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ស្ថា នទូតសហរដ្ឋអាមេរកិ 
#១ ផ្លូវ៩៦ សង្កា ត់វតតភ្នំ 
ខណ្ឌ ដូ្នមេញ រាជធានីភ្នំមេញ 
ព្េះរាជាណាចព្កកេពុជា 

សេចក្តីណែនាំចាំស ោះសេក្ខជនេ ាំទិដ្ឋា ការ 
មិនណមនអសនត ប្រសេេន៍ប្រសេទគូដែតឹ ង 

 
ការយិាល័យកុងស ុលមយើងខ្ុំបានទទួលសំណំុ្មរឿងដដ្លធានាមោកអ្នកឲ្យកាល យជាមេកខជនមានសិទធិសំុទិដ្ឋឋ ការ េិន 
ដេនអ្មនាត ព្េមវសន៍ព្េមភ្ទគូដ្ណ្តឹ ងមៅសហរដ្ឋអាមេរកិមដ្ើេបមីរៀេការជាេួយអ្នកធានា។ មដ្ើេបីមព្តៀេខលួនសំរាេ់ការ 
សមាា សន៍ជាេួយេន្តនតីកុងស ុល  សូេមោកអ្នកអានមសចកតីដណ្នំាមនះមដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់និងម្វើតាេការដណ្នំា 
ដូ្ចខាងមព្កាេមនះ។ 
 
ជំហានដំ្េូង: សូេេំមេញពាកយសំុ DS-160 សព្មាេ់មេកខជននិេួយៗដដ្លមានេំណ្ងម្វើដំ្មណ្ើ រមៅសហរដ្ឋអាមេរកិ 
មហើយសូេរួសរាន់មផ្្ើទំេ័រេញ្ជា ក់ថាបានេំមេញពាកយសំុ DS-160 េកកាន់ការយិាល័យមយើងខ្ុំវញិតាេរយៈអីុ្មេ៉េល 
PHPpacket3@state.gov។ មោកអ្នកអាចេំមេញពាកយសំុទព្េង់ DS-160 បាន តាេរយៈមគហទំេ័រខាងមព្កាេ 
https://ceac.state.gov/genniv/។ 

 
ការយិាល័យកុងស ុលេិនអាចដំ្មណ្ើ រការសំណំុ្មរឿងរេស់អ្នកបានមទ មេើមោកអ្នកេិនបានេំមេញពាកយសំុDS-160។ 
េនាា េ់េីបានទទួលទំេ័រេញ្ជា ក់ថាមេកខជនបានេំមេញពាកយសំុ DS-160 តាេរយៈអីុ្មេ៉េល ការយិាល័យកុងស ុលនឹង  
ផ្តល់ជូនអ្នកនូវថ្ងៃណាត់សមាា សន៍។ អ្នកអាចរកមេើលថ្ងៃណាត់សមាា សន៍រេស់អ្នកមៅមលើមគហទំេ័ររេស់ស្ថា នទូត
សហរដ្ឋអាមេរកិព្េចំព្េមទសេពុជាតាេរយៈ https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km ។  
 
ជំហានទីេីរ: មោកអ្នកព្តូវមានឯកស្ថរដដ្លមានចុះកនុងេញ្ា ីខាងមព្កាេមនះរចួជាមរសច  េុនថ្ងៃេកសមាា សន៍។ 
មោកអ្នកេិនព្តវូមផ្្ើឯកស្ថរទំងមនះេកការយិាល័យកុងស ុលមទ េ៉េុដនតព្តូវកាន់េកមៅថ្ងៃសមាា សន៍។ 
 
1- លិខិតឆ្លងដដ្ន៖ លិខិតឆ្លងដដ្នដដ្លមានសុេលភាេមព្េើព្បាស់កនុងការម្វើដំ្មណ្ើ រមៅសហរដ្ឋអាមេរកិ មហើយដដ្ល
មានសុេលភាេយា៉េងតិច ៦ ដខ ។  កូនៗរេស់អ្នកគឺព្តូវដតមានលិខិតឆ្លងដដ្នមដ្ឋយដែក មរៀងៗខលួន មទះេីជាអាយុ
េ៉េុនាា នក៏មដ្ឋយ។ 
2- សំេុព្តកំមណ្ើ ត៖ មោកអ្នកព្តូវេង្កា ញសំេុព្តកំមណ្ើ តចាេ់មដ្ើេ និងចាេ់ចេលង(photo copy) 

mailto:PHPpacket3@state.gov
https://ceac.state.gov/genniv/
https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km
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3- រេូងត៖ រេូងត២សនលឹក (ទំហំ 2 x 2 អិុ្ញ ឬ 5 x 5 ស.េ) ងតចំេីេុខ ថ្ផ្ាមព្កាយេណ៌្ស។សូេមៅកាន់មគហទំេ័រ
https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/ មដ្ើេបី
អានមសចកតីដណ្នំាអំ្េីការងតរេូ។ 
4-ស្ថលព្កេដលងលះឬលិខិតេរណ្ភាេ៖ មេកខជនដដ្លធាល េ់មរៀេការ ព្តូវដតមានភ្សតុតាងថ្នការេញ្ច េ់ 
អាពាហ៍េិពាហ៍េុនៗដូ្ចជា លិខិតេរណ្ភាេ ឬស្ថលព្កេដលងលះស្ថា េរ។ 
5-ភ្សតុតាងថ្នទំនាក់ទំនង៖ អាចជាលិខិតស្ថន េមផ្េងៗ សំេុព្តទក់ទងគ្នន  រេូងត និងភ្សតុតាងមផ្េងៗ ដដ្លអ្នកគិត
ថាជាភ្សតុតាងថ្នទំនាក់ទំនងរេស់អ្នកជាេួយអ្នកធានានិងអ្នកដដ្លពាន់េ័នធ។ 
6-េិនិតយសុខភាេ៖ រាល់មេកខជនសំុទិដ្ឋឋ ការព្េមភ្ទគូដ្ណ្តឹ ងទំងអ្ស់មទះេីជាអាយុេ៉េុនាា នក៏មដ្ឋយ ព្តូវដត េិនិតយ
សុខភាេមអាយបានរចួរាល់។មដ្ើេបីអានមសចកតីដណ្នំាអំ្េីការេិនិតយសុខភាេសូេមៅកាន់មគហទំេ័រ 
https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/  
7- ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទស៖ រាល់មេកខជនសំុទិដ្ឋឋ ការដដ្លមានអាយុចេ់េី  ១៦ឆ្ន ំមែើងមៅ គឹព្តូវដតមានព្េឹតតិេ័ព្ត
មថាា លមទសដដ្លមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រថ្នព្េមទសដដ្លខលួនកំេុងស្ថន ក់មៅ ព្េសិនមេើស្ថន ក់មៅកនុងព្េមទសមនះមលើស
េី ៦ដខ។ មេកខជនផ្ងដដ្រព្តូវដតមានព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសដដ្លមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រថ្នព្េមទសកំមណ្ើ តរេស់ខលួន 
ព្េសិនមេើខុសេីព្េមទសដដ្លខលួនកំេុងស្ថន ក់មៅ មហើយមេើស្ថន ក់មៅកនុងព្េមទសកំមណ្ើ តរេស់ខលួនមនាះមលើសេី ៦ដខ
ចេ់តំាងេីខលួនមានអាយុ ១៦ឆ្ន ំ។ មេកខជនទំងអ្ស់ក៏តព្េូវមអាយមានព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទស ព្េសិនមេើមោកអ្នក
ធាល េ់ស្ថន ក់មៅព្េមទសមព្ៅមលើសេី ១ឆ្ន ំចេ់តំាងេីខលួនមានអាយុ ១៦ឆ្ន ំមែើង។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសក៏ព្តូវដតមាន
ផ្ងដដ្រចំមពាះមេកខជនដដ្លធាល េ់ព្តូវបានចេ់ខលួនមដ្ឋយអាជ្ា្រមានសេាតកិចច មទះកនុងករណី្អ្វីក៏មដ្ឋយ មហើយក៏
េិនគិតេីរយៈមេលដនការស្ថន ក់មៅកនុងព្េមទសមនាះមែើយ។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសមនាះព្តូវដតេញ្ជា ក់េីរយះមេល
ថ្នការស្ថន ក់មៅសរេុរេស់េុគគលេួយកនុងព្េមទសមនាះ។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសដដ្លមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រថ្នព្េមទស
ដដ្លអ្នកកំេុងរស់មៅព្តូវដតមានចុះកាលេរមិចេទងាីៗ។ ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទស គឺជាលិខិតមចញមដ្ឋយអាជ្ា្រដដ្ល
េង្កា ញេីរបាយការណ៍្ពាក់េ័នធនឹងមេកខជននិេួយៗរេួមានរាល់េទមលាើសនិងេូលមហតុថ្នការចេ់ខលួន ព្េេទំងការ
មដ្ឋះដលងផ្ងដដ្រ។ មៅព្េមទសកេពុជា ព្េឹតតិេ័ព្តមថាា លមទសព្តូវបានមចញមដ្ឋយព្កសួងយុតតិ្េ៌ ដដ្លមានអ្សយ
ដ្ឋឋ ន៖ #240 ផ្លូវ     សមេតចសុធារស រាជធានីភ្នំមេញ(ទល់េុខព្េះេរេរាជវងំ)។ សំរាេ់ព្េមទសមផ្េងមទៀត សូេចូល
មេើលមគហទំេ័រ មនះ៖ http://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html 
8- លិខិតេញ្ជា ក់ការង្ករកងទ័េ៖ លិខិតេញ្ជា ក់មនះ គឺតព្េូវឲ្យមេកខជនមសនើសំុេីនាយកដ្ឋឋ ន  អ្ងគភាេ  ឬ ការយិាល័យ
ដដ្លមេកខជនកំេុងឬធាល េ់េំមរ ើការង្ករជាកងទ័េ។ លិខិតមនះគឺជាកំណ្ត់ព្តា េីព្េវតតិការង្ករទំងរសុង ដដ្លមេកខជន
ធាល េ់េំមេញការង្ករ។ លិខិតមនះក៏ព្តូវេញ្ជា ក់ផ្ងដដ្រ  រាល់កំហុសការង្ករ  ឬេទមលាើសដដ្ល ព្តូវបានផ្តនាា មទស
មដ្ឋយតុោការមយាធា។ 
9- កំណ្ត់ព្តាតុោការនិងេនធនាគ្ន៖ មេកខជនដដ្លបានព្េព្េឹតតេទមលាើសព្តូវដតមានលិខិត   កំណ្ត់ព្តា ដដ្លបាន
េញ្ជា ក់េីរាល់តុោការនិងេនធនាគ្នរ  មទះេីជាមទសមនាះព្តូវបានទទួលការមលើកដលង។ 
10- ពាកយធានាដផ្នកហិរញ្ញវតាុ I-134 ចាេ់មដ្ើេ និងឯកស្ថរេនធ(Tax Transcripts)ចុងមព្កាយរេស់អ្នកធានា។ មោក
អ្នកអាចទញយកពាកយធានា I-134មនះបានតាេរយៈមគហទំេ័រ http://www.uscis.gov/I-134 ។ មហើយសូេមៅកាន់
មគហទំេ័រ www.irs.gov សំរាេ់េ៌តមានអំ្េីរមេៀេយកឯកស្ថរេនធ(Tax Transcripts)។ 

https://kh.usembassy.gov/km/visas-km/immigrant-visas-km/medical-examination-instructions-km/
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://www.uscis.gov/I-134
http://www.irs.gov/
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11-ការេកដព្េឯកស្ថរ៖ រាល់ឯកស្ថរដដ្លេិនដេនជាភាស្ថរអ្ង់មគលស  ព្តូវដតមានភាា េ់េកជាេួយនូវ ឯកស្ថរេក
ដព្េជាភាស្ថរអ្ង់មគលស។ ឯកស្ថរដដ្លបានេកដព្េព្តូវដតេកដព្េមដ្ឋយកដនលងឬភាន ក់ង្ករដដ្លមានការទទួលខុសព្តូវ
ចំមពាះេុខចាេ់ គឺព្តូវមានម ា្ ះ ហតាមលខា និងទីកដនលងភាន ក់ង្ករេកដព្េ។  

 

េូមអានសេចក្ដណីែនាំងកងសប្កាមសដ្ឋ្ប្រ ងប្រ្័ត្ន៖ 
 
មេកខជនសំុទិដ្ឋឋ ការព្េមភ្ទគូដ្ណ្តឹ ង ព្តូវដតមរៀេចំេង់ព្បាក់ថ្ងលដ្ឋក់ពាកយសំុទិដ្ឋឋ ការមៅស្ថខាថ្ន្នាគ្នរមអ្សីុលីដ្ឋ  
ភី្អិ្លសីុ ណាេួយេុនមេលេកសមាា ស៍។  មៅមេលដដ្លម្វើការេង់ព្បាក់ សូេមព្ជើសមរ ើសយកការេង់ថ្ងលសំរាេ់ 
ទិដ្ឋឋ ការគូដ្ណ្តឹ ង ឫទិដ្ឋឋ ការេិនដេនអ្មនាត ព្េមវសតន៍ព្េមភ្ទ K ។ ដូ្ចមចនះសូេមោកអ្នកចូលមៅកាន់មគហទំេ័រមនះ 
http://ustraveldocs.com/kh/kh-svc-groupappointment.asp មដ្ើេបីអានការដណ្នំាអំ្េីការេង់ថ្ងលដ្ឋក់ពាកយសំុ
ទិដ្ឋឋ ការ។  
 
មោកអ្នកេិនចំបាច់េកស្ថកសួរេត៌មានមៅស្ថា នទូតផ្ទា ល់អំ្េីសំណំុ្មរឿងរេស់អ្នកមទ េ៉េុដនតមោកអ្នកព្តូវជូន
ដំ្ណឹ្ងេកស្ថា នទូតតាេរយៈអីុ្មេ៉េល ivphnompenh@state.gov ព្េសិនមេើស្ថា នភាេរេស់អ្នកមានការដព្េព្េួល ដូ្ច
ជា មោកអ្នកមទើេដតមរៀេអាពាហ៍េិពាហ៍ ឫអ្នកធានាបានទទួលេរណ្ភាេ។ សូេកំុមផ្្ើឯកស្ថរពាក់េ័នធនឹងមរឿងទំង
មនះេកស្ថា នទូត មេើស្ថា នទូតេិនតព្េូវឲ្យអ្នកម្វើដូ្មចន ះមទមនាះ។  
 

http://ustraveldocs.com/kh/kh-svc-groupappointment.asp
mailto:ivphnompenh@state.gov

