្នុង កិចចេ ព្រមរព្រៀង  

រនរះ ផ្ទនុយ ្ររី ចបាប់  ពតូវទ្ុក ជា រមាឃៈ ឬ មិន អាច អនុវត្ត បាន  ទាំង ពសុង ឬបន្រ រៅ ដត ជា ខ ដចង ដែល ោមន 

សុ្រលភា្រ  រលើកដលង ដត រយើង កំណត់ ថ្ ខដែលបាន ដចង ដែលោមន សុ្រលភា្រ ឬ ដែល មិន អាច 

អនុវត្ត បាន  រនារះ គឺ ជា លកខេខណ្ឌចាំបាច់ ចំរពារះ កិចចេព្រមរព្រៀង  ក្នុង ករណរី រនារះ រយើង អាច  ដកដពប កិចចេ 

ព្រមរព្រៀងរនារះរ�ើងវិញ តាម ការសរពមច ចិត្ត  របស់ រយើង  ។

ពបសិន របើ អ្ក មាន សំណួរ ឬ កងវល់ ទាក់ទ្ង នឹង កិចចេ ព្រម រព្រៀង រនរះ សូម អ៊ីដមែល កងវល់ របស់ អ្ក រៅ 

កាន់ siregistration@ ldschurch .org ឬ ទាក់ទ្ង រៅ កាន់ រែ្ឋបាល ថ្នាក់ វិទ្យាស្ថាន ក្នុងតំបន់ របស់ អ្ក ។
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