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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 

សេចក្តណីែនាំេម្រាបក់្ម្មវធិទីដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍សនោ ត DV នោ ាំ  ២០២៣ 

ពត័ម៌ានអំពកីម្មវធិីឆ្នោ ត 

ឆ្ ៀងរាល់នោ  ំក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតតងក្របក់្រងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV តដ្លបឆ្ងកើតឆ្ ើងតាម្ច្បាបស់ហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ មាក្តា២០៣(រ) ននច្បាបអ់ឆ្តោ ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា តិ (INA) តច្បងអំពជីនអឆ្តោ ក្បឆ្វសនម៍្យួក្បឆ្េេ
តដ្លឆ្រឲ្យឆ្ ម្ ោះថា “ជនអឆ្តោ ក្បឆ្វសនជ៍ាបឆ់្នោ ត (diversity immigrants)”  សក្មាបក់្បឆ្េសតដ្លមានក្បវតោិឆ្ធវើ
អឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិមានកក្ម្តិទាប។ សក្មាបន់ោ ២ំ០២៣ នងឹមានេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ច្បំនួន 
៥៥០០០ច្បាប។់ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ព ំតក្ម្ូវឲ្យបងក់្ាកឆ់្ ើយ។ 

ឆ្បកខជនតដ្លក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសកោ ងកម្ មវធិីឆ្នោ ត (ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត) ក្តូវមានលកខណៈសម្បតោិតដ្លឆ្្លើយតបឆ្ៅ
នឹងលកខនោកិៈតដ្លសាម្ញ្ញប  តនោតឹង ងឹ ឆ្ដ្ើម្បមីានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សបសក្មាបេ់ដិ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ។ ក្កសួង
កា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតាម្ យៈកា ចាបឆ់្ដ្ឋយនច្បដ្នយឆ្លើក្បពន័ធក ំពយូេ ័។ 
ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតបងតច្បកេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ឆ្ៅតាម្េីតាងំេមូ្សិាស្តសោក្ាមំ្យួតំបន ់ឆ្ហើយ
គ្មម នក្បឆ្េសណាម្យួតដ្លអាច្បេេួលានច្បំនួនេិដ្ឋឋ កា ឆ្លើសពី៧ភារ យ ននច្បំននួេដិ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV តដ្លមាន
កោ ងនោ ណំាម្យួឆ្ ើយ។ 

សក្មាបឆ់្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២៣ ជនជាតិឆ្ដ្ើម្ននបណាោ ក្បឆ្េសខាងឆ្ក្កាម្ឆ្នោះ ម្និអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្េ 
ឆ្ដ្ឋយសា មានជនជាតិឆ្ដ្ើម្ឆ្លើសពី ៥០០០០តកម់្កពីក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះានឆ្ធវើអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅ ស់ឆ្ៅសហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយឆ្នោះ កោ ងឆ្តោះមាន៖ 

បងក់ាល ឆ្ដ្ស ឆ្ក្បស ីល កាណាដ្ឋ ច្បិន ( មួ្ទាងំហ ងក ង S.A.R) កូ  ំប  ីសាធា ណ ដ្ឋដូ្ម្នីីក តអលសាល់
វ ឌ ័ នហេី ហ ងឌូរា ស់ ឥណាា  ហាមា អ ីក ម្ កិស ិក នីឆ្ហេ យី  ា រសីាា ន ហវីលីពីន កូឆ្  ខាងតបូង ច្បក្ក
េពអងឆ់្រលស (ឆ្លើកតលងឆ្អៀ  ងខ់ាងឆ្ជើង) និងេកឹដ្ី ណបអងឆ់្រលស ឆ្វឆ្ណហេ យឆ្អឡា នងិឆ្វៀតណា
ម្។ 
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ជនជាតិឆ្ដ្ើម្ មា កាវ S.A.R និងនតវ នអ់ាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាន។ 

លកខណៈសម្បតោ ិ

លកខខណា តក្ម្វូេ១ី៖ ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្តដ្លឆ្កើតឆ្ៅក្បឆ្េសទាងំឡាយណាតដ្លមានក្បវតោិអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ
 ដ្ឋអាឆ្ម្ កិមានកក្ម្តិទាបអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តាន។ 

ក្បសិនឆ្បើអោកម្និតម្នជាក្បជាជនឆ្ដ្ើម្តដ្លឆ្កើតឆ្ៅក្បឆ្េសទាងំឡាយណាតដ្លមានក្បវតោិអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅ
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិមានកក្ម្តិទាប មានវធិីពី យ ងឆ្េៀតតដ្លអោកអាច្បនងឹមានសិេធកិោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តាន
៖ 

• ឆ្តើបោី/ក្បពនធ បស់អោករឺជាក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េសតដ្លមានក្បវតោិអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ
មានកក្ម្តិទាបតម្នឆ្េ? ក្បសិនឆ្បើតម្ន អោកអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្ដ្ឋយតអែកឆ្លើក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់បោ/ី
ក្បពនធ បស់អោក កោ ងក ណីតដ្លឆ្ ម្ ោះអោកទាងំពី ានច្ប ោះឆ្ៅកោ ងពាកយឆ្លងឆ្នោ តឆ្ហើយក្តូវានឆ្ក្ជើស
ឆ្ ើសជាឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត មានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនន់ិងេេួលានេិដ្ឋឋ កា  DV ក្ពម្ទាងំចូ្បលឆ្ៅ
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិក្សបឆ្ពលជាម្យួគ្មោ ។ 

• ឆ្តើអោកជាក្បជាជនឆ្ដ្ើម្តដ្លឆ្កើតឆ្ៅឆ្ក្ៅក្បឆ្េសទាងំឡាយតដ្លមានក្បវតោិអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋ
អាឆ្ម្ កិមានកក្ម្តិទាប ប  តនោឪព កមាោ យ បស់អោកម្និានឆ្កើត ឬជាក្បជាជន ស់ឆ្ៅក្សបច្បាបក់ោ ង
ក្បឆ្េសឆ្តោះឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកឆ្កើតតម្នឆ្េ? ក្បសិនឆ្បើតម្ន អោកអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្ដ្ឋយតអែកឆ្លើ
ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កឬមាោ យ បស់អោក ក្បសិនឆ្បើក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េសឆ្តោះមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣។ សក្មាបឆ់្សច្បកោីលម្ែតិ សូម្ចូ្បលឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត។ 

លកខខណា តក្ម្វូេ២ី៖ ឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV នីម្យួៗក្តូវមានកក្ម្តិសិកាឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ក្សបតាម្លកខខណា
តក្ម្ូវននកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ណាម្យួខាងឆ្ក្កាម្៖ 

• យ ងឆ្ោច្បណាស់បញ្ចបក់ា សិកាថាោ កវ់េិាល័យឬកា សិកាមានកំ តិឆ្សមើ តដ្លមាននយ័ថាានបញ្ចប់
កា សិកាឆ្ដ្ឋយឆ្ជារជយ័ យៈឆ្ពល១២នោ នំនកក្ម្តិសិកាអលូវកា ថាោ កប់ឋម្សិកានងិម្ធយម្សិកា។ 

ឬ 

• មានបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ពី នោ កំោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ កោ ងកា ងា តដ្លតក្ម្ូវឱ្យមានកា បណោ ោះប
ណាោ លឬបេពិឆ្សាធនយ៍ ងឆ្ោច្បណាស់ពី នោ ឆំ្ដ្ើម្បបីំឆ្ពញកា ងា ឆ្តោះ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋ
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អាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ក្បើក្ាស់ក្បពន័ធេិនោនយ័ O*Net Online  បស់ក្កសួងកា ងា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឆ្ដ្ើម្បកីំណត់
អំពីលកខណៈសម្បតោិបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ។ 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អំពីលកខណៈសម្បតោបិេពិឆ្សាធនក៍ា ងា  សូម្ចូ្បលឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត។ 

សូម្ក ំច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្បសិនឆ្បើអោកព ំមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សបឆ្ៅនងឹលកខខណា តក្ម្ូវទាងំពី 
ខាងឆ្លើឆ្នោះ។ 

 ដូ្វកាលននកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ 

ឆ្បកខជនក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២៣ តាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនចិ្បតាម្ឆ្រហេពំ ័ dvprogram.state.gov 
កោ ងច្បឆ្តល ោះនងៃក្តងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4) នងៃព ធ េ៦ី តខត លា នោ ២ំ០២១  ហូតដ្ល់នងៃ
ក្តងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-5) នងៃអងាា   េី៩ តខវចិ្បឆិកា នោ ២ំ០២១។ សូម្ក ំ ងច់ា ំហូតដ្ល់ស
ាោ ហ៍ច្ប ងឆ្ក្កាយនន ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្ដ្ឋយសា តតអាច្បមានកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើន តដ្លជាឆ្ហត បណាោ លឱ្យឆ្រហ
េំព ័ដ្ំឆ្ណើ  កា យឺត។ កា បញ្ចូលឯកសា ម្និទានឆ់្ពលឆ្វលាឬដ្ឋកព់ាកយឆ្ដ្ឋយបំឆ្ពញនឹងក្កដ្ឋស នឹងម្និក្តូវ
ានេេួលយកឆ្ ើយ។ ច្បាបអ់ន ញ្ជញ តឲ្យឆ្បកខជនមាោ កច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះតតម្ដងប  ឆ្ណាណ ោះកោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនីម្យួៗ។ 
ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ក្បើក្ាស់បឆ្ច្បចកវេិាេំឆ្នើបឆ្ដ្ើម្បតីសវង កកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនដ្ង។ អោកតដ្ល
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លើសពីម្យួដ្ងនងឹាតប់ងសិេធចូិ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV។ 

កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តនូិច្បសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ 

អោកអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV តាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនចិ្ប (E-DV Entry Form ឬ DS-៥៥០១) តាម្ យៈឆ្រ
ហេំព ័ dvprogram.state.gov។ ឆ្យើងនងឹម្និេេួលពាកយឆ្លងឆ្នោ តតដ្លគ្មម នពត័ម៌ានឆ្ពញឆ្លញ ឬពាកយតដ្ល
ឆ្អញើម្កតាម្ម្ឆ្ធាាយឆ្អេងឆ្ ើយ។ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តឆ្នោះនឹងម្និតក្ម្ូវឲ្យបងន់ងលអវីឆ្ ើយ។ សូម្ឆ្ក្បើកម្មវធិី
អ ីនឆ្ធើណិត (internet browser) ឆ្ស ងីមីឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ កម្មវធិីអ ីនឆ្ធើណិតឆ្ស  ចីាស់ (ឧទាហ ណ៍ Internet 

Explorer 8) អាច្បនឹងជួបបញ្ជា  អាក ់អលួជាម្យួនងឹកម្មវធីីឆ្នោ ត DV។ 

ឆ្យើងឆ្លើកេឹកច្បិតោឲ្យអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ដ្ឋយខលួនឯង ឆ្ដ្ឋយម្និចាាំច្បឆ់្ក្បើ “អោកក្បឹកាេិដ្ឋឋ កា ” 
“ភាោ កង់ា េិដ្ឋឋ កា ” ឬអោកសក្ម្បសក្ម្ួលណាម្យួឆ្ ើយ។ ក្បសិនឆ្បើមានប រាលណាជយួ អោក អោកក្តូវតតមាន
វតោមានឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្ដ្ើម្បអីាច្បអោល់ពត័ម៌ានតដ្លក្តមឹ្ក្តូវឆ្ៅនឹងសំណួ តត ឆ្ហើយអោកអាច្ប កាេំព ័
បញ្ជា ក ់(confirmation page)  បស់អោកនិងឆ្លខកូដ្បញ្ជា កព់ិឆ្សស បស់អោកអងតដ្ ។ អោកក្តូវតត កាេំព ័បញ្ជា ក់

http://www.onetonline.org/
https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
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និងឆ្លខកូដ្បញ្ជា កព់ិឆ្សស បស់អោកជាចាាំច្ប។់ កនលងម្កមានភាោ កង់ា េិដ្ឋឋ កា េ ច្ប តិម្យួច្បំនួនជួយ ដ្ឋកព់ាកយ
ឲ្យឆ្បកខជន  កាេ កេពំ ័បញ្ជា ក ់ ចួ្បទាម្ទា ឲ្យឆ្បកខជនបងក់្ាកប់តនាម្ជាងោូ នឹងឆ្លខកូដ្បញ្ជា កព់ិឆ្សស។ 
ក្បសិនឆ្បើគ្មម នពត័ម៌ានទាងំឆ្នោះឆ្េ អោកនឹងម្និអាច្បចូ្បលឆ្ៅតាម្ដ្ឋនលេធអលឆ្នោ ត បស់អោកឆ្ៅកោ ងក្បពន័ធអ ិនធឺ
ណិតានឆ្ ើយ។ សូម្ក្បុងក្បយត័ោឆ្ៅឆ្ពលមានប រាលណាមាោ កស់ ំជួយ  កាពត័ម៌ានឆ្នោះជូនអោក។ អោកកក៏្តូវ កា
រណនអី ីតម្ លតដ្លានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV អងតដ្ ។ សូម្ឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាប់
បំអ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សោីពីកា ្ឆ្ាកកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ។ អោកកអ៏ាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើល វឆី្ឌអូ  បស់ឆ្យើងសោី
ពីកា តណតកំម្មវធិីឆ្នោ ត DV និងកា តណតពំីម្យួដ្ំណាកក់ាលឆ្ៅម្យួដ្ំណាកក់ាលឆ្ដ្ើម្បជីួយ សក្ម្ួលដ្ល់កា 
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក។ 

បតា បព់ីអោកានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ពញឆ្លញឆ្ហើយ អោកនឹងឆ្ ើញឆ្អក្កងប់ញ្ជា កម់្យួ តដ្លមានឆ្ ម្ ោះនិងឆ្លខកូត
បញ្ជា កព់ិឆ្សស បស់អោក។ សូម្ក្ពីនឆ្អក្កងប់ញ្ជា កឆ់្នោះសក្មាបេ់ កជាពត័ម៌ាន។ ចាបព់ីនងៃេ០ី៨ តខឧសភា នោ ំ
២០២២ អោកនឹងអាច្បតាម្ដ្ឋនលេធអលឆ្នោ ត បស់អោកតាម្ យៈ dvprogram.stage.gov ឆ្ដ្ឋយច្ប ច្បឆ្ៅឆ្លើ ត្ក
លេធអលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ (Entrant Status Check) ឆ្ហើយបញ្ចូលឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស នងិពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួន បស់អោ
ក។ អោកក្តូវតតច្ប ច្បឆ្លើ Entrant Status Check ឆ្ដ្ើម្បពីិនតិយថាអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជាឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV នោ  ំ
២០២៣ឬអត ់ក្បសិនឆ្បើជាបអ់ោកអាច្បឆ្ម្ើលឆ្សច្បកោីតណតអំំពីដ្ំឆ្ណើ  កា ដ្ឋកព់ាកយស ំេដិ្ឋឋ កា បនោឆ្េៀត។  ដ្ឋឋ េិ
ាលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និជូនដ្ណឹំងអោកឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ឆ្ ើយ។ Entrant Status Check រឺជាក្បេពពត័ម៌ានតត
ម្យួរតស់ក្មាបអ់ដល់កា តណតសំោីពីកា បនោដ្ំឆ្ណើ  កា ដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋកា  បស់អោក។ ក្បសិនឆ្បើអោកក្តូវាន
ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជាឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តឆ្ហើយដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  ក្ពម្ទាងំឯកសា តក្ម្ូវឆ្អេងៗ អោកក្តូវឆ្ក្បើ Entrant 

Status Check ឆ្ដ្ើម្បឆី្ម្ើលកាលប ឆិ្ច្បឆេសមាា សនេ៍ិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍បស់អោក។ សូម្ពិនិតយឆ្ម្ើល សំណួ តដ្ល
សួ ញឹកញាបប់អំ តសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សោីពីដ្ំឆ្ណើ  កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។ 

អោកក្តូវតតអោល់ពត័ម៌ានខាងឆ្ក្កាម្ឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ កា ម្និអដល់ពត័ម៌ានចាាំច្បទ់ាងំឆ្នោះឲ្យានក្តឹម្ក្តូវនឹងឆ្ធវើឲ្យ
អោកាតប់ងសិ់េធេិេួលានេដិ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV។ 

១. ឆ្ ម្ ោះ៖ តម្ក្តកូល តម្ខលួន និង middle name ឆ្ពាលរឺដូ្ច្បឆ្ ម្ ោះកោ ងលិខតិ្លងតដ្ន បស់អោក 
(ឧទាហ ណ៍ថាឆ្ៅឆ្លើលិខិត្លងតដ្ន បស់ឆ្លាកអោកមានតតឆ្ ម្ ោះអោកនិងក្តកូល សូម្ដ្ឋកក់្តកូលម្ ន ចួ្បដ្ឋក់
ឆ្ ម្ ោះអោកតាម្ឆ្ក្កាយ។ ម្និក្តូវបញ្ចូ ល middle name ឆ្ ើយ ឆ្លើកតលងតតមានឆ្ៅកោ ងលិខិត្លងតដ្ន បស់អោក
តដ្ ។ ក្បសិនឆ្បើលិខិត្លងតដ្ន បស់អោកមានតម្ខលួន middle name និងតម្ក្តកូល សូម្ដ្ឋកត់ាម្លំដ្ឋប់

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvloterry.stage.gov/
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លំឆ្ដ្ឋយដូ្ច្បតឆ្ៅឆ្នោះ៖ តម្ក្តកូល តម្ខលួន  ចួ្បmiddle name)។ ក្បសិនឆ្បើអោកមានឆ្ ម្ ោះតតម្យួ អោកក្តូវ
បញ្ចូ លឆ្ៅកោ ងក្បអបត់ម្ក្តកូល។ 

២. ឆ្េេ៖ ក្បុស ឬ ក្សី 

៣. នងៃតខនោ កំំឆ្ណើ ត៖ នងៃ តខ នោ  ំ

៤. េីក្កុងកំឆ្ណើ ត 

៥.  ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត ឆ្ដ្ឋយដ្ឋកឆ់្ ម្ ោះក្បឆ្េសតដ្លកំព ងឆ្ក្បើក្ាស់បច្បច បបនោសក្មាបេ់កីតនលងតដ្លអោកឆ្កើត 

៦. ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV៖ ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក ជា
េូឆ្ៅដូ្ច្បគ្មោ ឆ្ៅនឹងក្បឆ្េសកឆំ្ណើ ត បស់អោកតដ្ ។ ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកម្និពាកព់ន័ធឆ្ៅនឹង
េីកតនលងតដ្លអោកសាោ កឆ់្ៅ ឬសញ្ជា តិ បស់អោកឆ្ ើយ ក្បសិនឆ្បើវខ សពីក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់អោក។ ក្បសិនឆ្បើ
អោកឆ្កើតកោ ងក្បឆ្េសតដ្លគ្មម នសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តឆ្េឆ្តោះ សូម្ចូ្បលឆ្ៅ សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត 
ឆ្ដ្ើម្បពីិនិតយឆ្ម្ើលថាមានវធិណីាឆ្អេងឆ្េៀតតដ្លអោកអាច្បមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតដ្ ឬឆ្េ។ 

៧. ឆ្លខលិខិត្លងតដ្ន ក្បឆ្េសឆ្ច្បញលិខិត្លងតដ្ន និងស ពលភាពលិខិត្លងតដ្ន (លិខតិ្លងតដ្នតដ្ល
ឆ្ៅមានស ពលភាពឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ឆ្ៅក្បឆ្េសឆ្អេងៗាន)។ លកខនោិកៈឆ្នោះម្និច្បំឆ្ពាោះអោកឆ្ៅកោ ងបនា កឆ្ ើយ។ អោក
ក្តូវតតអដល់ពត័ម៌ានអពំីលិខិត្លងតដ្នឲ្យក្តឹម្ក្តូវឆ្លើកតលងតតអោកមានលកខខណា សម្ក្សបតដ្លេេួលានកា 
ឆ្លើកតលង។ កា ឆ្លើកតលងអាច្បឆ្កើតមានឆ្ៅានក្បសិនឆ្បើអោកជាជនគ្មម នក្បឆ្េស ឬជាជនជាតិននក្បឆ្េស
រ ម្ម យនីសោឆ្ហើយម្និអាច្បស ំលិខិត្លងតដ្នពី ដ្ឋឋ េាិល បស់ក្បឆ្េសរ ម្ម យនីសោឆ្តោះាន ឬជាឆ្បកខជនេេួល
អលពីកា ឆ្លើកតលងឆ្ដ្ឋយ ដ្ឋម្ស្តនោីក្កសួងសនោិស ខមាត េមូ្ ិនិង ដ្ឋម្ស្តនោីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ
ប  ឆ្ណាណ ោះ។ កា អោះអាងថាខលួនសាិតឆ្ៅកោ ងក្កុម្តដ្លេេួលានកា ឆ្លើកតលងទាងំតដ្លខលួនគ្មម នសិេធេិេួលាន ឬ
កា ម្និអដល់ពត័ម៌ានអំពីលិខតិ្លងតដ្នឲ្យានក្តមឹ្ក្តូវនឹងឆ្ធវើឲ្យអោកាតប់ងសិ់េធិេេួលានេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV។ 
សូម្ឆ្ម្ើលសំណួ ឆ្លខ១២ឆ្ៅកោ ងសំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ ត ឆ្ដ្ើម្បឲី្យានដ្ឹងថាអោកមានសិេធេិេួលាន
កា ឆ្លើកតលងតដ្ ឬឆ្េ។ 

៨.  ូបងតឆ្បកខជន៖ ក្តូវតតជា ូបងតងមី (ងតកោ ង យៈឆ្ពលក្ាមំ្យួតខច្ប ងឆ្ក្កាយ)  បស់អោក បោី/ក្បពនធអោក និង
កូនៗអោកទាងំអស់។ សូម្ឆ្ម្ើល បញ្ចូល ូបងតឌជីីងល សក្មាបល់កខខណា  ូបភាពនិងបឆ្ច្បចកឆ្េស។ អោកម្និចាាំច្ប់
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បញ្ចូល ូបងតសក្មាបប់ោ/ីក្បពនធឬកូនតដ្លជាជនជាតិអាឆ្ម្ កិឬជាអោកមានសិេធិ ស់ឆ្ៅក្សបច្បាបឆ់្ៅអាឆ្ម្ ិ
កឆ្ហើយឆ្តោះឆ្េ ប  តនោឆ្បើអោកបញ្ចូ លកគ៏្មម នឆ្ទាសនព អ៍វីតដ្ ។ 

 ូបងតច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោ ត DV ក្តវូមានលកខខណា សោងដ់្ឋ ដូ្ច្បគ្មោ ឆ្ៅនឹង ូបងតស ំេិដ្ឋឋ កា អាឆ្ម្ កិតដ្ ។ ឆ្លាកអោកនឹង
ាតប់ងសិ់េធិឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្បសិនឆ្បើ ូបងត បស់អោកឬក្កុម្ក្រួសា  បស់អោកម្និក្តមឹ្ក្តូវតាម្លកខខណា
បឆ្ច្បចកឆ្េស ឬក្តូវានតកតក្បតាម្វធិីណាម្យួ។ កា បញ្ចូល ូបងតចាស់ តដ្លធាល បឆ់្ក្បើឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះកាលពនីោ មំ្ 
នៗនឹងខ សលកខនោកិៈ ឆ្ហើយពាកយឆ្សោើស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ សូម្ឆ្ម្ើល បញ្ចូល ូបងតឌជីីងល 
(ខាងឆ្ក្កាម្) សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្។ 

៩. អាសយដ្ឋឋ ននក្បសណីយ ៍- អោកេេួល 
    អាសយដ្ឋឋ នបតា តេ់១ី 
    អាសយដ្ឋឋ នបតា តេ់២ី 
    េីក្កុង 
    ក្សុក/ឆ្ខតោ 
    ឆ្លខកូតតំបន/់ឆ្លខនក្បសណីយ ៍
    ក្បឆ្េស 

១០. ក្បឆ្េសតដ្លអោក ស់ឆ្ៅបច្បច បបនោ 

១១. ឆ្លខេូ ស័ពា (ក្បសិនឆ្បើមាន) 

១២. អាសយដ្ឋឋ នអ ីតម្ ល៖ ក្តូវតតជាអាសយដ្ឋឋ នអ ីតម្ លតដ្លអោកឆ្ក្បើក្ាស់ឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ ឆ្ហើយនឹងបនោកា ឆ្ក្បើ
ក្ាស់ឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ ហូតដ្ល់តខឧសភានននោ បំតា ប។់ ក្បសិនឆ្បើអោកពនិិតយឆ្ម្ើលកោ ង Entrant Status Check ឆ្ៅ
តខឧសភាឆ្ហើយដ្ឹងថាខលួនក្តវូានជាបឆ់្នោ តឆ្តោះ ឆ្ក្កាយម្កអោកនឹងេេួលានអ ីតម្ លេំតកេ់ំនងបតនាម្ពី
ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិអដល់ពត័ម៌ានលម្ែតិក្បសិនឆ្បើមានកា សមាា សស ំេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសន។៍ 
ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និឆ្អញើអ ីតម្ លឆ្ៅក្ាបថ់ាអោកជាបឆ់្នោ ត DV ឆ្តោះឆ្េ។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ 
តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សោីពដី្ំឆ្ណើ  កា ចាបឆ់្នោ ត។ 

១៣. កក្ម្តិសិកាខពស់បំអ តតដ្លអោកានបញ្ចប ់រិតក្តមឹ្បច្បច បបនោ (១) បឋម្សិកា (២) វេិាល័យ គ្មម នសញ្ជញ
បក្ត (៣) វេិាល័យ មានសញ្ជញ បក្ត (៤) សាលាវជិាា ជីវៈ (៥) ម្ ខវជិាា ខលោះឆ្ៅសកលវេិាល័យ (៦) សញ្ជញ បក្ត
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ថាោ កស់កលវេិាល័យ (៧) ម្ ខវជិាា កក្ម្តិអន បណាិ តខលោះ (៨) អន បណាិ ត (៩) ម្ ខវជិាា ថាោ កប់ណាិ តខលោះ (១០) ថាោ កប់
ណាិ ត។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់អំ តសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សោីពីលកខខណា ននកក្ម្តិសិកា។ 

១៤. សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍បច្បច បបនោ៖ (១) ឆ្ៅលីវ  (២) ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ ឆ្ហើយបោី/ក្បពនធខញ គំ្មម នសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ 
ឬកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ (LPR) ឆ្េ (៣) ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ ឆ្ហើយបោី/ក្បពនធខញ ំមានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាី
នកាតអាឆ្ម្ កិ (៤) តលងលោះ (៥) ឆ្ម្មា យ/ឆ្ពាោះមា យ ឬ (៦)  ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ក្សបច្បាប។់ បញ្ចូលឆ្ ម្ ោះ នងៃតខនោ ំ
កំឆ្ណើ ត ឆ្េេ េីក្កុងកំឆ្ណើ ត និងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់បោ/ីក្បពនធអោក និង ូបងត បស់បោ/ីក្បពនធអោក ឲ្យានក្តឹម្ក្តូវ
ឆ្ៅតាម្លកខខណា  ូបងតដូ្ច្បជា ូបងត បស់អោកតដ្ ។ 

កា ខកខានម្និានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធ ឬច្ប ោះឆ្ ម្ ោះប រាលតដ្លម្និតម្នជាបោី/ក្បពនធ បស់អោក នងឹឆ្ធវើឱ្យអោក
ាតប់ងសិ់េធជិាឆ្បកខជនច្បម្បងសក្មាបេ់ិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ឆ្ហើយបដី/ក្បពនធនិងកូនៗ បស់អោកាតប់ងសិេធិឆ្លង
ឆ្នោ ត DVកោ ងតម្ជាអោកេេលួអល។ អោកក្តូវតតបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធ ឆ្ទាោះបីជាបច្បច បបនោឆ្នោះអោក ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ
កឆ៏្ដ្ឋយ ឆ្លើកតលងតតអោក ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាប។់ កា  ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាបរ់ឺជាកា ក្ពម្
ឆ្ក្ពៀង វងបោីក្បពនធតដ្លឆ្ៅមានច្បំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប  តនោ ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ  ឆ្ដ្ឋយមានដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពីត លាកា ។ 
ក្បសិនឆ្បើអោកនងិបោ/ីក្បពនធ បស់អោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាប ់ឆ្តោះបោី/ក្បពនធអោកនឹងម្និអាច្បឆ្ធវើអឆ្តោ
ក្បឆ្វសនជ៍ាម្យួអោកតាម្ យៈឆ្នោ ត DV ានឆ្ ើយ។ កា តដ្លអោកបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធតដ្លាន ស់ឆ្ៅតបក
គ្មោ ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាបន់ឹងព ំមានឆ្ទាសនព អ៍វីឆ្ ើយ។ ក្បសិនឆ្បើអោក ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ដ្ឋយគ្មម នដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពី
ត លាកា  អោកចាាំច្បក់្តូវបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះបោី/ក្បពនធ បស់អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាអោកមានរឆ្ក្មាងថានឹងតលងលោះគ្មោ ម្ ន
ឆ្ពលអោកដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ឬបដី/ក្បពនធអោកគ្មម នបំណងឆ្ធវើអឆ្តោ ក្បឆ្វសនក៍ឆ៏្ដ្ឋយ។ 

ក្បសិនឆ្បើបោី/ក្បពនធ បស់អោកជាពល ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ (LPR)  សូម្ក បំញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះគ្មត់
ឆ្ ើយ។ បោី/ក្បពនធតដ្លជាពល ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិឆ្ហើយម្និក្តូវកា េិដ្ឋឋ កា ឆ្េ។ ដូ្ឆ្ច្បោោះ
ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយក  “married and my spouse IS a U.S. citizen or U.S. LPR” (ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយៗបោី/
ក្បពនធខញ ជំាពល ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ) ឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV  អោកនឹងម្និ
ចាាំច្បអ់ដល់ពត័ម៌ានបោ/ីក្បពនធ បស់អោកបតនាម្ឆ្េៀតឆ្ ើយ។ សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត សក្មាប់
ពត័ម៌ានបតនាម្អំពីសមាជិកក្រួសា ។ 

១៥. ច្បំនួនកូនកោ ងបនា ក៖ បញ្ចូលឆ្ ម្ ោះ នងៃ តខ នោ កំំឆ្ណើ ត ឆ្េេ េីក្កុងកំឆ្ណើ ត និងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តសក្មាប់
កូនៗតដ្លឆ្ៅ ស់ មានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ នោ  ំឆ្ហើយម្និទានឆ់្ ៀបកា  ម្និថាពួកឆ្រកំព ង ស់ឆ្ៅជាម្យួអោកឬអត ់ឬ
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មានបំណងឆ្ៅជាម្យួ ឬឆ្ៅតាម្ឆ្ក្កាយឬកអ៏តក់ដីឆ្ពលអោកានឆ្ៅ ស់ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ សូម្បញ្ចូល ូបងត
កូននីម្យួៗ បស់អោកឆ្ដ្ឋយឆ្ក្បើក្ាស់លកខខណា  ូបងតដូ្ច្ប ូបងត បស់អោកតដ្ ។ 

សូម្ក ំឆ្េលច្បបញ្ចូ ល៖ 

• កូនៗបឆ្ងកើតតដ្លឆ្ៅ ស់ បស់អោកទាងំអស់ 
• កូនៗច្បិញ្ច ឹម្ក្សបច្បាបត់ដ្លឆ្ៅ ស់ បស់អោក និង 
• កូនច្ប ង បស់អោកទាងំអស់ តដ្លឆ្ៅ ស់ ម្និទានឆ់្ ៀបកា  និងមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ នោ  ំឆ្ៅនងៃច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ

ឆ្លងឆ្នោ តតាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនិក បស់អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាអោកតលងមានច្បណំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្សប
ច្បាបជ់ាម្យួឪព ក/មាោ យ បស់កូនៗទាងំឆ្តោះកឆ៏្ដ្ឋយ ឆ្ហើយឆ្បើឆ្ទាោះបីជាកូនៗទាងំឆ្តោះបច្បច បបនោម្និសាោ
កឆ់្ៅជាម្យួអោក ឆ្ហើយ/ឬម្និឆ្ៅ ស់ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិជាម្យួអោកកដ។ី 

កូនៗតដ្លឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយ និងកូនៗតដ្លមានអាយ ចាបព់ ី២១ នោ ឆំ្ ើងឆ្ៅឆ្ៅឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ នឹងម្និមាន
លកខណៈសម្បតោសិម្ក្សបសក្មាបឆ់្នោ ត DV ឆ្ ើយ។ ប  តនោច្បាបស់ោីពីកា កា ពា សិេធជាកូន ជួយ កា ពា កូនៗពី
កា  “ហួសអាយ ” កោ ងក ណីម្យួច្បំនួន។ ក្បសិនឆ្បើអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ម្ នឆ្ពលកូនៗតដ្លម្និទានឆ់្ ៀប
កា  បស់អោកមានអាយ  ២១ នោ  ំឆ្តោះ ឆ្ហើយកូនៗឆ្តោះ មានអាយ  ២១ នោ មំ្ នឆ្ពលឆ្ច្បញេិដ្ឋឋ កា  ពួកឆ្រអាច្បក្តូវ
ានពិចា ណាចាតចូ់្បលថាឆ្ៅឆ្ក្កាម្អាយ  ២១ នោ ដំ្តដ្ល ឆ្ដ្ើម្បដី្ំឆ្ណើ  កា េិដ្ឋឋ កា ។ 

អោកម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះកូនតដ្លមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិឆ្ៅឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ ឆ្ដ្ឋយសា ពួកឆ្រម្និក្តូវកា េិដ្ឋឋ កា ឆ្េៀតឆ្េ។ គ្មម នឆ្ទាសនព អ៍វីឆ្ ើយកោ ងក ណីតដ្លអោក
បញ្ចូ ល ឬម្និបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះសមាជិកក្រួសា ក្បឆ្េេឆ្នោះឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ 

កា ខកខានម្និានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះកូនៗទាងំអស់តដ្លមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មន ់ឬបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះអោកឆ្អេង
តដ្លម្និតម្នជាកូន បស់អោក នឹងឆ្ធវើឱ្យពាកយឆ្សោើស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ សូម្ឆ្ម្ើលសំណួ តដ្លសួ
 ញឹកញាបប់អំ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សោីពីសមាជិកក្រសួា ។ 

សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អពំីកា បំឆ្ពញពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អ ិច្បក្តូនិច្ប
សក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣។ 

កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជន 
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ឆ្យងឆ្ៅតាម្កា តបងតច្បកេដិ្ឋឋ កា តដ្លមានកោ ងតំបនន់ិងក្បឆ្េសនីម្យួៗ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ
នឹងឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជនឆ្ដ្ឋយនច្បដ្នយតាម្ យៈក ំពយូេ ័ពីច្បំឆ្ណាម្បញ្ា ីឆ្ ម្ ោះតដ្លមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្ម
ន។់ ក្របឆ់្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ ទាងំអស់ក្តូវចូ្បលឆ្ៅ Entrant Status Check ឆ្ដ្ឋយឆ្ក្បើឆ្លខ
កូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស តដ្លខលួន កាេ កពីកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ តាម្ក្បពន័ធអ នីឆ្ធើណិត បស់
ឆ្បកខជន ឆ្ដ្ើម្បពីនិិតយឆ្ម្ើលថាពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់ពួកឆ្រជាបឆ់្នោ ត DV ឬឆ្េ។ Entrant Status Check នឹងអាច្ប
ចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើលានតាម្ យៈឆ្រហេំព ័ឆ្នោ ត E-DV dvprogram.state.gov  ចាបព់ីនងៃ េ០ី៨ តខឧសភា នោ ២ំ០២១ 
 ហូតដ្ល់នងៃ េី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣។ 

ក្បសិនឆ្បើពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស អោកនឹងក្តូវឆ្ម្ើលេំព ័បញ្ជា កម់្យួ (confirmation page) 
តដ្លនឹងអោល់កា តណតបំតនាម្  មួ្ទាងំពត័ម៌ានសោីពីកា បងន់ងលទាកេ់ងនឹងអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 
Entrant Status Check  រឺជាវធិីតតម្យួរតត់ដ្លក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិអោល់ពត័ម៌ានដ្ល់ឆ្បកខជន
ជាបឆ់្នោ តេេួលានពត័ម៌ានអំពីកា ជាបឆ់្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និឆ្អញើ
សំប ក្ត ឬអោល់ពត័ម៌ានដ្ល់ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតាម្អ ីតម្ លឆ្ ើយ។ សាា នេូត និងសាា នក ងស  លអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអោ
ល់ជាបញ្ា ីឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តឆ្ ើយ។ ឆ្បកខជនតដ្លម្និជាបឆ់្នោ តកក៏្តូវឆ្ម្ើលកា ជូនដ្ណឹំងតាម្ យៈ Entrant 

Status Check  ឆ្នោះដូ្ច្បគ្មោ ។ សូម្ចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើល Entrant Status Check ឆ្ដ្ឋយខលួនឯង ឆ្ដ្ឋយម្និរួ ពឹងពាកឆ់្លើ
អោកដ្នេឲ្យពិនតិយនិងអោល់ពត័ម៌ានដ្ល់អោកឆ្តោះឆ្ ើយ។ 

ឆ្ដ្ើម្បាីនឆ្ៅ ស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV ក្តូវតតមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បចូី្បលឆ្ៅ
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ េក្ម្ង ់DS-260 ពាកយស ំេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសនត៍ាម្ក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិតនងិអតោឆ្លខសមាា ល់
ខលួនតដ្លអដល់េនិោនយ័តាម្ យៈក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនចិ្ប ក្ពម្ទាងំម្ស្តនោីក ងស  លនឹងសួ សំណួ ម្យួច្បំននួអំពីលកខណៈ
សម្បតោ ិបស់អោកឆ្ដ្ើម្បឆី្ធវើអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅតាម្ច្បាប ់បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ សំណួ ទាងំឆ្តោះបូក មួ្ទាងំក្បធាន
បេទាកេ់ងនឹងឧក្កិដ្ឋកម្មនិងសនោិស ខជាឆ្ដ្ើម្។ 

ក្របឆ់្បកខជនជាបឆ់្នោ តនិងសមាជិកក្រួសា  ក្តូវតតេេួលានេិដ្ឋឋ កា ឱ្យានម្ ននងៃេ៣ី០ តខកញ្ជញ  នោ  ំ២០២៣។ 
ឆ្ទាោះសាិតឆ្ក្កាម្សាា នភាពណាកឆ៏្ដ្ឋយកក៏្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬសាា បន័ USCIS ម្និអាច្បឆ្ច្បញ
េិដ្ឋឋ កា  DV ឬអន ម្ត័កា ផ្ទល ស់បោូ ណាម្យួឆ្ក្កាយកាលប ឆិ្ច្បឆេឆ្នោះានឆ្ ើយ ឆ្ហើយសមាជិកក្រួសា កម៏្និអាច្ប
េេួលេិដ្ឋឋ កា  DV ឆ្ដ្ើម្បឆី្ៅតាម្ឆ្ក្កាយឆ្បកខជនច្បម្បងឆ្ៅ ស់ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ៅឆ្ក្កាយកាលប ឆិ្ច្បឆេឆ្នោះ
ានតដ្ ។ 

https://dvprogram.state.gov/
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សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអ ត សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្សោីពដី្ំឆ្ណើ  កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។ 

កា បញ្ចូល បូងតឌីជីងល ( បូភាព) 

អោកអាច្បងត ូបឌីជងីលងមីម្យួ ឬកអ៏ាច្បឆ្សកន ូបងតងមី (ងតកោ ង យៈឆ្ពលក្ាមំ្យួតខច្ប ងឆ្ក្កាយ) ឆ្ដ្ឋយកម្មវធិីឆ្សកន
ឌីជីងល ឲ្យតត ូបភាពឆ្តោះមានលកខណៈក្តមឹ្ក្តូវតាម្លកខខណា បឆ្ច្បចកឆ្េសដូ្ច្បឆ្ ៀបរាបខ់ាងឆ្ក្កាម្។  ូបងតច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្តូវតតមានលកខណៈដូ្ច្បនងឹ ូបងតស ំេិដ្ឋឋ កា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតដ្ ។ សក្មាបរ់ំ ូ ូបងត
តដ្លអាច្បេេួលយកាន សូម្ច្ប ច្បេីឆ្នោះ។ អោកម្និក្តូវបញ្ចូល ូបងតចាស់ តដ្លងតឆ្លើសពី ៦តខម្ ន ឬ ូបងត
តដ្លព ំមានលកខណៈសម្ក្សបតាម្សោងដ់្ឋ ដូ្ច្បមានឆ្ ៀបរាបខ់ាងឆ្ក្កាម្ឆ្ ើយ។ កា បញ្ចូល ូបងតដ្តដ្ល តដ្ល
អោកធាល បា់នបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនោ មំ្ នៗ  ូបងតតដ្លានតកតក្ប ឬម្និក្តូវឆ្ៅតាម្លកខខណា តក្ម្ូវខាង
ឆ្ក្កាម្ នឹងឆ្ធវើឲ្យពាកយឆ្សោើស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ 

 បូងត បស់អោកក្តវូមានលកខណៈដូ្ច្បខាងឆ្ក្កាម្៖ 

• ពណ៌ធម្មជាត ិ
• ច្បាស់ 
• េំហំកាលឆ្បកខជនរឺ វង ១ អ ីញ រ ណនឹង ១នងិ៣/៨ អ ញី (២២ ម្.ម្ រ ណនងឹ ៣៥ ម្.ម្) ឬ ៥០% 

រ ណនងឹ ៦៩% ននកម្ពស់ស  ប បស់ ូបងត រាបច់ាបព់ីច្បងាក ឆ្ៅកាល។ សូម្ឆ្ម្ើលលកខខណា បឆ្ច្បចកឆ្េស
 ូបងតសក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្។ 

• ងតកោ ង យៈឆ្ពល ៦ តខច្ប ងឆ្ក្កាយ ឆ្ដ្ើម្បឆី្អាៀងនឹងម្ ខមាត ់បស់អោកឆ្ពលបច្បច បបនោ 
• ផ្ទា ងំខាងឆ្ក្កាយពណ៌.ស  
• ងតច្បំពមី្ ខឆ្ពញ 
• េឹកម្ ខឆ្សមើ នងិឆ្បើកតេោក 
• សឆ្ម្លៀកបំពាកធ់ម្មតាតដ្លអោកឆ្ក្បើក្បចានំងៃ 
• ម្និក្តូវឆ្ក្បើឯកសណាឋ នឆ្ ើយឆ្ៅឆ្ពលងត ឆ្លើកតលងតតជាសឆ្ម្លៀកបំពាកស់ាសតតដ្លអោកឆ្ក្បើរាល់នងៃ 
• ម្និក្តូវពាកម់្កួ ឬក្របកាលតដ្លឆ្ធវើឱ្យាងំសក ់ឆ្លើកតលងតតពាកក់ោ ងនយ័សាសតជាឆ្ ៀងរាល់នងៃ នអា

ម្ ខក្តូវឱ្យឆ្ ើញឆ្ពញ ឆ្ហើយកា ឆ្ក្បើ្ោួតកាលម្និក្តូវឱ្យាងំឬឆ្ច្បញជាក្សឆ្មាលឆ្លើម្ ខឆ្ ើយ 
• កាសសាោ ប ់ឧបក ណ៍សាោ បគ់្មម នតខេ និងឧបក ណ៍ក្សឆ្ដ្ៀងគ្មោ ឆ្នោះឆ្អេងៗឆ្េៀត ម្និក្តវូមានកោ ង ូបងត

ឆ្ ើយ 

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
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html
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• ម្និក្តូវពាកត់វ  នតាឆ្ ើយ 
• អោកអាច្បពាកា់ន ក្បសិនអោកឆ្ក្បើឧបក ណ៍ជនំួយកា សាោ បត់ដ្លអោកឆ្ក្បើក្ាស់ជាធម្មតា 

សូម្ឆ្ម្ើលរំ ូ ូបងតឆ្ដ្ើម្បឆី្ម្ើល ូបងតរំ ូតដ្លអាច្បនងិម្និអាច្បេេួលយកាន។ ឆ្យើងម្និេេួល ូបងតតដ្លងត
ច្បម្លង ឬតសកនពីបណ័ណ ឆ្បើកប  ឬឯកសា អលូវកា ឆ្អេងឆ្េៀតឆ្ ើយ។ ឆ្លើសពីឆ្តោះ ឆ្យើងកម៏្និេេួលយក ូបងត
ក្បឆ្េេសនលឹក  ូបងតពីេសេតវដ្ោី  ូបងតឆ្ច្បញពីេូ ស័ពា ឬ ូបងតម្យួជំហ ឆ្ ើយ។ 

អោកក្តូវបញ្ចូ ល ូបងតឌីជីងលឆ្ៅឆ្ពលអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។  ូបងតឆ្តោះក្តូវមានលកខណៈដូ្ច្បខាងឆ្ក្កាម្៖ 

• ជាេក្ម្ង ់JPEG (.jpg)  
• េំហសំ  បឆ្សមើឬតិច្បជាង ២៤០ រី ូនបត ៍(kilobytes)  
• មានក្ជុងឆ្សមើគ្មោ  (កពំស់ក្តូវឆ្សមើេេឹង) 
• េំហ ំ៦០០ x ៦០០ េចិ្បឆ្សល (pixels) 

ឆ្តើអោកច្បងឆ់្សកន ូបងតតដ្លមានក្សាបឬ់ឆ្េ? ឆ្ក្ៅពីតក្ម្ូវកា  ូបងតឌីជីងល  ូបងតតដ្លមានក្សាបក់្តូវតត៖ 

• េំហ២ំ x ២អ ីញ (៥១ ម្.ម្ x ៥១ ម្.ម្) 
• ឆ្សកនកោ ងេំហំ ៣០០ េចិ្បឆ្សលកោ ងម្យួអ ីញ (១២ េចិ្បឆ្សលកោ ងម្យួម្លីីតម្ ក្ត) 

អោកអាច្បឆ្ក្បើបឆ្ច្បចកឆ្េសជំនយួ ូបងតឆ្ដ្ឋយឥតរតិនងល បស់ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិានឆ្ដ្ើម្ប៖ី 

• ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស ូបងតឌីជីងលតដ្លឆ្ៅកោ ងក ំពយូេ ័ បស់អោក 
• តកេំហំនិងបងវិលក្បសិនឆ្បើចាាំច្ប ់
• កាត ូ់បងតឱ្យឆ្ៅជារាងកាឆ្ តដ្លមានេំហំឆ្សមើនឹង ៦០០ x ៦០០ េចិ្បឆ្សល 

ងត បូទា កឬកូនឆ្កមងអាយ ព ី១ នោ ឆំ្ៅ ៣ នោ  ំ

ឆ្ៅឆ្ពលអោកងត ូបទា ក ឬកូនឆ្កមង ម្និក្តូវមានអោកឆ្អេងឆ្ៅកោ ង ូបងតឆ្ ើយ ឆ្ហើយកូន បស់អោកក្តូវសម្លងឹឱ្យច្បំ
ម្កកាឆ្ម្ រា នងិក្តូវឆ្បើកតេោក។ 

អោកអាច្ប (េី១) ៖ ដ្ឋកទ់ា កឲ្យឆ្រងឆ្លើក្កណាតស់។ ឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្នោះ កាល បស់កូនអោកក្តូវានកល់ និងបឆ្ងកើតាន
ជានអាខាងឆ្ក្កាយពណ៌សអងតដ្ ។ ម្និក្តូវឱ្យមានក្សឆ្មាលឆ្លើម្ ខកូន បស់អោកឆ្ ើយ ជាពិឆ្សសឆ្ៅឆ្ពលអោក
ងតពីឆ្លើកូន។ 

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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អោកអាច្ប (េី២) ៖ យកក្កណាតស់ ម្កក្របឆ្ៅអឡីានកូនឆ្កមង ឆ្ហើយដ្ឋកកូ់ន បស់អោកឲ្យអងា យឆ្លើឆ្ដ្ើម្បងីត។ 
ឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្នោះ កាល បស់កូនអោកមានកណំល់។ 
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សំណួ តដ្លសួ ញឹកញាបបំ់អ ត 

លកខណៈសម្បតោ ិ

១. ឆ្តើពាកយថា “ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្” ឬ “ក្បឆ្េសកំណតេ់ិដ្ឋឋ កា ” មាននយ័ដូ្ច្បឆ្ម្ោច្ប? 

ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ជាធម្មតាមាននយ័សំឆ្ៅឆ្លើអោកតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសណាម្យួ ឆ្ដ្ឋយម្និរិតអំពីក្បឆ្េសលំឆ្ៅ
បច្បច បបនោ ឬសញ្ជា តិ បស់ប រាលឆ្តោះឆ្ ើយ។ ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្កអ៏ាច្បមាននយ័ថាជាអោកតដ្ល មានសិេធិយកក្បឆ្េស
កំណតេ់ិដ្ឋឋ កា ម្យួឆ្េៀតដ្ឋកជ់ាក្បឆ្េសឆ្ដ្ើម្តដ្លឆ្អេងពីក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ខលួន ឆ្ក្កាម្មាក្តា ២០២ (ខ) នន
ច្បាបស់ោីពអីឆ្តោ ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា ត។ិ 

ឆ្ដ្ឋយសា មានកា កំណតច់្បនំួនេិដ្ឋឋ កា ឆ្ៅឆ្លើជនអឆ្តោ ក្បឆ្វសនត៍ដ្លចូ្បលម្កពីក្បឆ្េសឬតំបនេ់ូម្សិាស្តសោឆ្អេ
ងៗ ប រាលមាោ ក់ៗ ក្តូវឆ្រកណំតឆ់្ៅតាម្ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តម្យួ។ ឆ្ហើយកា កំណតឆ់្តោះរសំឺឆ្ៅឆ្ៅឆ្លើក្បឆ្េស
តដ្លអោកក្តូវឆ្ររាបឆ់្ៅកោ ងកា  កំណតច់្បនំួនេិដ្ឋឋ កា សក្មាបក់្បឆ្េសឆ្តោះ។ ជាេូឆ្ៅ ក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិដ្ឋក់
ពាកយ បស់អោករជឺាក្បឆ្េសតដ្លអោកឆ្កើត។ ប  តនោ អោកអាច្បឆ្ក្ជើសឆ្ ើសក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក 
ឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់បោី/ក្បពនធ បស់អោក ឬក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កឬមាោ យ បស់អោក ក្បសិនអោកឆ្កើត
ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសតដ្លម្និតម្នជាក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់ឪព កមាោ យអោក ឆ្ហើយជាក្បឆ្េសតដ្លឪព កមាោ យ បស់អោក
ព ំតម្នជាអោក ស់ឆ្ៅក្សបច្បាប ់ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកឆ្កើត។ ទាងំឆ្នោះជាវធិីតតបីរត ់តដ្លអោកអាច្បឆ្ក្ជើសឆ្ ើសក្បឆ្េស
កំឆ្ណើ ត បស់អោក។ 

កា បញ្ចូលក្បឆ្េសកំណតេ់ដិ្ឋឋ កា តដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឬក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តម្និក្តឹម្ក្តូវ (ឧ. ក្បឆ្េសតដ្លអោក
ម្និអាច្បបញ្ជា កត់ាម្កា អោះអាងថាអាច្បយកជាក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តាន) នងឹឆ្ធវើឲ្យពាកយឆ្សោើស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹង
ក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ 

២. ឆ្តើខញ ំឆ្ៅតតអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានឆ្េ ក្បសិនឆ្បើខញ ំម្និានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអងឆ្តោះ? 

អោកឆ្ៅតតអាច្បមានសិេធចិ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ដ្ឋយតអែកឆ្លើលកខខណា ពី ឆ្នោះ។ េមី្យួ ក្បសិនបោ/ីក្បពនធតដ្លេេួលសិេធិជា
ឆ្បកខជនតាម្ យៈអោកតដ្លជាអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត ឆ្កើតឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អោកអាច្បយក
ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តតាម្បោី/ក្បពនធអោកាន។ ឆ្ដ្ឋយសា តត អោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ដ្ឋយតអែកឆ្ៅឆ្លើបោី/ក្បពនធអោក អោកអាច្ប
េេួលេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសនា៍ន ល ោះក្តាតតបោី/ក្បពនធ បស់អោកមានលកខណៈសម្បតោសិម្ក្សប ឆ្ហើយេេួលាន
េិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសនប៍  ឆ្ណាណ ោះ។ អោកទាងំពី ក្តូវឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ជាម្យួគ្មោ ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ដ្ឋយឆ្ក្បើក្ាស់េិដ្ឋឋ កា 
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ឆ្នោ ត DV ឆ្នោះ។ ដូ្ច្បគ្មោ ឆ្នោះតដ្  កូនតដ្លឆ្ៅកោ ងបនា ក បស់អោកអាច្ប “យកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តតាម្” ក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត
 បស់ឪព កឬមាោ យាន។  

េីពី  អោកអាច្បយក“ក្បឆ្េសកណំតេ់ិដ្ឋឋ កា ”តាម្ក្បឆ្េសកឆំ្ណើ ត បស់ឪព កឬមាោ យ បស់អោក ក្បសិនឪព កមាោ យ
 បស់អោកម្និានឆ្កើត ឬ ស់ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់អោក ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកឆ្កើតឆ្េឆ្តោះ។ ជាេូឆ្ៅ ប រាល
មាោ កម់្និក្តូវានចាតេ់ កថាជាក្បជាជនននក្បឆ្េសម្យួតដ្លពួកឆ្រម្និានឆ្កើត ឬចូ្បលសញ្ជា តិឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាប់
ឆ្តោះឆ្េ ក្បសិនជាពួកឆ្រក្គ្មនត់តម្កេសេនកិច្បច(ម្កឆ្លង) សិកាកោ ងក្បឆ្េសឆ្តោះបឆ្ណាោ ោះអាសនោ ឬកក៏្បចាកំា 
បឆ្ណាោ ោះអាសនោសក្មាបម់្ ខជនំួញឬកា ងា ឆ្អេងៗ កោ ងតម្ជាក្កុម្ហ  ន ឬ ដ្ឋឋ េាិលននក្បឆ្េសម្យួ ឆ្ក្ៅពី
ក្បឆ្េសតដ្លអោកឆ្កើត។ 

ក្បសិនជាអោកយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តតាម្វធិណីាម្យួខាងឆ្លើ អោកក្តូវអោល់ជាកា ពនយល់ឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-

DV កោ ងសំណួ ឆ្លខ ៦។ 

កា បញ្ចូលក្បឆ្េសកំណតេ់ដិ្ឋឋ កា តដ្លមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឬក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តម្និក្តឹម្ក្តូវ (ឧ. ក្បឆ្េសតដ្លអោក
ម្និអាច្បបញ្ជា កត់ាម្កា អោះអាងថាអាច្បយកជាក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តាន) នងឹឆ្ធវើឲ្យពាកយឆ្សោើស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹង
ក្តូវបដ្ិឆ្សធ។ 

៣. ឆ្ហត អវីក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េសម្យួច្បំនួនម្និអាច្បចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV? 

ឆ្គ្មលបំណង បស់ឆ្នោ ត DV រឺអោល់ឱ្កាសអឆ្តោ ក្បឆ្វសនដ៍្ល់ក្បជាជនតដ្លម្និតម្នម្កពី “ក្បឆ្េសតដ្លមាន
ជនអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ក្ច្បើន” (high admission)។ ច្បាបស់ហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតច្បងថា “ក្បឆ្េសតដ្លមានជនអឆ្តោ ក្បឆ្វសន៍
ឆ្ក្ច្បើន” រឺជាក្បឆ្េសតដ្លមានក្បជាជនស  ប ៥០០០០ តក ់តដ្លេេួលានេិដ្ឋឋ កា តាម្ យៈក្រួសា និង
កា ងា  តដ្លានចូ្បលម្ក ស់ឆ្ៅកោ ងសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ។ ជាឆ្ ៀងរាល់នោ  ំសាា បន័
ឆ្សវកម្មសញ្ជា តិនិងអឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ (USCIS) ជាអោករណតឆ្លើតួឆ្លខននកា េេួលចូ្បល
និងកា ស ំសិេធ ិស់ឆ្ៅ បស់ជនអឆ្តោ ក្បឆ្វសនក៍ោ ងក្បឆ្េេេដិ្ឋឋ កា ក្រួសា និងកា ងា  កោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ង
ឆ្ក្កាយ ឆ្ដ្ើម្បកីំណតក់្បឆ្េសតដ្លអាច្បចាតចូ់្បលជា “ក្បឆ្េសតដ្លមានជនអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ក្ច្បើន” ឆ្ហើយក្បជាជន
ឆ្ដ្ើម្ន ក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះនឹងព អំាច្បចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ឆំ្ ើយ។ ឆ្ដ្ឋយសា តតកា រណតឆ្នោះក្តូវាន
ឆ្ធវើឆ្ ើងជាឆ្ ៀងរាល់នោ  ំដូ្ឆ្ច្បោោះបញ្ា ីក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្អាច្បចូ្បល មួ្ឬម្និអាច្បចូ្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ តផ្ទល ស់បោូ ពី
ម្យួនោ ឆំ្ៅម្យួនោ ។ំ 
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៤. ឆ្តើេិដ្ឋឋ កា  DV នោ ២ំ០២៣ ច្បំនួនប  តម នតដ្លនឹងអោល់ជូនឆ្ៅក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននតំបនន់ិងក្បឆ្េសតដ្លមានសិេធិ
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនមី្យួៗ?  

សាា បន័ឆ្សវកម្មសញ្ជា តិនងិអឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ (USCIS) ជាអោកកណំតអ់ពំីច្បំននួឆ្នោ ត DV 
តាម្តំបនជ់ាឆ្ ៀងរាល់នោ  ំក្សបឆ្ៅតាម្ ូបម្នោតដ្លានតច្បងឆ្ៅកោ ងមាក្តា ២០៣ (រ) ននច្បាបស់ដីពីអឆ្តោ ក្បឆ្វស
នន៍ិងសញ្ជា ត។ិ ច្បំននួេិដ្ឋឋ កា តដ្លក្កសួងកា ប េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ច្បញជូនដ្ល់ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េស
នីម្យួៗ នឹងក្តូវពឹងតអែកឆ្លើច្បំនួនកណំតត់ាម្តំបន ់ច្បំននួឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតដ្លម្កពកី្បឆ្េសនីម្យួៗ និងច្បនំួន 
ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លមានលកខណសម្បតោិក្របក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បេីេួលានេិដ្ឋឋ កា ។ េិដ្ឋឋ កា តដ្លអាច្បអោល់ជូនឆ្ៅ
ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននក្បឆ្េសណាម្យួនឹងម្និឆ្លើសពីក្ាពំី ភារ យននេិដ្ឋឋ កា ស  បឆ្ ើយ។ 

៥. ឆ្តើមានលកខខណា អវីខលោះសក្មាបក់ក្ម្តិសិកានិងបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ? 

ច្បាបន់ងិបេបញ្ញតោិអឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតក្ម្ូវថា រាល់ឆ្បកខជន DV ទាងំអស់ក្តូវតតបញ្ចបក់ា 
សិកាយ ងឆ្ោច្បណាស់ក្តមឹ្កក្ម្តិវេិាល័យ ឬកា សិកាមានកំ តិឆ្សមើ ឬមានបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ពី នោ កំោ ង 
យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ កោ ងកា ងា តដ្លតក្ម្ូវឲ្យមានកា បណោ ោះបណាោ លឬបេពិឆ្សាធនយ៍ ងឆ្ោច្បណាស់
ពី នោ ឆំ្ដ្ើម្បបីំឆ្ពញកា ងា ឆ្តោះ។ “កា សិកាកក្ម្តិវេិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្លឆ្សមើ” មាននយ័ថាានបញ្ចប់
កា សិកាឆ្ដ្ឋយឆ្ជារជយ័ យៈឆ្ពល១២នោ នំនកក្ម្តិសិកាអលូវកា ថាោ កប់ឋម្សិកានងិម្ធយម្សិកាពីសហ ដ្ឋអា
ឆ្ម្ កិ ឬកា បញ្ចបក់ា សិកាឆ្ដ្ឋយឆ្ជារជយ័កោ ងក្បឆ្េសឆ្អេងឆ្េៀតឆ្លើម្ ខវជិាា អលូវកា ឆ្ៅថាោ កប់ឋម្សិកានងិ
ម្ធយម្សិកា តដ្លមានតនម្លក្បោកក់្បតហលឆ្ៅនឹងកា សិកាថាោ កវ់េិាល័យឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ មានតតកា 
សិកាម្ ខវជិាា អលូវកា ប  ឆ្ណាណ ោះតដ្លក្តឹម្ក្តូវតាម្លកខខណា ឆ្នោះាន។ កម្មវធិីសិកាតាម្ក្បពន័ធអ នីឆ្ធើណិត ឬសញ្ជញ
បក័្តតដ្លមានតនម្លឆ្សមើ (ដូ្ច្បជាសញ្ជញ បក័្តតនម្លឆ្សមើេូឆ្ៅ (General Equivalency Diploma G.E.D) ម្និអាច្បេេួល
យកានឆ្ ើយ។ េស័ោ តាងននឯកសា បញ្ជា កក់ា សិកា ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ក្តូវតតអដល់ជូនម្ស្តនោកី ងស  លឆ្ៅ
ឆ្ពលសមាា សនស៍ ំេិដ្ឋឋ កា ។ 

ក្បសិនឆ្បើអោកគ្មម នលកខណៈសម្ក្សបឆ្ៅនឹងលកខខណា ននកា សិកា ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ឆ្េឆ្តោះ ពាកយឆ្សោើស ំ
េិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធឆ្ៅឆ្ពលសមាា សនស៍ ំេដិ្ឋឋ កា  ឆ្ហើយអោក មួ្ជាម្យួនងិក្រួសា  បស់អោកនឹងម្និ
េេួលានេិដ្ឋឋ កា ឆ្ ើយ។ 

៦. ឆ្តើកា ងា ក្បឆ្េេណាតដ្លមានលកខណៈក្របក់្គ្មនស់ក្មាបឆ់្លងឆ្នោ ត DV ? 
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ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ក្បើក្ាស់េិនោនយ័ O*Net Online  បស់ក្កសួងកា ងា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ 
(DOL) ឆ្ដ្ើម្បកីណំតល់កខខណា សម្ក្សបឆ្លើបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ។ ក្បពន័ធេនិោនយ័ O*Net Online តបងតច្បកបេ
ពិឆ្សាធនក៍ា ងា ជា “ក្បឆ្េេកា ងា ” ច្បំនួនក្ា។ំ ក្សបឆ្ពលតដ្លមានកា ងា ជាឆ្ក្ច្បើនក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងឆ្រ
ហេំព ័ បស់ DOL ម្និតម្នក្របក់ា ងា ទាងំអស់មានលកខណៈក្របក់្គ្មនស់ក្មាបក់ម្មវធិឆី្នោ ត DV ឆ្តោះឆ្េ។ 
ឆ្ដ្ើម្បចូី្បល មួ្ឆ្លងឆ្នោ ត DV តាម្លកខខណា កា ងា  អោកក្តវូតតមានបេពិឆ្សាធនព៍ី នោ កំោ ងកា ងា តដ្លានចាត់
ចូ្បលឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េេកា ឆ្ក្តៀម្វជិាា ជីវៈជាកល់ាក ់(Specific Vocational Preparation (SVP)) តដ្លមានកក្ម្តិ 
៧.០ ឬ ខពស់ជាងឆ្នោះកោ ង យៈឆ្ពលក្ានំោ ចំ្ប ងឆ្ក្កាយ។   

ក្បសិនឆ្បើអោកគ្មម នលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សបតាម្លកខខណា ននកា សិកា ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា ក្របក់្គ្មនឆ់្េឆ្តោះ 
ពាកយឆ្សោើស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធឆ្ៅឆ្ពលសមាា សនស៍ ំេិដ្ឋឋ កា  ឆ្ហើយអោក មួ្ជាម្យួនិងក្រសួា  បស់
អោកនឹងម្និេេួលានេិដ្ឋឋ កា ឆ្ ើយ។ 

៧. ឆ្តើខញ ំអាច្បតសវង កកា ងា តដ្លមានលកខណៈសម្ក្សបសក្មាបឆ់្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ៅកោ ងក្បពន័ធេនិោនយ័ O*Net 

Online  បស់ក្កសួងកា ងា សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិានឆ្ដ្ឋយ ឆ្បៀបណា? 

ឆ្ៅឆ្ពលអោកចូ្បលកោ ងឆ្រហេពំ ័ O*Net Online សូម្អន វតោតាម្ជោំនខាងឆ្ក្កាម្ឆ្ដ្ើម្បកីំណតថ់ាកា ងា  បស់
អោកមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនឬ់ឆ្េ៖ 

១. ឆ្ក្កាម្ប តូ ង “Find Occupation”  សូម្ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយកប តូ ង “Job Family” ពីតារាងតដ្លាន
ទាញច្ប ោះ 
២. តសវង កកា ងា កោ ងតារាង “Job Family” ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស ឆ្ហើយច្ប ច្ប “GO” 
៣. ច្ប ច្បឆ្លើលីង (link) សក្មាបក់ា ងា ជាកល់ាក ់បស់អោក 
៤. ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសក្បអប ់“Job Zone” ឆ្ដ្ើម្បតីសវង កឆ្លខក្បឆ្េេកា ងា តដ្លានកំណត ់និងកក្ម្តិ
កំណតក់ា ឆ្ក្តៀម្វជិាា ជីវៈជាកល់ាក ់(SVP)។ 

 

ឧទាហ ណ៍៖ ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស “Aerospace Engineers” ។ ឆ្ៅខាងឆ្ក្កាម្ “Summary Report for Aerospace 

Engineers” ឆ្ក្កាម្តអោក “Job Zone” អោកនឹងឆ្ ើញ “Job Zone 4” កក្ម្តិ SVP ៧.០ ឆ្ៅ < ៨.០ ។ ឆ្ដ្ឋយឆ្ក្បើ
ក្ាស់ឧទាហ ណ៍ឆ្នោះ Aerospace Engineers រឺជាកា ងា មានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មន។់ 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្ សូម្ឆ្ម្ើល ឆ្នោ ត DV - ឆ្រហេពំ ័អពំីបញ្ា ីកា ងា  ។ 

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


17 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

៨. ឆ្តើមានកា កណំតអ់ាយ អបបប មាឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត E-DV ឬឆ្េ? 

គ្មម នកា កំណតអ់ាយ កោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ើយ ប  តនោលកខខណា ននកា សិកាថាោ កវ់េិាល័យ ឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា 
សក្មាបឆ់្បកខជនច្បម្បងនីម្យួៗឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ នឹងឆ្ធវើឱ្យឆ្បកខជនភារឆ្ក្ច្បើនតដ្លមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ១៨ នោ កំ្តូវ
ានបដ្ិឆ្សធ។ 

កា បំឆ្ពញពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អ ិច្បក្តនូិច្បសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV 

៩. ឆ្តើឆ្ពលណាខញ ំអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះាន? 

 យៈឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២៣ នងឹចាបឆ់្អោើម្ពីឆ្មា ង ១២៖០០ (នងៃក្តង)់ Eastern Daylight 

Time (EDT) (GMT-4) ក្តូវនឹងនងៃព ធ េី០៦ តខត លា នោ ២ំ០២១  ហូតដ្ល់ឆ្មា ង១២៖០០ (នងៃក្តង)់ Eastern 

Standard Time (EST) (GMT-5) ក្តូវនឹងនងៃអងាា   េ០ី៩ តខវចិ្បឆិកា នោ ២ំ០២១។ ឆ្ ៀងរាល់នោ  ំមានឆ្បកខជនរាប់
លានតកា់នច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ កា កំណត ់យៈឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតាម្កាលប ឆិ្ច្បឆេខាងឆ្លើឆ្នោះ រឺឆ្ដ្ើម្បធីាតឲ្យានថា
ឆ្បកខជនេេួលានកា ជូនដ្ណឹំងកោ ង យៈឆ្ពលម្យួក្របក់្គ្មន ់កដូ៏្ច្បជាអោល់ឆ្ពលឆ្វលាឲ្យទាងំឆ្បកខជនស ំេិដ្ឋឋ កា  
និងសាា នេូតនិងសាា នក ងស  ល បស់ឆ្យើងមានឆ្ពលក្របក់្គ្មនស់ក្មាបឆ់្ ៀបច្បំនិងបញ្ចបក់ ណីនីម្យួៗឆ្ដ្ើម្បឆី្ច្បញ
េិដ្ឋឋ កា ជូនឆ្បកខជន។ 

ឆ្យើងឆ្លើកេឹកច្បិតោអោកឲ្យច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឲ្យាន សួរានក់ោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះដ្ឆ៏្ក្ច្បើនឆ្លើសល បឆ្ៅច្ប ង
 ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អាច្បនឹងឆ្ធវើឲ្យក្បពន័ធក ំពយូេ ័ដ្ំឆ្ណើ  កា យឺត។ ឆ្យើងនងឹម្និេេួលយកកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្កាយ
ឆ្ពលនងៃក្តង ់EST ក្តូវនឹងនងៃអងាា   េី០៩ តខវចិ្បឆិកា នម ២ំ០២១ ឆ្ ើយ។ 

១០. ខញ ំឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ ឆ្តើខញ ំអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ានឬឆ្េ? 

ាន។ ឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអាច្បសាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬកោ ងក្បឆ្េសម្យួឆ្អេងឆ្េៀត ឆ្ហើយពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអាច្ប
ដ្ឋកព់ីេីណាកា៏ន។ 

១១. ខញ ំអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះានតតម្ដងរតក់ោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនីម្យួតម្នឆ្េ? 

តម្ន។ ច្បាបអ់ន ញ្ជញ តឲ្យមានកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតតម្ដងប  ឆ្ណាណ ោះសក្មាបឆ់្បកខជនមាោ កក់ោ ង ដូ្វកាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនីម្យួៗ។ 
ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ក្បើក្ាស់បឆ្ច្បចកវេិាេំឆ្នើបឆ្ដ្ើម្បតីសវង កកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនដ្ង។ អោកតដ្ល
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លើសពីម្ដងនឹងបងាា ញលកខណៈសម្បតោិម្និសម្ក្សបកោ ងកា េេួលានេដិ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត។ 
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១២. ឆ្ហត អវីានជាខញ ំក្តវូមានលិខិត្លងតដ្នឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV? មានក ណីឆ្លើកតលងតដ្ ឆ្េ? 

លិខិត្លងតដ្នតដ្លក្តឹម្ក្តូវឆ្ហើយឆ្ៅមានស ពលភាពតដ្លតក្ម្ូវ ជួយ បតនាម្ស វតាិភាពដ្ល់ដ្ំឆ្ណើ  កា ឆ្នោ ត DV 
កដូ៏្ច្បជាជួយ កា ពា កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក។ លកខនោិកៈឆ្នោះម្និឆ្ក្បើច្បំឆ្ពាោះកូនៗ ឬបដ/ីក្បពនធ បស់ឆ្បកខជនច្បម្បង
តដ្លច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ តឆ្ ើយ។ លិខិត្លងតដ្នក្តូវតតជាលិខិត្លងតដ្នតដ្លអាច្បឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ឆ្ៅកានក់្បឆ្េស
ឆ្អេងៗាន។ លិខតិ្លងតដ្នកោ ងក្សុក តដ្លឆ្ច្បញឆ្ដ្ឋយក្បឆ្េសខលោះម្និអាច្បឆ្ក្បើឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV 
ានឆ្ ើយ។  

ក ណីឆ្លើកតលងច្បំឆ្ពាោះលកខខណា លិខតិ្លងតដ្ន៖ បេបបញ្ញតោិ បស់ក្កសួងកា ប ឆ្េសអដល់កា ឆ្លើកតលងបីយ ង
ពីលកខខណា លិខិត្លងតដ្ន។ កា ឆ្លើកតលងទាងំបីក្បឆ្េេឆ្នោះរឺសក្មាប៖់ ជនតដ្លគ្មម នក្បឆ្េស ជាក្បជាជន
តដ្ល ស់ឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសរ ម្ម យនីសោឆ្ហើយម្និអាច្បស ំលិខតិ្លងតដ្នពី ដ្ឋឋ េាិលរ ម្ម យនីសោឆ្តោះាន ឬជាអោក
េេួលអលពកីា ឆ្លើកតលងឆ្ដ្ឋយ ដ្ឋម្ស្តនោីក្កសួងសនោិស ខមាត េូម្ ិនងិ ដ្ឋម្ស្តនោីក្កសួងកា ប ឆ្េសប  ឆ្ណាណ ោះ។ 
ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយកកា ឆ្លើកតលងណាម្យួកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV  បស់អោក អោកក្តូវតតអាច្ប
ពនយល់ពីម្ូលឆ្ហត តដ្លអោកឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយកកា ឆ្លើកតលងឆ្តោះ។ កា ឆ្លើកតលងទាងំឆ្នោះមានច្បំឆ្ពាោះឆ្បកខជនណា
តដ្លម្និអាច្បមានលិខិត្លងតដ្នតតប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយកកា ឆ្លើកតលងណាម្យួឆ្ដ្ឋយកា 
យឺតយ វកោ ងកា េេួលានលិខិត្លងតដ្ន (ឆ្ទាោះជាកា យឺតយ វឆ្តោះបណាដ លឬម្និបណាដ លម្កពីអោកកដី) អោកម្និ
អាច្បេេួលានកា ឆ្លើកតលងឆ្តោះឆ្េ ឆ្ហើយអោកនងឹម្និអាច្បឆ្លងឆ្នោ ត DV ានឆ្ ើយ។  

ជនតដ្លគ្មម នក្បឆ្េស៖ ជាេូឆ្ៅ កា តដ្លគ្មម នក្បឆ្េសរឺជាក ណីតដ្លកក្ម្។ ក្បសិនឆ្បើអោករូសយកក្បអបន់ន
កា ឆ្លើកតលងម្យួឆ្នោះឆ្ៅឆ្លើពាកយឆ្លងឆ្នោ ត DV  បស់អោក ឆ្តោះអោកក្តូវតតអដល់េសោ តាងឆ្ដ្ើម្បបីងាា ញថាអោកព ំ
ានេេួលសញ្ជា តិពីក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ដ្ឋយតអែកឆ្លើច្បាបន់នក្បឆ្េសឆ្តោះ ឆ្ហើយបញ្ជា កថ់ាអោកកគ៏្មម នសញ្ជា តអិវី
ឆ្អេងតដ្ ។ 

ជនជាតិននក្បឆ្េសតដ្លក្របក់្រងឆ្ដ្ឋយ បបរ ម្ម យនីសោ៖ ក្បសិនឆ្បើអោករូសយកក្បអបន់នកា ឆ្លើកតលងម្យួឆ្នោះ
ឆ្ៅឆ្លើពាកយឆ្លងឆ្នោ ត DV  បស់អោក ឆ្តោះអោកក្តូវតតអដល់េសោ តាងឆ្ដ្ើម្បបីងាា ញថាអោកម្និអាច្បស ំលិខតិ្លងតដ្ន
ពី ដ្ឋឋ េាិល បស់ក្បឆ្េសឆ្តោះាន។ 

អោកេេួលអលពកីា ឆ្លើកតលង៖ ក្បសិនឆ្បើអោករូសយកក្បអបន់នកា ឆ្លើកតលងម្យួឆ្នោះឆ្ៅឆ្លើពាកយឆ្លងឆ្នោ ត 
DV  បស់អោក ឆ្តោះអោកក្តូវតតអដល់េសោ តាងតដ្លបងាា ញថាអោកម្និអាច្បេេួលានលិខិត្លងតដ្ន ឆ្ហើយមានម្ូល
ឆ្ហត តដ្លអោកសម្នងឹេេួលានកា ឆ្លើកតលងលកខខណា លិខិត្លងតដ្នដូ្ច្បជា៖ 
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១) េិដ្ឋឋ កា អាឆ្ម្ កិតដ្លធាល បឆ់្ច្បញឲ្យអោកពីម្ នរឺឆ្ច្បញឆ្ៅឆ្លើេក្ម្ង ់DS-២៣២ ឆ្ដ្ឋយឆ្ហត ថាអោកម្និ
អាច្បេេួលានលិខិត្លងតដ្ន ឆ្ហើយម្ូលឆ្ហត តដ្លអោកឆ្សោើស ំកា ឆ្លើកតលងលកខខណា លិខិត្លងតដ្ន
កាលពីឆ្លើកម្ នឆ្តោះឆ្ៅតតឆ្កើតមានដ្តដ្ល។ 

២) េក្ម្ង ់I-១៩៣ េេួលសាា ល់ឆ្ដ្ឋយសាា បន័ USCIS ឆ្ដ្ឋយឆ្ហត ថាអោកម្និអាច្បេេួលាន
លិខិត្លងតដ្ន ឆ្ហើយម្ូលឆ្ហត តដ្លអោកឆ្សោើស ំកា ឆ្លើកតលងលកខខណា លិខិត្លងតដ្នកាលពីឆ្លើកម្ ន
ឆ្តោះឆ្ៅតតឆ្កើតមានដ្តដ្ល ឬ 

៣) ឯកសា បងាា ញថាអោកេលួានតម្ជាជនភាសខលួនឆ្ៅកោ ងក្បឆ្េសម្យួឆ្អេងពីក្បឆ្េសកំឆ្ណើ ត បស់
អោកឆ្ដ្ឋយ ដ្ឋឋ េាិលននក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្តោះឆ្ធវើកា ឆ្បៀតឆ្បៀនអោក ជាឆ្ហត ម្និអាច្បឲ្យអោកេេួល
លិខិត្លងតដ្នពី ដ្ឋឋ េាិលឆ្តោះានឆ្ដ្ឋយគ្មម នឆ្ក្គ្មោះថាោ កដ់្ល់អោក។ 

ជាងមីម្ដងឆ្េៀត ឆ្លាកអោកម្និរួ ដ្ឋកព់ាកយឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ ក្បសិនឆ្បើអោកព ំមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សប
ឆ្ៅនឹងលកខខណា ននកក្ម្តិសិកាឬបេពិឆ្សាធនក៍ា ងា តដ្លានពនយល់ខាងឆ្លើ ឬក្បសិនឆ្បើអោកព ំមាន
លិខិត្លងតដ្នក្តឹម្ក្តូវឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ។ ក្បសិនឆ្បើ កឆ្ ើញថាអោកខ សលកខនោិកៈឆ្នោ ត DV ឆ្ហើយ រាល់កា 
បងក់្ាកឆ់្អេងៗសក្មាបព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា នឹងម្និក្តូវានសងអោកវញិឆ្ ើយ។ 

១៣. ក្បសិនឆ្បើលិខតិ្លងតដ្ន បស់ខញ ំអ តកណំត ់ឬាតម់្ នឆ្ពលដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  ឆ្តើនឹងឆ្ៅជាយ ងណា? 

ក្បសិនឆ្បើឆ្លខលិខិត្លងតដ្ន បស់អោកមានកា ផ្ទល ស់បដូ ឆ្ដ្ឋយឆ្ហត ណាម្យួ អោកក្តូវតតបងាា ញេសោ តាងបញ្ជា កព់ី
ម្ូលឆ្ហត ននកា ផ្ទល ស់បដូ ឆ្តោះម្ នឆ្ពលអោកេេួលានកា ណាតស់មាា សនស៍ ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV។ ក្បសិនឆ្បើអោក
ច្ប ោះឆ្លខលិខិត្លងតដ្នខ ស ម្និក្តឹម្ក្តូវ ឬគ្មម នស ពលភាពឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត ក ណីស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់
អោកនឹងក្តូវានបដ្ិឆ្សធ។ អោកក្តូវតតងតច្បម្លងលិខិត្លងតដ្នតដ្លអោកានឆ្ក្បើក្ាស់កោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឲ្យាន
ច្បាស់ ឆ្ហើយ កាវឆ្ៅកតនលងតដ្លមានស វតាិភាពជាម្យួនឹងឆ្លខកូដ្បញ្ជា កព់ិឆ្សស (confirmation number) 

អងតដ្  (ឆ្ម្ើលបតនាម្ក្តងសំ់ណួ ឆ្លខ២៧)។ កា ងតច្បម្លងឆ្នោះម្និក្តមឹ្តតអាច្បជាេសោ តាងបញ្ជា កថ់ាអោកាន
បញ្ចូលឆ្លខលិខិត្លងតដ្នក្តឹម្ក្តូវឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្តោះឆ្េ ប  តនោវអាច្បជួយ បញ្ជា កឲ់្យអោកពីម្ូលឆ្ហត ឆ្ៅ
ឆ្ពលតដ្លអោកមានបញ្ជា ។ កា សឆ្ក្ម្ច្បច្បិតោច្ប ងឆ្ក្កាយបអំ តរឺសាិតឆ្ៅឆ្លើម្ស្តនោីក ងស  លកោ ងឆ្ពលអោកសមាា សស ំ
េិដ្ឋឋ កា ។ 

១៤. ឆ្តើបោ/ីក្បពនធខញ ំ និងខញ ំអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អេងគ្មោ ានឬឆ្េ? 
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ាន។ បោ/ីក្បពនធ អាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្អេងគ្មោ ាន ក្បសិនពកួឆ្រមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សប។ ក្បសិនឆ្បើបោី/ក្បពនធ
អោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស បោី/ក្បពនធម្យួឆ្េៀតមានសិេធិដ្ឋកព់ាកយជាឆ្បកខជនេេួលសិេធតិាម្ យៈបោី/ក្បពនធតដ្លជាប់
ឆ្នោ តាន។ 

១៥. ឆ្តើសមាជិកក្រសួា ណាខលោះតដ្លខញ ំក្តវូបញ្ចូ លឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ DV  បស់ខញ ំ? 

បោី/ក្បពនធ៖ ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ ៀបកា ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាប ់អោកក្តូវបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធអោក ឆ្ទាោះឆ្រ ស់ឆ្ៅជាម្យួអោក
ឬម្និឆ្ៅជាម្យួកដ ីមានបណំងឬគ្មម នបណំងឆ្ធវើអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិកដី។ អោកក្តូវបញ្ចូ លបោ/ីក្បពនធ
អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាបច្បច បបនោឆ្នោះអោកកំព ង ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ កឆ៏្ដ្ឋយ ឆ្លើកតលងតតអោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ក្សបច្បាប។់ 
កា  ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាបរ់ឺជាកា ក្ពម្ឆ្ក្ពៀង វងបោីក្បពនធតដ្លឆ្ៅមានច្បំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប  តនោ ស់
ឆ្ៅតបកគ្មោ  ឆ្ដ្ឋយមានដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពីត លាកា ។ ក្បសិនឆ្បើអោកនិងបោី/ក្បពនធ បស់អោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ក្សប
ច្បាប ់បោ/ីក្បពនធអោកនឹងម្និអាច្បឆ្ធវើអឆ្តោ ក្បឆ្វសនជ៍ាម្យួអោកតាម្ យៈកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ។ ឆ្យើងនឹងម្និ
ពិនយ័អោកឆ្ ើយ ក្បសិនអោកបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធតដ្លអោកាន ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ក្សបច្បាបឆ់្តោះ។ ក្បសិនអោកឆ្បើ
 ស់ឆ្ៅតបកគ្មោ ឆ្ដ្ឋយគ្មម នដ្ីកា សឆ្ក្ម្ច្បពីត លាកា ឆ្េ អោកក្តូវតតបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធ បស់អោក ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាអោក
មានរឆ្ក្មាងថានឹងតលងលោះគ្មោ ម្ នឆ្ពលអោកដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV កឆ៏្ដ្ឋយ។ ក្បសិនឆ្បើអោកម្និានច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះបោ/ីក្បពនធ បស់អោកតដ្លមានលកខខណា សម្ក្សប ឬច្ប ោះឆ្ ម្ ោះប រាលឆ្អេងតដ្លម្និតម្នជាបោ/ីក្បពនធ បស់
អោក អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធេិដ្ឋឋ កា ។ ក្បសិនឆ្បើអោកម្និទានា់នឆ្ ៀបកា ក្សបច្បាបឆ់្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត
ឆ្នោះ ប  តនោមានរឆ្ក្មាងឆ្ ៀបកា ក្សបច្បាបត់ឆ្ពលអតរតវញិឆ្តោះ អោកម្និក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះអតរតបោ/ីក្បពនធឆ្តោះឆ្ៅ
កោ ងកម្មវធិីឆ្នោ តឆ្តោះឆ្ ើយ ឆ្ក្ពាោះកា ឆ្ធវើដូ្ឆ្ចាោ ោះនឹងបណាដ លឲ្យអោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធេដិ្ឋឋ កា ។ ក្បសិនឆ្បើអោកាន
តលងលោះគ្មោ ឆ្ហើយ ឬបោី/ក្បពនធអោកានេេួលម្ ណភាព អោកម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះពួកគ្មតក់ោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
 បស់អោកឆ្ ើយ។ 

ក ណីឆ្លើកតលងតតម្យួរតស់ក្មាបល់កខខណា ឆ្នោះរឺក្បសិនឆ្បើបោី/ក្បពនធ បស់អោកមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោក
កានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ។ ក្បសិនឆ្បើបោី/ក្បពនធ បស់អោកមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ អោក
ម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះពួកឆ្រឆ្ ើយ។ បោ/ីក្បពនធតដ្លមានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិនឹង
ម្និក្តូវកា េិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ឆ្ ើយ។ ដូ្ច្បឆ្នោះ ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្ក្ជើសឆ្ ើសយក “married and my spouse IS a US 

citizen or U.S LPR (ឆ្ ៀបកា ឆ្ហើយៗបោី/ក្បពនធខញ មំានសញ្ជា តិអាឆ្ម្ កិ ឬជាអោកកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ)” ឆ្ៅកោ ង
ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោក អោកនឹងម្និអាច្បបញ្ចូលពត័ម៌ានបតនាម្ឆ្េៀតអំពីបោ/ីក្បពនធ បស់អោកានឆ្ ើយ។ 
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កូនៗ៖ អោកក្តូវបញ្ចូ លពត័ម៌ានអំពីកូនៗអោកទាងំអស់តដ្លឆ្ៅ ស់ ម្និទានឆ់្ ៀបកា  ឆ្ហើយមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ 
នោ  ំរិតក្តឹម្ឆ្ពលតដ្លអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ឆ្ទាោះបឆី្រជាកូនបឆ្ងកើត បស់អោក ឬជាកូនច្ប ងកដី (ឆ្បើឆ្ទាោះបីជា
អោកានតលងលោះពឪីព ក/មាោ យ បស់កូនៗឆ្តោះកឆ៏្ដ្ឋយ) កូនៗ បស់បោ/ីក្បពនធអោក ឬកូនៗតដ្លអោកានយកម្ក
ច្បិញ្ច ឹម្ឆ្ដ្ឋយក្សបច្បាប ់បស់ក្បឆ្េសអោក។ អោកក្តូវបញ្ចូ លពត័ម៌ានកូនៗតដ្លមានអាយ ឆ្ក្កាម្ ២១ នោ  ំរតិក្តឹម្
ឆ្ពលតដ្លអោកច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូនចិ្ប ឆ្បើឆ្ទាោះបីជាកូនៗទាងំឆ្តោះម្និសាោ កឆ់្ៅជាម្យួអោក ឬអោកម្និ
មានបំណងឲ្យពួកឆ្រឆ្ៅ ស់ឆ្ៅឆ្ក្កាម្សិេធិកម្មវធិីឆ្នោ ត DV  បស់អោកកឆ៏្ដ្ឋយ។ អោកម្និចាាំច្បប់ញ្ចូ លពត័ម៌ាន
អំពីកូនៗ តដ្លមានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិឆ្ ើយ ប  តនោក្បសិនឆ្បើអោកបញ្ចូ លកគ៏្មម នបញ្ជា អវីតដ្
 ។ 

ឪព កមាោ យឬបងបែូនបឆ្ងកើត បស់ឆ្បកខជនគ្មម នសិេធិេេួលេដិ្ឋឋ កា  DV កោ ងតម្ជាអោកេេួលអលឆ្ ើយ ឆ្ហើយអោក
ម្និរួ បញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះពួកឆ្រឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកតដ្ ។ 

ក្បសិនឆ្បើអោកបញ្ចូ លឆ្ ម្ ោះសមាជិកក្រួសា អោកឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ពួកឆ្រម្និចាាំច្បច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិដ្ឋឋ កា  ឬ
ក្តូវឆ្ធវើអឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍ឬឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ជាម្យួអោកឆ្ ើយ។ ប  តនោ ក្បសិនឆ្បើអោកម្និានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះបដី/ក្បពនធ ឬកូនៗ 
ឬបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះប រាលតដ្លម្និតម្នជាអោកក្តូវេេួលអល ពាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោកនឹងក្តូវបដ្ិឆ្សធឆ្ៅឆ្ពលអោក
សមាា សស ំេិដ្ឋឋ កា  ឆ្ហើយសមាជិកក្រួសា អោកនឹងម្និេេលួានេិដ្ឋឋ កា ឆ្ ើយ។ ក ណីឆ្នោះអន វតោច្បំឆ្ពាោះតតអោក
តដ្លក្តូវជាបដ/ីក្បពនធ និងកូនៗឆ្ៅឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះពីដ្ំបងូប  ឆ្ណាណ ោះ ម្និច្បំឆ្ពាោះបដ/ីក្បពនធឬកូនៗតដ្លអោកមាន
ឆ្ក្កាយឆ្ពលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ើយ។ ក្បសិនឆ្បើបោ/ីក្បពនធ បស់អោកមានលកខណសម្បតោិក្របក់្គ្មន ់ឆ្រកអ៏ាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្ដ្ឋយត កពីអោកានតដ្  ឆ្ទាោះបីជាអោកានបញ្ចូលឆ្ ម្ ោះឆ្រឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកកឆ៏្ដ្ឋយ ឲ្យតតពាកយ
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំពី ឆ្នោះមានពត័ម៌ានលម្ែតិអពំីបដ/ីក្បពនធនិងកូនៗកោ ងក្រសួា អោក (សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ សួ ឆ្ក្ច្បើនបំអ ត
ឆ្លខ ១២ ខាងឆ្លើ) 

១៦. ឆ្តើខញ ំក្តវូតតច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោះឆ្ដ្ឋយខលួនឯងផ្ទា ល់ ឬអោកដ្នេអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះជំនួសខញ ំាន? 

អោករួ តតឆ្ ៀបច្បំនិងច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ដ្ឋយខលួនឯង ប  តនោអោកអាច្បឲ្យអោកដ្នេជួយ ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឲ្យអោកាន។ ម្និថាអោកច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះឆ្ដ្ឋយខលួនឯង តាម្ យៈឆ្ម្ធាវ ីម្តិោេកោិ សាច្បញ់ាតិ ឬអោកដ្នេឆ្ធវើជំនួសអោកកដី ក្តូវមានតតកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតត
ម្យួប  ឆ្ណាណ ោះតដ្លមានឆ្ ម្ ោះ បស់អោក។ កោ ងតម្ជាឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ អោកក្តូវឆ្ធវើយ ងណាឲ្យពត័ម៌ានទាងំឡាយ
ឆ្ៅកោ ងពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះក្តឹម្ក្តូវនិងឆ្ពញឆ្លញ។ កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំឡាយណាតដ្លម្និក្តឹម្ក្តូវឬម្និឆ្ពញឆ្លញ 
នឹងឆ្ធវើឲ្យអោកម្និមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សប ។ ឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះក្តូវ កាឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស 
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(confirmation number) ឆ្ដ្ឋយខលួនឯង ឆ្ដ្ើម្បពីួកឆ្រអាច្បតាម្ដ្ឋនលេធអលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់ឆ្រ ឆ្ដ្ឋយឆ្ក្បើក្ាស់ 
Entrant Status Check តាម្ យៈឆ្រហេំព ័ dvprogram.state.gov។ ឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះរួ  កាលេធភាពអាច្បចូ្បល
ឆ្ៅកានរ់ណនអី ីតម្ លតដ្លឆ្រឆ្ក្បើក្ាស់ឆ្ៅកោ ងកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ។ 

១៧. ខញ កំំព ងដ្ំឆ្ណើ  កា ស ំេដិ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសនក៍្បឆ្េេម្យួឆ្អេងឆ្េៀត ចួ្បឆ្ៅឆ្ហើយ។ ឆ្តើខញ ំឆ្ៅតតអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ឆ្លងឆ្នោ ត DV ានឆ្េ? 

ាន។ 

១៨. ឆ្តើខញ ំអាច្បទាញយក (download) និង កាេ ក (save) ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ជាេក្ម្ងក់ម្មវធិី Word ឆ្ហើយ
បំឆ្ពញវឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយានតដ្ ឆ្េ? 

ឆ្េ អោកនឹងម្និអាច្ប កាេ កពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ជាកម្មវធិីម្យួឆ្អេងឆ្េៀតឆ្ដ្ើម្បបីំឆ្ពញឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយានឆ្ ើ
យ។ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV រឺមានតតជាេក្ម្ងអ់ ីនឆ្ធើណិតប  ឆ្ណាណ ោះ។ អោកក្តូវតតបំឆ្ពញពត័ម៌ានឆ្ហើយបញ្ចូលឆ្ៅ
ឆ្លើក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិត។ 

១៩. ឆ្តើខញ ំអាច្ប កាេ កពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅឆ្លើអ ីនឆ្ធើណិតឆ្ហើយបំឆ្ពញវឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយានតដ្ ឆ្េ? 

ឆ្េ េក្ម្ងព់ាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV ក្តូវានកំណតឲ់្យបំឆ្ពញនិងបញ្ចូ លកោ ងឆ្ពលតតម្ោងប  ឆ្ណាណ ោះ។ អោកមាន យៈ
ឆ្ពល៦០តេី រាបច់ាបព់ីឆ្ពលអោកទាញយកពាកយម្កបំឆ្ពញនិងបញ្ចូ លពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកតាម្ យៈឆ្រ
ហេំព ័ E-DV។ ក្បសិនឆ្បើអោកបំឆ្ពញហួសព៦ី០តេី ឆ្ហើយម្និទានា់នបញ្ចូលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ៅកោ ងក្បពន័ធឆ្អ
 ិច្បក្តូនិច្បឆ្េឆ្តោះ ក្បពន័ធក ពំយូេ ័នឹងល បឆ្ចាលពត័ម៌ានតដ្លានបញ្ចូលទាងំអស់។ ក្បពន័ធក ំពយូេ ័នងឹល បឆ្ចាល
រាល់ពត័ម៌ានទាងំឡាយណាតដ្លានបំឆ្ពញម្និឆ្ពញឆ្លញ ឆ្ដ្ើម្បកី ំឲ្យក្បពន័ធក្ច្បលំឆ្ហើយចាតេ់ កថាកា ច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះសាួនគ្មោ នឹងពាកយតដ្លបំឆ្ពញឆ្ពញឆ្លញឆ្ៅឆ្ពលឆ្ក្កាយឆ្េៀត។ សូម្អានឆ្សច្បកដីតណតពំីកា ឆ្លងឆ្នោ ត 
DV ឲ្យានច្បាស់លាស់ម្ ននឹងអោកចាបឆ់្អោើម្បំឆ្ពញពាកយឆ្លើក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិត ឆ្ដ្ើម្បដី្ឹងឲ្យច្បាស់ថាអោកក្តូវកា 
ពត័ម៌ានអវខីលោះ។  

២០. ខញ គំ្មម នឧបក ណ៍ឆ្សកនឆ្េ។ ឆ្តើខញ ំអាច្បឆ្អញើ បូងតឆ្ៅន ណាមាោ កឆ់្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ដ្ើម្បឆី្សកន  កាេ ក 
ឆ្ហើយឆ្អញើតាម្អ ីតម្លម្កឲ្យខញ វំញិ ឆ្ដ្ើម្បខីញ ំអាច្បយកវឆ្ក្បើសក្មាបច់្ប ោះឆ្ ម្ ោះខញ ំានឆ្េ?  

ាន ឲ្យតត ូបងតឆ្តោះមានលកខណៈសម្ក្សបឆ្ៅតាម្លកខខណា ដូ្ច្បមានតច្បងកោ ងឆ្សច្បកដតីណត ំឆ្ហើយក្តូវាន
បញ្ចូលតាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តនូិច្បក្សបឆ្ពលឆ្ពលជាម្យួកា បំឆ្ពញពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ E-DV។ អោកក្តូវឆ្ក្តៀម្ ូបងត

https://dvprogram.state.gov/
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តដ្លានឆ្សកនឲ្យឆ្ហើយ ឆ្ៅឆ្ពលអោកកំព ងច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតាម្អ ីនឆ្ធើណិត។  ូបងតនងិពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោះម្និអាច្ប
បញ្ចូលឆ្ៅឆ្ពលឆ្អេងគ្មោ ានឆ្ ើយ។ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំម្ូល ( ូបងតនិងពាកយ) អាច្បដ្ឋកត់ាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តូ
និច្បពីសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬពីក្បឆ្េសឆ្អេងាន។  

២១. ក្បសិនឆ្បើក្បពន័ធ E-DV បដ្ិឆ្សធម្និក្ពម្េេួលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់ខញ ំ ឆ្តើខញ ំអាច្បច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្ោងឆ្េៀតាន
ឆ្េ? 

ាន ក្បសិនកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកក្តូវានបំឆ្ពញក្តឹម្ឆ្មា ង ១២ នងៃក្តង ់Eastern Standard Time (EST) 

(GMT-5) ឆ្ៅនងៃអងាា   េ០ី៩ តខវចិ្បឆិកា នោ ២ំ០២១។ អោកនងឹម្និ ងពនិយ័អវីឆ្ ើយច្បំឆ្ពាោះកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះពី ដ្ង 
ក្បសិនឆ្បើក្បពន័ធ E-DV ានបដ្ិឆ្សធកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លើកេីម្យួ បស់អោកឆ្ហើយឆ្តោះ។ ឆ្ដ្ឋយសា តតភាព 
អាក ់អលួ បស់ក្បពន័ធអ នីឆ្ធើណិត អោកអាច្បនងឹម្និេេួលពត័ម៌ានអពំីកា បដ្ិឆ្សធភាល ម្ៗឆ្ ើយ។ អោកអាច្បសាក
លបងច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ក្ច្បើនដ្ងតាម្តដ្លចាាំច្ប ់ ហូតដ្ល់កា ដ្ឋកព់ាកយឆ្ពញឆ្លញឆ្ជារជយ័ ឆ្ហើយអោកេេួលាន 
ពត័ម៌ានបញ្ជា ក។់ ប  តនោក្បសិនឆ្បើអោកេេួលានពត័ម៌ានបញ្ជា កឆ់្ហើយ មាននយ័ថាពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកមាន     
លកខណៈឆ្ពញឆ្លញឆ្ហើយ អោកម្និក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបតនាម្ឆ្េៀតឆ្ ើយ។ 

២២. ឆ្តើខញ ំអាច្បេេួលកា បញ្ជា កជ់ាសា ឆ្អ ិច្បក្តនូចិ្បឆ្ពលណា បតា បព់ីខញ ចំ្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ហើយ? 

អោករួ តតេេួលានកា ជូនពត័ម៌ានបញ្ជា កភ់ាល ម្ៗ  មួ្ទាងំឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សសតដ្លអោកក្តូវតតកតន់ងិ កាេ ក
អងតដ្ ។ ប  តនោ ភាព អាក ់អលួ បស់ក្បពន័ធអ ីនឆ្ធើណិតអាច្បឆ្ធវើឱ្យមានកា ពនា ឆ្ពល។ អោកអាច្បច្ប ច្បប ូត ង 
“Submit” ឆ្ក្ច្បើនដ្ងតាម្តដ្លចាាំច្ប ់ ហូតដ្ល់ពាកយតដ្លឆ្ពញឆ្លញក្តូវានបញ្ាូ ន ឆ្ហើយអោកេេួលានកា 
បញ្ជា កព់ីក្បពន័ធថាានេេួលពាកយអោកឆ្ហើយ។ ប  តនោ ឆ្ៅឆ្ពលអោកេេួលានកា បញ្ជា កឆ់្ហើយ អោកម្និក្តូវច្ប ោះ
ឆ្ ម្ ោះម្ោងឆ្េៀតឆ្ ើយ។ 

២៣.  ខញ ំានច្ប ច្បប តូ ង “Submit” ឆ្ហើយ ប  តនោម្និានេេលួឆ្លខបញ្ជា កក់ា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ (Confirmation 

Number) ឆ្េ។ ក្បសិនខញ ំបញ្ចូ លពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្យួឆ្េៀត ឆ្តើខញ ំនឹងក្តវូឆ្របដ្ិឆ្សធឬឆ្េ? 

ក្បសិនអោកម្និានេេួលឆ្លខបញ្ជា កក់ា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្េ ានឆ្សច្បកដីថាកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់អោកម្និក្តូវានបញ្ចូល
កោ ងក្បពន័ធក ំពយូេ ័ឆ្ ើយ។ អោកក្តូវតតឆ្ធវើកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្យួឆ្េៀត។ វនងឹម្និក្តូវានចាតចូ់្បលថាសាួនគ្មោ ឆ្ ើយ។ 
ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លអោកេេួលានឆ្លខបញ្ជា កក់ា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ហើយ អោកម្និក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះម្ោងឆ្េៀតឆ្ ើយ។ 
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កា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស 

២៤. ឆ្តើឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្ម្ោច្បឆ្េើបអាច្បដ្ឹងថាខញ ំជាបឆ់្នោ ត? 

អោកក្តូវឆ្ក្បើឆ្លខបញ្ជា កក់ា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ (confirmation number) ឆ្ដ្ើម្បចូី្បលឆ្ៅកានេ់ពំ ័ត្កលេធអលឆ្បកខជន 
(Entrant Status Check) តដ្លមានឆ្ៅកោ ងឆ្រហេំព ័ E-DV តាម្ យៈ dvprogram.state.gov ចាបព់ីនងៃេី០៨ តខ
ឧសភា នោ ២ំ០២១ ដ្ល់នងៃ េី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣។ Entrant Status Check រឺជាវធិីតតម្យួរតត់ដ្លក្កសួង
កា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងអោល់ដ្ណឹំងដ្ល់អោក ក្បសិនអោកជាបឆ់្នោ ត កដូ៏្ច្បជាអោល់កា តណតបំតនាម្អំពី
ដ្ំឆ្ណើ  កា ស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់អោក កដូ៏្ច្បជាអោល់ពត័ម៌ានអំពកីាលប ឆិ្ច្បឆេនិងឆ្ពលឆ្វលាសមាា សនេ៍ិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វ
សនដ៍្ល់អោក។ ឆ្ដ្ើម្បធីាតថាច្បំនួនេិដ្ឋឋ កា តដ្លានតច្បកជួនទាងំអស់ក្តូវានឆ្ក្បើក្ាស់ ក្កសួងកា ប ឆ្េស
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិអាច្បនឹងឆ្ក្បើក្ាស់ Entrant Status Check ឆ្ដ្ើម្បឆី្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្បកខជនបតនាម្ឆ្េៀតបតា បព់ីនងៃេី០៨ 
តខឧសភា នោ ២ំ០២១ តឆ្ៅ។ សូម្ កាឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់ហូតដ្ល់នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣ កោ ងក ណីមាន
ពត័ម៌ានបតនាម្។ ឆ្រហេំព ័ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតតម្យួរត ់តដ្លេេួលកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតាម្អ ីនឆ្ធើ
ណិតកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នងិកា ត្កលេធអលឆ្បកខជន (Entrant Status Check) រឺ dvprogram.state.gov។ 

ក្កសួងកា ប ឆ្េសនឹងម្និទាកេ់ងអោកឆ្ដ្ើម្បកី្ាបថ់ាអោកជាបឆ់្នោ តឆ្តោះឆ្ ើយ (សូម្ឆ្ម្ើល សំណួ សួ ញឹកញាប់
បំអ តឆ្លខ ២៤)។ 

២៥. ឆ្តើឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្ម្ោច្បឆ្េើបខញ ំដ្ឹងថាខញ ំម្និជាបឆ់្នោ ត? ឆ្តើឆ្រនឹងជូនដ្ំណឹងម្កខញ ំឬយ ងណា? 

ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអោល់ដ្ណឹំងដ្ល់អោកឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ឆ្ ើយ ក្បសិនឆ្បើពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ បស់
អោកម្និានជាបឆ់្នោ ត។ អោកអាច្បត្កលេធអលពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២៣ាន តាម្ យៈ Entrant 

Status Check ឆ្លើឆ្រហេំព ័  E-DV dvprogram.state.gov ចាបព់ីនងៃេ០ី៨ តខឧសភា នោ ២ំ០២១ ដ្ល់នងៃេី៣០ 
តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣។ សូម្ កាឆ្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អោក ហូតដ្ល់យ ងឆ្ោច្បណាស់ក្តឹម្នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ំ
២០២៣។ (ពត័ម៌ានពីលេធអលសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ មំ្ ន រឺDV នោ ២ំ០២១ អាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើលានតាម្
ក្បពន័ធអ ិនឆ្ធើណិត ហូតដ្ល់នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២១)។ 

២៦. ឆ្តើខញ ំក្តវូឆ្ធវើដូ្ច្បឆ្ម្ោច្បក្បសិនឆ្បើខញ ំាតឆ់្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស (confirmation number)  បស់ខញ ំ? 

អោកក្តូវមានឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សសឆ្ដ្ើម្បចូី្បលឆ្ៅ Entrant Status Check ។ ឥ ូវឆ្នោះមានកម្មវធិីតដ្លអាច្បឆ្ក្បើ
ក្ាស់ានឆ្ៅកោ ង Entrant Status Check (ESC) ឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ បស់ E-DV តដ្លនឹងអន ញ្ជញ តឲ្យអោកទាញ

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/


25 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

យកឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស បស់អោកម្កវញិតាម្ យៈអាសយដ្ឋឋ នអ ីតម្ លតដ្លអោកានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ឆ្ដ្ឋយបញ្ចូល
នូវពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួនម្យួច្បនំនួឆ្ដ្ើម្បបីញ្ជា កព់ីអតោសញ្ជញ ណ បស់អោក។ 

សាា នេូត និងសាា នក ងស  លអាឆ្ម្ កិ ក្ពម្ទាងំម្ជឈម្ណា លសាា នក ងស  លឆ្ខនថាករ់ី (Kentucky Consular 

Center) ម្និអាច្បត្កលេធអលឆ្នោ តជូនអោក ឬអោល់ជាឆ្លខកូតបញ្ជា កព់ិឆ្សស បស់អោកឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ានឆ្េ (ឆ្ក្ៅ
តតពីតាម្ យៈកម្មវធិទីាញយកតដ្លមានឆ្ៅកោ ង Entrant Status Check ប  ឆ្ណាណ ោះ)។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋ
អាឆ្ម្ កិម្និអាច្បអោល់ជាបញ្ា ីអោកជាបឆ់្នោ តឆ្ដ្ើម្បបីនោដ្ំឆ្ណើ  កា េិដ្ឋឋ កា ានឆ្ ើយ។  

២៧. ឆ្តើខញ ំនឹងេេួលានពត័ម៌ានពីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតាម្ យៈអ ីតម្ លឬនក្បសណីយឆ៍្េ? 

ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និឆ្អញើលិខិតជូនដ្ំណឹងអវីដ្ល់អោកឆ្ ើយ។  ដ្ឋឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនងឹ
ម្និឆ្អញើជាអ ីតម្ លឆ្ដ្ើម្បអីោល់ជូនដ្ំណឹងដ្ល់ប រាលណាមាោ កថ់ាឆ្រានជាបឆ់្នោ តឆ្ ើយ ឆ្ហើយកគ៏្មម នរឆ្ក្មាងថានឹង
ឆ្ក្បើក្ាស់អ ីតម្ លសក្មាបឆ់្គ្មលបំណងឆ្នោះកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២៣ ឆ្នោះតដ្ ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជា
ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត អោកនងឹេេួលានកា ទាកេ់ងគ្មោ តាម្អ ីតម្ លអំពីកា សមាា សស ំេដិ្ឋឋ កា  បស់អោកបតា បព់អីោក
ានឆ្្លើយតបឆ្ៅនឹងឆ្សច្បកដជូីនដ្ណឹំងអពំីឆ្សច្បកោីតណតឆំ្ៅឆ្លើ Entrant Status Check ប  ឆ្ណាណ ោះ ។ អ ីតម្ លទាងំ
ឆ្នោះនឹងម្និអដល់ពត័ម៌ានអពំកីាលប ឆិ្ច្បឆេនិងឆ្ពលឆ្វលាសមាា សនឆ៍្ ើយ។ អ ីតម្ លទាងំឆ្នោះក្គ្មនត់តក្ាបអ់ោកឲ្យ
ចូ្បលឆ្ៅឆ្រហេំព ័ Entrant Status Check សក្មាបព់ត័ម៌ានលម្ែតិប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ
អាច្បនឹងឆ្អញើជាអ ីតម្ ល លឹំកដ្ល់ឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ឲ្យចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើល Entrant Status Check ឆ្ដ្ើម្បតី្កឆ្ម្ើលលេធ
អល បស់ខលួន។ ប  តនោអ ីតម្ លទាងំឆ្តោះនឹងម្និបញ្ជា កថ់ាឆ្បកខជនានជាបឬ់ម្និានជាបឆ់្នោ តឆ្ ើយ។ 

មានតតឆ្រហេំព ័តដ្លបញ្ចបឆ់្ដ្ឋយ “.gov” ប  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លជាឆ្រហេំព ័អលូវកា  បស់ ដ្ឋឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 
ឆ្រហេំព ័ឆ្អេងឆ្េៀត (ឧ. តដ្លបញ្ចបឆ់្ដ្ឋយ “.com”  “.org” ឬ “.net”) ក្គ្មនត់តអោល់ជាពត័ម៌ាន នងិឆ្សវកម្មពាក់
ពន័ធនឹងអឆ្តោ ក្បឆ្វសនន៍ិងេដិ្ឋឋ កា ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិម្និានយល់ក្ពម្ គ្មកំ្េ ឬ
ឧបតាម្ាជាពត័ម៌ានឬឯកសា ណាម្យួតដ្លមានឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ទាងំឆ្តោះឆ្ ើយ។ 

អោកអាច្បនងឹេេួលអ ីតម្ លពីឆ្រហេំព ័ម្យួច្បនំួន តដ្លបឆ្ញ្ជឆ តអោកឲ្យឆ្អញើជាសាច្បក់្ាក ់ឬអោល់ជាពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួន
ជាឆ្ដ្ើម្។ អោកអាច្បក្តូវឆ្រទាម្ទា បងក់្ាកឆ់្លើពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ នងិពត័ម៌ានអំពនីីតិវធិអីឆ្តោ ក្បឆ្វសនជ៍ាឆ្ដ្ើម្។ 
ពត័ម៌ានទាងំឆ្នោះមានអោល់ជូនឆ្ដ្ឋយឥតរិតនងលឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ 
travel.state.gov ឬតាម្ យៈឆ្រហេំព ័សាា នេូត ឬសាា នក ងស  លអាឆ្ម្ កិ។ បតនាម្ពីឆ្នោះ អងាកា ឬឆ្រហេំព ័ទាងំ
ឆ្នោះអាច្បនឹងពាយម្លួច្បល យ បស់អោក ឆ្ដ្ឋយរិតនងលឆ្ៅឆ្លើឆ្សវកម្មឆ្អេងៗពាកព់ន័ធនឹងឆ្នោ ត DV ជាឆ្ដ្ើម្។ 

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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ក្បសិនឆ្បើអោកឆ្អញើក្ាកឆ់្ៅអងាកា ឬឆ្រហេំព ័តដ្លព ំតម្នជា បស់ ដ្ឋឋ េាិលអាឆ្ម្ កិទាងំឆ្នោះណាម្យួឆ្ហើយ 
ឆ្តោះពួកឆ្រអាច្បនងឹឈបទ់ាកេ់ងជាម្យួអោកភាល ម្។ ឆ្ហើយអោកកម៏្និក្តូវឆ្អញើពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខលួនឆ្ៅឲ្យឆ្រហេំព ័ទាងំ
ឆ្នោះតដ្  ឆ្ដ្ឋយសា វអាច្បជាកា លួច្បអតោសញ្ជញ ណ បស់អោកឬជាកា យកអតោសញ្ជញ ណ បស់អោកឆ្ៅតកលងបនលំជាឆ្ដ្ើ
ម្។ 

អ ីតម្ លឆ្ាកបឆ្ញ្ជឆ តទាងំឆ្នោះអាច្បឆ្អញើម្កពជីនតដ្លបនលំថាមានេំតកេ់នំងជាម្យួនឹងម្ជឈម្ណា លសាា នក ងស  ល
ឆ្ខនថាករ់ី (Kentucky Consular Center)  បស់ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ សូម្ច្បងចាថំា  ដ្ឋឋ េាិល
អាឆ្ម្ កិនឹងម្និឆ្អញើអ ីតម្ លឆ្ដ្ើម្បអីោល់ដ្ំណឹងដ្ល់ឆ្បកខជនថាពួកឆ្រជាបឆ់្នោ តឆ្េ ឆ្ហើយកគ៏្មម នរឆ្ក្មាងថានឹងឆ្ក្បើ
ក្ាស់អ ីតម្ លសក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២៣ ឆ្នោះតដ្ ។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសនឹងម្និតក្ម្វូឲ្យអោកឆ្អញើេកឹ
ក្ាកត់ាម្នក្បសណីយ ៍ឬតាម្ឆ្សវកម្មឆ្វសឆ្សាើនយូឆ្នៀន (Western Union) ឆ្ ើយ។ 

២៨. ឆ្តើឆ្បកខជនប  តម នតកន់ងឹក្តវូានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសសក្មាបឆ់្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣? 

ឆ្នោ ត DV ក្បចានំោ ២ំ០២៣ឆ្នោះ នងឹមានេិដ្ឋឋ កា ច្បនំួន ៥៥០០០ ច្បាប។់ ឆ្ដ្ឋយសា តត ឆ្បកខជនម្យួច្បំននួកោ ង
ច្បំឆ្ណាម្ឆ្បកខជន ៥៥០០០តកដ់្ំបូង តដ្លានជាបឆ់្នោ ត អាច្បនឹងម្និមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនស់ក្មាប់
េេួលានេិដ្ឋឋ កា  ឬខលោះឆ្េៀតអាច្បនឹងឆ្ាោះបងដ់្ំឆ្ណើ  កា ស ំេិដ្ឋឋ កា  បស់ឆ្រ ដូ្ឆ្ច្បោោះពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លើសពី 
៥៥០០០ ច្បាប ់នឹងក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ើម្បធីាតឲ្យានថាច្បំនួនេិដ្ឋឋ កា តដ្លមានទាងំប  តម នសក្មាបន់ោ ឆំ្នោះ
នឹងក្តូវានតច្បកជូនដ្ល់ឆ្បកខជនទាងំអស់។ ប  តនោ ច្បណំ ច្បឆ្នោះកម៏ាននយ័ថា អាច្បនឹងម្និមានច្បំនួនេិដ្ឋឋ កា ក្រប់
ក្គ្មនស់ក្មាបអ់ោកតដ្លានជាបឆ់្នោ តទាងំអស់អងតដ្ ។ 

អោកអាច្បត្ក Entrant Status Check តាម្ឆ្រហេំព ័ បស់ឆ្នោ ត E-DV ឆ្ដ្ើម្បពីិនិតយឆ្ម្ើលថាអោកានជាបឆ់្នោ ត
ឆ្ដ្ើម្បបីនោដ្ំឆ្ណើ  កា ស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្ៅម្ ខឆ្េៀតឬអត ់ឆ្ហើយដ្ឹងថាអោកមានឆ្ ម្ ោះឆ្ៅឆ្លើបញ្ា ីឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តឬ
ឆ្េ។ កា សមាា សនស៍ក្មាបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ នឹងចាបឆ់្អោើម្ឆ្ៅតខត លា នោ ២ំ០២១ សក្មាបអ់ោកជាប់
ឆ្នោ តតដ្លានបំឆ្ពញឯកសា កដូ៏្ច្បជាពត័ម៌ានទាងំឡាយម្ នកា សមាា សនដូ៍្ច្បតដ្លានតណតឆំ្ៅកោ ងឆ្សច្បកដី
ជូនដ្ណឹំង។ ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លានអោល់ពត័ម៌ានតក្ម្ូវអស់ឆ្ហើយ នឹងេេួលានពត័ម៌ានសដីពីកា សមាា សន៍
 បស់ពួកឆ្រតាម្ យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ បស់ឆ្នោ ត E-DV ពីបនួឆ្ៅក្ាមំ្យួសាោ ហ៍ ម្ ន
កា សមាា ស បស់ឆ្រជាម្យួនឹងម្ស្តនោីក ងស  ល។ 

ជាឆ្ ៀងរាល់តខ េិដ្ឋឋ កា នឹងក្តូវឆ្ច្បញជូនដ្ល់ឆ្បកខជនតដ្លមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បេីេួលាន
េិដ្ឋឋ កា កោ ងតខឆ្តោះ ដ្រាបណាឆ្ៅមានេិដ្ឋឋ កា ឆ្ៅសល់។ ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ច្បំនួន ៥៥០០០ 
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ច្បាប ់ក្តូវានឆ្ច្បញជូនអស់ឆ្ហើយឆ្តោះ កម្មវធិីកន៏ឹងបញ្ចបត់ដ្ ។ ច្បំនួនេិដ្ឋឋ កា អាច្បក្តូវានឆ្ច្បញជូនអស់ម្ នតខ
កញ្ជញ  ២០២៣។ ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លមានបណំងច្បងេ់េួលានេិដ្ឋឋ កា  ក្តូវតតឆ្ក្តៀម្ខលួនឱ្យានសម្ក្សប
សក្មាបក់ ណី បស់ពួកឆ្រ។ ឆ្បកខជនតដ្លជាបឆ់្នោ តឆ្ដ្ឋយកា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ឋយនច្បដ្នយម្និតម្នមាននយ័ថាឆ្រ
នឹងេេួលានេិដ្ឋឋ កា ឆ្តោះឆ្េ។ កា ជាបឆ់្នោ តឆ្នោះក្គ្មនត់តមាននយ័ថាអោកមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បី
ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ក្បសិនឆ្បើឆ្លខឆ្ ៀង បស់អោកមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនស់ក្មាប់
ដ្ំឆ្ណើ  កា ឆ្ច្បញេិដ្ឋឋ កា ច្ប ងឆ្ក្កាយ អោកអាច្បមានឱ្កាសខពស់កោ ងកា េេួលានេិដ្ឋឋ កា  DV។ មានតតេិដ្ឋឋ កា  
៥៥០០០ ច្បាបប់  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លនឹងឆ្ច្បញ ជូនឆ្បកខជនតដ្លមានលកខណៈសម្បតោិដូ្ច្បឆ្នោះ។ 

២៩. ឆ្តើឆ្បកខជនច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនងឹក្តវូានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសថាជាបឆ់្នោ តយ ងដូ្ច្បឆ្ម្ោច្ប? 

កា ជូនដ្ំណឹងននកា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើសជាអលូវកា នឹងឆ្ធវើឆ្ ើងតាម្ យៈ Entrant Status Check តដ្លអាច្បចូ្បលឆ្ម្ើលាន
ចាបព់ីនងៃេ០ី៨ តខឧសភា នោ ២ំ០២១  ហូតដ្ល់នងៃេី ៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣ ឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ E-DV 

dvprogram.state.gov។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិម្និអោល់ដ្ណឹំងឬលិខិតតាម្ យៈអ ីតម្ ល ឬ
នក្បសណីយឆ៍្ៅឆ្បកខជនឆ្ ើយ។ រាល់អ ីតម្ លឬលិខិតតាម្នក្បសណីយទ៍ាងំឡាយណាតដ្លបញ្ជា កថ់ាអោកក្តវូ
ានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ើម្បេីេួលឆ្នោ ត DV តដ្លគ្មម នក្បេពម្កពីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ រឺម្និក្តឹម្ក្តវូ
ក្សបច្បាបឆ់្ ើយ។ រាល់េំតកេ់ំនងតាម្អ ីតម្ លតដ្លអោកេេួលានពីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ នឹង
ក្ាបអ់ោកឲ្យឆ្ៅឆ្ម្ើលកោ ង Entrant Status Check សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្អំពីពាកយស ំេដិ្ឋឋ កា  បស់អោក។ ក្កសួង
កា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និឆ្សោើឲ្យអោកឆ្អញើេឹកក្ាកត់ាម្នក្បសណីយ ៍ឬតាម្ឆ្សវកម្មឆ្អេងឆ្េៀតដូ្ច្បជាឆ្វស
ឆ្សាើនយូឆ្នៀន (Western Union) ឆ្តោះឆ្ ើយ។ 

ក្របព់ាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំអស់តដ្លេេួលានពតីំបនន់ីម្យួៗក្តូវានកំណតឆ់្ដ្ឋយឆ្លខឆ្ដ្ឋយត កពីគ្មោ ។ ឆ្ៅ 
ដូ្វកាលបញ្ចបន់នកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ ក្បពន័ធក ំពយូេ ័នឹងឆ្ក្ជើសឆ្ ើសពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្ដ្ឋយនច្បដ្នយពីបណាោ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះ
ទាងំអស់តដ្លានេេួលពីតបំនន់ីម្យួៗ។ កោ ងតបំនន់មី្យួៗ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះេីម្យួតដ្លានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ឋយ
នច្បដ្នយ នឹងកាល យជាក ណីដ្បំូងតដ្លច្ប ោះកោ ងបញ្ា ី។ ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះេីពី តដ្លានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ឋយនច្បដ្នយ នឹង
កាល យជាក ណីេីពី តដ្លច្ប ោះកោ ងបញ្ា ី។ល។ រាល់ពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះទាងំអស់តដ្លេេួលានពីតំបនន់ីម្យួៗកោ ង ដូ្វ
កាលច្ប ោះឆ្ ម្ ោះនឹងមានឱ្កាសឆ្សមើៗគ្មោ កោ ងកា ឆ្ក្ជើសឆ្ ើស។ ឆ្ៅឆ្ពលតដ្លពាកយច្ប ោះឆ្ ម្ ោះក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស 
ឆ្បកខជននងឹេេួលានពត័ម៌ានអំពីកា ជាបឆ់្នោ តតាម្ យៈ Entrant Status Check ចាបព់នីងៃេី០៨ តខឧសភា នោ ំ
២០២១ ឆ្ៅកោ ងឆ្រហេំព ័ E-DV dvprogram.state.gov។ ក្បសិនឆ្បើអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើស ឆ្ហើយអោកឆ្្លើយតប
ឆ្ៅនឹងឆ្សច្បកោីតណតតំដ្លានអោល់ជូនតាម្អ ីនឆ្ធើណិតឆ្ៅឆ្លើ Entrant Status Check ម្ជឈម្ណា លសាា នក ង

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
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ស  លឆ្ខនថាករ់ី (Kentucky Consular Center) ននក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ នឹងចាបឆ់្អដើម្ដ្ំឆ្ណើ  កា 
ស ំណ ំ ឆ្ ឿង បស់អោក  ហូតដ្ល់ឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តក្តូវានតណតឆំ្ដ្ើម្បចូី្បលសមាា សេដិ្ឋឋ កា ឆ្ៅសាា នេូត ឬសាា ន
ក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬ ហូតដ្ល់ឆ្បកខជនតដ្លឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ហើយកំព ងដ្ឋកព់ាកយស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅឆ្ៅ
កានក់ា យិល័យ USCIS។ 

៣០. ឆ្ពលឆ្នោះខញ ំសាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ ក្បសិនឆ្បើជាបឆ់្នោ ត ឆ្តើខញ ំអាច្បស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅឆ្ៅកានស់ាា បន័ USCIS 
ានឆ្េ? 

ាន កោ ងក ណីតដ្លអោកមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សបកោ ងកា ស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅ ឆ្ក្កាម្បេបញ្ញតោិននមាក្តា ២៤៥ 
ននច្បាបស់ោីពអីឆ្តោ ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា តិ (INA) អោកអាច្បដ្ឋកព់ាកយឆ្ៅកានស់ាា បន័ USCIS ឆ្ដ្ើម្បសី ំសិេធិជាអោក ស់
ឆ្ៅអច្បិនស្តនោយា៍ន។ អោកក្តូវក្ាកដ្ថាសាា បន័ USCIS អាច្បដ្ំឆ្ណើ  កា ក ណី បស់អោកានដូ្ច្បជា កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបោ/ី
ក្បពនធ ឬកូនៗឆ្ក្កាម្អាយ  ២១នោ  ំបស់អោកតដ្លឆ្ៅក្បឆ្េសឆ្អេងឲ្យានម្ ននងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣ 
ឆ្ដ្ឋយសា ឆ្ពលកាលប ឆិ្ច្បឆេឆ្នោះម្កដ្ល់ សិេធិ បស់អោកឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២៣ នឹងអ តស ពលភា
ព។ ក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអន ម្ត័ឆ្លើេិដ្ឋឋ កា  ឬឆ្ធវើកា ផ្ទល ស់បោូ ណាម្យួសក្មាបក់ម្មវធិី DV 
នោ ២ំ០២៣ ឆ្ ើយ ចាបព់ីឆ្ពលយប ់EDT ឆ្ៅនងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣ ឆ្ទាោះសាិតកោ ងសាា នភាពណាកឆ៏្ដ្ឋ
យ។ 

៣១. ក្បសិនឆ្បើខញ ំជាបឆ់្នោ ត ឆ្តើខញ ំមានសិេធិយូ ប  ណាណ ឆ្ដ្ើម្បដី្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  DV? 

ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ តកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ២ំ០២៣ អោកមានសិេធិច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិដ្ឋឋ កា តតក្តឹម្កោ ងអំ  ងនោ ំ
សា ឆ្ពើពនធ ២០២៣  បស់ ដ្ឋឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិប  ឆ្ណាណ ោះ រឺចាបឆ់្អោើម្ពីនងៃេី១ តខត លា នោ ២ំ០២១  ហូត
ដ្ល់នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣។ ឆ្បកខជនតដ្លជាបឆ់្នោ តក្តូវច្ប ោះឆ្ ម្ ោះស ំេិដ្ឋឋ កា ឲ្យាននបប់ំអ តឆ្ៅឆ្ពល
តដ្លឆ្លខលំដ្ឋបក់ម្មវធិីឆ្នោ ត បស់ពួកឆ្រមានស ពលភាព។ 

ក្របឆ់្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មន ់ក្តវូតតេេួលេិដ្ឋឋ កា  ឬស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅឲ្យានម្ ន 
បញ្ចបន់ោ សំា ឆ្ពើពនធ ឆ្ដ្ឋយគ្មម នក ណីឆ្លើកតលង។ សូម្បញ្ជា កថ់ាគ្មម នកា បនោអតាក្បឆ្យជនឆ៍្នោ ត DV ឆ្ៅនោ ំ
បតា បស់ក្មាបឆ់្បកខជនជាបឆ់្នោ តតដ្លម្និានេេួលេិដ្ឋឋ កា ក្តឹម្នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ២ំ០២៣ (ឆ្ៅឆ្ពលបញ្ចប់
នោ សំា ឆ្ពើពនធ) ឆ្តោះឆ្ ើយ។ បតនាម្ពីឆ្នោះ បោី/ក្បពនធនងិកូនៗតដ្លេេួលសិេធិតាម្ យៈឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV នោ ំ
២០២៣ កអ៏ាច្បេេួលេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ក្តឹម្ចាបព់ីនងៃេី១ តខត លា នោ ២ំ០២១ ដ្ល់ នងៃេី៣០ តខកញ្ជញ  នោ ំ
២០២៣ ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ឆ្បកខជនតដ្លានច្ប ោះឆ្ ម្ ោះពីឆ្ក្ៅក្បឆ្េសនឹងេេួលានឆ្សច្បកោីជូនដ្ំណឹងអំពីកា សមាា ស
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ពីក្កសួងកា ប ឆ្េសសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិតាម្ យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ E-DV ពីបនួឆ្ៅក្ាមំ្យួ
សាោ ហ៍ម្ នឆ្ពលសមាា សនត៍ដ្លានកណំត។់ 

៣២. ក្បសិនឆ្បើឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV សាល ប ់ឆ្តើក ណីឆ្នោះនឹងឆ្ៅជាយ ងណា? 

ក្បសិនឆ្បើឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត DV សាល ប ់ម្ នឆ្បកខជនឆ្តោះឆ្ធវើដ្ំឆ្ណើ  ឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឬស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅ ក ណី 
DV ឆ្តោះ នឹងក្តូវបិេឆ្ដ្ឋយសវ័យក្បវតោិ។ បោ/ីក្បពនធ និង/ឬកូនៗតដ្លេេួលសិេធិតាម្ យៈឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ តច្បម្បង
តដ្លសាល បឆ់្តោះ កន៏ឹងអស់សិេធិេេួលេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV តដ្ ។ រាល់េិដ្ឋឋ កា ណាតដ្លានឆ្ច្បញជូនពកួឆ្រនឹងក្តូវ
ានល បឆ្ចាលវញិ។ 

កា បងន់ងល 

៣៣. ឆ្តើកា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះឆ្លងឆ្នោ ត DV ក្តវូបងន់ងលអស់ប  តម ន? 

កា ច្ប ោះឆ្ ម្ ោះតាម្ក្បពន័ធឆ្អ ិច្បក្តនូិច្បព ំតក្ម្វូឲ្យមានកា បងន់ងលអវីឆ្ ើយ។ ប  តនោ ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ ត ឆ្ហើយ
ដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV អោកក្តូវបងន់ងលពាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  ឆ្ៅឆ្ពលដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា និងសមាា សឆ្ដ្ឋយ
ផ្ទា ល់ឆ្ៅឆ្បឡាក ក ងស  ល ឆ្ៅសាា នេូត ឬសាា នក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជាឆ្បកខជនជាបឆ់្នោ ត
សាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិក្សាប ់ឆ្ហើយអោកដ្ឋកព់ាកយតាម្សាា បន័ USCIS ឆ្ដ្ើម្បសី ំសិេធ ិស់ឆ្ៅ អោកនឹងក្តូវបងន់ងល
តតតដ្លតក្ម្ូវឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ឆ្ៅសាា បន័ USCIS ។ ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ ត អោកនឹងេេលួានពត័ម៌ានលម្ែតិអពំី
កា បងន់ងលតដ្លតក្ម្ូវសក្មាបព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍និងឆ្នោ ត DV  មួ្ជាម្យួនងិកា តណត ំតដ្លានអោ
ល់ជូនតាម្ យៈឆ្រហេំព ័ E-DV រឺ dvprogram.state.gov ។ 

៣៤. ឆ្តើខញ ំក្តវូបងន់ងលេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍និងឆ្នោ ត DV ដូ្ច្បឆ្ម្ោច្បឆ្ហើយឆ្ៅេីណា ក្បសិនឆ្បើខញ ំជាបឆ់្នោ ត? 

ក្បសិនឆ្បើអោកានជាបឆ់្នោ តឆ្ហើយ អោកនឹងេេួលានកា តណតសំក្មាបដ់្ំឆ្ណើ  កា ពាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  DV តាម្ 
យៈ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្រហេំព ័ dvprogram.state.gov ។ អោកនឹងក្តូវបងន់ងលពាកយស ំេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វ
សន ៍និងឆ្នោ ត DV ទាងំអស់ឆ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ឆ្ៅសាា នេូត ឬសាា នក ងស  លសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្ៅឆ្ពលដ្ឋកព់ាកយស ំ
េិដ្ឋឋ កា ។ ឆ្បឡាក ក ងស  លនឹងអោល់បងាក នន់ដ្បងក់្ាក ់បស់ ដ្ឋឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិជូនអោក។ អោកម្និក្តូវឆ្អញើ
ក្ាកស់ក្មាបន់ងលឆ្នោ ត DV ឆ្ៅន ណាមាោ កត់ាម្ យៈនក្បសណីយ ៍ឆ្សវឆ្អា ក្ាកឆ់្វសឆ្សាើនយូឆ្នៀន ឬឆ្សវកម្ម
ដ្ឹកជញ្ាូ នឆ្អេងឆ្េៀតឆ្ ើយ ក្បសិនអោកកំព ងដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា អឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ៅសាា នេូត ឬសាា នក ងស  ល
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 
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ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ តឆ្ហើយអោកកំព ងសាិតឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ឆ្ហើយមានរឆ្ក្មាងដ្ឋកព់ាកយស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅ
ជាម្យួសាា បន័ USCIS អោកអាច្បចូ្បលឆ្ៅឆ្ម្ើលឆ្ៅឆ្លើេំព ័ឆ្សច្បកោីតណតតំាម្ Entrant Status Check ឆ្ៅឆ្លើឆ្រ
ហេំព ័ dvprogram.state.gov តដ្លមានឆ្សច្បកោីតណតអំពំីវធិីបងន់ងលដ្ឋកព់ាកយស ំសិេធិ ស់ឆ្ៅឆ្ៅធតគ្ម ឆ្ៅ
សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ។ 

៣៥. ក្បសិនឆ្បើខញ ំដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ប  តនោម្និមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មន ់ឆ្តើខញ ំអាច្បដ្កក្ាក់
តដ្លខញ ំានបងស់ក្មាបព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា ម្កវញិឬឆ្េ? 

ឆ្េ។ កា បងន់ងលពាកយស ំេិដ្ឋឋ កា នឹងម្និសងឆ្ៅឆ្បកខជនវញិឆ្ ើយ។ អោកក្តូវមានក្របល់កខណៈសម្បតោិទាងំអស់
សក្មាបេ់ិដ្ឋឋ កា  ដូ្ច្បានលម្ែតិឆ្ៅកោ ងឆ្សច្បកោីតណតទំាងំអស់។ ក្បសិនឆ្បើម្ស្តនោីក ងស  លកំណតថ់ាអោកម្និមាន
លកខណៈសម្ក្សបតាម្លកខខណា តក្ម្ូវ ឬអោកម្និមានលកខណៈសម្បតោិក្របក់្គ្មនឆ់្ដ្ើម្បេីេួលេិដ្ឋឋ កា ឆ្ក្កាម្ច្បាប់
 បស់សហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិឆ្េឆ្តោះ ម្ស្តនោីក ងស  លនងឹម្និអាច្បឆ្ច្បញេិដ្ឋឋ កា ជូនអោកានឆ្ ើយ ឆ្ហើយអោកកម៏្និអាច្បដ្ក
ក្ាកត់ដ្លានបងឆ់្ហើយឆ្ៅវញិតដ្ ។ 

ភាពម្និមានលកខណៈសម្បតោសិម្ក្សប 

៣៦. កោ ងតម្ជាឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ឆ្តើខញ ំអាច្បេេួលានកា ឆ្លើកតលងសក្មាបក់ ណីម្និមានលកខណៈសម្បតោិ
សម្ក្សបណាម្យួសក្មាបេ់ដិ្ឋឋ កា ានឬឆ្េ? ឆ្តើពាកយស ំកា ឆ្លើកតលង បស់ខញ ំេេួលានដ្ំឆ្ណើ  កា ពិឆ្សស
ណាម្យួឬឆ្េ? 

ឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ក្តូវជាបក់ោ ងលកខខណា ននភាពម្និមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សបទាងំអស់សក្មាបេ់ិដ្ឋឋ កា 
ក្បឆ្េេអឆ្តោ ក្បឆ្វសន ៍តដ្លានបញ្ជា កក់ោ ងច្បាបអ់ឆ្តោ ក្បឆ្វសនន៍ិងសញ្ជា តិ (INA) ។ គ្មម នកា អដល់ជូនពិឆ្សស
ណាម្យួសោីពីកា ឆ្លើកតលងច្បំឆ្ពាោះក ណីននភាពម្និមានលកខណៈសម្បតោិសម្ក្សបសក្មាបេ់ិដ្ឋឋ កា ឆ្ក្ៅពី
ច្បំណ ច្ប តដ្លានបញ្ជា កឆ់្ៅកោ ងច្បាប ់INA ឆ្ ើយ ឆ្ហើយកគ៏្មម នអដល់ជូនដ្ំឆ្ណើ  កា ពិឆ្សសណាម្យួសក្មាបក់ា 
ឆ្សោើស ំកា ឆ្លើកតលងឆ្តោះតដ្ ។ កា អដល់ជូនកា ឆ្លើកតលងេូឆ្ៅម្យួច្បំនួនសក្មាបអ់ោកតដ្លមានសាច្បញ់ាតិបឆ្ងកើត
តដ្លមានសញ្ជា តអិាឆ្ម្ កិ ឬកានស់្តហាីនកាតអាឆ្ម្ កិ អាច្បអោល់ជូនឆ្បកខជនឆ្នោ ត DV ានកោ ងក ណីម្យួច្បនំួន 
ប  តនោឆ្ដ្ឋយសា ឆ្ពលឆ្វលាមានកំណតឆ់្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV អាច្បបងកលកខណៈលំាកសក្មាបឆ់្បកខជនកោ ងកា 
េេួលានអតាក្បឆ្យជនព៍កីា អដល់ជូនទាងំឆ្តោះ។ 

កា តកលងបនលនំិងកា ឆ្ាកបឆ្ញ្ជឆ តទាកេ់ងនឹងឆ្នោ ត DV 

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


31 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

៣៧. ឆ្តើខញ ំអាច្បរាយកា ណ៍ពកីា តកលងបនលំតាម្អ ីនឆ្ធើណិត ឬអ ីតម្ លតដ្លឆ្អញើម្កឆ្ដ្ឋយម្និានឆ្សោើស ំ ឆ្ដ្ឋយវធិី
ណា? 

សូម្ចូ្បលឆ្ៅកានឆ់្រហេំព ័ econsumer.gov តដ្លក្របក់្រងឆ្ដ្ឋយរណៈកម្មកា ពាណិជាកម្មសហពន័ធ សហកា 
ជាម្យួនឹងភាោ កង់ា កា ពា អោកឆ្ក្បើក្ាស់ម្កពីបណាោ ក្បឆ្េសច្បំនួន៣៦។ អោកកអ៏ាច្បរាយកា ណ៍ពីអំឆ្ពើតកលងបនលំឆ្ៅ 
ម្ជឈម្ណា លបណោឹ ងឧក្កិដ្ឋកម្មអ ីនឆ្ធើណិត  បស់ប ូលីសឆ្ស ើបអឆ្ងកតសហពន័ធ (FBI) អងតដ្ ។ ឆ្ដ្ើម្បចី្ប ោះឆ្ ម្ ោះប
ណោឹ ងអពំីអ ីតម្ លតដ្លឆ្អញើម្កឆ្ដ្ឋយម្និានឆ្សោើស ំ អោកអាច្បឆ្ក្បើក្ាស់កម្មវធិីច្ប ោះឆ្ ម្ ោះបណោឹ ង “Telemarking and 

Spam” ឆ្ៅឆ្លើឆ្រហេំព ័ econsumer.gov ឬចូ្បលឆ្ៅេំព ័ អ ីតម្ លពាណិជាកម្មតកលងបនលំ ននក្កសួងយ តោិធម្ ៌
សក្មាបព់ត័ម៌ានបតនាម្និងេតំកេ់ំនង។  

សាិតិឆ្នោ ត DV 

៣៨. ឆ្តើមានេិដ្ឋឋ កា ច្បំនួនប  តម ននឹងក្តវូឆ្ច្បញជូនឆ្បកខជនសក្មាប ់DV នោ ២ំ០២៣? 

ឆ្យងតាម្ច្បាប ់មានេិដ្ឋឋ កា ស  បច្បំនួន ៥៥០០០ ច្បាបន់ឹងក្តូវអោល់ជូនឆ្ៅឆ្បកខជនតដ្លមានលកខណសម្បតោិ
សម្ក្សប។ 

សំណួ ឆ្អេងៗ 

៣៩. ក្បសិនឆ្បើខញ េំេួលានេិដ្ឋឋ កា តាម្ យៈកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឆ្តើ ដ្ឋឋ េាិលសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិនឹងឆ្ច្បញនងលឆ្ោោះ
ឆ្ហើ  បស់ខញ ំឆ្ៅសហ ដ្ឋអាឆ្ម្ កិ ជួយ ខញ ំ កកតនលងសាោ កឆ់្ៅនិងកា ងា  និង/ឬអោល់កា តងទាសំ ខភាព ឬឧបតាម្ា
ធនធានណាម្យួ ហូតដ្ល់ខញ អំាច្ប ស់ឆ្ៅានឆ្ដ្ឋយខលួនឯងតដ្ ឬឆ្េ? 

ឆ្េ។  ដ្ឋឋ េាិលអាឆ្ម្ កិនឹងម្និអោល់ឆ្សវកម្មណាម្យួខាងឆ្លើឆ្នោះឆ្ ើយ ក្បសិនឆ្បើអោកេេួលានេិដ្ឋឋ កា តាម្ 
យៈកម្មវធិីឆ្នោ ត DV។ ក្បសិនឆ្បើអោកក្តូវានឆ្ក្ជើសឆ្ ើសឆ្ដ្ើម្បដី្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា ឆ្នោ ត DV ម្ ននងឹអោកអាច្ប
េេួលានេិដ្ឋឋ កា  អោកក្តូវបងាា ញថាអោកនឹងម្និកាល យជាជនតដ្លពឹងតអែកឆ្លើ ដ្ឋឋ េាិលអាឆ្ម្ កិឆ្ ើយ។ 
ក្បសិនឆ្បើអោកជាបឆ់្នោ ត ឆ្ហើយដ្ឋកព់ាកយស ំេិដ្ឋឋ កា  DV អោកក្តូវយល់ដ្ឹងពីឆ្សច្បកដីតណតជំាសាធា ណៈ បស់
ក្កសួងកា ប ឆ្េសអាឆ្ម្ កិអំពីកតាោ ឆ្អេងៗតដ្លចាតេ់ កជាកា ពឹងតអែកឆ្ៅឆ្លើ ដ្ឋឋ េាិលអាឆ្ម្ កិ និងដ្ឹងថាេសោ 
តាងអវីខលោះតដ្លអោកអាច្បអដល់ឆ្ដ្ើម្បបីញ្ជា កថ់ាអោកនឹងម្និកាល យជាប រាលតដ្លក្តូវពឹងតអែកឆ្លើ ដ្ឋឋ េាិលអាម្ កិឆ្ ើ
យ។ 

  

http://www.econsumer.gov/
https://www.ic3.gov/default.aspx
http://econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
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បញ្ា ីក្បឆ្េស/តំបនត់ាម្េូម្សិាស្តសោតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធិឆ្លងឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ 

បញ្ា ីខាងឆ្ក្កាម្ឆ្នោះបងាា ញអពំីក្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្មានសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ តដ្ល
តបងតច្បកជាក្កុម្តាម្តំបនេ់មូ្សិាស្តសោ។ តំបន ់ណបឆ្ៅឆ្ក្ៅក្បឆ្េសរឺក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងតំបន ់បស់ក្បឆ្េស
ច្បម្បង។ សាា បន័ USCIS ានកំណតក់្បឆ្េសតដ្លក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ម្និមានសិេធកិោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ  ំ២០២៣ 
ឆ្យងឆ្ៅតាម្ ូបម្នោកោ ងមាក្តា ២០៣ (រ) ននច្បាប ់INA ។ ក្បឆ្េសតដ្លមានក្បជាជនឆ្ដ្ើម្គ្មម នសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្ម
វធិីឆ្នោ ត DV (ឆ្ដ្ឋយសា ក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះជាក្បេពច្បម្បងននអឆ្តោ ក្បឆ្វសនក៍្បឆ្េេក្រួសា និងកា ងា  ឬ “ក្បឆ្េស
តដ្លមានអឆ្តោ ក្បឆ្វសនឆ៍្ក្ច្បើន”) ក្តូវានកណំតស់មាា ល់ឆ្ៅខាងឆ្ក្កាម្បញ្ា ីតាម្តំបនឆ់្នោះ។ 

តំបនអ់ាស្តហវិក 

អាល់ឆ្ហេ យី  មា ដ្ឋោា សាក  
អងឆ់្ោា ឡា មា ឡាវ ី
ឆ្បណាំង មា លី 
ប តសាវ ណា ម្ ូ តីានី 
បរួីណាោវ សូ ម្ ូ សី 
ប ូ  នឌ ី មា    ក 
កាឆ្ម្ ូន ម្ ូសំប កិ 
កាបត់វ  ណាម្បី  ី
សាធា ណ ដ្ឋអាស្តហវិកកណាោ ល នីឆ្ហេ 
នដ្  វ នដ់្ឋ 
កូម្ ័ ឆ្ៅតូឆ្ម្ និងក្ាងំស ីប 
ក ងឆ្ោា  ឆ្សឆ្ណោា ល់ 
សាធា ណ ដ្ឋក្បជាធបិឆ្តយយក ងឆ្ោា  សីតសាល 
កូតឌីវ ័ ឆ្សៀរា ឆ្ អូន 
ជីប ូេ ី សូមា លី 
ឆ្អហេបី* អាស្តហវិកខាងតបូង 
ហាីឆ្ណឆ្អកាវ េ ័ ស ូដ្ងខ់ាងតបូង 
ឆ្អ ឆី្ក្ត ស ូដ្ង ់
ឆ្អតយូព ី សាវ ស ី ង ់
ោា ប ង តងស់ាន ី
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ហាំប  ី តូឆ្ោា  
ោា ណា េ យឆ្នស ី 
ហាីឆ្ណ អ ូហាងដ់្ឋ 
ហាីឆ្ណប សីេូ សំប  ី
ឆ្កនយ  ស ីម្ាឆ្វ   
ឆ្ សូតូ  
លីឆ្ប យី   
លីប  ី  

 
* ប រាលតដ្លានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងតំបនត់ដ្លានក្របក់្រងម្ នតខម្ងិ ត នោ  ំ១៩៦៧ ឆ្ដ្ឋយអ ីក្សាតអល ហេ កដ្ឋនី 
ស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្លំដ្ឋបលំ់ឆ្ដ្ឋយពី អ ីក្សាតអល ហេ កដ្ឋនី ស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ។ 
ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅតំបនោ់ា ហាក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសឆ្អហេ បី។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង
តំបនឆ់្វសតឆ៍្បងក ៍(West Bank) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសហេ កដ្ឋនី។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង
តំបនឆ់្ោា ឆ្លននហត ៍(Golan Heights) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសស ី ។ី  
 
កោ ងេវីបអាស្តហវិក ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ម្កពនីីឆ្ហេ  យី ព ំមានសិេធឆិ្លងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ឆ្ៅនោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ។  
 

តំបនអ់ាស ី 
 

 

អាហវោា នសីាា ន 
ាត  ន 
ប ូតង ់
ក្ពុយឆ្ណ 
េូមា 
កម្ព ជា 
ឥណាូ ឆ្ណស ី 

កូតវ  ត 
ឡាវ 
លីបង ់
មា ឆ្ ស ី 
មា ល់ឌីវ 
ម្  ងឆ្ោា លី 
ឆ្នា ល់ 

អ ី  ង ់ កូឆ្  ខាងឆ្ជើង 
អ ីរា ក ់ អូម្ ង ់
អ ីក្សាតអល * កាតា 
ជប  ន*** អារា ប សីាអូឌីត 
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ហេ កដ្ឋនី * 
ក្សីលងាក  

សឹងាបូ  ី
េីម្ ័ 

ស ី  ី* អារា ប ់មួ្ 
នតវ ន ់** ឆ្យតម្ ន 
នង  

 
* ប រាលតដ្លានឆ្កើតឆ្ៅកោ ងតំបនត់ដ្លានក្របក់្រង`ម្ នតខម្ងិ ត នោ  ំ១៩៦៧ ឆ្ដ្ឋយអ ីក្សាតអល ហេ កដ្ឋនី 
ស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្លំដ្ឋបលំ់ឆ្ដ្ឋយពី អ ីក្សាតអល ហេ កដ្ឋនី ស ី  ីនិងឆ្អហេ បី ។ 
ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅតំបនោ់ា ហាក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសឆ្អហេ បី។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង 
តំបនឆ់្វសេឆ៍្បងក ៍(West Bank) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសហេ កដ្ឋនី។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅកោ ង 
តំបនឆ់្ោា ឆ្លននហត ៍(Golan Heights) ក្តូវយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េសស ី ។ី  

** មា កាវ S.A.R (តំបនអ់ឺ   បយកតាម្ព ័េ យោក ល់) និងនតវ ន ់(តំបនអ់ាស ី) មានសិេធិ ឆ្ហើយក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅ
កោ ងបញ្ា ីឆ្នោះ។ សក្មាបត់តឆ្គ្មលបំណងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ប  ឆ្ណាណ ោះ តដ្លប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅមា កាវ S.A.R ទាញ
យកសិេធិពីព ័េ យោក ល់។ 

*** ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅបណាោ ក្បជ ំឆ្កាោះោបូម្ ីស ីកូតាន រូណាស ី  ីនងិឆ្អតូ ូហវូននងឹយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅ
តាម្ក្បឆ្េសជប  ន។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅឆ្ខតោសាខាលីនខាងតបូងនឹងយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េស  សេ ។ី 

ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននបណាោ ក្បឆ្េសតំបនអ់ាស ីទាងំឆ្នោះម្និមានសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ៖ បងក់ាល តដ្
ស ច្បិន (ដ្ីឆ្គ្មក) ឥណាា  ា រសីាា ន កូឆ្  ខាងតបូង ហវីលីពីន និងឆ្វៀតណាម្។ 

តំបនអ់ឺ   ប 

អាល់ាន ី ល ច្បសំប ួ
អងដូ់្រា  មា កាវ តំបន ់ដ្ឋាលពិឆ្សស ** 
អាឆ្ម្ន ី មា ឆ្សដ្ឋវ ន 
អូក្េីស មា ល់ត ៍
អាតស នបហេង ់ ម្  លដូ្វ  
ឆ្បឡា  ស ម្ ូណាកូ 
តបលហេ កី ម្  ងឆ្តឆ្ណឆ្ស្តោា  
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បូសោ ីនិងឆ្ហើឆ្ហេឆ្ោា វណីា ហូ ង ់( មួ្ទាងំតអោកនិងតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) 
ប  លោា   ី ឆ្អៀ  ងខ់ាងឆ្ជើង *** 
ក្កួអាស ី ន ័តវស ( មួ្ទាងំតអោកនិងតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) 
ស ីប ប ូ ូញ 
សាធា ណ ដ្ឋត្ក 
ដ្ឋណឺមា ក ( មួ្ទាងំតអោកនិងតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) 
ឆ្អសោូន ី

ព ័េ យោា ល់ ( មួ្ទាងំតអោកនងិតំបន ់ណបឆ្ៅ
ប ឆ្េស) 
  ូមា នី 

ោវ ងំ ង ់   សេ *ី** 
ារាងំ ( មួ្ទាងំតអោកនងិតំបន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) សំាងមា រា ងំ 
ហេកហេ  ី តហេប 
អាលលឺម្ ង ់ សលូវរ ី
ក្កិក សលូឆ្វនី 
ហ ងក្រ ី ឆ្អសា ញ 
អ ីសលង ់ ស  យតអត 
ឆ្អៀ  ង ់ សវីស 
អ ីតាលី តាហេ រីីសាា ន 
កាហាកស់ាា ន តួរ ី
កូសូវ  ូ តួកឆ្ម្នសីាា ន 
ឆ្កៀហេ រីីសាា ន អ  យតក្កន 
ឆ្ តូន ី អូសឆ្បរីសាា ន 
លិច្បតិនសាោ ញ បូ វី េីកង ់
លីេ យអាន ី  

 

** មា កាវ S.A.R មានសិេធិ ឆ្ហើយក្តូវានបញ្ចូលកោ ងបញ្ា ីខាងឆ្លើ ឆ្ហើយសក្មាបត់តឆ្គ្មលបំណងកម្មវធិីឆ្នោ តឆ្នោះ
ប  ឆ្ណាណ ោះ។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅតំបនម់ា កាវ S.A.R ក្តូវទាញយកសិេធិ បស់ខលួនពីក្បឆ្េសព ័េ យោា ល់។ 

*** សក្មាបត់តឆ្គ្មលបណំងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV ប  ឆ្ណាណ ោះ ឆ្អៀ  ងខ់ាងឆ្ជើងក្តូវានវយតនម្លឆ្ដ្ឋយត ក។ ឆ្អៀ 
 ងខ់ាងឆ្ជើងមានសិេធិ ឆ្ហើយក្តូវានបញ្ចូលឆ្ៅកោ ងច្បំឆ្ណាម្តំបនត់ដ្លមានសិេធិក្របក់្គ្មនឆ់្អេងឆ្េៀត។ 

**** ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅបណាោ ក្បជ ំឆ្កាោះោបូម្ ីស ីកូតាន រូណាស ី  ីនងិឆ្អតូ ូហវូននងឹយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅ
តាម្ក្បឆ្េសជប  ន។ ប រាលតដ្លឆ្កើតឆ្ៅឆ្ខតោសាខាលីនខាងតបូងនឹងយកក្បឆ្េសកំឆ្ណើ តឆ្ៅតាម្ក្បឆ្េស  សេ ។ី 
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ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ននបណាោ ក្បឆ្េសទាងំឆ្នោះម្និមានសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ៖ ច្បក្កេពអងឆ់្រលស 
(United Kingdom) ។ ច្បក្កេពអងឆ់្រលស (United Kingdom)  មួ្មានតំប ់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, និង Turks and Caicos 

Islands។  

តំបនអ់ាឆ្ម្ កិខាងឆ្ជើង 

The Bahamas 

កោ ងតំបនអ់ាឆ្ម្ កិខាងឆ្ជើង ក្បជាជនឆ្ដ្ើម្ បស់កាណាដ្ឋនិងម្ ចិ្បស ិកម្និមានសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ឆំ្នោះ
ឆ្ ើយ។ 

តំបនអ់ូឆ្សអាន ី

អូស្តសាោ លី ( មួ្ទាងំតអោកនងិតបំន ់ណបឆ្ៅប ឆ្េស) ា  ូ 
ហវីជី ា ពូនូតវលហាីឆ្ណ 
រី ាីេ ី សាម្ ូអា 
តំបនឆ់្កាោះមា ហាល តំបនឆ់្កាោះសូលូម្ ង ់
ម្កី្កូឆ្ណស ី 
 ដ្ឋសហពន័ធណូ ូ 
ណូតវលឆ្ស ង ់( មួ្ទាងំតអោកនិងតបំន ់ណបឆ្ៅ
ប ឆ្េស)  

ត ងោា  
េូវ លូ  
វ នូេូ 

 

តំបនអ់ាឆ្ម្ កិខាងតបូង អាឆ្ម្ កិកណាោ ល និងតបំនក់ារា អ បី 

អងេ់ោីា និងាប  យដ្ឋ នីការា ោា  
អាហេងេ់ីន ា ណាមា  
ាាដ្ ស 
ឆ្បលី 

ា រា ោា យ 
ឆ្ប  ូ 

បូលីវ ី សំាងរតិស៍និងឆ្ណវសី 
ស ីលី សំាងលូស ី 
កូសាោ  កីា សំាងវនិសងត់ន៍ិងឆ្ស្តហាើណាដ្ង ់
រ យា សូ ណីាម្ 
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ដូ្ម្នីីក 
ឆ្អកាវ េ ័ 

ក្េីនីដ្ឋដ្និងតូាឆ្ោា  
អូរា ោា យ 

ឆ្ស្តហាើណាដ្  ឆ្វ  ឆ្ណស  យឆ្អឡា 
ហាីយ ន  

 

ក្បឆ្េសឆ្ៅកោ ងតំបនឆ់្នោះមានក្បជាជនឆ្ដ្ើម្តដ្លម្និមានសិេធិឆ្ៅកោ ងកម្មវធិីឆ្នោ ត DV នោ ឆំ្នោះឆ្ ើយ៖ ឆ្ក្បស ីល កូ
  ំប  ីសាធា ណ ដ្ឋដូ្ម្នីកី តអលសាល់វ ឌ ័ ោា តម់ា ឡា នហេី ហ ងឌូរា ស ហាមា អ ីក និង ម្ កិស ិក។ 

 


