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សេវកម្ពលរដ្សញ្េតិអមេរិក និងជនអន្េបេវេសន៍ (U.S. Citizenship and Immigration Service)

➢ ចប់ផ្ើមនទីន្ះ៖ សូមវយ ឬសរសេរសម្ើយទំងអស់ក្ុងទឹកបិ៊ចពណ៌ខ្េ។ សូមវយ ឬសរសេរពកេយថ “ គ្េន”  
បេសិនបើសំណួរមិនពក់ព័ន្ ឬមិនមេនចម្ើយរបស់អ្ក លុះតេេតេបនបញ្េក់បន្េម។ ករអក់ខនមិនបនឆ្ើយគេប់សំណួរ
អចនឹងធ្ើឲេយ សេវកម្ពលរដ្សញ្េតិអមេរិក និងជនអន្េបេវេសន៍ (U.S. Citizenship and Immigration Service) 
ធ្ើករពនេយរពេលកុ្ងដំណើរករពកេយសើ្សុំទមេង់ N-400 (Form N-400) របស់អ្ក។  កំណត់សម្្ល់៖ 
អ្កត្ូវត្បំព្ញផ្្កទី 1 ដល់ទី 15 ។

បេសិនបើអ្កមនម្េយឪពុកបង្ើត ឬម្េយឪពុកចិញ្ឹមសេបចេបប់ដេលមនសញ្េតិអមេរិកពីកំណើត ឬបន
ចូលសញ្េតិអមេរិកមុនពេលអ្កមនអយុ 18 ឆ្េំនះ អ្កបេហេលជមនសញ្េតិអមេរិករួចទហើយ។ មុននឹងអ្កបំពេញ
ពកេយស្ើសុំនេះ សូមចូលទកន់គេហទំព័រ USCIS តមរយៈ www.uscis.gov សមេេប់ព័ត៌មនបន្េមទក់ទងទនឹង
ករស្ើរសុំនេះ និងដើមេបីពិនិតេយមើលករណេនំសមេេប់ទមេង់បេបបទស្ើសុំលេខ N-600 (Form N-600), 
ពកេយសំុលិខិតបញ្េក់សញ្េតិ (Application for Certificate of Citizenship) និងទមេង់បេបបទស្ើសំុ N-600K (Form N-

600K) ពកេយសំុលិខិតបញ្េក់សញ្េតិ និងវិញ្េបនបតេតមមតេេ 322 (Application for Citizenship and Issuance of 

Certificate under Section 322)។ 

កំណត់សម្្ល់៖ តើឪពុក ឬម្េយរបស់អ្កមនសញ្េតិអមេរិកដេរឬទេ? បេសិនជអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" 
សូមបំពេញផ្្កទី 6៖ ព័ត៌មនរបស់ម្្យ ឬឪពុករបស់អ្ក ដេលមននក្ុងពកេយស្ើសុំនេះ បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "ទេ" 
សូមរំលងផ្េកទី 6 ហើយបំពេញផ្្កទី 7៖ ព័ត៌មនជីវប្វត្។

ផ្្កទី 1 ព័ត៌មនអំពីករមនសិទិ្ទទួលបនរបស់អ្ក (ជេើរើសបេអប់តេមួយបុ៉ណ្េះ ឬទមេង់ស្ើសុំរបស់អ្កនឹងពនេយរ) 
1. អ្កមនអយុយ៉េងតិច 18 ឆ្េំ និង៖

ក. បនក្េយជពលរដ្អចិន្េេយ៍សេបចេបប់របស់អមេរិកយ៉េងតិចណស់ 5 ឆ្េំ។
ខ. បនក្េយជពលរដ្អចិន្េេយ៍សេបចេបប់របស់អមេរិកយ៉េងតិចណស់ 3 ឆ្េ។ំ លើសពីនេះទទៀត 

បនរៀបករ និងរស់នជមួយបី្ ឬបេពន្របស់អ្កដេលមនសញ្េតិអមេរិកយ៉េងតិច 3 ឆ្េំ ហើយបី្ 
ឬបេពន្របស់អ្កបនក្េយជពលរដ្អមេរិកយ៉េងតិច 3 ឆ្េំចុងកេេយគិតតេឹមពេលអ្កបំពេញពកេយស្ើសុំ N-

400 (Form N-400) របស់អ្ក។ 
គ. ជពលរដ្អចិន្េេយ៍សេបចេបប់របស់អមេរិក ហើយប្ី ឬបេពន្របស់អ្កដេលមនសញ្េតិអមេរិកមនករងរ

ជប់លប់ណមួយនកេេបេទេស។ (សូមមើលចេបប់ Immigration and Nationality Act (INA) Section 

319(b)។ បេសិនជអសយដ្េនរបស់អ្កកេេពីសហរដ្អមេរិក ហើយអ្កស្ើសុំចូលសញ្េតិតម Section 

319(b) សូមជេើរើសករិយល័យ USCIS ពីបញី្ខងកេេមដេលអ្កចង់សម្េសន៍ចូលសញ្េតិរបស់អ្ក៖

D. ដក់ពកេយសំុចូលសញ្េតិកុ្ងនមជយធដេលមនសិទិ្ទទួលបន។
ង. ផេសេងទៀត (ពនេយល់)៖

ផ្្កទី 2 ព័ត៌មនអំពីអ្ក (ប្ក្ជនដ្លដក់ពក្យសុំចូលសញ្្តិ)
1. ឈ្េះបច្ុបេបន្របស់អ្កជផូ្វករ (សូមកុំបំពេញឈ្េះហកេេ)

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល(បេសិនជមន)

http://www.uscis.gov/


2. ឈ្េះរបស់អ្កដេលមនដូចនលើបណ្័ស្េក់នជអចិន្េេយ៍ (Permanent Resident Card) (បេសិនជមន)
នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល(បេសិនជមន)

3. ឈ្េះផេសេងៗទៀតដេលអ្កធ្េប់បេើបេេស់តំងពីកំណើត (រួមបញ្ូលទំងឈ្េះហកេេ ឈ្េះក្េងក្េយ និង 
ឈ្េះដើម បេសិនជមន)
នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល(បេសិនជមន)

4. ករផ្េស់ប្ូរឈ្េះ (ជជមេើសរបស់អ្ក)
សូមអនករណ្នំពក្យស្ើសុំ N-400 (Form N-400 Instruction) មុនព្លធ្ើករសម្្ចចិត្ផ្្ស់បូ្រឈ្្ះរបស់អ្ក
ដយស្បច្បប់ឬអត់។
តើអ្កចង់ផ្េស់បូ្រឈ្េះរបស់អ្កដយសេបចេបប់ដេរឬទេ?
បេសិនជអ្កឆ្ើយ "បទ/ចស" សូមវយ ឬសរសេរសឈ្េះថី្ដេលអ្កចង់បេើកុ្ងចន្េះដេលផ្ល់ឲេយខងកេេម។

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល(បេសិនជមន)

5. លេខ U.S. Social Security (បេសិនបើមន) 6. លេខគណនី  USCIS Online ( បេសិនបើមន)

7. ភេទ៖ 8. ថ្េ ខេ ឆ្េំកំណើត៖ 9. ថ្េ ខេ ឆ្េំដេលអ្កបនក្េយជ
ពលរដ្ឋអចិន្េេយ៍
សេបចេបប់របស់អមេរិក៖

10. បេទេសកំណើត៖ 11. បេទេសសញ្េតិ ឬសញ្េតិ៖

12. តើអ្កមនពិករភពរូបរងកយ ឬសរើរង្លូតលស់មិនបេកេតី ឬបញ្េអន់ខេសយនេផូ្វចិត្ដេលបង្េរអ្កពី
ករបកសេេយចំណេះដឹង និងករយល់ដឹងនេភសអង់គ្េសរបស់អ្ក និង/ឬករបំពេញតំរូវករនេពលរដ្កុ្ងករ
សុំចូលសញ្េតិដេរឬទេ? 

បេសិនបើ "បទ/ចស" សូមភ្េប់មកជមួយទមេង់បេបបទ N-648 (Form N-648) បណ្័បញ្េក់ពីពេទេយសមេេប់ករលើកលេង
ចំពះពិករភព (Medial Certificate for Disability Exceptions) នពេលដេលអ្កដក់ពកេយស្ើសុំ N-400 (Form N-400) 

មក។
13. ករលើកលេងពីករបេលងភសអង់គ្េស 

ក. តើអ្កមនអយុ 50 ឆ្េំ ឬចេើនជង ហើយបនរស់នសហរដ្អមេរិកជពលរដ្អចិន្េេយ៍អស់រយៈពេល
សរុបយ៉េងតិច 20 ឆ្េំ គិតតេឹមពេលអ្កបំពេញទមេង់បេបបទស្ើសុំលេខ N-400 (Form N-400) របស់អ្ក? 

ខ. តើអ្កមនអយុ 55 ឆ្េំ ឬចេើនជង ហើយបនរស់នសហរដ្អមេរិកជពលរដ្អចិន្េេយ៍អស់រយៈពេល
សរុបយ៉េងតិច 15 ឆ្េំ គិតតេឹមពេលអ្កបំពេញទមេង់បេបបទស្ើសុំលេខ N-400 (Form N-400) របស់អ្ក? 



គ. តើអ្កមនអយុ 65 ឆ្េំ ឬចេើនជង ហើយបនរស់នសហរដ្អមេរិកជពលរដ្អចិន្េេយ៍អស់រយៈពេល
សរុបយ៉េងតិច 20 ឆ្េំ គិតតេឹមពេលអ្កបំពេញទមេង់បេបបទស្ើសុំលេខ N-400 (Form N-400) របស់អ្ក? 
(បេសិនបើលក្ខណ្មួយនេះតេឹមតេូវចំពះអ្ក អ្កនឹងទទួលបនកំណេសមេួលវិញ្េសរនពេលអ្កធ្ើ
តេស្ចូលសញ្េតិ។)

ផ្្កទី 3 ជំនួយសម្្ប់បុគ្លឌ្លមនពិករភព និង/ឬបញ្្អន់ខ្សយន្ផូ្វចិត្
កំណត់សម្្ល់៖ សូមអនព័ត៌មននក្ុងទមេង់បេបបទស្ើសុំលេខ N-400 (Form N-400) មុនពេលអ្កបំពេញផ្េកនេះ។ 

1. តើអ្កស្ើសុំជំនួយដយសរពិករភព និង/ឬបញ្េអន់ខេសយនេផូ្វចិត្?
បេសិនបើអ្កបនឆ្ើយថ “ បទ/ចស”  សូមជេើសរើសបេអប់ដេលសកសម

B. ខំុ្ថ្ង់ ឬមនករលំបកក្ុងករស្េប់ ហើយតេូវករអ្កបកបេេដេលបេើបេេស់ភសកយវិករ (បេសិនបើ 
អ្កស្ើសំុអ្កបកបេេភសកយវិករ សូមបញ្េក់ភស ឧទហរណ៍ ភសកយវិករអមេរិក)។

C. ខំុ្ខ្េក់ ឬមនករលំបកកុ្ងករមើល ហើយសំុជំនួយដយ_______________

D. ខំុ្មនពិករភព និង/ឬបញ្េអន់ខេសយនេផូ្វចិត្ផេសេងទៀត (ឧទហរណ៍ តេូវករកអីរុញ។ សូមពនេយល់
នពិករភព និង/ឬបញ្េអន់ខេសយនេផូ្វចិត្ ហើយនិងជំនួយដេលអ្កតេូវករ)

ផ្្កទី 4  ព័ត៌មនសម្្ប់ទក់ទងអ្ក
1. លេខទូរស័ព្សមេេប់ពេលថ្េ 2. លេខទូរស័ព្នកន្េងធ្ើករ (បើមន)

3. លេខទូរស័ព្សមេេប់ពេលល្េច 4. លេខទូរស័ព្ចល័ត (បើមន)

5. អី៊ម៉េល (បើមន)

ផ្្កទី 5 ព័ត៌មនអំពីទីកន្្ងស្្ក់នរបស់អ្ក
1. តើអ្កបនរស់នទីកន្េងណខ្ះកុ្ងរយៈពេល 5 ឆ្េំចុងកេេយនេះ? ផ្ល់ទីលំនថី្ៗ បំផុតរបស់អ្ក ហើយរយ

បញី្គេប់ទីកន្េងដេលអ្កបនស្េក់នក្ុងរយៈពេល 5 ឆ្េំចុងកេេយ។ បេសិនជអ្កតេូវករសរសេរបន្េម សូមបេើ
សនឹ្កបេដសបន្េម។
ក. អសយដ្េនបច្ុបេបន្

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

Postal Code 

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ) ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ 



បចុ្បេបន្

ខ. អសយដ្េនផ្ើសំបុតេបចុ្បេបន្ (បេសិនបើខុសពីអសយដ្េនខងលើ) 

ឈ្េះអ្កទទួល (បេសិនបើមន)

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code បេទេស(ចំពះ
អសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

គ. អសយដ្េនបច្ុបេបន្ទី 2

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code បេទេស(ចំពះ
អសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ) ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ 

D. អសយដ្េនបច្ុបេបន្ទី 3
ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code បេទេស(ចំពះ
អសយដ្េនបរទេស



បុ៉នណ្េះ)

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ 

ង. អសយដ្េនបច្ុបេបន្ទី 4
ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code បេទេស(ចំពះ
អសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ) ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ 

ផ្្កទី 6 ព័ត៌មនអំពីឪពុកម្្យរបស់អ្ក
បេសិនបើឪពុកម្េយរបស់អ្កមិនមេនជពលរដ្អមេរិកទេ ចូលរំលងផ្េកនេះហើយទផ្េកទី 7។

1. តើឪពុកម្េយរបស់អ្ករៀបករមុនពេលអ្កមនអយុ 18 ឆ្េំ ឬទេ?
ព័ត៌មនអំពីម្្យរបស់អ្ក

2. តើម្េយរបស់អ្កជពលរដ្អមេរិកដេរឬទេ?
បេសិនជ "បទ/ចស" សូមបំពេញព័ត៌មនខងកេេម។ បេសិនជ "ទេ" សូមបំពេញចំណុចទី 3 ។ 
ក. ឈ្េះបច្ុបេបន្ជផូ្វកររបស់ម្េយអ្កដេលមនសញ្េតិអមេរិក

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល(បេសិនជមន)

ខ. បេទេសកំណើតរបស់ម្េយអ្ក គ. ថ្េខេឆ្េំកំណើតរបស់ម្េយអ្ក (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

D. កលបរិច្េតម្េយរបស់អ្កបនទទួលសញ្េតិ
អមេរិក (បេសិនជដឹង) (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

ង. លេខ  A-Number  របស់ម្េយ 
(បេសិនបើមន)

ព័ត៌មនអំពីឪពុករបស់អ្ក



3. តើឪពុករបស់អ្កជពលរដ្អមេរិកដេរឬទេ?
បេសិនជ "បទ/ចស" សូមបំពេញព័ត៌មនខងកេេម។ បេសិនជ "ទេ" សូមបំពេញផ្្កទី 7។ 
ក. ឈ្េះបច្ុបេបន្ជផូ្វកររបស់ឪពុកអ្កដេលមនសញ្េតិអមេរិក

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល(បេសិនជមន)

ខ. បេទេសកំណើតរបស់ឪពុកអ្ក គ. ថ្េខេឆ្េំកំណើតរបស់ឪពុកអ្ក (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

D. កលបរិច្េតឪពុករបស់អ្កមនសញ្េតិអមេរិក
(បេសិនជដឹង) (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

ង. លេខ  A-Number  របស់ឪពុក 
(បេសិនបើមន)

ផ្្កទី 7 ព័ត៌មនជីវប្វតិ្
កំណត់សម្្ល់៖ USCIS តមេូវឱេយអ្កបំពេញបេបបទខងកេេមដើមេបីធ្ើករតេួតពិនិតេយជីវបេវត្ិ។ (សូមមើលករណេនំទមេង់
បេបបទសើ្រសុំលេខ  N-400 (Form N-400) សមេេប់ព័ត៌មនបន្េម។)

1. ជនជតិ (ជេើសរើសតេមួយបេអប់)

អេសេប៉េញ ឬឡតំង មិនមេនអេសេប៉េញ ឬឡតំង 

2. ពណ៌សមេបុរ (ជេើសរើស បេអប់ទំងអស់ ដេលតេឹមតេូវ)

សមេបុរស សមេបុរអសុី អមេរិកសេបេកខ្េ
ឬអមេរិកអហេ្ិក

អមេរិកឥណ្េ  ឬ
ជនជតិដើម
អឡស់ស្េ

ជនជតិដើមហវ៉េ  ឬ
អ្កកះប៉េសុីហិ្ក
ផេសេងទៀត

3. កម្ស់ ហី្ត អី៊ន 4. ទំងន់៖ ផន

5. ពណ៌ភ្េក (ជេើសរើស តេមួយ បេអប់បុ៉ណ្េះ)

ខ្េ ខៀវ ត្េត បេផេះ បេតង Hazal Maroon ផ្េឈូក មិនដឹង/ 
ផេសេងទៀត

6. ពណ៌សក់ (ជេើសរើស តេមួយ បេអប់)

តេងល
(អត់សក់)

ខ្េ ទង់ដេង ត្េត បេផេះ
(សក់ស្ូវ)

កេហម ខេយច់ ស មិនដឹង/
ផេសេងទៀត

ផ្្កទី 8 ព័ត៌មនអំពីទីតំងករងរ និងសលរៀនដ្លអ្កបនសិក្ស

រយឈ្េះកន្េងដេលអ្កបនធ្ើករ ឬបនចូលសលពេញម៉េង ឬកេេម៉េងកុ្ងរយៈពេលបេេំឆ្េំចុងកេេយ។ 
ផ្ល់ព័ត៌មនសមេេប់រយៈពេលពេញលេញ។ រួមបញ្ូលទំងករបមេើកុ្ងយធ ប៉ូលីស និង/ ឬសុើបករណ៍សម្េត់



ទំងអស់។ ចប់ផ្ើមដយផ្ល់ព័ត៌មនអំពីករងរ ករសិកេស ឬភពគ្េនករងរធ្ើ(បើមន)  កុ្ងពេលបចុ្បេបន្ 
ឬថី្ៗនេះ។ ផ្ល់ទីតំង និងកលបរិច្េទដេលអ្កបនធ្ើករ បេកបរបរផ្េល់ខួ្ន អត់ករងរធ្ើ ឬបនសិកេសរយៈពេល
បេេំឆ្េំចុងកេេយនេះ។ បេសិនបើអ្កធ្ើករឱេយខ្ួនឯង ពេីន ឬសរសេរថ "របរខ្ួនឯង" ។ បេសិនបើអ្កគ្េនករងរធ្ើ 
ពេីន ឬសរសេរថ "គ្េនករងរធ្ើ" ។ បេសិនបើអ្កតេូវករសរសេរបន្េម សូមបេើសនឹ្កកេដសបន្េម។

1. ឈ្េះកន្េងធ្ើករ ឬសលរៀន៖
ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

Postal Code 

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ) ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ អជីពរបស់អ្ក

បចុ្បេបន្

2. ឈ្េះកន្េងធ្ើករ ឬសលរៀន៖
ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

Postal Code 

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ) ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ អជីពរបស់អ្ក

3. ឈ្េះកន្េងធ្ើករ ឬសលរៀន៖

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 



ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

Postal Code 

កលបរិច្េតនេករស្េក់ន ពី (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ) ដល់ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ អជីពរបស់អ្ក

ផ្្កទី 9 រយៈព្លស្្ក់នក្្សហរដ្អម្រិក
1. តើអ្កចំណយពេលបុ៉ន្េថ្េ (24 ម៉េង ឬយូរជងនេះ) ដេលអ្កចំណយនកេេសហរដ្អមេរិកកុ្ងរយៈពេល 5

ឆ្េំចុងកេេយនេះ? 
2. តើអ្កធ្ើដំណើរបុ៉ន្េដងលើសពី 24 ម៉េង ឬយូរជងនេះដេលអ្កចំណយនកេេសហរដ្អមេរិកកុ្ងរយៈពេល 5 

ឆ្េំចុងកេេយនេះ? 
3. ផ្ល់របយករណ៍នខងកេេម អំពីករធ្ើដំណើរទំងអស់ 24 ម៉េងឬយូរជងនេះ ដេលអ្កបនចំណយពេល

នកេេសហរដ្អមេរិកកុ្ងរយៈពេលបេេំឆ្េំចុងកេេយនេះ។ ចប់ផ្ើមជករធ្ើដំណើរថី្បំផុតរបស់អ្ក បន្េប់មករប់
ថយកេេយវិញ។ បេសិនបើអ្កតេូវករសរសេរបន្េម សូមបេើសនឹ្កកេដសបន្េម។

ថ្េដេលអ្កចកចេញពី
សហរដ្អមេរិក
(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

ថ្េដេលអ្កតេលប់ចូល
សហរដ្អមេរិក
(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

តើដំណើរកំសន្នេះ
មនរយៈពេល 6 ខេ
ឬយូរជងនេះដេរ
ឬទេ?

បេទេសដេលអ្ក
ធ្ើដំណើរទកន់

ចំនួនថ្េសរុប
ដេលស្េក់នកេេ
សហរដ្អមេរិក

ផ្្កទី 10 ព័ត៌មនអំពីប្វតិ្អពហ៍ពិពហ៍របស់អ្ក 

1. តើស្េនភពអពហ៍ពិពហ៍បចុ្បេបន្របស់អ្កមនស្េនភពយ៉េងណ?

នលីវ មិនដេល
រៀបករ

រៀបករ លេងលះគ្េ ស្េីមេម៉េយ នផេសេងគ្េ អពហ៍ពិពហ៍ទុកជ
មDៈ

បេសិនជអ្កនលីវ ហើយនឹងមិនដេលបនរៀបករ ចូលបំពេញផ្េកទី 11។ 

2. បេសិនបើអ្កបនរៀបករ តើប្ី ឬបេពន្របស់អ្កជសមជិកបចុ្បេបន្នេកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដេរ ឬទេ?

3. តើអ្កបនរៀបករប៉ុន្េនដង (រប់បញូ្លទំងអពហ៍ពិពហ៍ដេលទុកជមDៈ រៀបអពហ៍ពិពហ៍ទ
មនុសេសផេសេងទៀត និង រៀបអពហ៍ពិពហ៍ជមួយមនុសេសដដេល)? 

4. បេសិនបើអ្ករៀបកររួចហើយ សូមផ្ល់ព័ត៌មនដូចខងកេេមអំពីប្ី ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់អ្ក។ 



ក. ឈ្េះសេបចេបប់របស់បី្ ឬបេពន្បចុ្បេបន្

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

ខ. ឈ្េះពីមុនរបស់បី្ ឬបេពន្បចុ្បេបន្

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

គ. ឈ្េះផេសេងៗទៀតដេលបី្ ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់អ្កធ្េប់បេើ (រួមបញ្ូលទំងឈ្េះហកេេ 
ឈ្េះក្េងក្េយ និង ឈ្េះដើម បេសិនជមន)

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

D. ថ្េខេឆ្េំកំណើតរបស់បី្ឬបេពន្បច្ុបេបន្៖ ង. ថ្េដេលអ្កចុះអពហ៍ពិពហ៍ជមួយបី្ ឬ
បេពន្បចុ្បេបន្របស់អ្ក៖

ច. អសន្ដ្េនបច្ុបេបន្របស់បី្ ឬបេពន្

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់(ចំពះអសយដ្េន
បរទេសបុ៉ណ្េះ)

Postal Code បេទេស(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

G. ករងរបច្ុបេបន្របស់បី្ ឬបេពន្

5. តើបី្ ឬបេពន្របស់អ្កជពលរដ្អមេរិកឬ?

បើសិនជ "មន" ឆ្ើយសំនួរទី 6។ បើសិនជ "មិនមន" ចូលបំពេញសំនួរទី 7។ 

6. បេសិនបើប្ី ឬបេពន្របស់អ្កជពលរដ្អមេរិក ចូលបំពេញព័ត៌មនខងកេេម៖



ក. តើបី្ ឬបេពន្របស់អ្កបនក្េយជពលរដ្អមេរិកទពេលណ? 

តំងពីកំណើត សូមចូលទកន់ចំណុចទី 8 ផេសេងៗទៀត បំពេញព័ត៌មនដូចខងកេេម

ខ. កលបរិច្េទដេលបី្ ឬបេពន្របស់អ្កបនក្េយជពលរដ្អមេរិក (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖

7. បេសិនបើប្ី ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់អ្កមិនមេនជពលរដ្អមេរិកនះ សូមបំពេញព័ត៌មនដូចតទនេះ។

ក. បេទេសសញ្េតិ ឬសញ្េតិរបស់បី្ ឬ 
បេពន្បចុ្បេបន្៖

ខ. លេខ A-Number របស់បី្ ឬបេពន្បចុ្បេបន្ 
(បើមន)៖

គ. ស្េនភពអន្េបេវេសន៍របស់ប្ី ឬបេពន្បចុ្បេបន្៖

ប័ណ្អនុញ្េតស្េក់នអចិន្េេយ៍សេបចេបប់ ផេសេងទៀត (ពនេយល់)

8. តើបី្ ឬបេពន្បច្ុបេបន្របស់អ្កបនរៀបករបុ៉ន្េនដង (រប់បញូ្លទំងអពហ៍ពិពហ៍ដេលបនលុបចល  
អពហ៍ពិពហ៍ជមួយមនុសេសផេសេងទៀត និងអពហ៍ពិពហ៍ជមួយមនុសេសដដេល)?
បេសិនបើប្ី ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់អ្កបនរៀបករពីមុន, ផ្ល់នូវព័ត៌មនដូចខងកេេមអំពីប្ី ឬបេពន្មុនរបស់បី្ 
ឬបេពន្របស់អ្ក។

បេសិនបើបី្បេពន្បចុ្បេបន្របស់អ្កមនអពហ៍ពិពហ៍ពីមុនចេើនជងមួយដង សូមផ្ល់ព័ត៌មនទំងនះនលើសនឹ្ក
កេដសបន្េម។

ក. ឈ្េះសេបចេបប់របស់ប្ី ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់ខំុ្ 

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

ខ. ស្េនភពអន្េបេវេសន៍របស់ប្ី ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់ខំុ្

ពលរដ្អមេរិក ប័ណ្អនុញ្េតស្េក់នអចិន្េេយ៍
សេបចេបប់

ផេសេងទៀត (ពនេយល់)

គ. ថ្េខេឆ្េំកំណើតរបស់បី្ឬបេពន្បច្ុបេបន្រប
ស់ខំុ្៖

D. បេទេសកំណើតរបស់បី្
ឬបេពន្បច្ុបេបន្របស់ខំុ្៖



ង. បេទេសសញ្េតិ ឬសញ្េតិរបស់អតីតបី្ ឬបេពន្ របស់បី្ ឬបេពន្បចុ្បេបន្របស់ខំុ្៖

ច. ថ្េរៀបអពហ៍ពិពហ៍របស់បី្ ឬបេពន្
ធបច្ុបេបន្របស់ខំុ្ជមួយអតីតបី្ ឬបេពន្របស់គត់៖

G. ថ្េដេលបី្ ឬបេពន្ធបច្ុបេបន្របស់ខំុ្បញ្េប់
អពហ៍ពិពហ៍ជមួយអតីតបី្ ឬបេពន្របស់គត់៖

ជ. វិធីដេលបី្ ឬបេពន្បច្ុបេបន្របស់ខំុ្បញ្េប់អពហ៍ពិពហ៍ជមួយបី្

អពហ៍ពិពហ៍តេូវបនទុកជ
មDៈ

លេងលះ បី្ ឬបេពន្ស្េប់ ផេសេងៗទៀត(ពនេយល់)

9. បេសិនបើអ្កបនរៀបករពីមុន សូមផ្ល់ព័ត៌មនរបស់បី្ ឬបេពន្មុនរបស់អ្កនខងកេេម។ បេសើនបើអ្ក
បនរៀបអពហ៍ពិពហ៍លើសពីមួយដង សូមបេើកេដសសរសេរបន្េម។

ក. ឈ្េះសេបចេបប់របស់អតីតបី្ ឬបេពន្របស់ខំុ្ 

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

ខ. ស្េនភពអន្េបេវេសន៍របស់អតីតបី្ ឬបេពន្របស់ខំុ្ នពេលដេលអពហ៍ពិពហ៍បនបញ្េប់

ពលរដ្អមេរិក ប័ណ្អនុញ្េតស្េក់ន
អចិន្េេយ៍សេបចេបប់

ផេសេងទៀត (ពនេយល់)

គ. ថ្េខេឆ្េំកំណើតរបស់អតីតបី្ឬបេពន្
របស់ខំុ្ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖

D. បេទេសកំណើតរបស់អតីតបី្
ឬបេពន្របស់ខ្ុំ

ង. បេទេសសញ្េតិ ឬសញ្េតិរបស់អតីតបី្ 
ឬបេពន្របស់ប្ី ឬបេពន្បច្ុបេបន្របស់ខំុ្៖

ច. ថ្េរៀបអពហ៍ពិពហ៍របស់អតីតប្ី
ឬបេពន្របស់ខ្ុំ៖



G. ថ្េដេលបញ្ប់អពហ៍ពិពហ៍ជមួយអតីតបី្ ឬបេពន្របស់ខំុ្៖

ជ. មូលហេតុដេលអពហ៍ពិពហ៍របស់ខំុ្តេូវបនបញ្ប់ជមួយអតីតប្ី ឬបេពន្៖

អពហ៍ពិពហ៍តេូវបនទុកជ
មDៈ

លេងលះ បី្ ឬបេពន្ស្េប់ ផេសេងៗទៀត(ពនេយល់)

ផ្្កទី 11 ព័ត៌មនអំពីកូនរបស់អ្ក

1. សូមបេេប់អំពីចំនួនកូនសរុបរបស់អ្ក (អ្កតេូវតេបេេប់ពីកូនទំងអស់ដេលរួមមន៖ កូនដេលនរស់កូនដេលបត់ខ្ួន
ឬស្េប់ កូនដេលកើតនសហរដ្អមេរិក ឬបេទេសដទេទៀត កូនដេលមនអយុកេេម ១៨ឆ្េំ ឬចេើនជង 
កូនបចុ្បេបន្បនរៀបករ ឬមិនរៀបករ កូនដេលរស់នជមួយអ្ក ឬនកន្េងផេសេងទៀត កូនចុងកុ្ងពេលបចុ្បេបន្ 
កូនចិញឹ្មសេប់ចេបប់ និងកូនដេលចំកំណើតនពេលអ្កមិនទន់បនរៀបអពហ៍ពិពហ៍។

2. ផ្ល់ព័ត៌មនដូចតទនេះអំពីកូនៗ របស់អ្ក (កូនបេុស និងកូនសេី) ដេលមនក្ុង ចំណុចល្ខ 1 

ដយមិនបេកន់អំពីអយុ។ ដើមេបីរយព៌ត័មនកូនបន្េម សូមបេើសនឹ្កកេដសថេមទៀត។

ក. កូនទី 1

ឈ្េះបច្ុបេបន្សេបចេបប់

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

លេខ A-Number (បើមន)៖ ថ្េខេឆ្េំកំណើត(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ បេទេសកំណើត៖

លំនដ្េនបចុ្បេបន្

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់ (ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េន
បរទេសបុ៉នណ្េះ)



តើទំនក់ទំនងរបស់កូនអ្កជមួយអ្កគឺជអី្? (ឧទហរណ៍ កូនបង្ើត កូនចុង 
ឬកូនចិញឹ្មសេបចេបប់)

ខ. កូនទី 2

ឈ្េះសេបចេបប់

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

លេខ A-Number (បើមន)៖ ថ្េខេឆ្េំកំណើត(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ បេទេសកំណើត

លំនដ្េនបចុ្បេបន្

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់ (ចំពះអសយដ្េន
បរទេសបុ៉ណ្េះ)

Postal Code(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

តើទំនក់ទំនងរបស់កូនអ្កជមួយអ្កគឺជអី្? (ឧទហរណ៍ កូនបង្ើត កូនចុង 
ឬកូនចិញឹ្មសេបចេបប់)

គ. កូនទី 3

ឈ្េះសេបចេបប់

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

លេខ A-Number (បើមន)៖ ថ្េខេឆ្េំកំណើត(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ បេទេសកំណើត

លំនដ្េនបចុ្បេបន្



ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់ (ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

បេទេស(ចំពះ
អសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

តើទំនក់ទំនងរបស់កូនអ្កជមួយអ្កគឺជអី្? (ឧទហរណ៍ កូនបង្ើត កូនចុង 
ឬកូនចិញឹ្មសេបចេបប់)

D. កូនទី 4

ឈ្េះសេបចេបប់

នមតេកូល នមខ្ួន នមកណ្េល (បើមន)

លេខ A-Number (បើមន)៖ ថ្េខេឆ្េំកំណើត(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)៖ បេទេសកំណើត

លំនដ្េនបចុ្បេបន្

ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់ (ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉ណ្េះ)

Postal Code(ចំពះអសយដ្េនបរទេស
បុ៉នណ្េះ)

បេទេស(ចំពះអសយដ្េន
បរទេសបុ៉នណ្េះ)

តើទំនក់ទំនងរបស់កូនអ្កជមួយអ្កគឺជអី្? (ឧទហរណ៍ កូនបង្ើត កូនចុង 
ឬកូនចិញឹ្មសេបចេបប់)៖

ផ្្កទី 12 ព័ត៌មនបន្្មអំពីអ្ក (បុគ្លដ្លដក់ពក្យស្ើសំុចូលសញ្្តិ) 



សូមឆ្ើយចំណុចទី 1 ដ ល់ 2 1 បេសិនបើអ្កឆ្ើ យ "បទ/ចស" ចំពះសំនួរទំងនេះ សូមភ្េប់ជមួយនសំណេរពនេយល់
ឬពេីនលើកេដសបន្េម។

1. តើអ្កធ្េប់អះអងថជពលរដ្អមេរិក (ជលយលក្ណ៍អកេសរ ឬវិធីផេសេងទៀតទេ)?

2. តើអ្កធ្េប់បនចុះឈ្េះបះឆ្េតនក្ុងករបះឆ្េតសហព័ន្រដ្  ឬថ្េក់មូលដ្េនណមួយនក្ុងសហរដ្អមេរិក
ដេរឬទេ?

3. តើអ្កធ្េប់បនបះឆ្េតសហព័ន្រដ្ ឬថ្េក់មូលដ្េនណមួយនក្ុងសហរដ្អមេរិកដេរឬទេ?

4. ក. ឥឡូវនេះតើអ្កមន ឬអ្កធ្េប់ជប់ខេសេសេឡយរងេសតេកូលខ្ង់ខ្ស់ ឬមនវណ្ៈអភិជនដេរ ឬទេ?

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយ “ បទ/ចស”  តើអ្កនឹងស្គេ័ចិត្បះបង់ចលនូវតួនទី ឬឋនៈតំណពូជ 
ឬតំណនេអភិជនដេលអ្ក មននកុ្ងបេទេសកេេនឯពិធីចូលសញ្េតិរបស់អ្កដេរឬទេ?

5. តើអ្កធ្េប់តេូវបនថ្េងសេបចេបប់ថជជនអសមត្ភព ឬតេូវបនបញ្ូនទកន់មន្ីរផូ្វចិត្ដេរ ឬទេ?

6. តើអ្កជំពក់ពន្ហួសកលកំណត់របស់ពន្សហព័ន្រដ្ (Federal tax) ឬពន្មូលដ្េន(Local tax)ដេរឬទេ?

7. A. តើអ្កមិនធ្េប់បនដក់ពកេយស្ើសុំពន្តេឡប់របស់សហព័ន្រដ្ (Federal tax return) ឬមូលដ្េន (Location tax 

Return) ចប់តំងពីអ្កបនក្េយជពលរដ្អចិន្េេយ៍សេបចេបប់មេនទេ?

B. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ / ចស" តើអ្កបនគិតថអ្ក "មិនមេនជពលរដ្អមេរិក" មេនទេ?

8. តើអ្កបនហខួ្នឯងថ "មិនមេនជពលរដ្អមេរិក "នលើស្ើសំុពន្តេឡប់របស់សហព័ន្ រដ្ ឬមូលដ្េន 
ចប់តំងពីអ្កបនក្េយជពលរដ្អចិន្េេយ៍សេបចេបប់មេនទេ?

9. A. តើអ្កធ្េប់ជសមជិក ឬចូលរួម ឬមនទំនក់ទំនងដយវិធីណមួយជមួយ អង្ករ សមគម មូលនិធិ មូលដ្េន 
គណបកេស កេុម សង្ម ឬកេុមដេលសេដៀងនេះនក្ុងសហរដ្អមេរិក ឬទីកន្េងផេសេងទៀតនជំុវិញពិភពលកដេរ 
ឬទេ?

B. បេសិនជអ្កឆ្ើយថ "ធ្េប់" សូមផ្ល់ព័ត៌មនខងកេេម។ បេសិនបើអ្កតេូវករ ចន្េះបន្េម សូមភ្េប់
ឈ្េះកេុមផេសេងៗទៀត នលើកេដសបន្េមហើយផ្ល់ព័ត៌មនផេសេងៗដើមេបីគំទេចម្ើយរបស់អ្ក

ឈ្េះរបស់កេុម គលបំណងរបស់កេុម ករបរិច្េទនេភពជសមជិក

ចប់ពី
(ខេ/ថ្េ/ឆ្េ)ំ

រហូតដល់
(ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

10. តើអ្កធ្្ប់ជសមជិក ឬកុ្ងរូបភពណមួយជប់ពក់ព័ន្ (ដយផ្េល់ឬដយបេយល) ជមួយ៖

ក. គណបកេសកុម្ុយនីស្?



ខ. គណបកេសផ ្េច់ករណមួយផេសេងទៀត?

គ. កេុមភេរវករ?

11. តើអ្កធ្្ប់គំទេ (ដយផ្េល់ ឬដយបេយល) ករផ្ួលរំលំរដ្េភិបលដយកម្េំង ឬអំពើហិងេសទេ?

12. តើអ្កធ្្ប់ដក់ទរុណកម្ (ដយផ្េល់ ឬដយបេយល) ដល់មនុសេសណម្េក់ដយសរតេ ពូជសសន៍ សសន
ជតិ ដើមកំណើត សមជិកភព នកុ្ងកេុមសង្មជក់លក់ណមួយ ឬមតិនយបយដេរទេ?

13. នចន្េះថ្េទី 23 ខេមីន ឆ្េំ 1933 ដល់ថ្េទី 8 ខេឧសភ ឆ្េំ 1945 តើអ្កបនធ្ើករងរឲេយ 
ឬជប់ពក់ព័ន្ក្ុងរូបភពណមួយ (ដយផ្េល់ឬបេយល) ជមួយ៖

ក. រដ្េភិបលណសីុរបស់អលឺ្ម៉ង់?

ខ. រដ្េភិបលណមួយនក្ុងតំបន់ណមួយដេលតេូវបន កន់កប់ដយ មនសម័្ន្មិត្ជមួយ 
ឬបង្ើតឡ ើងដយ មនជំនួយពីរដ្េភិបលណសីុនេបេទេសអឡឺម៉ង់?

គ. អង្ភពយធ អង្ភពយធបេតិព័ទ្ អង្ភពករពរខួ្ន អង្ភពឃ ្េំមើល អង្ភពបេជពលរដ្ 
អង្ភពបូ៉លីស ភ្េក់ងរ ឬករិយល័យរដ្េភិបល ជំរំុផ្េច់ជីវិត ជំរំុអ្កទសបេមូលផំុ្ 
ជំរំុអ្កជប់Dំុជំរំដយសរសង េ្ាម ជំរំុបង្ំករងរ ឬជំរុំដើមេបីបញ្ូនបន្របស់ អល្ឺម៉ង់ ណសុី ឬ S.S.?

14. តើអ្ក ធ្េប់ ពក់ព័ន្កុ្ងរូបភពណមួយជខងកេេម៖
ក. បេល័យពូជសសន៍?
ខ. ទរុណកម្?
គ. សម្េប់ ឬពេយយមសម្េប់នរណម្េក់?
D. វយដំឬពេយយមវយដំលើមនុសេសម្េក់
ង. បងំ្ ឬពេយយមបងំ្នរណម្េក់ឱេយមនទំនក់ទំនងផូ្វភេទ ឬរួមផូ្វភេទជមួយ?
ច. មិនអនុញ្េតឱេយនរណម្េក់បេតិបត្ិសសនរបស់គេ?

15. តើអ្ក ធ្េប់ ជសមជិក ឬតើអ្ក ធ្េប់ បមេើកុ្ង ជួយ ឬចូលរួមក្ុង កេុមណមួយដូចខងកេេម៖

ក. អង្ករយធ?

ខ. អង្ករយធបេតិព័ទ្ (កេុមមនុសេសដេលធ្ើសកម្ភពដូចជកេុមយធមួយ បុ៉ន្េមិនមេនជផ្េក
មួយរបស់កេុមយធផូ្វករនះទេ?

គ. អង្ភពបូ៉លីស

D. អង្ភពករពរខួ្ន

ង. អង្ភពឃ ្េំមើល

ច. កេុមឧទ្េម



G. កេុមបេឆំងដេរឬទេ? (កេុមមនុសេសដេលបេើបេេស់អវុធបេឆំង ឬវយកេហរលើរូបរងកយរបស់កេុម យធ 
បូ៉លីស រដ្េភិបល ឬមនុសេសដទេទៀត)

ជ. កងជីវពើដេរឬទេ? (កងទ័ពមនុសេស បុ៉ន្េមិនមេននកុ្ងផ្េកកេុមយធជផូ្វករ)

ឈ. សម័្ន្បះបរដេរឬទេ? (កេុមដេលបេើបេេស់អវុធ និងវយបេឆំងនឹងរដ្េភិបល)

16. តើអ្កធ្េប់ធ្ើជអ្កធ្ើករ អ្កធ្ើករស្័គេចិត្ ឬពលទហន ឬធ្េប់បំរើករក្ុងកន្េងណមួយដូចខងកេេម

ក. ពន្នគ ឬមនី្Dុំឃំង

ខ. ជំុរំពន្នគ?

គ. មនី្រDុំឃ ំង? កន្េងដេលមនុសេសតេូវបនបងំ្ឲេយស្េក់ន)

D. ជំរំុពលកម្?

ង. កន្េងដ៏ទេទៀតដេលមនុសេសតេូវបនបងំ្ឲេយស្េក់ន?

17. តើអ្កធ្េប់ជផ្េកនកុ្ងកេុមណមួយ ឬធ្េប់ជួបកេុម អង្ភព ឬសម័្ន្ណមួយដេលបេើបេេស់អវុធបេឆំង 
នឹងនរណម្េក់ ឬគំរមកំហេងនរណម្េក់ដេរ ឬទេ?

ក. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" នពេលដេលអ្កជសមជិកនេកេុមនេះ ឬនពេលអ្កជួយកេុមនេះ តើអ្ក
ធ្េប់បេើអវុធបេឆំងនឹងមនុសេសទៀតដេរ ឬទេ?

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" នពេលអ្កចូលរួមក្ុងកេុមនេះ ឬនពេលអ្កជួយធ្េប់បេេប់
មនុសេសផេសេងៗទៀតថ អ្កនឹងបេើអវុធបេឆំងនឹងបុគ្លនះដេរឬទេ?

18. តើអ្កធ្េប់លក់ឲេយ ឬផ្ល់អវុធដល់មនុសេសណម្េក់ ឬជួយមនុសេសម្េក់ទៀតលក់ឲេយ ឬផ្ល់អវុធដល់មនុសេស
ណម្េក់ដេរឬទេ?

ក. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" តើអ្កបនដឹងទេថបុគ្លនេះនឹងបេឹអវុធបេឆំងនឹងមនុសេសម្េក់ផេសេងទៀត?

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បន/ចស" តើអ្កបនដឹងទេថបុគ្លនេះនឹងលក់ ឬផ្ល់អវុធទឲេយនរណម្េក់
ដេលនឹងបេើវបេឆំងនឹងមនុសេសម្េក់ផេសេងទៀត?

19. តើអ្កធ្េប់ ទទួលបនករហ្ឹកហត់ យធ យធបេតិព័ទ្ (ជកេុមមនុសេសដេលដើរតួជកេុមយធ 
បុ៉ន្េមិនមេនជផ្េកយធផូ្វករទេ) ឬក៏អវុធដេរឬទេ?

20. តើអ្ក ធ្េប់ ជេើសរើស (សួរ) ចុះឈ្េះ (ចុះឈ្េះ), កេនទហន (តមេូវឱេយមន) 
ឬបេើមនុសេសដេលមនអយុកេេម 15 ឆ្េំដើមេបីបមេើ ឬជួយកងកម្េំង ឬកេុមបេដប់អវុធដេរឬទេ?

21. តើអ្ក ធ្េប់ បេើមនុសេសណក ៏ដយដេលមនអយុកេេម 15 ឆ្េំធ្ើអី្ដេលជួយ 



ឬគំទេមនុសេសកុ្ងករបេយុទ្ដេរឬទេ?

បេសិនបើលេខណមួយនេលេខ 22 - 28 តេូវចំពះអ្ក អ្កតេូវតេឆ្ើយ "បទ/ចស" ទះបីជកំណត់តេេរបស់អ្ក
តេូវបនបិតជិត លុបចល ឬតេូវបនទូទត់ក៏ដយ។ អ្កតេូវបង្េញព័ត៌មននេះ ទះបីជអ្កណម្េក់រួមទំង ចកេម 
មនេ្ីអនុវត្ចេបប់ ឬមេធវើ បនបេេប់អ្កថ វលេងជកំណត់តេេ ឬបេេប់អ្កថអ្កមិនចំបច់បង្េញព័ត៌មននេះក ៏ដយ។

22. តើអ្ក ធ្េប់ បេពេឹត្ ចូលរួមបេពេឹត្ ឬបុ៉នប៉ងបេពេឹត្បទឧកេិដ្ ឬបទល្ើសណមួយ 
ដេលអ្កមិនតេូវបនចប់ខួ្នដេរទេ?

23. តើអ្ក ធ្េប់ តេូវបនចប់ខួ្ន ចុះបញី្ ឬDុំខួ្នដយមន ្េីអនុវត្ចេបប់ណមួយ (រួមទំងមន េ្ីអន្េបេវេសន៍ 
ឬមន ្េីណមួយរបស់កងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិក) ដយមូលហេតុណមួយដេរឬទេ?

24. តើអ្កធ្េប់ តេូវបនចទបេកន់ពីករបេពេឹត្ បុ៉នប៉ងបេពេឹត្ ឬជួយកុ្ងករបេពេឹត្បទឧកេិដ្ 
ឬបទល្ើសណមួយដេរឬទេ?

25. តើអ្ក ធ្េប់ តេូវបនផ្ន្េទសពីបទឧកេិដ្ ឬបទល្ើសដេរឬទេ?

26. តើអ្ក ធ្េប់ ទទួលបន ករបេកសទសជំនួស ឬកម្វិធីស្េរនីតិសមេបទ (ឧទហរណ៍ 
ករបង្េរជករងរសហគមន៍ ករផ ្េកករបេកសទស/អនុវត្ទស ករបដិសេធករចទបេកន់ 
ករពនេយរពេលករបេកសទស)ដេរឬទេ?

27. ក. តើអ្ក ធ្េប់ ទទួលបនករពេយួរទស ករពេយួរទសសកលេបង ឬតេូវបនគេឲេយនកេេDំុ?

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ “ បទ/ចស”  តើអ្កបនបញ្ប់ករដក់ឲេយនកេេមករតមដន ឬនកេេDំុហើយឬន?

28. ក. តើអ្ក ធ្េប់ តេូវបនបញ្ូនទមន្ីរDំុឃ ំង ឬពន្នគរដេរឬទេ?

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ “ បទ/ចស”  តើអ្កតេូវបន
ដក់ក្ុងមនី្រDុំឃ ំង ឬពន្នគរយូរប៉ុណ្េ?

ឆ្េំ ខេ ថ្េ

29. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ “ ទេ”  គ្ប់សំណួរទំងអស់ក្ុង ចំណុចទី 23. - 28., សូមរំលងចំណុចនេះ ហើយទកន់ 
ចំណុចទី 30។

បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ “ បទ/ចស”  ទកន់សំណួរណមួយនេចំណុច 23 ដល់ទី 28 សូមបំពេញតរងខងកេេម។ 
បេសិនបើអ្កតេូវករសរសេរបន្េម សូមបេើកេដសបន្េមហើយផ្ល់ព៌ត័មនផេសេងៗដើមេបីគំទេចម្ើយរបស់អ្ក។ 

ហេតុអី្បនជអ្កតេូវបន
គេចប់ខួ្ន ចុុះបញី្ Dំុខ្ួន 
ឬចទបេកន់?

កលបរិច្េទដេ
លតេូវបនគេច
ប់ខួ្ន ចុះបញ្ី 

តើអ្កតេូវបនដក់ក្ុងមន្ីរDំុឃ ំង 
ចុះបញី្ Dំុខ្ួន 
ឬចទបេកន់នកន្េងណ?(កេុង 

លទ្ផល ឬកររៀបចំកេេយពីចប់ខួ្ន
ចុះបញី្ Dំុខ្ួន ឬចទបេកន់ (មិន
មនករចទបេកន់



Dំុខួ្ន ឬចទ
បេកន់?

រដ្ បេទេស) ដក់ពកេយបណ“ឹងតេូវលុបចល 
ពន្នគរ ករសកលេបង ។ល។)

ឆ្ើយ ចំណុចទី 30. - 46. បេសិនបើអ្កឆ្ើយ “ បទ/ចស" ទកន់សំណួរណមួយលើកលេង ចំណុចទី 37 និង 38 

បញូ្លករពនេយល់ដយសរសេរ ឬពេីនលើសនឹ្កកេដសបន្េម និងផ្ល់ព៌ត័មនបន្េមដើមេបីគំទេចម្ើយរបស់អ្ក។

30. តើអ្កធ្្ប់៖

ក. ជមនុសេសបេមឹកជប់ដេរឬទេ?

ខ. ទរកសេីពេសេយ ឬក ៏រកឱេយនរណម្េក់ធ្ើពេសេយចរជមួយដេរឬទេ?

គ. លក់ ឬរត់ពន្សរធតុដេលហមឃត់ គេឿងញៀនខុសចេបប់ ឬគ េឿងញៀនណកូទីកដេរឬទេ?

D. បនរៀបករជមួយមនុសេសចេើនជងម្េក់ក្ុងពេលតេមួយដេរឬទេ?

ង. បនរៀបករជមួយនរណម្េក់ដើមេបីទទួលបនអត្បេយជន៍អន្េបេវេសន៍ដេរឬទេ?

ច. បនជួយនរណម្េក់ឱេយចូល ឬពេយយមចូលសហរដ្អមេរិកដយខុសចេបប់ដេរឬទេ?

G. បនលេងលេបេងសីុសងដយខុសចេបប់ ឫទទួលបេេក់ពីលេបេងសីុសងខុសចេបប់ដេរឬទេ?

ជ. បនខកខនកុ្ងករគំទេអ្កនកុ្ងបនុ្ករបស់អ្ក ឬបង់បេេក់ពិន័យដេរឬទេ?

ឈ. បនធ្ើករបកសេេយមិនតេឹមតេូវណមួយដើមេបីទទួលបនអត្បេយជន៍រដ្នក្ុងសហរដ្អមេរិក?

31. តើអ្កធ្្ប់ផ្ល់ឱេយមន េ្ីរដ្េភិបលអមេរិកនូវព័ត៌មន ឬឯកសរណដេលមិនពិត ក្េងបនំ្ ឬបំភន់ដេរឬទេ? 

32. តើអ្កធ្្ប់កុហក មនេ្ីរដ្េភិបលអមេរិកណម្េក់ដើមេបីទទួលបនករអនុញ្េតចូល 
ឬចុះឈ្េះកុ្ងសហរដ្អមេរិកឬដើមេបីទទួលបនអត្បេយជន៍អន្េបេវេសន៍នពេលដេលនកុ្ងសហរដ្អមេរិក
ដេរឬទេ?

33. តើអ្កធ្្ប់តេូវបនបណ“េញចេញ ដកចេញ ឬនិរទេសពីសហរដ្អមេរិកដេរឬទេ?

34. តើអ្កធ្្ប់តេូវបនបញ្េឲេយបណ“េញចេញ ដកចេញ ឬនិរទេសពីសហរដ្អមេរិកដេរឬទេ?

35. តើអ្កធ្្ប់G្ងកត់ករបណ“េញចេញ ដកចេញ ឬនិរទេសពីសហរដ្អមេរិកដេរឬទេ?



36. តើដំណើរករបណ“េញចេញ ដកចេញ ឬនិរទេស (រួមទំងដំណើរកររដ្បល) 
បចុ្ប្បន្កំពុងនបន្បេឆំងនឹងអ្កដេរឬទេ?

37. តើអ្កធ្្ប់បមេើនកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដេរឬទេ?

38. ក. តើបចុ្ប្បន្ន្ះអ្កជសមជិកនេកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដេរឬទេ?

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" 
តើអ្កគ េេងនឹងចុះបេសកម្នកេេបេទេសរួមទំងចុះនវដេរឬទេក្ុងរយៈពេលបីខេទៀត? 
(សូមមើលផ្េកផ្្ស់បូ្រអសយដ្្ននក្ុងករណេនំស្ីពីរបៀបជូនដំណឹង USCIS 
បេសិនបើអ្កដឹងពីផេនករចុះបេសកម្របស់អ្ក បន្េប់ពីអ្កដក់ទមេង់បេបបទស្ើសំុ N-400 របស់អ្ក។)

គ.បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ ចស" តើអ្កបចុ្ប្បន្កំពុងឈរជ ើងនឯបរទេសឬ?

39. តើអ្កធ្្ប់តេូវបនជំនំុជំរះកី្នតុលករយធ ករបញេឈប់ ឬពិន័យរដ្បលដេរឬទេ ឬតើអ្កបនទទួលអី្ផេសេងកេេ
ពីករបញ្ប់ពីកតព្កិច្យធដយកិតិ្យស ខណៈពេលដេលនកុ្ងកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិក?

40. តើអ្កធ្្ប់តេូវបនគេរំសយចេញពីករហឹ្កហ្ឺន ឬកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដយសរតេអ្កជជនបរទេស
ដេរឬទេ?

41. តើអ្កធ្្ប់ចកចេញពីសហរដ្អមេរិកដើមេបីចៀសវងករពង េេងឈ្េះកុ្ងកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដេរឬទេ?

42. តើអ្កធ្្ប់បនស្ើសុំករលើកលេងណមួយពីករបមេើយធនកុ្ងកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដេរឬទេ?

43. តើអ្កធ្្ប់បនចកចេញពីកងកម្េំងបេដប់អវុធអមេរិកដេរឬទេ?

44. ក. តើអ្កជមនុសេសបេុសដេលរស់នសហរដ្អមេរិកនពេលណមួយចន្េះអយុ18 ដល់ 26 របស់អ្កមេនទេ? 
(នេះមិនរប់បញ្ូលថ កររស់នកុ្ងសហរដ្អមេរិកជអ្កមិនមេនអន្េបេវេសន៍សេបចេបប់។ )

ខ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" តើអ្កបនចុះឈ្េះសមេេប់ Selective Service នពេលណ? 
សូមផ្ល់ព័ត៌មនដូចខងកេេម។ 

ថ្េចុះបញ្ី (ថ្េ/ខេ/ឆ្េំ)  លេខ Selective Service

គ. បេសិនបើអ្កឆ្ើយថ "បទ/ចស" បុ៉ន្េអ្កមិនបនចុះឈ្េះជមួយ Selective Service ទេ ហើយអ្កជ៖

1. មនអយុតិចជង 26 ឆ្េំ អ្កតេូវតេចុះឈ្េះឲេយបនមុនអ្កដក់ពកេយសុំចូលសញ្េតិ 
ហើយបំពេញនូវព៌ត័មន Selective Service ខងលើ។ ឬ

2. ឥឡូវមនអយុចន្េះពី 26 ដល់ 31 ឆ្េំ (29 ឆ្េំ បេសិនបើអ្កកំពុងបំពេញផ្េក INA section 319(a)) 

បុ៉ន្េអ្កមិនបនចុះឈ្េះកុ្ង Selective Service អ្កតេូវតេភ្េប់ករពនេយល់ហេតុអី្អ្កមិនបនចុះឈ្េះ និង
ផ្ល់នូវលិខិតព៌ត៍មនស្េនភពពី Selective Service.



ឆ្ើយចំណុចទី 45 ដល់ទី 50. បេសិនបើអ្កឆ្ើយ "ទេ" ចំពះសំណួរទំងនេះ សូមបញ្ូលករពនេយល់ដយសរសេរ 
ឬពេីនលើសនឹ្កកេដសបន្េម និងផ្ល់ព៌ត័មនបន្េមដើមេបីគំទេចម្ើយរបស់អ្ក។

45. តើអ្កគំទេរដ្ធម្នុញ ្និងទមេង់នេរដ្េភិបលសហរដ្អមេរិកទេ?

46. តើអ្កយល់ដឹងពីសមេបថយ៉េងពេញលេញនេភកី្ភពចំពះសហរដ្អមេរិកទេ?

47. តើអ្កមនGន្ៈដើមេបីធ្ើសមេបថពេញលេញនេភក្ីភពទកន់សហរដ្អមេរិកទេ?

48. បេសិនបើចេបប់តមេូវ តើអ្កមនGន្ៈកុ្ងករចូលរួមកតព្កិច្យធឱេយសហរដ្អមេរិកទេ?

49. បេសិនបើចេបប់តមេូវ តើអ្កមនGន្ៈកុ្ងករចូលរួមសកម្ភពមិនមេនបេយុទ្នកុ្ងកងកម្េំងបេដប់អវុធ 
សហរដ្អមេរិកទេ?

50. បេសិនបើចេបប់តមេូវ តើអ្កមនGន្ៈកុ្ងករធ្ើករងរដេលមនសរៈសំខន់សមេេប់ជតិកេេមរូបភពពលរដ្សីុវិល
ដេរឬទេ?

ផ្្កទី 13 ស្ចកី្ថ្្ងករ ករបញ្្ក់ និងហត្ល្ខ របស់អ្កដក់ពក្យ
កំណត់សម្្ល់៖ សូមអននករផកពិន័យតេង់ផ្េកនេករណេនំទមេង់បេបបទស្ើរសុំ N-400 (Form N-400)មុននឹងបំពេញ
ផ្េកនេះ។ 
ស្ចកី្ថ្្ងរបស់អ្កដក់ពក្យ
កំណត់សម្្ល់៖ ចូលជេើសរើសបេអប់ ចម្ើយ A. ឬ B. កុ្ង ចំណុចទី 1. បើមនចម្ើយសមសេប សូមជេើសរើស
បេអប់សមេេប់ ចំណុចទី 2.

1. សេចកី្ថ្េងរបស់អ្កដក់ពកេយទក់ទងនឹងអ្កបកបេេ

ក. ខំុ្ អចអននិងយល់ភសអង់គ្េស ហើយ ខំុ្ ខំុ្បនអន និងយល់រល់សំណួរ និងករណេនំលើពកេយសុំនេះ 
និងចម្ើយរបស់ខំុ្ចំពះគេប់សំណួរទំងអស់។

ខ. អ្កបកបេេឈ្េះ កុ្ង ផ្េកទី 14. អនឱេយខំុ្នូវរល់សំណួរ និងករណេនំលើពកេយសំុនេះ 
និងចម្ើយរបស់ខំុ្ចំពះគេប់សំណួរទំងអស់កុ្ង________________, ភសមួយដេល ខំុ្ ចេះចេបស់ ហើយ ខំុ្ 
បនយល់ទំងអស់។

2. សេចកី្ថ្េងរបស់អ្កដក់ពកេយទក់ទងនឹងអ្ករៀបចំឯកសរ

ក. ជមួយករស្ើសុំរបស់ខំុ្ អ្ករៀបចំឯកសរឈ្េះ កុ្ង ផ្េកទី 15 _______________________, 
បនរៀបចំពកេយសំុនេះសមេេប់ខំុ្ដយផ ្េកលើព័ត៌មនដេលខំុ្បនផ្ល់ ឬអនុញ្េត។

ករបញ្្ក់របស់អ្កដក់ពក្យសុំចូលសញ្្តិ
ឯកសរថតចម្ងនេឯកសរណដេលខ្ុំបនដក់ស្ើ គឺជឯកសរថតចម្ងពិតបេេកដនេឯកសរដើមដេលមិនបេេបេួល ហើយ
ខំុ្ដឹង USCIS អចតមេូវឱេយខំុ្ដក់ឯកសរដើមទ USCIS នពេលកេេយ។ លើសពីនេះទៀត ខ្ុំអនុញ្េតឲេយមនករបញ ្េញ
ព័ត៌មនណមួយពីកំណត់តេេរបស់ខំុ្ដេល USCIS អចតេូវករដើមេបីកំណត់សិទិ្ទទួលបនរបស់ខំុ្សមេេប់អត្បេយជន៍
អន្េបេវេសន៍ដេលខំុ្ស្ើសុំ។
ខំុ្ក៏អនុញ្េតឱេយមនករបញ្េញព័ត៌មនដេលមននក្ុងពកេយសំុនេះ ក្ុងឯកសរគំទេ និងនក្ុងកំណត់តេេ USCIS របស់ខំុ្ 



ដល់អង្ភព និងបុគ្លផេសេងទៀតដេលចំបច់សមេេប់ករគេប់គេង និងករអនុវត្ចេបប់អន្េបេវេសន៍របស់សហរដ្អមេរិក។
ខំុ្ដឹងថ USCIS នឹងតមេូវឱេយខំុ្បង្េញខួ្នសមេេប់ករណត់ជួបដើមេបីយកព៌ត័មនជីវមតេរបស់ខំុ្ (ស្េមមេេមដេ រូបថតនិង/ឬ 
ហត្លេខ) ហើយនពេលនះខំុ្នឹងតេូវបនតមេូវឱេយចុះហត្លេខសេបថបញ្េក់ជថី្ថ៖

1) ខំុ្បនពិនិតេយឡ ើងវិញ និងផ្ល់ ឬអនុញ្េតគេប់ព័ត៌មនទំងអស់នក្ុងពកេយសុំរបស់ខំុ្។

2) ខំុ្បនយល់គេប់ព័ត៌មនទំងអស់ដេលមននកុ្ង និងបនដក់ភ្េប់ជមួយ នឹងពកេយសំុរបស់ខ្ុំ។ និង

3) ព័ត៌មនទំងអស់នេះមនភពពេញលេញ ពិតបេេកដ និងតេឹមតេូវនពេលដក់ពកេយសុំ។

ខំុ្សូមបញ្េក់ ចំពះមុខនឹងទសនេសមេបថថខំុ្បនផ្ល់ ឬអនុញ្េតរល់ព័ត៌មនទំងអស់នក្ុងពកេយសំុរបស់ខំុ្ ខ្ុំយល់គេ
ប់ព័ត៌មនទំងអស់ដេលមននកុ្ងនិងបនដក់ភ្េប់ជមួយនឹងពកេយសុំរបស់ខំុ្ ហើយថព័ត៌មនទំងអស់នេះ
មនភពពេញលេញ និងតេឹមតេូវ។
ហត្ល្ខរបស់អ្កដក់ពក្យ

3. ករបញ្េក់របស់អ្កដក់ពកេយ៖ ថ្េចុះហត្លេខ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

កំណត់សម្្ល់ទកន់អ្កដក់ពក្យទំងអស់៖ បេសិនបើអ្កមិនបំពេញពកេយសុំនេះពេញលេញ 
ឬខកខនក្ុងករដក់ភ្េប់ឯកសរចំបច់ដេលមនកុ្ងករណេនំ នះ USCIS អចបដិសេធពកេយស្ើសុំរបស់អ្ក។

ផ្្កទី 14 ព័ត៌មនទំនក់ទំនង ករបញ្្ក់ និងហត្ល្ខរបស់អ្កបកប្្

ផ្ល់ព័ត៌មនដូចខងកេេមអំពីអ្កបកបេេ

1. ឈ្្ះព្ញរបស់អ្កបកប្្

នមតេកូលរបស់អ្កបកបេេ នមខ្ួនរបស់អ្កបកបេេ

2. ឈ្្ះស្្ប័ន ឬកុ្មហ៊ុនរបស់អ្កបកប្្ (បើមន)៖

អសន្ដ្្នរប្អប់សំបុត្បស់អ្កបកប្្ 

3. ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់ Postal Code បេទេស



ព័ត៌មនទំនក់ទំនងរបស់អ្កបកប្្
4. លេខទូរស័ព្របស់អ្កបកបេេបេើពេលថ្េ 5. លេខទូរស័ព្ដ េរបស់អ្កបកបេេ

6. អី៊ម៉េលរបស់អ្កបកបេេ (បើមន)

ករបញ្្ក់របស់អ្កបកប្្
ខំុ្សូមបញ្េក់ ចំពះមុខនឹងទសនេសមេបថថ៖
ខំុ្ស្េត់ជំនញភសអង់គ្េស ហើយ_______________________ដេលជភសដូចគ្េនឹងក្ុងផ្េកទី 13 ចំណុច B កុ្ងលេខ 1

ហើយខំុ្បនអនឲេយអ្កដក់ពកេយសំុ កុ្ងភសដេលបនកំណត់ រល់សំនួរ និងករណេនំនេពកេយសុំនេះ 
និងចម្ើយរបស់គត់ចំពះគេប់សំណួរទំងអស់។ អ្កដក់ពកេយសុំបនបេេប់ខំុ្ថ គត់យល់គេប់ករណេនំ សំនួរ និងចម្ើយ
កុ្ងពកេយសុំ រួមទំង ករបញ្េក់របស់អ្កដក់ពកេយសំុ និងបនផ្ៀងផ្េត់ភពតេឹមតេូវនេរល់ចម្ើយ។
ហត្ល្ខរបស់អ្កបកប្្

7. ហត្លេខរបស់អ្កបកបេេ ថ្េចុះហត្លេខ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

ផ្្កទី 15 ព័ត៌មនទំនក់ទំនង ករប្កស និងហត្ល្ខរបស់អ្ករៀបចំឯកសរន្ះ ប្សិនបើមិនម្នជអ្កដក់ពក្យសុំ 
ផ្ល់ព័ត៌មនដូចខងកេេមអំពីអ្ករៀបចំឯកសរ
ឈ្្ះព្ញរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ

1. នកតេកូលរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ នមដេលបនផ្ល់ឲេយរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ

2. ឈ្េះស្េប័ន ឬកេុមហ៊ុនរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ

អសន្ដ្្នរប្អប់សំបុត្បស់អ្ករៀបចំឯកសរ
3. ឈ្េះ និងលេខផូ្វ លេខ Apt. Ste. Flr. 

ទីកេុង សេុក                    រដ្ ZIP Code 

ខេត្ ឬតំបន់ Postal Code បេទេស

ព័ត៌មនទំនក់ទំនងរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ



4. លេខទូរស័ព្ដ េរបស់អ្ករៀបចំឯកសរពេលថ្េ 5. លេខទូរស័ព្ដ េរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ (បើមន)

6. អី៊ម៉េលរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ (បើមន)

ស្ចកី្ថ្្ងកររបស់អ្ករៀបចំឯកសរ
1. A. ខំុ្មិនមេនជមេធវើ ឬអ្កតំណងដេលមនករទទួលស ្េល់ ប៉ុន្េបនរៀបចំពកេយសំុនេះចំនួសឲេយអ្ក         

ដក់ពកេយសុំ និងជមួយករយល់ពេមពីអ្កដក់ពកេយសំុ។

B. ខំុ្ជមេធវើ ឬអ្កតំណងដេលមនករទទួលស ្េល់ ហើយករតំណងរបស់ខ្ុំចំពះអ្កដក់ពកេយកុ្ងករណីនេះ៖

                      លើស មិនលើសពីកររៀបចំឯកសរនេះ

កំណត់សម្្ល់៖ បេសិនបើអ្កជមេធវើ ឬអ្កតំណងដេលមនករទទួលស ្េល់ ដេលករតំណងនេះលើស
ពីកររៀបចំសំុទៀត អ្កអចមនកតព្កិច្តេូវផ្ើសំណុំបេបបទ G-28  ពេញលេញ សេចកី្ជូនដំណឹងអំពីករចូល
បង្េញខួ្នជមេធវើ ឬអ្កតំណងដេលមនករទទួលស ្េល់ជមួយង្កដក់ពកេយសំុ។

ករបញ្្ក់របស់អ្ករៀបចំឯកសរ
តមករចុះហត្លេខ ខុ្ះសូមបញ្េក់ ចំពះមិននឹងទសនេសមេបថ ថខ្ុំបនរៀបចំពកេយសំុនេះតមសំណើរ
របស់អ្កដក់ពកេយ។ អ្កដក់ពកេយសំុបនពិនិតេយមើលឡ ើងវិញនូវពកេយសំុដេលបនបំពេញហើយ ហើយបនបេេប់ខំុ្ថ 
គត់យល់អំពីព័ត៌មនទំងអស់ដេលមនកុ្ង និងបនភ្េប់ជមួយនិងពកេយសំុរបស់គត់ រួមទំងករបញ្េក់របស់អ្កដក់ពកេយសំុ
ហើយរល់ព័ត៌មនទំងអស់នេះមនភពពេញលេញពិតបេេកដ និងតេឹមតេូវ។ ខំុ្បនបំពេញ
ពកេយសំុនេះដយផ្េកតេលើព័ត៌មនដេលអ្កដក់ពកេយផ្ល់ឲេយ ឬបនអនុញ្េតឲេយខ្ុំទទួល ឬបេើបេេស់។ 
ហត្ល្ខរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ

7. ហត្លេខរបស់អ្ករៀបចំឯកសរ៖ ថ្េចុះហត្លេខ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

កំណត់សម្្ល់៖ កំុទន់បំព្ញផ្្កទី 16,17 ឬ 18 រហូតដល់មនី្្ USCIS ប្្ប់អ្កឲ្យបំព្ញនព្លសម្្សន៍

ផ្្កទី 16 ហត្ល្ខនព្លសម្្សន៍
ខំុ្សេបថ (អះអង) ហើយបញ្េក់ ចំពះមុខទសនេសមេបថ ចំពះមុខចេបប់នេសហរដ្អមេរិកថ ខំ្ដឹងថជមតិក
នេទមេង់បេបបទស្ើសំុ N-400 ពកេយសំុចូលសញ្េតិដេលបនឯកភពដយខំុ្ រួមទំងឯកសរកេតមេូវលេខ 1 
តមរយៈ____________មនភពពេញលេញ ពិតបេេដក និងតេឹមតេូវ។ ឯកសរបញ្េក់ដេលខំុ្បនភ្េប់ជូន ពីទំព័រទី 1 ដល់ទី 
__________មនភពពេញលេញ ពិតបេេដក និងតេឹមតេូវ។
ឯកភព និងសេបថដើមេបី (អះអង) ចំពះមុខខំុ្

តេេ ឬឈ្េះរបស់មន ្េី USCIS ថ្េចុះហត្លេខ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េ)ំ

ហត្លេខរបស់អ្កដក់ពកេយ ហត្លេខរបស់មន ្េី USCIS



ផ្្កទី 17  ករលះបង់មុខងរក្ុងប្ទ្សបរទ្ស

បើអ្កឆ្ើយថ “ បទ/ចស”  ចំពះ ចំណុចទី 12 ចំណុច A. និង B. កុ្ង ចំណុចលេខទី 4 នះអ្កតេូវអះអងដូចខងកេេម
នចំពះមុខមន្េី USCIS ៖

ខំុ្ក៏បះបង់ចលមុខងរ_______________ដេលខំុ្________________បនកន់កប់បីមុនមកនេះ ឬ

ខំុ្ក៏បះបង់តំណេងអភិជននេ_____________ដេលខំុ្មនពីមុនមក។ 

ឈ្េះរបស់អ្កដក់ពកេយ     ហត្លេខរបស់អ្កដក់ពកេយ

ឈ្េះរបស់មន ្េីUSCIS ហត្លេខរបស់មន ្េី USCIS 

ថ្េចុះហត្លេខ (ខេ/ថ្េ/ឆ្េំ)

ផ្្កទី 18 សច្្ប្ណិធន
បេសិនបើករដក់ពកេយសុំរបស់អ្កតេូវបនអនុម័ត អ្កនឹងតេូវបនកំណត់ថ្េសមេេប់បេកសសមេបថជសធរណៈ 
ជពេលដេលអ្កនឹងតេូវបនតមេូវឱេយឡ ើងធ្ើសច្េបេណិធនភ្េមៗ មុននឹងក្េយជពលរដ្ដេលបន
ចូលសញ្េតិអមេរិក។ តមរយៈករចុះហត្លេខខងកេេម អ្កទទួលស ្េល់នូវGន្ៈ និងសមត្ភពរបស់អ្កកុ្ងករ
តេេប់យកករធ្ើសច្េបេណិធននេះ៖

ខំុ្សូមបេកសសមេបថ ថខំុ្លះបង់ និងបដិសេធទំងសេុង រល់ភក្ីភព និងសេចក្ីស ្េះតេង់ចំពះស្េច  
ពេះមហកេសតេ រដ្ អធិបតេយេយភពនេបេទេសបរទេសណមួយដេលខំុ្ធ្េប់ជប់ពក់ព័ន្ ឬជពលរដ្,

ថខំុ្នឹងគំទេ និងករពររដ្ធម្នុញ ្ និងចេបប់របស់សហរដ្អមេរិកបេឆំងនឹងសតេូវទំងបរទេស និងកុ្ងសេុក,

ថខំុ្នឹងបេកន់ខ្េប់នូវជំនឿពិត និងភកី្ភពទដូចគ្េ,

ថខំុ្នឹងទទួលកតព្កិច្យធតំណងឱេយសហរដ្អមេរិកនពេលដេលតមេូវដយចេបប់
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