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សេចក្តីណែនាំេម្រាបក់្ម្មវធីិទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍(សនោ ត DV នោ ាំ ២០២០) 

ពត័ា៌នអាំពកី្ម្មវធិសីនោ ត 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្រតួតពិនិតយក្ម្មវធិីសនោ ត DV ណដ្លក្ាំែតស់ដ្ឋយេភាេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ជាសរៀង
រាល់នោ ាំ។ ាម្រា ២០៣ (គ) ននចាបេ់តីពអីសនត ម្របសវេនន៍ិងេញ្ជា ត ិ(INA) ណចងអាំពមី្របសេទននជនអសនត ម្របសវេន ៍
ណដ្លសៅថា “diversity immigrants”  េម្រាបម់្របសទេណដ្លានម្របវតតិអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ាន
ក្ម្រម្តិទាប។ ទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ចាំនួន ៥០.០០០ ចាប ់នឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូនេម្រាបន់ោ ាំ ២០២០។  គ្មម នការបង់
ម្របាក្ក់្ោុងការចុុះស ម្ ុះក្ម្មវធិសីនោ ត DV ស ើយ។  

សបក្ខជនណដ្លម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេក្ោុងក្ម្ុមវធិីសនោ ត (“សបក្ខជនជាបស់នោ ត”) ម្រតូវានលក្ខែៈណដ្លស្លើយតបសៅនឹង
តម្រម្ូវការណដ្លសាម្ញ្ញ  ប ុណនតតឹងរងឹ សដ្ើម្បាីនលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបទ់ិដ្ឋា ការសនោ ត DV ។ ម្រក្េួងការ
បរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ជាអោក្សម្រជើេសរ ើេសបក្ខជនជាបស់នោ តាម្រយៈការចាបស់នោ តសដ្ឋយនចដ្នយ ាម្ម្របពន័ធកុ្ាំពយូ
ទរ័។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ណបងណចក្ទិដ្ឋា ការសនោ ត DV សៅាម្តាំបនច់ាំនួនម្របាាំម្យួ សហើយម្និាន
ម្របសទេណាម្យួណដ្លអាចទទួលបានសម្រចើនជាង ៧ ភាគរយ ននចាំនួនទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ណដ្លានក្ោុងនោ ាំណា
ម្យួសនុះស ើយ។ 

េម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ២០២០ ម្របជាជនសដ្ើម្ននបណាត ម្របសទេខាងសម្រកាម្សនុះ ម្និានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បី
ដ្ឋក្ព់ាក្យសនុះសទ សដ្ឋយសារានម្របជាជនសដ្ើម្ចាំនួនសម្រចើនជាង ៥០.០០០ នក្ ់ម្ក្ពីម្របសទេទាាំងសនុះ បានសធវើ
អសនត ម្របសវេនស៍ៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ោុងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំចុងសម្រកាយ៖  

 បងក់ាល សដ្េ សម្របេីុល កាណាដ្ឋ ចិន(ដ្ីសគ្មក្) កូ្ ុាំប  ីសាធារែរដ្ាដូ្ម្នីីក្ ណអលសាល់វ ឌរ័ នហទី 
ឥណាា  ហាា អុីក្ ម្ុកិ្េិុក្ នីសហេរយី  បា គីសាា ន សប រូ ហវីលីពីន កូ្សរ  ខាងតបូង ចម្រក្េពអងស់គលេ(សលើក្ណលងសអៀរ
 ងខ់ាងសជើង)និងទឹក្ដ្ីរែប និងសវៀតណាម្។ 

ម្របជាជនណដ្លានទកី្ាំសែើ តសៅ ហុងកុ្ង SAR ា កាវ SAR និងនតវ ន ់សៅណតអាចដ្ឋក្ព់ាក្យបាន។ 
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ម្និានការផ្លល េ់បតូរសលើលក្ខែៈេម្បតតិេម្រាបន់ោ ាំសនុះស ើយ សម្របៀបសធៀបនឹងនោ ាំម្ុន។ 

លក្ខែៈេម្បតត ិ

លក្ខខែា តម្រម្វូទ១ី៖ ជនណដ្លានទីក្ាំសែើ តសៅម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យអាចដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះ
ស ម្ ុះបាន។  

ម្របេិនសបើអោក្ម្និានទកី្ាំសែើ តសៅក្ោុងម្របសទេទាាំងសនុះសទ អោក្អាចានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បដី្ឋក្់
ពាក្យបានាម្វធិីពីរសផ្េងសទៀត ៖ 

 សតើបតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ានទីក្ាំសែើ តសៅក្ោុងម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យណដ្រឬសទ? 
ម្របេិនណម្ន អោក្អាចដ្ឋក្ព់ាក្យ ាម្រយៈម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់បតី/ម្របពនធរបេ់អោក្បានណតក្ោុងក្រែី 
ណដ្លស ម្ ុះអោក្នងិបតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោុងបញ្ា ីណដ្លបានសម្រជើេសរ ើេ ានលក្ខែៈ
ម្រគបម់្រគ្មនស់ហើយម្រតូវបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការ DV និងបានចូលសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ោុងសពលណតម្យួ។ 

 សតើអោក្ានសដ្ើម្ក្ាំសែើ តសៅម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ម្និានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យណម្នសទប ុណនតឳពុក្ាត យ
របេ់អោក្ម្និានសដ្ើម្ក្ាំសែើ ត ឬជាម្របជាជនរេ់សៅម្រេបចាបស់ៅក្ោុងម្របសទេសនុះសៅសពលណដ្លអោក្
សក្ើតសទ? ម្របេិនណម្ន អោក្អាចដ្ឋក្ព់ាក្យ ាម្រយៈម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳពុក្ឬាត យរបេ់អោក្ ម្របេិន
ម្របសទេសនុះជាម្របសទេណដ្លានម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០  
េម្រាបស់េចក្តីលម្អតិេតីពពីត័ា៌នខាងសលើ េូម្ចូលសម្ើលេាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត។ 

លក្ខខែា តម្រម្វូទ២ី៖ សបក្ខជនសនោ ត DV នីម្យួៗម្រតូវស្លើយតបនឹងលក្ខខែា ក្ម្រម្តិេិក្ា/បទពិសសាធនក៍ារងារ 
ននក្ម្មវធិសីនោ ត DV សដ្ឋយានម្យួក្ោុងចាំសណាម្ខាងសម្រកាម្៖ 

 យ ងសោចណាេ់បញ្ចបក់ារេិក្ាថាោ ក្វ់ទិាល័យ ឬការេិក្ាានតនម្លសេមើ សដ្ឋយម្រតូវបានក្ាំែតថ់ា
បញ្ចបក់ារេិក្ាសដ្ឋយសជាគជយ័រយៈសពល ១២ នោ ាំ ននក្ម្រម្តិេិក្ាផ្លូវការសៅថាោ ក្ប់ឋម្េិក្ានងិម្ធយម្
េិក្ា។ 

ឬ 

 បទពិសសាធនក៍ារងាររយៈសពលពីរនោ ាំក្ោុងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំចុងសម្រកាយ ក្ោុងការងារណដ្លតម្រម្ូវឱ្យានការ  
បែតុ ុះបណាត លឬបទពិសសាធនយ៍ ងសោចណាេ់ពីរនោ ាំសដ្ើម្បបីាំសពញការងារសនុះ។ ម្រក្េួងការបរសទេ



3 
 

េហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងសម្របើម្របាេ់ម្របពន័ធទិនោនយ័ O*Net Online របេ់ម្រក្េួងការងារេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
សដ្ើម្បកី្ាំែតអ់ាំពីលក្ខែៈេម្បតតិបទពិសសាធនក៍ារងារ។ 

េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពីលក្ខែៈេម្បតតបិទពិសសាធនក៍ារងារ េូម្ចូលសម្ើលេាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត។ 

ម្និម្រតូវចុុះស ម្ ុះក្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយ សលើក្ណលងណតអោក្បានបាំសពញលក្ខខែា តម្រម្ូវទាាំងពីរខាងសលើជាម្ុន។ 

រដូ្វកាលននការចុុះស ម្ ុះ 

សបក្ខជនម្រតូវដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ២០២០ ាម្ម្របពន័ធសអ ិចម្រតនូិចាម្សគហទាំពរ័ 
dvloterry.stage.gov ក្ោុងចសនល ុះនងៃម្រតងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4) នងៃពុធ ទី៣ ណខតុលា 
នោ ាំ២០១៨ និងនងៃម្រតងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-5) នងៃអងាា រ ទី០៦ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៨។ 
េូម្កុ្ាំរងចាាំរហូតដ្ល់េបាត ហ៍ចុងសម្រកាយននរដូ្វកាលចុុះស ម្ ុះ សដ្ឋយសារណតអាចានការចុុះស ម្ ុះសម្រចើន ណដ្ល
អាចបណាត លឱ្យានការពនារសពលសៅសលើសគហទាំពរ័។ ការចុុះស ម្ ុះឬការបញ្ចូ លឯក្សារម្និទានស់ពលសវលា 
នឹងម្និម្រតូវបានទទួលយក្ស ើយ។ ចាបអ់នុញ្ជញ តឱ្យានការចុុះស ម្ ុះណតម្យួប ុសណាណ ុះេម្រាបស់បក្ខជនាោ ក្ក់្ោុង  
រយៈសពលចុុះស ម្ ុះនមី្យួៗ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្សម្របើម្របាេ់បសចចក្វទិាទាំសនើបសដ្ើម្បណីេវងរក្ការ
ចុុះស ម្ ុះសម្រចើនដ្ង។ ជនណាណដ្លចុុះស ម្ ុះសម្រចើនជាងម្យួដ្ងនងឹម្រតវូអេ់េិទធសិៅក្ោុងការចូលរមួ្ក្ម្មវធិសីនោ ត។ 

ការបាំសពញពាក្យចុុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតនូចិេម្រាបក់្ម្មវធិសីនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ 

បញ្ចូលទម្រម្ង ់ពាក្យេុាំសអ ិចម្រតូនិចរបេ់អោក្េម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV (E-DV Entry Form ឬ DS-5501)ាម្
រយៈសគហទាំពរ័ www.dvloterry.stage.gov ។ សយើងនឹងម្និទទួលពាក្យចុុះស ម្ ុះណដ្លគ្មម នពត័ា៌នសពញសលញ
ស ើយ។ ការបញ្ចូលពាក្យចុុះស ម្ ុះសនុះនឹងម្និានគតិនងលអវីស ើយ។ េូម្សធវើបចចុបបនោក្ម្ម (អាបស់ដ្ត) ក្ម្មវធិីណ្ក្ 
អុីនសធើែិត (browser) សៅសពលបញ្ចូលពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្។ ក្ម្មវធិីណ្ក្អុីនសធើែិតសេ រចីាេ់ 
(ឧទាហរែ៍ Internet Explorer 8) អាចនឹងបងកបញ្ជា រអាក្រ់អលួជាម្យួនឹងក្ម្មវធីីសនោ ត DV ាម្អុីនសធើែិត។ 

សយើងេូម្សលើក្ទឹក្ចតិតអោក្ក្ោុងការបាំសពញពាក្យចុុះស ម្ ុះសនុះសដ្ឋយខលួនឯង សដ្ឋយម្និចាាំបាចម់្រតូវការ “អោក្ម្របឹក្ា
ទិដ្ឋា ការ” “ភាោ ក្ង់ារទិដ្ឋា ការ” ឬអោក្េម្រម្បេម្រម្ួលសផ្េងសទៀតណដ្លផ្តល់ជាំនួយដ្ល់អោក្សនុះស ើយ។ ម្របេិនាន
បុគាលណាជួយ អោក្ អោក្គួរណតានវតតានសៅសពលសរៀបចាំបញ្ចូ លពត័ា៌ន ដូ្ចសនុះអោក្អាចផ្តល់ពត័ា៌នណដ្លម្រតឹម្
ម្រតូវសៅនឹងេាំែួរនន សហើយអាចរក្ាទាំពរ័បញ្ជា ក្ ់(confirmation page) របេ់អោក្នងិសលខពិសេេននទាំពរ័
បញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្ផ្ងណដ្រ។ អោក្ម្រតូវរក្ាទាំពរ័បញ្ជា ក្ន់ងិសលខពិសេេននទាំពរ័បញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្។ ម្របេិនគ្មម ន

http://www.onetonline.org/
http://www.dvloterry.stage.gov/
http://www.dvloterry.stage.gov/
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ពត័ា៌នទាាំងសនុះសទ អោក្នឹងម្និអាចចូលសៅក្ោុងម្របពន័ធអុនីសធើែិតណដ្លនឹងផ្តល់ពត័ា៌នជូនអោក្េតីពសីាា នភាពនន
ពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្បានស ើយ។ េូម្ម្របុងម្របយត័ោសៅសពលានបុគាលណាាោ ក្េុ់ាំជួយ រក្ាពត័ា៌នសនុះជូន 
អោក្។ អោក្ក្គ៏ួររក្ាគែនីអុីណម្ លណដ្លបានបញ្ចូលសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះ E-DV ផ្ងណដ្រ។ េូម្សម្ើល េាំែួរ
ណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីការ្សបាក្ក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ។ អោក្ក្អ៏ាចចូលសៅសម្ើល  
វឌិីអូរបេ់សយើងេតីពីការណែនាំក្ម្មវធិីសនោ ត DV និងការណែនាំជាជាំោនៗសដ្ើម្បេីម្រម្ួលអោក្ក្ោុងការដ្ឋក្ព់ាក្យ។ 

បនា បព់ីអោក្បានបញ្ចូលពាក្យចុុះស ម្ ុះសពញសលញសហើយ អោក្នឹងស ើញសអម្រក្ងប់ញ្ជា ក្ម់្យួ ណដ្លានស ម្ ុះនិង
សលខកូ្តបញ្ជា ក្ព់ិសេេរបេ់អោក្។ េូម្ម្រពីនសអម្រក្ងប់ញ្ជា ក្ស់នុះេម្រាបទុ់ក្ជាពត័ា៌នរបេ់អោក្។ ចាបព់ីនងៃទី
០៧ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៩ អោក្នឹងអាចពិនិតយសម្ើលសាា នភាពននពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ាម្រយៈ 
dvloterry.stage.gov េូម្ចុចសៅសលើការណ្ក្លទធផ្លសបក្ខជន (Entrant Status Check) សហើយបញ្ចូលសលខ
កូ្តបញ្ជា ក្ព់ិសេេ និងពត័ា៌នផ្លា ល់ខលួនរបេ់អោក្ថាសតើអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេេម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ ២០២០ 
និងសដ្ើម្បពីិនិតយសម្ើលកាលបរសិចឆទនងៃេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់អោក្ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ។  
រដ្ឋា េបិាលអាសម្រកិ្នឹងម្និជូនដ្ាំែឹងដ្ល់អោក្សដ្ឋយផ្លា ល់ស ើយ។ Entrant Status Check គឺជាម្របេពពត័ា៌ន
ណតម្យួគតេ់ម្រាបក់ារណែនាំេតីពីការបនតដ្ាំសែើ រការពាក្យេុាំរបេ់អោក្។ េូម្ពិនតិយសម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹ
ក្ញាបប់ាំផុ្តេម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីដ្ាំសែើ រការសម្រជើេសរ ើេ។ 

អោក្ម្រតូវណតផ្តល់ពត័ា៌នខាងសម្រកាម្សដ្ើម្បបីាំសពញពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្៖ 

១. ស ម្ ុះ៖ នម្ម្រតកូ្ល នម្ខលួន ស ម្ ុះក្ណាត ល ដូ្ចស ម្ ុះក្ោុងលិខិត្លងណដ្នរបេ់អោក្។ ម្របេិនអោក្ាន
ស ម្ ុះណតម្យួ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លសៅក្ោុងម្របអបន់ម្ម្រតកូ្ល/នម្ខលួន។ 

២. សេទ៖ ម្របុេ ឬ ម្រេី 

៣. នងៃណខនោ ាំក្ាំសែើ ត៖ នងៃ ណខ នោ ាំ 

៤. ទីម្រក្ុងណដ្លអោក្សក្ើត 

៥.  ម្របសទេណដ្លអោក្សក្ើត៖ សដ្ឋយដ្ឋក្ស់ ម្ ុះននម្របសទេណដ្លក្ាំពុងសម្របើម្របាេ់បចចុបបនោេម្រាបទ់ីក្ណនលងណដ្ល
អោក្សក្ើត 

៦. ម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ។ ម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់អោក្ 
ជាទូសៅ ដូ្ចគ្មោ សៅនឹងម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្ណដ្រ។ ម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់អោក្ម្និពាក្ព់ន័ធសៅ

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvloterry.stage.gov/
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នឹងទីក្ណនលងណដ្លអោក្សាោ ក្ស់ៅ ឬេញ្ជា តិរបេ់អោក្ស ើយ ម្របេិនវខុេពីម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្។ ម្របេិនសបើ
អោក្សក្ើតក្ោុងម្របសទេណដ្លគ្មម នេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យសទសនុះ េូម្ចូលសៅ េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត សដ្ើម្បពីិនិតយ
សម្ើលថាសតើានវធិីណាសផ្េងសទៀតណដ្លអាចសធវើឱ្យអោក្ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ។ 

៧. របូងតសបក្ខជន៖ ម្រតូវណតជារបូងតងម ី(ងតក្ោុងរយៈសពលម្របាាំម្យួណខចុងសម្រកាយ) របេ់អោក្ បតី/ម្របពនធអោក្ និង
កូ្នៗអោក្ទាាំងអេ់។ េូម្សម្ើល បញ្ចូលរបូងតឌជីីងល េម្រាបល់ក្ខខែា េនិភាគនិងបសចចក្សទេ។ អោក្ម្និចាាំ
បាចប់ញ្ចូ លរបូងតេម្រាបប់ត/ីម្របពនធឬកូ្ន ណដ្លជាជនជាតអិាសម្រកិ្ ឬអោក្ានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាបស់ៅអាសម្រកិ្
សនុះសទ ប ុណនតសទាុះបីជាអោក្បញ្ចូ ល ក្អ៏ោក្នងឹម្និម្រតូវទទួលពិនយ័អវីស ើយ។ 

របូងតចុុះស ម្ ុះសនោ ត DV ម្រតូវានលក្ខខែា េតងដ់្ឋរដូ្ចនឹងរបូងតដ្ឋក្ទ់ិដ្ឋា ការអាសម្រកិ្ណដ្រ។ សយើងនឹងបដ្ិសេធ
ពាក្យចុុះស ម្ ុះឬពាក្យសេោើេុាំទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្ ម្របេិនរបូងតម្រតូវបានណក្ណម្របាម្វធិីសផ្េងៗ ឬម្និស្លើយតបសៅនឹង
លក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចបានពនយល់ខាងសម្រកាម្សនុះ។ ការបញ្ចូ លរបូងតដ្ណដ្ល ណដ្លម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់េម្រាប់
ពាក្យចុុះស ម្ ុះនោ ាំម្ុននងឹម្រតូវបានបដ្ិសេធ។ េូម្សម្ើល បញ្ចូលរបូងតឌីជងីល េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្។ 

៨. អាេយដ្ឋា ននម្របេែីយ ៍- អោក្ទទួល 
    អាេយដ្ឋា នបនា តទ់ ី១ 
    អាេយដ្ឋា នបនា តទ់ ី២ 
    ទីម្រក្ុង 
    ម្រេុក្/តាំបន/់សខតត 
    សលខកូ្តតាំបន/់សលខនម្របេែីយ ៍
    ម្របសទេ 

៩. ម្របសទេណដ្លអោក្រេ់សៅបចចុបបនោ 

១០. សលខទូរេ័ពា (ម្របេិនាន) 

១១. អាេយដ្ឋា នអុីណម្ ល៖ អាេយដ្ឋា នអុីណម្ លណដ្លអោក្អាចសម្របើម្របាេ់សដ្ឋយផ្លា ល់បាន នឹងបនតការសម្របើម្របាេ់
សដ្ឋយផ្លា ល់ បនា បព់ីសយើងផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់សបក្ខជនជាបស់នោ តក្ោុងណខឧេភានននោ ាំបនា ប។់ ម្របេិនពាក្យចុុះស ម្ ុះ
របេ់អោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ សហើយអោក្ស្លើយតបសៅនឹងការជូនដ្ាំែឹងននការសម្រជើេសរ ើេសនុះ ាម្រយៈ Entrant 

Status Check អោក្នឹងទទួលបានអុីណម្ លទាំនក្ទ់ាំនងបណនាម្ពីម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សដ្ឋយជូន
ដ្ាំែឹងអោក្អាំពីពត័ា៌នលម្អតិននការេាា េទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់អោក្ណដ្លានសៅក្ោុង Entrant Status 



6 
 

Check ។ ម្រក្េួងការបរសទេនឹងម្និសផ្ញើអុីណម្ លសៅអោក្សដ្ឋយម្របាបថ់ាអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេេម្រាបក់្ម្មវធិសីនោ ត 
DV សនុះស ើយ។ េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្តេម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីដ្ាំសែើ រការសម្រជើេសរ ើេ។ 

១២. ក្ម្រម្តិការេិក្ាណដ្លអោក្បានបញ្ចប ់គិតម្រតឹម្បចចុបបនោ (១) បឋម្េិក្ា, (២) វទិាល័យ គ្មម នេញ្ជញ បម្រត, 
(៣) វទិាល័យ ានេញ្ជញ បម្រត, (៤) សាលាវជិាា ជីវៈ, (៥) ក្ម្មវធិីេិក្ាាម្េក្លវទិាល័យ, (៦) បរញិ្ជញ បម្រតពី
េក្លវទិាល័យ, (៧) ក្ម្មវធិីេិក្ាបញ្ចបថ់ាោ ក្ឧ់តតម្េិក្ា, (៨) អនុបែាិ ត, (៩) ក្ម្មវធិីេិក្ាថាោ ក្ប់ែាិ ត, 
(១០) ថាោ ក្ប់ែាិ ត។ េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្តេម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីតម្រម្ូវ ការសលើការ
េិក្ា។ 

១៣. សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍៖ (១) សៅលីវ  (២) សរៀបការសហើយ សហើយបតី/ម្របពនធខញុ ាំគ្មម នេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជា
ជនានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាបស់ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្/អោក្ានហ្គហាីនកាត (LPR) (៣) សរៀបការសហើយ សហើយបតី/
ម្របពនធខញុ ាំានេញ្ជា តអិាសម្រកិ្ ឬ អោក្កានហ់្គហាីនកាតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ (៤)  ណលងលុះ (៥) សម្ា យ/សពាុះា យ 
ឬ (៦) រេ់សៅណបក្គ្មោ ម្រេបាម្ចាប។់ បញ្ចូលស ម្ ុះ នងៃណខនោ ាំក្ាំសែើ ត សេទ ទីម្រក្ុងក្ាំសែើ ត និងម្របសទេក្ាំសែើ ត
របេ់បត/ីម្របពនធអោក្ និងរបូងតរបេ់បតី/ម្របពនធអោក្ ណដ្លស្លើយតបសៅនឹងលក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចជារបូងតរបេ់អោក្
ណដ្រ។ 

ការខក្ខានក្ោុងការបញ្ចូ លបត/ីម្របពនធ ឬចុុះស ម្ ុះបុគាលណដ្លម្និជាបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ នឹងសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិជា
សបក្ខជនចម្បងេម្រាបស់នោ ត DV និង្នដ្ល់ការបដ្ិសេធចាំសពាុះពាក្យេុាំទិដ្ឋា ការទាាំងអេ់សៅក្ោុងក្រែីរបេ់
អោក្ សៅសពលេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ។ អោក្ម្រតូវណតបញ្ចូ លពត័ា៌នបត/ីម្របពនធ សទាុះបីជាងមីៗសនុះអោក្រេ់សៅណបក្គ្មោ ក្ស៏ដ្ឋយ 
សលើក្ណលងណតអោក្រេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាប។់ ការរេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាបគ់ឺជាការម្រពម្សម្រពៀងរវងបតី
ម្របពនធណដ្លសៅានចាំែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប ុណនតរេ់សៅណបក្គ្មោ  សដ្ឋយានសេចក្តីេសម្រម្ចពីតុលាការ។ ម្របេិន
អោក្និងបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្បានរេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាប ់បតី/ម្របពនធអោក្នឹងម្និអាចសៅជាម្យួអោក្ាម្រយៈ
ក្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយ។ សយើងនឹងម្និពិនយ័អោក្ស ើយម្របេិនអោក្បញ្ចូ លស ម្ ុះបត/ីម្របពនធណដ្លអោក្បានរេ់សៅ
ណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាបស់នុះ។ ម្របេិនអោក្រេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្និានសេចក្តីេសម្រម្ចពីតុលាការ អោក្ម្រតូវ
បញ្ចូ លស ម្ ុះបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ សបើសទាុះបីជាអោក្ានគសម្រាងថានឹងណលងលុះគ្មោ ម្ុនអោក្ចុុះស ម្ ុះសនោ ត DV ក្៏
សដ្ឋយ។ ម្របេិនអោក្ខក្ខានម្និបានបញ្ចូលបត/ីម្របពនធណដ្លានលក្ខែៈេម្ម្រេប សយើងនឹងបដ្ិសេធពាក្យេុាំ
ទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្។ 
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ម្របេិនបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាអោក្ានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាប/់អោក្កានហ់្គហាីនកាត (LPR)  
អោក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លស ម្ ុះពួក្សគស ើយ។ បត/ីម្របពនធណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាអោក្កានហ់្គហាីនកាត ម្និម្រតូវ
ការទិដ្ឋា ការស ើយ។សហតុដូ្សចោុះសហើយ ម្របេិនអោក្សម្រជើេសរ ើេ “married and my spouse IS a U.S. citizen or 

U.S. LPR” (សរៀបការសហើយបតី/ម្របពនធានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬអោក្កានហ់្គហាីនកាត) សៅក្ោុងពាក្យេុាំសលងសនោ ត DV  
អោក្នឹងម្និទទួលបានេាំនួរបនតសទៀតសដ្ើម្បដី្ឋក្ប់ញ្ចូ លពត័ា៌នបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ស ើយ។ េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្ល
េួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពេីាជិក្ម្រគួសារ។ 

១៤. ចាំនួនកូ្នក្ោុងបនាុក្៖ បញ្ចូលស ម្ ុះ នងៃណខនោ ាំក្ាំសែើ ត សេទ ទីក្ណនលងក្ាំសែើ ត និងម្របសទេក្ាំសែើ តេម្រាប់
កូ្នៗសៅសម្រកាម្អាយុ ២១ នោ ាំ សហើយម្និទានស់រៀបការ ម្និថាពួក្សគក្ាំពុងរេ់សៅជាម្យួអោក្ឬក្អ៏ត ់ឬានបាំែង
បនតាម្ ឬចូលរមួ្សៅរេ់សៅជាម្យួអោក្ឬក្អ៏ត ់ម្របេិនអោក្សៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ េូម្បញ្ចូលរបូងតកូ្ន
នីម្យួៗរបេ់អោក្ សដ្ឋយសម្របើម្របាេ់លក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចរបូងតរបេ់អោក្ណដ្រ។ 

េូម្កុ្ាំសេលចបញ្ចូ ល៖ 

 កូ្នៗបសងកើតណដ្លសៅរេ់របេ់អោក្ទាាំងអេ់ 
 កូ្នៗចិញ្ច ឹម្ម្រេបចាបណ់ដ្លសៅរេ់របេ់អោក្ និង 
 កូ្នចុងណដ្លសៅរេ់ ម្និទានស់រៀបការ និងសម្រកាម្អាយុ ២១ នោ ាំរបេ់អោក្ សៅនងៃចុុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតូនិក្

របេ់អោក្ សបើសទាុះបីជាអោក្ឈបស់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្រេបចាបជ់ាម្យួឳពុក្/ាត យរបេ់   កូ្នៗទាាំងសនុះ
ក្ស៏ដ្ឋយ និងសបើសទាុះបីជាកូ្នៗទាាំងសនុះបចចុបបនោម្និបានសាោ ក្ស់ៅជាម្យួអោក្ និង/ឬកូ្នៗទាាំងសនុះនឹង
ម្និសៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ជាម្យួអោក្ក្ស៏ដ្ឋយ។ 

កូ្នៗណដ្លសរៀបការសហើយ និងកូ្នៗណដ្លានអាយុចាបព់ ី២១ នោ ាំស ើងសៅសៅសពលអោក្បញ្ចូ លពាក្យចុុះស ម្ ុះ
របេ់អោក្ នឹងម្និានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយ។ ប ុណនតចាបេ់តីពីការការពារ
សាា នភាពកុ្ារ ការពារកុ្ារពីការ “ហួេអាយុ” ក្ោុងក្រែីម្យួចាំនួន។ ម្របេិនអោក្បញ្ាូលពាក្យចុុះស ម្ ុះ DV 
របេ់អោក្ ម្ុនសពលកូ្នៗណដ្លម្និទានស់រៀបការរបេ់អោក្ានអាយុ ២១ នោ ាំ សនុះ សហើយកូ្នៗសនុះ ានអាយុ ២១ 
នោ ាំម្ុនសពលសចញទិដ្ឋា ការ ពួក្សគអាចម្រតួវបានពិចារណាចាតចូ់លថាសៅសម្រកាម្អាយុ ២១ នោ ាំដ្ណដ្ល សដ្ើម្បដី្ាំសែើ រ
ការទិដ្ឋា ការ។ 
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អោក្ម្និចាាំនបាចប់ញ្ចូ លស ម្ ុះកុ្ារណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាអោក្រេ់សៅានេិទធិម្រេបចាប ់(ហ្គហាីនកាត) 
ស ើយ សដ្ឋយសារពួក្សគម្និចាាំបាចម់្រតូវការសចញទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ជូនស ើយ។ សយើងនឹងម្និពិនយ័អោក្ស ើយក្ោុង
ការបញ្ចូ ល ឬដ្ក្សចញេាជិក្ម្រគួសារម្របសេទសនុះ ពីពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្។ 

ការខក្ខានក្ោុងការបញ្ចូ លកូ្នៗទាាំងអេ់ណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មន ់ឬបញ្ចូលអោក្សផ្េងណដ្លម្និណម្នជា
កូ្នរបេ់អោក្ នឹងសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិជាសបក្ខជនចម្បងេម្រាបស់នោ ត DV និង្នដ្ល់ការបដ្ិសេធចាំសពាុះ 
ពាក្យេុាំទិដ្ឋា ការទាាំងអេ់សៅសពលេាា េន។៍ េូម្សម្ើលេាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្
េតីពីេាជិក្ម្រគសួារ។ 

េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពីការបាំសពញពាក្យចុុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតូនិច
េម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០។ 

ការសម្រជើេសរ ើេសបក្ខជន 

សយងសៅាម្ការណបងណចក្ទដិ្ឋា ការណដ្លានក្ោុងតាំបនន់ិងម្របសទេនីម្យួៗ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្
នឹងសម្រជើេសរ ើេសបក្ខជននីម្យួៗសដ្ឋយនចដ្នយាម្រយៈកុ្ាំពយូទរ័ពីចាំសណាម្ពាក្យចុុះស ម្ ុះណដ្លានលក្ខែៈ 
េម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មន។់ ម្រគបស់បក្ខជនចុុះស ម្ ុះសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ ម្រតូវចូលសៅ Entrant Status Check សដ្ឋយ
សម្របើសលខកូ្តបញ្ជា ក្ព់ិសេេ ណដ្លខលួនរក្ាទុក្ពីការចុុះស ម្ ុះាម្ម្របពន័ធអុីនសធើែិតសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ 
របេ់សបក្ខជន សដ្ើម្បពីិនិតយសម្ើលថាពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់ពកួ្សគម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ឬសទ។ 
Entrant Status Check នឹងអាចចូលសៅសម្ើលបានាម្រយៈសគហទាំពរ័សនោ ត E-DV dvlottery.state.gov  ចាប់
ពីនងៃទី០៧ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៩ រហូតដ្ល់នងៃទ ី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០។ 

ម្របេិនពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ អោក្នងឹម្រតូវសម្ើលទាំពរ័បញ្ជា ក្ម់្យួ (confirmation page) 
ណដ្លនឹងផ្តល់ជាការណែនាំបណនាម្ រមួ្ទាាំងពត័ា៌នេតីពីការបងន់ងលទាក្ទ់ងនឹងអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 
Entrant Status Check  គជឺាវធិីណតម្យួគតណ់ដ្លម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់សបក្ខជន
ជាបស់នោ តទទួលបានពត័ា៌នអាំពកីារជាបស់នោ ត DV នោ ាំ ២០២០ របេ់ពួក្សគ។ ម្រក្េួងការបរសទេរបេ់េហរដ្ា
អាសម្រកិ្នឹងម្និសផ្ញើជាេាំបុម្រត ឬផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់សបក្ខជនជាបស់នោ តាម្អុីណម្ លស ើយ។ សាា នទូត និងសាា នកុ្ង
េ ុលអាសម្រកិ្នឹងម្និផ្តល់ជាបញ្ា ីសបក្ខជនណដ្លជាបស់នោ តស ើយ។ សបក្ខជនណដ្លម្និជាបក់្ម៏្រតូវបានជូនដ្ាំែឹងាម្
រយៈ Entrant Status Check  សនុះដូ្ចគ្មោ ។ សយើងសេោើថា អោក្ចូលសៅសម្ើល Entrant Status Check សដ្ឋយខលួន
ឯង សដ្ឋយម្និគួរពឹងពាក្ស់លើអោក្ដ្នទក្ោុងការពិនិតយនិងផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់អោក្សនុះស ើយ។ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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សដ្ើម្បសីៅរេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្បាន សបក្ខជនជាបស់នោ ត DV ម្រតូវណតានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បចូីលសៅេហរដ្ាអា
សម្រកិ្។ ទម្រម្ង ់DS-260 ពាក្យេុាំទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនា៍ម្អុីនសធើែិតនងិអតតសលខេាា ល់ខលួន ាម្រយៈ
ម្របពន័ធសអ ិចម្រតូនចិ ម្ហ្គនតីកុ្ងេ ុលនឹងេួរេាំែួរម្យួចាំននួអាំពីលក្ខែៈេម្បតតិរបេ់អោក្សដ្ើម្បសីធវើអសនត ម្របសវេន៍
សម្រកាម្ចាបរ់បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្។ េាំែួរទាាំងសនុះរមួ្ានម្របធានបទទាក្ទ់ងនឹងអាំសពើឧម្រក្ិដ្ាក្ម្មនិងេនតិេុខជា
សដ្ើម្។ 

ម្រគបស់បក្ខជនជាបស់នោ តនិងេាជិក្ម្រគួសារ ម្រតូវណតបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការឱ្យបានម្ុននងៃទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ ២០២០។ 
សទាុះជាសម្រកាម្លក្ខខែា ណាក្ស៏ដ្ឋយ ក្ម៏្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬសាា បន័ USCIS ម្និអាចសចញ
ទិដ្ឋា ការ DV ឬអនុម្ត័ការផ្លល េ់បតូរណាម្យួសម្រកាយបរសិចឆទសនុះបានស ើយ សហើយេាជិក្ម្រគួសារទាាំងសនុះក្ម៏្និ
អាចទទួលទិដ្ឋា ការ DV សដ្ើម្បសីៅាម្សម្រកាយសបក្ខជនចម្បងសៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្សៅសម្រកាយកាលបរសិចឆទ
សនុះបានណដ្រ។ 

េូម្សម្ើលេាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្តេម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីដ្ាំសែើ រការសម្រជើេសរ ើេ។ 

ការបញ្ចូលរបូងតឌជីងីល (របូភាព) 

អោក្អាចងតរបូឌីជងីលងមីម្យួ ឬក្អ៏ាចសេកនរបូងតងម ី(ងតក្ោុងរយៈសពលម្របាាំម្យួណខចុងសម្រកាយ) សដ្ឋយក្ម្មវធិីសេកន
ឌីជីង ម្របេិនវរបូភាពសនុះានលក្ខខែា េនិភាគ និងលក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចសរៀបរាបខ់ាងសម្រកាម្។ របូងតចុុះ
ស ម្ ុះសនោ ត DV ម្រតូវណតានលក្ខខែា ដូ្ចនងឹរបូងតសេោើេុាំទិដ្ឋា ការេហរដ្ាអាសម្រកិ្ណដ្រ។ េម្រាបគ់ាំររូបូងតណដ្ល
អាចទទួលយក្បាន េូម្ចុចទីសនុះ។ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-

information-resources/photos/photo-examples.html អោក្ម្និម្រតូវបញ្ចូ លរបូងតចាេ់ ណដ្លងតយូរជាង ៦ 
ណខ ឬរបូងតណដ្លគ្មម នលក្ខែៈេតងដ់្ឋរដូ្ចសរៀបរាបខ់ាងសម្រកាម្ស ើយ។ ការបញ្ចូលរបូងតដ្ណដ្ល ណដ្លអោក្ធាល ប់
បានបញ្ចូលសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះនោ ាំម្ុនៗ របូងតណដ្លបានណក្ណម្រប ឬម្និម្រតូវសៅាម្លក្ខខែា តម្រម្ូវខាងសម្រកាម្ 
នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធ។ 

របូងតរបេ់អោក្ម្រតវូានលក្ខខែា ដូ្ចខាងសម្រកាម្៖ 

 ពែ៌ធម្មជាត ិ
 ចាេ់ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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 ទាំហាំក្ាលសបក្ខជនគឺរវង ១ អុីញ សៅ ១ ៣/៨ អុីញ (២២ ម្.ម្ សៅ ៣៥ ម្.ម្) ឬ ៥០% សៅ ៦៩% នន
ក្ម្ពេ់េរបុរបេ់របូងត រាបច់ាបព់ីចងាក សៅក្ាល។ េូម្សម្ើលលក្ខខែា បសចចក្សទេរបូងតេម្រាប់
ពត័ា៌នបណនាម្។ 

 ងតក្ោុងរយៈសពល ៦ ណខចុងសម្រកាយ សដ្ើម្បសីផ្ាៀងនឹងម្ុខាតរ់បេ់អោក្សពលបចចុបបនោ 
 ផ្លា ាំងខាងសម្រកាយពែ៌.េ  
 ងតចាំពមី្ុខសពញ 
 ទឹក្ម្ុខសេមើ និងសបើក្ណេោក្ 
 េសម្លៀក្បាំពាក្ធ់ម្មាណដ្លអោក្សម្របើជាសរៀងរាល់នងៃ 
 ម្និគួរសម្របើឯក្េណាា នស ើយសៅសពលងត សលើក្ណលងេសម្លៀក្បាំពាក្ស់ាេនណដ្លអោក្សម្របើរាល់នងៃ 
 ម្និម្រតូវពាក្ម់្កួ្ ឬម្រគបក្ាលណដ្លសធវើឱ្យបាាំងេក្ ់សលើក្ណលងណតពាក្ក់្ោុងនយ័សាេនជាសរៀងរាល់នងៃ នផ្ា

ម្ុខម្រតូវឱ្យស ើញសពញ សហើយការសម្របើ្ោួតក្ាលម្និម្រតូវឱ្យបាាំងឬសចញជាម្រេសាលសលើម្ុខស ើយ 
 កាេសាត ប ់ឧបក្រែ៍គ្មម នណខេ និងឧបក្រែ៍ម្រេសដ្ៀងគ្មោ សនុះសផ្េងៗសទៀត ម្និម្រតូវានក្ោុងរបូងតស ើយ 
 ម្និម្រតូវពាក្ណ់វ  នាស ើយ 
 អោក្អាចពាក្ប់ាន ម្របេិនអោក្សម្របើឧបក្រែ៍ជាំនួយការសាត បណ់ដ្លអោក្សម្របើម្របាេ់ជាធម្មា 

េូម្សម្ើលគាំររូបូងតសដ្ើម្បសីម្ើលឧទាហរែ៍របូងតណដ្លអាចនិងម្និអាចទទួលយក្បាន។ សយើងម្និទទួលរបូងត
ណដ្លងតចម្លង ឬបែ័ណ សបើក្បរសេកន ឬឯក្សារផ្លូវការសផ្េងសទៀតយក្បានស ើយ។ សយើងក្ម៏្និទទួលយក្របូងត
ម្របសេទេនលឹក្ របូងតពីទេេនវដ្តី របូងតសចញពីទូរេ័ពា ឬរបូងតម្យួជាំហរស ើយ។  

អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លរបូងតឌីជីងលសៅសពលអោក្ចុុះស ម្ ុះ។ របូងតសនុះម្រតូវានលក្ខែៈដូ្ចខាងសម្រកាម្៖ 

 ជាទម្រម្ង ់JPEG (.jpg)  
 ទាំហាំសេមើឬតិចជាង ២៤០ គ ូីនបត ៍(kilobytes)  
 ានម្រជុងសេមើគ្មោ  (ក្ាំពេ់ម្រតូវសេមើទទឹង) 
 ទាំហាំ ៦០០ x ៦០០ េចិសេល (pixels) 

សតើអោក្ចងស់េកនរបូងតណដ្លានម្រសាបឬ់សទ? សម្រៅពីតម្រម្ូវការរបូងតឌីជីងល របូងតណដ្លានម្រសាបម់្រតូវណត៖ 

 ២ x ២ (៥១ ម្.ម្ x ៥១ ម្.ម្) 
 សេកនក្ោុងទាំហាំ ៣០០ េចិសេលក្ោុងម្យួអុីញ (១២ េចិសេលក្ោុងម្យួម្លីីណម្ ម្រត) 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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អោក្អាចសម្របើសគហទាំពរ័ជាំនួយរបូងតរបេ់ម្រក្េួងការបរសទេអាសម្រកិ្បានសដ្ើម្ប៖ី 

 សម្រជើេសរ ើេរបូងតឌីជីងលណដ្លសៅក្ោុងកុ្ាំពយូទរ័របេ់អោក្ 
 ក្ាំែតទ់ាំហាំនិងបងវិលម្របេិនចាាំបាច ់
 កាតរ់បូងតឱ្យសៅជារាងកាសរណដ្លានទាំហាំសេមើនឹង ៦០០ x ៦០០ េចិសេល 

ងតរបូទារក្ឬកូ្នសក្មងពអីាយុ ១ នោ ាំសៅ ៣ នោ ាំ 

សៅសពលអោក្ងតរបូទារក្ ឬកូ្នសក្មង ម្និម្រតូវានអោក្សផ្េងសៅក្ោុងរបូងតស ើយ សហើយកូ្នរបេ់អោក្ម្រតូវេម្លងឹឱ្យចាំ
ម្ក្កាសម្ រា និងម្រតូវសបើក្ណេោក្។ 

អោក្អាច (ទ១ី) ៖ អោក្អាចដ្ឋក្ស់ក្មងឱ្យសគងសលើម្រក្ណាតេ់ាំពតេ់។ សធវើដូ្ចសនុះ ក្ាលរបេ់កូ្នអោក្ម្រតូវបានក្ល់ 
និងបសងកើតបានជានផ្ាខាងសម្រកាយពែ៌េផ្ងណដ្រ។ ម្និម្រតូវឱ្យានម្រេសាលសលើម្ុខកូ្នរបេ់អោក្ស ើយ ជាពិសេេ
សៅសពលអោក្ងតពីសលើកូ្ន។ 

អោក្អាច (ទ២ី) ៖ យក្ម្រក្ណាតេ់ ម្ក្ម្រគបក្ណនលងអងាុយក្ោុងឡាន សហើយដ្ឋក្កូ់្នរបេ់អោក្ឱ្យអងាុយសដ្ើម្បងីត។ សធវើ
ដូ្ចសនុះ ក្ាលរបេ់កូ្នអោក្ម្រតូវបានក្ល់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.state.gov/content/dam/passports/content-page-resources/FIG_cropper.swf
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េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផុ្ត 

លក្ខខែា តម្រម្វូ 

១. សតើពាក្យថា “ម្របជាជនសដ្ើម្” ឬ “ម្របសទេក្ាំសែើ ត” ាននយ័ដូ្ចសម្តច? 

ម្របជាជនសដ្ើម្ភាគសម្រចើនេាំសៅដ្ល់អោក្ណដ្លរេ់សៅក្ោុងម្របសទេជាក្ល់ាក្ម់្យួ សដ្ឋយម្និគិតអាំពីម្របសទេលាំសៅ ឬ
េញ្ជា តិរបេ់បគុាលសនុះស ើយ។ ម្របជាជនសដ្ើម្ក្អ៏ាចាននយ័ថាជាអោក្ណដ្ល ានេិទធិយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្ 
(charged) អោក្ណាាោ ក្ ់ជាជាងម្របសទេណដ្លសគសក្ើត សម្រកាម្វធិានននាម្រា ២០២ (ខ) ននចាបេ់តីពអីសនត ម្របសវេ
នន៍ិងេញ្ជា ត។ិ 

សដ្ឋយសារានការក្ាំែតច់ាំនួនទិដ្ឋា ការ សៅសលើជនអសនត ម្របសវេនណ៍ដ្លចូលម្ក្ពីម្របសទេឬតាំបនេ់ូម្សិាហ្គេតណា
ម្យួ បុគាលនមី្យួៗម្រតូវយក្ម្របសទេម្យួជាម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ខលួន។ ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្េាំសៅសៅសលើ
ម្របសទេណដ្លអោក្ម្រតូវសគរាបស់ៅក្ោុងការក្ាំែតទ់ិដ្ឋា ការេម្រាបម់្របសទេសនុះ។ ជាទូសៅ ម្របសទេណដ្លានេិទធិ
ដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់អោក្គជឺាម្របសទេណដ្លអោក្សក្ើត។ ប ុណនត អោក្អាចសម្រជើេសរ ើេម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់
អោក្ សៅាម្ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់បតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ ឬម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳពុក្ឬាត យរបេ់អោក្ ម្របេិនអោក្
សក្ើតសៅក្ោុងម្របសទេណដ្លម្និណម្នជាម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳពុក្ាត យអោក្ និងជាម្របសទេណដ្លឪពុក្ាត យរបេ់
អោក្ម្និណម្នជាអោក្រេ់សៅម្រេបចាប ់សៅសពលណដ្លអោក្សក្ើត។ ទាាំងសនុះគឺជាវធិីណដ្លានណតបីប ុសណាណ ុះ ក្ោុងការ
សម្រជើេសរ ើេម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្។ 

ការបញ្ចូលម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ ឬម្របសទេក្ាំសែើ តម្និម្រតឹម្ម្រតូវ (ឧ. ម្របសទេណដ្លអោក្ម្និានទាំនក្់
ទាំនងអវទីាាំងអេ់) អាចសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្។ 

២. សតើខញុ ាំសៅណតអាចដ្ឋក្ព់ាក្យបានឬសទ ម្របេិនសបើខញុ ាំម្និសក្ើតសៅក្ោុងម្របសទេណដ្លានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យផ្ងសនុះ? 

អោក្សៅណតានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ សៅក្ោុងលក្ខខែា ពីរសនុះបាន។ ទីម្យួ ម្របេិនបតី/ម្របពនធណដ្លទទួលេិទធិជាសបក្ខជន
ាម្រយៈអោក្ណដ្លជាអោក្ដ្ឋក្ស់នោ ត សក្ើតសៅក្ោុងម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ អោក្អាចយក្ម្របសទេ ក្ាំសែើ ត
ាម្បត/ីម្របពនធអោក្បាន។ សដ្ឋយសារណត អោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យសដ្ឋយណផ្អក្សៅសលើបតី/ម្របពនធអោក្ អោក្នឹងម្រតូវបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការ
អសនត ម្របសវេនជូ៍នបាន ណតក្ោុងក្រែីណដ្លបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ ានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេប និងម្រតូវបានសចញ
ទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនជូ៍នប ុសណាណ ុះ។ អោក្ទាាំងពីរម្រតូវសធវើដ្ាំសែើ រជាម្យួគ្មោ សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្សដ្ឋយសម្របើម្របាេ់
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សនោ ត DV សនុះ។ ដូ្ចគ្មោ សនុះណដ្រ កូ្នណដ្លសៅក្ោុងបនាុក្របេ់អោក្អាច “យក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្” ម្របសទេ
ក្ាំសែើ តរបេ់ឳពុក្ឬាត យបាន។  

ទីពីរ អោក្អាច “យក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្” ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳពុក្ឬាត យរបេ់អោក្ ម្របេិនឳពុក្និងាត យ
របេ់អោក្ម្និបានសក្ើត ឬរេ់សៅក្ោុងម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្ សៅសពលណដ្លអោក្សក្ើតសទសនុះ។ ជាទូសៅ បុគាល
ាោ ក្ម់្និម្រតូវបានបានចាតទុ់ក្ថាជាម្របជាជនននម្របសទេម្យួ ណដ្លពួក្សគម្និបានសក្ើត ឬចូលេញ្ជា តិសដ្ឋយម្រេប
ចាបស់នុះសទ ម្របេិនជាពួក្សគម្រគ្មនណ់តម្ក្ទេេនក្ិចច (ម្ក្សលង)  េិក្ាក្ោុងម្របសទេសនុះជាបសណាត ុះអាេនោ ឬក្៏
ម្របចាាំការបសណាត ុះអាេនោេម្រាបម់្ុខជាំនួញ ឬការងារសផ្េងៗ ក្ោុងនម្ជាម្រក្ុម្ហ ុន ឬរដ្ឋា េបិាលននម្របសទេម្យួ 
សម្រៅពីម្របសទេណដ្លអោក្សក្ើត។ 

ម្របេិនជាអោក្សេោើយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្វធិណីាម្យួខាងសលើ អោក្ម្រតូវផ្តល់ជាការពនយល់សៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះ 
E-DV ក្ោុងេាំែួរសលខ ៦។ 

ការបញ្ចូលម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ ឬម្របសទេក្ាំសែើ តម្និម្រតឹម្ម្រតូវ (ឧ. ម្របសទេណដ្លអោក្ម្និានទាំនក្់
ទាំនងអវីទាាំងអេ់) អាចសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ ។ 

៣. សហតុអវមី្របជាជនសដ្ើម្ននម្របសទេម្យួចាំននួម្និានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិសីនោ ត DV? 

សគ្មលបាំែងរបេ់សនោ ត DV គឺផ្តល់ឱ្កាេអសនត ម្របសវេនដ៍្ល់ម្របជាជនណដ្លម្និម្ក្ព ី“ម្របសទេណដ្លានជន
អសនត ម្របសវេនស៍ម្រចើន” (high admission)។ ចាបេ់ហរដ្ាអាសម្រកិ្ណចងថា “ម្របសទេណដ្លានជនអសនត ម្របសវេន៍
សម្រចើន” គឺជាម្របសទេណដ្លានម្របជាជនេរបុ ៥០.០០០ នក្ ់ក្ោុងម្របសេទទិដ្ឋា ការម្រគួសារនិងការងារ ណដ្លបាន
ចូលម្ក្រេ់សៅក្ោុងេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ោុងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំចុងសម្រកាយ។ ជាសរៀងរាល់នោ ាំ សាា បន័សេវក្ម្មេញ្ជា តនិិង
អសនត ម្របសវេនរ៍បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្ (USCIS) ជាអោក្គែនសលើតួសលខននការទទលួចូលនិងការេុាំេិទធិរេ់សៅ
របេ់ជនអសនត ម្របសវេនក៍្ោុងម្របសេទទិដ្ឋា ការម្រគួសារនងិការងារ ក្ោុងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំចុងសម្រកាយ សដ្ើម្បកី្ាំែតម់្រប
សទេណដ្លអាចចាតចូ់លជា “ម្របសទេណដ្លានជនអសនត ម្របសវេនស៍ម្រចើន” សហើយម្របជាជនសដ្ើម្នន ម្របសទេទាាំងសនុះ
នឹងម្រតូវចាតទុ់ក្ថាគ្មម នលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ម្របចាាំនោ ាំផ្ងណដ្រ។ សដ្ឋយសារណតការ
គែនសនុះម្រតូវបានសធវើស ើងជាសរៀងរាល់នោ ាំ បញ្ា ីម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ាន លក្ខែៈ េម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនឬ់
ម្និម្រគបម់្រគ្មនអ់ាចផ្លល េ់បតូរពមី្យួនោ ាំសៅម្យួនោ ាំ។ 
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៤. សតើទដិ្ឋា ការ DV នោ ាំ២០២០ ចាំននួប នុម នណដ្លនងឹផ្តល់ជូនសៅម្របជាជនសដ្ើម្ននតាំបនន់ងិម្របសទេណដ្លានេិទធិ
ដ្ឋក្ព់ាក្យនមី្យួៗ?  

សាា បន័សេវក្ម្មេញ្ជា តនិិងអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្ (USCIS) ជាអោក្ក្ាំែតអ់ាំពីចាំននួសនោ ត DV 
ាម្តាំបនជ់ាសរៀងរាល់នោ ាំ ម្រេបសៅាម្របូម្នតណដ្លបានណចងសៅក្ោុងាម្រា ២០៣ (គ) នន INA ។ ចាំនួនទិដ្ឋា ការ
ណដ្លម្រក្េួងការបរទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងសចញជូនដ្ល់ម្របជាជនសដ្ើម្ននម្របសទេនីម្យួៗ នឹងម្រតូវពឹងណផ្អក្សលើ
ក្ម្រម្តិាម្តាំបនណ់ដ្លបានបសងកើត ចាំនួនសបក្ខជនចុុះស ម្ ុះណដ្លម្ក្ពីម្របសទេនីម្យួៗ និងចាំនួនណដ្លសបក្ខជនជាប់
សនោ តណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បទីទួលបានទិដ្ឋា ការ។ ទិដ្ឋា ការណដ្លអាចផ្តល់ជូនសៅម្របជាជនសដ្ើម្
ននម្របសទេណាម្យួនឹងម្និសលើេពីម្របាាំពីរភាគរយននទិដ្ឋា ការេរបុស ើយ។ 

៥. សតើានលក្ខខែា តម្រម្វូអវខីលុះេម្រាបក់្ម្រម្តិេិក្ានងិបទពសិសាធនក៍ារងារ? 

ចាបន់ងិបទបញ្ញតតិរបេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្តម្រម្ូវថា រាល់សបក្ខជន DV ទាាំងអេ់ម្រតូវណតបញ្ចបក់ារេិក្ាយ ងសោច
ណាេ់ម្រតឹម្ក្ម្រម្តិវទិាល័យ ឬការេិក្ាានតនម្លសេមើ ឬានបទពិសសាធនក៍ារងារពីរនោ ាំ ក្ោុងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំចុង
សម្រកាយសៅក្ោុងការងារណដ្លតម្រម្ូវឱ្យានការបែតុ ុះបណាត ល ឬបទពិសសាធនរ៍យៈសពលពីរនោ ាំ។ “ការេិក្ាក្ម្រម្តិ
វទិាល័យ ឬការេិក្ាានតនម្លសេមើ” ាននយ័ថាការបញ្ចបក់ារេិក្ាសដ្ឋយសជាគជយ័សលើម្ុខវជិាា ណដ្លម្រតូវ
ចាំណាយសពល ១២នោ ាំ សៅថាោ ក្ប់ឋម្េិក្ានងិម្ធយម្េិក្ាពីេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬការបញ្ចបក់ារេិក្ាសដ្ឋយសជាគ
ជយ័ក្ោុងម្របសទេសផ្េងសទៀតសលើម្ុខវជិាា ផ្លូវការសៅថាោ ក្ប់ឋម្េិក្ានងិម្ធយម្េិក្ា ណដ្លម្របោក្ម់្របណហលនឹងការ
េិក្ាថាោ ក្វ់ទិាល័យសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។  ានណតការេិក្ាម្ុខវជិាា ផ្លូវការប ុសណាណ ុះណដ្លស្លើយតបសៅនឹងលក្ខ
ខែា តម្រម្ូវសនុះបាន។ ក្ម្មវធិីាម្ម្របពន័ធអុនីសធើែិត ឬេញ្ជញ បម័្រតណដ្លានតនម្លសេមើ (ដូ្ចជាេញ្ជញ បម័្រតតនម្លសេមើ
ទូសៅ (General Equivalency Diploma G.E.D) ម្និអាចទទួលយក្បានស ើយ។ េេ័តុាងននឯក្សារបញ្ជា ក្់
ការេិក្ា ឬបទពិសសាធនក៍ារងារម្រតូវណតដ្ឋក្ជូ់នម្ហ្គនតកុី្ងេ ុលសៅសពលេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ។ 

ម្របេិនអោក្ម្និានលក្ខែៈណដ្លស្លើយតបសៅនឹងលក្ខខែា ការេិក្ា ឬបទពិសសាធនក៍ារងារសទសនុះ ពាក្យចុុះ
ស ម្ ុះរបេ់អោក្នងឹម្រតូវបានបដ្ិសេធសៅសពលេាា េនទ៍ដិ្ឋា ការ សហើយអោក្និងម្រគួសារអោក្នឹងម្និទទួលបាន
ទិដ្ឋា ការស ើយ។ 

៦. សតើការងារម្របសេទណាណដ្លានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបស់នោ ត DV ? 
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ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងសម្របើម្របាេ់ទិនោនយ័ O*Net Online របេ់ម្រក្េួងការងារេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
(DOL) សដ្ើម្បកី្ាំែតល់ក្ខខែា េម្ម្រេបសលើបទពិសសាធនក៍ារងារ។ ម្របពន័ធទនិោនយ័ O*Net Onlineណបងណចក្
បទពិសសាធនក៍ារងារជា “ម្របសេទការងារ” ចាំនួនម្របាាំ។ ម្រេបសពលណដ្លានការងារជាសម្រចើនម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោុង
សគហទាំពរ័របេ់ DOL ម្និណម្នម្រគបក់ារងារទាាំងអេ់ានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV សនុះសទ។ 
សដ្ើម្បាីនលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនណ់ផ្អក្ាម្លក្ខខែា ការងារ អោក្ម្រតូវណតានបទពិសសាធនព៍ីរនោ ាំ ក្ោុងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំ
ចុងសម្រកាយ សលើការងារណដ្លបានចាតចូ់លសៅក្ោុងការសម្រតៀម្វជិាា ជីវៈជាក្ល់ាក្ ់(Specific Vocational 

Preparation (SVP) ណដ្លានក្ម្រម្តិ ៧.០ ឬ ខពេ់ជាងសនុះ។   

ម្របេិនអោក្គ្មម នលក្ខខែា ការេិក្ា ឬបទពិសសាធនក៍ារងារម្រគបម់្រគ្មនស់ទសនុះ ពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្នឹងម្រតូវ
បានបដ្ិសេធសៅសពលេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ សហើយអោក្និងម្រគួសារអោក្នឹងម្និទទួលបានទិដ្ឋា ការស ើយ។ 

៧. សតើខញុ ាំអាចណេវងរក្ការងារណដ្លានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបស់នោ ត DV សៅក្ោុងម្របពន័ធទនិោនយ័ O*Net 

Online របេ់ម្រក្េួងការងារេហរដ្ាអាសម្រកិ្បានសដ្ឋយដូ្ចសម្តច? 

សៅសពលអោក្េាិតក្ោុងសគហទាំពរ័ O*Net Online េូម្អនុវតតាម្ជាំោនខាងសម្រកាម្សដ្ើម្បកី្ាំែតថ់ាការងាររបេ់
អោក្ានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនឬ់សទ៖ 

 ១. សម្រកាម្ “Find Occupation” សម្រជើេសរ ើេ “Job Family” ពីារាងណដ្លបានទាញចុុះ 
 ២. ណេវងរក្ាម្រយៈ “Job Family” សម្រជើេសរ ើេសហើយ ចុច “GO” 
 ៣. ចុចសលើលីង (link) េម្រាបក់ារងារជាក្ល់ាក្រ់បេ់អោក្ 
 ៤. សម្រជើេសរ ើេម្របអប ់“Job Zone” សដ្ើម្បណីេវងរក្សលខម្របសេទការងារណដ្លបានក្ាំែត ់និងក្ម្រម្តិ
ក្ាំែតក់ារសម្រតៀម្វជិាា ជីវៈជាក្ល់ាក្ ់(SVP)។ 
ឧទាហរែ៍ សម្រជើេសរ ើេ Aerospace Engineers ។ សៅខាងសម្រកាម្ Summary Report for Aerospace 

Engineers សម្រកាម្ណផ្ោក្ Job Zone អោក្នឹងស ើញ Job Zone 4 ក្ម្រម្តិ SVP ៧.០ សៅ < ៨.០ ។ សដ្ឋយសម្របើ
ម្របាេ់ឧទាហរែ៍សនុះ Aerospace Engineers គឺជាការងារានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មន។់ 

េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្ េូម្សម្ើល សនោ ត DV - សគហទាំពរ័អាំពីបញ្ា ីការងារ ។ 

៨. សតើានការក្ាំែតអ់ាយុអបបបរាសៅក្ោុងការដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោុងក្ម្មវធិសីនោ ត E-DV ឬសទ? 

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html


16 
 

ម្និានការក្ាំែតអ់ាយុក្ោុងការដ្ឋក្ព់ាក្យស ើយ ប ុណនតលក្ខខែា តម្រម្ូវការការេិក្ាថាោ ក្វ់ទិាល័យ ឬបទ
ពិសសាធនក៍ារងារេម្រាបស់បក្ខជនចម្បងនីម្យួៗសៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យ នឹងសធវើឱ្យសបក្ខជនភាគសម្រចើនណដ្លានអាយុ
សម្រកាម្ ១៨ នោ ាំបាតប់ងេិ់ទធិក្ោុងការដ្ឋក្ព់ាក្យ។  

ការបាំសពញពាក្យចុុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតនិូចេម្រាបក់្ម្មវធីិសនោ ត DV 

៩. សតើខញុ ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសៅសពលណាបាន? 

រយៈសពលដ្ឋក្ព់ាក្យសនោ ត DV នោ ាំ២០២០ នឹងចាបស់ផ្តើម្ពសីា ង ១២៖០០ (នងៃម្រតង)់ Eastern Daylight Time 

(EDT) (GMT-4) នងៃពុធ ទី០៣ ណខតុលា នោ ាំ២០១៨ រហូតដ្ល់សា ង១២៖០០ (នងៃម្រតង)់ Eastern Standard 

Time (EST) (GMT-5) នងៃអងាា រ ទី០៦ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៨។ ជាសរៀងរាល់នោ ាំ ានសបក្ខជនរាបល់ាននក្ប់ាន
ដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះ។ ការក្ាំែតរ់យៈសពលចុុះស ម្ ុះសៅកាលបរសិចឆទខាងសលើសនុះ ធានថាសបក្ខជនម្រតូវបាន ជូន
ដ្ាំែឹងសដ្ឋយទានស់ពលសវលា ម្រពម្ទាាំងផ្តល់ឱ្យទាាំងសបក្ខជនទិដ្ឋា ការ និងសាា នទូតនិងសាា នកុ្ងេ ុលរបេ់ សយើង
ក្ោុងការសរៀបចាំនិងបញ្ចបក់្រែីនីម្យួៗសដ្ើម្បផី្តល់ជាទិដ្ឋា ការ។  

សយើងសលើក្ទឹក្ចិតតអោក្ក្ោុងការដ្ឋក្ព់ាក្យឱ្យបានរេួរាន ់ក្ោុងអាំ ុងសពលចុុះស ម្ ុះ ។ ការចុុះស ម្ ុះដ្ស៏ម្រចើនសៅសពល
ជិតបញ្ចបន់នការចុុះស ម្ ុះ អាចនឹងសធវើឱ្យម្របពន័ធកុ្ាំពយូទរ័ដ្ាំសែើ រការយឺត។ សយើងនឹងម្និទទួលយក្ការចុុះស ម្ ុះ
សម្រកាយសពលនងៃម្រតង ់EST នងៃអងាា រ ទី០៦ ណខវចិឆិកា នម ាំ ២០១៨ ស ើយ។ 

១០. ខញុ ាំសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ សតើខញុ ាំអាចចុុះស ម្ ុះក្ម្មវធិ ីDV បានឬសទ? 

បាន។ សបក្ខជនចុុះស ម្ ុះអាចេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬក្ោុងម្របសទេម្យួសផ្េងសទៀត សហើយពាក្យចុុះស ម្ ុះអាច
ដ្ឋក្ព់ីទីណាក្ប៏ាន។ 

១១. សតើខញុ ាំអាចចុុះស ម្ ុះបានណតម្តងសទណម្នសទ ក្ោុងអាំ ុងសពលចុុះស ម្ ុះ? 

ណម្ន។ ចាបអ់នុញ្ជញ តឱ្យានការចុុះស ម្ ុះណតម្យួប ុសណាណ ុះេម្រាបស់បក្ខជនាោ ក្ក់្ោុងរដូ្វកាលចុុះស ម្ ុះនីម្យួៗ។ 
ម្រក្េួងការបរសទេអាសម្រកិ្សម្របើម្របាេ់បសចចក្វទិាទាំសនើប ណដ្លអាចដ្ឹងថាានពាក្យចុុះស ម្ ុះសម្រចើនដ្ង។ សបក្ខជន
ណដ្លានពាក្យចុុះស ម្ ុះសម្រចើនជាងម្យួ នងឹម្រតវូបាតប់ងេិ់ទធកិ្ោុងក្ម្មវធិ ីDV ។ 

១២. សតើបត/ីម្របពនធខញុ ាំ នងិខញុ ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសផ្េងគ្មោ បានឬសទ? 
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បាន។ បតី/ម្របពនធ អាចដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះ សផ្េងគ្មោ បាន ម្របេិនពួក្សគានលក្ខែៈេម្បតតិណដ្លេម្ម្រេប។ 
ម្របេិនបត/ីម្របពនធអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ បត/ីម្របពនធម្យួសទៀតានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យជាសបក្ខជនទទួលេិទធាិម្រយៈបតី/
ម្របពនធណដ្លជាបស់នោ តបាន។ 

១៣. សតើេាជកិ្ម្រគសួារណាខលុះណដ្លខញុ ាំម្រតវូបញ្ចូលសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះ DV របេ់ខញុ ាំ? 

បត/ីម្របពនធ៖ ម្របេិនអោក្សរៀបការសដ្ឋយម្រេបចាប ់អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លបតី/ម្របពនធអោក្ម្និថាសគរេ់សៅជាម្យួអោក្ ឬាន
បាំែងសធវើអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ស៏ដ្ឋយ។ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លបត/ីម្របពនធអោក្ សបើសទាុះបីជាបចចុបបនោសនុះអោក្
ក្ាំពុងរេ់សៅណបក្គ្មោ ក្ស៏ដ្ឋយ សលើក្ណលងណតអោក្បានរេ់សៅណបក្គ្មោ ាម្ចាប។់ ការរេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេប
ចាបគ់ឺជាការម្រពម្សម្រពៀងរវងបតីម្របពនធណដ្លសៅានចាំែងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប ុណនតរេ់សៅណបក្គ្មោ  សដ្ឋយានសេចក្តី
េសម្រម្ចពីតុលាការ។ ម្របេិនអោក្និងបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្បានរេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាប ់បតី/ម្របពនធអោក្នឹងម្និ
អាចសធវើអសនត ម្របសវេនជ៍ាម្យួអោក្ាម្រយៈក្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយ។ សយើងនឹងម្និពិនយ័អោក្ស ើយ ម្របេិនអោក្
បញ្ចូ លស ម្ ុះបត/ីម្របពនធណដ្លអោក្បានរេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាបស់នុះ។ ម្របេិនអោក្រេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្និ
ានសេចក្តីេសម្រម្ចពីតុលាការ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លស ម្ ុះបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ សបើសទាុះបីជាអោក្ានគសម្រាងថានឹងណលង
លុះគ្មោ ម្ុនអោក្ចុុះស ម្ ុះសនោ ត DV ក្ស៏ដ្ឋយ។ ម្របេិនអោក្ខក្ខានម្និបានចុុះស ម្ ុះបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ ឬចុុះ
ស ម្ ុះបុគាលសផ្េងណដ្លម្និណម្នជាបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ណដ្លានលក្ខខែា េម្ម្រេប សយើងនឹងបដ្ិសេធពាក្យេុាំ
ទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្។ ម្របេិនអោក្ម្និទានប់ានសរៀបការម្រេបចាបស់ៅសពលចុុះស ម្ ុះដ្ឋក្ស់នោ តសនុះ ប ុណនតាន
គសម្រាងសរៀបការម្រេបចាបន់សពលអនគតវញិសនុះ អោក្ម្និម្រតូវចុុះស ម្ ុះបត/ីម្របពនធសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ តសនុះស ើយ 
សដ្ឋយសារណតសនុះជាម្ូលសហតុណដ្លសយើងនឹងបដ្ិសេធពាក្យចុុះស ម្ ុះអោក្។ ម្របេិនអោក្បានណលងលុះគ្មោ សហើយ ឬ
បតី/ម្របពនធអោក្បានទទួលម្រែភាព អោក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លពួក្គ្មតក់្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ស ើយ។ 

ក្រែីសលើក្ណលងណតម្យួគតេ់ម្រាបល់ក្ខខែា តម្រម្ូវសនុះគមឺ្របេិនបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាជន
ានេិទធរិេ់សៅម្រេបចាប ់(ហ្គហាីនកាត) រចួសៅសហើយសនុះ។ ម្របេិនបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជា
អោក្កានហ់្គហាីនកាត អោក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លស ម្ ុះពួក្សគស ើយ។ បតី/ម្របពនធណដ្លានេញ្ជា តអិាសម្រកិ្ ឬជាអោក្កាន់
ហ្គហាីនកាត នឹងម្និតម្រម្ូវឱ្យឬសចញទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ជូនស ើយ។ ដូ្ចសនុះ ម្របេិនអោក្សម្រជើេសរ ើេ “married and 

my spouse IS a US citizen or U.S LPR (សរៀបការសហើយ សហើយបតី/ម្របពនធខញុ ាំានេញ្ជា តអិាសម្រកិ្ ឬជាអោក្
ានហ្គហាីនកាត)” សៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ អោក្នឹងម្និអាចបញ្ចូលពត័ា៌នបណនាម្សទៀតអាំពីបត/ីម្របពនធរបេ់
អោក្សទៀតបានស ើយ។ 
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កូ្នៗ៖ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លពត័ា៌នអាំពីកូ្នៗអោក្ទាាំងអេ់ណដ្លសៅរេ់ ណដ្លម្និទានស់រៀបការ និងណដ្លានអាយុ
សម្រកាម្ ២១ នោ ាំ គិតម្រតឹម្សពលអោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះ DV សលើក្ដ្ាំបូង ម្និថាពួក្សគជាកូ្នបសងកើតរបេ់អោក្ ឬជា
កូ្នចុង (សបើសទាុះបីជាអោក្បានណលងលុះពីឳពុក្/ាត យរបេ់កូ្នៗសនុះក្ស៏ដ្ឋយ) កូ្នៗរបេ់បតី/ម្របពនធអោក្ ឬកូ្នៗ
ណដ្លអោក្ បានយក្ម្ក្ចិញ្ច ឹម្សដ្ឋយម្រេបសៅាម្ចាបរ់បេ់ម្របសទេអោក្។ បញ្ចូលពត័ា៌នកូ្នៗណដ្លានអាយុ
សម្រកាម្ ២១ នោ ាំ គិតម្រតឹម្សពលអោក្ ដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតូនិចសលើក្ដ្ាំបូង សបើសទាុះបកូី្នៗទាាំងសនុះម្និសាោ ក្់
សៅជាម្យួអោក្ ឬអោក្ម្និានបាំែងឱ្យពួក្សគចូលសៅរេ់សៅសម្រកាម្េិទធិក្ម្មវធិីសនោ ត DV ក្ស៏ដ្ឋយ។ អោក្ម្និ
ចាាំបាចប់ញ្ចូ លពត័ា៌នអាំពកូី្នៗ ណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាអោក្កានហ់្គហាីនកាតស ើយ ប ុណនតម្របេិនអោក្បញ្ចូ ល 
ក្អ៏ោក្នងឹម្និម្រតូវបានរងពិនយ័សនុះស ើយ។ 

ឳពុក្ាត យឬបងបអូនបសងកើតរបេ់សបក្ខជនគ្មម នេិទធិទទួលទដិ្ឋា ការ DV ក្ោុងនម្ជាអោក្សៅក្ោុងបនាុក្សទ សហើយម្និគួរ
បញ្ចូ លស ម្ ុះពួក្សគសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្សនុះស ើយ។ 

ម្របេិនអោក្បញ្ចូ លស ម្ ុះេាជិក្ម្រគួសារអោក្សៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះ ពួក្សគម្និចាាំបាចដ់្ឋក្ព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការ ឬម្រតូវ
សធវើអសនត ម្របសវេន ៍ឬសធវើដ្ាំសែើ រជាម្យួអោក្ស ើយ។ ប ុណនត ម្របេិនអោក្ខក្ខានក្ោុងការបញ្ចូលស ម្ ុះអោក្សៅក្ោុងបនាុក្ 
ឬបញ្ចូលស ម្ ុះបគុាលណដ្លម្និណម្នជាជនសៅក្ោុងបនាុក្អោក្ សហើយពួក្សគានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបសៅក្ោុង
ពាក្យចុុះស ម្ ុះសដ្ើម្របេ់អោក្សនុះ ក្រែីរបេ់អោក្នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធសៅសពលអោក្េាា េទិដ្ឋា ការ សហើយនឹង
ម្និានទិដ្ឋា ការសចញជូនអោក្ ឬេាជិក្ម្រគសួារអោក្ស ើយ។ ក្រែីសនុះអនុវតតណតសៅសលើអោក្ណដ្លជាេាជិក្
ម្រគួសារ សៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះដ្ាំបូងប ុសណាណ ុះ ម្និណម្នអនុវតតចាំសពាុះេាជិក្ម្រគសួារណដ្លានសៅសពល
សម្រកាយការចុុះស ម្ ុះសនុះស ើយ។ ម្របេិនបតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មន ់សគសៅណតអាចដ្ឋក្់
ពាក្យចុុះស ម្ ុះសផ្េងម្យួសទៀត សទាុះបីជាសគម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ក្ស៏ដ្ឋយ ឱ្យណតពាក្យ
ចុុះស ម្ ុះទាាំងពីរសនុះានពត័ា៌នលម្អតិអាំពអីោក្សៅក្ោុងបនាុក្ទាាំងអេ់សៅក្ោុងម្រគួសារអោក្ (េូម្សម្ើលេាំែួរេួរ
សម្រចើនបាំផុ្តសលខ ១២ ខាងសលើ) 

១៤. សតើខញុ ាំម្រតវូណតដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសនុះសដ្ឋយខលួនឯងផ្លា ល់ ឬអាចានអោក្ដ្នទបាំសពញជាំនេួខញុ ាំបាន? 

សយើងជូនជាសយបល់ថា អោក្សរៀបចាំនិងដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសដ្ឋយខលួនឯង ប ុណនតអោក្អាចឱ្យអោក្ដ្នទដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះ
ស ម្ ុះជូនអោក្បាន។ ម្និថាអោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសដ្ឋយខលួនឯង ឬាម្រយៈសម្ធាវ ីម្តិតេក្ត ិសាចញ់ាត ិឬអោក្
ដ្នទក្ស៏ដ្ឋយ ានណតពាក្យចុុះស ម្ ុះម្យួប ុសណាណ ុះជាស ម្ ុះរបេ់អោក្។ ក្ោុងនម្ជាសបក្ខជនចុុះស ម្ ុះ អោក្ម្រតូវ
ទទួលខុេម្រតូវសដ្ើម្បធីានថាពត័ា៌នទាាំងឡាយសៅក្ោុងពាក្យចុុះស ម្ ុះគឺម្រតឹម្ម្រតូវនិងសពញសលញ។ ពាក្យចុុះ



19 
 

ស ម្ ុះទាាំងឡាយណាណដ្លម្និម្រតឹម្ម្រតូវឬម្និសពញសលញ នឹងសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិក្ោុងក្ម្មវធិ ីDV ។ សបក្ខជន 
ចុុះស ម្ ុះគួររក្ាសលខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(confirmation number) សដ្ឋយខលួនឯង ដូ្ចសនុះពួក្សគអាចពិនិតយសម្ើលលទធ
ផ្លពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់សគ សដ្ឋយសម្របើម្របាេ់ Entrant Status Check ាម្រយៈសគហទាំពរ័ dvlottery.state.gov 
។ សបក្ខជនដ្ឋក្ព់ាក្យគួររក្ាការចូលសៅកានគ់ែនអីុីណម្ លណដ្លសម្របើម្របាេ់សៅក្ោុងការដ្ឋក្ព់ាក្យ E-DV ។ 

១៥. ខញុ ាំបានចុុះស ម្ ុះេុាំទដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនក៍្ោុងម្របសេទម្យួសផ្េងសទៀត។ សតើខញុ ាំសៅណតអាចដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោុងក្ម្មវធិី
សនោ ត DV បានឬសទ? 

បាន។ 

១៦. សតើសៅសពលណាសនោ ត E-DV បញ្ចូលសៅក្ោុងអុនីសធើែិត? 

អោក្អាចចូលាម្ម្របពន័ធអុីនសធើែិតអាំ ុងសពលចុុះស ម្ ុះចាបស់ផ្តើម្ពីសា ង ១២៖០០ (នងៃម្រតង)់ Eastern 

Daylight Time (EDT) (GMT-4) សៅនងៃពុធ ទី០៣ ណខតុលា នោ ាំ២០១៨ សហើយបញ្ចបស់ៅសា ង ១២៖០០ (នងៃ
ម្រតង)់ Easter Standard Time (EST) (GMT-5) សៅនងៃអងាា រ ទី០៦ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៨។ 

១៧. សតើខញុ ាំអាចទាញយក្ (download) នងិរក្ាទុក្ (save) ពាក្យចុុះស ម្ ុះ E-DV ជាទម្រម្ងក់្ម្មវធិ ីWord 

សហើយបាំសពញវសៅសពលសម្រកាយបានណដ្រសទ? 

សទ។ អោក្នឹងម្និអាចរក្ាទុក្ពាក្យចុុះស ម្ ុះ E-DV ជាក្ម្មវធិីម្យួសផ្េងសទៀតសដ្ើម្បបីាំសពញសៅសពលសម្រកាយបាន
ស ើយ។ ពាក្យចុុះស ម្ ុះ E-DV គឺានណតជាទម្រម្ងអ់ុនីសធើែិតប ុសណាណ ុះ។ អោក្ម្រតូវណតបាំសពញពត័ា៌ននិងបញ្ចូ ល
សៅសលើអុីនសធើែិត។ 

១៨. សតើខញុ ាំអាចរក្ាទុក្ពាក្យចុុះស ម្ ុះសៅសលើអុនីសធើែិតសហើយបាំសពញវសៅសពលសម្រកាយបានណដ្រសទ? 

សទ។ ទម្រម្ងព់ាក្យចុុះស ម្ ុះ E-DV ម្រតូវបានក្ាំែតឱ់្យបាំសពញនិងបញ្ចូ លក្ោុងសពលណតម្តងប ុសណាណ ុះ។ អោក្ានរយៈ
សពល ៦០នទ ីរាបច់ាបព់ីសពលអោក្ទាញយក្ពាក្យម្ក្បាំសពញនិងបញ្ចូ លពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ាម្រយៈសគ
ហទាំពរ័ E-DV។ ម្របេិនអោក្បាំសពញហួេព ី៦០នទ ីសហើយម្និទានប់ានបញ្ចូលពាក្យចុុះស ម្ ុះាម្ម្របពន័ធសអ ិច
ម្រតូនិចសទសនុះ ម្របពន័ធកុ្ាំពយូទរ័នឹងលុបសចាលពត័ា៌នណដ្លបានបញ្ចូលទាាំងអេ់។ ម្របពន័ធកុ្ាំពយូទរ័នឹងលុបសចាលរាល់
ពាក្យចុុះស ម្ ុះទាាំងឡាយណាណដ្លានពត័ា៌នម្និសពញសលញ សធវើដូ្ចសនុះ ពាក្យេុាំទាាំងសនុះនឹងម្និម្រតូវសគរាប់
ថាជាពាក្យចុុះស ម្ ុះណដ្លេាួនគ្មោ នឹងពាក្យណដ្លបាំសពញម្រគបម់្រគ្មនស់ហើយសៅសពលសម្រកាយ។ េូម្អានការណែនាំ

http://www.dvlottery.state.gov/


20 
 

សនោ ត DV ឱ្យបានចាេ់លាេ់ ម្ុនអោក្ចាបស់ផ្តើម្បាំសពញពាក្យសលើម្របពន័ធអុីនសធើែិត សធវើដូ្ចសនុះអោក្ដ្ងឹចាេ់ថា
ពត័ា៌នអវណីដ្លអោក្ម្រតូវការ។  

១៩. ខញុ ាំម្និានឧបក្រែ៍សេកនសទ។ សតើខញុ ាំអាចបញ្ាូ នរបូងតសៅនរណាាោ ក្ស់ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្សដ្ើម្បសីេកន រក្ាទុក្ 
សហើយសផ្ញើាម្នម្របេែីយម៍្ក្ឱ្យខញុ ាំវញិ សដ្ើម្បខីញុ ាំអាចសម្របើវេម្រាបព់ាក្យចុុះស ម្ ុះខញុ ាំបានឬសទ?  

បាន។ ឱ្យណតរបូងតសនុះានលក្ខែៈេម្ម្រេបសៅាម្លក្ខខែា តម្រម្ូវសៅក្ោុងការណែនាំ សហើយម្រតូវបានបញ្ចូល
ាម្ម្របពន័ធសអ ិចម្រតនូិច និងក្ោុងសពលជាម្យួការបាំសពញពាក្យចុុះស ម្ ុះ E-DV។ អោក្ម្រតូវសម្រតៀម្របូងតណដ្លបាន
សេកនឱ្យសហើយ សៅសពលអោក្ក្ាំពុងចុុះស ម្ ុះាម្អុីនសធើែិត។ របូងតនិងពាក្យចុុះស ម្ ុះសនុះម្និអាចបញ្ចូលសៅ
សពលសផ្េងគ្មោ បានស ើយ។ ពាក្យចុុះស ម្ ុះទាាំងម្ូល (របូងតនិងពាក្យ) អាចដ្ឋក្ា់ម្ម្របពន័ធសអ ិចម្រតូនិចពីេហ
រដ្ាអាសម្រកិ្ ឬពីម្របសទេសផ្េងបាន។  

២០. ម្របេិនម្របពន័ធ E-DV បដ្សិេធពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់ខញុ ាំ សតើខញុ ាំអាចចុុះស ម្ ុះម្តងសទៀតបានសទ? 

បាន។ ម្របេិនការចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ម្រតូវបានបាំសពញម្រតមឹ្សា ង ១២ នងៃម្រតង ់Eastern Standard Time (EST) 

(GMT-5) សៅនងៃអងាា រ ទី០៦ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៨។ អោក្នឹងម្និរងពិនយ័អវីស ើយចាំសពាុះការដ្ឋក្ព់ាក្យពីរដ្ង 
ម្របេិនម្របពន័ធ E-DV បានបដ្ិសេធពាក្យចុុះស ម្ ុះសលើក្ទីម្យួរបេ់អោក្សហើយសនុះ។ សដ្ឋយសារណតភាពរ
អាក្រ់អលួរបេ់ម្របពន័ធអុីនសធើែិoត អោក្អាចនឹងម្និទទួលពត័ា៌នអាំពីការបដ្ិសេធភាល ម្ៗស ើយ។ អោក្អាចសាក្
លបងដ្ឋក្ព់ាក្យសម្រចើនដ្ងាម្ណដ្លចាាំបាច ់រហូតដ្ល់ពាក្យណដ្លសពញសលញម្រតូវបានទទួល សហើយអោក្ទទួលបាន 
ពត័ា៌នបញ្ជា ក្។់ សៅសពលអោក្ទទួលបានពត័ា៌នបញ្ជា ក្ស់ហើយ ាននយ័ថាពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ាន     
លក្ខែៈសពញសលញ សហើយអោក្ម្និគួរដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះបណនាម្សទៀតស ើយ។ 

២១. សតើខញុ ាំអាចទទលួការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ស់អ ិចម្រតនូចិសពលណា បនា បព់ខីញុ ាំដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសហើយ? 

អោក្គួរណតទទួលបានការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ភ់ាល ម្ៗ រមួ្ទាាំងសលខកូ្តបញ្ជា ក្ណ់ដ្លអោក្ម្រតូវណតក្តន់ងិរក្ាទុក្។ ប ុណនត 
ភាពរអាក្រ់អលួរបេ់ម្របពន័ធអុនីសធើែិតអាចសធវើឱ្យានការពនារសពល។ អោក្អាចចុចប តុូង “Submit” សម្រចើនដ្ង
ាម្ណដ្លចាាំបាច ់រហូតដ្ល់ពាក្យណដ្លសពញសលញម្រតូវបញ្ាូ ន សហើយអោក្ទទួលបានការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្។់ ប ុណនត 
សៅសពលអោក្ទទួលបានការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ស់ហើយ អោក្ម្និម្រតូវដ្ឋក្ព់ាក្យម្តងសទៀតស ើយ។ 

២២.  ខញុ ាំបានចុចប តុូង “Submit” សហើយ ប ណុនតម្និបានទទលួសលខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(Confirmation Number) សទ។ 
ម្របេិនខញុ ាំបញ្ចូលពាក្យចុុះស ម្ ុះម្យួសទៀត សតើខញុ ាំនងឹម្រតវូបានបដ្សិេធឬសទ? 



21 
 

ម្របេិនអោក្ម្និបានទទួលសលខកូ្តបញ្ជា ក្ស់ទ ពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ម្និម្រតូវបានបញ្ចូលក្ោុងម្របពន័ធកុ្ាំពយូទរ័     
ស ើយ។ អោក្ម្រតូវណតបញ្ចូ លពាក្យចុុះស ម្ ុះម្យួសទៀត។ វនងឹម្និម្រតូវបានចាតចូ់លថាេាួនគ្មោ ស ើយ។ សៅសពល
ណដ្លអោក្ទទួលបានសលខកូ្តបញ្ជា ក្ស់ហើយ អោក្ម្និម្រតូវដ្ឋក្ព់ាក្យម្តងសទៀតស ើយ។ 

ការសម្រជើេសរ ើេ 

២៣. សតើសធវើដូ្ចសម្តចសទើបខញុ ាំដ្ងឹថាខញុ ាំជាបស់នោ ត? 

អោក្ម្រតូវសម្របើសលខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(confirmation number) សដ្ើម្បចូីលសៅកានក់ារណ្ក្លទធផ្លសបក្ខជន (Entrant 

Status Check) ណដ្លានសៅក្ោុងសគហទាំពរ័ E-DV ាម្រយៈ dvlottery.state.gov ចាបព់ីនងៃទ០ី៧ ណខឧេភា 
នោ ាំ២០១៩ ដ្ល់នងៃទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០។ Entrant Status Check គឺជាវធិីណតម្យួគតណ់ដ្លម្រក្េួងការ
បរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងផ្តល់ដ្ាំែឹងដ្ល់អោក្ ម្របេិនអោក្ជាបស់នោ ត ក្ដូ៏្ចជាផ្តល់ការណែនាំបណនាម្អាំពីពាក្យេុាំ
ទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្ និងផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់អោក្អាំពកីាលបរសិចឆទនិងសពលសវលាេាា េនទ៍ដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន។៍ 
សដ្ើម្បសីម្របើម្របាេ់ទិដ្ឋា ការទាាំងអេ់បាន ម្រក្េួងការបរសទេអាសម្រកិ្អាចនឹងសម្របើម្របាេ់ Entrant Status Check 

សដ្ើម្បសីម្រជើេសរ ើេសបក្ខជនបណនាម្សទៀតចាបព់ីនងៃទ០ី៧ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៩ តសៅ។ េូម្រក្ាសលខកូ្តបញ្ជា ក្់
រហូតដ្ល់នងៃទ៣ី០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០ ក្ោុងក្រែីានពត័ា៌នបណនាម្។ ានណតសគហទាំពរ័ម្រក្េួងការបរសទេអា
សម្រកិ្ណតម្យួគត ់ណដ្លបានទទួលេិទធិសលើពាក្យចុុះស ម្ ុះាម្អុីនសធើែិតក្ោុងក្ម្មវធិទីដិ្ឋា ការសនោ ត DV និងការ
ណ្ក្លទធផ្លសបក្ខជន (Entrant Status Check) គ ឺdvlottery.state.gov ។  

ម្រក្េួងការបរសទេនឹងម្និទាក្ទ់ងអោក្សដ្ើម្បមី្របាបថ់ាអោក្ជាបស់នោ តសនុះស ើយ (េូម្សម្ើល េាំែួរេួរញឹក្ញាប់
បាំផុ្តសលខ ២៤)។ 

២៤. សតើសធវើដូ្ចសម្តចសទើបខញុ ាំដ្ងឹថាខញុ ាំម្និជាបស់នោ ត? សតើខញុ ាំនងឹម្រតវូបានផ្តល់ដ្ាំែឹងអវឬីសទ? 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និផ្តល់ដ្ាំែឹងដ្ល់អោក្សដ្ឋយផ្លា ល់ស ើយ ម្របេិនពាក្យចុុះស ម្ ុះរបេ់
អោក្ម្និម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ។ អោក្អាចណ្ក្លទធផ្លពាក្យចុុះស ម្ ុះសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ ាម្រយៈ Entrant 

Status Check សលើសគហទាំពរ័  E-DV ាម្រយៈ dvlottery.state.gov ចាបព់ីនងៃទី០៧ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៩ 
ដ្ល់នងៃទ៣ី០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០។ េូម្រក្ាសលខកូ្តបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្រហូតដ្ល់យ ងសោចណាេ់ម្រតឹម្នងៃទ ី
៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០។ (ពត័ា៌នលទធផ្លេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំម្ុន DV នោ ាំ២០១៩ អាចចូលសៅ
សម្ើលបានចាបព់ីនងៃទ១ី៥ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៨ ដ្ល់នងៃទ ី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៩)។ 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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២៥. សតើខញុ ាំម្រតវូសធវើដូ្ចសម្តចម្របេិនខញុ ាំបាតស់លខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(confirmation number) របេ់ខញុ ាំ? 

អោក្ម្រតូវានសលខកូ្តបញ្ជា ក្ស់ដ្ើម្បចូីលសៅ Entrant Status Check ។ ឥ ូវសនុះានក្ម្មវធិីណដ្លអាចសម្របើម្របាេ់
បានសៅក្ោុង  Entrant Status Check (ESC) សៅសលើសគហទាំពរ័របេ់ E-DV ណដ្លនឹងអនុញ្ជញ តឱ្យអោក្ទាញយក្
សលខកូ្តបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្ ាម្រយៈអាេយដ្ឋា នអុីណម្ លណដ្លអោក្បានចុុះស ម្ ុះ សដ្ឋយបញ្ចូលនូវពត័ា៌នផ្លា ល់
ខលួនម្យួចាំនួនសដ្ើម្បបីញ្ជា ក្ព់អីតតេញ្ជញ ែរបេ់អោក្។ 

សាា នទូតអាសម្រកិ្និងសាា នកុ្ងេ ុល ម្រពម្ទាាំងម្ជឈម្ែា លសាា នកុ្ងេ ុលសខនងក័្គ ី(Kentucky Consular 

Center) ម្និអាចណ្ក្សាា នភាពសនោ តជូនអោក្ ឬផ្តល់ជាសលខកូ្តបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្សដ្ឋយផ្លា ល់បានសទ (សម្រៅណតពី
ាម្រយៈក្ម្មវធិីទាញយក្ Entrant Status Check ប ុសណាណ ុះ)។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និអាចផ្តល់
ជាបញ្ា ីអោក្ជាបស់នោ តសដ្ើម្បបីនតដ្ាំសែើ រការទិដ្ឋា ការបានស ើយ។  

២៦. សតើខញុ ាំនងឹទទលួបានពត័ា៌នពមី្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ាម្រយៈអុណីម្ លឬនម្របេែីយឬ៍សទ? 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និជូនជាលិខតិពត័ា៌នអវដី្ល់អោក្ស ើយ។ រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្
នឹងម្និសផ្ញើជាអុីណម្ លសដ្ើម្បផី្តល់ពត័ា៌នដ្ល់បុគាលណាម្យួថាពួក្សគជាបស់នោ តស ើយ សហើយក្ន៏ឹងគ្មម នគសម្រាងថា
នឹងសម្របើម្របាេ់អុីណម្ លេម្រាបស់គ្មលបាំែងសនុះក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ២០២០ សនុះណដ្រ។ ម្របេិនអោក្ជាសបក្ខជន
ជាបស់នោ ត អោក្នងឹទទួលបានណតពត័ា៌នអុីណម្ លអាំពីការេាា េទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្បនា បព់ីអោក្បានស្លើយតបសៅនឹង
ពត័ា៌នអាំពីសេចក្តីណែនាំសៅសលើ Entrant Status Check ប ុសណាណ ុះ ។ អុីណម្ លទាាំងសនុះនឹងម្និានពត័ា៌នអាំពី
កាលបរសិចឆទនិងសពលសវលាេាា េនស៍ ើយ។ អុីណម្ លទាាំងសនុះម្រគ្មនណ់តម្របាបអ់ោក្ឱ្យសៅសគហទាំពរ័ Entrant Status 

Check េម្រាបព់ត័ា៌នលម្អតិប ុសណាណ ុះ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្អាចនឹងសផ្ញើជាអុីណម្ លសដ្ឋយរ ាំលឹក្
ដ្ល់សបក្ខជនសនោ ត DV ឱ្យសៅសម្ើល ESC សដ្ើម្បណី្ក្សម្ើលលទធផ្លរបេ់ខលួន។ ប ុណនតអុីណម្ លទាាំងសនុះនឹងម្និ
បងាា ញស ើយថាសបក្ខជនជាបឬ់ក្អ៏តស់នុះស ើយ។ 

ានណតសគហទាំពរ័ណដ្លបញ្ចបស់ដ្ឋយ “.gov” ប ុសណាណ ុះ ណដ្លជាសគហទាំពរ័ផ្លូវការរបេ់រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 
សគហទាំពរ័សផ្េងសទៀត (ឧ. ណដ្លបញ្ចបស់ដ្ឋយ “.com”  “.org” ឬ “.net”) ម្រគ្មនណ់តផ្តល់ជាពត័ា៌ន នងិសេវក្ម្មពាក្់
ពន័ធនឹងអសនត ម្របសវេន ៍និងទដិ្ឋា ការប ុសណាណ ុះ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និគ្មាំម្រទ ម្និយល់ម្រេប ម្និ
សលើក្ទឹក្ចិតតអោក្ឱ្យផ្តល់ជាពត័ា៌ន ឬឯក្សារណាម្យួសៅសលើសគហទាំពរ័ទាាំងសនុះស ើយ។ 
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អោក្អាចទទួលអុីណម្ លពីសគហទាំពរ័ម្យួចាំននួ ណដ្លបសញ្ជឆ តអោក្ឱ្យសផ្ញើជាសាចម់្របាក្ ់ឬផ្តល់ជាពត័ា៌នផ្លា ល់ខលួនជា    
សដ្ើម្។ អោក្អាចម្រតូវេុាំឱ្យបងម់្របាក្ស់លើពាក្យចុុះស ម្ ុះ និងពត័ា៌នអាំពនីីតិវធិីអសនត ម្របសវេន ៍ណដ្លពត័ា៌នទាាំងសនុះ
ានផ្តល់ជូនសដ្ឋយឥតគិតនងលសៅសលើសគហទាំពរ័ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ travel.state.gov ឬាម្រយៈ
សគហទាំពរ័សាា នទូត ឬសាា នកុ្ងេ ុលេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ បណនាម្ពីសនុះ អងាការឬសគហទាំពរ័ទាាំងសនុះអាចានបាំែង
ចងលួ់ចលុយរបេ់អោក្ សដ្ឋយគិតនងលសៅសលើសេវក្ម្មពាក្ព់ន័ធនងឹសនោ ត DV ជាសដ្ើម្។ ម្របេិនអោក្សផ្ញើម្របាក្ស់ៅអងា
ការសម្រៅរដ្ឋា េបិាលនិងសគហទាំពរ័ទាាំងសនុះសហើយសនុះ ពួក្សគអាចនឹងបញ្ឈបទ់ាំនក្ទ់ាំនងជាម្យួអោក្ភាល ម្។ បណនាម្
ពីសនុះ អោក្ម្និម្រតូវសផ្ញើពត័ា៌នផ្លា ល់ខលួនសៅសគហទាំពរ័ទាាំងសនុះស ើយ សដ្ឋយសារណតវអាចម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់សដ្ើម្បី
លួចអតតេញ្ជញ ែរបេ់អោក្ ។ 

អុីណម្ លសបាក្បសញ្ជឆ តទាាំងសនុះអាចសផ្ញើម្ក្ពជីនណដ្លបនលាំថាានទាំនក្ទ់ាំនងជាម្យួនឹងម្ជឈម្ែា លសាា នកុ្ងេ ុល
សខនងក័្គ ី(Kentucky Consular Center) របេ់ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ េូម្ចងចាាំថា រដ្ឋា េបិាល
អាសម្រកិ្នងឹម្និសផ្ញើអុណីម្ លសដ្ើម្បផី្តល់ដ្ាំែឹងដ្ល់សបក្ខជនថាពកួ្សគជាបស់នោ តសទ សហើយក្គ៏្មម នគសម្រាងថានងឹសម្របើម្របាេ់
អុណីម្ លេម្រាបក់្ម្មវធិសីនោ ត DV ២០២០ សនុះស ើយ។ ម្រក្េួងការបរសទេនងឹម្និសេោើឱ្យអោក្បញ្ាូ នជាសាចម់្របាក្់
ាម្រយៈនម្របេែីយ ៍ឬាម្សេវក្ម្មសវេសេាើន យូសនៀន (Western Union) ស ើយ។ 

២៧. សតើនងឹានសបក្ខជនប នុម នអោក្នងឹម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេេម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ ២០២០? 

េម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ២០២០ នឹងានទិដ្ឋា ការចាំននួ ៥០.០០០ ចាប។់ សដ្ឋយសារណត សបក្ខជនម្យួចាំនួនក្ោុង
ចាំសណាម្សបក្ខជន ៥០.០០០ នក្ដ់្ាំបូង ណដ្លបានជាបស់នោ ត នឹងម្និានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាប់
ទិដ្ឋា ការ ឬបនតក្រែីរបេ់ពកួ្សគឱ្យ្នដ្ល់ការសចញទដិ្ឋា ការសនុះ ពាក្យចុុះស ម្ ុះសម្រចើនជាង ៥០.០០០ ចាប ់
នឹងម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បធីានថាចាំនួនទិដ្ឋា ការណដ្លានទាាំងអេ់េុទធណតម្រតូវសចញជូនសបក្ខជន។ ប ុណនត ចាំែុច
សនុះក្ា៏ននយ័ថា អាចនឹងម្និានចាំននួទិដ្ឋា ការម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបអ់ោក្ណដ្លបានជាបស់នោ តដ្ាំបូងៗផ្ងណដ្រ។ 

អោក្អាចណ្ក្ Entrant Status Check ាម្សគហទាំពរ័របេ់សនោ ត E-DV សដ្ើម្បពីិនិតយសម្ើលថាសតើអោក្ម្រតូវបាន
សម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បបីនតក្រែីរបេ់អោក្ សហើយបញ្ចូលអោក្សៅក្ោុងបញ្ា ីសបក្ខជនជាបស់នោ តឬសទ។ ការេាា េនេ៍ម្រាប់
ក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៩ នឹងចាបស់ផ្តើម្សៅណខតុលា នោ ាំ២០១៨ េម្រាបអ់ោក្ជាបស់នោ តណដ្លបានបញ្ចូលឯក្
សារណដ្លពាក្ព់ន័ធម្ុនការេាា េន ៍និងពត័ា៌នបណនាម្សទៀតណដ្លបានសេោើសៅាម្សេចក្តណីែនាំណដ្លបានជូនជា
ពត័ា៌ន។ សបក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លបានផ្តល់ពត័ា៌នណដ្លតម្រម្ូវទាាំងអេ់សហើយ នឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូនជាពត័ា៌ន

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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េម្រាបក់ារេាា េនរ៍បេ់ពួក្សគាម្រយៈ Entrant Status Check សៅសលើសគហទាំពរ័របេ់សនោ ត E-DV ក្ោុង    
រយៈសពលបនួសៅម្របាាំម្យួេបាត ហ៍ ម្ុនេាា េជាម្យួនងឹម្ហ្គនតីកុ្ងេ ុល។ 

ជាសរៀងរាល់ណខ ទិដ្ឋា ការនឹងម្រតូវសចញជូនដ្ល់សបក្ខជនណដ្លានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បទីទួលទិដ្ឋា ការក្ោុងក្ាំ ុង
ណខសនុះ ដ្រាបណាសៅណតានទិដ្ឋា ការសៅេល់។ សៅសពលណដ្លទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ចាំនួន ៥០.០០០ ចាប ់ម្រតូវ
បានសចញជូនអេ់សហើយសនុះ ក្ម្មវធិីក្ន៏ងឹបញ្ចបណ់ដ្រ។ ចាំននួទិដ្ឋា ការអាចម្រតូវបានសចញជូនអេ់ម្នុណខក្ញ្ជញ  
២០១៩។ សបក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លានបាំែងចងទ់ទួលបានទិដ្ឋា ការ ម្រតូវណតសម្រតៀម្ខលួនឱ្យបានេម្ម្រេបេម្រាប់
ក្រែីរបេ់ពួក្សគ។ សបក្ខជនណដ្លម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ឋយនចដ្នយម្និណម្នាននយ័ថាសគនងឹទទលួបានទដិ្ឋា ការ
សនុះស ើយ។ ការជាបស់នោ តសនុះម្រគ្មនណ់តាននយ័ថាអោក្ានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យេុាំទដិ្ឋា ការ
សនោ ត DV ប សុណាណ ុះ។ ម្របេិនសលខលាំដ្ឋបរ់បេ់អោក្ានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបដ់្ាំសែើ រការចុងសម្រកាយ 
អោក្អាច ានឱ្កាេសម្រចើនសដ្ើម្បទីទលួបានទដិ្ឋា ការ DV។ ានណតទដិ្ឋា ការ ៥០.០០០ ចាបប់ សុណាណ ុះ ណដ្លនងឹ
សចញ ជូនសបក្ខជនណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតដូិ្ចសនុះ។ 

២៨. សតើសបក្ខជនណដ្លជាបស់នោ តនងឹម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេដូ្ចសម្តច? 

ការជូនដ្ាំែឹងននការសម្រជើេសរ ើេជាផ្លូវការនងឹសធវើស ើងាម្រយៈ Entrant Status Check ណដ្លអាចចូលសម្ើល
បានចាបព់នីងៃទ០ី៧ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៩ រហូតដ្ល់នងៃទ ី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០ សៅសលើសគហទាំពរ័ E-DV 

dvlottery.state.gov ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និផ្តល់ដ្ាំែឹងឬលិខតិាម្រយៈអុណីម្ ល ឬ
នម្របេែីយស៍ៅសបក្ខជនស ើយ។ រាល់អុណីម្ លឬលិខតិាម្នម្របេែីយទ៍ាាំងឡាយណាណដ្លបញ្ជា ក្ថ់ាអោក្ម្រតវូបាន
សម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បទីទលួសនោ ត DV ណដ្លគ្មម នម្របេពម្ក្ពមី្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ គមឺ្និម្រតមឹ្ម្រតវូស ើយ។ 
រាល់ទាំនក្ទ់ាំនងាម្អុណីម្ លណដ្លអោក្ទទលួបានពមី្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ នងឹម្របាបអ់ោក្ឱ្យសៅសម្ើលក្ោុង 
Entrant Status Check េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពពីាក្យេុាំទដិ្ឋា ការរបេ់អោក្។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអា
សម្រកិ្នងឹម្និសេោើឱ្យអោក្បញ្ាូ នជាសាចម់្របាក្ា់ម្រយៈនម្របេែីយ ៍ឬាម្រយៈសេវក្ម្មសផ្េងសទៀតដូ្ចជាសវេសេាើន 
យូសនៀន (Western Union) សនុះស ើយ។  

ម្រគបព់ាក្យចុុះស ម្ ុះទាាំងអេ់ណដ្លទទួលបានពតីាំបនន់ីម្យួៗម្រតូវបានដ្ឋក្ស់លខសដ្ឋយណ ក្ពីគ្មោ ។ សៅរដូ្វកាល
បញ្ចបន់នការចុុះស ម្ ុះ ម្របពន័ធកុ្ាំពយូទរ័នឹងសម្រជើេសរ ើេពាក្យចុុះស ម្ ុះសដ្ឋយនចដ្នយពបីណាត ពាក្យចុុះស ម្ ុះទាាំងអេ់
ណដ្លបានទទួលពតីាំបនន់ីម្យួៗ។ ក្ោុងតាំបនន់ីម្យួៗ ពាក្យចុុះស ម្ ុះទីម្យួណដ្លបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ឋយនចដ្នយ 
នឹងជាក្រែីដ្ាំបូងណដ្លបានចុុះបញ្ា ី។ ពាក្យចុុះស ម្ ុះទីពរីណដ្លបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ឋយនចដ្នយ នឹងជាក្រែីទពីីរ
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ណដ្លបានចុុះបញ្ា ី។ល។ ក្ោុងអាំ ុងរដូ្វកាលចុុះ ម្រគបព់ាក្យចុុះស ម្ ុះទាាំងអេ់ណដ្លទទលួបានពីតាំបនន់ីម្យួៗនឹង
ានឱ្កាេសេមើៗគ្មោ ក្ោុងការម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ។ សៅសពលណដ្លពាក្យចុុះស ម្ ុះម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ សបក្ខជននឹង
ទទួលបានពត័ា៌នអាំពីការជាបស់នោ តាម្រយៈ Entrant Status Check ចាបព់ីនងៃទ០ី៧ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៩ 
សៅក្ោុងសគហទាំពរ័ E-DV dvlottery.state.gov ។ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ សហើយអោក្ស្លើយតបសៅនឹង  
សេចក្តីណែនាំណដ្លបានផ្តល់ជូនាម្អុនីសធើែិតសៅសលើ Entrant Status Check ម្ជឈម្ែា លសាា នកុ្ងេ ុល
សខនងក័្គ ីននម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ នឹងដ្ាំសែើ រការក្រែីរបេ់អោក្ រហូតដ្ល់សបក្ខជនជាបស់នោ តម្រតូវ
បានណែនាំដ្ល់ការេាា េទិដ្ឋា ការសៅសាា នទូត ឬសាា នកុ្ងេ ុលេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬរហូតដ្ល់សបក្ខជនណដ្លសៅ
េហរដ្ាអាសម្រកិ្ ណដ្លក្ាំពុងដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំេិទធិរេ់សៅ បានដ្ឋក្ព់ាក្យសៅការយិល័យ USCIS។ 

២៩. សពលសនុះខញុ ាំេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ ម្របេិនជាបស់នោ ត សតើខញុ ាំអាចេុាំេិទធរិេ់សៅ សៅឯ USCIS បានសទ? 

អាចបាន។ ក្ោុងក្រែីណដ្លអោក្ានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបក្ោុងការេុាំេិទធិរេ់សៅ សម្រកាម្បទបញ្ញតតិននាម្រា 
២៤៥ ននចាបេ់តីពីអសនត ម្របសវេនន៍ិងេញ្ជា ត ិ(INA) អោក្អាចដ្ឋក្ព់ាក្យសៅ USCIS សដ្ើម្បេុីាំេិទធិជាអោក្រេ់សៅ         
អចិនហ្គនតយ។៍ អោក្ម្រតូវម្របាក្ដ្ថា USCIS អាចដ្ាំសែើ រការក្រែីរបេ់អោក្បានដូ្ចជា ការដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំសៅបរសទេ
ណាម្យួេម្រាបប់តី/ម្របពនធ ឬេម្រាបកូ់្នៗសម្រកាម្អាយុ ២១ នោ ាំ ម្ុននងៃទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០ សដ្ឋយសារណត
ម្របេិនកាលបរសិចឆទសនុះម្ក្ដ្ល់ ាននយ័ថាេិទធិរបេ់អោក្សៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ២០២០ នឹងផុ្តេុពលភា
ព។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និអនុម្ត័ ឬសធវើការផ្លល េ់បតូរណាម្យួេម្រាបក់្ម្មវធិ ីDV នោ ាំ២០២០ 
ស ើយ ចាបព់ីយប ់EDT សៅនងៃទី ៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០ សទាុះសម្រកាម្លក្ខខែា ណាក្ស៏ដ្ឋយ។  

៣០. ម្របេិនខញុ ាំជាបស់នោ ត សតើខញុ ាំាន េិទធយូិរប ណុាណ សដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យេុាំទដិ្ឋា ការ DV? 

ម្របេិនអោក្ជាបស់នោ តក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ២០២០ អោក្ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការណតម្រតឹម្ក្ោុងអាំ ុងនោ ាំសារសពើ
ពនធ ២០២០ របេ់រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្ប ុសណាណ ុះ ណដ្លចាបស់ផ្តើម្ពីនងៃទី១ ណខតុលា នោ ាំ២០១៩ រហូតដ្ល់នងៃ
ទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០។ សយើងសេោើថាសបក្ខជនណដ្លជាបស់នោ ត ដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការឱ្យបាននបប់ាំផុ្តសៅ
សពលណដ្លសលខលាំដ្ឋបក់្ម្មវធិីសនោ តរបេ់ពួក្សគានេុពលភាព។ 

សដ្ឋយគ្មម នក្រែីសលើក្ណលង ម្រគបស់បក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មន ់ម្រតវូណតទទលួទដិ្ឋា ការ ឬេុាំ
េិទធរិេ់សៅឱ្យបានម្នុ បញ្ចបន់ោ ាំសារសពើពនធ។  េូម្បញ្ជា ក្ថ់ាគ្មម នការបនតអតាម្របសយជនស៍នោ ត DV សៅនោ ាំបនា ប់
េម្រាបស់បក្ខជនជាបស់នោ ត ប ណុនែម្និបានទទួលទិដ្ឋា ការម្រតមឹ្នងៃទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០ (សៅសពលបញ្ចបន់ោ ាំ
សារសពើពនធ) សនុះស ើយ។ បណនាម្ពីសនុះ បតី/ម្របពនធនងិកូ្នៗណដ្លទទួលបានេិទធាិម្រយៈសបក្ខជនជាបស់នោ ត DV 
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នោ ាំ២០២០ អាចទទួលបានទដិ្ឋា ការសៅក្ោុងម្របសេទសនោ ត DV ចាបព់ីនងៃទ១ី ណខតុលា នោ ាំ២០១៩ ដ្ល់ នងៃទី៣០ 
ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០២០ ប ុសណាណ ុះ។ សបក្ខជនណដ្លបានដ្ឋក្ព់ាក្យពីសម្រៅម្របសទេនឹងទទួលបានសេចក្តីជូនដ្ាំែឹងអាំពី 
ការេាា េពីម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ាម្រយៈ Entrant Status Check សៅសលើសគហទាំពរ័ E-DV 
ក្ោុងរយៈសពលបនួសៅម្របាាំម្យួេបាត ហ៍ម្ុនការេាា េនណ៍ដ្លបានក្ាំែត។់ 

៣១. ម្របេិនសបក្ខជនជាបស់នោ តសាល ប ់សតើក្រែីសនុះនងឹានបញ្ជា អវឬីសទ? 

ម្របេិនសបក្ខជនជាបស់នោ តសាល ប ់ម្ុនសបក្ខជនសនុះសធវើដ្ាំសែើ រសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬេុាំេិទធិរេ់សៅ ក្រែី DV 
សនុះ នឹងម្រតូវបិទសដ្ឋយេវ័យម្របវតតិ។ បតី/ម្របពនធឬកូ្នៗណដ្លទទួលេិទធិាម្រយៈសបក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លសាល បស់នុះ 
នឹងអេ់េិទធទិទួលសនោ តទិដ្ឋា ការ DV ។ រាល់ទិដ្ឋា ការណាណដ្លបានសចញជូនពកួ្សគនឹងម្រតូវបានដ្ក្ទុក្វញិ។ 

ការបងន់ងល 

៣២. សតើខញុ ាំម្រតវូបងន់ងលអេ់ប នុម ន សដ្ើម្បអីាចចុុះស ម្ ុះក្ម្មវធិសីនោ ត DV បាន? 

សបក្ខជនដ្ឋក្ព់ាក្យចុុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតនូចិនងឹម្និម្រតវូចាំណាយសលើនងលអវសីនុះស ើយ។ ប ុណនត ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេ
សរ ើេ សហើយដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការសនោ ត DV អោក្ម្រតូវបងន់ងលទិដ្ឋា ការ សៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការ និងការេាា េ
សដ្ឋយផ្លា ល់សៅសបឡាក្រកុ្ងេ ុល សៅឯសាា នកុ្ងេ ុល ឬសាា នទូតេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ ម្របេិនអោក្ជាសបក្ខជនជាប់
សនោ តេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សហើយអោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យាម្ USCIS សដ្ើម្បេុីាំេិទធិរេ់សៅ អោក្នឹងម្រតូវបងន់ងលនន
ណដ្លតម្រម្ូវសដ្ឋយផ្លា ល់សៅ USCIS ។ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ អោក្នឹងទទួលបានពត័ា៌នលម្អតិអាំពីការ
បងន់ងលណដ្លតម្រម្ូវេម្រាបព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការ DV និងអសនត ម្របសវេន ៍សដ្ឋយភាា បម់្ក្នូវការណែនាំ ណដ្លបានផ្តល់
ជូនាម្រយៈសគហទាំពរ័ E-DV គឺ dvlottery.state.gov ។ 

៣៣. សតើខញុ ាំម្រតវូបងន់ងលទដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍DV សដ្ឋយដូ្ចសម្តចនងិសៅទណីា ម្របេិនខញុ ាំជាបស់នោ ត? 

ម្របេិនអោក្បានជាបស់នោ តសហើយ អោក្នឹងទទួលបានការណែនាំេម្រាបដ់្ាំសែើ រការពាក្យេុាំទិដ្ឋា ការ DV ាម្រយៈ 
Entrant Status Check សៅសគហទាំពរ័ dvlottery.state.gov ។ អោក្នងឹម្រតូវបងន់ងលទិដ្ឋា ការសនោ ត DV និងអសនត
ម្របសវេនទ៍ាាំងអេ់សដ្ឋយផ្លា ល់សៅសាា នទូត ឬសាា នកុ្ងេ ុលេហរដ្ាអាសម្រកិ្សៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំទិដ្ឋា ការ។ 
សបឡាក្រកុ្ងេ ុលនឹងផ្តល់ជូនអោក្នូវបងាក នន់ដ្បងម់្របាក្រ់បេ់រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្ក្វញិភាល ម្ៗ។ អោក្ម្និ
ម្រតូវសផ្ញើម្របាក្េ់ម្រាបន់ងលសនោ ត DV សៅនរណាាោ ក្ា់ម្រយៈនម្របេែីយ ៍ាម្សវេសេាើនយូសនៀន ឬសេវក្ម្មដ្ឹក្
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ជញ្ាូ នសផ្េងសទៀតស ើយ ម្របេិនអោក្ក្ាំពុងដ្ឋក្ព់ាក្យទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនស៍ៅសាា នទូត ឬសាា នកុ្ងេ ុលេហរដ្ា       
អាសម្រកិ្។ 

ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសហើយអោក្ក្ាំពុងេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សហើយានគសម្រាងដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំេិទធរិេ់
សៅជាម្យួ USCIS អោក្អាចចូលសៅសម្ើលសៅទាំពរ័ពត័ា៌នណែនាំាម្រយៈ Entrant Status Check សៅសគ
ហទាំពរ័ dvlottery.state.gov ណដ្លានពត័ា៌នណែនាំអាំពីវធិីបញ្ាូ នម្របាក្ប់ងន់ងលលទធផ្លសនោ ត DV សៅធនគ្មរ
សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 

៣៤. ម្របេិនខញុ ាំដ្ឋក្ព់ាក្យ DV ប ណុនតម្និានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មន ់សតើខញុ ាំនងឹទទលួម្របាក្ណ់ដ្លខញុ ាំបានបងេ់ម្រាប់
ទដិ្ឋា ការ ម្ក្វញិឬសទ? 

សទ។ ការបងន់ងលទិដ្ឋា ការនឹងម្និេងសៅសបក្ខជនវញិស ើយ។ អោក្ម្រតូវានម្រគបល់ក្ខែៈេម្បតតិទាាំងអេ់េម្រាប់
ទិដ្ឋា ការ ដូ្ចបានលម្អតិសៅក្ោុងសេចក្តីណែនាំទាាំងសនុះ។ ម្របេិនម្ហ្គនតីកុ្ងេ ុលក្ាំែតថ់ាអោក្ម្និានលក្ខែៈ
េម្ម្រេបសដ្ើម្បទីទួលទិដ្ឋា ការ ឬអោក្ម្និានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ម្រកាម្ចាបរ់បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្សទសនុះ ម្ហ្គនតី
កុ្ងេ ុលនឹងម្និអាចសចញទដិ្ឋា ការជូនអោក្បានស ើយ សហើយអោក្នឹងម្និផ្តល់ជូននងលណដ្លបានបងវ់ញិសនុះស ើយ។ 

ភាពមិ្នានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេប 

៣៥. ក្ោុងនម្ជាសបក្ខជនសនោ ត DV សតើខញុ ាំអាចទទលួការសលើក្ណលងសលើក្រែីននភាពម្និានលក្ខែៈេម្បតតេិម្
ម្រេបេម្រាបទ់ដិ្ឋា ការបានឬសទ? សតើពាក្យេុាំការសលើក្ណលងរបេ់ខញុ ាំទទលួបានដ្ាំសែើ រការពសិេេណាម្យួឬសទ? 

សបក្ខជនសនោ ត DV ទាាំងអេ់ម្រតូវអនុវតតម្រគបក់្រែីននភាពម្និានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបេម្រាបទ់ិដ្ឋា ការ
អសនត ម្របសវេន ៍ណដ្លបានបញ្ជា ក្ក់្ោុងចាបេ់តីពីអសនត ម្របសវេនន៍ិងេញ្ជា ត ិ(INA) ។ ម្និានាម្រាពិសេេណា
ម្យួេតីពកីារសលើក្ណលងចាំសពាុះក្រែីននភាពម្និានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបេម្រាបទ់ិដ្ឋា ការសម្រៅពីចាំែុច 
ណដ្លបានបញ្ជា ក្ស់ៅក្ោុង INA ឬដ្ាំសែើ រការពិសេេណាម្យួេម្រាបក់ារសេោើេុាំការសលើក្ណលងសនុះស ើយ។ 
ាម្រាទូសៅម្យួចាំនួនទាក្ទ់ងនឹងការសលើក្ណលង េម្រាបអ់ោក្ណដ្លានសាចញ់ាតិជតិេោិទធ ណដ្លានេញ្ជា ត ិ  
អាសម្រកិ្ ឬអោក្កានហ់្គហាីនកាត អាចផ្តល់ជូនសៅសបក្ខជនសនោ ត DV បានក្ោុងក្រែីម្យួចាំនួន ប ុណនតសដ្ឋយសារណត     
រយៈសពលានក្ម្រម្តិសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV អាចបងកលក្ខែៈលាំបាក្េម្រាបស់បក្ខជនក្ោុងការទទួលបានអតា
ម្របសយជនព៍ីាម្រាទាាំងសនុះ។ 

ការណក្លងបនលាំនិងការសបាក្បសញ្ជឆ តទាក្ទ់ងនឹងសនោ ត DV 
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៣៦. សតើខញុ ាំអាចរាយការែ៍អាំពកីារណក្លងបនលាំាម្អុនីសធើែិត ឬអុណីម្ លណដ្លម្និបានសេោើេុាំ សដ្ឋយដូ្ចសម្តច? 

េូម្ចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ econsumer.gov ណដ្លម្រគបម់្រគងសដ្ឋយគែៈក្ម្មការពាែិជាក្ម្មេហពន័ធ េហការ
ជាម្យួនឹងភាោ ក្ង់ារការពារអោក្សម្របើម្របាេ់ម្ក្ពីបណាត ម្របសទេចាំនួន៣៦។ អោក្ក្អ៏ាចរាយការែ៍អាំសពើណក្លងបនលាំសៅ 
ម្ជឈម្ែា លបែតឹ ងឧម្រក្ិដ្ាក្ម្មអុីនសធើែិត របេ់ប ូលីេសេុើបអសងកតេហពន័ធ (FBI) ផ្ងណដ្រ។ សដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យប
ែតឹ ងអាំពីអុីណម្ លណដ្លម្និបានសេោើេុាំ អោក្អាចសម្របើម្របាេ់ក្ម្មវធិីដ្ឋក្ព់ាក្យបែតឹ ង “Telemarking and Spam” សៅ
សលើសគហទាំពរ័ econsumer.gov ឬចូលសៅអុីណម្ លពាែិជាក្ម្មណក្លងបនលាំ (“Spam”) ននម្រក្េួងការបរសទេ េម្រាប់
ពត័ា៌នបណនាម្។  

េាិតិសនោ ត DV 

៣៧. សតើានទដិ្ឋា ការចាំននួប នុម ននងឹម្រតវូសចញជូនសបក្ខជនេម្រាប ់DV នោ ាំ២០២០? 

សយងាម្ចាប ់ានទិដ្ឋា ការេរបុចាំនួន ៥៥.០០០ ចាបន់ឹងម្រតូវផ្តល់ជូនសៅសបក្ខជនណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតិ
េម្ម្រេប។ ប ុណនតក្ោុងណខវចិឆិកា នោ ាំ១៩៩៧ េភាេហរដ្ាអាសម្រកិ្បានអនុម្ត័ចាប ់Nicraguan Adjustment and 

Central American Relief Act (NACARA) ណដ្លបានណចងថាចាបព់ីសនោ ត DV នោ ាំ ១៩៩៩ ម្ក្ រហូតដ្ល់រ
យៈសពលម្យួណដ្លចាាំបាច ់សនោ តចាំនួន ៥.០០០ ចាបក់្ោុងចាំសណាម្សនោ ត DV ៥៥.០០០ ចាប ់ណដ្លបានណបង
ណចក្ជាសរៀងរាល់នោ ាំ នឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូនេម្រាបក់ារសម្របើម្របាេ់សម្រកាម្ក្ម្មវធិី NACARA។ ការកាតប់នាយជាក្់
ណេតងននការក្ម្រម្តិសនុះ ចាបស់ផ្តើម្ពីសនោ ត DV នោ ាំ ២០០០ សហើយនឹងសៅណតអនុវតតក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត ២០២០ ផ្ងណដ្រ 
ដូ្ចសនុះ ទិដ្ឋា ការចាំនួន ៥០.០០០ ចាប ់សៅណតម្រតូវបានសម្របើេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ណដ្លបានសរៀបរាបស់ៅក្ោុង
សេចក្តណីែនាំសនុះ។ 

េាំែួរសផ្េងៗ 

៣៨.ម្របេិនខញុ ាំទទលួបានទដិ្ឋា ការាម្រយៈក្ម្មវធិសីនោ ត DV សតើរដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្នងឹសចញនងលសោុះសហើរ
របេ់ខញុ ាំសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ជយួ ខញុ ាំរក្ក្ណនលងសាោ ក្ស់ៅនងិការងារ នងិ/ឬផ្តល់ការណងទាាំេុខភាព ឬឧបតាម្ាធនធាន
ណាម្យួរហូតដ្ល់ខញុ ាំអាចរេ់សៅបានសដ្ឋយេម្ម្រេបណដ្រឬសទ? 

សទ។ រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និផ្តល់សេវក្ម្មណាម្យួខាងសលើសនុះស ើយ ម្របេិនអោក្ទទួលបានទិដ្ឋា ការ
ាម្រយៈក្ម្មវធិីសនោ ត DV សនុះ។ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យសនោ ត DV អោក្ម្រតូវបងាា ញថាអោក្
នឹងម្និកាល យជាជនណដ្លពងឹណផ្អក្សលើរដ្ឋា េបិាលសៅក្ោុងេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្ុននឹងអោក្ម្រតូវបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការជូនស ើ

http://www.econsumer.gov/
https://www.ic3.gov/default.aspx
http://econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
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យ។ េេ័តុាងសនុះអាចពឹងណផ្អក្សលើក្ាត ម្រទពយេម្បតតិផ្លា ល់ខលួន ពាក្យធានងវកិា (ទម្រម្ង ់I-134) ដ្ឋក្ជូ់នសដ្ឋយ
សាចញ់ាត ិឬម្តិតេក្តិណដ្លានទីលាំសៅសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ការផ្តល់ជាការងារពីនិសយជក្សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬ
េេ័តុាងសផ្េងសទៀត។ 
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បញ្ា ីម្របសទេ/តាំបនា់ម្េមូ្សិាហ្គេតណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធសិៅក្ោុងក្ម្មវធិសីនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ 

បញ្ា ីខាងសម្រកាម្សនុះបងាា ញអាំពីម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធិសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ ណដ្ល
ដ្ឋក្ា់ម្ម្រក្ុម្តាំបនេ់មូ្សិាហ្គេត។ តាំបនរ់ែបសៅសម្រៅម្របសទេម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោុងតាំបនរ់បេ់ម្របសទេចម្បង។  
USCIS បានក្ាំែតម់្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ម្និានេិទធិក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០២០ សយងសៅាម្របូ
ម្នតក្ោុងាម្រា ២០៣ (គ) ននចាប ់INA ។ ម្របសទេណដ្លានម្របជាជនសដ្ើម្គ្មម នេិទធិសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV 
(សដ្ឋយសារម្របសទេទាាំងសនុះជាម្របេពចម្បងននអសនត ម្របសវេនម៍្របសេទម្រគួសារនិងការងារ ឬ “ម្របសទេណដ្លាន
អសនត ម្របសវេនស៍ម្រចើន”) ម្រតូវបានក្ាំែតជ់ាបនតបនា បព់បីញ្ា ីាម្តាំបនស់នុះ។ 

តាំបនអ់ាហ្គហវកិ្ 

អាល់សហេរយី  ា ដ្ឋោា សាក  
អងស់ោា ឡា ា ឡាវ ី
សបណាាំង ា លី 
បុតសាវ ណា ម្ ូរាីនី 
បគួីណាោវ េូ ម្ ូរេី 
ប ូរនុឌ ី ា រ  កុ្ 
កាសម្រនូ ម្ ូេាំប កិ្ 
កាបណ់វរ ណាម្បី  ី
សាធារែរដ្ាអាហ្គហវិក្ក្ណាត ល នីសហេ 
នដ្ រវ នដ់្ឋ 
កូ្ម្រ័ សៅតូសម្ និងម្របាាំងេីុប 
កុ្ងសោា  សេសែោា ល់ 
សាធារែរដ្ាម្របជាធបិសតយយកុ្ងសោា  េីណេាល 
កូ្តឌីវរ័ សេៀរា ស អូន 
ជីប ូទ ី េូា លី 
សអហេបី* អាហ្គហវិក្ខាងតបូង 
ហាីសែសអកាវ ទរ័ េ ូដ្ងខ់ាងតបូង 
សអរសីម្រត េ ូដ្ង ់
សអតយូព ី សាវ េីុ ង ់
ោា បុង តងស់ាន ី
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ហាាំប  ី តូសោា  
ោា ណា ទុយសនេីុ 
ហាីសែ អ ូហាងដ់្ឋ 
ហាីសែប េីេូ េាំប  ី
សក្នយ  េីុម្បាសវ   
ស េូតូ  
លីសបរយី   
លីប  ី  
 
* បុគាលណដ្លបានសក្ើតសៅក្ោុងតាំបនណ់ដ្លបានម្រគបម់្រគងម្នុណខម្ងុិន នោ ាំ ១៩៦៧ សដ្ឋយអុីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ី
េីុរ ីនិងសអហេុបី ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្លាំដ្ឋបល់ាំសដ្ឋយពី អុីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ីេីុរ ីនិងសអហេុបី ។ 
បុគាលណដ្លសក្ើតសៅតាំបនោ់ា ហាម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេសអហេុបី។ បុគាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោុង
តាំបនស់វេតស៍បងក្ ៍(West Bank) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេហេ ក្ដ្ឋន។ី បុគាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោុង
តាំបនស់ោា សលននហត ៍(Golan Heights) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេេីុរ។ី  
 
ក្ោុងទវីបអាហ្គហវិក្ ម្របជាជនសដ្ើម្ម្ក្ពនីីសហេ រយី េិទធិសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV សៅនោ ាំសនុះស ើយ។  
 

តាំបនអ់ាេីុ  
អាហវោា នសីាា ន ា ស េីុ 
បាណរ  ន ា ល់ឌីវ 
ប ូតង ់ ម្ ុងសោា លី 
ម្រពុយសែ សនបា ល់ 
េូា កូ្សរ  ខាងសជើង 
ក្ម្ពុជា អូម្ ង ់
តាំបនរ់ដ្ាបាលពិសេេហុងកុ្ង ** កាា 
ឥែាូ សែេីុ អារា ប សីាអូឌីត 
អុីរ  ង ់ េឹងាបូរ ី
អុីរា ក្ ់ ម្រេីលងាក  
អុីម្រសាណអល * េីុរ ី* 
ជប ុន នតវ ន ់** 
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ហេ ក្ដ្ឋនី * នង 
កូ្ណវ  ត ទីម្រ័ 
ឡាវ សអម្រីា តអារា បរ់មួ្ 
លីបង ់ សយណម្ ន 
 
* បុគាលណដ្លបានសក្ើតសៅក្ោុងតាំបនណ់ដ្លបានម្រគបម់្រគង ម្នុណខម្ងុិន នោ ាំ ១៩៦៧ សដ្ឋយអុីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ី
េីុរ ីនិងសអហេុបី ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្លាំដ្ឋបល់ាំសដ្ឋយពី អុីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ីេីុរ ីនិងសអហេុបី ។ 
បុគាលណដ្លសក្ើតសៅតាំបនោ់ា ហាម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេសអហេុបី។ បុគាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោុង 
តាំបនស់វេទស៍បងក្ ៍(West Bank) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេហេ ក្ដ្ឋន។ី បុគាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោុង 
តាំបនស់ោា សលននហត ៍(Golan Heights) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេេីុរ។ី  

** ហុងកុ្ង S.A.R (តាំបនអ់ាេីុ) ា កាវ S.A.R (តាំបនអ់ឺរ  បុយក្ាម្ពរ័ទុយោក ល់) និងនតវ ន ់(តាំបនអ់ាេីុ) ាន
េិទធ ិសហើយម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោុងបញ្ា ី។ េម្រាបណ់តសគ្មលបាំែងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ប ុសណាណ ុះ ណដ្លបុគាលណដ្ល
សក្ើតសៅា កាវ S.A.R ទាញយក្េិទធិពីពរ័ទុយោក ល់។ 

***បុគាលណដ្លសក្ើតសៅបណាត ម្របជុាំសកាុះោបមូ្ ីេីុកូ្ាន គូណាេីុរ ីនិងសអតូរហូវូននងឹយក្សៅាម្ម្របសទេជប ុ
ន។ បុគាលណដ្លសក្ើតសៅសខតតសាខាលីនខាងតបូងនឹងយក្សៅាម្ម្របសទេរេុេុ។ី 

ម្របជាជនសដ្ើម្ននបណាត តាំបនម់្របសទេអាេីុសនុះម្និានេិទធសិៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំសនុះស ើយ៖ បងក់ាល ណដ្េ 
ចិន (ដ្ីសគ្មក្) ឥណាា  បា គីសាា ន កូ្សរ  ខាងតបូង ហវីលីពីន និងសវៀតណាម្។  

តាំបនអឺ់រ  បុ 

អាល់បាន ី លីទុយអាន ី
អងដូ់្រា  លុចេាំប ួ
អាសម្ន ី ា កាវ តាំបនរ់ដ្ាបាលពិសេេ ** 
អូម្រទីេ ា សេដ្ឋវ ន 
អាណេ នបហេង ់ ា ល់ត ៍
សបឡារេុ ម្ ុលដូ្វ  
ណបលហេុកី្ ម្ ូណាកូ្ 
បូេោុីនិងសហើសហេសោា វណីា ម្ ុងសតសែសហ្គោា  
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ប ុលោា រ ី ហូ ង ់(រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) 
ម្រក្ួអាេីុ សអៀរ ងខ់ាងសជើង *** 
េីុប នរ័ណវេ (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) 
សាធារែរដ្ាណ្ក្ ប ូ ូញ 
ដ្ឋែឺា ក្ (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) ពរ័ទុយោា ល់ (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) 
សអេតូន ី រ  ាូ នី 
ោវ ាំង ង ់ រេុេុ ី
បារាាំង (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្នងិតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) សាាំងា រុា ាំង 
ហេក្ហេុ ី ណហេប 
អាលលឺម្ ង ់ េលូវគ ី
ម្រក្ិក្ េលូសវនី 
ហុងម្រគ ី សអេា ញ 
អុីេលង ់ េ ុយណអត 
សអៀរ ង ់ េវុីេ 
អុីាលី ាហេុគីីសាា ន 
កាហាក្ស់ាា ន តួគ ី
កូ្េូវ   ូ តួក្សម្នសីាា ន 
សក្ៀហេុគីីសាា ន អ ុយណម្រក្ន 
ស តូន ី អូេសបគីសាា ន 
លិចតិនសាត ញ បូរវី ទីក្ង ់
 

**Macau S.A.R ពតិជាានេិទធមិ្រគបម់្រគ្មនស់ហើយម្រតូវបានបញ្ចូលដូ្ចខាងសលើសនុះ េម្រាបណ់តសគ្មលបាំែងក្ម្មវធិី
សនោ តសនុះប ុសណាណ ុះ។ បុគាលណដ្លសក្ើតសៅតាំបន ់Macau S.A.R ម្រតូវទាញយក្លក្ខែៈេម្ម្រេបរបេ់ខលួនពី
ម្របសទេពរ័ទុយោា ល់។ 

*** េម្រាបណ់តសគ្មលបាំែងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ប ុសណាណ ុះ សអៀរ ងខ់ាងសជើងម្រតូវបានវយតនម្លសដ្ឋយណ ក្។ សអៀរ
 ងខ់ាងសជើងពតិជាានេិទធមិ្រគបម់្រគ្មនស់ហើយម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោុងចាំសណាម្តាំបនណ់ដ្លានេិទធិម្រគបម់្រគ្មនស់ផ្េង
សទៀត។ 
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****បុគាលណដ្លសក្ើតសៅបណាត ម្របជុាំសកាុះោបូម្ ីេីុកូ្ាន គូណាេីុរ ីនិងសអតូរហូវូននងឹយក្សៅាម្ម្របសទេជប ុ
ន។ បុគាលណដ្លសក្ើតសៅសខតតសាខាលីនខាងតបូងនឹងយក្សៅាម្ម្របសទេរេុេុ។ី 

ម្របជាជនសដ្ើម្ននបណាត ម្របសទេខាងសម្រកាម្គ្មម នេិទធិចុុះស ម្ ុះសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំសនុះស ើយ៖ ចម្រក្េព
អងស់គលេ (United Kingdom) ។ ចម្រក្េពអងស់គលេ (United Kingdom) រមួ្ានតាំបរ់ែបដូ្ចជា៖ Anguilla, 

Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, 

Pitcairn, St. Helena, និង Turks and Caicos Islands។  

តាំបនអ់ាសម្រកិ្ខាងសជើង 

The Bahamas 

ក្ោុងតាំបនអ់ាសម្រកិ្ខាងសជើង ម្របជាជនសដ្ើម្របេ់កាណាដ្ឋនិងម្ុចិេិុក្គ្មម នេិទធចុិុះស ម្ ុះសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV 
សៅនោ ាំសនុះស ើយ។ 

តាំបនអូ់សេអានី 

អូហ្គសាត លី (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) បា លូ 
ហវីជី បា ពូនូណវលហាីសែ 
គីរបីាទ ី សាម្ ូអា 
តាំបនស់កាុះា ហាល តាំបនស់កាុះេូលូម្ ង ់
ម្មី្រក្ូសែេីុ រដ្ាេហពន័ធែូរ ូ តុងោា  
ែូណវលសេ ង ់(រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅ
បរសទេ) 

ទូវ លូ  
វ នូទូ 

 

តាំបនអ់ាសម្រកិ្ខាងតបូង អាសម្រកិ្ក្ណាត ល និងតាំបនក់ារា អីុប 

អងទ់ោីា និងបាប ុយដ្ឋ ហុងឌូរា េ 
អាហេងទ់ីន នីការា ោា  
បាបាដុ្េ បា ណាា  
សបលី បា រា ោា យ 
បូលីវ ី សាាំងគតិេ៍និងសែវេី 
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េីុលី សាាំងលូេីុ 
កូ្សាត រកីា សាាំងវនិេងត់ន៍ិងសហ្គហាើណាដ្ង ់
គុយបា េូរណីាម្ 
ដូ្ម្នីីក្ 
សអកាវ ទរ័  

ម្រទីនីដ្ឋដ្និងតូបាសោា  
អូរា ោា យ 

សហ្គហាើណាដ្ សវ  សែេ ុយសអឡា 
កាវ សតា ឡា  
ហាីយ ន  
 

ម្របសទេសៅក្ោុងតាំបនស់នុះានម្របជាជនសដ្ើម្ណដ្លគ្មម នេិទធចុិុះស ម្ ុះសៅក្ោុងក្ម្មវធិីសនោ ត DV សៅនោ ាំសនុះ៖ 

សម្របេីុល កូ្ ុាំប  ីសាធារែរដ្ាដូ្ម្នីកី្ ណអលសាល់វ ឌរ័ នហទី ហាា អុីក្ ម្ុកិ្េិុក្ និងសប រ។ូ 

 

 

 

 

 

 


