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ច ុះប្រសិនបរើ… 

ដំណាក់កាលនៃការចូលសញ្ជា តិ៖  
សំណួរដដលសួរញឹកញារ់ 

 

ខ្ ំមិនទទួលសំបុត្រ? 
 
ដំរូងទូរស័ព្ទ Project Citizenship ដសែងរកមូលបេត អ្ែីអ្នកគ្នន នទទួលបានការ
ជូនដំណឹង ។  
សូមពិ្និតយបមើលអាសយដ្ឋា ន (address) បៅបលើចារ់ចមលងននពាកយបសនើស ំ  
(N-400) ររស់អ្នកថាវាត្រឹមត្រូវឬអ្ត់ម នច ុះហរថលេខា។ ប្រសិនបរើអ្នករកល ើញ 
កំេ សឆ្គងណាមួយ ចូរអ្នកកកព័រ៌មាៃល ោះជាមួយនឹង USCIS រួចលហើយ
ជូនដំណឹងលៅ Project Citizenship។ 

អ្នកប្តូវដតរំបព្ញជំហានទំងពី្រលៅខាងបប្កាម៖ 

1. ប្្ើសំរ ប្តកន ងទប្មង់សំណំុកបបបទ AR-11 ឬ រំបព្ញការផ្លល ស់រដូរអាសយដ្ឋា ន
លៅបលើអុ៊ីៃធឺណិរ (មានបៅបេេទំព័្រ www.uscis.gov/ar-11)។ 

2. ដកអាសយដ្ឋា នររស់អ្នកបៅបលើពាកយបសនើស ំដដលមិនទន់សបប្មចណាមួយ 
បដ្ឋយទូរស័ព្ទបៅបលខ 1-800-375-5283 ។ ត្រូវលត្រៀមបលខរង្កា ន់នដររស់អ្នក 
(អាចចារ់ប្តើមលោយ NBC* ឬ IOE) ឲ្យបានរួចរាលជ់ាម ន។  
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ច ុះប្រសិនបរើ… 

 ដំណាក់កាេនៃការចូលសញ្ជា តិ៖  

សំណួរដដលសួរញឹកញារ់ 

ខ្ ំផ្លា ស់បតូរេំលៅោា ៃ? 
 
សូមអ្ន ញ្ជា តឱ្យ Project Citizenship ដឹង ប្រសិនបរើអាសយដ្ឋា នសំរ ប្តររស់អ្នក
មានការផ្លល ស់រតូរ។ ប្រសិនបរើការផ្លល ស់បតូរទីលំបៅអនកម នបព្លពិ្ធសមបថ អ្នកប្តូវ
បធែើការផ្លល ស់រតូរអាសយដ្ឋា នររស់អ្នកជាមួយនឹង USCIS ។ សូមបមើលជំហាន
ទំងពី្រខាងបលើសប្មារ់ការដណនំ។ 

ការបលើកដលងនថលបសវាររស់ខ្ ំប្តវូបានរដិបសធ? 

អ្នកអាចបៅដតមានសិទធិទទួលបានការបលើកដលងនថលបសវា។ 
 

ប្រសិនបរើការបលើកដលងនថលបសវាររស់អ្នកប្តូវបានរដិបសធបនុះពាកយលសនើសុំ
របស់អនកនឹងប្តូវបានប្្ើប្តឡរ់មកវញិបៅតាមសំរ ប្ត។  អ្នកប្រដេលជាប្តូវ
ភ្ជា រ់លិខិតអ្តថប្របោជន៍ថមីរួមជាមួយចារ់ចមលងននឯកសារព្នធររស់អ្នក ឬ 
ឯកសារ។ ប្រសិនបរើអ្នកទទួលបានការរដិបសធនៃការលេើកកេងកលាលសវា 
សូមទូរស័ព្ទមក Project Citizenship ។ 
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ច ុះប្រសិនបរើ… 

ដំណាក់កាេនៃការចូលសញ្ជា តិ៖  
សំណួរដដលសួរញឹកញារ់ 

 

ខ្ ំប្តូវបធែើដំបណើ រ? 

សួររកអ្នកណាមាន ក់ឱ្យពិ្និតយបមើលសំរ ប្តបព្លដដលអ្នកបៅឆ្ងា យ ដូបចនុះអ្នកអាច
ដឹងលពេមាៃការជូនដំណឹងណាមួយ ។ ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវបធែើដំបណើ រចំបព្លដដល
ការណាត់ជួរជាមួយ USCIS អ្នកប្តូវបសនើស ំការណារ់ជួបលម៊ីកំណត់បព្ល ម នការ
ចាកលចញបដ្ឋយអៃុវរតតាមការដណនំបៅបលើបសចកតីជូនដំណឹង។ 

ខ្ ំប្តូវការកំណត់បព្លណាត់ជួរបឡើងវញិ? 

អ្នកប្តូវប្្ើលិខិតជូនដំណឹង និងលិខិតកលាងព៊ីបេត ្លសប្មារ់ការកំណត់ជួរថមី ។ 
អាសយដ្ឋា នរបស់ USCIS និងបលខទូរសព័ទមានសថិតបៅបលើលិខិតជូនដំណឹង
ររស់អ្នក។ 

ខ្ ំអវរតមាៃលៅការណាត់ជួរររស់ខ្ ំ? 

សូមបមើលការដណនំខាងបលើ។ អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទបៅ USCIS តាមរយៈបលខ      
1-800- 375-5283 បដើមបីព្នយល់ពី្មូលបេត ដដលអ្នកខកខាៃការណាត់ជួរ រួច
លហើយបសនើស ំការណារ់ជួបលម៊ី។ អ្នកប្តូវដតមានបលខរង្កា ន់នដ (ចារ់ប្តើមលោយ 
NBC* ឬ IOE) ឲ្យបាៃរួចរាេ់ជាមុៃ។  
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ច ុះប្រសិនបរើ… 

 ដំណាក់កាេនៃការចូលសញ្ជា តិ៖  
សំណួរដដលសួរញឹកញារ់ 

សូមចំណំាថា ប្រសិនបរើអ្នកមិនទក់ទង USCIS កន ងអំឡុងបព្ល 30 នថារនទ រ់ពី្
ខកខានការណាត់ជួរ ពាកយបសនើស ំររស់អ្នកនឹងប្តូវបានរញ្ច ប់។ 

រ័ណណសាន ក់បៅអ្ចិនៃនតយ៏ររស់ខ្ ំ  ្តកំណត់? 
 

ប្រសិនបរើរ័ណណសាន ក់បៅអ្ចិនៃនតយ៍ (កាតព្ណ៌នរតង)  ្តកំណត់ អ្នកបៅដតអាច
ដ្ឋក់ពាកយបសនើស ំ ឬ សថិតកន ងដំណាក់កាេនៃការដ្ឋក់ពាកយបសនើស ំចូលសញ្ជា តិ។ 
អ្នកមិនអាចបធែើដំបណើ រជាមួយកាត ដដល  ្តកំណត់បានបឡើយ។ ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវ
ការកាតមាៃសុពេភាពលដើមប៊ីបធែើដំបណើ រ ឬសត្មាប់ការង្កររបស់អនកម នបព្លអ្នក
ចូលសញ្ជា តិ អ្នកប្តូវរនតកាតព្ណ៌នរតងររស់អ្នក។ 

មិតតភកតិ ឬសមាជិកប្េសួារខ្ ំចង់ដ្ឋក់ពាកយបសនើស ំ? 

Project Citizenship សាែ េមន៍មិតតភកតិ និងប្កុមប្េួសារររស់បោកអ្នក។ សូម្តល់
បលខទូរស័ព្ទររស់បយើង បេើយឱ្យពួ្កគារ់ទូរស័ព្ទមកពួ្កបយើងផ្លទ ល់ ដូបចនុះពួក
បយើងអាចកំណត់បានថាលរើពួកគារ់អាចចូេសញ្ជា រិបាៃឫអរ់លទ ។ 
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