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ពាកយេសនសើ ចូុំចលូ សញាជ តិ

ពាកយសុំទរំ ង់ N-400
េលខ OMB. 1615-0052
កាលបរិេចឆទកំណត់៖ 09/30/2015

រកសួងសនតសិ ុខៃនមាតុភូមិ
េសវាកមមែផនកពលរដឋអាេមរិកកាំង និងអេនាតរបេវសន៍

សូមវាយ ឬសរេសរចេមលយើ ទាំងអស់របស់អកន កនុងទឹកប៊ិចពណ៌េខៅម។ សូមវាយ ឬសរេសរ “N/A” របសិនេបើសំនួរេនាះមិនរតឹមរតូវចំេពាះអនក ឬ
ចំេលើយរបស់អនកគឺ ‹គាមន› លុះរតាណាែតបានបញាជ ក់។ ការេធវសរបែហសកនុងការេឆលើយសំនួរទាំងអស់ អាចនឹងេធវើេអាយមានការពនយាេពលកនុង
ដំេណើរការពាកយសុំទំរង់ N-400 របស់អនក។ សំគាល់៖ អនករតូវែតបំេពញែផនកទី 1 ដល់ទីទី 14។
សូមបញចលូ េលខ 9ខទងរបស់
់របស់អកន ៖
ែផនកទី 1៖ ពត៌មានអំពកាី រមានសិទធទចូិចធ លូ សញាជ តិរបស់អនក (សូមគូសែតមួយរបអប់

ប៉ុេណាណះ េបើមិនដូេចានះេទ ពាកយសុំទំរង់ N-400 របស់អនកអាចនឹងរតូវពនយាេពល)

►A-

អនកមានអាយុយា៉ងតិច18ឆានំ និង
1. □ ជាជនរស់េនៅជាអចិៃរនតយ៍េដាយរសបចបាប់េនៅសហរដធអាេមរិកអស់រយះេពលយា៉ ងតិច៥ឆានំ។
2. □ ជាជនរស់េនៅជាអចិៃរនតយ៍េដាយរសបចបាប់េនៅសហរដធអាេមរិកអស់រយះេពលយា៉ ងតិច៣ឆានំ េហើយអនកបានេរៀបការ និងរស់េនៅជាមួយ
សាវ មីឬភរិយាដែដលេនាះកនុងរយះេពល៣ឆានំចុងេរកាយេនះ និងសាវ មីឬភរិយារបស់អនកមានសញាជ តិអាេមរិកកាំងតាំងពីេពល៣ឆានមំ ុន
េនៅេពលដាក់ពាកយេសនើសុំទំរង់ N-400 របស់អនក។
3. □ ជាជនរស់េនៅជាអចិៃរនតយ៍េដាយរសបចបាប់េនៅសហរដធអាេមរិច និងអនកគឺជាសាវ មីឬភរិយារបស់ជនជាតិអាេមរិចកាំង និងសាវ មីឬភរិយា
ជនជាតិអាេមរិចកាំងរបស់អនកចូលេធវើកនុងកិចចការជាក់លាក់េរកៅរបេទសជារបចាំ។ (ែផនកទី 319(b) ៃនសកមមភាពអេនាតរបេវសន៍ និង

សញាជ តិ)

4.
5.

□ កំពុងដាក់ពាកយសុំចូលសញាជ តិ ែផអកេលើេគាលការណ៍ៃនការបំេរីកនុងកងទាហានែដលមានលកខណៈរគប់រគាន់។
□ េផសងេទៀត (ចូរពនយល់)៖

ែផនកទី 2៖ ពត៌មានអំពអី នក (េបកខជនែដលដាក់ពាកយសុំចូលសញាជ តិ)
1. េឈាម ះបចចុបបននរបស់អនកជាផលូវការ (សូមកុប
ំ ំេពញេឈាម ះេហៅេរកៅ)
នាមរតកូល

2.

3.

នាមខលួន

េឈាម ះរបស់អនកែដលមានដូចេនៅេលើបណណ សា
័ ន ក់េនៅជាអចិ
េនៅជាអចិៃរនតយ៍ (របសិនេបើមាន)
នាមរតកូល
នាមខលួន

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

េឈាម ះេផសងេទៀតែដលអន
ះេផសងេទៀតែដលអនកធាលប់េរបើរបាស់ចាប់តាំងពីកេំ ណើត (រួមបញចូលទាំងេឈាម ះេហៅេរកៅ េឈាម ះេហៅម៉យាងេទៀត និងេឈាម ះមុនេពល

េរៀបការរបសិនេបើមាន)

នាមរតកូល

នាមខលួន

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
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4.

ការផាលស់បរតូ េឈាម ះ (ជាជំេរីសរបស់អនក)
សូមអនកអានការែណនាំេនៅេលើពាកយសុ
ពាកយសុទំំទរំ ង់ N-400 មុនេពលេធវ
េពលេធវកាើ រសំ
រសំេរចចិតផាត ល ស់បតូរេឈាម ះរបស់អនកេដាយរសបចបាប់។
េតើអនកចង់ផាលស់បតូរេឈាម ះរបស់អកន េដាយរសបចបាប់ែដរឬេទ?
□ បាទ៸ចា៎ស

□ េទ

របសិនេបើអនកេឆលើយ ‹បាទ៸ចា៎ស› សូមបំេពញេឈាម ះថមីែដលអនកចង់េរបើរបាស់េនៅកនុងរបអប់ខាងេរកាម។

5.

នាមរតកូល

នាមខលួន

េលខ U.S. Social Security

6.

(របសិនេបើមាន)

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

ៃថងែខឆានំកេំ ណើត

7.

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

►

8.

10.

របេទសកំេណើត

ៃថងែដលអនកបានកាលយជាជនរស់េនៅជាអចិៃរនតយ៍

►

9.

របេទសសញាជ តិ៸សញាជ តិ

េតើអកន េសនសើ ឩុំ បករណ៍សរំ លួ កនងុ កិចចដំេណើរការចូលសញាជ តិ េដាយមូ
េដាយមូលេហតុៃនពិ
នពិការភាព ឬសុខភាព
អន់េខសាយែដរឬេទ?
ខសាយែដរឬេទ? (សូមេមើលការែណនាំេនៅេលើទំរង់ N-400 សំរាប់ឩទាហរណ៏ៃនឩបករណ៍សំរួល)

□ បាទ៸ចា៎ស

□ េទ

របសិនេបើអនកេឆលើយ ‹បាទ៸ចា៎ស› សូមគូសកនុងរបអប់ែដលរតឹមរតូវចំេពាះអនកខាងេរកាម៖

□ ថលង់ឬមានបញាហ ពិបាកសាត ប់ េហើយរតូវការអនកបកែរបែដលេរបើរបាស់ភាសាសញាញ ខាងេរកាម (ឩទាហរណ៍៖ ភាសាសញាញ អង់េគលស)
□ េរបើរបាស់េកៅអីែដលមានកង់រុញ ឬឩបករណ៍ដ៏ៃទេទៀតែដលជួយសំរួលកនុងការធវីដំេណើរ
□ ខាវក់ ឬេមើលមិនសូវចបាស់
□ រតូវការឩបករណ៍សំរួលែបបេផសងេទៀត (សូមពនយល់)
11.

េតើអកន មានបញាហ រាងកាយឬសរីរាងគលូតលាស់មិនរបរកតី ឬបញាហ អន់េខសាយៃនផល
□ មាន
ខសាយៃនផលវូ ចិតត ែដលបងា
ែដលបងាករអនក
ពីការបករសាយចំ
ការបករសាយចំេណះដឹង និងការយល់ដងឹ ៃនភាសាអង់
ៃនភាសាអង់េគលសរបស់អកន និង៸ឬការបំេពញតំ
ពញតំរវូ ការៃន
ការៃនពលរដធ
ៃនពលរដធ
កនុងការសុ
ការសុចូំចលូ សញាជ តិែដរឬេទ?
ដរឬេទ?

□ មិនមាន

របសិនេបើ ‹មាន› សូមេផញពាើ កយសុំទំរង់ N-648 ែដលបំេពញរួច រពមទាំងប័ណណបញាជ ក់េពទយសំរាប់ការេលើកែលងចំេពាះពិការភាព
េនៅេពលែដលអនកដាក់ពាកយសុំទំរង់ N-400 ។

12.

ការេលើកែលងពីការេធវើេទសភាសាអង់េគលស
A. េតើអនកមានអាយុ50 ឆានំឬេរចើនជាង និងបានរស់េនៅសហរដធអាេមរិកជាជនសាន ក់េនៅេដាយអចិៃរនតយ៍
□ បាទ៸ចា៎ស
អស់រយះេពលសរុបយា៉ ងតិច20 ឆានំ កនុងេពលដាក់ពាកយសុំទំរង់ N-400 របស់អនកែដរឬេទ?
B. េតើអនកមានអាយុ55 ឆានំឬេរចើនជាង និងបានរស់េនៅសហរដធអាេមរិកជាជនសាន ក់េនៅេដាយអចិៃរនតយ៍
□ បាទ៸ចា៎ស
អស់រយះេពលសរុបយា៉ ងតិច15 ឆានំ កនុងេពលដាក់ពាកយេសនើសុំទំរង់ N-400 របស់អនកែដរឬេទ?
C. េតើអនកមានអាយុ65 ឆានំឬេរចើនជាង និងបានរស់េនៅសហរដធអាេមរិកជាជនសាន ក់េនៅេដាយអចិៃរនតយ៍
□ បាទ៸ចា៎ស
អស់រយះេពលសរុបយា៉ ងតិច20 ឆានំ កនុងេពលដាក់ពាកយេសនើសុំទំរង់ N-400 របស់អនកែដរឬេទ? (របសិនេបើ

□ េទ
□ េទ
□ េទ

ិ ញ សារេនៅេពលអនកេធវើេទសចូលសញាជ តិ)
ល័កខខ័ណណមួយេនះរតឹមរតូវចំេពាះអនក អនកនឹងទទួលបានកំែណសំរួលវញា
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ែផនកទី 3៖ ពត៌មានសំរាប់ទនាំ ក់ទំនងអនក
1.

4.

េលខទូរស័ពេទ នៅេពលៃថង
2. េលខទូរស័ពេទ នៅកែនលងេធវកា
ើ រ (របសិនេបើមាន)
នៅេពលៃថង
(___) ___ - ____
(___) ___ - ____
េលខទូរស័ពចទ ល័ត (របសិនេបើមាន)
5. អុែី ម៉ល (របសិនេបើមាន)
(___) ___ - ____

3.

េលខទូរស័ពេទ នៅេពលលាង ច
(___) ___ - ____

ែផនកទី 4៖ ពត៌មានអំពកាី រសាន ក់េនៅរបស់
នៅរបស់អនក
1.

េតើអកន ធាលប់បានរស់
នរស់េនៅទីកែនលងណាខល
ណាខលះកនងុ រយះេពល5 ឆានំចុចងុ េរកាយេនះ
េរកាយេនះ?
េនះ? ចាប់េផតើមពីទីកែនលងែដលអនករស់េនៅកនុងេពលបចចុបបនន រួចរាយេឈាម ះ
ទីកែនលងទាំងអស់ែដលអនកធាលប់បានរស់េនៅកនុងរយះេពល៥ឆានំចុងេរកាយេនះ។ របសិនេបើអនអកន រតូវការចេនាលះបែនថមេទៀត សូមេរបើរកដាសសរេសរ
បែនថម។
ៃថងសានក់េនៅ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ► បចចុបបនន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
Apt. Ste. Flr.
េលខ
ទីរកុង

រសកុ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

A.

រដឋ

ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Postal Code

អាស័យដាឋនសំរាប់េផញរើ ប៉សុ តិ៍ (របសិនេបើខុសគានពីអាស័យដាឋនខាងេលើ)
េឈាម ះអនកទទួល (របសិនេបើមាន)
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

Apt.

រដឋ

Ste.

េលខ

Flr.

ZIP Code + 4

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ) របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Postal Code
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2.

ៃថងសានក់េនៅ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
Apt.

រសកុ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

3.

ៃថងសានក់េនៅ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

រដឋ

ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Apt.

រសកុ

ៃថងសានក់េនៅ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

េលខ

Flr.

Postal Code

រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

4.

Ste.

Ste.

េលខ

Flr.

រដឋ

ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Postal Code

រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
Apt.

រសកុ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Ste.

Flr.

រដឋ
របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

េលខ
ZIP Code + 4

Postal Code
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ែផនកទី 5៖ ពត៌មានអំពឪី ពុកមាតយរបស់អកន
របសិនេបើឪពុកមាតយបេងកើតរបស់អកន ឬឪពុកមាតយចិញមចឹ រសបចបាប់របស់អនកមានសញាជ
មានសញាជ តិអាេមរិចកាំងពីកំេណើត ឬបានចូលសញាជ តិមនុ េពលអនកមាន
អាយុ18 ឆានំ អនករបែហលជាមានសញាជ តិអាេមរិចកាំងរួចេទៅេហើយ។ សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ USCIS េនៅ www.uscis.gov សំរាប់ពត៌មាន
បែនថមេទៅេលើបញាហ េនះ មុនេពលែដលអនកដាក់ពាកយសុំទំរង់ N-400 ។
1. េតើឪពុកមាតយរបស់អក
ន េរៀបការមុនេពលអនកមានអាយុ១៨ឆា
១៨ឆានំឬេទ?
□ បាទ៸ចា៎ស □ េទ
១៨
េទ?
2. េតើមាតយរបស់អក
ន មានសញាជ តិអាេមរិចកាំងឬេទ?
□ មាន □ មិនមាន
ឬេទ?

របសិនេបើ ‹មាន› សូមបំេពញនូវពត៌មានខាងេរកាម។
A.

B.

េឈាម ះបចចុបបននជាផលូវការរបស់មាតយសញាជ តិអាេមរិចកាំង
នាមរតកូលរបស់មាតយ
នាមខលួនរបស់មាតយ
របេទសកំេណើតរបស់មាតយ

នាមកណាតលរបស់មាតយ (របសិនេបើមាន)
ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់មាតយ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

C.
►

3.

□ មាន

េតើឪពុករបស់អកន មានសញាជ តិអាេមរិចកាំងឬេទ?
ឬេទ?

របសិនេបើ ‹មាន› សូមបំេពញនូវពត៌មានខាងេរកាម។
A.

B.

េឈាម ះបចចុបបននជាផលូវការរបស់ឪពុកសញាជ តិអាេមរិចកាំង
នាមរតកូលរបស់ឪពុក
នាមខលួនរបស់ឪពុក
របេទសកំេណើតរបស់ឪពុក

□ មិនមាន

នាមកណាតលរបស់ឪពុក (របសិនេបើមាន)
ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់ឪពុក (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

C.
►

ែផនកទី 6៖ ពត៌មានអំពកាី ររតួតពិនិតយកំណត់រតាេថាកលេទាស
សំគាល់៖ USCIS តំរូវេអាយអនកបំេពញែផនកខាងេរកាមេដើមបីេធវើការរតួតពិនិតយរបវតិ រត ូប។ (សូមអានការែណនាំេនៅេលើពាកយសុំទំរង់ N-400 សំរាប់

ពត៌មានបែនថម)
1.
3.

4.

5.

េភទ □ របសុ □ រសី
2. កំពស់
ហវីត
អុីញ
ជនជាតិ (សូមេរជើសេរីសមួយ)
□ ជនជាតិេអសបា៉ញ ឬឡាទីន
□ មិនែមនជនជាតិេអសបា៉ញ ឬឡាទីន
ពូជសាសន៍ (សូមេរជើសេរីសមួយ ឬេរចើនជាង)
□ ជនជាតិែសបកសរ □ ជនជាតិអាសុី □ ជនជាតិែសបកេខៅម ឬុអាេមរិកែសបកេខៅម
□ ជនជាតិឥណាឌ ឬជនេនៅតំបន់អាឡាស់សាក □ ជនេនៅតំបន់ហាៃវ៉ ឬជនេនៅេលើេកាះបា៉សុីហិវកេផសងេទៀត
ពណ៌សក់
□ ពណ៌េខៅម □ ពណ៌េតានត □ ពណ៌ទង់ែដង □ ពណ៌របេផះ (សក់សកូវ) □ ពណ៌សរ □ ពណ៌រកហម
□ ពណ៌ខសាច់ □ ទំែពក (អត់មានសក់)
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6.

ពណ៌ែកវែភនក
□ ពណ៌េតានត □ ពណ៌េខៀវ □ ពណ៌ៃបតង □ ពណ៌រកហមេរពឿងៗ □ ពណ៌របេផះ □ ពណ៌េខៅម
□ ពណ៌ផាកឈូក □ ពណ៌រកហមចាស់ ឬេតានតចាស់ □ ពណ៌េផសងេទៀត

ែផនកទី 7៖ ពត៌មានអំពទី ីតាំងការងារ និងសាលាែដលអន
សាលាែដលអនកបានសិកសា
រាយេឈាម ះទី
បានេធវកាើ រ ឬសាលាេរៀនែដលអនកធាលប់បានសិ
បានសិកសាេពញេមា៉ង ឬមិនេពញេមា៉ង កនុងរយះេពល5 ឆានំចងុ េរកាយេនះ។
ះទីកែនលងែដលអនកធាលប់បានេធវ
សូមផតល់ពត៌មានកនងុ រយះេពលេពញេលញ។ រួមបញចូលទាំងការចូលបំេរីទាហាន ប៉ូលីស និង៸ឬ េសុើបការណ៍សមាងត់។ សូមផតល់ពត៌មានចាប់ពី
ការងារ ការសិកសា ឬការគាមនការងារ (របសិនេបើមាន) កនុងេពលបចចុបបនន ឬថមីៗេនះេទៅ។ សូមផតល់ទីកែនលង និងកាលបរិេចឆទអំពីកែនលងែដលអនកបាន
េធវើការ េធវកាើ រងារេអាយខលួនឯង មិនមានការងារធវី ឬកែនលងសិកសាកនុងរយះេពល5 ឆានំចុងេរកាយេនះ។ របសិនេបើអនកេធវើការងារេអាយខលួនឯង សូម
សរេសរ “self-employed” ។ របសិនេបើអនកគាមនការងារេធវើ សូមសរេសរ “unemployed” ។ របសិនេបើអនអកន រតូវការចេនាលះបែនថមេទៀត សូមេរបើ
រកដាសសរេសរបែនថម សំរាប់បេំ ពញែផនកទី 7។
1. េឈាម ះកែនលងេធវើការ ឬសាលាេរៀន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ

Apt.

ទីរកុង

Flr.

រដឋ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

2.

Ste.

ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

កាលបរិេចជទ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

►

►

េលខ

Postal Code

អាជីពរបស់អនក

េឈាម ះកែនលងេធវើការ ឬសាលាេរៀន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ

Apt.

ទីរកុង

Ste.

Flr.

រដឋ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

កាលបរិេចជទ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

►

►

េលខ

Postal Code

អាជីពរបស់អនក
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3.

េឈាម ះកែនលងេធវើការ ឬសាលាេរៀន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ

Apt.

ទីរកុង

Ste.

Flr.

រដឋ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

កាលបរិេចជទ ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

►

►

េលខ

Postal Code

អាជីពរបស់អនក

ែផនកទី 8៖ រយះេពលសាន
អាេមរិក
រយះេពលសាន ក់េនៅេរកៅសហរដឋ
នៅេរកៅសហរដឋអាេមរិ
1.

2.

3.

េតើកនុងរយះេពល5ឆានំចុងេរកាយេនះ អនកបានចំណាយេពលសាន ក់េនៅេរកៅសហរដឋអាេមរិក សរុបទាំងអស់ (24េមា៉ង ឬ
ៃថង
យូរជាង)
ជាង) ចំនួនប៉ុនាមនៃថង?
េតើកនុងរយះេពល5ឆានំចុងេរកាយេនះ អនកមានដំេណើរកំសានតេរកៅសហរដឋអាេមរិកែដលចំណាយេពលអស់24េមា៉ង
េលើក
ឬយូរជាង ចំនួនប៉ុនាមនេលើក?
សូមផតល់របាយការណ៍េនៅខាងេរកាម អំពីដំេណើរកំសានតេរកៅសហរដឋអាេមរិករបស់អនកែដលចំណាយេពលអស់24េមា៉ង ឬយូរជាង កនុង
អំឡុងេពល5 ឆានំចុងេរកាយេនះ។
សូមចាប់េផតើមពីដំេណើរកំសានតថមីៗេនះ បនាទប់មករាប់ថយេរកាយវញិ ។ របសិនេបើរតូវការចេនាលះបែនថមេទៀត សូមេរបើរកដាសសរេសរបែនថម។

ៃថងែដលអនកចាកេចញពី ៃថងែដលអនករតលប់មក
សហរដធអាេមរិក
សហរដធអាេមរិក

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

េតើដណ
ំ រី កំសានតេនះ
េនះ
មានរយះេពល6 ែខ
ឬយូរជាងែដរ
ជាងែដរឬេទ
ែដរឬេទ?
ឬេទ?

□ មាន
□ មាន
□ មាន
□ មាន
□ មាន
□ មាន

របេទសែដលអនក
េធវើដេំ ណើរេទៅកាន់

ចំនួនៃថងសរុបែដល
សាន ក់េនៅេរកៅ
សហរដធអាេមរិក

□ មិនមាន
□ មិនមាន
□ មិនមាន
□ មិនមាន
□ មិនមាន
□ មិនមាន
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ែផនកទី 9៖ ពត៌មានអំពរី បវតិ អាត ពាហ៍ពពាិ ហ៍របស់អកន
1.

2.

3.

េតើសាថសាថនភាពខាងេរកាមណា
បចចុបបននរបស់អនក?
នភាពខាងេរកាមណាមួ
ណាមួយបញាជ ក់ពជីីជវី តិ អាពាហ៍ពពាិ ហ៍បចច
□ េនៅលីវ មិនធាលប់េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ □ េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ □ ែចកផលូវ □ ែលងលះ
□ េពាះមា៉យ ឬេមមា៉យ □ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទុកជាេមាឃៈ
របសិនេបើអនកេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍េហើយ េតើសាវមី ឬភរិយារបស់អកន បចចុបបននគជាឺ សមាជិករបស់កងកមាលំង □ បាទ៸ចា៎ស
របដាប់អាវុធៃនសហរដធ
ៃនសហរដធអាេមរិកឬេទ?
ឬេទ?
េតើអកន បានេរៀបអាពាហ៍
បានេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ចនំ នួ ប៉នាុ ម នដង (រួមបញចូលទាំងការេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ែដលទុកជាេមាឃៈ និងការេរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយមនុសសដែដល)?

□ េទ

របសិនេបើអនកេនៅលីវ និងមិនធាលប់េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ សូមសរេសរេលខ ‹0› េហើយេទៅកាន់ែផនែផនកទី 10។

4.

របសិនេបើបចចុបបននេនះអន
េនះអនកេនៅេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ សូមផតល់ពត៌មានខាងេរកាម
េនះ
នខាងេរកាមអំ
ខាងេរកាមអំពីសាវមី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អកន ។
A.
េឈាម ះជាផលូវការរបស់សាវមី ឬភរិយាបចចបុ បនន
នាមរតកូល
នាមខលួន
នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
B.

C.

េឈាម ះពី
ះពីមុនជាផលូវការរបស់សាវមី ឬភរិយាបចចុបបនន
នាមរតកូល
នាមខលួន

េឈាម ះេផសងេទៀតែដលសាវ មី ឬភរិយាបចចបុ បននធាលប់េរបើរបាស់ (រួមបញចូលទាំងេឈាម ះេហៅេរកៅ េឈាម ះេហៅម៉យាងេទៀត និងេឈាម ះ

មុនេពលេរៀបការ របសិនេបើមាន)

នាមរតកូល
D.

ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់សាវមីឬភរិយាបចចបុ បនន
បនន

រសកុ

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

5.

E.

អាស័យដាធនរស់េនៅបចចុបបននរបស់សាវមី ឬភរិយាបចចបុ បនន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

G.

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

នាមខលួន

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►

F.

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

ៃថងែដលចុះពាកយអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយសាវ មីឬភរិយាបចចបុ បននរបស់អកន

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
Apt.

រដឋ

Ste.

Flr.

េលខ
ZIP Code + 4

-

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Postal Code

ការងារបចចុបបននរបស់សាវមី ឬភរិយាបចចបុ បនន

េតើសាវមី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អនកគឺជាពលរដធអាេមរិកែដរឬេទ
ែដរឬេទ?
ឬេទ?

របសិនេបើ ‹ែមន› សូមេឆលើយសំនួរទី 6។
របសិនេបើ ‹មិនែមន› សូមេទៅកាន់សំសនំ រទីួរទី 7។

□ ែមន

□ មិនែមន
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6.

របសិនេបើសាវមី ឬភរិយាបចចបុ បននរបស់អនកគឺជាពលរដធអាេមរិក សូមបំេពញនូ
ពញនូវពត៌មានខាងេរកាម។
A. េតើសាវមី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អនកមាន
មានសញាជ តិអាេមរិកកាំងេនៅេពលណា?
េនៅេពលណា?
□ តាំងពីកំេណើត - េទៅកាន់សំសនំ ួរទី 8
□ េផសងេទៀត - សូមបំេពញនូវពត៌មានខាងេរកាម។
B. កាលបរិេចឆទែដលសាវ មី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អន
អកន មានសញាជ
មានសញាជ តិអាេមរិកកាំង

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►

7.

របសិនេបើសាវមី ឬភរិយាបចចបុ បននរបស់អនកមិនែមនជាពលរដធអាេមរិក សូមបំេពញនូ
ពញនូវពត៌មានខាងេរកាម។
A. របេទសសញាជ តិ ឬសញាជ តិរបស់សាវមី ឬភរិយាបចចប
ុ បនន
B. េលខ A- 9ខទង់របស់សាវមី ឬភរិយាបចចប
ុ បនន (របសិនេបើមាន)
►AC.

8.

សាថ នភាពអេនាតរបេវសន៍របស់សាវមី ឬភរិយាបចចបុ បនន
□ ជនសាន ក់េនៅជាអចិៃរនតយ៍
□ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖

េតើសាវមី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អនកធាលប់បានេរៀបអាពាហ៍
បានេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ចំននួ ប៉ុនាមនដង (រួមបញចលូ ទាំងការេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍
ែដលទុកជាេមាឃៈ និងការេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយមនុសសដែដល)
សដែដល)? របសិនេបើសាវមី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អនកធាលប់
បានេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ពីមុន សូមបំេពញនូវពត៍មានខាងេរកាមអំពីអតីតសាវ មី ឬភរិយារបស់សាវមី ឬភរិយាបចចុបបននរបស់អនក។
របសិនេបើសាវមី ឬភរិយាបចចបុ បននរបស់អនកធាលប់បានេរៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ពមី ុនេលើសពីមួមយួ ដង សូមេរបើរកដាសសរេសរបែនថមេដើមបីផតផលត ព់ ត៌មាន
ែដលេសនសើ ុំកនុងសំនូរ A. ដល់ H. ខាងេរកាម សំរាប់អាពាហ៍ពពាិ ហ៍នីនមួមី យួ ៗ។
A. នាមរតកូលរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយា
នាមខលួន
នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
ន)
B.

C.

សាថ នភាពអេនាតរបេវសន៍របស់អតីតសាវ មីឬភរិយា
□ ពលរដធអាេមរិក □ ជនសាន ក់េនៅជាអចិៃរនតយ៍ □ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖
ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយា
D. របេទសកំេណើតរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយា

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
E.

របេទសសញាជ តិ ឬសញាជ តិរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយា

F.

ៃថងេរៀបអាពាហ៍
រៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយអតីតសាវ មីឬភរិយា

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
H.

G.

ៃថងែដលអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយអតីតសាវ មីឬភរិយាបានបញចប់

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►

មូលេហតុែដលអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយអតីតសាវ មីឬភរិយាបានបញចប់
□ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទុកជាេមាឃៈ □ ែលងលះ
□ សាវ មីឬភរិយាបានែចកឋាន
□ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖
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9.

របសិនេបើអនកធាលប់បានេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីមុន សូមបំេពញនូវពត៍មានខាងេរកាមអំពីអតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនក។ របសិនេបើអកន បានេរៀប
អាពាហ៍ពពាិ ហ៍ពីមនុ េលើសពីមយួ ដង សូមេរបើរកដាសសរេសរបែនថម េដើមបីផលត ់ពត៌មានែដលេសនសើ ុំកងនុ សំនូរ A. ដល់ H. ខាងេរកាម សំរាប់
អាពាហ៍ពពាិ ហ៍នីនមួមី យួ ៗ។
A. នាមរតកូលរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អក
ន នាមខលួន
នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
ន)
B.

C.

សាថ នភាពអេនាតរបេវសន៍របស់អតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនក េនៅេពលអាពាហ៍ពពាិ ហ៌របស់អនកបានបញចប់
□ ពលរដធអាេមរិក □ ជនសាន ក់េនៅជាអចិៃរនតយ៍ □ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖
ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនក
D. របេទសកំេណើតរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនក

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
E.

របេទសសញាជ តិ ឬសញាជ តិរបស់អតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អកន

F.

ៃថងេរៀបអាពាហ៍
រៀបអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយអតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនក

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
H.

G.

ៃថងែដលអាពាហ៍ពពាិ ហ៍ជាមួយអតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនកបានបញចប់

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►

មូលេហតុែដលអាពាហ៍ពិពពាិ ហ៍ជាមួយអតីតសាវ មីឬភរិយារបស់អនកបានបញចប់
□ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទុកជាេមាឃៈ □ ែលងលះ
□ សាវ មីឬភរិយាបានែចកឋាន
□ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖

ែផនកទី 10៖ ពត៌មានអំពកី នូ របស់អនក
1.

សូមបញាជ ក់ចំចនំ ួនកូនសរុបរបស់អកន ។ (កូនទាំងអស់រតូវរាប់បញចូល រួមទាំង៖ A. កូនែដលេនៅរស់ បាត់ និងែចកឋាន។

កូនែដលបានេកើតេនៅកនុងសហរដធអាេមរិក ឬេនៅេរកៅរបេទស។ C. កូនែដលមានអាយុតិចជាង១៨ឆានំ ឬេរចើនជាង។
D. កូនែដលបចចុបបននបានេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬមិនទាន់េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ E. កូនែដលរស់េនៅជាមួយអនក ឬេនៅកែនលងេផសង។
F. កូនចុងកនុងេពលបចចុបបនន។ G. កូនចិញចឹមរសបចបាប់។ និង H. កូនែដលបានចាប់កំេណើត េនៅេពលអនកមិនទាន់េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។)
សូមផតល់ពត៌មានខាងេរកាមអំពកូីកនូ ទាំងអស់របស់អនក (កូនរបសុ និងកូនរសី) ែដលបានបញាជ
ែដលបានបញាជ ក់េនៅកនងុ សំនួរទី1. េដាយមិនរបកាន់អំអពីពំ អាី យុ។
B.

2.

សូមេរបើរកដាសសរេសរបែនថម េដើមបីផលត នូ់នវូ ពត៌មានអំពកី ូនបែនថមដ៏ៃទេទៀត។
A.1. េឈាម ះបចចបបនន
ុបបននជាផលូវការរបស់កូន
នាមរតកូល
នាមខលួន
A.2.

េលខ A- 9ខទង់របស់កូន (របសិនេបើមាន)
►A-

A.4.

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
A.3.

ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់កនូ

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

►

របេទសកំេណើតរបស់កូកនូ
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A.5.

អាស័យដាធនបចច
នបចចបុ បននរបស់កូន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

Apt.

រសកុ

Ste.

េលខ

Flr.

រដឋ

ZIP Code + 4

-

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ) របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)
A.6.

B.1.

B.2.

េតើទនាំ ក់ទំនងរវា
ងរវាងកូ
រវាងកូនរបស់អនកជាមួយអនកជាអវ?ី (ឧទាហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចបាប់)
េឈាម ះបចចុបបននជាផលូវការរបស់កូន
នាមរតកូល

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

នាមខលួន

េលខ A- 9ខទង់របស់កូន (របសិនេបើមាន)

B.3.

B.5.

ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់កនូ

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

►AB.4.

Postal Code

►

របេទសកំេណើតរបស់កនូ
អាស័យដាធនបចចបុ បននរបស់កូន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

Apt.

រសកុ

Ste.

េលខ

Flr.

រដឋ

ZIP Code + 4

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ) របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)
B.6.

Postal Code

េតើទនាំ ក់ទំនងរវា
ងរវាងកូ
រវាងកូនរបស់អនកជាមួយអនកជាអវ?ី (ឧទាហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចបាប់)
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C.1.

C.2.

េឈាម ះបចចុបបននជាផលូវការរបស់កូន
នាមរតកូល

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

នាមខលួន

េលខ A- 9ខទង់របស់កូន (របសិនេបើមាន)

C.3.

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

►AC.4.

C.5.

ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់កនូ
►

របេទសកំ
របេទសកំេណើតរបស់កនូ
អាស័យដាធនបចចបុ បននរបស់កូន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

Apt.

រសកុ

Ste.

េលខ

Flr.

រដឋ

ZIP Code + 4

-

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ) របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Postal Code

េតើទនាំ ក់ទំនងរវា
ងរវាងកូ
រវាងកូនរបស់អនកជាមួយអនកជាអវ?ី (ឧទាហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចបាប់)
D.1. េឈាម ះបចចុបបននជាផលូវការរបស់កូន
នាមរតកូល
នាមខលួន
នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

C.6.

D.2.

េលខ A- 9ខទង់របស់កូន (របសិនេបើមាន)

D.3.

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

►AD.4.

D.5.

ៃថងែខឆានំកេំ ណើតរបស់កនូ
►

របេទសកំេណើតរបស់កនូ
អាស័យដាធនបចចបុ បននរបស់កូន
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

Apt.

រសកុ

Ste.

េលខ

Flr.

រដឋ

ZIP Code + 4

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ) របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)
D.6.

Postal Code

េតើទនាំ ក់ទំនងរវា
ងរវាងកូ
រវាងកូនរបស់អនកជាមួយអនកជាអវ?ី (ឧទាហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចបាប់)
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ែផនកទី 11៖ ពត៌មានបែនថម
សូមេឆលយើ សំនួរទី 1. ដល់ 21. ។ របសិនេបើេឆលយើ ‹ធាលប់› ‹មាន›
មាន› ឬ ‹ែមន›
ែមន› េនៅេលើ
េនៅេលើសំសនំ រួ ណាមួយខាងេរកាម សូមភាជប់ជាមួយនូវសំេណរពនយល់
េនៅេលើ
េនៅេលើរកដាសសរេសរបែនថម និងផតលភ់ សតតាុ ងេដើមបីគាំរទចេមលយើ របស់អកន ។
ិ ីេផសងេទៀត) ែដរឬេទ?
1. េតើអនកធាលប់បានអះអាងថាជាពលរដឋអាេមរិក (េដាយតាមការសរេសរ ឬវធ
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
2. េតើអនកធាលប់បានចុះេឈាម ះេបាះេឆានតកនុងការេបាះេឆានតសហព័នធ រដឋ ឬមូលដាឋនេនៅកនុងសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
3. េតើអនកធាលប់បានេបាះេឆានតកនុងការេបាះេឆានតសហព័នធ រដឋ ឬមូលដាឋនេនៅកនុងសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
4. េតើកនុងេពលបចចុបបននេនះឬកាលពីអតីតកាល អនកធាលប់ជាប់ែខសរសឡាយវងសរតកូលខពង់ខពស់ឬមានវណណ ៈអភិជន
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
5. េតើអនកធាលប់រតូវបានែថលងរសបចបាប់ថាជាជនអសមតថភាព ឬរតូវបានបញជូនេទៅមនទីរផលូវចិតែត ដរឬេទ?
6. េតើអនកមានជំពាក់របាក់សហព័នធ រដឋ ឬមូលដាឋនហួសកំណត់ែដរឬេទ?
□ មាន □ មិនមាន
7. A. ចាប់តាំងពីអនកមានសិទធសានក់េនៅជាអចិៃរនតយ៍ េតើអនកធាលប់មិនេធវើ tax return េទៅសហព័នធ រដឋ ឬមូលដាឋន
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ែដរឬេទ?
B. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េតើអនកចាត់ទុកថាខលួនអនកជា ‹ជនមិនសាន ក់េនៅអាេមរិក› ែដរឬេទ?
□ ែមន □ មិនែមន
8. ចាប់តាំងពីអនកមានសិទធសានក់េនៅជាអចិៃរនតយ៍ េតើអនកធាលប់បានេហៅខលួនអនកថាជា ‹ជនមិនសាន ក់េនៅអាេមរិក›
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
េនៅេលើ tax return េទៅសហព័នធ រដឋ ឬមូលដាឋន ែដរឬេទ?
9. A. េតើអនកធាលប់ជាសមាជិក ឬចូលរួម ឬមានទំនាក់ទំនងេដាយវិធីណាមួយជាមួយ អងគការ សមាគម មូលនិធិ
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
មូលដាឋន គណបកស រកុម សងគម ឬរកុមែដលរសេដៀងេនះេនៅកនុងសហរដឋអាេមរិក ឬទីកែនលងេផសងេទៀតេនៅ
ជុំវញិ ពិភពេលាកែដរឬេទ?
B. របសិនេបើ ‹ធាលប់› សូមផតលន
់ ូវពត៌មានខាងេរកាម។ របសិនេបើអកន រតូវការចេនាលះបែនថម សូមភាជប់េឈាម ះរបស់រកមុ េផសងៗ
េផសងៗេទៀតេនៅេលើ
រកដាសសរេសរបែនថម និងផតល់ភសតតាុ ងែដលគាំរទចេមលយើ របស់អកន ។
េគាលបំណងរបស់រកមុ
កាលបរិេចឆទៃនភាព
េឈាម ះរបស់រកមុ
ៃនភាពជាសមាជិ
ភាពជាសមាជិក
ចាប់ពី (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ
រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

10.

េតើអនកធាលប់ជាសមាជិក ឬមានទំនាក់ទំនងេដាយវធិ ីណាមួយ (េដាយផាទល់ ឬេដាយរបេយាល) ជាមួយ៖
ុ កុមមុយនីសែដរឬេទ?
A. រកម
ុ េរបើលទធិផាតច់ការដ៏ៃទេទៀតែដរឬេទ?
B. រកម
ុ េភរវកមមែដរឬេទ?
C. រកម

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
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11.

12.

13.

14.

15.

េតើអនកធាលប់បានតស៊គាូ ំរទ (េដាយផាទល់ ឬេដាយរបេយាល) កនុងការផតួលរលំរដាឋភិបាលេដាយេរបើកមាលំង ឬហិងសា □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់បានបងកកតីរំខាន (េដាយផាទល់ ឬេដាយរបេយាល) ដល់ជីវតិ រស់េនៅរបស់អនកដ៏ៃទ េដាយសារការ
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
របកាន់ពូជសាសន៍ សាសនា សញាជ តិេដើម ការជាសមាជិកេនៅកនុងរកមុ សងគមណាមួយ ឬេដាយសារមតិនេយាបាយែដរឬេទ?
រវាងៃថងទី23 ែខមីនា ឆានំ1933 និងៃថងទី8 ែខឧសភា ឆានំ1945 េតើអនកមានបានេធវើការ ឬមានទំនាក់ទំនងេដាយវធិ ីណាមួយ (េដាយផាទល់
ឬេដាយរបេយាល) ជាមួយ៖
A. រដាឋភិបាល Nazi ៃនរបេទសអាលលឺម៉ងែ់ ដរឬេទ?
□ មាន □ មិនមាន
B. រដាឋភិបាលណាមួយេនៅកនុងតំបន់ណាក៏េដាយែដល (1) កាន់កាប់េដាយ (2) ចងសមព័នធមិតតជាមួយ ឬ (3)
□ មាន □ មិនមាន
បេងកើតេឡើងេដាយជំនួយរបស់រដាឋភិបាល Nazi ៃនរបេទសអាលលឺម៉ងែ់ ដរឬេទ?
C. កងេយាធា កងេយាធាេរកៅផលូវការ កងការពារខលួន កងប៉ូលីសេរកៅផលូវការ អងគភាពពលរដឋ កងប៉ូលីស
□ មាន □ មិនមាន
ទីភានក់ងាររដាឋភិបាលឬការិយាល័យរដាឋភិបាល ជំរុំរបល័យ បនាទយឃុំឃាំងមនុសស អនកេទាសៃនជំរុំសរងាគម
ពនធនាគារ ជំរុំពលកមម ឬជំរុំបេណាតះអាសននណាមួយរបស់អាលលឺម៉ង់ Nazi ឬ S.S. ែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់បានពាក់ព័នេធ ដាយវិធីណាមួយជាមួយបញាហ ខាងេរកាមដូចជា៖
A. ការរបល័យពូជសាសន៍ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
B. ការេធវើទារុណកមមែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
C. ការកាប់សលា
ំ ប់ ឬការប៉ុនប៉ងសំលាប់នរណាមានក់ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
D. ការេធវើបាបយា៉ ងធងន់ធងរ ឬការប៉ុនប៉ងេធវើបាបនរណាមានក់េដាយេចតនាែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
E. ការចាប់បងខំ ឬការពយាយាមចាប់បងខំនរណាមានក់កនុងទំនាក់ទំនងផលូវេភទេដាយរបេភទណាមួយែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
F. ការមិនអនុញាញតិេអាយនរណាមានក់កាន់សាសនារបស់ខលួនេគែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
េតើអនកធាលប់ជាសមាជិក ឬធា
ធាលប់បំេរីការ ជួយ ឬចូលរួមកនុងរកមុ ណាមួយខាងេរកាមដូចជា៖
A. កងេយាធាែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ុ មនុសសែដលេធវើខលួនដូចជារកុមេយាធា ប៉ុែនតមិនែមនេនៅកនុងែផនករកុម □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
B. កងេយាធាេរកៅផលូវការែដរឬេទ? (រកម

េយាធាជាផលូវការ)

C.
D.
E.

កងប៉ូលីសែដរឬេទ?
កងការពារខលួនែដរឬេទ?
កងប៉ូលីសេរកៅផលូវការែដរឬេទ? (រកមុ មនុសសែដលេធវើខលួនដូចជាប៉ូលីស ប៉ុែនតមិនែមនេនៅកនុងែផនកប៉ូលីស

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់

រកមុ បះេបារែដរឬេទ?
រកមុ របឆាំងែដរឬេទ? (រកមុ មនុសសែដលេរបើរបាស់អាវុធរបឆាំង ឬវាយរបហារេលើរូបរាងកាយរបស់រកុម

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់

ជាផលូវការ)

F.
G.

H.
I.

េយាធា ប៉ូលីស រដាឋភិបាល ឬមនុសសដ៏ៃទេទៀត)
កងជីវពលែដរឬេទ? (កងទ័ពៃនមនុសស ប៉ុែនតមិនែមនេនៅកនុងែផនករកុមេយាធាជាផលូវការ)
សមព័នធបះេបារែដរឬេទ? (រកុមែដលេរបើរបាស់អាវុធ និងវាយរបឆាំងនឹងរដាឋភិបាល)

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
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េតើអនកធាលប់ជាអនកេធវើការ អនកេធវើការសមរ័ គចិតត ឬពលទាហាន ឬធា
ធាលប់បំេរីការកនុងកែនលងណាមួយខាងេរកាមដូចជា៖
A. ពនធនាគារ ឬគុកែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
B. ជំរុំពនធនាគារែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
C. មនទីរឃុំឃាំងែដរឬេទ? (កែនលងែដលមនុសសរតូវបានបងខំេអាយសាន ក់េនៅ)
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
D. ជំរុំពលកមមែដរឬេទ? (កែនលងែដលមនុសសរតូវបានបងខំេអាយេធវើការ)
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
E. កែនលងដ៏ៃទេទៀតែដលមនុសសរតូវបានបងខំេអាយសាន ក់េនៅែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
17. េតើអនកធាលប់ជាែផនកេនៅកនុងរកុមណាមួយ ឬធា
ធាលប់ជួយរកមុ អងគភាព ឬសមព័នធណាមួយែដលេរបើរបាស់អាវុធរបឆាំង □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
នឹងនរណាមានក់ ឬគំរាមកំែហងនរណាមានក់ែដរឬេទ?
ុ េនះ ឬេនៅេពលែដលអនកជួយេនៅកនងុ រកុមេនះ
A. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េនៅេពលែដលអនកជាែផនកេនៅកនុងរកម
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
េតើអនកធាលប់េរបើរបាស់អាវុធរបឆាំងនឹងអនកដ៏ៃទែដរឬេទ?
ុ េនះ ឬេនៅេពលែដលអនកជួយេនៅកនុងរកុមេនះ
B. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េនៅេពលែដលអនកជាែផនកេនៅកនុងរកម
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
េតើអនកធាលប់របាប់េគថាអនកនឹងេរបើរបាស់អាវុធរបឆាំងនឹងេគែដរឬេទ?
18. េតើអនកធាលប់លក់ េអាយ ឬ ផតល់អាវុធេទៅនរណាមានក់ ឬជួយអនកដ៏ៃទលក់ េអាយ ឬផតល់អាវុធេទៅនរណាមានក់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ែដរឬេទ?
A. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េតើអនកមានដឹងថាជនមានក់េនាះនឹងេរបើរបាស់អាវុធេនាះេទៅរបឆាំងនឹងអនកដ៏ៃទែដរឬេទ?
□ មាន □ មិនមាន
B. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េតើអនកមានដឹងថាជនមានក់េនាះនឹងលក់ ឬេអាយអាវុធេនាះេទៅនរណាមានក់ែដលនឹង
□ មាន □ មិនមាន
េរបើរបាស់វាេទៅរបឆាំងនឹងអនកដ៏ៃទែដរឬេទ?
ុ េយាធា □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
19. េតើអនកធាលប់ទទួលបានការហវឹកហាត់កងេយាធា កងេយាធាេរកៅផលូវការ (រកុមមនុសសែដលេធវើខលួនដូចជារកម
ប៉ែុ នតមិនែមនេនៅកនុងែផនករកុមេយាធាជាផលូវការ) ឬការហវឹកហាត់អាវុធតាមែបបណាមួយែដរឬេទ?
20. េតើអនកធាលប់បានេរជើសសមាជិក(សួរ) យកចូល(ចុះេឈាម ះ) េកណឌ (បញាជ ) ឬេរបើរបាស់ជនណាមានក់ែដលមាន
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
អាយុេរកាម 15ឆានំ េដើមបីេអាយបំេរីការ ឬជួយកងកមាលំងរបដាប់អាវុធ ឬរកុមែដរឬេទ?
21. េតើអនកធាលប់បានេរបើរបាស់ជនណាមានក់ែដលមានអាយុេរកាម 15ឆានំ េដើមបីេអាយេធវើអវីមួយែដលជួយដល់ ឬគាំរទ
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
មនុសសេនៅកនុងការរបយុទ?ធ
របសិនេបើសណ
ំ ួ រណាមួ
វែតេឆលយើ ‹ធាលប់› េទាះបីជាកំណត់រតាេនាះរបស់
រណាមួយេនៅកនងុ សំនរួ ទី 22 ដល់ 28 រតឹមរតូវឬពិតចំេពាះអនក អនករតូវែតេឆល
តាេនាះរបស់អកន រតូវបាន
បិទ លុបេចាល ឬបំភចលឺ បាស់េហើយក៏េដាយ។ អនករតូវែតបងាហញពត៌មានទាំងេនះ េទាះបីជានរណាមានក់ រួមបញចូលទាំងេចៅរកម មរនតីអនុវតតចបាប់
ឬេមធាវី បានរបាប់អនកថាវាែលងមានេនៅកនុងកំណត់រតា ឬបានរបាប់អនកថាអនកមិនចាំបាច់បងាហញពត៍មានទាំងេនះក៏េដាយ។
22. េតើអនកធាលប់បានរបរពឹតត ជួយកនុងការរបរពឹតត ឬប៉ុនប៉ងរបរពឹតតបទឧរកិដឋ ឬបទេលមើសែដលអនកមិនបានរតូវេគចាប់ខលួន □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ែដរឬេទ?
23. េតើអនកធាលប់រតូវបានមរនតីអនុវតតចបាប់ (រួមបញចូលទាំងមរនតីអេនាតរបេវសន៍ ឬកងកមាលំងរបដាប់អាវុធអាេមរិកណាមួយ □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
និងទាំងអស់) ចាប់ខលួន េកាះេហៅ ឬឃុំខលួនេដាយមូលេហតុណាមួយែដរឬេទ?
24. េតើអនកធាលប់រតូវបានេចាទរបកាន់កនុងការរបរពឹតត ឬប៉ុនប៉ងរបរពឹតត ឬជួយកនុងការរបរពឹតតបទឧរកិដឋ ឬបទេលមើស
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
ែដរឬេទ?
25. េតើអនកធាលប់រតូវបានផតនាទេទាសកនុងបទឧរកិដឋ ឬបទេលមើសែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
16.
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េតើអនកធាលប់រតូវបានដាក់កនុងការកាត់េទាសែបបេផសង ឬកមមវធិ សា
ី ងខលួនេឡើងវញិ (ឧទាហរណ៍៖ ការសរមាល
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
េទាស ការពនយាេពលកាត់េទាស ការកាត់កតីដកហូតទុក ការពនយាេពលកាត់ក)តី ែដរឬេទ?
27. A. េតើអនកធាលប់បានទទួលការពយួរេទាស ការពយួរេទាសមានល័កខខ័ណឌ ឬការេដាះែលងមានល័កខខ័ណឌែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
B. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េតើអនកមានបំេពញការពយួរេទាស ឬការេដាះែលងេដាយមានល័កខខ័ណឌរគប់កំណត់ែដរឬេទ? □ មាន □ មិនមាន
28. A. េតើអនកធាលប់ជាប់ពនធនាគារ ឬគុកែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
B. របសិនេបើ ‹ធាលប់› េតើអនកជាប់ពនធនាគារ ឬគុកអស់រយះេពលប៉ុនាមន?
ឆានំ
ែខ
ៃថង
29. របសិនេបើអនកេឆលើយថា ‹ធាលប់› េនៅេលើសំនរួ ទី 23 ដល់ 28 សូមបំេពញនូវតារាងខាងេរកាម។ របសិនេបើអក
ន រតូវការចេនាលះបែនថម សូមេរបើ
រកដាសសរេសរបែនថម និងផតល់ភសតតាុ ងណាមួ
ងណាមួយេដើមបីគាំរទចេមល
ទចេមលយើ របស់អកន ។ របសិនេបើអនកេឆលើយថា ‹មិនធាលប់› េនៅេលើសំសនំ ួរទី 23 ដល់ 28
ទាំងអស់ សូមេទៅកាន់សំសនំ រូ ទី 30។
េតើមលូ េហតុអបាវី នជាអនករតូវ កាលបរិេចឆទៃនការចាប់ខលួន េតើអកន រតូវបានចាប់ខនលួ េកាះេហៅ លទធផល ឬការចាត់ែចងេទាស
ចងេទាសៃនការ
េទាសៃនការ
បានចាប់ខនលួ េកាះេហៅ
េកាះេហៅ ឃុខំ លួន
ឃុំខនលួ
ចាប់ខលួន េកាះេហៅ ឃុំខនលួ ឬ
ឃុំខនលួ ឬេចាទរបកាន់េទាស?
ឬេចាទរបកាន់េទាស
ឬេចាទរបកាន់េទាសេនៅទីកែនលងណា?
ទាស?
ណា? េចាទរបកាន់េទាស (គាមនការផតនាទេទាស
26.

(ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

(ទីរកុង រដឋ របេទស)

ពិន័យ េទាសរតូវបានរចានេចាល
ជាប់ពនធនាគារ ឬការពយួរេទាស -ល-)

សូមេឆលើយសំនួរទី 30 ដល់ 46។ របសិនេបើអនកេឆលយើ ថា ‹ធាលប់› ឬ ‹ែមន›
ែមន› េនៅកនុងសំនួរណាមួយខាងេរកាម (េលើកែលងែត
ែលងែតសំ
ែតសំនរួ ទី37 និង 38)
សូមភាជប់ជាមួយសំេនរពនយល់េនៅេលើរកដាសសរេសរបែនថ
កដាសសរេសរបែនថម និងផតលភ់ សតតាុ ងណាមួ
ងណាមួយែដលគាំរទចេមលយើ របស់អកន ។
30. េតើអនកធាលប់
A. ជាមនុសសរបមឹករសាែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
B. ជារសតេី ពសយា ឬផតលរ់ សតេី ពសយាេអាយនរណាមានក់ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
C. ជួញដូរ ឬរត់ពនធសារធាតុេរកាមការរគប់េរគាង េរគឿងេញៀនខុសចបាប់ ឬថានំេញៀនណាកូទីនែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
D. េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយមនុសសេលើសពីមួយនាក់កនុងេពលែតមួយែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
E. េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនរណាមានក់ េដើមបីទទួលបានផលរបេយាជន៍អេនាតរបេវសន៍ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
F. ជួយនរណាមានក់ចូល ឬពយាយាមចូលសហរដឋអាេមរិកេដាយខុសចបាប់ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
G. េលងែលបងខុសចបាប់ ឬទទួលបានចំណូលពីការេលងែលបងខុសចបាប់ែដរឬេទ?
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
H. មិនទំនុកបំរុងជនែដលេនៅេរកាមការេមើលែថរបស់អនក ឬមិនបង់របាក់ែខែដលរតូវេអាយេទៅសាវ មី ឬភរិយា
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
េរកាយេពលែលងលះគានែដរឬេទ?
I.
េធវើការរាយការណ៍ខុសណាមួយ េដើមបីទទួលបានផលរបេយាជន៍សាធារណៈ កនុងសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ? □ ធាលប់ □ មិនធាលប់
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31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

េតើអនកធាលប់ផតល់ពត៍មាន ឬឯកសារែដលមិនពិត ែកលងកាលយ ឬខុសណាមួយ ដល់មរនតីរាជការៃនសហរដឋអាេមរិក
ណាែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់កុហកដល់មរនតីរាជការៃនសហរដឋអាេមរិកណាមួយ េដើមបីទទួលបានការអនុញាញតេអាយចូល
សហរដឋអាេមរិក ឬេដើមបីទទួលបានផលរបេយាជន៍អេនាតរបេវសន៍កនុងេពលសាន ក់េនៅសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់រតូវបានដកេចញ មិនរាប់បញចូល ឬនិរេទសេចញពីសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់រតូវបានបញាជ េអាយដកេចញ មិនរាប់បញចូល ឬនិរេទសេចញពីសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់រតូវបានដាក់េនៅកនុងចំណាត់ការៃនការដកេចញ មិនរាប់បញចូល កាត់េចញ ឬនិរេទសែដរឬេទ?
េតើចំណាត់ការៃនការដកេចញ មិនរាប់បញចូល កាត់េចញ ឬនិរេទស (រួមបញចូលទាំងចំណាត់ការែដលបានបិទ
េដាយរដឋបាល) កំពុងពយួររបឆាំងនឹងអនកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់បំេរីេនៅកនុងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកកំពុងជាសមាជិករបស់កងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
របសិនេបើអនកកំពុងជាសមាជិករបស់កងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិក េតើអនករតូវបានេរៀបចំេអាយេទៅ
ឈរទ័ពេនៅឯនាយសមុរទ រួមបញចូលទាំងតាមនាវា កនុងអំឡុងេពល3ែខេរកាយែដរឬេទ? (សូមសំេដៅេទៅែផនក

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់

របសិនេបើអនកកំពុងជាសមាជិករបស់កងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិក េតើអនកកំពុងឈរទ័ពេនៅឯនាយសមុរទែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់រតូវបានបតឹងេទៅតុលាការទាហាន បំែបកេចញតាមរដឋបាល ឬទទួលវនិ ័យ ឬេតើអនកធាលប់ទទួលបានការ
បញឈប់េដាយមានកិតតិយស េនៅេពលេនៅកនុងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់រតូវបានបញឈប់ពីការហវឹកហាត់ ឬការបំេរីការេនៅកនុងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិក
ពីេរពាះអនកជាជនបរេទសែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់បានចាកេចញពីសហរដឋអាេមរិក េដើមបីេជៀសវាងពីការេកណឌ ចូលកនុងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃន
សហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់ដាក់ពាកយសុរំ បេភទណាមួយកនុងការេលើកែលងេចញពីការបំេរីកនុងកងទាហាន េនៅកនុងកងកមាលំង
របដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
េតើអនកធាលប់បានរត់េចាលតំែណងពីកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
A. េតើអនកគឺជាបុរសែដលរស់េនៅកនុងសហរដឋអាេមរិក កនុងចេនាលះេពលែដលអនកមានអាយុ18ឆានំ ដល់ 26ឆានំ
ែដរឬេទ? (មិនរាប់បញចូលពីការរស់េនៅជាជនមិនែមនអេនាតរបេវសន៍រសបចបាប់េនៅកនុងសហរដឋអាេមរិក។)
B. របសិនេបើ ‹ែមន› េតើអនកបានចុះេឈាម ះកនុង Selective Service េនៅេពលណា?
កាលបរិេចឆទចុះេឈាម ះ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ ►
េលខ Selective Service

□ ែមន □ មិនែមន

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់
□ ធាលប់
□ ធាលប់
□ ែមន

□ មិនធាលប់
□ មិនធាលប់
□ មិនធាលប់
□ មិនែមន

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ែមន □ មិនែមន
□ ែមន □ មិនែមន

‹ការបត
ការបតរូ អាស័យដាឋន›
ន› េនៅកនុងការែណនាំៃនពាកយសុទំ ំរង់ N-400 េលើរេបៀបរាយការណ៍ពត៌មានេទៅ USCIS
របសិនេបើអនកដឹងជាមុនពីគំេរាងអនករតូវតាំងេអាយេទៅឈរទ័ព បនាទប់ពីអនកដាក់ពាកយសុំទរំ ង់ N-400 របស់អនក។)

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ធាលប់ □ មិនធាលប់
□ ែមន □ មិនែមន
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របសិនេបើ ‹ែមន› ប៉ុែនតអនអកមិ
កន មិនបានចុះេឈាម ះកន
ះ ុងរបព័នធ Selective Service េហើយអនក៖
1. សិថតេនៅេរកាមអាយុ26ឆានំ អនករតូវែតចុះេឈាម ះមុនេពលអនកដាក់ពាកយសុំចូលសញាជ តិ និងបំេពញនូវពត៌មានអំពី៑ Selective Service
ខាងេលើ ឬ
2. បចចុបបននមានអាយុ២៦ឆានំ ឬេរចើនជាង ប៉ុែនតអនកមិនបានចុះេឈាម ះកនុង Selective Service អនករតូវភាជប់ជាមួយសំេនរពនយល់អព
ំី
មូលេហតុែដលអនកមិនបានចុះេឈាម ះ និងសំបុរតសាថ នភាពពត៌មានពី Selective Service។
សូមេឆលយើ សំនួរទី 47. ដល់ 53.។ របសិនេបើអនកេឆលយើ ថា ‹េទ›
េទ› េលើសំនរួ ណាមួយខាងេរកាម សូមភាជប់ជាមួយសំេណរពនយល់េនៅេលើរកដាស
សរេសរបែនថម និងផត
ងផតល់ភសតតាុ ងណាមួ
ងណាមួយែដលគាំរទចេមលយើ របស់អកន ។
47. េតើអនកគាំរទចំេពាះចបាប់រដឋធមមនុញញ និងទំរង់រដាឋភិបាលៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
□ បាទ៸ចា៎ស □ េទ
48. េតើអនកយល់ចបាស់អំពីសចាចរបណិធានៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
□ បាទ៸ចា៎ស □ េទ
49. េតើអនកមានឆនទៈកនង
ុ ការរតាប់យកសចាចរបណិធានៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
□ បាទ៸ចា៎ស □ េទ
50. របសិនេបើចបាប់តំរូវេអាយេធវើ េតើអនកមានឆនទៈកនុងការកាន់សពាវវុធកនុងនាមៃនសហរដឋអាេមរិកែដរឬេទ?
□ បាទ៸ចា៎ស □ េទ
51. របសិនេបើចបាប់តំរូវេអាយេធវើ េតើអនកមានឆនទៈកនុងការេធវើអយុទធជនកនុងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិក □ បាទ៸ចា៎ស
□ េទ
ែដរឬេទ?
52. របសិនេបើចបាប់តំរូវេអាយេធវើ េតើអនកមានឆនទៈកនុងការេធវើការងារសំខាន់របស់ជាតិេរកាមការែណនាំរបស់ជន
□ បាទ៸ចា៎ស □ េទ
សុីវលិ ែដរឬេទ?
សំគាល់៖ សូមេឆលើយសំនួរបនាទប់ របសិនេបើអនកបានេឆលើយថា ‹ធាលប់› េនៅេលើែផនកទី 11 សំនរួ ទី 4 ៃនពាកយសុំទំរង់ N-400 ែតប៉េុ ណាណះ។
ះ
53. េនៅៃថងអនកចូលសញាញ តិ េតើអនកមានឆនទៈកនុងការលះបង់ែខសរសឡាយវងសរតកូលខពង់ខពស់ ឬវណណ ៈអភិជនែដល □ បាទ៸ចា៎ស
□ េទ
អនកមានេនៅេរកៅរបេទសែដរឬេទ?
C.

ែផនកទី 12៖ ហតថេលខារបស់អកន (USCIS នឹងបដិេសធពាកយសុំទំរង់ N-400 របស់អនក របសិនេបើវាគាមនហតថេលខា)
េសចកតែី ថលងការណ៍របស់អកន
េរកាមេទាសបញាញ តតិៃនតុលាការេរកាមចបាប់ៃនសហរដឋអាេមរិក ខញសុំ ូមបញាជ ក់ថាពាកយសុំេនះ និងភសតុតាងែដលភាជប់ជាមួយ គឺពិតរបាកដ និងរតឹមរតូវ
ទាំងអស់។ ខញុំអនុញាតតិកនុងការបេញចញពត៌មានណាមួយែដល USCIS រតូវការកនុងការវនិ ិចឆ័យភាពមានសិទិធចូលសញាជ តិរបស់ខញុំ។
ហតថេលខារបស់អកន
កាលបរិេចឆទ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

ែផនកទី 13៖ ហតថេលខា និងពត៌មានសំរាប់ទំនាក់ទនំ ងជនែដលេរៀបចំពាកយសុេំ នះ របសិនេបើេផសងពីអនកសុចំ លូ សញាជ តិ
េយាងតាមហតថេលខារបស់ខញុំ ខញសុំ ូមបញាជ ក់ សបថ ឬអះអាងេរកាមេទាសបញាញ តតិៃនតុលាការ ថាខញុំេរៀបចំពាកយសុំេនះកនុងនាម កនុងសំេណើរ និងកនុង
ការរពមេរពៀងជាមួយេបកខជនដាក់ពាកយសុំចូលសញាជ តិ។ ខញុំបំេពញពាកយសុំេដាយេយាងេទៅតាមចេមលើយែដលេបកខជនផតល់េអាយខញុំែតប៉ុេណាណះ។ បនាទប់
ពីបំេពញពាកយសុេំ នះរួច ខញរុំ តួតពិនិតយវា និងចេមលើយទាំងអស់របស់េបកខជនេឡើងវញិ ជាមួយនឹងេបកខជន ែដលគាត់យល់រសបជាមួយនឹងចេមលើយែដល
គាត់បានផតល់ចំេពាះសំនួរនីមួយៗេនៅេលើពាកយសុំ និងពត៌មានបែនថមែដលេឆលើយតបេទៅនឹងសំនួរេនៅេលើពាកយសុំ េនៅេពលែដលតំរូវេអាយផតល់។
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េឈាម ះរបស់អនកេរៀបចំ
នាមរតកូល

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)

នាមខលួន

ហតថេលខារបស់អកន េរៀបចំ

កាលបរិេចឆទ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

េឈាម ះរបស់រកមុ ហ៊ុន ឬអងគការរបស់អកន េរៀបចំ (របសិនេបើមាន)

េលខទូរស័ពេទ ពលៃថងរបស់
របស់អនកេរៀបចំ
(___) ___ - ____

អាស័យដាឋនរបស់អនកេរៀបចំ
េលខ និង េឈាម ះផលូវ
ទីរកុង

Apt.

រសកុ

Ste.

Flr.

រដឋ

េលខ
ZIP Code + 4

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

របេទស (ចំេពាះអាស័យដាឋនបរេទសប៉ុេណាណះ)

Postal Code

េលខ Fax របស់អនកេរៀបចំ

អុីែម៉លរបស់អនកេរៀបចំ

(___) ___ - ____

ែផនកទី 14៖ េសចកតែី ថលងការណ៍របស់េបកខជនែដលេរបើរបាស់អនកបកែរប
សំគាល់៖ របសិនេបើអនកេឆលើយ ‹បាទ៸ចាស៎› េនៅេលើែផនែផនកទី 2 សំនរួ ទី 11 ឬ 12 កនុងពាកយសុំេនះ និង របសិនេបើអនកេរបើរបាស់អនកបកែរប េដើមបី
បកែរបសំនួរេនៅកនុងពាកយសុំ េនៅេពលបំេពញពាកយសុំេនះ ដូេចនះអនក និងអនកបកែរបរបស់អកន រតូវែតបំេពញែផនកេនះ។
េសចកតែី ថលងការណ៍របស់េបកខជនដាក់
នដាក់ពាកយសុំ
សំនួរនីមួយៗទាំងអស់ និងការែណនាំេនៅេលើពាកយសុំេនះ រពមទាំងចេមលើយរបស់ខញុំេទៅេលើសំនួរនីមួយៗ រតូវបានអនកបកែរបែដលមានេឈាម ះដូចខាងេរកាមអានេអាយខញុំកនុងភាសា
ជាភាសាែដលខញុំេចះសាទ ត់ជំនាញ។

(ភាសាែដលបានេរបើរបាស់)

ខញុំយល់សំនួរនីមួយៗទាំងអស់ និងការែណនាំេនៅេលើពាកយសុំេនះ េដាយការបកែរបពីអនកបកែរបរបស់ខញុំ និងបានផតល់ចេមលើយពិតរបាកដ និងរតឹមរតូវ
កនុងភាសាែដលបញាជ ក់ខាងេលើ។
ហតថេលខារបស់អកន
កាលបរិេចឆទ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ
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េសចកតែី ថលងការណ៍របស់អកន បកែរបរបស់អនក
ខញសុំ ូមបញាជ ក់ថាខញុំេចះភាសាអង់េគលសនិង ភាសា

យា៉ ងសាទ ត់ជំនាញ។

(ភាសាែដលបានេរបើរបាស់)

ខញសុំ ូមបញាជ ក់បែនថមេទៀតថាខញុំបានអានសំនួរនីមួយៗទាំងអស់ និងការែណនាំេនៅេលើពាកយសុំេនះ រពមទាំងចេមលើយៃនសំនួរនីមួយៗេទៅកាន់េបកខជនកនុង
ភាសាែដលបានបញាជ ក់ខាងេលើ េហើយេបកខជនបានបញាជ ក់របាប់ខញុំថាគាត់បានយល់អំពីការែណនាំ និងសំនួរនីមួយៗទាំងអស់េនៅេលើពាកយសុំេនះ
រពមទាំងចេមលើយៃនសំនួរនីមួយៗ។
េឈាម ះរបស់អនកបកែរប
នាមរតកូល

នាមខលួន

នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
កាលបរិេចឆទ (ែខ៸ៃថង៸ឆាន)ំ

ហតថេលខារបស់អកន បកែរប
េលខទូរស័ពទ
(___) ___ - ____

សំគាល់៖ សូមកុំបេំ ពញែផនកទី 15 16 និង17 លុះរតាែតមរនតី USCIS ែណនាំេអាយអនកបំេពញេនៅេពលេធវើបទសមាភសន៍។

ែផនកទី 15៖ ហតថេលខាេនៅេពលេធវបើ ទសមាភសន៍
ខញុំសូមសបថ (អះអាង) និងបញាជ ក់ េរកាមេទាសបញាញ តតិៃនតុលាការេរកាមចបាប់ៃនសហរដឋអាេមរិច ថាខញុំដឹងថាពត៌មានេនៅេលើពាកយសុំទំរង់
N-400 េនះ ែដលជាពាកយសុច
ំ ូលសញាជ តិ ែដលមានការយល់រពមពីខញុំ រួមបញចូលទាំងការែកតំរូវេលខ1 ដល់ ______ គឺពិតរបាកដ និង
រតឹមរតូវ។ ភសតតាុ ងែដលផតល់េដាយខញុំេនៅេលើទំព័រទី1 ដល់ ______ គឺពិតរបាកដ និងរតឹមរតូវ។
យល់រពម និងសូមសបថ (អះអាង) េនៅចំេពាះមុខ
កាលបរិេចឆទ (ែខ៸ៃថង៸ឆានំ)

េឈាម ះ ឬរតារបស់មរនតី USCIS
ហតថេលខារបស់េបកខជន

ហតថេលខារបស់មរនតី USCIS
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ែផនកទី 16៖ កិចរច ពមេរពៀងលះបង់វងសរតកូលបរេទស
របសិនេបើអនកបានេឆលើយថា ‹បាទ៸ចា៎ស› េនៅេលើែផនែផនកទី 11 សំនួរទី 4 និងទី 53 អនករតូវែតបំេពញបញាជ ក់ខាងេរកាម េនៅចំេពាះមុខមរនតី USCIS៖
ខញុំសមូ លះបង់វងសរតកូល _________________________________ ែដលខញធាុំ ល ប់មានតាំ
មានតាំងពីមុនមក ឬ

(រាយនាមវងសរតកូល)

ខញុំសមូ លះបង់វណណ ៈអភិជន _____________________________ ែដលខញធាុំ ល ប់មានកមម
មានកមមសិទតាធ ំងពីមុនមក។
េឈាម ះរបស់េបកខជន
េឈាម ះរបស់មរនតី USCIS

(រាយនាមវណណ ៈអភិជន)

ហតថេលខារបស់េបកខជន
ហតថេលខារបស់មរនតី USCIS

ែផនកទី 17៖ សចាចរបណិធាន
របសិនេបើពាកយសុចំ ូលសញាជ តិរបស់អនករតូវបានទទួលការយល់រពម អនកនឹងរតូវបានកំណត់ៃថងសំរាប់ការរបកាសពាកយសមបថជាសាធារណៈ ែដលអនក
នឹងតំរូវេអាយរតាប់យកសចាចរបណិធានខាងេរកាមភាលមៗ មុននឹងកាលយជាពលរដឋមានសញាជ តិ។ េដាយការចុះហតថេលខាខាងេរកាម អនកទទួលដឹងពី
ឆនទៈ និងសមតថភាពរបស់អនកកនុងការរតាប់យកសចាចរបណិធានេនះ៖
តាមរយះេនះ ខញសុំ ូមរបកាសេលើសចាចរបណិធាន ថាខញុំពិតជាលះបង់នូវការេគារព និងភកតីភាពទាំងរសងុ ចំេពាះេសតច អគគធិបេតយយ រដឋ្ ឬមហាកសរត
ៃនរបេទសេរកៅ ែដលខញធាុំ ល ប់ជាពលរដឋេនៅេពលមុនមក េហើយ
ខញុំនឹងគាំរទ និងការពាររដឋធមមនុញញ និងចបាប់ៃនសហរដឋអាេមរិក េដើមបីរបឆាំងនឹងសរតូវ បរេទស និងកនុងរបេទសទាំងអស់
ខញុំនឹងរបកាន់ខាជប់នូវជំេនឿ និងភកតីភាពពិតរបាកដដូចគាន
ខញុំនឹងកាន់សពាវវុធកនុងនាមៃនសហរដឋអាេមរិក េនៅេពលតំរូវេដាយចបាប់
ខញុំនឹងេធវើអយុទធជនកនុងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធៃនសហរដឋអាេមរិក េនៅេពលតំរូវេដាយចបាប់
ខញុំនឹងេធវើការងារសំខាន់របស់ជាតិេរកាមការែណនាំរបស់ជនសុីវលិ េនៅេពលតំរូវេដាយចបាប់ និង
ខញុំនឹងយកកាតពវកិចចេនះេដាយេសរី េដាយមិនបរមុងទុកផលូវចិតត ឬេដាយកនុងេគាលបំណងេគចេវស ដូេចនះសូមរពះជាមាចស់ជួយខញផុំ ង។
េឈាម ះរបស់េបកខជន
នាមរតកូល
នាមខលួន
នាមកណាតល (របសិនេបើមាន)
ហតថេលខារបស់េបកខជន
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