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ស្ថា នទូតសហរដ្ឋអាមេរកិ 
#១ ផ្លូវ៩៦ សង្កា ត់វតតភ្នំ 
ខណ្ឌ ដូ្នមេញ រាជធានីភ្នំមេញ 
ព្េះរាជាណាចព្កកេពុជា 

 

សេចក្តីណែនាំចាំស ោះសេក្ខជនេ ាំទិដ្ឋា ការមិនណមនអសនត ប្រសេេន៍ប្រសេទគូដែតឹ ង 
 

ការយិាល័យកុងស ុលមយើងខ្ុំបានទទួលសំណំុ្មរឿងដដ្លធានាមោកអ្នកឲ្យកាល យជាមេកខជនមានសិទធិសំុទិដ្ឋឋ ការេិន 
ដេនអ្មនាត ព្េមវសន៍ព្េមភ្ទគូដ្ណ្តឹ ងមៅសហរដ្ឋអាមេរកិមដ្ើេបមីរៀេការជាេួយអ្នកធានា។ មដ្ើេបីមព្តៀេខលួនសព្មាេ់ការ 
សមាា សន៍ជាេួយេន្តនតីកុងស ុល  សូេមោកអ្នកអានមសចកតីដណ្នំាមនះមដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់និងម្វើតាេការដណ្នំា 
ដូ្ចខាងមព្កាេមនះ។ 
 
ជំហានដំ្េូង៖ សូេេំមេញពាកយសំុ DS-160 សព្មាេ់មេកខជននីេួយៗដដ្លមានេំណ្ងម្វើដំ្មណ្ើ រមៅសហរដ្ឋអាមេរ ិ
ក។ មដ្ើេបីេំមេញពាកយសំុ DS-160 សូេចូលមៅកាន់មគហទំេ័រ https://ceac.state.gov/genniv/។ 

 
សូេណាត់មេលមវោនិងថ្ងៃសមាា សន៍មដ្ឋយម្វើតាេមសចកដីដណ្នំាមៅមលើមគហទំេ័រមនះ 
https://www.ustraveldocs.com/kh_cy/kh-iv-kvisa.asp។ 
 
ជំហានទីេីរ៖ មោកអ្នកព្តូវមានឯកស្ថរដដ្លមានកនុងេញ្ជ ីខាងមព្កាេមនះរចួជាមរសចេុនថ្ងៃេកសមាា សន៍។ មោក
អ្នកេិនព្តូវមផ្្ើឯកស្ថរទំងមនះេកការយិាល័យកុងស ុលមទ េ ុដនតព្តូវកាន់េកមៅថ្ងៃសមាា សន៍។ 
 
១- លិខិតឆ្លងដដ្ន៖ លិខិតឆ្លងដដ្នដដ្លមានសុេលភាេមព្េើព្បាស់កនុងការម្វើដំ្មណ្ើ រមៅសហរដ្ឋអាមេរកិ មហើយ
ដដ្លមានសុេលភាេយា ងតិច ៦ ដខ។  កូនៗរេស់មោកអ្នកគឺព្តូវដតមានលិខិតឆ្លងដដ្នមដ្ឋយដែកមរៀងៗខលួន មទះ 
េីជាអាយុេ ុនាា នក៏មដ្ឋយ។ 
២- សំេុព្តកំមណ្ើ ត៖ មោកអ្នកព្តូវេង្កា ញសំេុព្តកំមណ្ើ តចាេ់មដ្ើេ និងចាេ់ចេលងេួយចាេ់។ 
៣- រេូងត៖ រេូងត២សនលឹក (ទំហំ ២ x ២ អិុ្ញ ឬ ៥ x ៥ ស.េ) ងតចំេីេុខ ថ្ផ្ៃមព្កាយេណ៌្ស។ សូេមៅកាន់មគហទំេ័រ 
https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/ មដ្ើេបី
អានមសចកតីដណ្នំាអំ្េីការងតរេូ។ 
៤- ស្ថលព្កេដលងលះឬលិខិតេរណ្ភាេ៖ មេកខជនទំងអ្ស់ដដ្លធាល េ់មរៀេការព្តូវដតមានភ័្សតុតាងថ្នការេញ្ច េ់ 
អាពាហ៍េិពាហ៍េុនៗដូ្ចជា សំេុព្តេញ្ជជ ក់េរណ្ភាេ ឬស្ថលព្កេដលងលះ និងលិខិតេញ្ជជ ក់ស្ថា េរ។ 

https://ceac.state.gov/genniv/
https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/
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៥- ភ័្សតុតាងថ្នទំនាក់ទំនង៖ អ្នកគួរយកភ្សតុតាងដដ្លេង្កា ញេីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនិងអ្នកធានា។ ឧទហរណ៍្ថ្នភ្
សតុតាងទំងមនាះអាចជា (ដតេិនកំណ្ត់ព្តឹេ) សំេុព្តមឆ្លើយឆ្លង រេូងត និងភ័្សតុតាងមផ្េងៗ ដដ្លមោកអ្នកគិតថាជា
ភ័្សតុតាងថ្នទំនាក់ទំនងរវាងមោកអ្នកជាេួយអ្នកធានា។ 
៦- េិនិតយសុខភាេ៖ រាល់មេកខជនសំុទិដ្ឋឋ ការព្េមភ្ទគូដ្ណ្តឹ ងទំងអ្ស់មទះេីជាអាយុេ ុនាា នក៏មដ្ឋយ ព្តូវដតេិនិតយ
សុខភាេមអាយបានរចួរាល់។ មដ្ើេបីអានមសចកតីដណ្នំាអំ្េីការេិនិតយសុខភាេសព្មាេ់មេកខជនសូេមៅកាន់មគហទំេ័រ 
https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/។ 
៨- ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទស៖ រាល់មេកខជនសំុទិដ្ឋឋ ការដដ្លមានអាយុចាេ់េី១៦ឆ្ន ំមែើងមៅ ព្តូវដតមានព្េឹតតិេ័ព្តមថាា ល
មទសដដ្លមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រថ្នព្េមទសដដ្លខលួនកំេុងស្ថន ក់មៅ ព្េសិនមេើបានស្ថន ក់មៅកនុងព្េមទសមនះមលើសេី
៦ដខ។ មេកខជនព្តូវដតមានព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសដដ្លមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រថ្នព្េមទសកំមណ្ើ តរេស់ខលួនផ្ងដដ្រ ព្េសិនមេើ
ខុសេីព្េមទសដដ្លខលួនកំេុងស្ថន ក់មៅ មហើយមេើស្ថន ក់មៅកនុងព្េមទសកំមណ្ើ តរេស់ខលួនមនាះមលើសេី៦ដខចាេ់តំាងេី
ខលួនមានអាយុ១៦ឆ្ន ំ។ មេកខជនទំងអ្ស់ក៏តព្េូវមអាយមានព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទស ព្េសិនមេើមោកអ្នកធាល េ់ស្ថន ក់មៅ
ព្េមទសមព្ៅមលើសេី១ឆ្ន ំចាេ់តំាងេីខលួនមានអាយុ១៦ឆ្ន ំមែើង។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសក៏ព្តូវដតមានផ្ងដដ្រចំមពាះ
មេកខជនដដ្លធាល េ់ព្តូវបានចាេ់ខលួនមដ្ឋយអាជ្ា្រមានសេាតកិចច មទះកនុងករណី្អ្វីក៏មដ្ឋយ មហើយក៏េិនគិតេីរយៈ
មេលថ្នការស្ថន ក់មៅកនុងព្េមទសមនាះមែើយ។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសមនាះព្តូវដតព្គេដ្ណ្ដ េ់រយៈមេលថ្នការស្ថន ក់
មៅទំងរសុងរេស់េុគគលមនាះកនុងព្េមទសណាដដ្លមគស្ថន ក់មៅ។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសដដ្លមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រ
ថ្នព្េមទសដដ្លមោកអ្នកកំេុងរស់មៅព្តូវដតជាព្េឹតតិេ័ព្តដដ្លមទើេមចញងាីៗ។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទស គឺជាលិខិត
មចញមដ្ឋយអាជ្ា្រដដ្លេង្កា ញេី របាយការណ៍្ពាក់េ័នធនឹងមេកខជននីេួយៗរួេមានរាល់េទមលាើស និងេូលមហតុ
ថ្នការចាេ់ខលួន ព្េេទំងការមដ្ឋះដលងផ្ងដដ្រ។ មៅព្េមទសកេពុជា ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសព្តូវមចញមដ្ឋយព្កសួង
យុតតិ្េ៌ ដដ្លមានអាសយដ្ឋឋ ន៖ #២៤០ ផ្លូវសមេតចសុធារស រាជធានីភ្នំមេញ (ទល់េុខព្េះេរេរាជវាងំ)។ សព្មាេ់
ព្េមទសមផ្េងមទៀត សូេចូលមេើលមគហទំេ័រ http://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-

country.html។ 
៨- លិខិតេញ្ជជ ក់ការង្ករកងទ័េ៖ លិខិតេញ្ជជ ក់មនះ គឺតព្េូវឲ្យមេកខជនមសនើសំុេីនាយកដ្ឋឋ ន  អ្ងគភាេ  ឬ ការយិាល័យ
ដដ្លមេកខជនកំេុងឬធាល េ់េមព្េើការង្ករជាកងទ័េ។ លិខិតមនះគឺជាកំណ្ត់ព្តា េីព្េវតតិការង្ករទំងរសុង ដដ្ល
មេកខជនធាល េ់េំមេញការង្ករ។ លិខិតមនះក៏ព្តូវេញ្ជជ ក់ផ្ងដដ្រ  រាល់កំហុសការង្ករ  ឬេទមលាើសដដ្ល ព្តូវបានផ្តនាៃ
មទសមដ្ឋយតុោការមយាធា។ 
៩- កំណ្ត់ព្តាតុោការនិងេនធនាគា៖ មេកខជនដដ្លបានព្េព្េឹតតេទមលាើសព្តូវដតមានលិខិត   កំណ្ត់ព្តាដដ្លបាន
េញ្ជជ ក់េីរាល់តុោការនិងេនធនាគារ  មទះេីជាមទសមនាះព្តូវបានទទួលការមលើកដលងក៏មដ្ឋយ។ 
១០- ពាកយធានាដផ្នកហិរញ្ញវតាុ I-134 ចាេ់មដ្ើេ និងឯកស្ថរេនធ (Tax Transcripts) ចុងមព្កាយរេស់អ្នកធានា។ មោក
អ្នកអាចទញយកពាកយធានា I-134 មនះបានតាេរយៈមគហទំេ័រ http://www.uscis.gov/I-134។ មហើយសូេមៅកាន់
មគហទំេ័រ www.irs.gov សព្មាេ់េ័ត៌មានអំ្េីរមេៀេយកឯកស្ថរេនធ (Tax Transcripts)។ 
១១- ការេកដព្េឯកស្ថរ៖ រាល់ឯកស្ថរដដ្លេិនដេនជាភាស្ថរអ្ង់មគលស  ព្តូវដតមានភាជ េ់េកជាេួយនូវឯកស្ថរេក
ដព្េជាភាស្ថរអ្ង់មគលស មដ្ឋយអ្នកេកដព្េអ្ះអាងថាបានេកដព្េព្តឹេព្តូវនិងចេ់សេវព្គេ់ មហើយមដ្ឋយមានឯកស្ថ
េញ្ជជ ក់ថាអ្នកេកដព្េមនាះមានសេតាភាេអាចេកដព្េភាស្ថេរមទសមៅជាភាស្ថអ្ង់មគលសបាន។ 

 

https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/
http://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html
http://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html
http://www.uscis.gov/I-134
http://www.irs.gov/
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ចំណំា៖ មោកអ្នកេិនព្តូវស្ថកសួរេ័ត៌មានេកស្ថា នទូតអំ្េីសំណំុ្មរឿងរេស់មោកអ្នកមែើយ មលើកដលងដតមោក
អ្នកព្តូវជូនដំ្ណឹ្ងេកស្ថា នទូតកនុងករណី្ដដ្លស្ថា នភាេរេស់មោកអ្នកមានការដព្េព្េួលដូ្ចជា មោកអ្នកមរៀេ
អាពាហ៍េិពាហ៍ ឬអ្នកធានាបានទទួលេរណ្ភាេជាមដ្ើេ។ សូេកំុមផ្្ើឯកស្ថរអ្វីេកស្ថា នទូត ព្េសិនមេើស្ថា នទូតេិន
តព្េូវឲ្យមោកអ្នកម្វើដូ្មចាន ះមទ។ 


