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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 

សេចក្តណីែនាំេម្រាប់ក្ម្មវធិទីដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន៍ DV ឆ្ន ាំ  ២០២៤ 

ពត័ម៌ានសង្ខេបអពំីកម្មវធិ ី

ង្ ៀខរាល់ឆ្ន  ំក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិចាតច់ែខកម្មវធិី DV ចដ្លកណំតង់្ោយសភាសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ 
មាក្ា ២០៣ (គ) ននែាបស់តីពីអង្តត ក្បង្វសនន៍ិខសញ្ជា តិ (INA) ចែខអពំីជនអង្តត ក្បង្វសនម៍្យួក្បង្េេចដ្លង្គ
ឱ្យង្ ម្ ោះថា “diversity immigrants”  សក្មាបក់្បង្េសចដ្លមានក្បវតតិង្ធវើអង្តត ក្បង្វសនង៍្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិែំនួន
ទាប។ សក្មាបឆ់្ន ២ំ០២៤ មានេិោឋ កា  DV ែំនួន ៥៥០០០ែាប។់ កា ែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV គឥឺតគតិនលៃ។ 

ង្បកេជនចដ្លក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើសកនុខកម្ុមវធិី (“ង្បកេភាពជាបង់្ ម្ ោះ”) ក្តូវមានលកេណៈចដ្លង្្ៃើយតបង្ៅនឹខលកេ
នតិកៈសាម្ញ្ញប ុចនតតខឹ ុខឹ ង្ដ្ើម្បមីានលកេណសម្បតតិសម្ក្សបសក្មាបេ់ិោឋ កា  DV ។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋ
អាង្ម្ កិង្ក្ជើសង្ ើសង្បកេភាពជាបង់្ ម្ ោះាម្ យៈកា ចាបង់្ោយនែដ្នយង្លើក្បពន័ធកុំពយូេ ័។ ក្កសួខកា ប ង្េស
សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិចបខចែកេោិឋ កា  DV ង្ៅាម្េីាខំេមូ្សិាស្តសតក្បាមំ្យួតំបន ់ង្ហើយគ្មម នក្បង្េសណាម្យួអាែ
េេួលបានង្លើសពី ៧ ភាគ យ ននែំនួនេិោឋ កា  DV ចដ្លមានកនុខឆ្ន ណំាម្យួង្ ើយ។ 

សក្មាប ់DV ក្បចាឆំ្ន ២ំ០២៤ ក្បជាជនង្ដ្ើម្ននបណាត ក្បង្េសខាខង្ក្កាម្ង្នោះម្និអាែែុោះង្ ម្ ោះង្េ ង្ោយសា 
មានក្បជាជនង្ដ្ើម្ង្លើសពី ៥០០០០ តក ់ម្កពីក្បង្េសទាខំង្នោះ បានង្ធវើអង្តត ក្បង្វសនង៍្ៅ ស់ង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្
 កិកនុខ យៈង្ពលក្បាឆំ្ន ែុំខង្ក្កាយង្នោះ កនុខង្តោះមាន៖ 

បខក់ាៃ ង្ដ្ស ង្ក្បសីុល កាណាោ ែិន( មួ្ទាខំហុខកុខ SAR) កូ ំុប  ីសាធា ណ ដ្ឋដូ្ម្នីីក ចអលសាល់វ 
ឌ ័ នហេី ហុខឌូរាស ឥណាា  ហាមា អុីក ម្ុកិសិុក នីង្ហេ យី  បា គសីាា ន ហវីលីពីន កូង្  ខាខតបូខ ែក្កេព
អខង់្គៃស(ង្លើកចលខង្អៀ  ខខ់ាខង្ជើខ) និខេឹកដ្ី ណបអខង់្គៃស ង្វ  ង្ណស ុយង្អឡា និខង្វៀតណាម្។ 

អនកចដ្លង្កើតង្ៅ មា កាវ និខនតវ ន ់អាែែុោះង្ ម្ ោះបាន។ 

លកេណសម្បតត ិ
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លកេខណា តក្ម្វូេ១ី៖ ជនចដ្លង្កើតង្ៅក្បង្េសទាខំឡាយណាចដ្លក្បជាជនង្ដ្ើម្មានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ អាែនឹខែុោះ
ង្ ម្ ោះបាន។ 

ក្បសិនង្បើអនកម្និបានង្កើតង្ៅកនុខក្បង្េសទាខំង្តោះង្េ មានវធិីពី យ ខង្េៀតចដ្លអនកអាែនឹខមានសិេធិកនុខកា ែុោះ
ង្ ម្ ោះបាន៖ 

• ង្តើបតី/ក្បពនធ បស់អនកង្កើតង្ៅកនុខក្បង្េសចដ្លក្បជាជនង្ដ្ើម្មានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះចដ្ ឬង្េ? ក្បសិនង្បើចម្ន 
អនកអាែែុោះង្ ម្ ោះបានង្ោយចអែកង្លើក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់បតី/ក្បពនធ បស់អនក កនុខក ណីចដ្លង្ ម្ ោះអនក
ទាខំពី បានែុោះង្ៅកនុខពាកយង្ហើយក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើសជាង្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះ មានលកេណសម្បតតិក្គប់
ក្គ្មនន់ិខេេួលបានេិោឋ កា DV ក្ពម្ទាខំែូលង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិដ្ំណាលគ្មន ។ 

• ង្តើអនកជាជនជាតិង្ដ្ើម្ននក្បង្េសចដ្លក្បជាជនពុំមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ ប ុចនតឪពុកមាត យ បស់អនកម្និបាន
ង្កើត ឬជាក្បជាជន ស់ង្ៅក្សបែាបក់នុខក្បង្េសង្តោះង្ៅង្ពលចដ្លអនកង្កើតចម្នង្េ? ក្បសិនង្បើចម្ន 
អនកអាែែុោះង្ ម្ ោះបានង្ោយចអែកង្លើក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់ឪពុកឬមាត យ បស់អនក ក្បសិនង្បើក្បង្េស
ង្តោះជាក្បង្េសចដ្លក្បជាជនង្ដ្ើម្មានសិេធែុិោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤។ សក្មាបង់្សែកតី
លម្ែតិសតីពីពត័ម៌ានខាខង្លើ សូម្ែូលង្ម្ើលសំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់អុំត។ 

លកេខណា តក្ម្វូេ២ី៖ ង្បកេជន DV នីម្យួៗក្តូវមានកក្ម្តិសិកាឬបេពិង្សាធនក៍ា ងា ក្សបាម្លកេខណា  នន
កម្មវធិី DV ណាម្យួខាខង្ក្កាម្៖ 

• យ ខង្ោែណាស់បញ្ចបក់ា សិកាថាន កវ់េិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្ៃង្សមើ ចដ្លមាននយ័ថាបានបញ្ចប់
កា សិកាង្ោយង្ជាគជយ័ យៈង្ពល ១២ ឆ្ន  ំននកក្ម្តិសិកាអៃូវកា ថាន កប់ឋម្សិកានិខម្ធយម្សិកា។ 

ឬ 

• មានបេពិង្សាធនក៍ា ងា ពី ឆ្ន កំនុខកា ងា ចដ្លតក្ម្ូវឱ្យមានកា បណតុ ោះបណាត លឬបេពិង្សាធនយ៍ ខ
ង្ោែណាស់ពី ឆ្ន ងំ្ដ្ើម្បបីំង្ពញកា ងា ង្តោះកនុខ យៈង្ពលក្បាឆំ្ន ែុំខង្ក្កាយ។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ
 ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខង្ក្បើក្បាស់ក្បពន័ធេិនននយ័ O*Net Online  បស់ក្កសួខកា ងា សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ង្ដ្ើម្បី
កំណតអ់ំពីលកេណសម្បតតបិេពិង្សាធនក៍ា ងា ។ 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្អំពលីកេណសម្បតតបិេពិង្សាធនក៍ា ងា  សូម្ែូលង្ម្ើលសំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអុត។ 

http://www.onetonline.org/
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សូម្កុំែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ក្បសិនង្បើអនកពុំមានលកេណសម្បតតិសម្ក្សបង្ៅនខឹលកេខណា តក្ម្ូវទាខំពី ខាខ
ង្លើង្នោះ។ 

 ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះ 

ង្បកេជនក្តូវែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន ២ំ០២៤ ាម្ក្បពន័ធង្អ ិែក្តូនិែាម្ យៈង្គហេំព ័ 
dvprogram.state.gov កនុខែង្តៃ ោះនលៃក្តខន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4) នលៃពុធ េ៥ី ចខតុលា ឆ្ន ំ
២០២២  ហូតដ្ល់នលៃក្តខន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-5) នលៃអងាា   េី៨ ចខវែិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
សូម្កុំ ខច់ា ំហូតដ្ល់សបាត ហ៍ែុខង្ក្កាយនន ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះ ង្ោយសា ចតអាែមានកា ែុោះង្ ម្ ោះង្ក្ែើន ចដ្ល
ជាង្ហតុបណាត លឱ្យង្គហេំព ័ដ្ំង្ណើ  កា យឺត។ រាល់កា ែុោះង្ ម្ ោះឬកា បញ្ចូ លឯកសា ម្និទានង់្ពលង្វលានខឹ
ម្និក្តូវបានេេួលយកង្ ើយ។ ែាបអ់នុញ្ជញ តឱ្យង្បកេជនមាន កែុ់ោះង្ ម្ ោះចតម្ដខប ុង្ណាណ ោះកនុខ ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះនីម្ួ
យៗ។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិង្ក្បើក្បាស់បង្ែចកវេិាេំង្នើបង្ដ្ើម្បចីសវខ កកា ែុោះង្ ម្ ោះង្ក្ែើនដ្ខ។ អនក
ចដ្លែុោះង្ ម្ ោះង្លើសពីម្ដខនខឹក្តវូអស់សិេធិង្ៅកនុខកា ែូល មួ្។ 

កា ែុោះង្ ម្ ោះាម្ក្បពន័ធង្អ ិែក្តនូិែសក្មាបក់ម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ 

អនកអាែែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DVាម្ក្បពន័ធង្អ ិែក្តូនែិ (E-DV Entry Form ឬ DS-5501) ាម្ យៈង្គហេពំ ័ 
dvprogram.state.gov។ ង្យើខនឹខម្និេេួលពាកយែុោះង្ ម្ ោះចដ្លបំង្ពញពត័ម៌ានម្និង្ពញង្លញឬពាកយចដ្លង្អញើ
ាម្ម្ង្ធាបាយណាង្អេខង្ ើយ។ កា ែុោះង្ ម្ ោះង្នោះគឺឥតគិតនលៃ។ សូម្ង្ក្បើកម្មវធិអីុីនង្ធើណិត (internet 
browser) ង្ស លីមីង្ពលែុោះង្ ម្ ោះ។ កម្មវធិអីុីនង្ធើណិតង្ស  ចីាស់ (ឧទាហ ណ៍ Internet Explorer 8) អាែនឹខជួប
បញ្ជា  អាក ់អលួជាម្យួនឹខកម្មវធីី DV។ 

ង្យើខង្លើកេឹកែិតតឱ្យអនកែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ង្ោយខៃួនឯខ ង្ោយម្និចាបំាែង់្ក្បើ “អនកក្បឹកាេិោឋ កា ” 
“ភាន កង់ា េិោឋ កា ” ឬអនកង្អេខណាចដ្លសំុខៃួនជួយ អនកង្ ើយ។ ក្បសិនង្បើមានបុគាលណាជួយ អនក អនកក្តូវចតមាន
វតតមានង្ៅង្ពលែុោះង្ ម្ ោះ ង្ដ្ើម្បអីាែអតល់ពត័ម៌ានចដ្លក្តមឹ្ក្តូវង្ៅនឹខសំណួ តត ង្ហើយអាែ កាេំព ័បញ្ជា ក ់
(confirmation page)  បស់អនកនិខង្លខពិង្សសននេពំ ័បញ្ជា ក ់បស់អនកអខចដ្ ។ អនកក្តូវចត កាេំព ័បញ្ជា កន់ខិ
ង្លខបញ្ជា កព់ិង្សស បស់អនកជាចាបំាែ។់ កនៃខម្កមានភាន កង់ា េិោឋ កា គ្មម នក្កម្សីលធម្ខ៌ៃោះចដ្លជួយ បំង្ពញ
ពាកយឱ្យង្បកេជនង្ហើយៗ កាេុកង្លខសមាៃ តេ់ពំ ័បញ្ជា ក ់ ែួង្ក្កាយម្កកទ៏ាម្ទា ក្បាកព់ីង្បកេជនជាលនូ នឹខង្លខ
សមាៃ តេ់ំព ័បញ្ជា កង់្តោះ។ ក្បសិនង្បើគ្មម នពត័ម៌ានទាខំង្នោះង្េ អនកនខឹម្និអាែែូលង្ៅាម្ោនលេធអលពីកា ែុោះ
ង្ ម្ ោះ បស់អនកង្ៅកនុខក្បពន័ធអុិនធណិឺតបានង្ ើយ។ សូម្ក្បុខក្បយត័នង្បើមានបគុាលណាមាន កសំុ់ជួយ  កាពត័ម៌ាន

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
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ង្នោះជូនអនក។ អនកកក៏្តូវ កាគណនីអុីចម្ លចដ្លបានបញ្ចូលង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះ E-DV អខចដ្ ។ សូម្ង្ម្ើល 
សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់អុំត សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្សតីពីកា ្ង្បាកកនុខកម្មវធិី DV ។ អនកកអ៏ាែែូលង្ៅង្ម្ើល 
វឌិីអូ  បស់ង្យើខចដ្លមានង្សែកដីកា ចណតពំីកម្មវធិី DV និខកា ចណតពំីម្យួដ្ណំាកក់ាលង្ៅម្យួដ្ំណាក់
កាលង្ដ្ើម្បជីួយ សក្ម្ួលដ្ល់កា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនក។ 

បតា បព់ីអនកបានែុោះង្ ម្ ោះង្ពញង្លញង្ហើយ អនកនឹខង្ ើញង្អក្កខប់ញ្ជា កម់្យួ ចដ្លមានង្ ម្ ោះនិខង្លខកូត
បញ្ជា កព់ិង្សស បស់អនក។ សូម្ក្ពីនង្អក្កខប់ញ្ជា កង់្នោះសក្មាបេុ់កជាឯកសា ។ ចាបព់ីនលៃេ០ី៦ ចខឧសភា ឆ្ន ំ
២០២៣ អនកនឹខអាែាម្ោនលេធអលែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកាម្ យៈ dvprogram.state.gov ង្ោយែុែង្ៅង្លើ 
ច្កលេធអលែុោះង្ ម្ ោះ (Entrant Status Check) ង្ហើយបញ្ចូលង្លខកូតបញ្ជា កព់ិង្សស និខពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខៃួន
 បស់អនក។ អនកក្តូវចតែុែង្លើច្កលេធអលែុោះង្ ម្ ោះ (Entrant Status Check) ង្ដ្ើម្បដី្ឹខថាអនកក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស
ជាង្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ឬអត ់ង្ហើយង្ដ្ើម្បងី្ម្ើលង្សែកដីចណតពំីកា ោកព់ាកយបនតង្េៀត 
ក្បសិនង្បើអនកក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស។  ោឋ េបិាលអាង្ម្ កិនឹខម្និជូនដ្ំណឹខដ្ល់អនកង្ោយផ្ទា ល់ង្ ើយ។ Entrant 

Status Check គឺជាក្បេពពត័ម៌ានចតម្យួគតស់ក្មាបអ់ដល់កា ចណតសំតីពីកា បនតដ្ំង្ណើ  កា ោកព់ាកយសំុ បស់អន
ក។ ក្បសិនង្បើអនកជាបង់្ហើយោកព់ាកយក្ពម្ទាខំឯកសា តក្ម្ូវង្អេខៗង្ហើយ អនកក្តូវង្ក្បើ Entrant Status Check 
ង្ដ្ើម្បងី្ម្ើលកាលប ងិ្ែឆេសមាា សនេ៍ិោឋ កា អង្តត ក្បង្វសន ៍បស់អនក។ សូម្ពនិិតយង្ម្ើល សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាប់
បំអុតសក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្សតីពីដ្ំង្ណើ  កា ង្ក្ជើសង្ ើស។ 

អនកក្តូវចតអតល់ពត័ម៌ានខាខង្ក្កាម្ង្ដ្ើម្បែុីោះង្ ម្ ោះ។ កា ម្និអដល់ពត័ម៌ានចាបំាែទ់ាខំង្នោះឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវនឹខង្ធវើឱ្យ
ង្លាកអនកម្និអាែែូល មួ្ DV បានង្ ើយ។ 

១. ង្ ម្ ោះ៖ តម្ក្តកូល តម្ខៃួន ង្ពាលគឺដូ្ែង្ ម្ ោះកនុខលិខតិ្ៃខចដ្ន បស់អនក។ ក្បសិនង្បើអនកមានង្ ម្ ោះ
ចតម្យួ អនកក្តូវបញ្ចូ លង្ៅកនុខក្បអបត់ម្ក្តកូល។ 

២. ង្េេ៖ ក្បុស ឬ ក្សី 

៣. នលៃចខឆ្ន កំំង្ណើ ត៖ នលៃ ចខ ឆ្ន  ំ

៤. ក្កុខកំង្ណើ ត 

៥. ក្បង្េសកំង្ណើ ត ង្ោយោកង់្ ម្ ោះក្បង្េសចដ្លកំពុខង្ក្បើក្បាស់បែចុបបននសក្មាបេ់កីចនៃខចដ្លអនកង្កើត 

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
https://dvprogram.state.gov/
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៦. ក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះសក្មាបក់ម្មវធិ ីDV ។ ក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនក ជា
េូង្ៅដូ្ែគ្មន ង្ៅនឹខក្បង្េសកងំ្ណើ ត បស់អនកចដ្ ។ ក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកម្និពាកព់ន័ធង្ៅនឹខ
េីកចនៃខចដ្លអនកសាន កង់្ៅ ឬសញ្ជា តិ បស់អនកង្ ើយ ក្បសិនង្បើវខុសពីក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់អនក។ ក្បសិនង្បើ
អនកង្កើតកនុខក្បង្េសចដ្លគ្មម នសិេធិែុោះង្ ម្ ោះង្េង្តោះ សូម្ែូលង្ៅ សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអុត ង្ដ្ើម្បពីិនិតយ
ង្ម្ើលថាមានវធិណីាង្អេខង្េៀតចដ្លអនកអាែមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះចដ្ ឬង្េ។ 

៧.  ូបលតង្បកេជន៖ ក្តូវចតជា ូបលតលមី (លតកនុខ យៈង្ពលក្បាមំ្យួចខែុខង្ក្កាយ)  បស់អនក បតី/ក្បពនធអនក និខ
កូនៗអនកទាខំអស់។ សូម្ង្ម្ើល បញ្ចូល ូបលតឌជីីលល សក្មាបល់កេខណា  ូបភាពនិខបង្ែចកង្េស។ អនកម្និចាបំាែ់
បញ្ចូ ល ូបលតសក្មាបប់ត/ីក្បពនធឬកូន ចដ្លជាជនជាតិអាង្ម្ កិ ឬអនកមានសិេធិ ស់ង្ៅក្សបែាបង់្ៅអាង្ម្ ិ
កង្ហើយង្តោះង្េ ប ុចនតង្បើអនកបញ្ចូ ល កគ៏្មម នង្ទាសនព អ៍វីចដ្ ។ 

 ូបលតែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ក្តូវមានលកេខណា សតខោ់ ដូ្ែគ្មន ង្ៅនឹខ ូបលតសំុេិោឋ កា អាង្ម្ កិចដ្ ។ កា ែុោះ
ង្ ម្ ោះ ឬពាកយង្សនើសំុេិោឋ កា  បស់អនកនឹខក្តូវបដ្ិង្សធ ក្បសិនង្បើ ូបលត បស់អនកឬក្កុម្ក្គួសា  បស់អនកម្និក្តឹម្
ក្តូវាម្លកេខណា បង្ែចកង្េស ឬក្តូវបានចកចក្បាម្វធិីណាម្យួ។ កា បញ្ចូ ល ូបលតចាស់ ចដ្លធាៃ បង់្ក្បើង្ដ្ើម្បែុីោះ
ង្ ម្ ោះកាលពឆី្ន មំ្ុននឹខខុសលកខនតិកៈ ង្ហើយនខឹក្តូវបដ្ងិ្សធ។ សូម្ង្ម្ើល បញ្ចូល ូបលតឌីជលីល (ខាខង្ក្កាម្) 
សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្។ 

៨. អាសយោឋ ននក្បសណីយ ៍- អនកេេួល 
    អាសយោឋ នបតា តេ់ី ១  
    អាសយោឋ នបតា តេ់ី ២ 
    ក្កុខ 
    ក្សុក/តំបន/់ក្បង្េស/ង្ខតត 
    ង្លខកូតតំបន/់ង្លខនក្បសណីយ ៍
៩. ក្បង្េសចដ្លអនក ស់ង្ៅបែចុបបនន 

១០. ង្លខេូ ស័ពា (ក្បសិនង្បើមាន) 

១១. អាសយោឋ នអុីចម្ ល៖ ក្តូវចតជាអាសយោឋ នអុីចម្ លចដ្លអនកង្ក្បើក្បាស់ង្ោយផ្ទា ល់ ង្ហើយនឹខបនតកា ង្ក្បើ
ក្បាស់ង្ោយផ្ទា ល់ ហូតដ្ល់ចខឧសភាននឆ្ន បំតា ប។់ ក្បសិនង្បើកា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស ង្ហើយ
អនកបនតដ្ំង្ណើ  កា ននកា ជាបា់ម្ យៈ Entrant Status Check ង្តោះ អនកនឹខេេួលបានអុីចម្ លេំតកេ់នំខបចនាម្
ពីក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ជូនដ្ណឹំខអនកពីពត័ម៌ានលម្ែតិអពំីង្ពលង្វលាសក្មាបស់មាា សនេ៍ិោឋ កា 
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អង្តត ក្បង្វសនក៍្បសិនង្បើមាន។ ក្កសួខកា ប ង្េសនឹខម្និង្អញើអុីចម្ លង្ៅក្បាបថ់ាអនកជាបង់្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV 
ង្តោះង្េ។ សូម្ង្ម្ើល សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអុត សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្សតីពដី្ំង្ណើ  កា ង្ក្ជើសង្ ើស។ 

១២. កក្ម្តិសិកាចដ្លអនកបានបញ្ចប ់គិតក្តឹម្បែចុបបនន (១) បឋម្សិកា, (២) វេិាល័យ គ្មម នសញ្ជញ បក្ត, 
(៣) វេិាល័យ មានសញ្ជញ បក្ត, (៤) សាលាបណដុ ោះបណាដ លវជិាា ជីវៈ, (៥) ម្ខុវជិាា ខៃោះង្ៅសកលវេិាល័យ, (៦) 
ប ញិ្ជញ បក្តពីសកលវេិាល័យ, (៧) ម្ុខវជិាា កក្ម្តិបញ្ចបថ់ាន កឧ់តតម្សិកាខៃោះ, (៨) អនុបណាិ ត, (៩) ម្ុខវជិាា កក្ម្តិ
ថាន កប់ណាិ តខៃោះ, (១០) ថាន កប់ណាិ ត។ សូម្ង្ម្ើល សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់អុំតសក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្សតីពី
លកេខណា ននកក្ម្តិអប ់។ំ 

១៣. សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍បែចុបបនន៖ (១) ង្ៅលីវ  (២) ង្ ៀបកា ង្ហើយ ង្ហើយបតី/ក្បពនធខញុគំ្មម នសញ្ជា តិអាង្ម្ ិ
ក ឬកានស់្តហាីនកាតង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ (LPR)ង្េ (៣) ង្ ៀបកា ង្ហើយ ង្ហើយបតី/ក្បពនធខញុ ំមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬ
ជាអនកកានស់្តហាីនកាតង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ (៤)  ចលខលោះ (៥) ង្ម្មា យ/ង្ពាោះមា យ ឬ (៦)  ស់ង្ៅចបកគ្មន ក្សប
ាម្ែាប។់ បញ្ចូលង្ ម្ ោះ នលៃចខឆ្ន កំំង្ណើ ត ង្េេ ក្កុខកំង្ណើ ត នខិក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់បតី/ក្បពនធអនក និខ ូបលត
 បស់បត/ីក្បពនធអនក ឱ្យបានក្តមឹ្ក្តូវង្ៅាម្លកេខណា  ូបលតដូ្ែជា ូបលត បស់អនកចដ្ ។ 

កា ខកខានម្និបានបញ្ចូលង្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ ឬែុោះង្ ម្ ោះបគុាលចដ្លម្និជាបត/ីក្បពនធ បស់អនក នឹខង្ធវើឱ្យអនកបាតប់ខ់
សិេធជិាង្បកេជនែម្បខសក្មាប ់DV ង្ហើយ្នដ្ល់កា បដ្ិង្សធែំង្ពាោះពាកយសំុេិោឋ កា ទាខំអស់ង្ៅកនុខពាកយសំុ
 បស់អនក ង្ៅង្ពលសមាា សនសំុ៍េិោឋ កា ។ អនកក្តូវចតបញ្ចូលង្ ម្ ោះបតី/ក្បពនធ ង្ទាោះបីជាបែចុបបននង្នោះអនក ស់ង្ៅ
ចបកគ្មន កង៏្ោយ ង្លើកចលខចតអនក ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយក្សបែាប។់ កា  ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយក្សបែាបគ់ឺជាកា 
ក្ពម្ង្ក្ពៀខ វខបតីក្បពនធចដ្លង្ៅមានែំណខអាពាហ៍ពិពាហ៍ប ុចនត ស់ង្ៅចបកគ្មន  ង្ោយមានដ្ីកា សង្ក្ម្ែពីតុលា
កា ។ ក្បសិនង្បើអនកនិខបត/ីក្បពនធ បស់អនកបាន ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយក្សបែាប ់ង្តោះបត/ីក្បពនធអនកនឹខម្និអាែង្ធវើ
អង្តត ក្បង្វសនជ៍ាម្យួអនកាម្ យៈ DV បានង្ ើយ។ កា ចដ្លអនកបញ្ចូ លង្ ម្ ោះបតី/ក្បពនធចដ្លបាន ស់ង្ៅចបក
គ្មន ង្ោយក្សបែាបន់ឹខពុំមានង្ទាសនព អ៍វីង្ ើយ។ ក្បសិនអនក ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយគ្មម នដ្ីកា សង្ក្ម្ែពីតុលាកា  
អនកចាបំាែក់្តូវបញ្ចូ លង្ ម្ ោះបតី/ក្បពនធ បស់អនក ង្បើង្ទាោះបជីាអនកមានគង្ក្មាខថានខឹចលខលោះគ្មន ម្ុនង្ពលអនកោក់
ពាកយសំុេិោឋ កា  DV កង៏្ោយ។ 

ក្បសិនង្បើបតី/ក្បពនធ បស់អនកមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនកកានស់្តហាីនកាត (LPR)  សូម្កុំបញ្ចូ លង្ ម្ ោះគ្មតង់្ ើ
យ។ បត/ីក្បពនធចដ្លមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនកកានស់្តហាីនកាត ម្និក្តូវកា េិោឋ កា ង្ ើយ។ ដូ្ង្ែនោះក្បសិនង្បើអនក
ង្ក្ជើសង្ ើសយក  “married and my spouse IS a U.S. citizen or U.S. LPR” (ង្ ៀបកា ង្ហើយៗបតី/ក្បពនធខញុ ំមាន
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សញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬអនកកានស់្តហាីនកាត) ង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV  អនកនខឹម្និចាបំាែអ់ដល់ពត័ម៌ានបតី/
ក្បពនធ បស់អនកបចនាម្ង្េៀតង្ ើយ។ សូម្ង្ម្ើល សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់អុំត សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្អពំី
សមាជិកក្គួសា ។ 

១៤. ែំនួនកូនកនុខបនាុក៖ បញ្ចូលង្ ម្ ោះ នលៃចខឆ្ន កំំង្ណើ ត ង្េេ េីកចនៃខកំង្ណើ ត នខិក្បង្េសកំង្ណើ តសក្មាប់
កូនៗចដ្លមានអាយុង្ក្កាម្ ២១ ឆ្ន  ំង្ហើយម្និទានង់្ ៀបកា  ម្និថាពួកង្គកពុំខ ស់ង្ៅជាម្យួអនកឬអត ់ឬមាន
បំណខង្ៅជាម្យួឬង្ៅាម្ង្ក្កាយឬកអ៏តក់ដីង្ពលអនកបានង្ៅ ស់ង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ សូម្បញ្ចូល ូបលតកូន
នីម្យួៗ បស់អនក ង្ោយង្ក្បើក្បាស់លកេខណា  ូបភាពដូ្ែ ូបលត បស់អនកចដ្ ។ 

សូម្កុំង្េៃែបញ្ចូ ល៖ 

• កូនៗបង្ខកើតចដ្លង្ៅ ស់ បស់អនកទាខំអស់ 
• កូនៗែិញ្ច ឹម្ក្សបែាបច់ដ្លង្ៅ ស់ បស់អនក និខ 
• កូនែុខចដ្លង្ៅ ស់ ម្និទានង់្ ៀបកា  និខមានអាយុង្ក្កាម្ ២១ ឆ្ន  ំបស់អនក ង្ៅនលៃែុោះង្ ម្ ោះាម្ក្បពន័ធ

ង្អ ិែក្តូនិក បស់អនក ង្បើង្ទាោះបីជាអនកចលខមានែណំខអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្សបែាបជ់ាម្យួឪពុក/មាត យ
 បស់កូនៗទាខំង្តោះកង៏្ោយ ង្ហើយង្បើង្ទាោះបីជាកូនៗទាខំង្តោះបែចុបបននម្និសាន កង់្ៅជាម្យួអនក ង្ហើយ/ឬ
ម្និង្ៅ ស់ង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិជាម្យួអនកកដី។ 

កូនៗចដ្លង្ ៀបកា ង្ហើយ និខកូនៗចដ្លមានអាយុចាបព់ ី២១ ឆ្ន ងំ្ ើខង្ៅង្ៅង្ពលអនកែុោះង្ ម្ ោះ នឹខម្និអាែ
មានលកេណសម្បតតសិម្ក្សបសក្មាប ់DV ង្ ើយ។ ប ុចនតែាបស់តីពីកា កា ពា សិេធជាកូន ចដ្លជួយ កា ពា កូនៗ
ពីកា  “ហួសអាយុ” កនុខក ណីម្យួែំនួនដូ្ែជា៖ ក្បសិនង្បើអនកែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ម្ុនង្ពលកូនៗចដ្លម្និ
ទានង់្ ៀបកា  បស់អនកមានអាយុ ២១ ឆ្ន ងំ្តោះ ង្ហើយកូនៗង្តោះ មានអាយុ ២១ ឆ្ន មំ្នុង្ពលង្ែញេិោឋ កា  ពួកង្គ
អាែនឹខក្តូវបានពិចា ណាចាតែូ់លថាង្ៅង្ក្កាម្អាយុ ២១ ឆ្ន ដំ្ចដ្ល ង្ដ្ើម្បដី្ំង្ណើ  កា េិោឋ កា ។ 

អនកម្និចាបំាែប់ញ្ចូ លង្ ម្ ោះកូនចដ្លមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនកកានស់្តហាីនកាតក្សាបង់្ៅង្ពលអនកែុោះង្ ម្ ោះ
កនុខកម្មវធិី DV ង្ ើយ ង្ោយសា ពួកង្គម្និក្តូវកា េិោឋ កា ង្េៀតង្ ើយ។ គ្មម នង្ទាសនព អ៍វីង្ ើយកនុខក ណីចដ្ល
អនកបញ្ចូ ល ឬម្និបញ្ចូ លង្ ម្ ោះសមាជិកក្គសួា ក្បង្េេង្នោះង្ពលអនកែុោះង្ ម្ ោះ។ 

កា ខកខានម្និបានបញ្ចូលង្ ម្ ោះកូនៗទាខំអស់ចដ្លមានសិេធិក្គបក់្គ្មន ់ឬបញ្ចូលង្ ម្ ោះអនកង្អេខចដ្លម្និចម្ន
ជាកូន បស់អនក នឹខង្ធវើឱ្យអនកបាតប់ខសិ់េធិជាង្បកេជនែម្បខសក្មាប ់DV និខ្នដ្ល់កា បដ្ិង្សធែំង្ពាោះ ពាកយ
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សំុេិោឋ កា ទាខំអស់ង្ៅង្ពលសមាា សន។៍ សូម្ង្ម្ើលសំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអុត សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្សតីពី
សមាជិកក្គួសា ។ 

សូម្ង្ម្ើល សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអុត សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្អពំីកា បំង្ពញពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្អ ិែក្តូនិែ
សក្មាបក់ម្មវធិ ីDV ឆ្ន  ំ២០២៤។ 

កា ង្ក្ជើសង្ ើសង្បកេជន 

ង្យខង្ៅាម្កា ចបខចែកេោិឋ កា ចដ្លមានកនុខតំបនន់ិខក្បង្េសនីម្យួៗ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ
នឹខង្ក្ជើសង្ ើសង្បកេជនង្ោយនែដ្នយាម្ យៈកុំពយូេ ័ពីែំង្ណាម្បញ្ា ីង្ ម្ ោះចដ្លមានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មន។់ 
ក្គបង់្បកេភាពែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ ទាខំអស់ក្តូវែូលង្ៅ Entrant Status Check ង្ោយង្ក្បើង្លខ
កូតបញ្ជា កព់ិង្សស ចដ្លខៃួន កាេុកពីកា ែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ាម្ក្បពន័ធអុីនង្ធើណិត បស់ខៃួន
ង្ដ្ើម្បពីិនិតយង្ម្ើលថាពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់ពួកង្គក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើសជាបក់នុខកម្មវធិី DV ឬង្េ។ Entrant Status 

Check នខឹអាែែូលង្ៅង្ម្ើលបានាម្ យៈង្គហេំព ័ E-DV dvprogram.state.gov  ចាបព់ីនលៃ េ០ី៦ ចខឧស
ភា ឆ្ន ២ំ០២៣  ហូតដ្ល់នលៃ េី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤។ 

ក្បសិនង្បើពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស អនកនឹខក្តូវង្ម្ើលេំព ័បញ្ជា កម់្យួ (confirmation page) 
ចដ្លនឹខអតល់កា ចណតបំចនាម្  មួ្ទាខំពត័ម៌ានសតីពីកា បខន់លៃទាកេ់ខនឹខអង្តត ក្បង្វសនង៍្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ 
Entrant Status Check  គឺជាវធិីចតម្យួគតច់ដ្លក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិអតល់ពត័ម៌ានដ្ល់ង្បកេជនអំពី
កា ជាបង់្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤។ ក្កសួខកា ប ង្េស បស់សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខម្និង្អញើសំបុក្ត ឬអតល់
ពត័ម៌ានដ្ល់ង្បកេជនជាបា់ម្អុីចម្ លង្ ើយ។ សាា នេូត និខសាា នកុខស ុលអាង្ម្ កិនខឹម្និអតល់ជាបញ្ា ីង្បកេភាព
ជាបង់្ ើយ។ ង្បកេជនចដ្លម្និជាបក់ក៏្តូវង្ម្ើលកា ជូនដ្ណឹំខាម្ យៈ Entrant Status Check  ង្នោះដូ្ែគ្មន ។ សូម្
ែូលង្ៅង្ម្ើល Entrant Status Check ង្ោយខៃួនឯខ ង្ោយម្និគួ ពឹខពាកង់្លើអនកដ្នេឱ្យពិនិតយនិខអតល់ពត័ម៌ាន
ដ្ល់អនកង្តោះង្ ើយ។ 

ង្ដ្ើម្បបីានង្ធវើអង្តត ក្បង្វសនង៍្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ង្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ក្តវូចតមានលកេណៈក្គបក់្គ្មន់
ង្ដ្ើម្បែូីលង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិបាន។ េក្ម្ខ ់DS-260 ឬ ពាកយសំុេិោឋ កា អង្តត ក្បង្វសនន៍ិខពាកយសំុែុោះង្ ម្ ោះជន
ប ង្េសាម្អុីនង្ធើណិតនខិាម្ យៈក្បពន័ធង្អ ិែក្តូនែិ ក្ពម្ទាខំម្ស្តនតីកុខស ុលនឹខសួ សំណួ ម្យួែំនួនអំពី
លកេណសម្បតត ិបស់អនកង្ដ្ើម្បងី្ធវើអង្តត ក្បង្វសនស៍ហ ដ្ឋអាង្ម្ កិក្សបាម្ែាបអ់ាង្ម្ កិ។ សំណួ ទាខំង្តោះបូក មួ្
ទាខំក្បធានបេទាកេ់ខនឹខឧក្កិដ្ឋកម្មនខិសនតិសុខជាង្ដ្ើម្។ 

https://dvprogram.state.gov/
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ក្គបង់្បកេភាពជាបង់្ ម្ ោះ មួ្ទាខំសមាជិកក្គសួា  ក្តូវចតេេួលេិោឋ កា ឱ្យបានម្នុនលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន  ំ
២០២៤។ ង្ទាោះសាិតង្ក្កាម្សាា នភាពណាកង៏្ោយកក៏្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ឬសាា បន័ USCIS ម្និ
អាែង្ែញេិោឋ កា  DV ឬអនុម្ត័កា ផ្ទៃ ស់បតូ ណាម្យួង្ក្កាយកាលប ងិ្ែឆេង្នោះបានង្ ើយ ង្ហើយសមាជិកក្គួសា 
ទាខំង្តោះកម៏្និអាែេេួលេោិឋ កា  DV ង្ដ្ើម្បងី្ៅាម្ង្ក្កាយង្បកេជនែម្បខង្ៅ ស់ង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិង្ៅង្ក្កាយ
កាលប ងិ្ែឆេង្នោះបានចដ្ ។ 

សូម្ង្ម្ើលសំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់ំអុតសក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្សតីពីដ្ំង្ណើ  កា ង្ក្ជើសង្ ើស។ 

កា បញ្ចូល បូលតឌីជីលល ( បូភាព) 

អនកអាែលត ូបឌីជលីលលមីម្យួ ឬកអ៏ាែង្សកន ូបលតលមី (លតកនុខ យៈង្ពលក្បាមំ្យួចខែុខង្ក្កាយ) ង្ោយកម្មវធិីង្សកន
ឌីជីលល ឱ្យចត ូបភាពង្តោះមានលកេណៈក្តមឹ្ក្តូវាម្លកេខណា បង្ែចកង្េសដូ្ែង្ ៀបរាបខ់ាខង្ក្កាម្។  ូបលតែុោះ
ង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ក្តូវចតមានលកេណៈដូ្ែនខឹ ូបលតសំុេិោឋ កា សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិចដ្ ។ សក្មាបគ់ំ ូ ូបលតចដ្ល
អាែេេួលយកបាន សូម្ែុែេីង្នោះ។ អនកម្និក្តូវបញ្ចូ ល ូបលតចាស់ ចដ្លលតង្លើសព ី៦ចខ ឬ ូបលតចដ្លពុំមាន
លកេណៈសម្ក្សបាម្សតខោ់ ដូ្ែមានង្ ៀបរាបខ់ាខង្ក្កាម្ង្ ើយ។ កា បញ្ចូល ូបលតដ្ចដ្ល ចដ្លអនកធាៃ បប់ាន
បញ្ចូលង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះឆ្ន មំ្ុនៗ  ូបលតចដ្លបានចកចក្ប ឬម្និក្តូវង្ៅាម្លកេខណា តក្ម្ូវខាខង្ក្កាម្ នឹខង្ធវើ
ឱ្យអនកបាតប់ខសិ់េធិេេួលបានេិោឋ កា ។ 

 បូលត បស់អនកក្តវូមានលកេណៈដូ្ែខាខង្ក្កាម្៖ 

• ពណ៌ធម្មជាត ិ
• ែាស់ 
• េំហំកាលង្បកេជនគឺ វខ ១ អុីញ គុណនឹខ ១,៣/៨ អុីញ (២២ ម្.ម្ គុណនខឹ ៣៥ ម្.ម្) ឬ ៥០% 

គុណនខឹ ៦៩% ននកម្ពស់ស ុប បស់ ូបលត រាបច់ាបព់ីែងាក ង្ៅកាល។ សូម្ង្ម្ើលលកេខណា បង្ែចកង្េស
 ូបលតសក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្។ 

• លតកនុខ យៈង្ពល ៦ ចខែុខង្ក្កាយ ង្ដ្ើម្បឱី្យសីុគ្មន ង្ៅនឹខម្ខុមាត ់បស់អនកង្ពលបែចុបបនន 
• ផ្ទា ខំខាខង្ក្កាយពណ៌ស  
• លតែំពមី្ុខង្ពញ 
• េឹកម្ុខង្សមើ នខិង្បើកចេនក 
• សង្ម្ៃៀកបំពាកធ់ម្មាចដ្លអនកង្ក្បើក្បចានំលៃ 

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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• ម្និក្តូវង្ក្បើឯកសណាឋ នង្ ើយង្ៅង្ពលលត ង្លើកចលខចតជាសង្ម្ៃៀកបំពាកស់ាសតចដ្លអនកង្ក្បើរាល់នលៃ 
• ម្និក្តូវពាកម់្កួ ឬក្គបកាលចដ្លង្ធវើឱ្យបាខំសក ់ង្លើកចលខចតពាកក់នុខនយ័សាសតជាង្ ៀខរាល់នលៃ នអា

ម្ុខក្តូវឱ្យង្ ើញង្ពញ ង្ហើយកា ង្ក្បើ្នួតកាលម្និក្តូវឱ្យបាខំឬង្ែញជាក្សង្មាលង្លើម្ុខង្ ើយ 
• កាសសាត ប ់ឧបក ណ៍គ្មម នចខេ និខឧបក ណ៍ក្សង្ដ្ៀខគ្មន ង្នោះង្អេខៗង្េៀត ម្និក្តូវមានកនុខ ូបលតង្ ើយ 
• ម្និក្តូវពាកច់វ  នាង្ ើយ 
• ក្បសិនង្បើអនកង្ក្បើឧបក ណ៍ជនំួយកា សាត បជ់ាក្បចា ំអនកអាែពាកវ់បានង្ពលលត ូប 

សូម្ង្ម្ើលគំ ូ ូបលតង្ដ្ើម្បងី្ម្ើល ូបលតគំ ូចដ្លអាែ នខិម្និអាែេេួលយកបាន។ ង្យើខម្និេេួល ូបលតចដ្លលត
ែម្ៃខ ឬចសកនពីបណ័ណ ង្បើកប  ឬឯកសា អៃូវកា ង្អេខង្េៀតង្ ើយ។ ង្លើសពីង្តោះ ង្យើខកម៏្និេេួលយក ូបលតចដ្ល
លតេូង្ៅធម្មាៗ  ូបលតពីេសេតវដ្តី  ូបចដ្លលតង្ោយមា សីុនង្ហើយម្និែាស់ ឬ ូបលតម្យួជំហ ង្ ើយ។ 

អនកក្តូវបញ្ចូ ល ូបលតឌីជីលលង្ៅង្ពលអនកែុោះង្ ម្ ោះ។  ូបលតង្តោះក្តូវមានលកេណៈដូ្ែខាខង្ក្កាម្៖ 

• ជាេក្ម្ខ ់JPEG (.jpg)  
• េំហំង្សមើឬតិែជាខ ២៤០ គ ូីនបត ៍(kilobytes)  
• មានក្ជុខង្សមើគ្មន  (កពំស់ក្តូវង្សមើេេឹខ) 
• េំហ ំ៦០០ x ៦០០ េែិង្សល (pixels) 

ង្តើអនកែខង់្សកន ូបលតចដ្លមានក្សាបឬ់ង្េ? ង្ក្ៅពីតក្ម្ូវកា  ូបលតឌីជីលល  ូបលតចដ្លមានក្សាបក់្តូវចត៖ 

• េំហ២ំ x ២អុីញ (៥១ ម្.ម្ x ៥១ ម្.ម្) 
• ង្សកនកនុខេំហំ ៣០០ េែិង្សលកនុខម្យួអុីញ (១២ េែិង្សលកនុខម្យួម្លីីចម្ ក្ត) 

លត បូទា កឬកូនង្កមខអាយុព ី១ ឆ្ន ងំ្ៅ ៣ ឆ្ន  ំ

ង្ៅង្ពលអនកលត ូបទា ក ឬកូនង្កមខ ម្និក្តូវមានអនកង្អេខង្ៅកនុខ ូបលតង្ ើយ ង្ហើយកូន បស់អនកក្តូវសម្ៃខឹឱ្យែំ
ម្កកាង្ម្ រា នខិក្តូវង្បើកចេនក។ 

អនកអាែ (េី១) ៖ ោកទ់ា កឱ្យង្គខង្លើក្កណាតសំ់ពតស់។ វធិីង្នោះកាល បស់កូនអនកក្តវូបានកល់ និខបង្ខកើត
បានជានអាខាខង្ក្កាយពណ៌សអខចដ្ ។ ម្និក្តូវឱ្យមានក្សង្មាលង្លើម្ុខកូន បស់អនកង្ ើយ ជាពិង្សសង្ៅង្ពល
អនកលតពីង្លើកូន។ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
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អនកអាែ (េី២) ៖ យកក្កណាតស់ ម្កក្គបង្ៅអឡីាន ង្ហើយោកកូ់ន បស់អនកឱ្យអខាុយង្ដ្ើម្បលីត។ ង្ធវើដូ្ែង្នោះ 
កាល បស់កូនអនកមានកំណល់។ 

 

សំណួ ចដ្លសួ ញឹកញាបប់អុំត 

លកេណសម្បតត ិ

១. ង្តើពាកយថា “ក្បជាជនង្ដ្ើម្” ឬ “ក្បង្េសកំង្ណើ តង្យខ” មាននយ័ដូ្ែង្ម្តែ? 

ក្បជាជនង្ដ្ើម្ភាគង្ក្ែើនសំង្ៅដ្ល់អនកចដ្លបានង្កើតង្ៅកនុខក្បង្េសណាម្យួ ង្ោយម្និគិតអំពីក្បង្េសលំង្ៅ
បែចុបបនន ឬសញ្ជា តិ បស់បុគាលង្តោះង្ ើយ។ ក្បជាជនង្ដ្ើម្កអ៏ាែមាននយ័ថាជាអនកចដ្ល មានសិេធិយកក្បង្េស
ង្អេខពីក្បង្េសចដ្លង្គបានង្កើត ម្កង្ធវើជាក្បង្េសកំង្ណើ តង្ក្កាម្មាក្ា ២០២ (ខ) ននែាបស់តីពអីង្តត ក្បង្វសន៍
និខសញ្ជា តិ។ 

ង្ោយសា មានកា កំណតែ់នំួនេិោឋ កា ង្ៅង្លើជនអង្តត ក្បង្វសនច៍ដ្លែូលម្កពីក្បង្េសឬតំបនេ់ូម្សិាស្តសតង្អេ
ខៗ បគុាលមាន ក់ៗ ក្តូវង្គកណំតង់្ៅាម្ក្បង្េសម្យួ។ ង្ហើយកា កំណតង់្តោះគឺសំង្ៅង្ៅង្លើក្បង្េសចដ្លអនក
ក្តូវង្គរាបង់្ៅកនុខកា កំណតេ់ិោឋ កា សក្មាបក់្បង្េសង្តោះ។ ជាេូង្ៅ ក្បង្េសចដ្លមានសិេធិោកព់ាកយ បស់អនកគឺ
ជាក្បង្េសចដ្លអនកង្កើត។ ប ចុនត អនកអាែង្ក្ជើសង្ ើសក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនក ង្ៅាម្ក្បង្េស
កំង្ណើ ត បស់បត/ីក្បពនធ បស់អនក ឬក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់ឪពុកឬមាត យ បស់អនក ង្បើសិនអនកង្កើតង្ៅកនុខក្បង្េស
ចដ្លម្និចម្នជាក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់ឪពុកឬមាត យអនក ង្ហើយជាក្បង្េសចដ្លឪពុកឬមាត យ បស់អនកពុំចម្នជាអនក
 ស់ង្ៅក្សបែាបង់្ៅង្ពលអនកង្កើតម្កង្តោះ។ ទាខំង្នោះជាវធិីចតបីគត ់ចដ្លអនកអាែង្ក្ជើសង្ ើសក្បង្េសង្ដ្ើម្បែុីោះ
ង្ ម្ ោះ បស់អនក។ 

កា បញ្ចូលក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ ឬក្បង្េសង្យខខុស (ឧ. ក្បង្េសណាចដ្លអនកម្និអាែបញ្ជា កា់ម្
កា អោះអាខបាន) អាែង្ធវើឱ្យអនកបាតប់ខសិ់េធិេេួលបានេោិឋ កា  DV ឆ្ន ២ំ០២៤បាន។ 

២. ង្តើខញុ ំង្ៅចតអាែែុោះង្ ម្ ោះបានង្េ ក្បសិនង្បើខញុ ំម្និបានង្កើតង្ៅកនុខក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះអខង្តោះ? 

អនកង្ៅចតអាែមានសិេធែុិោះង្ ម្ ោះង្ោយចអែកង្លើលកេខណា ពី ង្នោះ។ េមី្យួ ក្បសិនបត/ីក្បពនធចដ្លជាអនកេេួល
អលតពីអនកង្កើតង្ៅកនុខក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ អនកអាែយកក្បង្េសង្យខាម្បតី/ក្បពនធអនកបាន។ 
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ង្ោយសា ចតអនកែុោះង្ ម្ ោះង្ោយចអែកង្ៅង្លើបតី/ក្បពនធអនក ង្ម្ៃ ោះអនកអាែេេួលេិោឋ កា អង្តត ក្បង្វសនប៍ាន 
លាឹកណាចតបត/ីក្បពនធ បស់អនកមានលកេណសម្បតតិសម្ក្សបអាែេេួលបានេិោឋ កា អង្តត ក្បង្វសនប៍ ុង្ណាណ ោះ។ អនក
ទាខំពី ក្តូវង្ធវើដ្ំង្ណើ  ជាម្យួគ្មន ង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិង្ោយង្ក្បើក្បាស់េិោឋ កា  DV ង្នោះ។ ដូ្ែគ្មន ង្នោះចដ្  កូនចដ្ល
ង្ៅកនុខបនាុក បស់អនកអាែ “យកក្បង្េសកំង្ណើ តង្យខាម្” ក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់ឪពុកឬមាត យបាន។  

េីពី  អនកអាែ “យកក្បង្េសកងំ្ណើ តង្យខាម្” ក្បង្េសកងំ្ណើ ត បស់ឪពុកឬមាត យ បស់អនកបាន ក្បសិនង្បើឪពុក
និខមាត យ បស់អនកម្និបានង្កើត ឬ ស់ង្ៅកនុខក្បង្េសកំង្ណើ ត បស់អនក ង្ៅង្ពលចដ្លអនកង្កើតង្េង្តោះ។ ជាេូង្ៅ 
បុគាលមាន កម់្និក្តូវបានចាតេុ់កថាជាក្បជាជនននក្បង្េសម្យួង្េដ្រាបណាង្គម្និបានង្កើត ឬែូលសញ្ជា តិង្ោយ
ក្សបែាបង់្េង្តោះ។ ឧទាហ ណ៍ង្ពលង្តោះង្គក្គ្មនច់តម្កេសេនកិែច (ម្កង្ដ្ើ ) ម្កសិកា ឬម្កង្ធវើកា 
បង្ណាដ ោះអាសននង្ៅកនុខក្បង្េសណាម្យួ ពួកង្គម្និអាែរាបជ់ាក្បជាពល ដ្ឋននក្បង្េសង្តោះបានង្េ។ 

ក្បសិនជាអនកង្សនើយកក្បង្េសង្យខាម្វធិីណាម្យួខាខង្លើ អនកក្តូវអតល់ជាកា ពនយល់ង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះ E-

DV កនុខសំណួ ង្លខ ៦។ 

កា បញ្ចូលក្បង្េសចដ្លមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះ ឬក្បង្េសង្យខកំង្ណើ តម្និក្តឹម្ក្តូវ (ឧ. ក្បង្េសណាចដ្លអនកម្និ
អាែបញ្ជា កា់ម្កា អោះអាខបាន) អាែង្ធវើឱ្យអនកម្និអាែ DV បាន។ 

៣. ង្ហតុអវីក្បជាជនង្ដ្ើម្ននក្បង្េសម្យួែំនួនម្និអាែែូល មួ្កនុខកម្មវធិី DV? 

ង្គ្មលបំណខ បស់កម្មវធិី DV គឺអតល់ឱ្កាសអង្តត ក្បង្វសនដ៍្ល់ក្បជាជនចដ្លម្និចម្នម្កពី “ក្បង្េសចដ្លមាន
ជនអង្តត ក្បង្វសន(៍ែូលង្ៅកានស់ហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ)ង្ក្ែើន” (high admission)។ ែាបស់ហ ដ្ឋអាង្ម្ កិក្សាយ
ពនយល់ពាកយ “ក្បង្េសចដ្លមានជនអង្តត ក្បង្វសនង៍្ក្ែើន” ថាជាក្បង្េសចដ្លមានក្បជាជនស ុប ៥០០០០ តក ់
ចដ្លេេួលបានេិោឋ កា ាម្ យៈក្គួសា និខកា ងា  ចដ្លបានែូលម្ក ស់ង្ៅកនុខសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិកនុខ យៈង្ពល
ក្បាឆំ្ន ែុំខង្ក្កាយ។ ជាង្ ៀខរាល់ឆ្ន  ំសាា បន័ង្សវកម្មសញ្ជា តិនិខអង្តត ក្បង្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ (USCIS) 
ជាអនកគណតង្លើតួង្លខននកា េេួលែូលនិខកា សំុសិេធ ិស់ង្ៅ បស់ជនអង្តត ក្បង្វសនក៍នុខក្បង្េេេិោឋ កា 
ក្គួសា និខកា ងា  កនុខ យៈង្ពលក្បាឆំ្ន ែុំខង្ក្កាយ ង្ដ្ើម្បកីំណតក់្បង្េសចដ្លអាែចាតែូ់លជា “ក្បង្េសចដ្ល
មានជនអង្តត ក្បង្វសនង៍្ក្ែើន” ង្ហើយក្បជាជនង្ដ្ើម្នន ក្បង្េសទាខំង្នោះនខឹពុំអាែែូល មួ្កម្មវធិី DV ក្បចាឆំ្ន ងំ្ ើ
យ។ ង្ោយសា ចតកា គណតង្នោះក្តូវបានង្ធវើង្ ើខជាង្ ៀខរាល់ឆ្ន  ំដូ្ង្ែនោះង្ហើយបានជាបញ្ា ីក្បង្េសចដ្លក្បជា
ជនង្ដ្ើម្អាែែូល មួ្ឬម្និអាែែូល មួ្មានផ្ទៃ ស់បតូ ពមី្យួឆ្ន ងំ្ៅម្យួឆ្ន ។ំ 
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៤. ង្តើេិោឋ កា  DV ឆ្ន ២ំ០២៤ ែំននួប ុតម នចដ្លនខឹអតល់ជូនង្ៅក្បជាជនង្ដ្ើម្ននតំបនន់ិខក្បង្េសចដ្លមានសិេធិ
ែុោះង្ ម្ ោះនមី្យួៗ?  

សាា បន័ង្សវកម្មសញ្ជា តិនខិអង្តត ក្បង្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ (USCIS) ជាអនកកណំតែ់នំួន DV ាម្តំបន់
នីម្យួៗង្ ៀខរាល់ឆ្ន  ំក្សបង្ៅាម្ ូបម្នតចដ្លបានចែខង្ៅកនុខមាក្ា ២០៣ (គ) ននែាបស់ដីពអីង្តត ក្បង្វសនន៍ិខ
សញ្ជា ត។ិ ែំននួេិោឋ កា ចដ្លក្កសួខកា ប េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខង្ែញជូនដ្ល់ក្បជាជនង្ដ្ើម្ននក្បង្េស
នីម្យួៗ នឹខក្តូវពឹខចអែកង្លើែំនួនកណំតា់ម្តំបន ់ែំននួង្បកេជនែុោះង្ ម្ ោះចដ្លម្កពកី្បង្េសនីម្យួៗ និខែនំួន 
ង្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះចដ្លមានលកេណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មនង់្ដ្ើម្បេីេួលបានេិោឋ កា ។ េិោឋ កា ចដ្លអាែអតល់ជូន
ង្ៅក្បជាជនង្ដ្ើម្ននក្បង្េសណាម្យួនឹខម្និង្លើសពីក្បាពំី ភាគ យននេិោឋ កា ស ុបង្ ើយ។ 

៥. ង្តើមានលកេខណា អវីខៃោះសក្មាបក់ក្ម្តិសិកានិខបេពិង្សាធនក៍ា ងា ? 

ែាបន់ខិបេបញ្ញតតិអង្តត ក្បង្វសន ៍បស់សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិតក្ម្ូវថា រាល់ង្បកេជន DV ទាខំអស់ក្តូវចតបញ្ចបក់ា 
សិកាយ ខង្ោែណាស់ក្តមឹ្កក្ម្តិវេិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្ៃង្សមើ ឬមានបេពិង្សាធនក៍ា ងា ពី ឆ្ន កំនុខ 
យៈង្ពលក្បាឆំ្ន ែុំខង្ក្កាយជាម្យួក្បង្េេកា ងា ចដ្លតក្ម្ូវឱ្យមានកា បណតុ ោះបណាត លឬបេពិង្សាធនយ៍ ខ
ង្ោែណាស់ពី ឆ្ន ងំ្េើបអាែបំង្ពញកា ងា ង្តោះបាន។ “កា សិកាកក្ម្តិវេិាល័យ ឬកា សិកាមានតនម្ៃង្សមើ” 
មាននយ័ថាបានបញ្ចបក់ា សិកាង្ោយង្ជាគជយ័ង្លើម្ុខវជិាា ចដ្លក្តូវែំណាយង្ពល ១២ឆ្ន  ំង្ៅថាន កប់ឋម្សិកា
និខម្ធយម្សិកាពីសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ឬកា បញ្ចបក់ា សិកាង្ោយង្ជាគជយ័កនុខក្បង្េសង្អេខង្េៀតង្លើម្ុខវជិាា អៃូវ
កា ង្ៅថាន កប់ឋម្សិកានិខម្ធយម្សិកា ចដ្លមានតនម្ៃក្បោកក់្បចហលង្ៅនឹខកា សិកាថាន កវ់េិាល័យង្ៅ
សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ មានចតកា សិកាម្ុខវជិាា អៃូវកា ប ុង្ណាណ ោះចដ្លក្តឹម្ក្តូវាម្លកេខណា ង្នោះបាន។ កម្មវធិីសិកា
ាម្ក្បពន័ធអុនីង្ធើណិត ឬសញ្ជញ បក័្តចដ្លមានតនម្ៃង្សមើ (ដូ្ែជាសញ្ជញ បក័្តតនម្ៃង្សមើេូង្ៅ (General Equivalency 

Diploma G.E.D) ម្និអាែេេួលយកបានង្ ើយ។ េស័តុាខននឯកសា បញ្ជា កក់ា សិកា ឬបេពិង្សាធនក៍ា ងា 
ក្តូវចតអដល់ជូនម្ស្តនតីកុខស ុលង្ៅង្ពលសមាា សសំុេិោឋ កា ។ 

ក្បសិនង្បើអនកគ្មម នលកេណៈសម្ក្សបង្ៅនឹខលកេខណា ននកា សិកា ឬបេពិង្សាធនក៍ា ងា ង្េង្តោះ អនកនឹខ
បាតប់ខសិ់េធេិេួលបានេិោឋ កា  ង្ហើយបដី/ក្បពនធនខិកូន បស់អនកនខឹម្និេេួលបានេោិឋ កា ង្ ើយ។ 

៦. ង្តើកា ងា ក្បង្េេណាចដ្លមានលកេណៈក្គបក់្គ្មនស់ក្មាប ់DV ? 
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ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខង្ក្បើក្បាស់េិនននយ័ O*Net Online  បស់ក្កសួខកា ងា សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ 
(DOL) ង្ដ្ើម្បកីណំតល់កេខណា សម្ក្សបង្លើបេពិង្សាធនក៍ា ងា ។ ក្បពន័ធេនិននយ័ O*Net Onlineចបខចែកបេ
ពិង្សាធនក៍ា ងា ជា “ក្បង្េេកា ងា ” ែំនួនក្បា។ំ ក្សបង្ពលចដ្លមានកា ងា ជាង្ក្ែើនក្តូវបានបញ្ចូលង្ៅកនុខង្គ
ហេំព ័ បស់ DOL ម្និចម្នក្គបក់ា ងា ទាខំអស់មានលកេណៈក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបក់ម្មវធិ ីDV ង្តោះង្េ។ ង្ដ្ើម្បែូីល
 មួ្កនុខកម្មវធិ ីDVាម្លកេខណា កា ងា  អនកក្តូវចតមានបេពិង្សាធនព៍ី ឆ្ន កំនុខកា ងា ចដ្លបានចាតែូ់លង្ៅកនុខ
ក្បង្េេកា ង្ក្តៀម្វជិាា ជីវៈជាកល់ាក ់(Specific Vocational Preparation (SVP) ចដ្លមានកក្ម្តិ ៧.០ ឬ ខពស់
ជាខង្នោះកនុខ យៈង្ពលក្បាឆំ្ន ែុំខង្ក្កាយ។   

ក្បសិនង្បើអនកគ្មម នលកេណសម្បតតិសម្ក្សបាម្លកេខណា ននកា សិកា ឬបេពិង្សាធនក៍ា ងា ក្គបក់្គ្មនង់្េង្តោះ 
អនកនឹខបាតប់ខសិ់េធិេេួលបានេិោឋ កា  ង្ហើយបដី/ក្បពនធនខិកូន បស់អនកនឹខម្និេេួលបានេិោឋ កា ង្ ើយ។ 

៧. ង្តើខញុ ំអាែចសវខ កកា ងា ចដ្លមានលកេណៈសម្ក្សបសក្មាប ់DV ង្ៅកនុខក្បពន័ធេនិននយ័ O*Net Online 
 បស់ក្កសួខកា ងា សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិបានង្ោយ ង្បៀបណា? 

ង្ៅង្ពលអនកែូលកនុខង្គហេពំ ័ O*Net Online សូម្អនុវតតាម្ជោំនខាខង្ក្កាម្ង្ដ្ើម្បកីំណតថ់ាកា ងា  បស់
អនកមានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មនឬ់ង្េ៖ 

១. ង្ក្កាម្ប តុូខ “Find Occupation”  សូម្ង្ក្ជើសង្ ើសយកប តុូខ “Job Family” ពីារាខចដ្លទាញែុោះ
ង្ក្កាម្បាន 

 ២. ចសវខ កកនុខារាខ “Job Family” ង្ក្ជើសង្ ើសង្ហើយ ែុែ “GO” 
 ៣. ែុែង្លើលីខ (link) សក្មាបក់ា ងា ជាកល់ាក ់បស់អនក 

 ៤. ង្ក្ជើសង្ ើសក្បអប ់“Job Zone” ង្ដ្ើម្បចីសវខ កង្លខក្បង្េេកា ងា ចដ្លបានកំណត ់និខកក្ម្តិ
កំណតក់ា ង្ក្តៀម្វជិាា ជីវៈជាកល់ាក ់(SVP)។ 

ឧទាហ ណ៍៖ ង្ក្ជើសង្ ើស “Aerospace Engineers” ។ ង្ៅខាខង្ក្កាម្ “Summary Report for Aerospace 

Engineers” ង្ក្កាម្ចអនក “Job Zone” អនកនឹខង្ ើញ “Job Zone 4” កក្ម្តិ SVP ៧.០ ង្ៅ < ៨.០ ។ ង្ោយង្ក្បើ
ក្បាស់ឧទាហ ណ៍ង្នោះ Aerospace Engineers គឺជាកា ងា មានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មន។់ 

សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្ សូម្ង្ម្ើល  DV - ង្គហេពំ ័អំពីបញ្ា ីកា ងា  ។ 

៨. ង្តើមានកា កណំតអ់ាយុអបបប មាង្ៅកនុខកា ែុោះង្ ម្ ោះ E-DV ឬង្េ? 

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
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គ្មម នកា កំណតអ់ាយុកនុខកា ែុោះង្ ម្ ោះង្ ើយ ប ុចនតលកេខណា ននកា សិកាថាន កវ់េិាល័យ ឬបេពិង្សាធនក៍ា ងា 
សក្មាបង់្បកេជនែម្បខនីម្យួៗង្ៅង្ពលែុោះង្ ម្ ោះ នឹខង្ធវើឱ្យង្បកេជនភាគង្ក្ែើនចដ្លមានអាយុង្ក្កាម្ ១៨ ឆ្ន មំ្និ
អាែែូល មួ្បាន។ 

កា បំង្ពញពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្អ ិែក្តនិូែសក្មាបក់ម្មវធីិ DV 

៩. ង្តើង្ពលណាខញុ ំអាែែុោះង្ ម្ ោះបាន? 

 យៈង្ពលែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន ២ំ០២៤ នឹខចាបង់្អតើម្ពីង្មា ខ ១២:០០ (នលៃក្តខ)់ Eastern Daylight Time 

(EDT) (GMT-4) ក្តូវនឹខនលៃពុធ េ០ី៥ ចខតុលា ឆ្ន ២ំ០២២  ហូតដ្ល់ង្មា ខ១២:០០ (នលៃក្តខ)់ Eastern 

Standard Time (EST) (GMT-5) ក្តូវនឹខនលៃអងាា   េ០ី៨ ចខវែិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២២។ ង្ ៀខរាល់ឆ្ន  ំមានង្បកេជនរាប់
លានតកប់ានែុោះង្ ម្ ោះ។ កា កំណត ់យៈង្ពលែុោះង្ ម្ ោះាម្កាលប ងិ្ែឆេខាខង្លើង្នោះ គឺង្ដ្ើម្បធីាតឱ្យបានថា
ង្បកេជនេេួលបានកា ជូនដ្ណឹំខកនុខ យៈង្ពលម្យួក្គបក់្គ្មន ់កដូ៏្ែជាអតល់ង្ពលង្វលាឱ្យទាខំង្បកេជនសំុេិោឋ កា  
និខសាា នេូតនិខសាា នកុខស ុល បស់ង្យើខមានង្ពលក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបង់្ ៀបែំនិខបញ្ចបក់ ណីនីម្យួៗង្ដ្ើម្បងី្ែញ
េិោឋ កា ជូនង្បកេជន។ 

ង្យើខង្លើកេឹកែិតតអនកឱ្យែុោះង្ ម្ ោះឱ្យបាន សួរានក់នុខ ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះ។ កា ែុោះង្ ម្ ោះដ្ង៏្ក្ែើនង្លើសលុបង្ៅែុខ
 ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះ អាែនឹខង្ធវើឱ្យក្បពន័ធកុពំយូេ ័ដ្ំង្ណើ  កា យឺត។ ង្យើខនខឹម្និេេួលយកកា ែុោះង្ ម្ ោះង្ក្កាយ
ង្ពលនលៃក្តខ ់EST ក្តូវនឹខនលៃអងាា   េី០៨ ចខវែិឆិកា ឆ្ម  ំ២០២២ ង្ ើយ។ 

១០. ខញុ ំង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ ង្តើខញុ ំអាែែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិ ីDV បានឬង្េ? 

បាន។ ង្បកេជនែុោះង្ ម្ ោះអាែសាិតង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ឬកនុខក្បង្េសម្យួង្អេខង្េៀត ង្ហើយពាកយែុោះង្ ម្ ោះអាែ
ោកព់ីេីណាកប៏ាន។ 

១១. ខញុ ំអាែែុោះង្ ម្ ោះបានចតម្ដខគតក់នុខ ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះនីម្យួៗចម្នង្េ? 

ចម្ន។ ែាបអ់នុញ្ជញ តឱ្យមានកា ែុោះង្ ម្ ោះចតម្ដខប ុង្ណាណ ោះសក្មាបង់្បកេជនមាន កក់នុខ ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះនីម្យួៗ។ 
ក្កសួខកា ប ង្េសអាង្ម្ កិង្ក្បើក្បាស់បង្ែចកវេិាេំង្នើប ចដ្លអាែដ្ឹខថាមានពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្ក្ែើនដ្ខ។ ង្បកេជន
ចដ្លែុោះង្ ម្ ោះង្ក្ែើនង្លើសពមី្ដខ នឹខបាតប់ខសិ់េធេិេួលបានេិោឋ កា  DV។ 

១២. ង្តើបត/ីក្បពនធខញុ ំ នខិខញុ ំអាែែុោះង្ ម្ ោះង្ ៀខៗខៃួនបានង្េ? 
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បាន។ បត/ីក្បពនធ អាែែុោះង្ ម្ ោះង្អេខគ្មន បាន ក្បសិនពកួង្គមានលកេណសម្បតតិចដ្លសម្ក្សប។ ក្បសិនង្បើមាន ក់
កនុខែំង្ណាម្បតី/ក្បពនធក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស មាន កង់្េៀតមានសិេធិោកព់ាកយជាង្បកេជនេេលួអលាម្ យៈបតី/ក្បពនធ
ចដ្លជាបង់្ ម្ ោះង្តោះបាន។ 

១៣. ង្តើសមាជិកក្គសួា ណាខៃោះចដ្លខញុ ំក្តវូបញ្ចូ លង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV  បស់ខញុ ំ? 

បតី/ក្បពនធ៖ ក្បសិនង្បើអនកង្ ៀបកា ង្ោយក្សបែាប ់អនកក្តូវបញ្ចូ លង្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធអនក ង្ទាោះង្គ ស់ង្ៅជាម្យួអនក
ឬម្និង្ៅជាម្យួកដ ីមានបណំខឬគ្មម នបណំខង្ធវើអង្តត ក្បង្វសនង៍្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិជាម្យួអនកកដ។ី អនកក្តូវបញ្ចូ ល
បតី/ក្បពនធអនក ង្បើង្ទាោះបីជាបែចុបបននង្នោះអនកកំពុខ ស់ង្ៅចបកគ្មន កង៏្ោយ ង្លើកចលខចតអនកបាន ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយ
ក្សបែាបប់ ុង្ណាណ ោះ។ កា  ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយក្សបែាបគ់ឺជាកា ក្ពម្ង្ក្ពៀខ វខបតីក្បពនធចដ្លង្ៅមានែណំខ
អាពាហ៍ពិពាហ៍ប ុចនត ស់ង្ៅចបកគ្មន  ង្ោយមានដ្ីកា សង្ក្ម្ែពីតុលាកា ។ ក្បសិនអនកនិខបត/ីក្បពនធ បស់អនកបាន
 ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយក្សបែាប ់បត/ីក្បពនធអនកនខឹម្និអាែង្ធវើអង្តត ក្បង្វសនជ៍ាម្យួអនកាម្ យៈកម្មវធិី DV ង្ ើ
យ។ ង្យើខនឹខម្និពនិយ័អនកង្ ើយ ក្បសិនជាអនកបញ្ចូ លង្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធចដ្លអនកបាន ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយក្សប
ែាបង់្តោះ។ ក្បសិនង្បើអនក ស់ង្ៅចបកគ្មន ង្ោយគ្មម នដ្ីកា សង្ក្ម្ែពីតុលាកា ង្េ អនកក្តូវបញ្ចូ លង្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ
 បស់អនក ង្បើង្ទាោះបីជាអនកមានគង្ក្មាខថានឹខចលខលោះគ្មន ម្ុនង្ពលអនកោកព់ាកយសំុេោិឋ កា ក្បង្េេ DV ឬបដី/
ក្បពនធ បស់អនកគ្មម នបណំខង្ៅអាង្ម្ កិជាម្យួអនកកង៏្ោយ។ ក្បសិនង្បើអនកម្និបានែុោះង្ ម្ ោះបត/ីក្បពនធ បស់អនក
ចដ្លមានលកេខណា សម្ក្សប ឬែុោះង្ ម្ ោះបគុាលង្អេខចដ្លម្និចម្នជាបត/ីក្បពនធ បស់អនក អនកនឹខបាតប់ខសិ់េធិ
េេួលបានេិោឋ កា ។ ក្បសិនង្បើអនកម្និទានប់ានង្ ៀបកា ក្សបែាបង់្ៅង្ពលែុោះង្ ម្ ោះង្នោះ ប ុចនតមានគង្ក្មាខង្ ៀប
កា ក្សបែាបត់ង្ពលអតគតវញិង្តោះ អនកម្និក្តូវែុោះង្ ម្ ោះអតគតបត/ីក្បពនធង្តោះង្ៅកនុខកម្មវធិីង្តោះង្ ើយ 
ង្ក្ពាោះកា ង្ធវើដូ្ង្ចាន ោះនឹខបណាដ លឱ្យអនកបាតប់ខសិ់េធិេេួលបានេិោឋ កា ។ ក្បសិនង្បើអនកបានចលខលោះគ្មន ង្ហើយ ឬ
បតី/ក្បពនធអនកបានេេួលម្ ណភាព អនកម្និចាបំាែប់ញ្ចូលង្ ម្ ោះពួកគ្មតក់នុខកា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកង្ ើយ។ 

ក ណីង្លើកចលខចតម្យួគតស់ក្មាបល់កេខណា ង្នោះគឺក្បសិនង្បើបតី/ក្បពនធ បស់អនកមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនក
កានស់្តហាីនកាត ែួង្ៅង្ហើយ។ ក្បសិនង្បើបតី/ក្បពនធ បស់អនកមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនកកានស់្តហាីនកាត អនកម្និ
ចាបំាែប់ញ្ចូ លង្ ម្ ោះពកួង្គង្ ើយ។ បត/ីក្បពនធចដ្លមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនកកានស់្តហាីនកាត នឹខម្និក្តូវកា 
េិោឋ កា  DV ង្ ើយ។ ដូ្ែង្នោះ ក្បសិនង្បើអនកង្ក្ជើសង្ ើសយក “married and my spouse IS a US citizen or U.S 

LPR (ង្ ៀបកា ង្ហើយ ង្ហើយបតី/ក្បពនធខញុ ំមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬជាអនកកានស់្តហាីនកាត)” ង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះ
 បស់អនក អនកនឹខម្និអាែបញ្ចូលពត័ម៌ានបចនាម្ង្េៀតអំពបីតី/ក្បពនធ បស់អនកង្េៀតបានង្ ើយ។ 
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កូនៗ៖ អនកក្តូវបញ្ចូ លពត័ម៌ានអំពីកូនៗអនកទាខំអស់ចដ្លង្ៅ ស់ ម្និទានង់្ ៀបកា  ង្ហើយមានអាយុង្ក្កាម្ ២១ 
ឆ្ន  ំគិតក្តឹម្ង្ពលចដ្លអនកែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ង្ទាោះបីង្គជាកូនបង្ខកើត បស់អនក ឬជាកូនែុខកដី (ង្បើង្ទាោះបីជា
អនកបានចលខលោះពឪីពុក/មាត យ បស់កូនៗង្តោះកង៏្ោយ) កូនៗ បស់បត/ីក្បពនធអនក ឬកូនៗចដ្លអនកបានយកម្ក
ែិញ្ច ឹម្ង្ោយក្សបង្ៅាម្ែាប ់បស់ក្បង្េសអនក។ អនកក្តូវបញ្ចូ លពត័ម៌ានកូនៗចដ្លមានអាយុង្ក្កាម្ ២១ ឆ្ន  ំ
គិតក្តឹម្ង្ពលចដ្លអនកែុោះង្ ម្ ោះាម្ង្អ ិែក្តនូិែ ង្បើង្ទាោះបីជាកូនៗទាខំង្តោះម្និសាន កង់្ៅជាម្យួអនក ឬអនកម្និ
មានបំណខឱ្យពួកង្គង្ៅ ស់ង្ៅាម្េិោឋ កា  DV កង៏្ោយ។ អនកម្និចាបំាែប់ញ្ចូ លពត័ម៌ានអំពីកូនៗ ចដ្លមាន
សញ្ជា តិអាង្ម្ កិឬកានស់្តហាីនកាតង្ ើយ ប ុចនតង្បើអនកបញ្ចូល កគ៏្មម នបញ្ជា អវីចដ្ ។ 

ឪពុកមាត យឬបខបែូនបង្ខកើត បស់ង្បកេជនគ្មម នសិេធិេេួលេោិឋ កា  DV កនុខតម្ជាអនកេេួលអលង្ ើយ ង្ហើយអនក
ម្និគួ បញ្ចូ លង្ ម្ ោះពួកង្គង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកចដ្ ។ 

ក្បសិនជាអនកបញ្ចូ លង្ ម្ ោះសមាជិកក្គួសា អនកង្ៅកនុខពាកយែុោះង្ ម្ ោះ ពួកង្គពុំចម្នចាបំាែក់្តូវចតែុោះង្ ម្ ោះសំុ
េិោឋ កា  ឬង្ធវើអង្តត ក្បង្វសន ៍ឬង្ធវើដ្ំង្ណើ  ង្ៅជាម្យួអនកង្ ើយ។ ប ុចនត ក្បសិនង្បើអនកម្និបានបញ្ចូលង្ ម្ ោះបដី/
ក្បពនធ ឬកូនៗ ឬបញ្ចូលង្ ម្ ោះបុគាលចដ្លម្និចម្នជាអនកក្តូវេេួលអល ពាកយសំុ បស់អនកនខឹក្តូវបានបដ្ិង្សធ
ង្ៅង្ពលអនកសមាា សសំុេិោឋ កា  ង្ហើយសមាជិកក្គួសា អនកនឹខម្និេេួលបានេិោឋ កា ង្ ើយ។ ក ណីង្នោះក្តូវ
ែំង្ពាោះចតអនកចដ្លក្តូវជាបដ/ីក្បពនធ នខិកូនៗង្ៅង្ពលែុោះង្ ម្ ោះពីដ្បំូខប ុង្ណាណ ោះ ម្និែំង្ពាោះបដី/ក្បពនធឬកូនៗចដ្ល
អនកមានង្ក្កាយង្ពលែុោះង្ ម្ ោះង្ ើយ។ ក្បសិនង្បើបតី/ក្បពនធ បស់អនកមានលកេណៈសម្បតតិក្គបក់្គ្មន ់ង្គកអ៏ាែែុោះ
ង្ ម្ ោះង្ោយច កពីអនកបានចដ្  ង្ទាោះបីជាអនកបានបញ្ចូលង្ ម្ ោះង្គង្ៅកនុខកា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកកង៏្ោយ ឱ្យចត
ពាកយែុោះង្ ម្ ោះទាខំពី ង្នោះមានពត័ម៌ានលម្ែតិអពំីបដ/ីក្បពនធនិខកូនៗកនុខក្គសួា អនក។ 

១៤. ង្តើខញុ ំក្តវូចតែុោះង្ ម្ ោះង្នោះង្ោយខៃួនឯខផ្ទា ល់ ឬអនកដ្នេអាែែុោះង្ ម្ ោះជំនួសខញុ ំបាន? 

អនកគួ ចតង្ ៀបែំនិខែុោះង្ ម្ ោះង្ោយខៃួនឯខ ប ុចនតអនកអាែឱ្យអនកដ្នេជួយ ែុោះង្ ម្ ោះឱ្យអនកបាន។ ម្និថាអនកែុោះ
ង្ ម្ ោះង្ោយខៃួនឯខ ាម្ យៈង្ម្ធាវ ីម្តិតេកតិ សាែញ់ាតិ ឬអនកដ្នេង្ធវើជំនួសអនកកដី កា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកក្តូវ
មានចតម្យួប ុង្ណាណ ោះ។ កនុខតម្ជាង្បកេជនែុោះង្ ម្ ោះ អនកក្តវូង្ធវើយ ខណាឱ្យពត័ម៌ានទាខំឡាយង្ៅកនុខពាកយែុោះ
ង្ ម្ ោះង្តោះក្តឹម្ក្តូវនិខង្ពញង្លញ។ កា ែុោះង្ ម្ ោះទាខំឡាយណាចដ្លម្និក្តឹម្ក្តូវឬម្និង្ពញង្លញ នឹខង្ធវើឱ្យ
អនកបាតប់ខសិ់េធិេេួលបានេោិឋ កា  DV ។ ង្បកេជន ែុោះង្ ម្ ោះក្តូវ កាង្លខកូតបញ្ជា ក ់(confirmation number) 
ង្ោយខៃួនឯខ ង្ដ្ើម្បពីកួង្គអាែាម្ោនលេធអលែុោះង្ ម្ ោះ បស់ង្គ ង្ោយង្ក្បើក្បាស់ Entrant Status Check ាម្
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 យៈង្គហេំព ័ dvprogram.state.gov។ ង្បកេជនែុោះង្ ម្ ោះគួ  កាលេធភាពអាែែូលង្ៅកានគ់ណនអីុីចម្ ល
ចដ្លង្គង្ក្បើក្បាស់ង្ៅកនុខកា ែុោះង្ ម្ ោះ E-DV ។ 

១៥. ខញុកំពុំខដ្ំង្ណើ  កា សំុេោិឋ កា អង្តត ក្បង្វសនក៍្បង្េេម្យួង្អេខង្េៀត ែួង្ៅង្ហើយ។ ង្តើខញុ ំង្ៅអាែែុោះង្ ម្ ោះ
កនុខកម្មវធិ ីDV បានង្េ? 

បាន។ 

១៦. ង្តើខញុ ំអាែទាញយក (download) និខ កាេុក (save) ពាកយែុោះង្ ម្ ោះ E-DV ជាេក្ម្ខក់ម្មវធិី Word ង្ហើយ
បំង្ពញវង្ៅង្ពលង្ក្កាយបានចដ្ ង្េ? 

ង្េ អនកនឹខម្និអាែ កាេុកពាកយែុោះង្ ម្ ោះ E-DV ង្ៅង្ក្បើកម្មវធិីម្យួង្អេខង្េៀតង្ដ្ើម្បបីំង្ពញង្ៅង្ពលង្ក្កាយបាន
ង្ ើយ។ អនកក្តូវចតបំង្ពញពត័ម៌ានង្ហើយបញ្ាូ នពាកយង្តោះង្ពលកំពុខអនឡាញ។ 

១៧. ង្តើខញុ ំអាែ កាេុកពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្ៅង្លើអុីនង្ធើណិតង្ហើយបំង្ពញវង្ៅង្ពលង្ក្កាយបានចដ្ ង្េ? 

ង្េ េក្ម្ខព់ាកយែុោះង្ ម្ ោះ E-DV ក្តូវបានកំណតឱ់្យបំង្ពញនិខបញ្ចូ លកនុខង្ពលចតម្តខប ុង្ណាណ ោះ។ អនកមាន យៈ
ង្ពល ៦០តេី រាបច់ាបព់ីង្ពលអនកទាញយកពាកយម្កបំង្ពញនិខបញ្ចូ លពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកាម្ យៈង្គ
ហេំព ័ E-DV។ ក្បសិនង្បើអនកបំង្ពញហួសពី ៦០តេី ង្ហើយម្និទានប់ានបញ្ចូលពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្ៅកនុខក្បពន័ធ
ង្អ ិែក្តូនិែង្េង្តោះ ក្បពន័ធកុំពយូេ ័នឹខលុបង្ចាលពត័ម៌ានចដ្លបានបញ្ចូលទាខំអស់។ ក្បពន័ធកុំពយូេ ័នឹខលុប
ង្ចាលរាល់ពត័ម៌ានទាខំឡាយណាចដ្លបានបំង្ពញម្និង្ពញង្លញ ង្ដ្ើម្បកុីំឱ្យក្បពន័ធក្ែលំង្ហើយចាតេុ់កថាកា 
ែុោះង្ ម្ ោះសាួនគ្មន នឹខពាកយចដ្លបំង្ពញង្ពញង្លញង្ៅង្ពលង្ក្កាយង្េៀត។ សូម្អានង្សែកដីចណតពំីកា  DV ឱ្យ
បានែាស់លាស់ ម្ុននឹខអនកចាបង់្អតើម្បំង្ពញពាកយង្លើក្បពន័ធអុីនង្ធើណិត ង្ដ្ើម្បដី្ឹខឱ្យែាស់ថាអនកក្តូវកា 
ពត័ម៌ានអវខីៃោះ។  

១៨. ខញុគំ្មម នឧបក ណ៍ង្សកនង្េ។ ង្តើខញុ ំអាែង្អញើ បូលតង្ៅន ណាមាន កឱ់្យង្គង្សកន  កាេុក ង្ហើយង្អញើាម្អុីចម្លម្ក
ឱ្យខញុ ំវញិ ង្ដ្ើម្បខីញុ ំយកវង្ៅង្ក្បើសក្មាបែុ់ោះង្ ម្ ោះបានង្េ? 

បាន! ឱ្យចត ូបលតង្តោះមានលកេណៈសម្ក្សបង្ៅាម្លកេខណា ដូ្ែមានចែខកនុខង្សែកដីចណត ំង្ហើយក្តូវបាន
បញ្ចូលាម្ក្បពន័ធង្អ ិែក្តនូិែក្សបង្ពលង្ពលជាម្យួកា បំង្ពញពាកយែុោះង្ ម្ ោះ E-DV។ អនកក្តូវង្ក្តៀម្ ូបលត
ចដ្លបានង្សកនឱ្យង្ហើយ ង្ៅង្ពលអនកកំពុខែុោះង្ ម្ ោះាម្អុីនង្ធើណិត។  ូបលតនខិពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្នោះម្និអាែ

https://dvprogram.state.gov/
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បញ្ចូលង្ៅង្ពលង្អេខគ្មន បានង្ ើយ។ ពាកយែុោះង្ ម្ ោះទាខំម្ូល ( ូបលតនិខពាកយ) អាែោកា់ម្ក្បពន័ធង្អ ិែក្តូ
និែពីសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ឬពីក្បង្េសង្អេខបាន។  

១៩. ង្បើសិនក្បពន័ធ E-DV បដ្ិង្សធម្និក្ពម្េេួលពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់ខញុ ំ ង្តើខញុ ំអាែបញ្ាូ នពាកយែុោះង្ ម្ ោះម្តខ
ង្េៀតបានង្េ? 

បាន! ក្បសិនកា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកក្តូវបានបំង្ពញក្តឹម្ង្មា ខ ១២ នលៃក្តខ ់Eastern Standard Time (EST) 

(GMT-5) ង្ៅនលៃអងាា   េ០ី៨ ចខវែិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២២។ អនកនខឹម្និ ខពនិយ័អវីង្ ើយែំង្ពាោះកា ែុោះង្ ម្ ោះពី ដ្ខ 
ក្បសិនង្បើក្បពន័ធ E-DV បានបដ្ិង្សធកា ែុោះង្ ម្ ោះង្លើកេីម្យួ បស់អនកង្ហើយង្តោះ។ ង្ោយសា ង្យើខម្និអាែ
ដ្ឹខពីភាព អាក ់អលួ បស់ក្បពន័ធអុីនង្ធើណិតជាម្ុន អនកអាែនឹខម្និេេួលពត័ម៌ានអំពកីា បដ្ិង្សធភាៃ ម្ៗង្ ើយ។ 
អនកអាែសាកលបខែុោះង្ ម្ ោះង្ក្ែើនដ្ខាម្ចដ្លចាបំាែ ់ ហូតដ្ល់ពាកយចដ្លង្ពញង្លញង្ជាគជយ័ ង្ហើយអនក
េេួលបានពត័ម៌ានបញ្ជា កថ់ាពាកយសំុ បស់អនកបានបញ្ាូ នង្ជាគជយ័ង្ហើយ។ ប ុចនតក្បសិនង្បើអនកេេួលបានកា 
បញ្ជា កង់្ហើយ មាននយ័ថាពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកង្ពញង្លញង្ហើយ អនកម្និក្តូវបញ្ាូ នពាកយបចនាម្ង្េៀតង្ ើយ។ 

២០. ង្តើខញុ ំអាែេេួលកា បញ្ជា កជ់ាសា ង្អ ិែក្តនូែិង្ពលណា បតា បព់ីខញុែុំោះង្ ម្ ោះង្ហើយ? 

អនកគួ ចតេេួលបានកា ជូនពត័ម៌ានបញ្ជា កភ់ាៃ ម្ៗ  មួ្ទាខំង្លខកូតបញ្ជា កច់ដ្លអនកក្តូវចតកតន់ខិ កាេុកអខចដ្
 ។ ប ុចនត ភាព អាក ់អលួ បស់ក្បពន័ធអុីនង្ធើណិតអាែង្ធវើឱ្យមានកា ពនា ង្ពល។ អនកអាែែុែប តុូខ “Submit” 
ង្ក្ែើនដ្ខាម្ចដ្លចាបំាែ ់ ហូតដ្ល់កា ោកព់ាកយបានបញ្ាូ នសពវក្គប ់ង្ហើយអនកេេលួបានកា បញ្ជា កព់ីក្បពន័ធ
ថាបានេេួលពាកយអនកង្ហើយ។ ប ុចនត ង្ៅង្ពលអនកេេួលបានកា បញ្ជា កង់្ហើយ អនកម្និក្តូវបញ្ាូ នពាកយម្តខង្េៀត
ង្ ើយ។ 

២១.  ខញុ ំបានែុែប ូតុខ “Submit” ង្ហើយ ប ុចនតម្និបានេេលួង្លខកូតបញ្ជា ក ់(Confirmation Number) ង្េ។ 
ក្បសិនខញុ ំបញ្ចូ លពាកយែុោះង្ ម្ ោះម្យួង្េៀត ង្តើខញុ ំនខឹក្តវូង្គបដ្ិង្សធឬង្េ? 

ក្បសិនអនកម្និបានេេួលង្លខកូតបញ្ជា កង់្េ បានង្សែកដថីាកា ែុោះង្ ម្ ោះ បស់អនកម្និក្តូវបានបញ្ចូលកនុខក្បពន័ធ
កុំពយូេ ័ង្ ើយ។ អនកក្តូវចតបញ្ចូ លពាកយែុោះង្ ម្ ោះម្យួង្េៀត។ វនឹខម្និក្តូវបានចាតែូ់លថាសាួនគ្មន ង្ ើយ។ ង្ៅ
ង្ពលចដ្លអនកេេួលបានង្លខកូតបញ្ជា កង់្ហើយ អនកម្និក្តូវែុោះង្ ម្ ោះម្តខង្េៀតង្ ើយ។ 

កា ង្ក្ជើសង្ ើស 

២២. ង្តើង្ធវើដូ្ែង្ម្តែង្េើបអាែដ្ឹខថាខញុ ំជាបង់្ ម្ ោះ? 
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អនកក្តូវង្ក្បើង្លខកូតបញ្ជា ក ់(confirmation number) ង្ដ្ើម្បែូីលង្ៅកានេ់ំព ័ច្កលេធអលង្បកេជន (Entrant 

Status Check) ចដ្លមានង្ៅកនុខង្គហេំព ័ E-DV ាម្ យៈ dvprogram.state.gov ចាបព់ីនលៃេ០ី៦ ចខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២៣ ដ្ល់នលៃ េី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤។ Entrant Status Check គឺជាវធិីចតម្យួគតច់ដ្លក្កសួខកា 
ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខអតល់ដ្ំណឹខដ្ល់អនក ក្បសិនអនកជាបង់្ ម្ ោះ កដូ៏្ែជាអតល់កា ចណតបំចនាម្អំពដី្ំង្ណើ  
កា សំុេិោឋ កា  បស់អនក កដូ៏្ែជាអតល់ពត័ម៌ានអំពីកាលប ងិ្ែឆេនិខង្ពលង្វលាសមាា សនេ៍ិោឋ កា អង្តត ក្បង្វសន៍
ដ្ល់អនក។ ង្ដ្ើម្បធីាតថាេិោឋ កា ចដ្លមានទាខំអស់ក្តូវបានង្ក្បើក្បាស់ ក្កសួខកា ប ង្េសអាង្ម្ កិអាែនឹខង្ក្បើ
ក្បាស់ Entrant Status Check ង្ដ្ើម្បងី្ក្ជើសង្ ើសង្បកេជនបចនាម្ង្េៀតបតា បព់ីនលៃេ០ី៦ ចខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២៣ ត
ង្ៅ។ សូម្ កាង្លខកូតបញ្ជា ក ់ហូតដ្ល់នលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤ កនុខក ណីមានពត័ម៌ានបចនាម្។ ង្គហ
េំព ័ក្កសួខកា ប ង្េសអាង្ម្ កិចតម្យួគត ់ចដ្លេេួលកា ែុោះង្ ម្ ោះាម្អុីនង្ធើណិតកនុខកម្មវធិី DV នខិកា ច្ក
លេធអលង្បកេជន (Entrant Status Check) គឺ dvprogram.state.gov។ 

ក្កសួខកា ប ង្េសនឹខម្និទាកេ់ខអនកង្ដ្ើម្បកី្បាបថ់ាអនកជាបង់្ ម្ ោះង្តោះង្ ើយ (សូម្ង្ម្ើល សំណួ សួ ញឹកញាប់
បំអុតង្លខ ២៥)។ 

២៣. ង្តើង្ធវើដូ្ែង្ម្តែង្េើបខញុ ំដ្ខឹថាខញុ ំម្និជាបង់្ ម្ ោះ? ង្តើង្គនឹខជូនដ្ណឹំខម្កខញុ ំឬយ ខណា? 

ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខម្និអតល់ដ្ណឹំខដ្ល់អនកង្ោយផ្ទា ល់ង្ ើយ ក្បសិនង្បើពាកយែុោះង្ ម្ ោះ បស់
អនកម្និបានជាបក់ា ង្ក្ជើសង្ ើស។ អនកអាែច្កលេធអលពាកយែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤បាន ាម្ យៈ 
Entrant Status Check ង្លើង្គហេំព ័  E-DV dvprogram.state.gov ចាបព់ីនលៃេ០ី៦ ចខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
ដ្ល់នលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤។ សូម្ កាង្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អនក ហូតដ្ល់យ ខង្ោែណាស់ក្តមឹ្នលៃេី 
៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤។ (ពត័ម៌ានពីលេធអលសក្មាបក់ម្មវធិី DV ឆ្ន មំ្ុន គឺDV ឆ្ន ២ំ០២៣ អាែែូលង្ៅង្ម្ើល
បានាម្ក្បពន័ធអុិនង្ធើណិត ហូតដ្ល់នលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៣)។ 

២៤. ង្តើខញុ ំក្តវូង្ធវើដូ្ែង្ម្តែក្បសិនង្បើខញុ ំបាតង់្លខកូតបញ្ជា ក ់(confirmation number)  បស់ខញុ ំ? 

អនកក្តូវមានង្លខកូតបញ្ជា កង់្ដ្ើម្បែូីលង្ៅ Entrant Status Check ។ ឥ ូវង្នោះមានកម្មវធិីចដ្លអាែង្ក្បើក្បាស់
បានង្ៅកនុខ  Entrant Status Check (ESC) ង្ៅង្លើង្គហេពំ ័ បស់ E-DV ចដ្លនឹខអនុញ្ជញ តឱ្យអនកទាញយក
ង្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អនកម្កវញិាម្ យៈអាសយោឋ នអុីចម្ លចដ្លអនកបានែុោះង្ ម្ ោះ ង្ោយបញ្ចូលនូវពត័ម៌ាន
ផ្ទា ល់ខៃួនម្យួែនំួនង្ដ្ើម្បបីញ្ជា កព់អីតតសញ្ជញ ណ បស់អនក។ 

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/
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សាា នេូតអាង្ម្ កិនិខសាា នកុខស ុល ក្ពម្ទាខំម្ជឈម្ណា លសាា នកុខស ុលង្ខនថាកគ់ី (Kentucky Consular 

Center) ម្និអាែច្កលេធអលជូនអនក ឬអតល់ជាង្លខកូតបញ្ជា ក ់បស់អនកង្ោយផ្ទា ល់បានង្េ (ង្ក្ៅចតពីាម្ យៈ
កម្មវធិីទាញយកចដ្លមានង្ៅកនុខ Entrant Status Check ប ុង្ណាណ ោះ)។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិម្និ
អាែអតល់ជាបញ្ា ីអនកជាបង់្ ម្ ោះង្ដ្ើម្បបីនតដ្ំង្ណើ  កា េោិឋ កា បានង្ ើយ។  

២៥. ង្តើខញុ ំនឹខេេួលបានពត័ម៌ានពីក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិាម្ យៈអុីចម្ លឬនក្បសណីយ?៍ 

ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខម្និង្អញើលិខិតជូនដ្ំណឹខអវីដ្ល់អនកង្ ើយ។  ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនខឹ
ម្និង្អញើជាអុីចម្ លង្ដ្ើម្បអីតល់ជូនដ្ំណឹខដ្ល់បគុាលណាមាន កថ់ាង្គបានជាបង់្ ម្ ោះង្ ើយ ង្ហើយកគ៏្មម នគង្ក្មាខថានឹខ
ង្ក្បើក្បាស់អុីចម្ លសក្មាបង់្គ្មលបំណខង្នោះកនុខកម្មវធិី DV ក្បចាឆំ្ន ២ំ០២៤ ង្នោះចដ្ ។ ក្បសិនង្បើអនកជាង្បកេជន
ជាបង់្ ម្ ោះ អនកនឹខេេួលបានកា ទាកេ់ខាម្អុីចម្ លអំពកីា សមាា សនសំុ៍េិោឋ កា  បស់អនកបតា បព់ីអនកបានង្្ៃើយ
តបង្ៅនឹខង្សែកដជូីនដ្ណឹំខអំពីង្សែកតីចណតងំ្ៅង្លើ Entrant Status Check ប ុង្ណាណ ោះ ។ អុីចម្ លទាខំង្នោះនខឹ
ម្និអដល់ពត័ម៌ានអពំីកាលប ងិ្ែឆេនិខង្ពលង្វលាសមាា សនង៍្ ើយ។ អុីចម្ លទាខំង្នោះក្គ្មនច់តក្បាបអ់នកឱ្យែូលង្ៅង្គ
ហេំព ័ Entrant Status Check សក្មាបព់ត័ម៌ានលម្ែតិប ុង្ណាណ ោះ។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិអាែនឹខង្អញើ
ជាអុីចម្ ល លឹំកដ្ល់ង្បកេជន DV ឱ្យែូលង្ៅង្ម្ើល ESC ង្ដ្ើម្បចី្កង្ម្ើលលេធអល បស់ខៃួន។ ប ុចនតអុីចម្ លទាខំ
ង្តោះនឹខម្និបញ្ជា កថ់ាង្បកេជនបានជាបង់្ ម្ ោះឬម្និបានជាបង់្ ើយ។ 

មានចតង្គហេំព ័ចដ្លបញ្ចបង់្ោយ “.gov” ប ុង្ណាណ ោះ ចដ្លជាង្គហេំព ័អៃូវកា  បស់ ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ 
ង្គហេំព ័ង្អេខង្េៀតជាង្ក្ែើន (ឧ. ចដ្លបញ្ចបង់្ោយ “.com”  “.org” ឬ “.net”) អតល់ជាពត័ម៌ានសដីអពំីង្សវកម្ម
ពាកព់ន័ធនខឹអង្តត ក្បង្វសន ៍នខិេិោឋ កា ចដ្ ។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិម្និបានយល់ក្ពម្ គ្មកំ្េ ឬ
ឧបតាម្ាជាពត័ម៌ានឬឯកសា ណាម្យួចដ្លមានង្ៅង្លើង្គហេំព ័ទាខំង្តោះង្ ើយ។ 

សា ក្ពមាន៖ អនកអាែនខឹេេលួអុីចម្ លពីង្គហេំព ័ម្យួែនំួន ចដ្លបង្ញ្ជឆ តអនកឱ្យង្អញើជាសាែក់្បាក ់ឬអតល់ជា
ពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខៃួនជាង្ដ្ើម្។ អនកអាែក្តូវង្គទាម្ទា បខក់្បាកង់្លើពាកយែុោះង្ ម្ ោះ និខពត័ម៌ានអំពីនតីិវធិីអង្តត ក្បង្វ
សនជ៍ាង្ដ្ើម្ ចដ្លាម្ពតិង្ៅពត័ម៌ានទាខំង្នោះមានអតល់ជូនង្ោយឥតគតិនលៃង្ៅង្លើង្គហេំព ័ក្កសួខកា ប ង្េស
សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ travel.state.gov ឬាម្ យៈង្គហេពំ ័សាា នេូត ឬសាា នកុខស ុលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ បចនាម្ពីង្នោះ 
សាា បន័ឬង្គហេំព ័ទាខំង្នោះអាែនឹខពាយម្លួែលុយ បស់អនក ង្ោយគិតនលៃង្ៅង្លើង្សវកម្មង្អេខៗពាកព់ន័ធនឹខ 
DV ជាង្ដ្ើម្។ ក្បសិនង្បើអនកង្អញើក្បាកង់្ៅសាា បន័ឬង្គហេំព ័ចដ្លពុំចម្នជា បស់ ោឋ េបិាលអាង្ម្ កិទាខំង្នោះណា

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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ម្យួង្ហើយ ង្តោះពួកង្គអាែនខឹឈបទ់ាកេ់ខជាម្យួអនកភាៃ ម្។ ង្ហើយអនកកម៏្និក្តូវង្អញើពត័ម៌ានផ្ទា ល់ខៃួនង្ៅឱ្យង្គ
ហេំព ័ទាខំង្នោះចដ្  ង្ោយសា វអាែជាកា លួែឬចកៃខបនៃំអតតសញ្ជញ ណ បស់អនកជាង្ដ្ើម្។ 

អុីចម្ លង្បាកបង្ញ្ជឆ តទាខំង្នោះអាែង្អញើម្កពជីនចដ្លបនៃំថាមានេំតកេ់នំខជាម្យួនឹខម្ជឈម្ណា លសាា នកុខស ុល
ង្ខនថាកគ់ី (Kentucky Consular Center)  បស់ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ សូម្ែខចាថំា  ោឋ េបិាល
អាង្ម្ កិនឹខម្និង្អញើអុីចម្ លង្ដ្ើម្បអីតល់ដ្ំណឹខដ្ល់ង្បកេជនថាពួកង្គជាបង់្ ម្ ោះង្េ ង្ហើយកគ៏្មម នគង្ក្មាខថានឹខង្ក្បើ
ក្បាស់អុីចម្ លសក្មាបក់ម្មវធិ ីDV ក្បចាឆំ្ន ២ំ០២៤ ង្នោះចដ្ ។ ក្កសួខកា ប ង្េសនឹខម្និតក្ម្វូឱ្យអនកង្អញើេឹកក្បាក់
ាម្នក្បសណីយ ៍ឬាម្ង្សវកម្មង្វសង្សាើន យូង្នៀន (Western Union) ចដ្  ង្បើង្ទាោះបីជាង្ៅង្ពលោកព់ាកយសំុ
សិេធិ ស់ង្ៅពីសាា បន័ USCIS តក្ម្វូឱ្យមានកា បខន់លៃកដ។ី 

២៦. ង្តើង្បកេភាពប ុតម នតកន់ឹខក្តវូបានង្ក្ជើសង្ ើសសក្មាប ់DV ឆ្ន  ំ២០២៤? 

 DV ក្បចាឆំ្ន ២ំ០២៤ង្នោះ នខឹមានេិោឋ កា ែំននួ ៥៥០០០ ែាប។់ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខ
ង្ក្ជើសង្ ើសង្បកេភាពង្លើសពី ៥៥០០០តក ់ង្ដ្ើម្បបីំង្ពញង្បកេភាពខៃោះចដ្លនឹខម្និេេលួបានេិោឋ កា កដូ៏្ែជា
ង្បកេភាពខៃោះង្េៀតចដ្លនឹខង្បាោះបខក់ ណី បស់ង្គ។ ប ុចនត ែំណុែង្នោះកម៏ាននយ័ថា អាែនឹខម្និមានែនំួន
េិោឋ កា ក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបអ់នកចដ្លបានជាបង់្ ម្ ោះដ្ំបូខៗអខចដ្ ។ យ ខណាម្ញិ ក្កសួខកា ក្បង្េសង្ក្បើវធិី
ង្នោះកង៏្ដ្ើម្បងី្ក្បើឱ្យអស់េិោឋ កា ទាខំ៥៥០០០ែាបច់ដ្ ។ 

អនកអាែច្ក Entrant Status Check ាម្ង្គហេំព ័ បស់ E-DV ង្ដ្ើម្បពីិនិតយង្ម្ើលថាអនកបានជាបង់្ ម្ ោះង្ដ្ើម្បបីនត
ដ្ំង្ណើ  កា សំុេិោឋ កា ង្ៅម្ុខង្េៀតឬអត ់កដូ៏្ែជាង្ដ្ើម្បបីនតាម្ោនក ណី បស់អនកអខចដ្ ។ កា សមាា សន៍
សក្មាបក់ម្មវធិ ីDV ឆ្ន ២ំ០២៤ នឹខចាបង់្អតើម្ង្ៅចខតុលា ឆ្ន ២ំ០២៣ សក្មាបអ់នកជាបង់្ ម្ ោះចដ្លបានបំង្ពញ
ឯកសា កដូ៏្ែជាពត័ម៌ានទាខំឡាយម្ុនកា សមាា សន ៍ដូ្ែចដ្លបានចណតងំ្ៅកនុខង្សែកដីជូនដ្ណឹំខ។ ង្បកេជន
ជាបង់្ ម្ ោះចដ្លបានអតល់ពត័ម៌ានង្ៅាម្កា តក្ម្ូវអស់ង្ហើយ នឹខេេួលបានពត័ម៌ានសដីពីកា សមាា សន ៍បស់ពួក
ង្គាម្ យៈ Entrant Status Check ង្ៅង្លើង្គហេំព ័ បស់ E-DV ពីបនួង្ៅក្បាមំ្យួសបាត ហ៍ ម្ុនកិែចសមាា សន៍
 បស់ង្គជាម្យួនឹខម្ស្តនតកុីខស ុល។ 

ជាង្ ៀខរាល់ចខ េិោឋ កា នឹខក្តូវង្ែញជូនដ្ល់ង្បកេជនចដ្លមានលកេណៈក្គបក់្គ្មនង់្ដ្ើម្បេីេួលបានេិោឋ កា កនុខចខ
ង្តោះ ឱ្យចតង្ៅមានេិោឋ កា ។ ង្ៅង្ពលចដ្លេិោឋ កា  DV ទាខំ ៥៥០០០ ែាប ់ក្តូវបានង្ែញជូនអស់ង្ហើយ
ង្តោះ កម្មវធិីកន៏ឹខបញ្ចបច់ដ្ ។ ែំនួនេិោឋ កា អាែក្តូវបានង្ែញជូនអស់ម្ុនចខកញ្ជញ  ២០២៤។ ង្បកេជនជាប់
ង្ ម្ ោះចដ្លមានបណំខែខេ់េួលបានេិោឋ កា  ក្តូវចតង្ក្តៀម្ខៃួនឱ្យបានសម្ក្សបសក្មាបក់ ណី បស់ពកួង្គ។ 
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ង្បកេជនចដ្លជាបង់្ ម្ ោះង្ោយកា ង្ក្ជើសង្ ើសង្ោយនែដ្នយម្និចម្នមាននយ័ថាង្គនខឹេេួលបានេិោឋ កា ង្តោះ
ង្េ។ កា ជាបង់្ ម្ ោះង្នោះក្គ្មនច់តមាននយ័ថាអនកមានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មនង់្ដ្ើម្បែុីោះង្ ម្ ោះសំុេិោឋ កា  DV 
ប ុង្ណាណ ោះ។ ក្បសិនង្បើង្លខង្ ៀខ បស់អនកមានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មនស់ក្មាបដ់្ំង្ណើ  កា ង្ែញេិោឋ កា ែុខ
ង្ក្កាយ អនកអាែមានឱ្កាសខពស់កនុខកា េេួលបានេិោឋ កា  DV។ មានចតេិោឋ កា  ៥៥០០០ ែាបប់ ុង្ណាណ ោះ 
ចដ្លនឹខង្ែញជូនង្បកេជនចដ្លមានលកេណសម្បតតិដូ្ែង្នោះ។ 

២៧. ង្តើង្បកេជនែុោះង្ ម្ ោះបានង្ជាគជយ័នឹខក្តវូបានង្ក្ជើសង្ ើសយ ខដូ្ែង្ម្តែ? 

កា ជូនដ្ំណឹខននកា ង្ក្ជើសង្ ើសជាអៃូវកា នឹខង្ធវើង្ ើខាម្ យៈ Entrant Status Check ចដ្លអាែែូលង្ម្ើលបាន
ចាបព់ីនលៃេ០ី៦ ចខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២៣  ហូតដ្ល់នលៃេី ៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤ ង្ៅង្លើង្គហេំព ័ E-DV 

dvprogram.state.gov។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិម្និអតល់ដ្ណឹំខឬលិខតិាម្ យៈអុីចម្ ល ឬ
នក្បសណីយង៍្ៅង្បកេជនង្ ើយ។ រាល់អុីចម្ លឬសំបុក្តាម្នក្បសណីយទ៍ាខំឡាយណាចដ្លបញ្ជា កថ់ាអនកក្តវូ
បានង្ក្ជើសង្ ើសង្ដ្ើម្បេីេួល DV ចដ្លគ្មម នក្បេពម្កពីក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ គឺម្និក្តឹម្ក្តវូក្សប
ែាបង់្ ើយ។ រាល់េំតកេ់ំនខាម្អុីចម្ លចដ្លអនកេេួលបានពីក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ នឹខក្បាប់
អនកឱ្យង្ៅង្ម្ើលកនុខ Entrant Status Check សក្មាបព់ត័ម៌ានបចនាម្អំពីពាកយសំុេិោឋ កា  បស់អនក។ ក្កសួខកា 
ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខម្និង្សនើឱ្យអនកង្អញើេឹកក្បាកា់ម្នក្បសណីយ ៍ឬាម្ង្សវកម្មង្អេខង្េៀតដូ្ែជាង្វសង្សាើ
ន យូង្នៀន (Western Union) ង្តោះង្ ើយ ង្លើកចលខចតង្ពលអនកសំុសិេធិ ស់ង្ៅពីសាា បន័ USCIS។ សូម្ង្ម្ើល
ពត័ម៌ានបចនាម្ង្ៅេីង្នោះអពំកីា ោកព់ាកយសំុសិេធិ ស់ង្ៅពីសាា បន័ USCIS។ 

ក្គបព់ាកយែុោះង្ ម្ ោះទាខំអស់ចដ្លេេួលបានពតីំបនន់ីម្យួៗក្តូវបានកំណតង់្ោយង្លខង្ោយច កពីគ្មន ។ ង្ៅ 
ដូ្វកាលបញ្ចបន់នកា ែុោះង្ ម្ ោះ ក្បពន័ធកុំពយូេ ័នឹខង្ក្ជើសង្ ើសពាកយែុោះង្ ម្ ោះង្ោយនែដ្នយពីបណាត ពាកយែុោះង្ ម្ ោះ
ទាខំអស់ចដ្លបានេេួលពីតបំនន់ីម្យួៗ។ កនុខតបំនន់មី្យួៗ ពាកយែុោះង្ ម្ ោះេីម្យួចដ្លបានង្ក្ជើសង្ ើសង្ោយ
នែដ្នយ នឹខកាៃ យជាក ណីដ្បំូខចដ្លែុោះកនុខបញ្ា ី។ ពាកយែុោះង្ ម្ ោះេីពី ចដ្លបានង្ក្ជើសង្ ើសង្ោយនែដ្នយ នឹខ
កាៃ យជាក ណីេីពី ។ល។ រាល់ពាកយែុោះង្ ម្ ោះទាខំអស់ចដ្លេេួលបានពីតំបនន់ីម្យួៗកនុខ ដូ្វកាលែុោះង្ ម្ ោះ
នឹខមានឱ្កាសង្សមើៗគ្មន ។ ង្ៅង្ពលចដ្លពាកយែុោះង្ ម្ ោះក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស ង្បកេជននឹខេេួលបានពត័ម៌ានអំពី
កា ជាបង់្ ម្ ោះាម្ យៈ Entrant Status Check ចាបព់ីនលៃេ០ី៦ ចខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២៣ ង្ៅកនុខង្គហេំព ័ E-DV 
dvprogram.state.gov។ ក្បសិនង្បើអនកក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើស ង្ហើយអនកង្្ៃើយតបង្ៅនខឹង្សែកតីចណតចំដ្លបាន
អតល់ជូនាម្អុីនង្ធើណិតង្ៅង្លើ Entrant Status Check ម្ជឈម្ណា លសាា នកុខស ុលង្ខនថាកគ់ី ននក្កសួខកា 
ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ នឹខចាបង់្អដើម្ដ្ំង្ណើ  កា សំុណំុង្ ឿខ បស់អនក  ហូតដ្ល់ង្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះក្តូវបាន

https://dvprogram.state.gov/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/adjustment-of-status-in-the-united-states.html
https://dvprogram.state.gov/
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ចណតងំ្ដ្ើម្បែូីលសមាា សសំុេិោឋ កា ង្ៅសាា នេូត ឬសាា នកុខស ុលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ឬ ហូតដ្ល់ង្បកេជនចដ្លង្ៅ
សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិង្ហើយកំពុខោកព់ាកយសំុសិេធិ ស់ង្ៅបានោកព់ាកយង្ៅកានក់ា យិល័យ USCIS។ 

២៨. ង្ពលង្នោះខញុ ំសាិតង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ ក្បសិនង្បើជាបង់្ ម្ ោះ ង្តើខញុ ំអាែសំុសិេធិ ស់ង្ៅពីសាា បន័ USCIS បាន
ង្េ? 

បាន! កនុខក ណីចដ្លអនកមានលកេណសម្បតតិសម្ក្សបកនុខកា សំុសិេធិ ស់ង្ៅ ង្ក្កាម្បេបញ្ញតតិននមាក្ា ២៤៥ 
ននែាបស់តីពអីង្តត ក្បង្វសនន៍ិខសញ្ជា តិ (INA) អនកអាែោកព់ាកយង្ៅកានស់ាា បន័ USCIS ង្ដ្ើម្បសំុីសិេធិជាអនក ស់
ង្ៅអែិនស្តនតយប៍ាន។ អនកក្តូវក្បាកដ្ថាសាា បន័ USCIS អាែដ្ំង្ណើ  កា ក ណី បស់អនកបាន មួ្មាន កា ែុោះង្ ម្ ោះ
បតី/ក្បពនធ ឬសក្មាបកូ់នៗង្ក្កាម្អាយុ ២១ឆ្ន  ំ បស់អនកចដ្លង្ៅក្បង្េសង្អេខឱ្យបាន ម្ុននលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ
២០២៤ ង្ោយសា ង្ពលកាលប ងិ្ែឆេង្នោះម្កដ្ល់ សិេធិ បស់អនកង្ៅកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន ២ំ០២៤ នឹខអុតសុពល
ភាព។ ក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខម្និអនុម្ត័ង្លើេិោឋ កា  ឬង្ធវើកា ផ្ទៃ ស់បតូ សិេធិ ស់ង្ៅណាម្យួ
សក្មាបក់ម្មវធិី DV ឆ្ន ២ំ០២៤ ង្ ើយ បតា បយ់ប ់EDT ង្ៅនលៃេី ៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤។ 

២៩. ក្បសិនង្បើខញុ ំជាបង់្ ម្ ោះ ង្តើខញុ ំមាន សិេធិយូ ប ុណាណ ង្ដ្ើម្បែុីោះង្ ម្ ោះសំុេិោឋ កា  DV? 

ក្បសិនង្បើអនកជាបង់្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ២០២៤ អនកមានសិេធិែុោះង្ ម្ ោះសំុេិោឋ កា ចតក្តឹម្កនុខអំ ុខឆ្ន សំា ង្ពើ
ពនធ ២០២៤  បស់ ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិប ុង្ណាណ ោះ ង្ពាលគឺចាបង់្អតើម្ពីនលៃេី១ ចខតុលា ឆ្ន ២ំ០២៣  ហូត
ដ្ល់នលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤។ ង្បកេជនចដ្លជាបង់្ ម្ ោះក្តូវោកព់ាកយសំុេិោឋ កា ឱ្យបានឆ្បប់ំអុតង្ៅង្ពល
ចដ្លង្វណក ណី បស់ពួកង្គមានសុពលភាព។ 

ក្គបង់្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះចដ្លមានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មន ់ក្តវូចតេេួលេិោឋ កា  ឬសំុសិេធិ ស់ង្ៅឱ្យបានម្ុន 
បញ្ចបឆ់្ន សំា ង្ពើពនធ ង្ោយគ្មម នក ណីង្លើកចលខ។ សូម្បញ្ជា កថ់ាគ្មម នកា បនតអតាក្បង្យជនក៍ម្មវធិី DV ង្ៅឆ្ន ំ
បតា បស់ក្មាបង់្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះចដ្លម្និបានេេួលេោិឋ កា ក្តឹម្នលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤ (ង្ៅង្ពល
បញ្ចបឆ់្ន សំា ង្ពើពនធ) ង្តោះង្ ើយ។ បចនាម្ពីង្នោះ បតី/ក្បពនធនិខកូនៗចដ្លេេួលបានសិេធិាម្ យៈង្បកេជនជាប់
ង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិ ីDV ឆ្ន ២ំ០២៤ អាែេេួលបានេិោឋ កា ង្ៅកនុខក្បង្េេ DV ចាបព់ីនលៃេី១ ចខតុលា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
ដ្ល់ នលៃេី៣០ ចខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២៤ ប ុង្ណាណ ោះ។ ង្បកេភាពចដ្លបានែុោះង្ ម្ ោះពីង្ក្ៅក្បង្េសនឹខេេួលបានង្សែកតី
ជូនដ្ណឹំខអពំីកា សមាា សពីក្កសួខកា ប ង្េសសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ាម្ យៈ Entrant Status Check ង្ៅង្លើង្គហ
េំព ័ E-DV ពីបនួង្ៅក្បាមំ្យួសបាត ហ៍ម្ុនង្ពលកណំតឱ់្យសមាា សន។៍ 
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៣០. ក្បសិនង្បកេជនជាបង់្ ម្ ោះបានសាៃ ប ់ង្តើក ណីង្នោះនឹខង្ៅជាយ ខណា? 

ក្បសិនង្បើង្បកេភាពជាបង់្ ម្ ោះបានសាៃ បម់្ុនង្ធវើដ្ំង្ណើ  ង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ឬសំុសិេធិ ស់ង្ៅ ក ណី DV ង្តោះ នឹខ
ក្តូវបិេង្ោយសវ័យក្បវតតិ។ បត/ីក្បពនធឬកូនៗចដ្លេេួលសិេធិាម្ យៈង្បកេជនជាបែ់ម្បខចដ្លសាៃ បង់្តោះ កន៏ខឹ
អស់សិេធិេេួលេិោឋ កា  DV ចដ្ ។ រាល់េិោឋ កា ណាចដ្លបានង្ែញជូនពកួង្គនឹខក្តូវបានលុបវញិ។ 

កា បខន់លៃ 

៣១. ង្តើកា ែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DVក្តវូបខន់លៃអស់ប ុតម ន? 

កា ែុោះង្ ម្ ោះាម្ក្បពន័ធង្អ ិែក្តនូិែពុំតក្ម្វូឱ្យមានកា បខន់លៃអវីង្ ើយ។ ប ុចនត ក្បសិនង្បើអនកជាបង់្ ម្ ោះ ង្ហើយ
ោកព់ាកយសំុេិោឋ កា  DV អនកក្តូវបខន់លៃពាកយសំុេិោឋ កា ង្ៅង្ពលែុោះង្ ម្ ោះសំុេិោឋ កា និខសមាា សង្ោយផ្ទា ល់
ង្ៅង្បឡាក ក្បចាកុំខស ុល ង្ៅឯសាា នកុខស ុល ឬសាា នេូតសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ ក្បសិនង្បើអនកជាង្បកេជនជាប់
ង្ ម្ ោះសាិតង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិក្សាប ់ង្ហើយអនកោកព់ាកយសំុសិេធិ ស់ង្ៅង្ៅកានស់ាា បន័ USCIS អនកនឹខក្តូវបខ់
នលៃតតចដ្លតក្ម្ូវង្ោយផ្ទា ល់ង្ៅសាា បន័ USCIS។ ក្បសិនង្បើអនកជាបង់្ ម្ ោះ អនកនខឹេេួលបានពត័ម៌ានលម្ែតិ
អំពីកា បខន់លៃចដ្លតក្ម្ូវសក្មាបព់ាកយសំុេិោឋ កា  DV នខិអង្តត ក្បង្វសន ៍មួ្ជាម្យួនខិកា ចណត ំចដ្លបានអតល់
ជូនាម្ យៈង្គហេំព ័ E-DV គឺ dvlottery.state.gov ។ 

៣២. ង្តើខញុ ំក្តវូបខន់លៃេិោឋ កា  DV និខអង្តត ក្បង្វសនដូ៍្ែង្ម្តែង្ហើយង្ៅេីណា ក្បសិនង្បើខញុ ំជាបង់្ ម្ ោះ? 

ក្បសិនង្បើអនកបានជាបង់្ ម្ ោះង្ហើយ អនកនឹខេេួលបានកា ចណតសំក្មាបដ់្ំង្ណើ  កា ពាកយសំុេិោឋ កា  DV ាម្ 
យៈ Entrant Status Check ង្ៅង្គហេំព ័ dvlottery.state.gov ។ អនកនខឹក្តូវបខន់លៃពាកយសំុេិោឋ កា  DV និខ
អង្តត ក្បង្វសនទ៍ាខំអស់ង្ោយផ្ទា ល់ង្ៅសាា នេូត ឬសាា នកុខស ុលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិង្ៅង្ពលោកព់ាកយសំុេិោឋ កា
 ។ ង្បឡាក កុខស ុលនឹខអតល់បងាក នន់ដ្បខក់្បាក ់បស់ ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិជូនអនកវញិភាៃ ម្ៗ។ អនកម្និក្តូវ
ង្អញើក្បាកស់ក្មាបន់លៃ DV ង្ៅន ណាមាន កា់ម្ យៈនក្បសណីយ ៍ង្សវង្អា ក្បាកង់្វសង្សាើនយូង្នៀន ឬង្សវកម្មដ្ឹក
ជញ្ាូ នង្អេខង្េៀតង្ ើយ ក្បសិនង្បើអនកកពុំខោកព់ាកយសំុេិោឋ កា អង្តត ក្បង្វសនង៍្ៅសាា នេូត ឬសាា នកុខស ុល
សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ 

ក្បសិនង្បើអនកជាបង់្ ម្ ោះង្ហើយអនកកំពុខសាិតង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ង្ហើយមានគង្ក្មាខែុោះង្ ម្ ោះសំុសិេធិ ស់ង្ៅ
ជាម្យួសាា បន័ USCIS អនកអាែែូលង្ៅង្ម្ើលង្ៅង្លើេំព ័ពត័ម៌ានចណតាំម្ យៈ Entrant Status Check ង្ៅង្គ

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ហេំព ័ dvlottery.state.gov ចដ្លមានពត័ម៌ានចណតអំពំីវធិីបញ្ាូ នក្បាកប់ខន់លៃលេធអល DV ង្ៅធតគ្ម ង្ៅ
សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ។ 

៣៣. ក្បសិនង្បើខញុ ំែុោះង្ ម្ ោះកនុខកម្មវធិី DV ប ុចនតគ្មម នលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មនង់្ដ្ើម្បេីេួលបានេិោឋ កា  ង្តើខញុ ំនឹខ
េេួលក្បាកច់ដ្លខញុ ំបានបខស់ក្មាបព់ាកយសំុេិោឋ កា ម្កវញិឬង្េ? 

ង្េ! កា បខន់លៃពាកយសំុេិោឋ កា នឹខម្និសខង្ៅង្បកេជនវញិង្ ើយ។ អនកក្តូវមានក្គបល់កេណសម្បតតិទាខំអស់
សក្មាបេ់ិោឋ កា  ដូ្ែបានលម្ែតិង្ៅកនុខង្សែកតីចណតទំាខំង្នោះ។ ក្បសិនង្បើម្ស្តនតកុីខស ុលកំណតថ់ាអនកម្និមាន
លកេណៈសម្ក្សបង្ដ្ើម្បេីេលួេិោឋ កា  ឬអនកម្និមានលកេណសម្បតតិក្គបក់្គ្មនង់្ក្កាម្ែាប ់បស់សហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ
ង្េង្តោះ ម្ស្តនតីកុខស ុលនឹខម្និអាែង្ែញេិោឋ កា ជូនអនកបានង្ ើយ ង្ហើយអនកកម៏្និអាែបាននលៃចដ្លបានបខ់
ង្ហើយម្កវញិចដ្ ។ 

លកេណសម្បតតិចដ្លមិ្នសម្ក្សប 

៣៤. កនុខតម្ជាង្បកេជន DV ង្តើខញុ ំអាែេេួលបានកា ង្លើកចលខសក្មាបក់ ណីម្និមានលកេណសម្បតតិសម្ក្សប
ណាម្យួសក្មាបេ់ិោឋ កា បានឬង្េ? ង្តើពាកយសំុកា ង្លើកចលខ បស់ខញុ ំេេួលបានដ្ំង្ណើ  កា ពិង្សសណាម្យួ
ឬង្េ? 

ង្បកេជន DV នខឹក្តូវវយតនម្ៃង្ៅាម្លកេណសម្បតតិចដ្លម្និអាែេេួលបានេិោឋ កា ទាខំអស់ដូ្ែចដ្លមាន
ចែខង្ៅកនុខែាបស់តីពីអង្តត ក្បង្វសនន៍ិខសញ្ជា តិ (INA) ។ គ្មម នកា អដល់ជូនពិង្សសណាម្យួសតីពីកា ង្លើកចលខ
ែំង្ពាោះលកេណសម្បតតងិ្អេខៗចដ្លម្និអាែេេួលបានេិោឋ កា ង្ក្ៅពីកា ង្លើកចលខទាខំឡាយចដ្លបានបញ្ជា ក់
ង្ៅកនុខែាប ់INA ង្ហើយកគ៏្មម នកា អនុញ្ជញ តឱ្យមានកា ង្សនើសំុកា ង្លើកចលខង្តោះចដ្ ។ កា អដល់ជូនកា ង្លើក
ចលខេូង្ៅម្យួែំនួនសក្មាបអ់នកចដ្លមានសាែញ់ាតិបង្ខកើតចដ្លមានសញ្ជា តិអាង្ម្ កិ ឬកានស់្តហាីនកាត អាែអត
ល់ជូនង្បកេជន DV បានកនុខក ណីម្យួែនំួន ប ុចនតង្ោយសា ង្ពលង្វលាមានកណំតង់្ៅកនុខកម្មវធិី DV អាែបខក
លកេណៈលំបាកសក្មាបង់្បកេជនកនុខកា េេួលបានអតាក្បង្យជនព៍ីកា អដល់ជូនទាខំង្តោះ។ 

កា ចកៃខបនៃនិំខកា ង្បាកបង្ញ្ជឆ តទាកេ់ខនឹខ DV 

៣៥. ង្តើខញុ ំអាែរាយកា ណ៍ពកីា ចកៃខបនៃំាម្អុីនង្ធើណិត ឬអុីចម្ លចដ្លង្អញើម្កង្ោយម្និបានង្សនើសំុ ង្ោយវធិី
ណា? 

http://www.dvlottery.state.gov/
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សូម្ែូលង្ៅកានង់្គហេំព ័ econsumer.gov ចដ្លក្គបក់្គខង្ោយគណៈកម្មកា ពាណិជាកម្មសហពន័ធ សហកា 
ជាម្យួនឹខភាន កង់ា កា ពា អនកង្ក្បើក្បាស់ម្កពីបណាត ក្បង្េសែំនួន៣៦។ អនកកអ៏ាែរាយកា ណ៍ពីអំង្ពើចកៃខបនៃំង្ៅ 
ម្ជឈម្ណា លបណតឹ ខឧក្កិដ្ឋកម្មអុីនង្ធើណិត  បស់ប ូលីសង្សុើបអង្ខកតសហពន័ធ (FBI) អខចដ្ ។ ង្ដ្ើម្បែុីោះង្ ម្ ោះប
ណតឹ ខអពំីអុីចម្ លចដ្លង្អញើម្កង្ោយម្និបានង្សនើសំុ អនកអាែង្ក្បើក្បាស់កម្មវធិីែុោះង្ ម្ ោះបណតឹ ខ “Telemarking and 

Spam” ង្ៅង្លើង្គហេំព ័ econsumer.gov ឬែូលង្ៅអុីចម្ លពាណិជាកម្មចកៃខបនៃំ ននក្កសួខយុតតិធម្ ៌សក្មាប់
ពត័ម៌ានបចនាម្។  

សាិ តិ DV 

៣៦. ង្តើមានេិោឋ កា ែំនួនប តុម ននឹខក្តវូង្ែញជូនង្បកេជនសក្មាប ់DV ឆ្ន ២ំ០២៤? 

ង្យខាម្ែាប ់មានេិោឋ កា ស ុបែំនួន ៥៥០០០ ែាបន់ឹខក្តូវអតល់ជូនង្ៅង្បកេជនចដ្លមានលកេណសម្បតតិ
សម្ក្សប។ 

សំណួ ង្អេខៗ 

៣៧.ក្បសិនង្បើខញុ ំេេួលបានេិោឋ កា ាម្ យៈកម្មវធិី DV ង្តើ ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខង្ែញនលៃង្ោោះង្ហើ 
 បស់ខញុ ំង្ៅសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិ ជួយ ខញុ ំ កកចនៃខសាន កង់្ៅនិខកា ងា  និខ/ឬអតល់កា ចលទាសុំខភាព ឬឧបតាម្ាធនធាន
ណាម្យួ ហូតដ្ល់ខញុ ំអាែ ស់ង្ៅបានង្ោយខៃួនឯខចដ្ ឬង្េ? 

ង្េ!  ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិនឹខម្និអតល់ង្សវកម្មណាម្យួខាខង្លើង្នោះង្ ើយ ក្បសិនង្បើអនកេេួលបាន
េិោឋ កា ាម្ យៈកម្មវធិី DV។ ក្បសិនង្បើអនកក្តូវបានង្ក្ជើសង្ ើសង្ដ្ើម្បោីកព់ាកយសំុេិោឋ កា  DV ម្ុននឹខអនកអាែ
េេួលបានេិោឋ កា  អនកក្តូវបងាា ញថាអនកនឹខម្និកាៃ យជាជនចដ្លពឹខចអែកង្លើ ោឋ េបិាលសហ ដ្ឋអាង្ម្ កិង្ ើយ។ 
ក្បសិនង្បើអនកជាបង់្ ម្ ោះ ង្ហើយោកព់ាកយសំុេិោឋ កា  DV អនកក្តូវយល់ដ្ឹខពីង្សែកដីចណតជំាសាធា ណៈ បស់
ក្កសួខកា ប ង្េសអំពីកាត ង្អេខៗចដ្លចាតេុ់កជាកា ពខឹចអែកង្ៅង្លើ ោឋ េបិាលអាង្ម្ កិ ង្ហើយឱ្យបានដ្ឹខថាេ័
សតុាខអវីខៃោះចដ្លអនកអាែអដល់ង្ដ្ើម្បបីញ្ជា កថ់ាអនកនខឹម្និកាៃ យជាបុគាលចដ្លក្តូវពឹខចអែកង្លើ ោឋ េបិាលអាម្ កិ។ 

 

 

 

http://www.econsumer.gov/
https://www.ic3.gov/default.aspx
http://econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
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បញ្ា ីក្បង្េស/តំបនា់ម្េូម្សិាស្តសតចដ្លក្បជាជនង្ដ្ើម្មានសិេធិោកព់ាកយកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ 

បញ្ា ីខាខង្ក្កាម្ង្នោះបងាា ញអពំីក្បង្េសចដ្លក្បជាជនង្ដ្ើម្មានសិេធិង្ៅកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ ចដ្លចបខចែក
ជាក្កុម្ាម្តំបនេ់ូម្សិាស្តសត។ តំបន ់ណបង្ៅង្ក្ៅក្បង្េសក្តូវបានបញ្ចូលង្ៅកនុខតំបន ់បស់ក្បង្េសែម្បខ។ 
សាា បន័USCIS បានកណំតក់្បង្េសចដ្លក្បជាជនង្ដ្ើម្ម្និមានសិេធិកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន  ំ២០២៤ ង្យខង្ៅាម្ ូប
ម្នតកនុខមាក្ា ២០៣ (គ) ននែាប ់INA ។ ក្បង្េសចដ្លមានក្បជាជនង្ដ្ើម្គ្មម នសិេធិង្ៅកនុខកម្មវធិី DV 
(ង្ោយសា ក្បង្េសទាខំង្នោះជាក្បេពែម្បខននអង្តត ក្បង្វសនក៍្បង្េេក្គួសា នខិកា ងា  ឬ “ក្បង្េសចដ្លមាន
អង្តត ក្បង្វសនង៍្ក្ែើន”) ក្តូវបានកំណតង់្ៅខាខង្ក្កាម្បញ្ា ីាម្តំបនង់្នោះ។ 

តំបនអ់ាស្តហវិក 

អាល់ង្ហេ យី  មា ោោា សាក  
អខង់្ោា ឡា មា ោោា សាក   
ង្បណាំខ មា ឡាវ ី
បុតសាវ ណា មា លី 
បគួីណាោវ សូ ម្ ូ ាីនី 
ប ូ ុនឌ ី ម្ ូ សី 
កាង្ម្ ូន មា   ុក 
កាបច់វ  ម្ ូសំប កិ 
សាធា ណ ដ្ឋអាស្តហវិកកណាត ល ណាម្បី  ី
ឆ្ដ្ នីង្ហេ 
កូម្ ័  វ នោ់ 
កុខង្ោា  ង្ៅតូង្ម្ និខក្បាខំសីុប 
សាធា ណ ដ្ឋក្បជាធបិង្តយយកុខង្ោា  ង្សង្ណោា ល់ 
កូតឌីវ ័ សីចសាល 
ជីប ូេ ី ង្សៀរា ង្ អូន 
ង្អហេបី* សូមា លី 
ហាីង្ណង្អកាវ េ ័ អាស្តហវិកខាខតបូខ 
ង្អ ងី្ក្ត ស ូដ្ខខ់ាខតបូខ 
ង្អតយូព ី ស ូដ្ខ ់
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ោា បុខ សាវ សីុ ខ ់
ហាំប  ី តខស់ាន ី
ោា ណា តូង្ោា  
ហាីង្ណ េុយង្នសីុ 
ហាីង្ណប សីេូ អ ូហាខោ់ 
ង្កនយ  សំប  ី
ង្ សូតូ សីុម្បាង្វ   
លីង្ប យី   
លីប  ី  

 
 
កនុខេវីបអាស្តហវិក ក្បជាជនង្ដ្ើម្ម្កពនីីង្ហេ  យី ពុំមានសិេធកិម្មវធិី DV ង្ៅឆ្ន ងំ្នោះង្ ើយ។  
 
តំបនអ់ាសីុ  
អាហវោា នសីាា ន មា ល់ឌីវ 
បាច  ន ម្ ុខង្ោា លី 
ប ូតខ ់ ង្នបា ល់ 
ក្ពុយង្ណ កូង្  ខាខង្ជើខ 
េូមា អូម្ ខ ់
កម្ពុជា កាា 
ឥណាូ ង្ណសីុ អារា ប សីាអូឌីត 
អុី  ខ ់ សឹខាបូ  ី
អុីរា ក ់ ក្សីលងាក  
អុីក្សាចអល * សីុ  ី* 
ជប ុន*** នតវ ន ់** 
ហេ កោនី * នល 
កូចវ  ត េីម្ ័ 
ឡាវ អារា ប ់មួ្ 
លីបខ ់ ង្យចម្ ន 
មា ង្ សីុ  
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* បុគាលចដ្លបានង្កើតង្ៅកនុខតំបនច់ដ្លបានក្គបក់្គខ ម្នុចខម្លុិត ឆ្ន  ំ១៩៦៧ ង្ោយអុីក្សាចអល ហេ កោនី 
សីុ  ីនិខង្អហេុបី ក្តូវយកក្បង្េសកំង្ណើ តង្ៅាម្លំោបលំ់ង្ោយពី អុីក្សាចអល ហេ កោនី សីុ  ីនិខង្អហេុបី ។ 
បុគាលចដ្លង្កើតង្ៅតំបនោ់ា ហាក្តូវយកក្បង្េសកំង្ណើ តង្ៅាម្ក្បង្េសង្អហេុបី។ បគុាលចដ្លង្កើតង្ៅកនុខ 
តំបនង់្វសេង៍្បខក ៍(West Bank) ក្តូវយកក្បង្េសកំង្ណើ តង្ៅាម្ក្បង្េសហេ កោនី។ បុគាលចដ្លង្កើតង្ៅកនុខ 
តំបនង់្ោា ង្លននហត ៍(Golan Heights) ក្តូវយកក្បង្េសកំង្ណើ តង្ៅាម្ក្បង្េសសីុ ។ី  

** មា កាវ S.A.R (តំបនអ់ឺ  ុបយកាម្ព ័េុយោក ល់) និខនតវ ន ់(តំបនអ់ាសីុ) មានសិេធិ ង្ហើយក្តូវបានបញ្ចូលង្ៅ
កនុខបញ្ា ីង្នោះ។ សក្មាបច់តង្គ្មលបំណខកម្មវធិី DV ប ុង្ណាណ ោះ ចដ្លបុគាលចដ្លង្កើតង្ៅមា កាវ S.A.R ទាញយក
សិេធិពីព ័េុយោក ល់។ 

***បគុាលចដ្លង្កើតង្ៅបណាត ក្បជុំង្កាោះោបមូ្ ីសីុកូាន គូណាសីុ  ីនិខង្អតូ ូហវូននខឹយកង្ៅាម្ក្បង្េសជប ុ
ន។ បគុាលចដ្លង្កើតង្ៅង្ខតតសាខាលីនខាខតបូខនឹខយកក្បង្េសកំង្ណើ តង្ៅាម្ក្បង្េស ុសេុ។ី 

ក្បជាជនង្ដ្ើម្ននបណាត តំបនក់្បង្េសអាសីុទាខំង្នោះម្និមានសិេធិង្ៅកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន ងំ្នោះង្ ើយ៖ បខក់ាៃ ចដ្ស 
ែិន ( មួ្ទាខំហុខកុខអខ) ឥណាា  បា គីសាា ន កូង្  ខាខតបូខ ហវីលីពីន និខង្វៀតណាម្។ 

តំបនអ់ឺ  បុ 

អាល់បាន ី លីេុយអាន ី
អខដូ់្រា  លុែសំប ួ
អាង្ម្ន ី មា កាវ តំបន ់ដ្ឋបាលពិង្សស ** 
អូក្េីស មា ង្សោវ ន 
អាចស នបហេខ ់ មា ល់ត ៍
ង្បឡា ុស ម្ ុលដូ្វ  
ចបលហេុកី ម្ ូណាកូ 
បូសនុីនិខង្ហើង្ហេង្ោា វណីា ម្ ុខង្តង្ណង្ស្តោា  
ប ុលោា   ី ហូ ខ ់( មួ្ទាខំចអនកនិខតំបន ់ណបង្ៅប ង្េស) 
ក្កួអាសីុ ង្អៀ  ខខ់ាខង្ជើខ *** 
សីុប ន ័ចវស ( មួ្ទាខំចអនកនិខតំបន ់ណបង្ៅប ង្េស) 
សាធា ណ ដ្ឋច្ក ប ូ ូញ 



31 
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ោណឺមា ក ( មួ្ទាខំចអនកនិខតំបន ់ណបង្ៅប ង្េស) ព ័េុយោា ល់ ( មួ្ទាខំចអនកនខិតំបន ់ណបង្ៅ
ប ង្េស) 

ង្អសតូន ី   ូមា នី 
ោវ ខំ ខ ់  ុសេុ*ី** 
បារាខំ ( មួ្ទាខំចអនកនខិតំបន ់ណបង្ៅប ង្េស) សំាខមា រុាខំ 
ហេកហេុ ី ចហេប 
អាលៃឺម្ ខ ់ សៃូវគ ី
ក្កិក សៃូង្វនី 
ហុខក្គ ី ង្អសា ញ 
អុីសៃខ ់ ស ុយចអត 
ង្អៀ  ខ ់ សវីស 
អុីាលី ាហេុគីីសាា ន 
កាហាកស់ាា ន តួគ ី
កូសូវ  ូ តួកង្ម្នសីាា ន 
ង្កៀហេុគីីសាា ន អ ុយចក្កន 
ង្ តូន ី អូសង្បគីសាា ន 
លិែតិនសាត ញ បូ វី េីកខ ់

 

**Macau S.A.R មានសិេធិក្គបក់្គ្មនង់្ហើយក្តូវបានបញ្ចូលកនុខបញ្ា ីខាខង្លើ ង្ហើយសក្មាបច់តង្គ្មលបំណខកម្មវធិី
ង្នោះប ុង្ណាណ ោះ។ បគុាលចដ្លង្កើតង្ៅតំបន ់Macau S.A.R ក្តូវទាញយកសិេធិ បស់ខៃួនពីក្បង្េសព ័េុយោា ល់។ 

*** សក្មាបច់តង្គ្មលបណំខកម្មវធិី DV ប ុង្ណាណ ោះ ង្អៀ  ខខ់ាខង្ជើខក្តូវបានចាតេុ់កង្ោយច ក។ ង្អៀ  ខខ់ាខ
ង្ជើខមានសិេធកិ្គបក់្គ្មនង់្ហើយក្តូវបានបញ្ចូលង្ៅកនុខែំង្ណាម្តំបនច់ដ្លមានសិេធិក្គបក់្គ្មនង់្អេខង្េៀត។ 

****បុគាលចដ្លង្កើតង្ៅបណាត ក្បជុំង្កាោះោបូម្ ីសីុកូាន គូណាសីុ  ីនខិង្អតូ ូហវូននខឹយកង្ៅាម្ក្បង្េសជប ុ
ន។ បគុាលចដ្លង្កើតង្ៅង្ខតតសាខាលីនខាខតបូខនឹខយកក្បង្េសកំង្ណើ តង្ៅាម្ក្បង្េស ុសេុ។ី 

ក្បជាជនង្ដ្ើម្ននបណាត ក្បង្េសខាខង្ក្កាម្គ្មម នសិេធិែុោះង្ ម្ ោះង្ៅកនុខកម្មវធិី DV ឆ្ន ងំ្នោះង្ ើយ៖ ែក្កេពអខង់្គៃស 
(United Kingdom) ។ ែក្កេពអខង់្គៃស (United Kingdom)  មួ្មានតំប ់ណបដូ្ែជា៖ Anguilla, Bermuda, 

British Virgin Islands, British Indean Ocean Territy, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, 
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Montserrat, Pitcairn, South Georgia and South Sandwich Islands, St. Helena, និខ Turks and Caicos 

Islands។  

តំបនអ់ាង្ម្ កិខាខង្ជើខ 

The Bahamas 

កនុខតំបនអ់ាង្ម្ កិខាខង្ជើខ ក្បជាជនង្ដ្ើម្ បស់កាណាោនិខម្ុែិសិុកគ្មម នសិេធែុិោះង្ ម្ ោះង្ៅកនុខកម្មវធិ ីDV ង្ៅឆ្ន ំ
ង្នោះង្ ើយ។ 

តំបនអ់ូង្សអាន ី

អូស្តសាត លី ( មួ្ទាខំចអនកនខិតបំន ់ណបង្ៅប ង្េស) បា  ូ 
ហវីជី បា ពូនូចវលហាីង្ណ 
គី បីាេ ី សាម្ ូអា 
តំបនង់្កាោះមា ហាល តំបនង់្កាោះសូលូម្ ខ ់
ម្កី្កូង្ណសីុ  ដ្ឋសហពន័ធណូ ូ តុខោា  
ណូចវលង្ស ខ ់( មួ្ទាខំចអនកនិខតបំន ់ណបង្ៅ
ប ង្េស) 

េូវ លូ  
វ នូេូ 

 

តំបនអ់ាង្ម្ កិខាខតបូខ អាង្ម្ កិកណាត ល និខតបំនក់ារា អុបី 

អខេ់ោីា និខបាប ុយោ  
អាហេខេ់ីន នីការា ោា  
បាបាដុ្ស បា ណាមា  
ង្បលី បា រា ោា យ 

ង្ប  ូ 
បូលីវ ី សំាខគតិស៍និខង្ណវសី 
សីុលី សំាខលូសីុ 
កូសាត  កីា សំាខវនិសខត់ន៍ិខង្ស្តហាើណាដ្ខ ់
គុយបា សូ ណីាម្ 
ដូ្ម្នីីក 
ង្អកាវ េ ័  

ក្េីនីោដ្និខតូបាង្ោា  
អូរា ោា យ 
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ង្ស្តហាើណាដ្  
ោា ង្តមា ឡា  
ហាីយ ន  

 

ក្បង្េសង្ៅកនុខតំបនង់្នោះមានក្បជាជនង្ដ្ើម្ចដ្លគ្មម នសិេធែុិោះង្ ម្ ោះង្ៅកនុខកម្មវធិី DV ង្ៅឆ្ន ងំ្នោះ៖ 

ង្ក្បសីុល កូ ំុប  ីសាធា ណ ដ្ឋដូ្ម្នីកី ចអលសាល់វ ឌ ័ នហេី ហុខឌូរា ស ហាមា អុកី ម្ុកិសិុក នខិ ង្វ  ង្ណស ុយ
ង្អឡា។ 


