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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 

សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ក្ម្ម វធីិទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍សនោ ត DV នោ ាំ ២០២២ 

ព័ត៌ានអាំពីក្ម្ម វធិីសនោ ត 

រ ៀងរាល់ឆ្ន ាំ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិតែងក្រប់ក្រងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV 

តដ្លបរងក ើែរ ើងតាេច្បាប់សហ ដ្ឋអារេ រិ។ មាក្តា២០៣(រ) នៃច្បាប់អរតោ ក្បរវសៃ៍ៃិងសញ្ជា ែិ (INA) 

តច្បងអាំពជីៃអរតោ ក្បរវសៃ៍េួយក្បរេេតដ្លររឲ្យរ ម្ ោះថា “ជៃអរតោ ក្បរវសៃ៍ជាប់រឆ្ន ែ (diversity 

immigrants)”  សក្មាប់ក្បរេសតដ្លមាៃក្បវែោ ិរធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅសហ ដ្ឋអារេ រិមាៃរក្េិែទាប។ 

សក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២ ៃឹងមាៃេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV ច្បាំៃួៃ ៥៥០០០ច្បាប់។ កា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV 

ព ាំែក្េូវឲ្យបង់ក្ារ់រ ើយ។ 

របរខជៃតដ្លក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើសរន ុងរេ ម វធីិរឆ្ន ែ (របរខជៃជាប់រឆ្ន ែ) 

ក្ែូវមាៃលរខណសេបែោ ិតដ្លរ ល្ ើយែបរៅៃឹងលរខៃោរិៈតដ្លសាេញ្ញប  តៃោ ែឹងរ ងង 

រដ្ើេបមីាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបសក្មាប់េិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV ។ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិ

រក្ជើសរ ើសរបរខជៃជាប់រឆ្ន ែតាេ យៈកា ចាប់រដ្ឋយនច្បដ្ៃយរលើក្បព័ៃធរ ាំពយូ េ័ ។ 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិតបងតច្បរេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV រៅតាេេីតាាំងេូេិសាក្សរ ក្ាាំេួយែាំបៃ់ 

រហើយគ្មម ៃក្បរេសណាេួយតដ្លអាច្បេេួលាៃច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា រលើសព៧ីភារ យ នៃច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ 

DV តដ្លមាៃរន ុងឆ្ន ាំណាេួយរ ើយ។ 

សក្មាប់រឆ្ន ែ DV ក្បចាាំឆ្ន ាំ២០២២ ក្បជាជៃរដ្ើេនៃបណាោ ក្បរេសខាងរក្កាេរៃោះ េិៃអាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះរេ 

រដ្ឋយសា មាៃក្បជាជៃរដ្ើេរលើសព ី៥០០០០តរ់េរពីក្បរេសទាាំងរៃោះាៃរធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅ

 ស់រៅសហ ដ្ឋអារេ រិរន ុង យៈរពលក្ាាំឆ្ន ាំច្ប ងរក្កាយរៃោះ រន ុងរតោះមាៃ៖ 

បង់កាល រដ្ស រក្បស ីល កាណាដ្ឋ ចិ្បៃ ( េួទា ាំងហ ងរ ង S.A.R) រូ  ាំប ៊ី សាធា ណ ដ្ឋដូ្េីៃីរ 

តអលសាល់វ៉ា ឌ័  ហ្គា ែ់មា ឡា នហេី ហ ងឌូរា៉ា ស ់ឥណាា  ហាមា អ ីរ េ ិរស ិរ ៃីរហេ ើយ  ា រីសាា ៃ 

ហវ ើលីពីៃ រូរ ៉ាខាងែបូ ង ច្បក្រេពអង់ររលស (រលើរតលងរអៀ  ង់ខាងរជើង) 

ៃិងេឹរដ្ី ណបអង់ររលស ៃិងរវៀែណាេ។ 

អនរតដ្លររើែរៅ មា កាវ S.A.R ៃិងនែវ៉ា ៃ់អាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះាៃ។ 

លក្ខែេម្បតត  ិ

លក្ខខែឌ តម្រម្វូទី១៖ 

ក្បជាជៃរដ្ើេតដ្លររើែរៅក្បរេសទាាំងឡាយណាតដ្លមាៃក្បវែោ ិអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅសហ ដ្ឋអារេ រិមាៃ

រក្េិែទាបអាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែាៃ។ 
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ក្បសិៃរបើអនរេិៃតេៃជាក្បជាជៃរដ្ើេតដ្លររើែរៅក្បរេសទាាំងឡាយណាតដ្លមាៃក្បវែោ ិអរតោ ក្បរវស

ៃ៍រៅសហ ដ្ឋអារេ រិមាៃរក្េិែទាប 

មាៃវធីិពី យ ងរេៀែតដ្លអនរអាច្បៃឹងមាៃសិេធិរន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែាៃ៖ 

• រែើបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនររឺជាក្បជាជៃរដ្ើេតដ្លររើែរៅក្បរេសតដ្លក្បជាជៃរដ្ើេមាៃសិេធិច្ប ោះ

រ ម្ ោះតដ្ ឬរេ? ក្បសិៃរបើតេៃ 

អនរអាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះាៃរដ្ឋយតអែររលើក្បរេសរាំរណើែ បស់បោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរ 

រន ុងរ ណីតដ្លរ ម្ ោះអនរទាាំងពី ាៃច្ប ោះរៅរន ុងពារយរលងរឆ្ន ែរហើយក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើសជារប

រខជៃជាប់រឆ្ន ែ មាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់ៃិងេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា  DV 

ក្ពេទាាំងចូ្បលរៅសហ ដ្ឋអារេ រិជាេួយគ្មន ។ 

• រែើអនរជាក្បជាជៃរដ្ើេតដ្លររើែរៅរក្ៅក្បរេសទាាំងឡាយតដ្លមាៃក្បវែោ ិអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅ

សហ ដ្ឋអារេ រិមាៃរក្េិែទាប ប  តៃោឪព រមាោ យ បសអ់នរេិៃាៃររើែ 

ឬជាក្បជាជៃ ស់រៅក្សបច្បាប់រន ុងក្បរេសរតោះរៅរពលតដ្លអនរររើែតេៃរេ? ក្បសិៃរបើតេៃ 

អនរអាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះាៃរដ្ឋយតអែររលើក្បរេសរាំរណើែ បស់ឪព រឬមាោ យ បស់អនរ 

ក្បសិៃរបើក្បរេសរតោះជាក្បរេសតដ្លក្បជាជៃរដ្ើេមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ 

២០២២។ សក្មាប់រសច្បរោ ីលេែ ិែ សូេចូ្បលរេើលសាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែ។ 

លក្ខខែឌ តម្រម្វូទ២ី៖ របរខជៃរឆ្ន ែ DV 

ៃីេួយៗក្ែូវមាៃរក្េិែសិរាឬបេពិរសាធៃ៍កា ងា ក្សបតាេលរខខណា ែក្េូវនៃរេម វធីិរឆ្ន ែ DV 

ណាេួយខាងរក្កាេ៖ 

• យ ងរហ្គច្បណាស់បញ្ច ប់កា សិរាថាន រ់វេិាល័យឬកា សិរាមាៃែនេលរសម ើ តដ្លមាៃៃ័យថាាៃ

បញ្ច ប់កា សិរារដ្ឋយរជារជ័យ យៈរពល១២ឆ្ន ាំនៃរក្េិែសិរាអល វូកា ថាន រ់បឋេសិរាៃិងេធយ

េសិរា។ 

ឬ 

• មាៃបេពិរសាធៃ៍កា ងា ពី ឆ្ន ាំរន ុងកា ងា តដ្លែក្េូវឱ្យមាៃកា

 បណរ ុ ោះបណាោ លឬបេពិរសាធៃ៍យ ងរហ្គច្បណាស់ពី ឆ្ន ាំរដ្ើេបីបាំរពញកា ងា រតោះរន ុង យៈរពលក្ាាំ

ឆ្ន ាំច្ប ងរក្កាយ។ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងរក្បើក្ាស់ក្បព័ៃធ េិៃន ៃ័យ O*Net Online 

 បស់ក្រសួងកា ងា សហ ដ្ឋអារេ រិ រដ្ើេបីរាំណែ់អាំពលីរខណសេបែោ ិបេពិរសាធៃ៍កា ងា ។ 

សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេអាំពីលរខណសេបែោ ិបេពិរសាធៃ៍កា ងា  សូេចូ្បលរេើលសាំណួ តដ្លសួ ញឹរ

ញាប់បាំអ ែ។ 

សូេរ ាំច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV 

ក្បសិៃរបើអនរព ាំមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបរៅៃឹងលរខខណា ែក្េូវទា ាំងពី ខាងរលើរៃោះ។ 

រដូវកាលននការច ុះស ម្ ុះ 

របរខជៃក្ែូវច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ២០២២ តាេក្បព័ៃធ រអ ិច្បក្ែូៃិច្បតាេររហេាំព័  

dvprogram.state.gov រន ុងច្បរតល ោះនងៃក្ែង់នៃ Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4) នងៃព ធ េី៧ តខែ លា 

http://www.onetonline.org/
https://dvprogram.state.gov/
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ឆ្ន ាំ២០២០  ហូែដ្លន់ងៃក្ែង់នៃ Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-5) នងៃអងាា   េី១០ តខរវចិិិ្បកា ឆ្ន ាំ

២០២០។ សូេរ ាំ ង់ចាាំ ហូែដ្ល់សាោ ហ៍ច្ប ងរក្កាយនៃ ដូ្វកាលច្ប ោះរ ម្ ោះ 

រដ្ឋយសា តែអាច្បមាៃកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរក្ច្បើៃ តដ្លជារហែ បណាោ លឱ្យររហេាំព័ ដ្ាំរណើ កា យឺែ។ 

រាលក់ា ច្ប ោះរ ម្ ោះឬកា បញ្ច លូឯរសា េិៃទាៃ់រពលរវលា ៃឹងក្ែូវេិៃេេួលយររ ើយ។ 

ច្បាប់អៃ ញ្ជញ ែឲ្យរបរខជៃមាន រ់ច្ប ោះរ ម្ ោះតែេដងប  រណាណ ោះរន ុង ដូ្វកាលច្ប ោះរ ម្ ោះៃីេួយៗ។ 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិរក្បើក្ាស់បរច្បចរវេិាេាំរៃើបរដ្ើេបតីសវ ង រកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរក្ច្បើៃដ្ង។ 

អោក្ណដលច ុះស ម្ ុះសលើេពីម្ដងនឹងបង្ហា ញលក្ខែេម្បតត ិម្ិនេម្ម្រេបក្ន ុងការទទួលបានទិដ្ឋា ការសនោ ត។ 

ការច ុះស ម្ ុះតាម្ម្របព័នធសអឡិចម្រតនូចិេម្រាប់ក្ម្ម វធិសីនោ ត DV នោ ាំ ២០២២ 

អនរអាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV តាេក្បព័ៃធរអ ិច្បក្ែូៃិច្ប (E-DV Entry Form ឬ DS-៥៥០១) 

តាេ យៈររហេាំព័  dvprogram.state.gov។ រយើងៃឹងេិៃេេួលពារយរលងរឆ្ន ែតដ្លគ្មម ៃព័ែ៌មាៃរពញ

រលញរ ើយ។ កា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែរៃោះៃឹងេិៃែក្េូវឲ្យបង់នងលអវ ើរ ើយ។ សូេរក្បើរេម វធីិអ ីៃរធើណិែ 

(internet browser) រស ើងមរីពលច្ប ោះរ ម្ ោះ។ រេម វធីិអ ីៃរធើណិែរស៊េ ើចាស់ (ឧទាហ ណ៍ Internet Explorer 8) 

អាច្បៃឹងជួបបញ្ជា  អារ់ អួលជាេួយៃឹងរេម វ ើធីរឆ្ន ែ DV។ 

រយើងរលើរេឹរចិ្បែោឲ្យអនរច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV រដ្ឋយខល ៃួឯង រដ្ឋយេិៃចាាំាច់្បរក្បើ “អនរក្បឹរា

េិដ្ឋឋ កា ” “ភាន រ់ងា េិដ្ឋឋ កា ” ឬអនរសក្េបសក្េួលណាេួយរ ើយ។ ក្បសិៃរបើមាៃប រាលណាជួយអនរ 

អនរក្ែូវតែមាៃវែោមាៃរៅរពលច្ប ោះរ ម្ ោះ រដ្ើេបអីាច្បអោល់ព័ែ៌មាៃតដ្លក្ែឹេក្ែូវរៅៃឹងសាំណួ តត 

រហើយអនរអាច្ប រាេាំព័ បញ្ជា រ់ (confirmation page)  បស់អនរៃិងរលខរូដ្បញ្ជា រ់ពិរសស

 បស់អនរអងតដ្ ។ អនរក្ែូវតែ រាេាំព័ បញ្ជា រ់ៃិងរលខរូដ្បញ្ជា រ់ពិរសស បសអ់នរជាចាាំាច្ប់។ 

ក្បសិៃរបើគ្មម ៃព័ែ៌មាៃទាាំងរៃោះរេ 

អនរៃឹងេិៃអាច្បចូ្បលរៅតាេដ្ឋៃលេធអលរឆ្ន ែ បស់អនររៅរន ុងក្បព័ៃធអ ិៃធឺណិែាៃរ ើយ។ 

សូេក្ប  ងក្បយ័ែនរៅរពលមាៃប រាលណាមាន រ់ស ាំជួយ រាព័ែ៌មាៃរៃោះជូៃអនរ។ 

អនររ៏ក្ែូវ រារណៃីអ ីតេ លតដ្លាៃបញ្ច លូរៅរន ុងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ E-DV អងតដ្ ។ 

សូេរេើលសាំណួ តដ្លសួ ញរឹញាប់បាំអ ែ សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេសោ ីពីកា ្រាររន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ។ 

អនររ៏អាច្បចូ្បលរៅរេើល រវ ើរឌអូ  បស់រយើងសោ ីពីកា តណតាំរេម វធីិរឆ្ន ែ DV 

ៃិងកា តណតាំពីេួយដ្ាំណារ់កាលរៅេួយដ្ាំណារ់កាលរដ្ើេបជួីយសក្េួលដ្លក់ា ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរ។ 

បតា ប់ពីអនរាៃច្ប ោះរ ម្ ោះរពញរលញរហើយ អនរៃឹងរ ើញរអក្រង់បញ្ជា រ់េួយ តដ្លមាៃរ ម្ ោះ

ៃិងរលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសស បស់អនរ។ សូេក្ពីៃរអក្រង់បញ្ជា រ់រៃោះសក្មាប់េ រជាព័ែ៌មាៃ។ ចាប់ពី

នងៃេី០៨ តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ អនរៃឹងអាច្បតាេដ្ឋៃលេធអលរឆ្ន ែ បស់អនរតាេ យៈ 

dvprogram.stage.gov រដ្ឋយច្ប ច្បរៅរលើ ត្រលេធអលច្ប ោះរ ម្ ោះ (Entrant Status Check) រហើយបញ្ច លូរលខ

រូែបញ្ជា រ់ពិរសស ៃិងពែ៌័មាៃផ្ទា ល់ខល ៃួ បស់អនរ។ អនរក្ែូវតែច្ប ច្បរលើ Entrant Status Check 

រដ្ើេបីពិៃិែយថាអនរក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើសជារបរខជៃជាប់រឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ ២០២២ ៃិងរដ្ើេបីរេើល

រសច្បរោ ីតណតាំអាំពដី្ាំរណើ កា ដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា ។  ដ្ឋឋ េិាលសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងេិៃជូៃដ្ាំណឹងដ្ល់អនរ

រដ្ឋយផ្ទា លរ់ ើយ។ Entrant Status Check រឺជាក្បេពព័ែ៌មាៃតែេួយរែ់សក្មាប់

អដលក់ា តណតាំសោ ីពកីា បៃោដ្ាំរណើ កា ដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋកា  បស់អនរ។ 

ក្បសិៃរបើអនរក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើសជារបរខជៃជាប់រឆ្ន ែរហើយដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា  

ក្ពេទាាំងឯរសា ែក្េូវរអេងៗ អនរក្ែូវរក្បើ Entrant Status Check 

https://dvprogram.state.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvloterry.stage.gov/
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

រដ្ើេបរីេើលកាលប រិចិ្បេសមាា សៃ៍េិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ បស់អនរ។ សូេពិៃិែយរេើល សាំណួ តដ្លសួ 

ញឹរញាប់បាំអ ែសក្មាបព់័ែ៌មាៃបតៃាេសោ ីពីដ្ាំរណើ កា រក្ជើសរ ើស។ 

អនរក្ែូវតែអោល់ព័ែ៌មាៃខាងរក្កាេរដ្ើេបីច្ប ោះរ ម្ ោះ។ 

កា េិៃអដល់ព័ែ៌មាៃចាាំាច់្បទាាំងរៃោះឲ្យាៃក្ែឹេក្ែូវៃឹងរធវ ើឲ្យអនរេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបរន ុង

កា េេួលាៃេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ។ 

១. រ ម្ ោះ៖ តេក្ែរូល តេខល ៃួ រពាលរឺដូ្ច្បរ ម្ ោះរន ុងលខិិែ ល្ងតដ្ៃ បស់អនរ។ ក្បសិៃរបើអនរ

មាៃរ ម្ ោះតែេួយ អនរក្ែូវបញ្ច លូរៅរន ុងក្បអប់តេក្ែរូល។ 

២. រេេ៖ ក្ប  ស ឬ ក្ស ី

៣. នងៃតខឆ្ន ាំរាំរណើែ៖ នងៃ តខ ឆ្ន ាំ 

៤. េីក្រ  ងរាំរណើែ 

៥.  ក្បរេសរាំរណើែ 

រដ្ឋយដ្ឋរ់រ ម្ ោះក្បរេសតដ្លរាំព ងរក្បើក្ាស់បច្បច ុបបៃនសក្មាប់េីរតៃលងតដ្លអនរររើែ 

៦. ក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះសក្មាប់រេម វធីិរឆ្ន ែ DV៖ ក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរ 

ជាេូរៅដូ្ច្បគ្មន រៅៃឹងក្បរេសរាំរណើែ បស់អនរតដ្ ។ 

ក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរេិៃពារ់ព័ៃធ រៅៃឹងេីរតៃលងតដ្លអនរសាន រ់រៅ 

ឬសញ្ជា ែិ បស់អនររ ើយ ក្បសិៃរបើវខ សពីក្បរេសរាំរណើែ បស់អនរ។ ក្បសិៃរបើអនរររើែរន ុងក្បរេស

តដ្លគ្មម ៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែរេរតោះ សូេចូ្បលរៅ សាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែ រដ្ើេបីពិៃិែយ

រេើលថាមាៃវធីិណារអេងរេៀែតដ្លអនរអាច្បមាៃសេិធិច្ប ោះរ ម្ ោះតដ្ ឬរេ។ 

៧. រលខលិខិែ ល្ងតដ្ៃ ក្បរេសរច្បញលិខិែ ល្ងតដ្ៃ ៃិងស ពលភាពលិខិែ ល្ងតដ្ៃ 

(លិខិែ ល្ងតដ្ៃតដ្លរៅមាៃស ពលភាពរធវ ើដ្ាំរណើ រៅក្បរេសរអេងៗាៃ)។ លរខៃោ ិរៈរៃោះ 

ែក្េូវច្បាំរពាោះតែរបរខជៃតដ្លជាអនរច្ប ោះរ ម្ ោះច្បេបងប  រណាណ ោះ េិៃច្បាំរពាោះបដ ី/ក្បពៃធ  

ៃិងរូៃៗតដ្លច្ប ោះរ ន្ ោះតដ្ រតោះរេ។ 

អនរក្ែូវតែអដល់ព័ែ៌មាៃអាំពីលិខិែ ល្ងតដ្ៃឲ្យក្ែឹេក្ែូវរលើរតលងតែអនរមាៃលរខខណា សេក្សបតដ្លេេួ

លាៃកា រលើរតលង។ កា រលើរតលងអាច្បររើែមាៃរៅាៃក្បសិៃរបើអនរជាជៃគ្មម ៃក្បរេស 

ឬជាជៃជាែិនៃក្បរេសរ េម ុយៃីសោ រហើយេិៃអាច្បស ាំលិខិែ ល្ងតដ្ៃពី ដ្ឋឋ េិាល បស់ក្បរេសរ េម ុយៃីសោ

រតោះាៃ ឬជារបរខជៃេេួលអលពីកា រលើរតលងរដ្ឋយ ដ្ឋេន្តៃោ ីក្រសួងសៃោ ិស ខមាែ េូេិ 

ៃិង ដ្ឋេន្តៃោ ីក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិប  រណាណ ោះ។ 

កា េិៃអដលព់័ែ៌មាៃអាំពីលិខិែ ល្ងតដ្ៃឲ្យាៃក្ែឹេក្ែូវៃឹងរធវ ើឲ្យអនរេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបរន ុ

ងកា េេួលាៃេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ។ សូេរេើលសាំណួ រលខ១២រៅរន ុងសាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែ 

រដ្ើេបីឲ្យាៃដ្ឹងថាអនរអាច្បេេួលាៃកា រលើរតលងឬអែ់។ 

៨.  បូងែរបរខជៃ៖ ក្ែូវតែជា បូងែងមី (ងែរន ុង យៈរពលក្ាាំេួយតខច្ប ងរក្កាយ)  បស់អនរ 

បោ ី/ក្បពៃធអនរ ៃិងរូៃៗអនរទាាំងអស់។ សូេរេើល បញ្ច លូ បូងែឌីជងីល 

សក្មាប់លរខខណា  បូភាពៃិងបរច្បចររេស។ អនរេិៃចាាំាច់្ប
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បញ្ច លូ បូងែសក្មាប់បោ ី/ក្បពៃធឬរូៃតដ្លជាជៃជាែិអារេ រិ ឬអនរមាៃសិេធិ សរ់ៅក្សបច្បាប់

រៅអារេ រិរហើយរតោះរេ ប  តៃោ របើអនរបញ្ច លូរ៏គ្មម ៃរទាសនព ៍អវ ើតដ្ ។ 

 បូងែច្ប ោះរ ម្ ោះរឆ្ន ែ DV ក្ែូវមាៃលរខខណា សោ ង់ដ្ឋ ដូ្ច្បគ្មន រៅៃឹង បូងែស ាំេិដ្ឋឋ កា អារេ រិតដ្ ។ 

កា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ ឬពារយរសន ើស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ 

ក្បសិៃរបើ បូងែ បស់អនរឬក្រ  េក្រួសា  បស់អនរេិៃក្ែឹេក្ែូវតាេលរខខណា បរច្បចររេស 

ឬក្ែូវាៃតរតក្បតាេវធីិណាេួយ។ កា បញ្ច លូ បូងែចាស ់

តដ្លធាល ប់រក្បើរដ្ើេបីច្ប ោះរ ម្ ោះកាលពីឆ្ន ាំេ ៃៗៃឹងខ សលរខៃោ ិរៈ រហើយពារយរសន ើ

ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ។ សូេរេើល បញ្ច លូ បូងែឌីជងីល (ខាងរក្កាេ) 

សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេ។ 

៩. អាសយដ្ឋឋ ៃនក្បសណីយ៍ - អនរេេួល 

    អាសយដ្ឋឋ ៃបតា ែ់េី ១៖ រលខអាោះ រលខអល វូ 

    អាសយដ្ឋឋ ៃបតា ែ់េី ២៖   ាំ/សងាក ែ់ ក្ស  រ/ខ័ណា  

    េីក្រ  ង 

    ក្ស  រ/ែាំបៃ់/រខែោ 

    រលខរូែែាំបៃ់/រលខនក្បសណីយ ៍

    ក្បរេស 

១០. ក្បរេសតដ្លអនរ ស់រៅបច្បច ុបបៃន  

១១. រលខេូ ស័ពា (ក្បសិៃរបើមាៃ) 

១២. អាសយដ្ឋឋ ៃអ ីតេ ល៖ ក្ែូវតែជាអាសយដ្ឋឋ ៃអ ីតេ លតដ្លអនររក្បើក្ាស់រដ្ឋយផ្ទា ល ់

រហើយៃឹងបៃោកា រក្បើក្ាសរ់ដ្ឋយផ្ទា ល ់

បតា ប់ពីរយើងអោល់ព័ែ៌មាៃពីរបរខជៃជាប់រឆ្ន ែរន ុងតខឧសភានៃឆ្ន ាំបតា ប់។ ក្បសិៃរបើអនរជាប់រឆ្ន ែ 

រហើយអនរបៃោដ្ាំរណើ កា នៃកា ជាប់រឆ្ន ែតាេ យៈ Entrant Status Check រតោះ 

អនរៃឹងេេួលាៃអ ីតេ លេាំតរ់េាំៃងបតៃាេពីក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិជូៃដ្ាំណឹងអនរថាព័ែ៌

មាៃលេែិែនៃកា សមាា សស ាំេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ បស់អនរមាៃរៅរន ុង Entrant Status Check ។ 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដាអាសម្រកិ្នឹងម្ិនស្ញើអ ីណម្៉ែលសៅម្របាប់ថាអោក្ជាប់សនោ ត DV សនុះសទ។ សូេរេើល 

សាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែ សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេសោ ីពីដ្ាំរណើ កា ចាប់រឆ្ន ែ។ 

១៣. រក្េិែសិរាតដ្លអនរាៃបញ្ច ប់ រិែក្ែឹេបច្បច ុបបៃន  (១) បឋេសិរា (២) រវេិាល័យ 

គ្មម ៃសញ្ជញ បក្ែ (៣) រវេិាល័យ មាៃសញ្ជញ បក្ែ (៤) សាលាវជិាា ជីវៈ (៥) េ ខវជិាា ខល ោះរៅសរលវេិាល័យ (៦) 

សញ្ជញ បក្ែថាន រ់សរលវេិាល័យ (៧) េ ខវជិាា រក្េិែអៃ បណា ិែខល ោះ (៨) អៃ បណា ែិ (៩) 

េ ខវជិាា ថាន រ់បណា ិែខល ោះ (១០) ថាន រ់បណា ិែ។ សូេរេើល សាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែសក្មាប់

ព័ែ៌មាៃបតៃាេសោ ីពលីរខខណា នៃរក្េិែសិរា។ 

១៤. សាា ៃភាពអាពាហ៍ពពិាហ៍បច្បច ុបបៃន ៖ (១) រៅលីវ  (២) រ ៀបកា រហើយ 

រហើយបោ ី/ក្បពៃធ ខុ្ាំគ្មម នសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ (LPR) រេ (៣) រ ៀបកា រហើយ 

រហើយបោ ី/ក្បពៃធ ខុ្ាំមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ (៤) តលងលោះ (៥) 

រេមា យ/រពាោះមា យ ឬ (៦)  ស់រៅតបរគ្មន ក្សបច្បាប់។ បញ្ច លូរ ម្ ោះ នងៃតខឆ្ន ាំរាំរណើែ រេេ េីក្រ  ងរាំរណើែ 
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ៃិងក្បរេសរាំរណើែ បស់បោ ី/ក្បពៃធអនរ ៃិង បូងែ បស់បោ ី/ក្បពៃធអនរ 

ឲ្យាៃក្ែឹេក្ែូវរៅតាេលរខខណា  បូងែដូ្ច្បជា បូងែ បស់អនរតដ្ ។ 

កា ខរខាៃេិៃាៃបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ /ីក្បពៃធ  ឬច្ប ោះរ ម្ ោះប រាលតដ្លេិៃជាបោ /ីក្បពៃធ  បស់អនរ 

ៃឹងរធវ ើឱ្យអនរាែ់បង់សិេធិជារបរខជៃច្បេបងសក្មាបេិ់ដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV 

រហើយ្ៃដ្លក់ា បដ្ិរសធច្បាំរពាោះពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់របរខជៃទាាំងអសរ់ៅរន ុងពារយស ាំ បសអ់នរ 

រៅរពលសមាា សៃ៍ស ាំេិដ្ឋឋ កា ។ អនរក្ែូវតែបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធ  

រទាោះបីជាបច្បច ុបបៃន រៃោះអនរ ស់រៅតបរគ្មន រ៏រដ្ឋយ រលើរតលងតែអនរ ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយក្សបច្បាប់។ 

កា  ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយក្សបច្បាប់រឺជាកា ក្ពេរក្ពៀង វង

បោ ីក្បពៃធតដ្លរៅមាៃច្បាំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប  តៃោ  ស់រៅតបរគ្មន  រដ្ឋយមាៃដ្ីកា សរក្េច្បពីែ លាកា ។ 

ក្បសិៃរបើអនរៃិងបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរាៃ ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយក្សបច្បាប់ 

រតោះបោ ី/ក្បពៃធអនរៃឹងេិៃអាច្បរធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍ជាេួយអនរតាេ យៈរឆ្ន ែ DV ាៃរ ើយ។ 

កា តដ្លអនរបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ /ីក្បពៃធតដ្ល

ាៃ ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយក្សបច្បាប់ៃឹងព ាំមាៃរទាសនព ៍អវ ើរ ើយ។ 

ក្បសិៃរបើអនរ ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយគ្មម ៃដ្កីា សរក្េច្បពីែ លាកា  

អនរចាាំាច់្បក្ែូវបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរ 

របើរទាោះបីជាអនរមាៃររក្មាងថាៃឹងតលងលោះគ្មន េ ៃរពលអនរដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV រ៏រដ្ឋយ។ 

កា េិៃបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធ ក្សបច្បាប់ រធវ ើឲ្យពារយរសន ើស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ។ 

ក្បសិៃរបើបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ (LPR)  សូេរ ាំបញ្ច លូ

រ ម្ ោះគ្មែ់រ ើយ។ បោ /ីក្បពៃធតដ្លមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ 

េិៃក្ែូវកា េិដ្ឋឋ កា រេ។ ដូ្រច្បនោះក្បសិៃរបើអនររក្ជើសរ ើសយរ  “married and my spouse IS a U.S. citizen or 

U.S. LPR” (រ ៀបកា រហើយៗបោ ី/ក្បពៃធ ខុ្ាំមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ) 

រៅរន ុងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV  

អនរៃឹងេិៃចាាំាច់្បអដលព់័ែ៌មាៃបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរបតៃាេរេៀែរ ើយ។ សូេរេើល 

សាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែ សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេអាំពីសមាជិរក្រួសា ។ 

១៥. ច្បាំៃួៃរូៃរន ុងបៃទ ុរ៖ បញ្ច លូរ ម្ ោះ នងៃ តខ ឆ្ន ាំរាំរណើែ រេេ េីរតៃលងរាំរណើែ ៃិងក្បរេសរាំរណើែ

សក្មាប់រូៃៗតដ្លរៅ ស់ មាៃអាយ រក្កាេ ២១ ឆ្ន ាំ រហើយេិៃទាៃ់រ ៀបកា  

េិៃថាពួររររាំព ង ស់រៅជាេួយអនរឬអែ់ ឬមាៃបាំណងរៅជាេួយ 

ឬរៅតាេរក្កាយឬរ៏អែ់រដ ីរពលអនរាៃរៅ សរ់ៅសហ ដ្ឋអារេ រិ។ សូេបញ្ច លូ បូងែ

រូៃៃីេួយៗ បស់អនររដ្ឋយរក្បើក្ាស់លរខខណា  បូងែដូ្ច្ប បូងែ បស់អនរតដ្ ។ 

សូេរ ាំរេលច្បបញ្ច លូ៖ 

• រូៃៗបរងក ើែតដ្លរៅ ស់ បស់អនរទាាំងអស់ 

• រូៃៗចិ្បញ្ច ឹេក្សបច្បាប់តដ្លរៅ ស់ បស់អនរ ៃិង 

• រូៃច្ប ងតដ្លរៅ ស់ េិៃទាៃ់រ ៀបកា  ៃិងមាៃអាយ រក្កាេ ២១ ឆ្ន ាំ បស់អនរ រៅនងៃ

ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែតាេក្បព័ៃធ រអ ិច្បក្ែូៃិរ បស់អនរ 

របើរទាោះបីជាអនរតលងមាៃច្បាំណងអាពាហ៍ពិពាហក៍្សបច្បាប់ជាេួយឪព រ/មាោ យ បសរូ់ៃៗទាាំង
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រតោះរ៏រដ្ឋយ រហើយរបើរទាោះបីជារូៃៗទាាំងរតោះបច្បច ុបបៃនេិៃសាន រ់រៅជាេួយអនរ រហើយ/ឬេិៃរៅ

 ស់រៅសហ ដ្ឋអារេ រិជាេួយអនររដ ី។ 

រូៃៗតដ្លរ ៀបកា រហើយ ៃិងរូៃៗតដ្លមាៃអាយ ចាប់ពី ២១ ឆ្ន ាំរ ើងរៅរៅរពលអនរច្ប ោះរ ម្ ោះ 

ៃឹងេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបសក្មាប់រឆ្ន ែ DV រ ើយ។ ប  តៃោច្បាប់សោ ីពីកា កា ពា សិេធជារូៃ 

ជួយកា ពា រូៃៗពីកា  “ហួសអាយ ” រន ុងរ ណីេួយច្បាំៃួៃ។ ក្បសិៃរបើអនរច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV េ ៃ

រពលរូៃៗតដ្លេិៃទាៃ់រ ៀបកា  បស់អនរមាៃអាយ  ២១ ឆ្ន ាំ រតោះ រហើយរូៃៗរតោះ មាៃអាយ  ២១ 

ឆ្ន ាំេ ៃរពលរច្បញេិដ្ឋឋ កា  ពួរររអាច្បក្ែូវាៃពចិា ណាចាែ់ចូ្បលថារៅរក្កាេអាយ  ២១ ឆ្ន ាំដ្តដ្ល រដ្ើេបី

ដ្ាំរណើ កា េិដ្ឋឋ កា ។ 

អនរេិៃចាាំាច់្បបញ្ច លូរ ម្ ោះរូៃតដ្លមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ 

ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិរៅរពលអនរច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV រ ើយ 

រដ្ឋយសា ពួរររេិៃក្ែូវកា េិដ្ឋឋ កា រេៀែរេ។ គ្មម ៃរទាសនព ៍អវ ើរ ើយរន ុងរ ណីតដ្លអនរបញ្ច លូ 

ឬេិៃបញ្ច លូរ ម្ ោះសមាជិរក្រួសា ក្បរេេរៃោះរពលអនរច្ប ោះរ ម្ ោះ។ 

កា ខរខាៃេិៃាៃបញ្ច លូរ ម្ ោះរូៃៗទាាំងអស់តដ្លមាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់ 

ឬបញ្ច លូរ ម្ ោះអនររអេងតដ្លេិៃតេៃជារូៃ បស់អនរ ៃឹងរធវ ើឱ្យពារយរសន ើ

ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ។ សូេរេើលសាំណួ តដ្លសួ ញឹរញាប់បាំអ ែ 

សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេសោ ីពីសមាជិរក្រួសា ។ 

សូេរេើល សាំណួ តដ្លសួ ញរឹញាប់បាំអ ែ 

សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេអាំពីកា បាំរពញពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរអ ិច្បក្ែូៃិច្បសក្មាប់រេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ 

២០២២។ 

ការសម្ររើេសរ ើេសបក្ខរន 

រយងរៅតាេកា តបងតច្បរេិដ្ឋឋ កា តដ្លមាៃរន ុងែាំបៃ់ៃិងក្បរេសៃីេួយៗ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋ

អារេ រិ

ៃឹងរក្ជើសរ ើសរបរខជៃរដ្ឋយនច្បដ្ៃយតាេ យៈរ ាំពយូ េ័ ពីច្បាំរណាេបញ្ា ីរ ម្ ោះតដ្លមាៃលរខណសេបែោ ិ

ក្រប់ក្គ្មៃ់។ ក្រប់របរខជៃច្ប ោះរ ម្ ោះរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ ២០២២ ទាាំងអសក់្ែូវចូ្បលរៅ Entrant Status Check 

រដ្ឋយរក្បើរលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសស តដ្លខល ៃួ រាេ រពកីា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ ២០២២ 

តាេក្បព័ៃធអ ីៃរធើណិែ បសរ់បរខជៃ រដ្ើេបីពិៃិែយរេើលថាពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់ពួរររជាប់រឆ្ន ែ DV 

ឬរេ។ Entrant Status Check ៃឹងអាច្បចូ្បលរៅរេើលាៃតាេ យៈររហេាំព័ រឆ្ន ែ E-DV 

dvprogram.state.gov  ចាបព់ីនងៃ េី០៨ តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១  ហូែដ្លន់ងៃ េី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២។ 

ក្បសិៃរបើពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើស អនរៃឹងក្ែូវរេើលេាំព័ បញ្ជា រ់េួយ (confirmation 

page) តដ្លៃឹងអោលក់ា តណតាំបតៃាេ 

 េួទា ាំងព័ែ៌មាៃសោ ីពីកា បង់នងលទារ់េងៃឹងអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅសហ ដ្ឋអារេ រិ។ Entrant Status Check  

រឺជាវធីិតែេួយរែ់តដ្លក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិអោល់ព័ែ៌មាៃដ្ល់របរខជៃជាប់រឆ្ន ែ

េេួលាៃព័ែ៌មាៃអាំពកីា ជាប់រឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ ២០២២។ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេរ រិ

ៃឹងេិៃរអញើសាំប ក្ែ ឬអោល់ព័ែ៌មាៃដ្ល់របរខជៃជាប់រឆ្ន ែតាេអ ីតេ លរ ើយ។ សាា ៃេូែ ៃិងសាា ៃរ ង

https://dvprogram.state.gov/
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ស៊េ លអារេ រិៃឹងេិៃអោល់ជាបញ្ា ីរបរខជៃជាប់រឆ្ន ែរ ើយ។ របរខជៃតដ្លេិៃជាប់រឆ្ន ែរ៏ក្ែូវ

រេើលកា ជូៃដ្ាំណឹងតាេ យៈ Entrant Status Check  រៃោះដូ្ច្បគ្មន ។ សូេចូ្បលរៅរេើល Entrant Status Check 

រដ្ឋយខល ៃួឯង រដ្ឋយេិៃរួ ពឹងពារ់រលើអនរដ្នេឲ្យពៃិិែយៃិងអោល់ព័ែ៌មាៃដ្លអ់នររតោះរ ើយ។ 

រដ្ើេបាីៃរៅ សស់ហ ដ្ឋអារេ រិ របរខជៃជាប់រឆ្ន ែ DV 

ក្ែូវតែមាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់រដ្ើេបីចូ្បលរៅសហ ដ្ឋអារេ រិ។ េក្េង់ DS-260 

ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍តាេក្បព័ៃធអ ីៃរធើណែិៃិងអែោរលខសមាា ល់ខល ៃួតដ្លអដល់េិៃន ៃ័យតាេ 

យៈក្បព័ៃធ រអ ិច្បក្ែូៃិច្ប ក្ពេទាាំងេន្តៃោ ីរ ងស៊េ លៃឹងសួ សាំណួ េួយច្បាំៃួៃអាំពីលរខណសេបែោ ិ បស់អនររដ្ើេបី

រធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅតាេច្បាប់ បស់សហ ដ្ឋអារេ រិ។ 

សាំណួ ទា ាំងរតោះបូរ េួទាាំងក្បធាៃបេទារ់េងៃឹងឧក្រិដ្ឋរេមៃិងសៃោ ិស ខជារដ្ើេ។ 

ក្រប់របរខជៃជាប់រឆ្ន ែៃិងសមាជិរក្រួសា  ក្ែូវតែេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា ឱ្យាៃេ ៃនងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ 

២០២២។ រទាោះសា ិែរក្កាេសាា ៃភាពណារ៏រដ្ឋយរ៏ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិ ឬសាា ប័ៃ USCIS 

េិៃអាច្បរច្បញេិដ្ឋឋ កា  DV ឬអៃ េ័ែកា ផ្ទល សប់រ  ូណាេួយរក្កាយកាលប រិចិ្បេរៃោះាៃរ ើយ 

រហើយសមាជិរក្រួសា រ៏េិៃអាច្បេេួលេិដ្ឋឋ កា  DV រដ្ើេបីរៅតាេរក្កាយ

របរខជៃច្បេបងរៅ សរ់ៅសហ ដ្ឋអារេ រិរៅរក្កាយកាលប រិចិ្បេរៃោះាៃតដ្ ។ 

សូេរេើល សាំណួ តដ្លសួ ញរឹញាប់បាំអ ែ សក្មាបព់័ែ៌មាៃបតៃាេសោ ីពីដ្ាំរណើ កា រក្ជើសរ ើស។ 

ការបញ្ច ូលរបូថតឌីរីថល (របូភាព) 

អនរអាច្បងែ បូឌីជងីលងមេួីយ ឬរ៏អាច្បរសកៃ បូងែងមី (ងែរន ុង យៈរពលក្ាាំេួយតខច្ប ងរក្កាយ) 

រដ្ឋយរេម វធីិរសកៃឌជីីងល 

ឲ្យតែ បូភាពរតោះមាៃលរខណៈក្ែឹេក្ែូវតាេលរខខណា បរច្បចររេសដូ្ច្បរ ៀបរាប់ខាងរក្កាេ។ 

 បូងែច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV ក្ែូវតែមាៃលរខណៈដូ្ច្បៃឹង បូងែស ាំេិដ្ឋឋ កា សហ ដ្ឋអារេ រិតដ្ ។ 

សក្មាប់រាំ  ូបូងែតដ្លអាច្បេេួលយរាៃ សូេច្ប ច្បេីរៃោះ។ អនរេិៃក្ែូវបញ្ច លូ បូងែចាស់ 

តដ្លងែរលើសព ី៦តខេ ៃ 

ឬ បូងែតដ្លព ាំមាៃលរខណៈសេក្សបតាេសោ ង់ដ្ឋ ដូ្ច្បមាៃរ ៀបរាប់ខាងរក្កាេរ ើយ។ 

កា បញ្ច លូ បូងែដ្តដ្ល តដ្លអនរធាល ប់ាៃបញ្ច លូរៅរន ុងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះឆ្ន ាំេ ៃៗ  បូងែតដ្ល

ាៃតរតក្ប ឬេិៃក្ែូវរៅតាេលរខខណា ែក្េូវខាងរក្កាេ ៃឹងរធវ ើឲ្យពារយរសន ើ

ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ។ 

របូថតរបេ់អោក្ម្រតវូានលក្ខែៈដូចខាងសម្រកាម្៖ 

• ពណ៌ធេមជាែិ 

• ច្បាស ់

• េាំហាំរាលរបរខជៃរឺ វង ១ អ ីញ រ ណៃឹង ១ៃិង៣/៨ អ ីញ (២២ េ.េ រ ណៃឹង ៣៥ េ.េ) ឬ 

៥០% រ ណៃឹង ៦៩% នៃរេពស់ស  ប បស់ បូងែ រាប់ចាប់ពីច្បងាក រៅរាល។ 

សូេរេើលលរខខណា បរច្បចររេស បូងែសក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេ។ 

• ងែរន ុង យៈរពល ៦ តខច្ប ងរក្កាយ រដ្ើេបរីអាៀងៃឹងេ ខមាែ់ បស់អនររពលបច្បច ុបបៃន  

• ផ្ទា ាំងខាងរក្កាយពណ៌.ស  

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-composition-template.html
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• ងែច្បាំពីេ ខរពញ 

• េឹរេ ខរសម ើ ៃិងរបើរតេនរ 

• សរេលៀរបាំពារ់ធេមតាតដ្លអនររក្បើក្បចាាំនងៃ 

• េិៃក្ែូវរក្បើឯរសណាឋ ៃរ ើយរៅរពលងែ 

រលើរតលងតែជាសរេលៀរបាំពារ់សាសតតដ្លអនររក្បើរាល់នងៃ 

• េិៃក្ែូវពារ់េួរ ឬក្របរាលតដ្លរធវ ើឱ្យាាំងសរ់ រលើរតលងតែពារ់រន ុងៃ័យសាសតជារ ៀងរាល់

នងៃ នអាេ ខក្ែូវឱ្យរ ើញរពញ 

រហើយកា រក្បើ ន្ ែួរាលេិៃក្ែូវឱ្យាាំងឬរច្បញជាក្សរមាលរលើេ ខរ ើយ 

• កាសសាោ ប់ ឧបរ ណ៍សាោ ប់គ្មម ៃតខេ ៃិងឧបរ ណ៍ក្សរដ្ៀងគ្មន រៃោះរអេងៗរេៀែ 

េិៃក្ែូវមាៃរន ុង បូងែរ ើយ 

• េិៃក្ែូវពារ់តវ៉ាៃតារ ើយ 

• អនរអាច្បពារ់ាៃ ក្បសិៃអនររក្បើឧបរ ណ៍ជាំៃួយកា សាោ ប់តដ្លអនររក្បើក្ាសជ់ាធេមតា 

សូេរេើលរាំ  ូបូងែរដ្ើេបីរេើល បូងែរាំ តូដ្លអាច្បៃិងេិៃអាច្បេេួលយរាៃ។ រយើងេិៃេេួល បូងែ

តដ្លងែច្បេលង ឬតសកៃពប័ីណណ របើរប  ឬឯរសា អល វូកា រអេងរេៀែរ ើយ។ រលើសពរីតោះ 

រយើងរ៏េិៃេេួលយរ បូងែក្បរេេសៃល ឹរ  បូងែពីេសេតវដ្ោ  ី បូងែរច្បញពីេូ ស័ពា 

ឬ បូងែេួយជាំហ រ ើយ។ 

អនរក្ែូវបញ្ច លូ បូងែឌីជីងលរៅរពលអនរច្ប ោះរ ម្ ោះ។  បូងែរតោះក្ែូវមាៃលរខណៈដូ្ច្បខាងរក្កាេ៖ 

• ជាេក្េង់ JPEG (.jpg)  

• េាំហាំស  បរសម ើឬែិច្បជាង ២៤០ រី ូនបែ៍ (kilobytes)  

• មាៃក្ជ  ងរសម ើគ្មន  (រាំពស់ក្ែូវរសម ើេេឹង) 

• េាំហាំ ៦០០ x ៦០០ េិច្បរសល (pixels) 

រែើអនរច្បង់រសកៃ បូងែតដ្លមាៃក្សាប់ឬរេ? រក្ៅពីែក្េូវកា  បូងែឌីជងីល 

 បូងែតដ្លមាៃក្សាប់ក្ែូវតែ៖ 

• េាំហាំ២ x ២អ ីញ (៥១ េ.េ x ៥១ េ.េ) 

• រសកៃរន ុងេាំហាំ ៣០០ េិច្បរសលរន ុងេួយអ ីញ (១២ េិច្បរសលរន ុងេួយេីលីតេ ក្ែ) 

អនរអាច្បរក្បើបរច្បចររេសជាំៃួយ បូងែរដ្ឋយឥែរិែនងល បស់ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិាៃរដ្ើ

េបី៖ 

• រក្ជើសរ ើស បូងែឌីជងីលតដ្លរៅរន ុងរ ាំពយូ េ័  បស់អនរ 

• តរេាំហាំៃិងបងវ ិលក្បសិៃរបើចាាំាច់្ប 

• កាែ់ បូងែឱ្យរៅជារាងការ តដ្លមាៃេាំហាំរសម ើៃឹង ៦០០ x ៦០០ េិច្បរសល 

ថតរបូទារក្ឬកូ្នសក្មងអាយ ពី ១ នោ ាំសៅ ៣ នោ ាំ 

រៅរពលអនរងែ បូទា រ ឬរូៃររមង េិៃក្ែូវមាៃអនររអេងរៅរន ុង បូងែរ ើយ រហើយរូៃ បស់អនរក្ែូវ

សេល ឹងឱ្យច្បាំេរការេ រា ៃិងក្ែូវរបើរតេនរ។ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/dam/passports/content-page-resources/FIG_cropper.swf
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អោក្អាច (ទី១) ៖ ដ្ឋរ់ទា រឲ្យររងរលើក្រណាែ់ស។ រធវ ើដូ្ច្បរៃោះ រាល បស់រូៃអនរក្ែូវាៃរល់ 

ៃិងបរងក ើែាៃជានអាខាងរក្កាយពណ៌សអងតដ្ ។ េិៃក្ែូវឱ្យមាៃក្សរមាលរលើេ ខរូៃ បស់អនររ ើយ 

ជាពិរសសរៅរពលអនរងែពីរលើរូៃ។ 

អោក្អាច (ទី២) ៖ យរក្រណាែ់ស េរក្របរៅអីឡាៃរូៃររមង 

រហើយដ្ឋរ់រូៃ បស់អនរឲ្យអងគ ុយរលើរដ្ើេបីងែ។ រធវ ើដូ្ច្បរៃោះ រាល បស់រូៃអនរមាៃរាំណល់។ 
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េាំែួរណដលេួរញឹក្ញាប់បាំ្ ត 

លក្ខែេម្បតត  ិ

១. សតើពាក្យថា “ម្របជារនសដើម្” ឬ “ម្របសទេក្ាំសែើត” ានន័យដូចសម្តច? 

ក្បជាជៃរដ្ើេភាររក្ច្បើៃសាំរៅដ្ល់អនរតដ្លាៃររើែរៅរន ុងក្បរេសណាេួយ 

រដ្ឋយេិៃរិែអាំពីក្បរេសលាំរៅបច្បច ុបបៃន  ឬសញ្ជា ែិ បស់ប រាលរតោះរ ើយ។ 

ក្បជាជៃរដ្ើេរ៏អាច្បមាៃៃ័យថាជាអនរតដ្ល មាៃសេិធិយរក្បរេសរអេងពកី្បរេសតដ្លររាៃររើែ 

េររធវ ើជាក្បរេសរាំរណើែរក្កាេមាក្តា ២០២ (ខ) នៃច្បាប់សោ ីពីអរតោ ក្បរវសៃ៍ៃិងសញ្ជា ែិ។ 

រដ្ឋយសា មាៃកា រាំណែ់ច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា រៅរលើជៃអរតោ ក្បរវសៃ៍តដ្លចូ្បលេរពីក្បរេសឬែាំបៃ់

េូេិសាន្តសោ រអេងៗ ប រាលមាន រ់ៗក្ែូវរររាំណែ់រៅតាេក្បរេសរាំរណើែេួយ។ 

រហើយកា រាំណែ់រតោះរឺសាំរៅរៅរលើក្បរេសតដ្លអនរក្ែូវរររាប់រៅរន ុងកា  

រាំណែ់ច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា សក្មាប់ក្បរេសរតោះ។ ជាេូរៅ ក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិដ្ឋរ់ពារយ បស់អនររឺជា

ក្បរេសតដ្លអនរររើែ។ ប  តៃោ  អនរអាច្បរក្ជើសរ ើសក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះ បសអ់នរ រៅតាេ

ក្បរេសរាំរណើែ បស់បោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរ ឬក្បរេសរាំរណើែ បស់ឪព រឬមាោ យ បស់អនរ ក្បសិៃអនរររើែ

រៅរន ុងក្បរេសតដ្លេិៃតេៃជាក្បរេសរាំរណើែ បសឪ់ព រមាោ យអនរ 

រហើយជាក្បរេសតដ្លឪព រមាោ យ បស់អនរព ាំតេៃជាអនរ ស់រៅក្សបច្បាប់ រៅរពលតដ្លអនរររើែ។ 

ទាាំងរៃោះជាវធីិតែបីរែ់ តដ្លអនរអាច្បរក្ជើសរ ើសក្បរេសរាំរណើែ បសអ់នរ។ 

កា បញ្ច លូក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះ ឬក្បរេសរាំរណើែេិៃក្ែឹេក្ែូវ (ឧ. ក្បរេសតដ្លអនរេិៃ

អាច្បបញ្ជា រ់តាេកា អោះអាងថាអាច្បយរជាក្បរេសរាំរណើែាៃ) ៃឹងរធវ ើឲ្យពារយរសន ើ

ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ។ 

២. សតើខុ្ាំសៅណតអាចច ុះស ម្ ុះបានសទ 

ម្របេិនសបើខុ្ាំម្ិនបានសក្ើតសៅក្ន ុងម្របសទេណដលានេទិធ ិច ុះស ម្ ុះ្ងសនុះ? 

អនររៅតែអាច្បមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះរដ្ឋយតអែររលើលរខខណា ពី រៃោះ។ េីេួយ 

ក្បសិៃបោ ី/ក្បពៃធតដ្លេេួលសិេធិជារបរខជៃតាេ យៈអនរតដ្លជាអនរច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ 

ររើែរៅរន ុងក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះ អនរអាច្បយរក្បរេសរាំរណើែតាេបោ ី/ក្បពៃធអនរាៃ។ 

រដ្ឋយសា តែ អនរច្ប ោះរ ម្ ោះរដ្ឋយតអែររៅរលើបោ ី/ក្បពៃធអនរ អនរអាច្បេេួលេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ាៃ 

ល ោះក្តាតែបោ ី/ក្បពៃធ  បសអ់នរមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សប 

រហើយេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ប  រណាណ ោះ។ 

អនរទាាំងពី ក្ែូវរធវ ើដ្ាំរណើ ជាេួយគ្មន រៅសហ ដ្ឋអារេ រិរដ្ឋយរក្បើក្ាសេិ់ដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV រៃោះ។ 

ដូ្ច្បគ្មន រៃោះតដ្  រូៃតដ្លរៅរន ុងបៃទ ុរ បស់អនរអាច្ប “យរក្បរេសរាំរណើែតាេ” ក្បរេសរាំរណើែ

 បសឪ់ព រឬមាោ យាៃ។  

េីពី  អនរអាច្ប “យរក្បរេសរាំរណើែតាេ” ក្បរេសរាំរណើែ បស់ឪព រឬមាោ យ បស់អនរ ក្បសិៃឪព រមាោ យ

 បសអ់នរេិៃាៃររើែ ឬ ស់រៅរន ុងក្បរេសរាំរណើែ បស់អនរ រៅរពលតដ្លអនរររើែរេរតោះ។ ជាេូរៅ 

ប រាលមាន រ់េិៃក្ែូវាៃចាែ់េ រថាជាក្បជាជៃនៃក្បរេសេួយតដ្លពួរររេិៃាៃររើែ 
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ឬចូ្បលសញ្ជា ែិរដ្ឋយក្សបច្បាប់រតោះរេ ក្បសិៃជាពួរររក្គ្មៃ់តែេរេសេៃរិច្បច(េររលង) 

សិរារន ុងក្បរេសរតោះបរណាោ ោះអាសៃន  ឬរ៏ក្បចាាំកា បរណាោ ោះអាសៃនសក្មាប់េ ខជាំៃួញឬកា ងា រអេងៗ 

រន ុងតេជាក្រ  េហ៊េ ៃ ឬ ដ្ឋឋ េិាលនៃក្បរេសេួយ រក្ៅពកី្បរេសតដ្លអនរររើែ។ 

ក្បសិៃជាអនរយរក្បរេសរាំរណើែតាេវធីិណាេួយខាងរលើ អនរក្ែូវអោល់ជាកា ពៃយល់រៅរន ុងពារយច្ប ោះ

រ ម្ ោះ E-DV រន ុងសាំណួ រលខ ៦។ 

កា បញ្ច លូក្បរេសតដ្លមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះ ឬក្បរេសរាំរណើែេិៃក្ែឹេក្ែូវ (ឧ. ក្បរេសតដ្លអនរេិៃ

អាច្បបញ្ជា រ់តាេកា អោះអាងថាអាច្បយរជាក្បរេសរាំរណើែាៃ) ៃឹងរធវ ើឲ្យពារយរសន ើ

ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ។ 

៣. សហត អវ ើម្របជារនសដើម្ននម្របសទេមួ្យចាំនួនម្ិនអាចចូលរមួ្សលងសនោ ត DV? 

រគ្មលបាំណង បស់រឆ្ន ែ DV រឺអោល់ឱ្កាសអរតោ ក្បរវសៃ៍ដ្ល់ក្បជាជៃតដ្លេិៃតេៃេរពី 

“ក្បរេសតដ្លមាៃជៃអរតោ ក្បរវសៃ៍រក្ច្បើៃ” (high admission)។ ច្បាប់សហ ដ្ឋអារេ រិតច្បងថា 

“ក្បរេសតដ្លមាៃជៃអរតោ ក្បរវសៃ៍រក្ច្បើៃ” រឺជាក្បរេសតដ្លមាៃក្បជាជៃស  ប ៥០០០០ តរ់ 

តដ្លេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា តាេ យៈក្រួសា ៃិងកា ងា  តដ្លាៃចូ្បល

េរ ស់រៅរន ុងសហ ដ្ឋអារេ រិរន ុង យៈរពលក្ាាំឆ្ន ាំច្ប ងរក្កាយ។ ជារ ៀងរាល់ឆ្ន ាំ សាា ប័ៃរសវរេមសញ្ជា ែិ

ៃិងអរតោ ក្បរវសៃ៍ បស់សហ ដ្ឋអារេ រិ (USCIS) ជាអនររណតរលើែួរលខនៃកា េេួលចូ្បលៃិងកា 

ស ាំសិេធ ិស់រៅ បស់ជៃអរតោ ក្បរវសៃ៍រន ុងក្បរេេេិដ្ឋឋ កា ក្រួសា ៃិងកា ងា  

រន ុង យៈរពលក្ាាំឆ្ន ាំច្ប ងរក្កាយ រដ្ើេបីរាំណែ់ក្បរេសតដ្លអាច្បចាែ់ចូ្បលជា “ក្បរេសតដ្ល

មាៃជៃអរតោ ក្បរវសៃ៍រក្ច្បើៃ” រហើយក្បជាជៃរដ្ើេៃ ក្បរេសទាាំងរៃោះៃឹងព ាំអាច្បចូ្បល េួរលងរឆ្ន ែ DV 

ក្បចាាំឆ្ន ាំរ ើយ។ រដ្ឋយសា តែកា រណតរៃោះក្ែូវាៃរធវ ើរ ើងជារ ៀងរាលឆ់្ន ាំ 

ដូ្រច្បនោះបញ្ា ីក្បរេសតដ្លក្បជាជៃរដ្ើេអាច្បចូ្បល េួឬេិៃអាច្បចូ្បល េួរលងរឆ្ន ែផ្ទល ស់បរ  ូពីេួយឆ្ន ាំរៅេួយ

ឆ្ន ាំ។ 

៤. សតើទិដ្ឋា ការ DV នោ ាំ២០២២ ចាំនួនប៉ែ នម នណដលនងឹ្តល់រូនសៅម្របជារនសដើម្ននតាំបន់នងិម្របសទេ

ណដលានេទិធ ិច ុះស ម្ ុះនីមួ្យៗ?  

សាា ប័ៃរសវរេមសញ្ជា ែិៃិងអរតោ ក្បរវសៃ៍ បស់សហ ដ្ឋអារេ រិ (USCIS) ជាអនររាំណែ់អាំពីច្បាំៃួៃរឆ្ន ែ 

DV តាេែាំបៃ់ជារ ៀងរាលឆ់្ន ាំ ក្សបរៅតាេ បូេៃោតដ្លាៃតច្បងរៅរន ុងមាក្តា ២០៣ (រ) 

នៃច្បាប់សដ ីពីអរតោ ក្បរវសៃ៍ៃិងសញ្ជា ែិ។ ច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា 

តដ្លក្រសួងកា ប េសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងរច្បញជូៃដ្ល់ក្បជាជៃរដ្ើេនៃក្បរេសៃីេួយៗ 

ៃឹងក្ែូវពឹងតអែររលើច្បាំៃួៃរាំណែ់តាេែាំបៃ់ ច្បាំៃួៃរបរខជៃច្ប ោះរ ម្ ោះតដ្លេរពីក្បរេសៃីេួយៗ 

ៃិងច្បាំៃួៃ របរខជៃជាប់រឆ្ន ែតដ្លមាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់រដ្ើេបីេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា ។ 

េិដ្ឋឋ កា តដ្លអាច្បអោលជូ់ៃរៅក្បជាជៃរដ្ើេនៃក្បរេសណាេួយៃឹងេិៃរលើសពី

ក្ាាំពី ភារ យនៃេិដ្ឋឋ កា ស  បរ ើយ។ 

៥. សតើានលក្ខខែឌ អវ ើខលុះេម្រាបក់្ម្រម្ិតេិក្ានិងបទពិសោធនក៍ារង្ហរ? 
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ច្បាប់ៃិងបេបញ្ញែោ ិអរតោ ក្បរវសៃ៍ បស់សហ ដ្ឋអារេ រិែក្េូវថា រាល់របរខជៃ DV 

ទាាំងអស់ក្ែូវតែបញ្ច ប់កា សិរាយ ងរហ្គច្បណាស់ក្ែឹេរក្េិែរវេិាល័យ ឬកា សិរាមាៃែនេលរសម ើ 

ឬមាៃបេពិរសាធៃ៍កា ងា ពី ឆ្ន ាំរន ុងកា ងា តដ្លែក្េូវឲ្យមាៃកា បណរ ុ ោះបណាោ លឬបេពិរសាធៃ៍យ ង

រហ្គច្បណាស់ពី ឆ្ន ាំរដ្ើេបីបាំរពញកា ងា រតោះរន ុង យៈរពលក្ាាំឆ្ន ាំច្ប ងរក្កាយ។ “កា សិរារក្េិែរវេិាល័យ 

ឬកា សិរាមាៃែនេលរសម ើ” 

មាៃៃ័យថាាៃបញ្ច ប់កា សិរារដ្ឋយរជារជយ័ យៈរពល១២ឆ្ន ាំនៃរក្េិែសិរាអល វូកា ថាន រ់បឋេសិរា

ៃិងេធយេសិរាពីសហ ដ្ឋអារេ រិ ឬកា បញ្ច ប់កា សិរារដ្ឋយរជារជយ័រន ុងក្បរេសរអេង

រេៀែរលើេ ខវជិាា អល វូកា រៅថាន រ់បឋេសិរាៃិងេធយេសិរា តដ្លមាៃែនេល ក្បហ្គរ់ក្បតហលរៅៃឹងកា 

សិរាថាន រ់វេិាល័យរៅសហ ដ្ឋអារេ រិ។ មាៃតែកា សិរាេ ខវជិាា អល វូកា ប  រណាណ ោះតដ្លក្ែឹេក្ែូវតាេលរខ

ខណា រៃោះាៃ។ រេម វធីិសិរាតាេក្បព័ៃធអ ីៃរធើណិែ ឬសញ្ជញ ប័ក្ែតដ្លមាៃែនេលរសម ើ 

(ដូ្ច្បជាសញ្ជញ ប័ក្ែែនេលរសម ើេូរៅ (General Equivalency Diploma G.E.D) េិៃអាច្បេេួលយរាៃរ ើយ។ 

េ័សរ ុតាងនៃឯរសា បញ្ជា រ់កា សិរា ឬបេពិរសាធៃ៍កា ងា 

ក្ែូវតែអដលជូ់ៃេន្តៃោ ីរ ងស៊េ លរៅរពលសមាា សៃ៍ស ាំេិដ្ឋឋ កា ។ 

ក្បសិៃរបើអនរគ្មម ៃលរខណៈសេក្សបរៅៃឹងលរខខណា នៃកា សិរា ឬបេពិរសាធៃ៍កា ងា រេរតោះ ពារយ

រសន ើស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធរៅរពលសមាា សៃ៍ស ាំេិដ្ឋឋ កា  

រហើយអនរ េួជាេួយៃិងក្រួសា  បសអ់នរៃឹងេិៃេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា រ ើយ។ 

៦. សតើការង្ហរម្របសេទណាណដលានលក្ខែៈម្ររប់ម្រគ្មន់េម្រាប់សលងសនោ ត DV ? 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងរក្បើក្ាស់េិៃនៃ័យ O*Net Online 

 បស់ក្រសួងកា ងា សហ ដ្ឋអារេ រិ (DOL) រដ្ើេបីរាំណែ់លរខខណា សេក្សបរលើបេពិរសាធៃ៍កា ងា ។ 

ក្បព័ៃធ េិៃន ៃ័យ O*Net Online តបងតច្បរបេពិរសាធៃ៍កា ងា ជា “ក្បរេេកា ងា ” ច្បាំៃួៃក្ាាំ។ 

ក្សបរពលតដ្លមាៃកា ងា ជារក្ច្បើៃក្ែូវាៃបញ្ច លូរៅរន ុងររហេាំព័  បស ់DOL 

េិៃតេៃក្រប់កា ងា ទាាំងអស់មាៃលរខណៈក្រប់ក្គ្មៃ់សក្មាប់រេម វធីិរឆ្ន ែ DV រតោះរេ។ 

រដ្ើេបីចូ្បល េួរលងរឆ្ន ែ DV តាេលរខខណាកា ងា  អនរក្ែូវតែមាៃបេពិរសាធៃ៍ពី ឆ្ន ាំរន ុងកា ងា តដ្ល

ាៃចាែ់ចូ្បលរៅរន ុងក្បរេេការសម្រតៀម្វវជិាជ រីវៈជាក្ក់ក្ ់(Specific Vocational Preparation (SVP)) 

តដ្លមាៃរក្េិែ ៧.០ ឬ ខពស់ជាងរៃោះរន ុង យៈរពលក្ាាំឆ្ន ាំច្ប ងរក្កាយ។   

ក្បសិៃរបើអនរគ្មម ៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបតាេលរខខណា នៃកា សិរា 

ឬបេពិរសាធៃ៍កា ងា ក្រប់ក្គ្មៃ់រេរតោះ ពារយរសន ើ

ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធរៅរពលសមាា សៃ៍ស ាំេិដ្ឋឋ កា  

រហើយអនរ េួជាេួយៃិងក្រួសា  បសអ់នរៃឹងេិៃេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា រ ើយ។ 

៧. សតើខុ្ាំអាចណេវ ងរក្ការង្ហរណដលានលក្ខែៈេម្ម្រេបេម្រាប់សលងសនោ ត DV សៅក្ន ុងម្របព័នធទិនោន័យ 

O*Net Online របេ់ម្រក្េួងការង្ហរេហរដាអាសម្រកិ្បានសដ្ឋយរសបៀបណា? 

រៅរពលអនរចូ្បលរន ុងររហេាំព័  O*Net Online សូេអៃ វែោតាេជាំហ្គៃខាងរក្កាេរដ្ើេបីរាំណែ់ថា

កា ងា  បសអ់នរមាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់ឬរេ៖ 

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
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១. រក្កាេប៊េូែ ង “Find Occupation”  សូេរក្ជើសរ ើសយរប៊េូែ ង “Job Family” 

ពីតារាងតដ្លាៃទាញច្ប ោះ 

២. តសវង រកា ងា រន ុងតារាង “Job Family” រក្ជើសរ ើស រហើយច្ប ច្ប “GO” 

៣. ច្ប ច្បរលើលីង (link) សក្មាប់កា ងា ជារ់លារ់ បសអ់នរ 

៤. រក្ជើសរ ើសក្បអប់ “Job Zone” រដ្ើេបតីសវ ង ររលខក្បរេេកា ងា តដ្លាៃរាំណែ់ 

ៃិងរក្េិែរាំណែ់កា រក្ែៀេវជិាា ជីវៈជារ់លារ់ (SVP)។ 
 

ឧទាហ ណ៖៍ រក្ជើសរ ើស “Aerospace Engineers” ។ រៅខាងរក្កាេ “Summary Report for Aerospace 

Engineers” រក្កាេតអនរ “Job Zone” អនរៃឹងរ ើញ “Job Zone 4” រក្េិែ SVP ៧.០ រៅ < ៨.០ ។ រដ្ឋយរក្បើ

ក្ាសឧ់ទាហ ណរ៍ៃោះ Aerospace Engineers រឺជាកា ងា មាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់។ 

សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេ សូេរេើល រឆ្ន ែ DV - ររហេាំព័ អាំពីបញ្ា ីកា ងា  ។ 

៨. សតើានការក្ាំែត់អាយ អបបបរាសៅក្ន ុងការច ុះស ម្ ុះក្ន ុងក្ម្ម វធិីសនោ ត E-DV ឬសទ? 

គ្មម ៃកា រាំណែ់អាយ រន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរ ើយ ប  តៃោលរខខណា នៃកា សិរាថាន រ់វេិាល័យ ឬបេពរិសាធៃ៍

កា ងា សក្មាប់របរខជៃច្បេបងៃីេួយៗរៅរពលច្ប ោះរ ម្ ោះ ៃឹងរធវ ើឱ្យរបរខជៃភាររក្ច្បើៃតដ្លមាៃ

អាយ រក្កាេ ១៨ ឆ្ន ាំក្ែូវាៃបដ្ិរសធ។ 

ការបាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះសអឡិចម្រតនិូចេម្រាបក់្ម្ម វធិីសនោ ត DV 

៩. សតើសពលណាខុ្ាំអាចច ុះស ម្ ុះបាន? 

 យៈរពលច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ២០២២ ៃឹងចាបរ់អោើេពីរមា ង ១២៖០០ (នងៃក្ែង់) Eastern Daylight 

Time (EDT) (GMT-4) ក្ែូវៃឹងនងៃព ធ េី០៧ តខែ លា ឆ្ន ាំ២០២០  ហូែដ្លរ់មា ង១២៖០០ (នងៃក្ែង់) Eastern 

Standard Time (EST) (GMT-5) ក្ែូវៃឹងនងៃអងាា   េី១០ តខរវចិិិ្បកា ឆ្ន ាំ២០២០។ រ ៀងរាល់ឆ្ន ាំ 

មាៃរបរខជៃរាប់លាៃតរ់ាៃច្ប ោះរ ម្ ោះ។ កា រាំណែ់ យៈរពលច្ប ោះរ ម្ ោះតាេកាលប រិចិ្បេខាងរលើរៃោះ 

រឺរដ្ើេបធីាតឲ្យាៃថារបរខជៃេេួលាៃកា ជូៃដ្ាំណឹងរន ុង យៈរពលេួយក្រប់ក្គ្មៃ់ 

រ៏ដូ្ច្បជាអោលរ់ពលរវលាឲ្យទាាំងរបរខជៃស ាំេិដ្ឋឋ កា  

ៃិងសាា ៃេូែៃិងសាា ៃរ ងស៊េ ល បស់រយើងមាៃរពលក្រប់ក្គ្មៃ់សក្មាប់រ ៀបច្បាំៃិងបញ្ច ប់រ ណីៃីេួយៗ

រដ្ើេបរីច្បញេិដ្ឋឋ កា ជូៃរបរខជៃ។ 

រយើងរលើរេឹរចិ្បែោអនរឲ្យច្ប ោះរ ម្ ោះឲ្យាៃ សួរាៃ់រន ុង ដូ្វកាលច្ប ោះរ ម្ ោះ។ កា ច្ប ោះរ ម្ ោះដ្រ៏ក្ច្បើៃរលើសល បរៅ

ច្ប ង ដូ្វកាលច្ប ោះរ ម្ ោះ អាច្បៃឹងរធវ ើឲ្យក្បព័ៃធរ ាំពយូ េ័ ដ្ាំរណើ កា យឺែ។ រយើងៃឹងេិៃេេួលយរកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ

រក្កាយរពលនងៃក្ែង់ EST ក្ែូវៃឹងនងៃអងាា   េី១០ តខរវចិិិ្បកា ឆ្ម ាំ២០២០ រ ើយ។ 

១០. ខុ្ាំសៅេហរដាអាសម្រកិ្។ សតើខុ្ាំអាចច ុះស ម្ ុះសលងសនោ ត DV បានឬសទ? 

ាៃ។ របរខជៃច្ប ោះរ ម្ ោះអាច្បសា ិែរៅសហ ដ្ឋអារេ រិ ឬរន ុងក្បរេសេួយរអេងរេៀែ 

រហើយពារយច្ប ោះរ ម្ ោះអាច្បដ្ឋរ់ពីេីណារ៏ាៃ។ 

១១. ខុ្ាំអាចច ុះស ម្ ុះបានណតម្ដងរត់ក្ន ុងរដូវកាលច ុះស ម្ ុះនីមួ្យណម្នសទ? 

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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តេៃ។ 

ច្បាប់អៃ ញ្ជញ ែឲ្យមាៃកា ច្ប ោះរ ម្ ោះតែេដងប  រណាណ ោះសក្មាប់របរខជៃមាន រ់រន ុង ដូ្វកាលច្ប ោះរ ម្ ោះៃីេួយៗ។ 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិរក្បើក្ាស់បរច្បចរវេិាេាំរៃើបរដ្ើេបតីសវ ង រកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរក្ច្បើៃដ្ង។ 

អោក្ណដលច ុះស ម្ ុះសលើេពីម្ដងនឹងបង្ហា ញលក្ខែេម្បតត ិម្ិនេម្ម្រេបក្ន ុងការទទួលបានទិដ្ឋា ការសនោ ត។ 

១២. សហត អវ ើបានជាខុ្ាំម្រតវូានលិខតិឆ្លងណដនសដើម្បីច ុះស ម្ ុះសលងសនោ ត DV? 

ានក្រែីសលើក្ណលងណដរសទ? 

លិខិែ ល្ងតដ្ៃតដ្លក្ែឹេក្ែូវរហើយរៅមាៃស ពលភាពតដ្លែក្េូវ 

ជួយបតៃាេស វែា ិភាពដ្លដ់្ាំរណើ កា រឆ្ន ែ DV រ៏ដូ្ច្បជាជួយកា ពា កា ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរ។ 

លរខៃោ ិរៈរៃោះេិៃរក្បើច្បាំរពាោះរូៃៗ ឬបដ ី/ក្បពៃធ  បសរ់បរខជៃច្បេបងតដ្លច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែរ ើយ។ 

លិខិែ ល្ងតដ្ៃក្ែូវតែជាលិខិែ ល្ងតដ្ៃតដ្លអាច្បរធវ ើដ្ាំរណើ រៅកាៃ់ក្បរេសរអេងៗាៃ។ 

លិខិែ ល្ងតដ្ៃរន ុងក្ស  រ តដ្លរច្បញរដ្ឋយក្បរេសខលោះេិៃអាច្បរក្បើរដ្ើេបីច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV 

ាៃរ ើយ។  

រ ណីរលើរតលងច្បាំរពាោះលរខខណា លិខិែ ល្ងតដ្ៃ៖ 

បេបបញ្ញែោ ិ បសក់្រសួងកា ប រេសអដល់កា រលើរតលងបីយ ងពីលរខខណា លិខិែ ល្ងតដ្ៃ។ 

កា រលើរតលងទាាំងបីក្បរេេរៃោះរឺសក្មាប់៖ ជៃតដ្លគ្មម ៃក្បរេស 

ជាក្បជាជៃតដ្ល សរ់ៅរន ុងក្បរេសរ េម ុយៃីសោ រហើយេិៃអាច្បស ាំលិខិែ ល្ងតដ្ៃពី ដ្ឋឋ េិាលរ េម ុយៃីសោ

រតោះាៃ ឬជាអនរេេួលអលពីកា រលើរតលងរដ្ឋយ ដ្ឋេន្តៃោ ីក្រសួងសៃោ ិស ខមាែ េូេិ 

ៃិង ដ្ឋេន្តៃោ ីក្រសួងកា ប រេសប  រណាណ ោះ។ 

ក្បសិៃរបើអនររក្ជើសរ ើសយរកា រលើរតលងណាេួយរន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV  បស់អនរ 

អនរក្ែូវតែអាច្បពៃយល់ពីេូលរហែ តដ្លអនររក្ជើសរ ើសយរកា រលើរតលងរតោះ។ 

កា រលើរតលងទាាំងរៃោះមាៃច្បាំរពាោះរបរខជៃណាតដ្លេិៃអាច្បមាៃលិខិែ ល្ងតដ្ៃតែប  រណាណ ោះ។ 

ក្បសិៃរបើអនររក្ជើសរ ើសយរកា រលើរតលងណាេួយរដ្ឋយកា យឺែយ វរន ុងកា េេួលាៃលិខិែ ល្ងតដ្ៃ 

(រទាោះជាកា យឺែយ វរតោះបណាដ លឬេិៃបណាដ លេរពីអនររដ ី) 

អនរេិៃអាច្បេេួលាៃកា រលើរតលងរតោះរេ រហើយអនរៃឹងេិៃអាច្បរលងរឆ្ន ែ DV ាៃរ ើយ។  

ជៃតដ្លគ្មម ៃក្បរេស៖ ជាេូរៅ កា តដ្លគ្មម ៃក្បរេសរឺជារ ណីតដ្លរក្េ។ 

ក្បសិៃរបើអនររូសយរក្បអប់នៃកា រលើរតលងេួយរៃោះរៅរលើពារយរលងរឆ្ន ែ DV  បស់អនរ 

រតោះអនរក្ែូវតែអដល់េសរ ុតាងរដ្ើេបីបងាា ញថាអនរព ាំាៃេេួលសញ្ជា ែិពីក្បរេសរាំរណើែរដ្ឋយតអែររលើច្បា

ប់នៃក្បរេសរតោះ រហើយបញ្ជា រ់ថាអនររ៏គ្មម ៃសញ្ជា ែិអវ ើរអេងតដ្ ។ 

ជៃជាែិនៃក្បរេសតដ្លក្រប់ក្រងរដ្ឋយ បបរ េម ុយៃីសោ ៖ 

ក្បសិៃរបើអនររូសយរក្បអប់នៃកា រលើរតលងេួយរៃោះរៅរលើពារយរលងរឆ្ន ែ DV  បស់អនរ 

រតោះអនរក្ែូវតែអដល់េសរ ុតាងរដ្ើេបីបងាា ញថាអនរេិៃអាច្បស ាំលិខិែ ល្ងតដ្ៃពី ដ្ឋឋ េិាល បស់ក្បរេស

រតោះាៃ។ 

អនរេេួលអលពីកា រលើរតលង៖ 

ក្បសិៃរបើអនររូសយរក្បអប់នៃកា រលើរតលងេួយរៃោះរៅរលើពារយរលងរឆ្ន ែ DV  បស់អនរ 
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រតោះអនរក្ែូវតែអដល់េសរ ុតាងតដ្លបងាា ញថាអនរេិៃអាច្បេេួលាៃលិខិែ ល្ងតដ្ៃ 

រហើយមាៃេូលរហែ តដ្លអនរសេៃឹងេេួលាៃកា រលើរតលងលរខខណា លិខិែ ល្ងតដ្ៃដូ្ច្បជា៖ 

១) េិដ្ឋឋ កា អារេ រិតដ្លធាល ប់រច្បញឲ្យអនរពីេ ៃរឺរច្បញរៅរលើេក្េង់ DS-២៣២ 

រដ្ឋយរហែ ថាអនរេិៃអាច្បេេួលាៃលិខិែ ល្ងតដ្ៃ 

រហើយេូលរហែ តដ្លអនររសន ើស ាំកា រលើរតលងលរខខណា លិខិែ ល្ងតដ្ៃកាលពរីលើរេ ៃរតោះរៅតែ

ររើែមាៃដ្តដ្ល។ 

២) េក្េង់ I-១៩៣ េេួលសាា លរ់ដ្ឋយសាា ប័ៃ USCIS 

រដ្ឋយរហែ ថាអនរេិៃអាច្បេេួលាៃលិខិែ ល្ងតដ្ៃ 

រហើយេូលរហែ តដ្លអនររសន ើស ាំកា រលើរតលងលរខខណា លិខិែ ល្ងតដ្ៃកាលពរីលើរេ ៃរតោះរៅតែ

ររើែមាៃដ្តដ្ល ឬ 

៣) 

ឯរសា បងាា ញថាអនរេួលាៃតេជាជៃភាសខល ៃួរៅរន ុងក្បរេសេួយរអេងពកី្បរេសរាំរណើែ 

បស់អនររដ្ឋយ ដ្ឋឋ េិាលនៃក្បរេសរាំរណើែរតោះរធវ ើកា របៀែរបៀៃអនរ 

ជារហែ េិៃអាច្បឲ្យអនរេេួលលិខិែ ល្ងតដ្ៃពី ដ្ឋឋ េិាលរតោះាៃរដ្ឋយគ្មម ៃរក្គ្មោះថាន រ់ដ្ល់អនរ

។ 

ជាងមីេដងរេៀែ រលារអនរេិៃរួ ដ្ឋរ់ពារយរលងរឆ្ន ែ DV រ ើយ 

ក្បសិៃរបើអនរព ាំមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបរៅៃឹងលរខខណា នៃ

រក្េិែសិរាឬបេពិរសាធៃ៍កា ងា តដ្លាៃពៃយលខ់ាងរលើ 

ឬក្បសិៃរបើអនរព ាំមាៃលិខិែ ល្ងតដ្ៃក្ែឹេក្ែូវរៅរពលច្ប ោះរ ម្ ោះ។ 

ក្បសិៃរបើ ររ ើញថាអនរខ សលរខៃោ ិរៈរឆ្ន ែ DV រហើយ 

រាល់កា បង់ក្ារ់រអេងៗសក្មាប់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា ៃឹងេិៃក្ែូវាៃសងអនររវញិរ ើយ។ 

១៣. ម្របេិនសបើលិខិតឆ្លងណដនរបេខុ្់ាំ្ តក្ាំែត់ ឬបាត់ម្ នសពលដ្ឋក្់ពាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ 

សតើនឹងសៅជាយ៉ែ ងណា? 

ក្បសិៃរបើរលខលិខិែ ល្ងតដ្ៃ បស់អនរមាៃកា ផ្ទល សប់ដ  ូរដ្ឋយរហែ ណាេួយ 

អនរក្ែូវតែបងាា ញេសរ ុតាងបញ្ជា រ់ពីេូលរហែ នៃកា ផ្ទល ស់បដ  ូរតោះេ ៃរពលអនរេេួលាៃកា ណាែ់សមាា

សៃ៍ស ាំេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV។ ក្បសិៃរបើអនរច្ប ោះរលខលិខិែ ល្ងតដ្ៃខ ស េិៃក្ែឹេក្ែូវ 

ឬគ្មម ៃស ពលភាពរៅរពលច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ រ ណសី ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវាៃបដ្ិរសធ។ 

អនរក្ែូវតែងែច្បេលងលិខិែ ល្ងតដ្ៃតដ្លអនរាៃរក្បើក្ាស់រន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះឲ្យាៃច្បាស់ 

រហើយ រាវរៅរតៃលងតដ្លមាៃស វែា ិភាពជាេួយៃឹងរលខរូដ្បញ្ជា រ់ពរិសស (confirmation number) 

អងតដ្  (រេើលបតៃាេក្ែង់សាំណួ រលខ២៧)។ 

កា ងែច្បេលងរៃោះេិៃក្ែឹេតែអាច្បជាេសរ ុតាងបញ្ជា រ់ថាអនរាៃបញ្ច លូរលខលខិិែ ល្ងតដ្ៃក្ែឹេក្ែូវរៅ

រន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរតោះរេ ប  តៃោវអាច្បជួយបញ្ជា រ់ឲ្យអនរពីេូលរហែ រៅរពលតដ្លអនរមាៃបញ្ជា ។ 

កា សរក្េច្បចិ្បែោច្ប ងរក្កាយបាំអ ែរឺសា ិែរៅរលើេន្តៃោ ីរ ងស៊េ លរន ុងរពលអនរសមាា សស ាំេិដ្ឋឋ កា ។ 

១៤. សតើបត /ីម្របពនធខុ្ាំ និងខុ្ាំអាចច ុះស ម្ ុះស្េងគ្មោ បានឬសទ? 
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ាៃ។ បោ /ីក្បពៃធ  អាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះរអេងគ្មន ាៃ ក្បសិៃពួរររមាៃលរខណសេបែោសិេក្សប។ 

ក្បសិៃរបើបោ ី/ក្បពៃធអនរក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើស បោ ី/ក្បពៃធេួយរេៀែមាៃសិេធិដ្ឋរ់ពារយជារបរខជៃេេួលសិេធិ

តាេ យៈបោ ី/ក្បពៃធតដ្លជាប់រឆ្ន ែាៃ។ 

១៥. សតើេារកិ្ម្ររួោរណាខលុះណដលខុ្ាំម្រតវូបញ្ច ូលសៅក្ន ុងពាក្យច ុះស ម្ ុះ DV របេខុ្់ាំ? 

បត ី/ម្របពនធ៖ ក្បសិៃរបើអនររ ៀបកា រដ្ឋយក្សបច្បាប់ អនរក្ែូវបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធអនរ 

រទាោះររ ស់រៅជាេួយអនរឬេិៃរៅជាេួយរដ ី មាៃ

បាំណងឬគ្មម ៃបាំណងរធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍រៅសហ ដ្ឋអារេ រិរដ ី។ អនរក្ែូវបញ្ច លូបោ ី/ក្បពៃធអនរ របើរទាោះបីជា

បច្បច ុបបៃន រៃោះអនររាំព ង ស់រៅតបរគ្មន រ៏រដ្ឋយ រលើរតលងតែអនរាៃ ស់រៅតបរគ្មន ក្សបច្បាប់។ 

កា  ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយក្សបច្បាប់រឺជាកា ក្ពេរក្ពៀង វង

បោ ីក្បពៃធតដ្លរៅមាៃច្បាំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប  តៃោ  ស់រៅតបរគ្មន  រដ្ឋយមាៃដ្ីកា សរក្េច្បពីែ លាកា ។ 

ក្បសិៃរបើអនរៃិងបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរាៃ ស់រៅតបរគ្មន ក្សបច្បាប់ បោ /ីក្បពៃធអនរៃឹង

េិៃអាច្បរធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍ជាេួយអនរតាេ យៈរេម វធីិរឆ្ន ែ DV រ ើយ។ រយើងៃឹងេិៃពិៃ័យអនររ ើយ 

ក្បសិៃអនរបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធតដ្លអនរាៃ ស់រៅតបរគ្មន ក្សបច្បាប់រតោះ។ 

ក្បសិៃអនររបើ ស់រៅតបរគ្មន រដ្ឋយគ្មម ៃដ្កីា សរក្េច្បពីែ លាកា រេ 

អនរក្ែូវតែបញ្ច លូរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរ របើរទាោះបីជាអនរមាៃររក្មាងថាៃឹងតលងលោះ

គ្មន េ ៃរពលអនរដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV រ៏រដ្ឋយ។ 

ក្បសិៃរបើអនរេិៃាៃច្ប ោះរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរតដ្លមាៃលរខខណា សេក្សប ឬច្ប ោះរ ម្ ោះ

ប រាលរអេងតដ្លេិៃតេៃជាបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរ អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធេិដ្ឋឋ កា ។ 

ក្បសិៃរបើអនរេិៃទាៃ់ាៃរ ៀបកា ក្សបច្បាប់រៅរពលច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែរៃោះ ប  តៃោមាៃររក្មាង

រ ៀបកា ក្សបច្បាប់តរពលអតរែវញិរតោះ 

អនរេិៃក្ែូវច្ប ោះរ ម្ ោះអតរែបោ ី/ក្បពៃធរតោះរៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែរតោះរ ើយ 

រក្ពាោះកា រធវ ើដូ្រចាន ោះៃឹងបណាដ លឲ្យអនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធេិដ្ឋឋ កា ។ ក្បសិៃរបើអនរាៃតលងលោះគ្មន រហើយ 

ឬបោ ី/ក្បពៃធអនរាៃេេួលេ ណភាព អនរេិៃចាាំាច់្បបញ្ច លូរ ម្ ោះពួរគ្មែ់

រន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនររ ើយ។ 

រ ណីរលើរតលងតែេួយរែ់សក្មាប់លរខខណា រៃោះរឺក្បសិៃរបើបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ 

ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ។ ក្បសិៃរបើបោ ី/ក្បពៃធ បស់អនរមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ 

ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ អនរេិៃចាាំាច់្បបញ្ច លូរ ម្ ោះពួររររ ើយ។ បោ /ីក្បពៃធតដ្លមាៃសញ្ជា ែិ

អារេ រិ ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ៃីកាែអារេ រិៃឹងេិៃក្ែូវកា េិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV រ ើយ។ ដូ្ច្បរៃោះ 

ក្បសិៃរបើអនររក្ជើសរ ើសយរ “married and my spouse IS a US citizen or U.S LPR 

(រ ៀបកា រហើយៗបោ ី/ក្បពៃធខុ្ាំមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬជាអនរកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ)” រៅរន ុងពារយ

ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរ អនរៃឹងេិៃអាច្បបញ្ច លូព័ែ៌មាៃបតៃាេរេៀែអាំពីបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរាៃរ ើយ។ 

កូ្នៗ៖ អនរក្ែូវបញ្ច លូព័ែ៌មាៃអាំពីរូៃៗអនរទាាំងអស់តដ្លរៅ ស់ េិៃទាៃ់រ ៀបកា  

រហើយមាៃអាយ រក្កាេ ២១ ឆ្ន ាំ រិែក្ែឹេរពលតដ្លអនរច្ប ោះរ ម្ ោះរលងរឆ្ន ែ DV 

រទាោះបីររជារូៃបរងក ើែ បស់អនរ ឬជារូៃច្ប ងរដ ី (របើរទាោះបីជា

អនរាៃតលងលោះពឪីព រ/មាោ យ បស់រូៃៗរតោះរ៏រដ្ឋយ) រូៃៗ បស់បោ ី/ក្បពៃធអនរ ឬ

រូៃៗតដ្លអនរាៃយរេរចិ្បញ្ច ឹេរដ្ឋយក្សបច្បាប់ បស់ក្បរេសអនរ។ អនរក្ែូវបញ្ច លូព័ែ៌មាៃរូៃៗ
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តដ្លមាៃអាយ រក្កាេ ២១ ឆ្ន ាំ រិែក្ែឹេរពលតដ្លអនរច្ប ោះរ ម្ ោះតាេក្បព័ៃធ រអ ចិ្បក្ែូៃិច្ប 

របើរទាោះបីជារូៃៗទាាំងរតោះេិៃសាន រ់រៅជាេួយអនរ ឬអនរេិៃមាៃ

បាំណងឲ្យពួររររៅ ស់រៅរក្កាេសិេធិរេម វធីិរឆ្ន ែ DV  បស់អនររ៏រដ្ឋយ។ អនរេិៃចាាំាច់្បបញ្ច លូ

ព័ែ៌មាៃអាំពីរូៃៗ តដ្លមាៃសញ្ជា ែិអារេ រិ ឬកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិរ ើយ ប  តៃរ ក្បសិៃរបើអនរ

បញ្ច លូរ៏គ្មម ៃបញ្ជា អវ ើតដ្ ។ 

ឪព រមាោ យឬបងបអ ៃូបរងក ើែ បស់របរខជៃគ្មម ៃសិេធិេេួលេិដ្ឋឋ កា  DV រន ុងតេជាអនរេេួលអលរ ើយ 

រហើយអនរេិៃរួ បញ្ច លូរ ម្ ោះពួររររៅរន ុងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរតដ្ ។ 

ក្បសិៃរបើអនរបញ្ច លូរ ម្ ោះសមាជិរក្រួសា អនររៅរន ុងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ 

ពួរររេិៃចាាំាច់្បច្ប ោះរ ម្ ោះស ាំេិដ្ឋឋ កា  ឬក្ែូវរធវ ើអរតោ ក្បរវសៃ៍ ឬរធវ ើដ្ាំរណើ ជាេួយអនររ ើយ។ ប  តៃោ  

ក្បសិៃរបើអនរេិៃាៃបញ្ច លូរ ម្ ោះបដ ី/ក្បពៃធ  ឬរូៃៗ 

ឬបញ្ច លូរ ម្ ោះប រាលតដ្លេិៃតេៃជាអនរក្ែូវេេួលអល ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរៃឹងក្ែូវបដ្ិរសធ

រៅរពលអនរសមាា សស ាំេិដ្ឋឋ កា  រហើយសមាជិរក្រួសា អនរៃឹងេិៃេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា រ ើយ។ រ ណរីៃោះ

អៃ វែោច្បាំរពាោះតែអនរតដ្លក្ែូវជាបដ ី/ក្បពៃធ  ៃិងរូៃៗរៅរពលច្ប ោះរ ម្ ោះពីដ្ាំបូងប  រណាណ ោះ 

េិៃច្បាំរពាោះបដ ី/ក្បពៃធឬរូៃៗតដ្លអនរមាៃរក្កាយរពលច្ប ោះរ ម្ ោះរ ើយ។ ក្បសិៃរបើបោ ី/ក្បពៃធ  បស់អនរ

មាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់ រររ៏អាច្បច្ប ោះរ ម្ ោះរដ្ឋយត រពីអនរាៃតដ្  

រទាោះបីជាអនរាៃបញ្ច លូរ ម្ ោះរររៅរន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនររ៏រដ្ឋយ ឲ្យតែពារយច្ប ោះ

រ ម្ ោះទា ាំងពី រៃោះមាៃព័ែ៌មាៃលេែិែអាំពបីដ ី/ក្បពៃធៃិងរូៃៗរន ុងក្រួសា អនរ (សូេរេើល 

សាំណួ សួ រក្ច្បើៃបាំអ ែរលខ ១២ ខាងរលើ) 

១៦. សតើខុ្ាំម្រតវូណតច ុះស ម្ ុះសនុះសដ្ឋយខល នួឯងផ្ទា ល់ ឬអោក្ដនទអាចច ុះស ម្ ុះរាំនួេខុ្ាំបាន? 

អនររួ តែរ ៀបច្បាំៃិងច្ប ោះរ ម្ ោះរដ្ឋយខល ៃួឯង ប  តៃោអនរអាច្បឲ្យអនរដ្នេជួយច្ប ោះរ ម្ ោះឲ្យអនរាៃ។ 

េិៃថាអនរច្ប ោះរ ម្ ោះរដ្ឋយខល ៃួឯង តាេ យៈរេធាវ ើ េិែោេរោ ិ សាច់្បញាែិ ឬអនរដ្នេរធវ ើជាំៃួសអនររដ ី 

ក្ែូវមាៃតែកា ច្ប ោះរ ម្ ោះតែេួយប  រណាណ ោះតដ្លមាៃរ ម្ ោះ បស់អនរ។ រន ុងតេជារបរខជៃច្ប ោះរ ម្ ោះ អនរក្ែូ

វរធវ ើយ ងណាឲ្យព័ែ៌មាៃទាាំងឡាយរៅរន ុងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះក្ែឹេក្ែូវៃិងរពញរលញ។ កា ច្ប ោះរ ម្ ោះទា ាំង

ឡាយណាតដ្លេិៃក្ែឹេក្ែូវឬេិៃរពញរលញ ៃឹងរធវ ើឲ្យអនរេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សប ។ របរខជៃច្ប ោះ

រ ម្ ោះក្ែូវ រារលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសស (confirmation number) រដ្ឋយខល ៃួឯង រដ្ើេបីពួរររអាច្បតាេដ្ឋៃ

លេធអលច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់ររ រដ្ឋយរក្បើក្ាស់ Entrant Status Check តាេ យៈររហេាំព័  dvprogram.state.gov។ 

របរខជៃច្ប ោះរ ម្ ោះរួ  រាលេធភាពអាច្បចូ្បលរៅកាៃ់រណៃីអ ីតេ លតដ្លរររក្បើក្ាសរ់ៅរន ុងកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ 

E-DV ។ 

១៧. ខុ្ាំក្ាំព ងដាំសែើរការេ ាំទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន៍ម្របសេទមួ្យស្េងសទៀតរចួសៅសហើយ។ 

សតើខុ្ាំសៅណតអាចច ុះស ម្ ុះសលងសនោ ត DV បានសទ? 

ាៃ។ 

១៨. សតើខុ្ាំអាចទាញយក្ (download) នងិរក្ាទ ក្ (save) ពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV ជាទម្រម្ង់ក្ម្ម វធិ ីWord 

សហើយបាំសពញវាសៅសពលសម្រកាយបានណដរសទ? 

https://dvprogram.state.gov/
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រេ អនរៃឹងេិៃអាច្ប រាេ រពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ E-DV ជារេម វធីិេួយរអេងរេៀែរដ្ើេបីបាំរពញរៅរពលរក្កាយ

ាៃរ ើយ។ ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ E-DV រឺមាៃតែជាេក្េង់អ ីៃរធើណិែប  រណាណ ោះ។ 

អនរក្ែូវតែបាំរពញព័ែ៌មាៃរហើយបញ្ច លូរៅរលើក្បព័ៃធអ ីៃរធើណិែ។ 

១៩. សតើខុ្ាំអាចរក្ាទ ក្ពាក្យច ុះស ម្ ុះសៅសលើអ ីនសធើែិតសហើយបាំសពញវាសៅសពលសម្រកាយបានណដរសទ? 

រេ េក្េង់ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ E-DV ក្ែូវាៃរាំណែ់ឲ្យបាំរពញៃិងបញ្ច លូរន ុងរពលតែេោងប  រណាណ ោះ។ 

អនរមាៃ យៈរពល៦០តេ ី

រាប់ចាប់ពីរពលអនរទាញយរពារយេរបាំរពញៃិងបញ្ច លូពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរតាេ យៈររហេាំព័  E-

DV។ ក្បសិៃរបើអនរបាំរពញហួសពី៦០តេី រហើយេិៃទាៃ់ាៃបញ្ច លូពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរៅរន ុងក្បព័ៃធ រអ ិច្ប

ក្ែូៃិច្បរេរតោះ ក្បព័ៃធរ ាំពយូ េ័ ៃឹងល បរចាលព័ែ៌មាៃតដ្លាៃបញ្ច លូទាាំងអស់។ ក្បព័ៃធរ ាំពយូ េ័ ៃឹងល ប

រចាលរាលព់័ែ៌មាៃទាាំងឡាយណាតដ្លាៃបាំរពញេិៃរពញរលញ 

រដ្ើេបីរ ាំឲ្យក្បព័ៃធ ក្ច្បលាំរហើយចាែ់េ រថាកា ច្ប ោះ

រ ម្ ោះសទ ៃួគ្មន ៃឹងពារយតដ្លបាំរពញរពញរលញរៅរពលរក្កាយរេៀែ។ សូេអាៃ

រសច្បរដ ីតណតាំពកីា រលងរឆ្ន ែ DV 

ឲ្យាៃច្បាសល់ាសេ់ ៃៃឹងអនរចាប់រអោើេបាំរពញពារយរលើក្បព័ៃធអ ីៃរធើណិែ រដ្ើេបីដ្ឹង

ឲ្យច្បាស់ថាអនរក្ែូវកា ព័ែ៌មាៃអវ ើខល ោះ។  

២០. ខុ្ាំគ្មម នឧបក្រែ៍សេេ នសទ។ សតើខុ្ាំអាចស្ញើរបូថតសៅនរណាាោ ក្់សៅេហរដាអាសម្រកិ្សដើម្បីសេេ ន 

រក្ាទ ក្ សហើយស្ញើតាម្អ ីណម្លម្ក្ឲ្យខុ្ាំវញិ សដើម្បីខុ្ាំអាចយក្វាសម្របើេម្រាបច់ ុះស ម្ ុះខុ្ាំបានសទ?  

ាៃ ឲ្យតែ បូងែរតោះមាៃលរខណៈសេក្សបរៅតាេលរខខណា ដូ្ច្បមាៃតច្បងរន ុងរសច្បរដ ីតណតាំ 

រហើយក្ែូវាៃបញ្ច លូតាេក្បព័ៃធ រអ ិច្បក្ែូៃិច្បក្សបរពលរពលជាេួយកា បាំរពញពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ E-DV។ 

អនរក្ែូវរក្ែៀេ បូងែតដ្លាៃរសកៃឲ្យរហើយ រៅរពលអនររាំព ងច្ប ោះរ ម្ ោះតាេអ ីៃរធើណិែ។ 

 បូងែៃិងពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរៃោះេិៃអាច្បបញ្ច លូរៅរពលរអេងគ្មន ាៃរ ើយ។ ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះទា ាំងេូល 

( បូងែៃិងពារយ) អាច្បដ្ឋរ់តាេក្បព័ៃធ រអ ិច្បក្ែូៃិច្បពីសហ ដ្ឋអារេ រិ ឬពីក្បរេសរអេងាៃ។  

២១. ម្របេិនសបើម្របព័នធ E-DV បដិសេធម្ិនម្រពម្ទទួលពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់ខុ្ាំ 

សតើខុ្ាំអាចច ុះស ម្ ុះម្តងសទៀតបានសទ? 

ាៃ ក្បសិៃកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរក្ែូវាៃបាំរពញក្ែឹេរមា ង ១២ នងៃក្ែង់ Eastern Standard Time (EST) 

(GMT-5) រៅនងៃអងាា   េី១០ តខវចិិិ្បកា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

អនរៃឹងេិៃ ងពិៃ័យអវ ើរ ើយច្បាំរពាោះកា ច្ប ោះរ ម្ ោះពី ដ្ង ក្បសិៃរបើក្បព័ៃធ  E-DV 

ាៃបដ្ិរសធកា ច្ប ោះរ ម្ ោះរលើរេីេួយ បស់អនររហើយរតោះ។ រដ្ឋយសា តែភាព អារ់ អួល បស់ក្បព័ៃធអ ីៃ

រធើណិែ អនរអាច្បៃឹងេិៃេេួលព័ែ៌មាៃអាំពីកា បដ្រិសធភាល េៗរ ើយ។ អនរអាច្ប

សារលបងច្ប ោះរ ម្ ោះរក្ច្បើៃដ្ងតាេតដ្លចាាំាច់្ប  ហូែដ្ល់កា ដ្ឋរ់ពារយរពញរលញរជារជ័យ 

រហើយអនរេេួលាៃ ព័ែ៌មាៃបញ្ជា រ់។ ប  តៃរ ក្បសិៃរបើអនរេេួលាៃព័ែ៌មាៃបញ្ជា រ់រហើយ 

មាៃៃ័យថាពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរមាៃ     លរខណៈរពញរលញរហើយ អនរេិៃក្ែូវច្ប ោះរ ម្ ោះ

បតៃាេរេៀែរ ើយ។ 

២២. សតើខុ្ាំអាចទទួលការបញ្ជជ ក្ជ់ាោរសអឡចិម្រតនូចិសពលណា បនា ប់ពីខុ្ាំច ុះស ម្ ុះសហើយ? 
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អនររួ តែេេួលាៃកា ជូៃព័ែ៌មាៃបញ្ជា រ់ភាល េៗ  េួទា ាំងរលខរូែបញ្ជា រ់

ពិរសសតដ្លអនរក្ែូវតែរែ់ៃិង រាេ រអងតដ្ ។ ប  តៃោ  

ភាព អារ់ អួល បស់ក្បព័ៃធអ ីៃរធើណិែអាច្បរធវ ើឱ្យមាៃកា ពៃា រពល។ អនរអាច្បច្ប ច្បប៊េូែ ង “Submit” 

រក្ច្បើៃដ្ងតាេតដ្លចាាំាច់្ប  ហូែដ្ល់ពារយតដ្លរពញរលញក្ែូវាៃបញ្ជ ៃូ រហើយអនរេេួលាៃ

កា បញ្ជា រ់ពកី្បព័ៃធថាាៃេេួលពារយអនររហើយ។ ប  តៃោ  រៅរពលអនរេេួលាៃកា បញ្ជា រ់រហើយ 

អនរេិៃក្ែូវច្ប ោះរ ម្ ោះេោងរេៀែរ ើយ។ 

២៣.  ខុ្ាំបានច ចប ូត ង “Submit” សហើយ ប៉ែ ណនតម្ិនបានទទួលសលខកូ្តបញ្ជជ ក្់ពិសេេ (Confirmation 

Number) សទ។ ម្របេិនខុ្ាំបញ្ច ូលពាក្យច ុះស ម្ ុះមួ្យសទៀត សតើខុ្ាំនងឹម្រតវូសរបដិសេធឬសទ? 

ក្បសិៃអនរេិៃាៃេេួលរលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសសរេ 

ាៃរសច្បរដ ីថាកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរេិៃក្ែូវាៃបញ្ច លូរន ុងក្បព័ៃធរ ាំពយូ េ័ រ ើយ។ អនរក្ែូវតែ

បញ្ច លូពារយច្ប ោះរ ម្ ោះេួយរេៀែ។ វៃឹងេិៃក្ែូវាៃចាែ់ចូ្បលថាសទ ៃួគ្មន រ ើយ។ រៅរពលតដ្ល

អនរេេួលាៃរលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសសរហើយ អនរេិៃក្ែូវច្ប ោះរ ម្ ោះេោងរេៀែរ ើយ។ 

ការសម្ររើេសរ ើេ 

២៤. សតើសធវ ើដូចសម្តចសទើបអាចដឹងថាខុ្ាំជាប់សនោ ត? 

អនរក្ែូវរក្បើរលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសស (confirmation number) រដ្ើេបីចូ្បលរៅកាៃ់េាំព័ ត្រលេធអលរបរខជៃ 

(Entrant Status Check) តដ្លមាៃរៅរន ុងររហេាំព័  E-DV តាេ យៈ dvprogram.state.gov ចាប់ពីនងៃេី០៨ 

តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ដ្ល់នងៃ េី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២។ Entrant Status Check 

រឺជាវធីិតែេួយរែ់តដ្លក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងអោលដ់្ាំណឹងដ្ល់អនរ ក្បសិៃ

អនរជាប់រឆ្ន ែ រ៏ដូ្ច្បជាអោល់កា តណតាំបតៃាេអាំពីដ្ាំរណើ កា ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរ 

រ៏ដូ្ច្បជាអោល់ព័ែ៌មាៃអាំពកីាលប រិចិ្បេៃិងរពលរវលាសមាា សៃ៍េិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ដ្ល់អនរ។ 

រដ្ើេបធីាតថាច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា តដ្លាៃតច្បរជួៃទាាំងអស់ក្ែូវាៃរក្បើក្ាស ់

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិអាច្បៃឹងរក្បើក្ាស ់Entrant Status Check 

រដ្ើេបរីក្ជើសរ ើសរបរខជៃបតៃាេរេៀែបតា ប់ពីនងៃេី០៨ តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ែរៅ។ 

សូេ រារលខរូែបញ្ជា រ់ ហូែដ្ល់នងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២ រន ុងរ ណីមាៃព័ែ៌មាៃបតៃាេ។ 

ររហេាំព័ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិតែេួយរែ់ តដ្លេេួលកា ច្ប ោះរ ម្ ោះតាេអ ីៃរធើណិែ

រន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ៃិងកា ត្រលេធអលរបរខជៃ (Entrant Status Check) រឺ dvprogram.state.gov។ 

ក្រសួងកា ប រេសៃឹងម្ិនទារ់េងអនររដ្ើេបីក្ាប់ថាអនរជាប់រឆ្ន ែរតោះរ ើយ (សូេរេើល 

សាំណួ សួ ញឹរញាប់បាំអ ែរលខ ២៤)។ 

២៥. សតើសធវ ើដូចសម្តចសទើបខុ្ាំដឹងថាខុ្ាំម្ិនជាប់សនោ ត? សតើសរនឹងរូនដាំែងឹម្ក្ខុ្ាំឬយ៉ែ ងណា? 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងេិៃអោល់ដ្ាំណងឹដ្ល់អនររដ្ឋយផ្ទា លរ់ ើយ 

ក្បសិៃរបើពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ បស់អនរេិៃាៃជាប់រឆ្ន ែ។ អនរអាច្បត្រលេធអលពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរឆ្ន ែ DV 

ឆ្ន ាំ២០២២ាៃ តាេ យៈ Entrant Status Check រលើររហេាំព័   E-DV dvprogram.state.gov ចាប់ពីនងៃេី០៨ 

តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ដ្ល់នងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២។ សូេ រារលខរូែបញ្ជា រ់ បស់អនរ ហូែដ្ល់យ ង

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
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រហ្គច្បណាសក់្ែឹេនងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២។ (ព័ែ៌មាៃពីលេធអលសក្មាប់រេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំេ ៃ 

រឺDV ឆ្ន ាំ២០២១ អាច្បចូ្បលរៅរេើលាៃតាេក្បព័ៃធអ ៃិរធើណិែ ហូែដ្ល់នងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២១)។ 

២៦. សតើខុ្ាំម្រតវូសធវ ើដូចសម្តចម្របេិនសបើខុ្ាំបាត់សលខកូ្តបញ្ជជ ក្់ពិសេេ (confirmation number) របេ់ខុ្ាំ? 

អនរក្ែូវមាៃរលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសសរដ្ើេបីចូ្បលរៅ Entrant Status Check ។ 

ឥ ូវរៃោះមាៃរេម វធីិតដ្លអាច្បរក្បើក្ាសា់ៃរៅរន ុង Entrant Status Check (ESC) រៅរលើររហេាំព័  បស់ 

E-DV តដ្លៃឹងអៃ ញ្ជញ ែឲ្យអនរ

ទាញយររលខរូែបញ្ជា រ់ពិរសស បស់អនរេរវញិតាេ យៈអាសយដ្ឋឋ ៃអ ីតេ លតដ្លអនរាៃច្ប ោះរ ម្ ោះ 

រដ្ឋយបញ្ច លូៃូវព័ែ៌មាៃផ្ទា ល់ខល ៃួេួយច្បាំៃួៃរដ្ើេបីបញ្ជា រ់ពីអែោសញ្ជញ ណ បស់អនរ។ 

សាា ៃេូែ ៃិងសាា ៃរ ងស៊េ លអារេ រិ ក្ពេទាាំងេជឈេណា លសាា ៃរ ងស៊េ លរខៃថារ់រី (Kentucky Consular 

Center) េិៃអាច្បត្រលេធអលរឆ្ន ែជូៃអនរ 

ឬអោល់ជារលខរូែបញ្ជា រ់ពរិសស បស់អនររដ្ឋយផ្ទា លា់ៃរេ (រក្ៅតែពី

តាេ យៈរេម វធីិទាញយរតដ្លមាៃរៅរន ុង Entrant Status Check ប  រណាណ ោះ)។ 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិម្និអាច្បអោល់ជាបញ្ា ីអនរជាប់រឆ្ន ែ

រដ្ើេបីបៃោដ្ាំរណើ កា េិដ្ឋឋ កា ាៃរ ើយ។  

២៧. 

សតើខុ្ាំនឹងទទួលបានព័តា៌នពីម្រក្េួងការបរសទេេហរដាអាសម្រកិ្តាម្រយៈអ ីណម្៉ែលឬនម្របេែីយ៍សទ? 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងេិៃរអញើលិខិែជូៃដ្ាំណឹងអវ ើដ្ល់អនររ ើយ។ 

 ដ្ឋឋ េិាលសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងេិៃរអញើជាអ ីតេ ល

រដ្ើេបអីោលជូ់ៃដ្ាំណឹងដ្ល់ប រាលណាមាន រ់ថាររាៃជាប់រឆ្ន ែរ ើយ រហើយរ៏គ្មម ៃររក្មាង

ថាៃឹងរក្បើក្ាស់អ ីតេ លសក្មាប់រគ្មលបាំណងរៃោះរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ក្បចាាំឆ្ន ាំ២០២២ រៃោះតដ្ ។ 

ក្បសិៃរបើអនរជារបរខជៃជាប់រឆ្ន ែ 

អនរៃឹងេេួលាៃកា ទារ់េងគ្មន តាេអ ីតេ លអាំពីកា សមាា សស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់អនរបនា ប់ពីអនរាៃរ ល្ ើ

យែបរៅៃឹងរសច្បរដ ីជូៃដ្ាំណឹងអាំពីរសច្បរោ ីតណតាំរៅរលើ Entrant Status Check ប  រណាណ ោះ ។ 

អ ីតេ លទាាំងរៃោះៃឹងេិៃអដលព់័ែ៌មាៃអាំពកីាលប រិចិ្បេៃិងរពលរវលាសមាា សៃ៍រ ើយ។ 

អ ីតេ លទាាំងរៃោះក្គ្មៃ់តែក្ាប់អនរឲ្យចូ្បលរៅររហេាំព័  Entrant Status Check 

សក្មាប់ព័ែ៌មាៃលេែ ិែប  រណាណ ោះ។ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិអាច្បៃឹងរអញើជា

អ ីតេ ល ំលឹរដ្ល់របរខជៃរឆ្ន ែ DV ឲ្យចូ្បលរៅរេើល Entrant Status Check 

រដ្ើេបតី្ររេើលលេធអល បស់ខល ៃួ។ ប  តៃោអ ីតេ ល

ទាាំងរតោះៃឹងេិៃបញ្ជា រ់ថារបរខជៃាៃជាប់ឬេិៃាៃជាប់រឆ្ន ែរ ើយ។ 

មាៃតែររហេាំព័ តដ្លបញ្ច ប់រដ្ឋយ “.gov” ប  រណាណ ោះ 

តដ្លជាររហេាំព័ អល វូកា  បស់ ដ្ឋឋ េិាលសហ ដ្ឋអារេ រិ។ ររហេាំព័ រអេងរេៀែ (ឧ. តដ្លបញ្ច ប់រដ្ឋយ 

“.com”  “.org” ឬ “.net”) ក្គ្មៃ់តែអោល់ជាព័ែ៌មាៃ ៃិងរសវរេមពារ់ព័ៃធ ៃឹងអរតោ

ក្បរវសៃ៍ៃិងេិដ្ឋឋ កា ប  រណាណ ោះ។ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិេិៃាៃយល់ក្ពេ គ្មាំក្េ 

ឬឧបែាេាជាព័ែ៌មាៃឬឯរសា ណាេួយតដ្លមាៃរៅរលើររហេាំព័ ទា ាំងរតោះរ ើយ។ 
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អនរអាច្បៃឹងេេួលអ ីតេ លពីររហេាំព័ េួយច្បាំៃួៃ តដ្លបរញិ្ជែអនរឲ្យរអញើជាសាច់្បក្ារ់ 

ឬអោល់ជាព័ែ៌មាៃផ្ទា ល់ខល ៃួជារដ្ើេ។ អនរអាច្បក្ែូវររទាេទា បង់ក្ារ់រលើពារយច្ប ោះរ ម្ ោះ 

ៃិងព័ែ៌មាៃអាំពីៃីែិវធីិអរតោ ក្បរវសៃ៍ជារដ្ើេ។ ព័ែ៌មាៃទាាំងរៃោះ

មាៃអោល់ជូៃរដ្ឋយឥែរិែនងលរៅរលើររហេាំព័ ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិ travel.state.gov 

ឬតាេ យៈររហេាំព័ សាា ៃេូែ ឬសាា ៃរ ងស៊េ លអារេ រិ។ បតៃាេពីរៃោះ 

អងាកា ឬររហេាំព័ ទា ាំងរៃោះអាច្បៃឹងពាយេលួច្បល យ បស់អនរ រដ្ឋយ

រិែនងលរៅរលើរសវរេមរអេងៗពារ់ព័ៃធៃឹងរឆ្ន ែ DV ជារដ្ើេ។ ក្បសិៃរបើអនររអញើក្ារ់រៅ

អងាកា ឬររហេាំព័ តដ្លព ាំតេៃជា បស់ ដ្ឋឋ េិាលអារេ រិទាាំងរៃោះណាេួយរហើយ 

រតោះពួរររអាច្បៃឹងឈប់ទារ់េងជាេួយអនរភាល េ។ រហើយអនររ៏េិៃក្ែូវរអញើព័ែ៌មាៃផ្ទា ល់ខល ៃួ

រៅឲ្យររហេាំព័ ទា ាំងរៃោះតដ្  រដ្ឋយសា វអាច្បជាកា លួច្បអែោសញ្ជញ ណ

 បសអ់នរឬជាកា យរអែោសញ្ជញ ណ បស់អនររៅតរលងបៃល ាំជារដ្ើេ។ 

អ ីតេ លរារបរញិ្ជែទាាំងរៃោះអាច្បរអញើេរពីជៃតដ្លបៃល ាំថាមាៃេាំតរ់េាំៃងជាេួយៃឹងេជឈេណា លសាា

ៃរ ងស៊េ លរខៃថារ់រី (Kentucky Consular Center)  បស់ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិ។ 

េូម្ចងចាំថា រដ្ឋា េិបាលអាសម្រកិ្

នឹងម្ិនស្ញើអ ីណម្៉ែលសដើម្បី ត្ល់ដាំែងឹដល់សបក្ខរនថាពួក្សរជាប់សនោ តសទ សហើយក្គ៏្មម នរសម្រាងថានឹងសម្របើ

ម្របាេ់អ ីណម្៉ែលេម្រាប់ក្ម្ម វធិីសនោ ត DV ម្របចាំនោ ាំ២០២២ សនុះណដរ។ 

ម្រក្េួងការបរសទេនងឹម្ិនតម្រម្ូវឲ្យអោក្ស្ញើទកឹ្ម្របាក្ត់ាម្នម្របេែីយ៍ ឬតាម្សេវាក្ម្មសវេសេា ើនយូសនៀន 

(Western Union) សឡើយ។ 

២៨. សតើសបក្ខរនប៉ែ នម ននក្់នឹងម្រតវូបានសម្ររើេសរ ើេេម្រាប់សនោ ត DV នោ ាំ ២០២២? 

រឆ្ន ែ DV ក្បចាាំឆ្ន ាំ២០២២រៃោះ ៃឹងមាៃេិដ្ឋឋ កា ច្បាំៃួៃ ៥៥០០០ ច្បាប់។ រដ្ឋយសា តែ 

របរខជៃេួយច្បាំៃួៃរន ុងច្បាំរណាេរបរខជៃ ៥៥០០០តរ់ដ្ាំបូង តដ្លាៃជាប់រឆ្ន ែ 

អាច្បៃឹងេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់សក្មាប់េេួលាៃេិដ្ឋឋ កា  

ឬខលោះរេៀែអាច្បៃឹងរាោះបង់ដ្ាំរណើ កា ស ាំេិដ្ឋឋ កា  បស់ររ ដូ្រច្បនោះពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរលើសព ី៥៥០០០ ច្បាប់ 

ៃឹងក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើសរដ្ើេបីធាតឲ្យាៃថា

ច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា តដ្លមាៃទាាំងប  តម ៃសក្មាប់ឆ្ន ាំរៃោះៃឹងក្ែូវាៃតច្បរជូៃដ្ល់របរខជៃទាាំងអស់។ ប  តៃោ  

ច្បាំណ ច្បរៃោះរ៏មាៃៃ័យថា អាច្បៃឹងេិៃ

មាៃច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា ក្រប់ក្គ្មៃ់សក្មាប់អនរតដ្លាៃជាប់រឆ្ន ែទាាំងអសអ់ងតដ្ ។ 

អនរអាច្បត្រ Entrant Status Check តាេររហេាំព័  បស់រឆ្ន ែ E-DV 

រដ្ើេបីពិៃិែយរេើលថាអនរាៃជាប់រឆ្ន ែរដ្ើេបីបៃោដ្ាំរណើ កា ស ាំេិដ្ឋឋ កា រៅេ ខរេៀែឬអែ់ 

រហើយដ្ឹងថាអនរមាៃរ ម្ ោះរៅរលើបញ្ា រីបរខជៃជាប់រឆ្ន ែឬរេ។ កា សមាា សៃ៍សក្មាប់រេមរវធីិរឆ្ន ែ DV 

ឆ្ន ាំ ២០២២ ៃឹងចាប់រអោើេរៅតខែ លា ឆ្ន ាំ២០២១ សក្មាប់អនរជាប់រឆ្ន ែតដ្លាៃបាំរពញ

ឯរសា រ៏ដូ្ច្បជាព័ែ៌មាៃទាាំងឡាយេ ៃកា សមាា សៃ៍ដូ្ច្បតដ្លាៃតណតាំរៅរន ុងរសច្បរដ ីជូៃដ្ាំណឹង។ 

របរខជៃជាប់រឆ្ន ែតដ្លាៃអោល់ព័ែ៌មាៃែក្េូវអស់រហើយ ៃឹងេេួលាៃពែ៌័មាៃសដ ីពកីា សមាា សៃ៍

 បស់ពួរររតាេ យៈ Entrant Status Check រៅរលើររហេាំព័  បស់រឆ្ន ែ E-DV ពីបួៃរៅក្ាាំេួយសាោ ហ៍ 

េ ៃកា សមាា ស បស់ររជាេួយៃឹងេន្តៃោ ីរ ងស៊េ ល។ 

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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ជារ ៀងរាល់តខ េិដ្ឋឋ កា ៃឹងក្ែូវរច្បញជូៃដ្លរ់បរខជៃតដ្លមាៃលរខណសេបែោកិ្រប់ក្គ្មៃ់

រដ្ើេបីេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា រន ុងតខរតោះ ដ្រាបណារៅមាៃេិដ្ឋឋ កា រៅសល់។ រៅរពលតដ្លេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ 

DV ច្បាំៃួៃ ៥៥០០០ ច្បាប់ ក្ែូវាៃរច្បញជូៃអស់រហើយរតោះ រេម វធីិរ៏ៃឹងបញ្ច ប់តដ្ ។ 

ច្បាំៃួៃេិដ្ឋឋ កា អាច្បក្ែូវាៃរច្បញជូៃអស់េ ៃតខរញ្ជញ  ២០២២។ 

របរខជៃជាប់រឆ្ន ែតដ្លមាៃបាំណងច្បង់េេួលាៃេិដ្ឋឋ កា  ក្ែូវតែរក្ែៀេខល ៃួឱ្យាៃសេក្សបសក្មាប់

រ ណ ីបស់ពួរររ។ 

សបក្ខរនណដលជាប់សនោ តសដ្ឋយការសម្ររើេសរ ើេសដ្ឋយនចដនយម្ិនណម្នានន័យថាសរនងឹទទួលបានទិដ្ឋា កា

រសនុះសទ។ 

ការជាប់សនោ តសនុះម្រគ្មន់ណតានន័យថាអោក្ានលក្ខែេម្បតត ិម្ររប់ម្រគ្មន់សដើម្បចី ុះស ម្ ុះេ ាំទិដ្ឋា ការសនោ ត 

DV ប៉ែ សណាណ ុះ។ 

ម្របេិនសបើសលខសរៀងរបេ់អោក្ានលក្ខែេម្បតត ិម្ររប់ម្រគ្មន់េម្រាប់ដាំសែើរការសចញទិដ្ឋា ការច ងសម្រកាយ 

អោក្អាចានឱកាេខពេក់្ន ុងការទទួលបានទិដ្ឋា ការ DV។ ានណតទិដ្ឋា ការ ៥៥០០០ ចាប់ប៉ែ សណាណ ុះ 

ណដលនឹងសចញ រូនសបក្ខរនណដលានលក្ខែេម្បតតដូិចសនុះ។ 

២៩. សតើសបក្ខរនច ុះស ម្ ុះនឹងម្រតវូបានសម្ររើេសរ ើេថាជាប់សនោ តយ៉ែ ងដូចសម្តច? 

ការរូនដាំែងឹននការសម្ររើេសរ ើេជា ល្ វូការនងឹសធវ ើសឡើងតាម្រយៈ Entrant Status Check ណដល

អាចចូលសម្ើលបានចប់ពីនថៃទី០៨ ណខឧេភា នោ ាំ២០២១ រហូតដល់នថៃទ ី៣០ ណខក្ញ្ជា  នោ ាំ២០២២ 

សៅសលើសរហទាំព័រ E-DV dvprogram.state.gov។ 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដាអាសម្រកិ្ម្ិន្តល់ដាំែងឹឬលិខិតតាម្រយៈអ ីណម្៉ែល ឬនម្របេែីយ៍

សៅសបក្ខរនសឡើយ។ រាលអ់ ីណម្៉ែលឬលិខិតតាម្នម្របេែយ៍ីទាាំងឡាយណាណដលបញ្ជជ ក្់ថាអោក្ម្រតវូបាន

សម្ររើេសរ ើេសដើម្បីទទួលសនោ ត DV ណដលគ្មម នម្របេពម្ក្ពីម្រក្េួងការបរសទេេហរដាអាសម្រកិ្ 

រឺម្ិនម្រតឹម្ម្រតវូម្រេបចាប់សឡើយ។ រាល់ទាំនក្់ទាំនងតាម្អ ីណម្៉ែលណដលអោក្ទទួលបានពីម្រក្េួងការបរសទេ

េហរដាអាសម្រកិ្ នឹងម្របាបអ់ោក្ឲ្យសៅសម្ើលក្ន ុង Entrant Status Check េម្រាបព័់ត៌ានបណនែម្អាំពីពាក្យ

េ ាំទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដាអាសម្រកិ្នឹងម្ិនសេោ ើឲ្យអោក្ស្ញើទកឹ្ម្របាក្់តាម្នម្របេែីយ៍ 

ឬតាម្សេវាក្ម្មស្េងសទៀតដូចជាសវេសេា ើនយូសនៀន (Western Union) សនុះសឡើយ។ 

ក្រប់ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះទា ាំងអស់តដ្លេេួលាៃពីែាំបៃ់ៃីេួយៗក្ែូវាៃរាំណែ់រដ្ឋយរលខរដ្ឋយត រពគី្មន ។ 

រៅ ដូ្វកាលបញ្ច ប់នៃកា ច្ប ោះរ ម្ ោះ 

ក្បព័ៃធរ ាំពយូ េ័ ៃឹងរក្ជើសរ ើសពារយច្ប ោះរ ម្ ោះរដ្ឋយនច្បដ្ៃយពីបណាោ ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះទា ាំងអស់

តដ្លាៃេេួលពីែាំបៃ់ៃីេួយៗ។ រន ុងែាំបៃ់ៃីេួយៗ ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះេីេួយតដ្លាៃរក្ជើសរ ើសរដ្ឋយ

នច្បដ្ៃយ ៃឹងកាល យជារ ណដី្ាំបូងតដ្លច្ប ោះរន ុងបញ្ា ី។ ពារយច្ប ោះរ ម្ ោះេីពី តដ្លាៃរក្ជើសរ ើសរដ្ឋយនច្បដ្ៃយ 

ៃឹងកាល យជារ ណីេីពី តដ្លច្ប ោះរន ុងបញ្ា ី។ល។ រាលព់ារយច្ប ោះរ ម្ ោះទា ាំងអស់

តដ្លេេួលាៃពីែាំបៃ់ៃីេួយៗរន ុង ដូ្វកាលច្ប ោះរ ម្ ោះៃឹងមាៃឱ្កាសរសម ើៗគ្មន រន ុងកា រក្ជើសរ ើស។ 

រៅរពលតដ្លពារយច្ប ោះរ ម្ ោះក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើស 

របរខជៃៃឹងេេួលាៃព័ែ៌មាៃអាំពីកា ជាប់រឆ្ន ែតាេ យៈ Entrant Status Check ចាប់ពីនងៃេី០៨ 

តខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ រៅរន ុងររហេាំព័  E-DV dvprogram.state.gov។ ក្បសិៃរបើអនរក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើស 

រហើយអនររ ល្ ើយែបរៅៃឹងរសច្បរោ ីតណតាំតដ្លាៃអោល់ជូៃតាេអ ីៃរធើណិែរៅរលើ Entrant Status Check 

េជឈេណា លសាា ៃរ ងស៊េ លរខៃថារ់រី (Kentucky Consular Center) នៃក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិ 

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
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ៃឹងចាប់រអដើេដ្ាំរណើ កា ស ាំណ ាំរ ឿង បស់អនរ  ហូែដ្ល់របរខជៃជាប់រឆ្ន ែក្ែូ

វាៃតណតាំរដ្ើេបីចូ្បលសមាា សេិដ្ឋឋ កា រៅសាា ៃេូែ ឬសាា ៃរ ងស៊េ លសហ ដ្ឋអារេ រិ ឬ ហូែដ្ល់របរខជៃ

តដ្លរៅសហ ដ្ឋអារេ រិរហើយរាំព ងដ្ឋរ់ពារយស ាំសិេធិ សរ់ៅរៅកាៃ់កា យិល័យ USCIS។ 

៣០. សពលសនុះខុ្ាំេែ ិតសៅេហរដាអាសម្រកិ្។ ម្របេនិសបើជាប់សនោ ត សតើខុ្ាំអាចេ ាំេទិធ ិរេ់សៅសៅកានោ់ែ បន័ 

USCIS បានសទ? 

ាៃ រន ុងរ ណីតដ្លអនរមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបរន ុងកា ស ាំសិេធិ ស់រៅ រក្កាេបេបញ្ញែោ ិនៃមាក្តា 

២៤៥ នៃច្បាប់សោ ីពីអរតោ ក្បរវសៃ៍ៃិងសញ្ជា ែិ (INA) អនរអាច្បដ្ឋរ់ពារយរៅកាៃ់សាា ប័ៃ USCIS 

រដ្ើេបីស ាំសិេធិជាអនរ ស់រៅអចិ្បនន្តៃោយ៍ាៃ។ អនរក្ែូវក្ារដ្ថាសាា ប័ៃ USCIS 

អាច្បដ្ាំរណើ កា រ ណី បស់អនរាៃដូ្ច្បជា កា ច្ប ោះរ ម្ ោះបោ ី/ក្បពៃធ  ឬរូៃៗរក្កាេអាយ  

២១ឆ្ន ាំ បស់អនរតដ្លរៅក្បរេសរអេងឲ្យាៃេ ៃនងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២ រដ្ឋយសា រពល

កាលប រិចិ្បេរៃោះេរដ្ល ់សិេធិ បស់អនររៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ២០២២ ៃឹងអ ែស ពលភាព។ 

ក្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិៃឹងេិៃអៃ េ័ែរលើេិដ្ឋឋ កា  ឬរធវ ើកា ផ្ទល ស់បរ  ូណាេួយសក្មាប់រេម វធីិ 

DV ឆ្ន ាំ២០២២ រ ើយ ចាបពី់រពលយប់ EDT រៅនងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២ 

រទាោះសា ិែរន ុងសាា ៃភាពណារ៏រដ្ឋយ។ 

៣១. ម្របេិនសបើខុ្ាំជាប់សនោ ត សតើខុ្ាំានេទិធ ិយូរប៉ែ ណាណ សដើម្បីដ្ឋក្់ពាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ DV? 

ក្បសិៃរបើអនរជាប់រឆ្ន ែរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ២០២២ 

អនរមាៃសិេធិច្ប ោះរ ម្ ោះស ាំេិដ្ឋឋ កា តែក្ែឹេរន ុងអាំ  ងឆ្ន ាំសា រពើពៃធ  ២០២២ 

 បស់ ដ្ឋឋ េិាលសហ ដ្ឋអារេ រិប  រណាណ ោះ រឺចាប់រអោើេពនីងៃេី១ តខែ លា ឆ្ន ាំ២០២១  ហូែដ្ល់នងៃេី៣០ 

តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២។ របរខជៃតដ្លជាប់រឆ្ន ែក្ែូវច្ប ោះរ ម្ ោះស ាំេិដ្ឋឋ កា ឲ្យាៃឆ្បប់ាំអ ែរៅរពលតដ្ល

រលខលាំដ្ឋប់រេម វធីិរឆ្ន ែ បស់ពួរររមាៃស ពលភាព។ 

ម្ររប់សបក្ខរនជាប់សនោ តណដលានលក្ខែេម្បតត ិម្ររប់ម្រគ្មន់ ម្រតវូណតទទួលទដិ្ឋា ការ ឬេ ាំេិទធ ិរេ់

សៅឲ្យបានម្ ន បញ្ច បន់ោ ាំោរសពើពនធ សដ្ឋយគ្មម នក្រែីសលើក្ណលង។ 

សូេបញ្ជា រ់ថាគ្មម ៃកា បៃោអែថ ក្បរយជៃ៍រឆ្ន ែ DV 

រៅឆ្ន ាំបតា ប់សក្មាប់របរខជៃជាប់រឆ្ន ែតដ្លេិៃាៃេេួលេិដ្ឋឋ កា ក្ែឹេនងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២ 

(រៅរពលបញ្ច ប់ឆ្ន ាំសា រពើពៃធ ) រតោះរ ើយ។ បតៃាេពីរៃោះ បោ ី/ក្បពៃធៃិងរូៃៗតដ្លេេួលសិេធិតាេ យៈ

របរខជៃជាប់រឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ២០២២ រ៏អាច្បេេួលេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV ក្ែឹេចាប់ពីនងៃេី១ តខែ លា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ដ្ល ់នងៃេី៣០ តខរញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២២ ប  រណាណ ោះ។ របរខជៃតដ្លាៃច្ប ោះរ ម្ ោះពីរក្ៅក្បរេសៃឹងេេួល

ាៃរសច្បរោ ីជូៃដ្ាំណឹងអាំពកីា សមាា សពកី្រសួងកា ប រេសសហ ដ្ឋអារេ រិតាេ យៈ Entrant Status 

Check រៅរលើររហេាំព័  E-DV ពីបួៃរៅក្ាាំេួយសាោ ហ៍េ ៃរពលសមាា សៃ៍តដ្លាៃរាំណែ់។ 

៣២. ម្របេិនសបើសបក្ខរនជាប់សនោ ត DV ោល ប ់សតើក្រែសីនុះនឹងសៅជាយ៉ែ ងណា? 

ក្បសិៃរបើរបរខជៃជាប់រឆ្ន ែ DV សាល ប់ េ ៃរបរខជៃរតោះរធវ ើដ្ាំរណើ រៅសហ ដ្ឋអារេ រិ ឬស ាំសិេធិ សរ់ៅ 

រ ណ ីDV រតោះ ៃឹងក្ែូវបិេរដ្ឋយសវ ័យក្បវែោ ិ។ បោ /ីក្បពៃធ  ៃិង/ឬរូៃៗតដ្លេេួលសិេធិតាេ យៈ

របរខជៃជាប់រឆ្ន ែច្បេបងតដ្លសាល ប់រតោះ រ៏ៃឹងអស់សិេធិេេួលេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV តដ្ ។ 

រាល់េិដ្ឋឋ កា ណាតដ្លាៃរច្បញជូៃពួរររៃឹងក្ែូវាៃល បរចាលរវញិ។ 
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ការបង់នថល 

៣៣. សតើការច ុះស ម្ ុះសលងសនោ ត DV ម្រតវូបង់នថលអេ់ប៉ែ នម ន? 

ការច ុះស ម្ ុះតាម្ម្របព័នធសអឡិចម្រតនូចិព ាំតម្រម្វូឲ្យានការបង់នថលអវ ើសឡើយ។ ប  តៃោ  

ក្បសិៃរបើអនរជាប់រឆ្ន ែ រហើយដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV អនរក្ែូវបង់នងលពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា  

រៅរពលដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា ៃិងសមាា សរដ្ឋយផ្ទា ល់រៅរបឡារ រ ងស៊េ ល រៅសាា ៃេូែ 

ឬសាា ៃរ ងស៊េ លសហ ដ្ឋអារេ រិ។ ក្បសិៃរបើអនរជារបរខជៃជាប់រឆ្ន ែសា ិែរៅសហ ដ្ឋអារេ រិក្សាប់ 

រហើយអនរដ្ឋរ់ពារយតាេសាា ប័ៃ USCIS រដ្ើេបីស ាំសិេធ ិស់រៅ អនរៃឹងក្ែូវបង់នងលតតតដ្ល

ែក្េូវរដ្ឋយផ្ទា លរ់ៅសាា ប័ៃ USCIS ។ ក្បសិៃរបើអនរជាប់រឆ្ន ែ អនរៃឹងេេួលាៃព័ែ៌មាៃលេែិែ

អាំពីកា បង់នងលតដ្លែក្េូវសក្មាប់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ ៃិងរឆ្ន ែ DV  េួជាេួយៃិងកា តណតាំ 

តដ្លាៃអោលជូ់ៃតាេ យៈររហេាំព័  E-DV រឺ dvprogram.state.gov ។ 

៣៤. សតើខុ្ាំម្រតវូបង់នថលទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន៍ នងិសនោ ត DV ដូចសម្តចសហើយសៅទណីា 

ម្របេិនសបើខុ្ាំជាប់សនោ ត? 

ក្បសិៃរបើអនរាៃជាប់រឆ្ន ែរហើយ អនរៃឹងេេួលាៃកា តណតាំសក្មាបដ់្ាំរណើ កា ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា  DV 

តាេ យៈ Entrant Status Check រៅររហេាំព័  dvprogram.state.gov ។ 

អនរៃឹងក្ែូវបង់នងលពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍ ៃិងរឆ្ន ែ DV ទាាំងអសរ់ដ្ឋយផ្ទា ល់រៅសាា ៃេូែ 

ឬសាា ៃរ ងស៊េ លសហ ដ្ឋអារេ រិរៅរពលដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា ។ របឡារ រ ងស៊េ ល

ៃឹងអោលប់ងាក ៃ់នដ្បង់ក្ារ់ បស់ ដ្ឋឋ េិាលសហ ដ្ឋអារេ រិជូៃអនរ។ អនរេិៃក្ែូវរអញើក្ា

រ់សក្មាប់នងលរឆ្ន ែ DV រៅៃ ណាមាន រ់តាេ យៈនក្បសណីយ៍ រសវរអា ក្ារ់រវសរសា ើៃយូរៃៀៃ ឬរសវរេម

ដ្ឹរជញ្ជ ៃូរអេងរេៀែរ ើយ ក្បសិៃអនររាំព ងដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា អរតោ ក្បរវសៃ៍រៅសាា ៃេូែ 

ឬសាា ៃរ ងស៊េ លសហ ដ្ឋអារេ រិ។ 

ក្បសិៃរបើអនរជាប់រឆ្ន ែរហើយអនររាំព ងសា ិែរៅសហ ដ្ឋអារេ រិ រហើយមាៃររក្មាងដ្ឋរ់ពារយស ាំសិេធិ

 ស់រៅជាេួយសាា ប័ៃ USCIS អនរអាច្បចូ្បលរៅរេើលរៅរលើេាំព័ រសច្បរោ ីតណតាំតាេ Entrant Status Check 

រៅរលើររហេាំព័  dvprogram.state.gov តដ្លមាៃរសច្បរោ ីតណតាំអាំពីវធីិបង់នងលដ្ឋរ់ពារយស ាំសិេធិ

 ស់រៅរៅធតគ្ម រៅសហ ដ្ឋអារេ រិ។ 

៣៥. ម្របេិនសបើខុ្ាំដ្ឋក្់ពាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ប៉ែ ណនតម្ិនានលក្ខែេម្បតត ិម្ររប់ម្រគ្មន់ 

សតើខុ្ាំអាចដក្ម្របាក់្ណដលខុ្ាំបានបងេ់ម្រាបព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការម្ក្វញិឬសទ? 

រេ។ កា បង់នងលពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា ៃឹងេិៃសងរៅរបរខជៃវញិរ ើយ។ 

អនរក្ែូវមាៃក្រប់លរខណសេបែោ ិទា ាំងអស់សក្មាប់េិដ្ឋឋ កា  ដូ្ច្បាៃលេែិែរៅរន ុងរសច្បរោ ីតណតាំទាាំងអស។់ 

ក្បសិៃរបើេន្តៃោ ីរ ងស៊េ លរាំណែ់ថាអនរេិៃមាៃលរខណៈសេក្សបតាេលរខខណា ែក្េូវ 

ឬអនរេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិក្រប់ក្គ្មៃ់រដ្ើេបីេេួលេិដ្ឋឋ កា រក្កាេច្បាប់ បសស់ហ ដ្ឋអារេ រិរេរតោះ 

េន្តៃោ ីរ ងស៊េ លៃឹងេិៃអាច្បរច្បញេិដ្ឋឋ កា ជូៃអនរាៃរ ើយ រហើយអនររ៏េិៃអាច្បដ្រក្ារ់តដ្ល

ាៃបង់រហើយរៅរវញិតដ្ ។ 

ភាពម្ិនានលក្ខែេម្បតត ិេម្ម្រេប 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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៣៦. ក្ន ុងនម្ជាសបក្ខរនសនោ ត DV សតើខុ្ាំអាចទទួលបានការសលើក្ណលងេម្រាបក់្រែី

ម្ិនានលក្ខែេម្បតត ិេម្ម្រេបណាមួ្យេម្រាប់ទដិ្ឋា ការបានឬសទ? 

សតើពាក្យេ ាំការសលើក្ណលងរបេ់ខុ្ាំទទួលបានដាំសែើរការពិសេេណាមួ្យឬសទ? 

របរខជៃរឆ្ន ែ DV 

ក្ែូវជាប់រន ុងលរខខណា នៃភាពេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបទាាំងអសស់ក្មាប់េិដ្ឋឋ កា ក្បរេេ

អរតោ ក្បរវសៃ៍ តដ្លាៃបញ្ជា រ់រន ុងច្បាប់អរតោ ក្បរវសៃ៍ៃិងសញ្ជា ែិ (INA) ។ គ្មម ៃកា អដល់ជូៃពរិសស

ណាេួយសោ ីពីកា រលើរតលងច្បាំរពាោះរ ណីនៃភាពេិៃមាៃលរខណសេបែោ ិសេក្សបសក្មាប់េិដ្ឋឋ កា រក្ៅពី

ច្បាំណ ច្ប តដ្លាៃបញ្ជា រ់រៅរន ុងច្បាប់ INA រ ើយ 

រហើយរ៏គ្មម ៃអដល់ជូៃដ្ាំរណើ កា ពិរសសណាេួយសក្មាប់កា រសន ើស ាំកា រលើរតលងរតោះតដ្ ។ 

កា អដល់ជូៃកា រលើរតលងេូរៅេួយច្បាំៃួៃសក្មាប់អនរតដ្លមាៃសាច់្បញាែិបរងក ើែតដ្លមាៃសញ្ជា ែិ

អារេ រិ ឬកាៃ់ន្តហា ីៃកាែអារេ រិ អាច្បអោលជូ់ៃរបរខជៃរឆ្ន ែ DV ាៃរន ុងរ ណីេួយច្បាំៃួៃ ប  តៃោ

រដ្ឋយសា រពលរវលាមាៃរាំណែ់រៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV អាច្បបងកលរខណៈលាំារសក្មាប់របរខជៃ

រន ុងកា េេួលាៃអែថ ក្បរយជៃ៍ពីកា អដល់ជូៃទាាំងរតោះ។ 

ការណក្លងបនល ាំនិងការសបាក្បសញ្ជោ តទាក្ទ់ងនងឹសនោ ត DV 

៣៧. សតើខុ្ាំអាចរាយការែពី៍ការណក្លងបនល ាំតាម្អ នីសធើែិត ឬអ ីណម្៉ែលណដលស្ញើម្ក្សដ្ឋយម្ិនបានសេោ ើេ ាំ 

សដ្ឋយវវធិីណា? 

សូេចូ្បលរៅកាៃ់ររហេាំព័  econsumer.gov តដ្លក្រប់ក្រងរដ្ឋយរណៈរេមកា ពាណិជារេមសហព័ៃធ  

សហកា ជាេួយៃឹងភាន រ់ងា កា ពា អនររក្បើក្ាស់េរពីបណាោ ក្បរេសច្បាំៃួៃ៣៦។ 

អនររ៏អាច្បរាយកា ណ៍ពីអាំរពើតរលងបៃល ាំរៅ េជឈេណា លបណោ ឹងឧក្រិដ្ឋរេមអ ីៃរធើណែិ 

 បស់ប ូលីសរស ើបអរងកែសហព័ៃធ  (FBI) អងតដ្ ។ 

រដ្ើេបីច្ប ោះរ ម្ ោះបណោ ឹងអាំពីអ ីតេ លតដ្លរអញើេររដ្ឋយេិៃាៃរសន ើស ាំ 

អនរអាច្បរក្បើក្ាស់រេម វធីិច្ប ោះរ ម្ ោះបណោ ឹង “Telemarking and Spam” រៅរលើររហេាំព័  econsumer.gov 

ឬចូ្បលរៅេាំព័  អ តីេ លពាណិជារេមតរលងបៃល ាំ នៃក្រសួងយ ែោ ិធេ៌ សក្មាប់ព័ែ៌មាៃបតៃាេ

ៃិងេាំតរ់េាំៃង។  

េែ ិតិសនោ ត DV 

៣៨. សតើានទដិ្ឋា ការចាំនួនប៉ែ នម ននឹងម្រតវូសចញរូនសបក្ខរនេម្រាប់ DV នោ ាំ២០២២? 

រយងតាេច្បាប់ មាៃេិដ្ឋឋ កា ស  បច្បាំៃួៃ ៥៥០០០ ច្បាប់ៃឹងក្ែូវអោល់ជូៃរៅរបរខជៃតដ្លមាៃលរខណ

សេបែោ ិសេក្សប។ 

េាំែួរស្េងៗ 

៣៩. ម្របេិនសបើខុ្ាំទទួលបានទិដ្ឋា ការតាម្រយៈក្ម្ម វធិីសនោ ត DV 

សតើរដ្ឋា េិបាលេហរដាអាសម្រកិ្នឹងសចញនថលស ុះសហើររបេ់ខុ្ាំសៅេហរដាអាសម្រកិ្ 

រួយខុ្ាំរក្ក្ណនលងោោ ក្់សៅនងិការង្ហរ និង/ឬ្តលក់ារណថទាាំេ ខភាព ឬឧបតែម្ភធនធានណាមួ្យ

រហូតដល់ខុ្ាំអាចរេ់សៅបានសដ្ឋយខល នួឯងណដរឬសទ? 

http://www.econsumer.gov/
https://www.ic3.gov/default.aspx
http://econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
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រេ។  ដ្ឋឋ េិាលអារេ រិៃឹងេិៃអោល់រសវរេមណាេួយខាងរលើរៃោះរ ើយ 

ក្បសិៃរបើអនរេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា តាេ យៈរេម វធីិរឆ្ន ែ DV។ 

ក្បសិៃរបើអនរក្ែូវាៃរក្ជើសរ ើសរដ្ើេបីដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា រឆ្ន ែ DV 

េ ៃៃឹងអនរអាច្បេេួលាៃេិដ្ឋឋ កា  អនរក្ែូវបងាា ញថាអនរៃឹង

េិៃកាល យជាជៃតដ្លពឹងតអែររលើ ដ្ឋឋ េិាលអារេ រិរ ើយ។ ក្បសិៃរបើអនរជាប់រឆ្ន ែ 

រហើយដ្ឋរ់ពារយស ាំេិដ្ឋឋ កា  DV 

អនរក្ែូវយល់ដ្ឹងពីរសច្បរដ ីតណតាំជាសាធា ណៈ បស់ក្រសួងកា ប រេសអារេ រិអាំពីរតាោ រអេងៗតដ្លចាែ់

េ រជាកា ពឹងតអែររៅរលើ ដ្ឋឋ េិាលអារេ រិ 

ៃិងដ្ឹងថាេសរ ុតាងអវ ើខល ោះតដ្លអនរអាច្បអដល់រដ្ើេបីបញ្ជា រ់ថាអនរៃឹងេិៃកាល យជាប រាលតដ្លក្ែូវពឹងតអែរ

រលើ ដ្ឋឋ េិាលអាេ រិរ ើយ។ 
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បញ្ជ ីម្របសទេ/តាំបន់តាម្េូម្ិោស្រេត ណដលម្របជារនសដើម្ានេិទធ ិសលងសនោ ត DV នោ ាំ ២០២២ 

បញ្ា ីខាងរក្កាេរៃោះបងាា ញអាំពីក្បរេសតដ្លក្បជាជៃរដ្ើេមាៃសិេធិរៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ ២០២២ 

តដ្លតបងតច្បរជាក្រ  េតាេែាំបៃ់េូេិសាន្តសោ ។ 

ែាំបៃ់ ណបរៅរក្ៅក្បរេសរឺក្ែូវាៃបញ្ច លូរៅរន ុងែាំបៃ់ បស់ក្បរេសច្បេបង។ សាា ប័ៃ USCIS 

ាៃរាំណែ់ក្បរេសតដ្លក្បជាជៃរដ្ើេេិៃមាៃសិេធិរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំ ២០២២ រយងរៅតាេ បូ

េៃោរន ុងមាក្តា ២០៣ (រ) នៃច្បាប់ INA ។ ក្បរេសតដ្លមាៃក្បជាជៃរដ្ើេគ្មម ៃសិេធិរៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ 

DV (រដ្ឋយសា ក្បរេសទាាំងរៃោះជាក្បេពច្បេបងនៃអរតោ ក្បរវសៃ៍ក្បរេេក្រួសា ៃិងកា ងា  ឬ 

“ក្បរេសតដ្លមាៃអរតោ ក្បរវសៃ៍រក្ច្បើៃ”) ក្ែូវាៃរាំណែ់សមាា លរ់ៅខាងរក្កាេបញ្ា ីតាេែាំបៃ់រៃោះ។ 

តាំបន់អាស្រហវ ិក្ 

អាល់រហេ ើយ  មា ដ្ឋហ្គា សាក  

អង់រហ្គា ឡា មា ឡាវ ើ 

របណាាំង មា ល ី

ប ែសាវ ណា េ ូ  ើតាៃី 

បួរីណាហ្គវ សូ េ ូ  ើស 

ប៊េូ   ៃឌី មា  ៉ា រ 

ការេ ៃូ េ ូសាំប ៊ិរ 

កាប់តវ  ណាេីប ៊ី 

សាធា ណ ដ្ឋអាន្តហវ ិររណាោ ល ៃីរហេ 

ឆ្ដ្  វ៉ា ៃ់ដ្ឋ 

រូេ័  រៅែូរេ ៃិងក្ាាំងស ីប 

រ ងរហ្គា  រសរណហ្គា ល ់

សាធា ណ ដ្ឋ ក្បជាធិបរែយយរ ងរហ្គា  សីតសាល 

រូែឌីវ ័ រសៀរា៉ា រ អូៃ 

ជីប៊េូ េី សូមា ល ី

រអហេីប* អាន្តហវ ិរខាងែបូ ង 

ហា ីរណរអកាវ េ័  ស៊េូ ដ្ង់ខាងែបូ ង 

រអ ើរក្ែ ស៊េូ ដ្ង់ 

រអែយូ ព ី សាវ ស ី ង់ 

ហ្គា ប ង ែង់សាៃី 

ហា ាំប ៊ី ែូរហ្គា  

ហ្គា ណា េ យរៃស  ី

ហា ីរណ អ៊េូហា ង់ដ្ឋ 

ហា ីរណប ៊ីសេូ  សាំប ៊ី 

ររៃយ  ស ីេារវ៉ា 

រ សូែូ  

លីរប ើយ   

លីប ៊ី  

 

* ប រាលតដ្លាៃររើែរៅរន ុងែាំបៃ់តដ្លាៃក្រប់ក្រងេ ៃតខេិង ត ឆ្ន ាំ ១៩៦៧ រដ្ឋយអ ីក្សាតអល 

ហេ៊េរដ្ឋៃី ស ី ើ ៃិងរអហេ ីប ក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេលាំដ្ឋប់លាំរដ្ឋយពី អ កី្សាតអល ហេ៊េរដ្ឋៃី ស ី ើ 



29 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ៃិងរអហេ ីប ។ ប រាលតដ្លររើែរៅែាំបៃ់ហ្គា ហាក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសរអហេ ីប។ 

ប រាលតដ្លររើែរៅរន ុងែាំបៃ់រវសែ៍របងរ៍ (West Bank) 

ក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសហេ៊េរដ្ឋៃី។ ប រាលតដ្លររើែរៅរន ុងែាំបៃ់រហ្គា រលៃនហែ៍ (Golan 

Heights) ក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសស ីរ ើ។  

 

រន ុងេវើបអាន្តហវ ិរ ក្បជាជៃរដ្ើេេរពីៃីរហេ៊េ ើយ ព ាំមាៃសិេធិរលងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV រៅឆ្ន ាំរៃោះរ ើយ។  
 

តាំបន់អាេ  ី
 

 

អាហវហ្គា ៃីសាា ៃ 

ាត ៉ាៃ 

ប៊េូែង់ 

ក្ព  យរណ 

េូមា 

រេព ុជា 

ឥណឌ រូណស  ី

រូតវ៉ាែ 

ឡាវ 

លីបង់ 

មា រ ស  ី

មា ល់ឌីវ 

េ  ងរហ្គា ល ី

រៃា ល ់

អ ី ៉ាង់ រូរ ៉ាខាងរជើង 

អ ីរា៉ា រ់ អូេ ង់ 

អ ីក្សាតអល * កាតា 

ជប  ៃ*** អារា៉ា ប ៊ីសាអូឌីែ 

ហេ៊េរដ្ឋៃី * 

ក្សីលងាក  

សឹងាបូ ើ 

េីេ័  

ស ី ើ * អារា៉ា ប់ េួ 

នែវ៉ា ៃ់ ** រយតេ ៃ 

នង  

 

* ប រាលតដ្លាៃររើែរៅរន ុងែាំបៃ់តដ្លាៃក្រប់ក្រង`េ ៃតខេិង ត ឆ្ន ាំ ១៩៦៧ រដ្ឋយអ កី្សាតអល 

ហេ៊េរដ្ឋៃី ស ី ើ ៃិងរអហេ ីប ក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេលាំដ្ឋប់លាំរដ្ឋយពី អ កី្សាតអល ហេ៊េរដ្ឋៃី ស ី ើ 

ៃិងរអហេ ីប ។ ប រាលតដ្លររើែរៅែាំបៃ់ហ្គា ហាក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសរអហេ ីប។ 

ប រាលតដ្លររើែរៅរន ុង ែាំបៃ់រវសេ៍របងរ៍ (West Bank) 

ក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសហេ៊េរដ្ឋៃី។ ប រាលតដ្លររើែរៅរន ុង ែាំបៃ់រហ្គា រលៃនហែ៍ (Golan 

Heights) ក្ែូវយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសស ី ើ។  

** មា កាវ S.A.R (ែាំបៃ់អឺ ៉ា បយរតាេព័ េ យហ្គក ល)់ ៃិងនែវ៉ា ៃ់ (ែាំបៃ់អាស )ី ានេិទធ ិ រហើយក្ែូវាៃ

បញ្ច លូរៅរន ុងបញ្ា ីរៃោះ។ សក្មាប់តែរគ្មលបាំណងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ប  រណាណ ោះ តដ្លប រាល

តដ្លររើែរៅមា កាវ S.A.R ទាញយរសិេធិពីព័ េ យហ្គក ល់។ 
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*** ប រាលតដ្លររើែរៅបណាោ ក្បជ ាំរកាោះហ្គបូេី ស ីរូតាៃ រូណាស ី ើ 

ៃិងរអែូ ហូវ ៃូៃឹងយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសជប  ៃ។ 

ប រាលតដ្លររើែរៅរខែោសាខាលីៃខាងែបូ ងៃឹងយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេស  សេ ី។ 

ក្បជាជៃរដ្ើេនៃបណាោ ក្បរេសែាំបៃ់អាស ីទា ាំងរៃោះម្និានសិេធិរៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំរៃោះរ ើយ៖ 

បង់កាល តដ្ស ចិ្បៃ (ដ្ីរគ្មរ) ឥណាា  ា រីសាា ៃ រូរ ៉ាខាងែបូ ង ហវ ើលីពីៃ ៃិងរវៀែណាេ។ 

តាំបន់អរឺ  ប 

អាល់ាៃី ល ច្បសាំបួ 

អង់ដូ្រា៉ា  មា កាវ ែាំបៃ់ ដ្ឋាលពិរសស ** 

អារេៃី មា រសដ្ឋវ ៃ 

អូក្េីស មា ល់ែ៍ 

អាតស៊េនបហេង់ េ  លដូ្វ៉ា  

របឡា  ស េ ូណារូ 

តបលហេ ីរ េ  ងរែរណរក្ហ្គា  

បូសន ៊េ៊ីៃិងរហើរហេរហ្គា វ ើណា ហូ ង់ ( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណបរៅប រេស) 

ប៊េ លហ្គា  ើ រអៀ  ង់ខាងរជើង *** 

ក្រួអាស  ី ៃ័ តវស ( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណបរៅប រេស) 

ស ីប ប ូ  ូញ 

សាធា ណ ដ្ឋត្រ 

ដ្ឋណឺមា រ 

( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណបរៅប រេស) 

រអសរ ៃីូ 

ព័ េ យហ្គា ល ់

( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណបរៅប រេស) 

 ៉ាមូា ៃី 

ហ្គវ ាំង ង់   សេ ី*** 

ារាាំង ( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណបរៅប រេស) សាាំងមា រា៉ា ាំង 

ហេរហេ  ី តហេប 

អាលល ឺេ ង់ សល វូរី 

ក្រិរ សល រូវៃី 

ហ ងក្រី រអសា ញ 

អ ីសល ង់ ស៊េ យតអែ 

រអៀ  ង់ សវ ើស 

អ ីតាល ី តាហេ ីរីសាា ៃ 

កាហារ់សាា ៃ ែួរី 

រូសូវ៉ា ូ ែួររេៃីសាា ៃ 

ររៀហេ ីរីសាា ៃ អ៊េ យតក្រៃ 

រ ែូៃី អូសរបរីសាា ៃ 

លិច្បែិៃសាោ ញ បូ ើវ៉ា េីរង់ 

លីេ យអាៃី  
 

** មា កាវ S.A.R ានេិទធ ិ រហើយក្ែូវាៃបញ្ច លូរន ុងបញ្ា ីខាងរលើ រហើយសក្មាប់តែរគ្មលបាំណងរេម វធីិ

រឆ្ន ែរៃោះប  រណាណ ោះ។ ប រាលតដ្លររើែរៅែាំបៃ់មា កាវ S.A.R ក្ែូវទាញយរសិេធិ បស់ខល ៃួពកី្បរេស

ព័ េ យហ្គា ល។់ 
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*** សក្មាប់តែរគ្មលបាំណងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ប  រណាណ ោះ រអៀ  ង់ខាងរជើងក្ែូវាៃវយែនេលរដ្ឋយត រ។ 

រអៀ  ង់ខាងរជើងានេទិធ ិ រហើយក្ែូវាៃបញ្ច លូរៅរន ុងច្បាំរណាេែាំបៃ់តដ្លមាៃសិេធិក្រប់ក្គ្មៃ់

រអេងរេៀែ។ 

**** ប រាលតដ្លររើែរៅបណាោ ក្បជ ាំរកាោះហ្គបូេី ស ីរូតាៃ រូណាស ី ើ 

ៃិងរអែូ ហូវ ៃូៃឹងយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេសជប  ៃ។ 

ប រាលតដ្លររើែរៅរខែោសាខាលីៃខាងែបូ ងៃឹងយរក្បរេសរាំរណើែរៅតាេក្បរេស  សេ ី។ 

ក្បជាជៃរដ្ើេនៃបណាោ ក្បរេសទាាំងរៃោះម្ិនានសិេធរិៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំរៃោះរ ើយ៖ 

ច្បក្រេពអង់ររលស (United Kingdom) ។ ច្បក្រេពអង់ររលស (United Kingdom)  េួមាៃែាំប់ ណបដូ្ច្បជា៖ 

Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, British Indian Ocean Territy, Cayman Islands, Falkland 

Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, South Georgia and South Sandwich Islands, St. Helena, ៃិង 

Turks and Caicos Islands។  

តាំបន់អាសម្រកិ្ខាងសរើង 

The Bahamas 

រន ុងែាំបៃ់អារេ រិខាងរជើង 

ក្បជាជៃរដ្ើេ បស់កាណាដ្ឋៃិងេ ិច្បស ិរម្ិនានសិេធិរៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំរៃោះរ ើយ។ 

តាំបន់អូសេអាន ី

អូក្សាោ ល ី

( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណបរៅប រេស) 

ា  ូ 

ហវ ើជ ី ា ពូៃូតវលហា ីរណ 

រី ើាេ ី សាេ ូអា 

ែាំបៃ់រកាោះមា ហាល ែាំបៃ់រកាោះសូលូេ ង់ 

េីក្រូរណស  ី

 ដ្ឋសហព័ៃធណូ  ូ

ណូតវលរស ង់ ( េួទា ាំងតអនរៃិងែាំបៃ់ ណប

រៅប រេស)  

ែ ងហ្គា  

េូវ៉ា លូ  

វ៉ា ៃូេូ 

 

តាំបន់អាសម្រកិ្ខាងតបូ ង អាសម្រកិ្ក្ណាត ល និងតាំបន់ការា អ ីប 

អង់េីហ្គា ៃិងាប៊េ យដ្ឋ ៃីការា៉ាហ្គា  

អាហេង់េីៃ ា ណាមា  

ាាដ្ ស 

របល ី

ា រា៉ាហ្គា យ 

រប   ូ

បូលីវ ើ សាាំងរិែស៍ៃិងរណវ ើស 

ស ីលី សាាំងលូស  ី

រូសាោ  ើកា សាាំងវៃិសង់ែ៍ៃិងរន្តហា ើណាដ្ង់ 

រ យា សូ ើណាេ 

ដូ្េីៃីរ ក្េីៃីដ្ឋដ្ៃិងែូារហ្គា  
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រអកាវ េ័  អូរា៉ាហ្គា យ 

រន្តហា ើណាដ្  រវ៉ារណស៊េ យរអឡា 

ហា ីយ ៃ  
 

ក្បរេសរៅរន ុងែាំបៃ់រៃោះមាៃក្បជាជៃរដ្ើេតដ្លម្និានសិេធិរៅរន ុងរេម វធីិរឆ្ន ែ DV ឆ្ន ាំរៃោះរ ើយ៖ 

រក្បស ីល រូ  ាំប ៊ី សាធា ណ ដ្ឋដូ្េីៃីរ តអលសាល់វ៉ា ឌ័  ហ្គា ែ់មា ឡា នហេី ហ ងឌូរា៉ា ស ហាមា អ ីរ ៃិង 

េ ិរស ិរ។ 

 


