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�កយេសនើសុំ�កយេសនើសុំ�កយេសនើសុំ�កយេសនើសុំចលូសជ តិចលូសជ តិចលូសជ តិចលូសជ ត ិ
រកសួងសនតសិុខៃន�តុភូមិរកសួងសនតសិុខៃន�តុភូមិរកសួងសនតសិុខៃន�តុភូមិរកសួងសនតសិុខៃន�តុភូមិ                                                                             

េស�កមមែផនកពលរដឋ#េមរិក%ំង និងអេ(ត របេវសន៍ 
    

សូម�យ ឬសរេសរចេមលើយ/ំងអសរ់បស់អនកកនុងទឹកប៊ិចពណេ៌8ម ។ សូម�យ ឬសរេសរចេមលើយ/ំងអសរ់បស់អនកកនុងទឹកប៊ិចពណេ៌8ម ។ សូម�យ ឬសរេសរចេមលើយ/ំងអសរ់បស់អនកកនុងទឹកប៊ិចពណេ៌8ម ។ សូម�យ ឬសរេសរចេមលើយ/ំងអសរ់បស់អនកកនុងទឹកប៊ិចពណេ៌8ម ។ សូម�យ ឬសរេសរ “N/A” របសិនេបើសំនួរេ(ះមិនរតឹមរតូវចំេ�ះអនក ឬ 
ចំេលើយរបស់អនកគឺ ‹?ម ន› លុះរABែតCនបជ ក់។ %រេធវសរបែហសកនុង%រេឆលើយសំនួរ/ំងអស់ #ចនឹងេធវើេ#យ�ន%រពនHេពលកនុង 
ដំេណើរ%រ�កយសុំទំរង់ N-400 របស់អនក។ ស?ំល៖់ អនករតូវែតបំេពញែផនកទី ស?ំល៖់ អនករតូវែតបំេពញែផនកទី ស?ំល៖់ អនករតូវែតបំេពញែផនកទី ស?ំល៖់ អនករតូវែតបំេពញែផនកទី    1    ដល់ដល់ដល់ដល់ទ ីទ ីទ ីទ ី14។។។។    
                                                                                សូមបញចលូេលខសូមបញចលូេលខសូមបញចលូេលខសូមបញចលូេលខ    9ខទង់ខទង់ខទង់ខទង់របស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក៖៖៖៖ 
                                                                                                                                                   

       ►A-  
 

 
អនក�ន#យុO៉ងតិច18Qន  ំនងិនងិនងិនងិ 
1. □ Rជនរស់េTRអចិៃរនតយ៍េVយរសបចWប់េTសហរដធ#េមរិកអសរ់យះេពលO៉ងតិច៥Qន ំ។ 
2. □ Rជនរស់េTRអចិៃរនតយ៍េVយរសបចWប់េTសហរដធ#េមរិកអស់រយះេពលO៉ងតិច៣Qន ំ េហើយអនកCនេរៀប%រ និងរស់េTRមួយ  

 \វ មីឬភរិOដែដលេ(ះកនុងរយះេពល៣Qន ំចុងេរ%យេនះ និងនិងនិងនិង\វ មីឬភរិOរបស់អនក�នសជ តិ#េមរិក%ំងAំងពីេពល៣Qន មុំន  
េTេពលVក់�កយេសនើសុំទំរង់ N-400 របស់អនក។ 

3. □ Rជនរស់េTRអចិៃរនតយ៍េVយរសបចWប់េTសហរដធ#េមរិច និងអនកគឺR\វ មីឬភរិOរបស់ជនRតិ#េមរិច%ំង និង\វ មីឬភរិO  
 ជនRតិ#េមរិច%ំងរបស់អនកចូលេធវើកនុងកិចច%រRក់]ក់េរ^របេទសRរប_ំ។ (ែផនកទី 319(b) ៃនសកមមaពអេ(ត របេវសន៍ និង  
សជ តិ) 

4. □ កំពុងVក់�កយសុំចូលសជ តិ ែផអកេលើេ?ល%រណ៍ៃន%របំេរីកនុងកង/eនែដល�នលកខណៈរគប់រ?ន់។ 
5. □ េផសងេទៀត (ចូរពនយល)់៖   
    
    
 
1.    េiម ះបចចុបបននរបសអ់នកRផលូវ%រេiម ះបចចុបបននរបសអ់នកRផលូវ%រេiម ះបចចុបបននរបសអ់នកRផលូវ%រេiម ះបចចុបបននរបសអ់នកRផលូវ%រ (សូមកុំកុកំុំកុបំំេពញេiម ះេkេរ^) 

(មរតកូល       (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      
 
2.    េiម ះរបសអ់នកេiម ះរបសអ់នកេiម ះរបសអ់នកេiម ះរបសអ់នកែដល�នដូចេTេលើបណណ\័ន ក់ែដល�នដូចេTេលើបណណ\័ន ក់ែដល�នដូចេTេលើបណណ\័ន ក់ែដល�នដូចេTេលើបណណ\័ន ក់េTRអចិៃរនតយ៍េTRអចិៃរនតយ៍េTRអចិៃរនតយ៍េTRអចិៃរនតយ ៍(របសិនេបើ�ន) 

(មរតកូល       (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      
 
3.    េiម ះេផសងេទៀតែដលេiម ះេផសងេទៀតែដលេiម ះេផសងេទៀតែដលេiម ះេផសងេទៀតែដលអនកអនកអនកអនកoល បេ់របើរCស_់បA់ំងពីកេំណើតoល បេ់របើរCស_់បA់ំងពីកេំណើតoល បេ់របើរCស_់បA់ំងពីកេំណើតoល បេ់របើរCស_់បA់ំងពីកេំណើត (រួមបញចូល/ំងេiម ះេkេរ^ េiម ះេkម៉Hងេទៀត និងេiម ះមុនេពល  

េរៀប%ររបសិនេបើ�ន) 
(មរតកូល       (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 

      
      

         

 

USCIS 
�កយសុំទរំង ់�កយសុំទរំង ់�កយសុំទរំង ់�កយសុំទរំង ់N-400 

េលខ OMB. 1615-0052 

%លបរិេចឆទកំណត់៖ 09/30/2015 

ែផនកទីែផនកទីែផនកទីែផនកទី    1៖ ពត៌�នអពំ%ីរ�នសិ៖ ពត៌�នអពំ%ីរ�នសិ៖ ពត៌�នអពំ%ីរ�នសិ៖ ពត៌�នអពំ%ីរ�នសិទធិទធទិធិទធិចលូសជ តរិបសអ់នកចលូសជ តរិបសអ់នកចលូសជ តរិបសអ់នកចលូសជ តរិបសអ់នក (សមូគូសែតមួយរបអប់ 
ប៉ុេBណ ះ េបើមិនដូេ_ន ះេទ �កយសុំទំរង់ N-400 របស់អនក#ចនឹងរតូវពនHេពល) 

ែផនកទីែផនកទីែផនកទីែផនកទី    2៖ ពត៌�នអពំអីនក៖ ពត៌�នអពំអីនក៖ ពត៌�នអពំអីនក៖ ពត៌�នអពំអីនក (េបកខជនែដលVក់�កយសុំចូលសជ ត)ិ 
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4.    %រqល ស់បតរូេiម ះ%រqល ស់បតរូេiម ះ%រqល ស់បតរូេiម ះ%រqល ស់បតរូេiម ះ (Rជំេរីសរបស់អនក) 
សូមអនក#ន%រែណ(ំេTេលើសូមអនក#ន%រែណ(ំេTេលើសូមអនក#ន%រែណ(ំេTេលើសូមអនក#ន%រែណ(ំេTេលើ�កយសុំ�កយសុំ�កយសុំ�កយសុំទរំង់ទរំង់ទរំង់ទរំង់    N-400    មនុេពលមនុេពលមនុេពលមនុេពលេធវើ%រេធវើ%រេធវើ%រេធវើ%រសេំរចចិតតqល សប់តូរេiម ះរបស់អនកេVយរសបចWប់សេំរចចិតតqល សប់តូរេiម ះរបស់អនកេVយរសបចWប់សេំរចចិតតqល សប់តូរេiម ះរបស់អនកេVយរសបចWប់សេំរចចិតតqល សប់តូរេiម ះរបស់អនកេVយរសបចWប់។។។។    
េតើអនកចង់qល ស់បតូរេiម ះរបស់អនកេVយរសបចWប់ែដរឬេទ?         □ Cទ៸_៎ស  □ េទ 
របសិនេបើអនកេឆលើយ ‹Cទ៸_ស៎› សូមបំេពញេiម ះថមីែដលអនកចង់េរបើរCស់េTកនុងរបអប់vងេរ%ម។ 
(មរតកូល       (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 

      
    
5.    េលខ េលខ េលខ េលខ U.S. Social Security    6.    ៃថងែខQន ំកេំណើតៃថងែខQន ំកេំណើតៃថងែខQន ំកេំណើតៃថងែខQន ំកេំណើត   7.    ៃថងែដលអនកCន%ល យRជនរស់េTRអចិៃរនតយ៍ៃថងែដលអនកCន%ល យRជនរស់េTRអចិៃរនតយ៍ៃថងែដលអនកCន%ល យRជនរស់េTRអចិៃរនតយ៍ៃថងែដលអនកCន%ល យRជនរស់េTRអចិៃរនតយ ៍

(របសិនេបើ�ន)        (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ    (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 
          ►           ►  
 
8.    របេទសកេំណើតរបេទសកេំណើតរបេទសកេំណើតរបេទសកេំណើត          9.    របេទសសជ ត៸ិសជ តិរបេទសសជ ត៸ិសជ តិរបេទសសជ ត៸ិសជ តិរបេទសសជ ត៸ិសជ ត ិ   

    

10.    េតើអនកេសនើសុឩំបករណស៍រំលួកនងុេតើអនកេសនើសុឩំបករណស៍រំលួកនងុេតើអនកេសនើសុឩំបករណស៍រំលួកនងុេតើអនកេសនើសុឩំបករណស៍រំលួកនងុកចិចដំេណើរ%រចលូសជ តិកចិចដំេណើរ%រចលូសជ តិកចិចដំេណើរ%រចលូសជ តិកចិចដំេណើរ%រចលូសជ តិ    េVយេVយេVយេVយមលូេហតៃុនមលូេហតៃុនមលូេហតៃុនមលូេហតៃុនព%ិព%ិព%ិព%ិរaពរaពរaពរaព    ឬសុខaពឬសុខaពឬសុខaពឬសុខaព                        □ Cទ៸_៎ស  □ េទ 
អន់េខyយែដរឬេទអន់េខyយែដរឬេទអន់េខyយែដរឬេទអន់េខyយែដរឬេទ???? (សូមេមើល%រែណ(ំេTេលើទំរង់ N-400 សំzប់ឩ/ហរណ៏ៃនឩបករណ៍សំរួល) 
របសិនេបើអនកេឆលើយ ‹Cទ៸_ស៎› សូមគូសកនុងរបអប់ែដលរតឹមរតូវចំេ�ះអនកvងេរ%ម៖ 
□ ថលង់ឬ�នបហ ពិCក\ត ប់ េហើយរតូវ%រអនកបកែរបែដលេរបើរCសa់\សញ vងេរ%ម (ឩ/ហរណ៍៖ a\សញ អង់េគលស) 

  

□ េរបើរCស់េ^អីែដល�នកង់រុញ ឬឩបករណ៍ដ៏ៃទេទៀតែដលជួយសំរួលកនុង%រធវីដំេណើរ 
□ vវ ក់ ឬេមើលមិនសូវចWស់ 
□ រតូវ%រឩបករណ៍សំរួលែបបេផសងេទៀត (សូមពនយល់) 

  
11.    េតើអនក�នបហ zង%យឬសរីzងគលូត]សម់ិនរបរកត ីឬបហេតើអនក�នបហ zង%យឬសរីzងគលូត]សម់ិនរបរកត ីឬបហេតើអនក�នបហ zង%យឬសរីzងគលូត]សម់ិនរបរកត ីឬបហេតើអនក�នបហ zង%យឬសរីzងគលូត]សម់ិនរបរកត ីឬបហ អន់េខyអន់េខyអន់េខyអន់េខyយៃនផលវូចិតត យៃនផលវូចិតត យៃនផលវូចិតត យៃនផលវូចិតត ែដលែដលែដលែដលប�ក រអនកប�ក រអនកប�ក រអនកប�ក រអនក        □ �ន  □ មិន�ន    

ពីពពីីពី%របករ\យចំេណះដឹង%របករ\យចំេណះដឹង%របករ\យចំេណះដឹង%របករ\យចំេណះដឹង និង%រយល់ដងឹៃន និង%រយល់ដងឹៃន និង%រយល់ដងឹៃន និង%រយល់ដងឹៃនa\អង់េគលសa\អង់េគលសa\អង់េគលសa\អង់េគលសរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក    នងិនងិនងិនងិ៸៸៸៸ឬឬឬឬ%របេំពញ%របេំពញ%របេំពញ%របេំពញតរំវូ%រតរំវូ%រតរំវូ%រតរំវូ%រៃនៃនៃនៃនពលរដធពលរដធពលរដធពលរដធ    
កនុង%រកនុង%រកនុង%រកនុង%រសុំសុសំុំសុំចលូសជ តែិដរឬេទចលូសជ តែិដរឬេទចលូសជ តែិដរឬេទចលូសជ តែិដរឬេទ????   
របសិនេបើ ‹�ន› សូមេផញើ�កយសុំទំរង់ N-648 ែដលបំេពញរួច រពម/ំងប័ណណបជ ក់េពទយសំzប់%រេលើកែលងចំេ�ះពិ%រaព 

េTេពលែដលអនកVក់�កយសុំទំរង់ N-400 ។ 
12.    %រេលើកែលងព%ីរេធវើេទសa\អង់េគលស%រេលើកែលងព%ីរេធវើេទសa\អង់េគលស%រេលើកែលងព%ីរេធវើេទសa\អង់េគលស%រេលើកែលងព%ីរេធវើេទសa\អង់េគលស 

A. េតើអនក�ន#យ5ុ0 Qន ំឬេរចើនRង និងនិងនិងនិងCនរស់េTសហរដធ#េមរិកRជន\ន ក់េTេVយអចិៃរនតយ៍  □ Cទ៸_៎ស  □ េទ 
អស់រយះេពលសរុបO៉ងតិច20 Qន  ំកនុងេពលVក់�កយសុំទំរង់ N-400 របស់អនកែដរឬេទ?  

B. េតើអនក�ន#យ5ុ5 Qន ំឬេរចើនRង និងនិងនិងនិងCនរស់េTសហរដធ#េមរិកRជន\ន ក់េTេVយអចិៃរនតយ៍  □ Cទ៸_៎ស  □ េទ 
អស់រយះេពលសរុបO៉ងតិច15 Qន  ំកនុងេពលVក់�កយេសនើសុំទំរង់ N-400 របស់អនកែដរឬេទ? 

C. េតើអនក�ន#យុ65 Qន ំឬេរចើនRង និងនិងនិងនិងCនរស់េTសហរដធ#េមរិកRជន\ន ក់េTេVយអចិៃរនតយ៍   □ Cទ៸_៎ស  □ េទ 
អស់រយះេពលសរុបO៉ងតិច20 Qន  ំកនុងេពលVក់�កយេសនើសុំទំរង់ N-400 របស់អនកែដរឬេទ? (របសិនេបើ 
ល័កខខ័ណណ មួយេនះរតឹមរតូវចំេ�ះអនក អនកនឹងទទួលCនកំែណសំរួលវិញ \រេTេពលអនកេធវើេទសចូលសជ តិ) 
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1. េលខទរូស័ពទេTេពេលខទរូស័ពទេTេពេលខទរូស័ពទេTេពេលខទរូស័ពទេTេពលៃថងលៃថងលៃថងលៃថង   2. េលខទរូស័ពទេTកែនលងេធវើ%រេលខទរូស័ពទេTកែនលងេធវើ%រេលខទរូស័ពទេTកែនលងេធវើ%រេលខទរូស័ពទេTកែនលងេធវើ%រ (របសិនេបើ�ន)   3. េលខទរូស័ពទេTេពល]ង ចេលខទរូស័ពទេTេពល]ង ចេលខទរូស័ពទេTេពល]ង ចេលខទរូស័ពទេTេពល]ង ច 

(___) ___ - ____  (___) ___ - ____     (___) ___ - ____ 
 
4.    េលខទរូស័ពទចល័តេលខទរូស័ពទចល័តេលខទរូស័ពទចល័តេលខទរូស័ពទចល័ត    (របសិនេបើ�ន)    5.    អុីែមល៉អុីែមល៉អុីែមល៉អុីែមល៉ (របសិនេបើ�ន) 

(___) ___ - ____   
 
    
 
 
 
 
1.    េតើអនកេតើអនកេតើអនកេតើអនកoល បC់នoល បC់នoល បC់នoល បC់នរសេ់TទីកែនលងBរសេ់TទីកែនលងBរសេ់TទីកែនលងBរសេ់TទីកែនលងBខលះខលះខលះខលះកនងុរយះេពលកនងុរយះេពលកនងុរយះេពលកនងុរយះេពល5    Qន ំQនQំន ំQន ំចងុេរ%យចងុេរ%យចងុេរ%យចងុេរ%យេនះេនះេនះេនះ???? _ប់េផតើមពីទីកែនលងែដលអនករស់េTកនុងេពលបចចុបបនន រួចzយេiម ះ 

ទីកែនលង/ំងអស់ែដលអនកoល ប់Cនរស់េTកនុងរយះេពល៥Qន ំចុងេរ%យេនះ។ របសិនេបើរបសិនេបើរបសិនេបើរបសិនេបើអនកអនកអនកអនករតូវ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសររតូវ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសររតូវ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសររតូវ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសរ    
បែនថម។បែនថម។បែនថម។បែនថម។    
ៃថង\ន ក់េT _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►          រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ► 
 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 
ទីរកុង        រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 
 

 
 
 
A. #សយ័Vឋ នសំzបេ់ផញើរប៉សុត�#សយ័Vឋ នសំzបេ់ផញើរប៉សុត�#សយ័Vឋ នសំzបេ់ផញើរប៉សុត�#សយ័Vឋ នសំzបេ់ផញើរប៉សុត� (របសិនេបើខុស?ន ពី#ស័យVឋ នvងេលើ) 

េiម ះអនកទទួល (របសិនេបើ�ន) 
  

 

េលខ និង េiម ះផលូវ          Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
    

  
 
ទីរកុង            រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  Postal Code  

 
 
 
 
 
 
 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី3៖ ពត៌�នសzំប់ទ(ំកទ់ំនងអនក៖ ពត៌�នសzំប់ទ(ំកទ់ំនងអនក៖ ពត៌�នសzំប់ទ(ំកទ់ំនងអនក៖ ពត៌�នសzំប់ទ(ំកទ់ំនងអនក    

 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី4៖ ពត៌�នអពំ%ីរ\ន កេ់Tរប៖ ពត៌�នអពំ%ីរ\ន កេ់Tរប៖ ពត៌�នអពំ%ីរ\ន កេ់Tរប៖ ពត៌�នអពំ%ីរ\ន កេ់Tរបសអ់នកសអ់នកសអ់នកសអ់នក 

 បចចុបបនន 
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2. ៃថង\ន ក់េT _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►          រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ► 

 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 
ទីរកុង        រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 
 
 
 
 
3. ៃថង\ន ក់េT _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►          រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ► 

 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 
ទីរកុង        រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 
 
 
 
 
4. ៃថង\ន ក់េT _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►          រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ► 

 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 
ទីរកុង        រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 
 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  
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របសិនេបើឪពុក�ត យបេងកើតរបស់អនក ឬឪពុក�ត យចញិចមឹរសបចWបរ់បសអ់នក�របសិនេបើឪពុក�ត យបេងកើតរបស់អនក ឬឪពុក�ត យចញិចមឹរសបចWបរ់បសអ់នក�របសិនេបើឪពុក�ត យបេងកើតរបស់អនក ឬឪពុក�ត យចញិចមឹរសបចWបរ់បសអ់នក�របសិនេបើឪពុក�ត យបេងកើតរបស់អនក ឬឪពុក�ត យចញិចមឹរសបចWបរ់បសអ់នក�នសជ ត#ិេមរចិ%ំងពីកំេណើត ឬCនចលូសជ តិមនុេពលអនក�ននសជ ត#ិេមរចិ%ំងពីកំេណើត ឬCនចលូសជ តិមនុេពលអនក�ននសជ ត#ិេមរចិ%ំងពីកំេណើត ឬCនចលូសជ តិមនុេពលអនក�ននសជ ត#ិេមរចិ%ំងពីកំេណើត ឬCនចលូសជ តិមនុេពលអនក�ន    
#យុ#យុ#យុ#យ1ុ8 Qន ំ អនករបែហលR�នសជ ត#ិេមរិច%ំងរចួេ�េហើយ។Qន ំ អនករបែហលR�នសជ ត#ិេមរិច%ំងរចួេ�េហើយ។Qន ំ អនករបែហលR�នសជ ត#ិេមរិច%ំងរចួេ�េហើយ។Qន ំ អនករបែហលR�នសជ ត#ិេមរិច%ំងរចួេ�េហើយ។ សូមចូលេ�%ន់េគហទំព័រ USCIS េT www.uscis.gov សំzប់ពត៌�ន 
បែនថមេ�េលើបហ េនះ មុនេពលែដលអនកVក់�កយសុំទំរង់ N-400 ។ 
1.    េតើឪពុក�ត យរបស់អនកេរៀប%រមុនេពលអនក�ន#យុេតើឪពុក�ត យរបស់អនកេរៀប%រមុនេពលអនក�ន#យុេតើឪពុក�ត យរបស់អនកេរៀប%រមុនេពលអនក�ន#យុេតើឪពុក�ត យរបស់អនកេរៀប%រមុនេពលអនក�ន#យុ១៨១៨១៨១៨Qន ំឬេទQន ំឬេទQន ំឬេទQន ំឬេទ????        □ Cទ៸_៎ស □ េទ 
2.    េតើ�ត យរបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទេតើ�ត យរបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទេតើ�ត យរបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទេតើ�ត យរបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទ????           □ �ន  □ មិន�ន 

របសិនេបើ ‹�ន› សូមបំេពញនូវពត៌�នvងេរ%ម។ 
 A.    េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបស�់ត យសជ ត#ិេមរិច%ំេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបស�់ត យសជ ត#ិេមរិច%ំេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបស�់ត យសជ ត#ិេមរិច%ំេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបស�់ត យសជ ត#ិេមរិច%ំងងងង 
  (មរតកូលរបស់�ត យ     (មខលួនរបស់�ត យ     (មកBត លរបស់�ត យ (របសិនេបើ�ន) 
      
 

B.    របេទសកេំណើតរបស�់ត យរបេទសកេំណើតរបស�់ត យរបេទសកេំណើតរបស�់ត យរបេទសកេំណើតរបស�់ត យ       C.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស�់ត យៃថងែខQន ំកេំណើតរបស�់ត យៃថងែខQន ំកេំណើតរបស�់ត យៃថងែខQន ំកេំណើតរបស�់ត យ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 
  ►  
 

3.    េតើឪពុករបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទេតើឪពុករបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទេតើឪពុករបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទេតើឪពុករបស់អនក�នសជ ត#ិេមរិច%ំងឬេទ????           □ �ន  □ មិន�ន 
របសិនេបើ ‹�ន› សូមបំេពញនូវពត៌�នvងេរ%ម។ 
A.    េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសឪ់ពុកសជ ត#ិេមរិច%ំងេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសឪ់ពុកសជ ត#ិេមរិច%ំងេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសឪ់ពុកសជ ត#ិេមរិច%ំងេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសឪ់ពុកសជ ត#ិេមរិច%ំង    

  (មរតកូលរបសឪ់ពុក     (មខលួនរបស់ឪពុក     (មកBត លរបស់ឪពុក (របសិនេបើ�ន) 
      

 
B.    របេទសកេំណើតរបស់ឪពុករបេទសកេំណើតរបស់ឪពុករបេទសកេំណើតរបស់ឪពុករបេទសកេំណើតរបស់ឪពុក       C.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់ឪពុកៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់ឪពុកៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់ឪពុកៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់ឪពុក (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 

  ►  

    
    
 
ស?ំស?ំស?ំស?ំល៖់ល៖់ល៖់ល៖់ USCIS តំរូវេ#យអនកបំេពញែផនកvងេរ%មេដើមបីេធវើ%ររតួតពិនិតយរបវិតតរូប។ (សូម#ន%រែណ(េំTេលើ�កយសុំទំរង់ N-400 សំzប់ 
ពត៌�នបែនថម) 
1.    េភទេភទេភទេភទ  □ របុស □ រស ី    2.    កំពស់កំពស់កំពស់កំពស ់ ហវីត    អីុញ  
3.    ជនRតិជនRតិជនRតិជនRត ិ(សូមេរជើសេរីសមួយ) 
□ ជនRតិេអសW៉ញ ឬ�ទីន  □ មិនែមនជនRតិេអសW៉ញ ឬ�ទីន 

4.    ពូជ\សន៍ពូជ\សន៍ពូជ\សន៍ពូជ\សន ៍(សូមេរជើសេរីសមួយ ឬេរចើនRង) 
□ ជនRតិែសបកសរ  □ ជនRតិ#សុី □ ជនRតិែសបកេ8ម  ឬុ#េមរិកែសបកេ8ម   

□ ជនRតិឥBឌ  ឬជនេTតំបន់#�ស់\ក   □ ជនេTតំបន់eៃវ៉ ឬជនេTេលើេ%ះC៉សុីហិវកេផសងេទៀត 
5.    ពណស៌ក់ពណស៌ក់ពណស៌ក់ពណស៌ក ់
□ ពណ៌េ8ម     □ ពណ៌េAន ត    □ ពណទ៌ង់ែដង    □ ពណ៌របេផះ (សក់សកូវ)    □ ពណ៌សរ    □ ពណ៌រកហម 
□ ពណខ៌yច់  □ ទំែពក (អត់�នសក់) 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី5៖ ពត៌�នអពំឪីពកុ�ត យរបសអ់នក៖ ពត៌�នអពំឪីពកុ�ត យរបសអ់នក៖ ពត៌�នអពំឪីពកុ�ត យរបសអ់នក៖ ពត៌�នអពំឪីពកុ�ត យរបសអ់នក    

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី6៖ ពត៌�នអពំ%ីររតតួពនិិតយកណំត់រAេ�ក៖ ពត៌�នអពំ%ីររតតួពនិិតយកណំត់រAេ�ក៖ ពត៌�នអពំ%ីររតតួពនិិតយកណំត់រAេ�ក៖ ពត៌�នអពំ%ីររតតួពនិិតយកណំត់រAេ�ក លេ/សលេ/សលេ/សលេ/ស 
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6.    ពណែ៌កវែភនកពណែ៌កវែភនកពណែ៌កវែភនកពណែ៌កវែភនក    
□ ពណ៌េAន ត   □ ពណ៌េខៀវ    □ ពណ៌ៃបតង    □ ពណ៌រកហមេរពឿងៗ   □ ពណ៌របេផះ    □ ពណ៌េ8ម    

□ ពណ៌qក ឈកូ    □ ពណ៌រកហម_ស់ ឬេAន ត_ស់     □ ពណ៌េផសងេទៀត 
 
    
    
zយេiម ះzយេiម ះzយេiម ះzយេiម ះទីកែនលងែដលអនកទីកែនលងែដលអនកទីកែនលងែដលអនកទីកែនលងែដលអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល ប់Cនេធវើ%រ Cនេធវើ%រ Cនេធវើ%រ Cនេធវើ%រ ឬឬឬឬ\]េរៀនែដលអនក\]េរៀនែដលអនក\]េរៀនែដលអនក\]េរៀនែដលអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល ប់Cនសិកyេពញេ�៉ងCនសិកyេពញេ�៉ងCនសិកyេពញេ�៉ងCនសិកyេពញេ�៉ង    ឬមនិេពញេ�៉ងឬមនិេពញេ�៉ងឬមនិេពញេ�៉ងឬមនិេពញេ�៉ង    កនុងរយះេពលកនុងរយះេពលកនុងរយះេពលកនុងរយះេពល5 Qន ំចងុេរ%យេនះ។Qន ំចងុេរ%យេនះ។Qន ំចងុេរ%យេនះ។Qន ំចងុេរ%យេនះ។  
សូមផតល់ពត�៌នកនងុសូមផតល់ពត�៌នកនងុសូមផតល់ពត�៌នកនងុសូមផតល់ពត�៌នកនងុរយះេពលេពញេលញ។រយះេពលេពញេលញ។រយះេពលេពញេលញ។រយះេពលេពញេលញ។ រួមបញចូល/ំង%រចូលបំេរី/eន បូ៉លីស និង៸ឬ េសុើប%រណស៍�ង ត់។ សូមផតល់ពត៌�ន_ប់ពី 
%រ�រ %រសិកy ឬ%រ?ម ន%រ�រ (របសិនេបើ�ន) កនុងេពលបចចុបបនន ឬថមីៗេនះេ�។ សូមផតល់ទីកែនលង និង%លបរិេចឆទអំពីកែនលងែដលអនកCន 
េធវើ%រ េធវើ%រ�រេ#យខលួនឯង មិន�ន%រ�រធវី ឬកែនលងសិកyកនុងរយះេពល5 Qន ំចុងេរ%យេនះ។ របសិនេបើអនកេធវើ%រ�រេ#យខលួនឯង សូម 
សរេសរ “self-employed” ។ របសិនេបើអនក?ម ន%រ�រេធវើ សូមសរេសរ “unemployed” ។ របសនិេបើរបសនិេបើរបសនិេបើរបសនិេបើអនកអនកអនកអនករតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀតរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀតរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀតរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សូមេរបើសូមេរបើសូមេរបើសូមេរបើ    
រកVសសរេសរបែនថមរកVសសរេសរបែនថមរកVសសរេសរបែនថមរកVសសរេសរបែនថម    សំzប់បេំពញែផនកទីសំzប់បេំពញែផនកទីសំzប់បេំពញែផនកទីសំzប់បេំពញែផនកទី    7។។។។    
1.    េiម ះកែនលងេធវើ%រ ឬ\]េរៀន 
  

 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 ទីរកុង              រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 
 េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 

 

%លបរិេចជទ _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ)   រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ)    #ជីពរបស់អនក 
►  ►    

 
2.    េiម ះកែនលងេធវើ%រ ឬ\]េរៀន 
  
 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 ទីរកុង              រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 
 េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 

 

%លបរិេចជទ _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ)   រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ)    #ជីពរបស់អនក 
►  ►    

 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី7៖ ពត៌�នអពំទីីAំង%រ�រ នងិ\]៖ ពត៌�នអពំទីីAំង%រ�រ នងិ\]៖ ពត៌�នអពំទីីAំង%រ�រ នងិ\]៖ ពត៌�នអពំទីីAំង%រ�រ នងិ\]ែដលអនកCនសិកyែដលអនកCនសិកyែដលអនកCនសិកyែដលអនកCនសិកy 
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3. េiម ះកែនលងេធវើ%រ ឬ\]េរៀន 
  
 

 

េលខ និង េiម ះផលូវ           Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 
 ទីរកុង              រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 
 
 េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 

 
 

%លបរិេចជទ _ប់ពី (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ)   រហូតដល់ (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ)    #ជីពរបស់អនក 
►  ►    

 
 
 
 
 
1.    េតើកនុងរយះេពល5Qន ំចុងេរ%យេនះ អនកCនចំBយេពល\ន ក់េTេរ^សហរដឋ#េមរិក សរបុ/ំងអស់សរបុ/ំងអស់សរបុ/ំងអស់សរបុ/ំងអស់    ((((24េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង    ឬឬឬឬ                     ៃថង    
 យរូRងយរូRងយរូRងយរូRង))))    ចំនួនបុ៉(ម នៃថង?      
2. េតើកនុងរយះេពល5Qន ំចុងេរ%យេនះ អនក�នដំេណើរកំ\នតេរ^សហរដឋ#េមរិកែដលចំBយេពលអស2់4េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង                        េលើក    

ឬឬឬឬយរូRងយរូRងយរូRងយរូRង    ចំនួនបុ៉(ម នេលើក?  
3.    សូមផតល់រCយ%រណ៍េTvងេរ%ម អំពីដំេណើរកំ\នតេរ^សហរដឋ#េមរិករបស់អនកែដលចំBយេពលអស់24េ�៉ងេ�៉ងេ�៉ងេ�៉ង    ឬយរូRងឬយរូRងឬយរូRងឬយរូRង កនុង  

អំឡុងេពល5 Qន ំចុងេរ%យេនះ។ 
សូម_ប់េផតើមពីដំេណើរកំ\នតថមីៗេនះ ប(ទ ប់មកzប់ថយេរ%យវិញ។ របសិនេបើរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថម។របសិនេបើរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថម។របសិនេបើរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថម។របសិនេបើរតវូ%រចេ(ល ះបែនថមេទៀត សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថម។    
    

    
    

ៃថងែដលអនក_កេចញពីៃថងែដលអនក_កេចញពីៃថងែដលអនក_កេចញពីៃថងែដលអនក_កេចញពី    
សហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិក    
(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 

ៃថងែដលអនករតលប់មកៃថងែដលអនករតលប់មកៃថងែដលអនករតលប់មកៃថងែដលអនករតលប់មក    
សហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិក    
(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 

េតើដណំរីេតើដណំរីេតើដណំរីេតើដណំរីក\ំនតក\ំនតក\ំនតក\ំនតេនះេនះេនះេនះ    
�នរយះេពល�នរយះេពល�នរយះេពល�នរយះេពល6 ែខ ែខ ែខ ែខ 
ឬយរូRងឬយរូRងឬយរូRងឬយរូRងែដរែដរែដរែដរឬេទឬេទឬេទឬេទ???? 

របេទសែដលអនករបេទសែដលអនករបេទសែដលអនករបេទសែដលអនក    
េធវើដេំណើរេ�%ន់េធវើដេំណើរេ�%ន់េធវើដេំណើរេ�%ន់េធវើដេំណើរេ�%ន់    

ចំនួនៃថងសរុបែដលចំនួនៃថងសរុបែដលចំនួនៃថងសរុបែដលចំនួនៃថងសរុបែដល    
\ន កេ់Tេរ^\ន កេ់Tេរ^\ន កេ់Tេរ^\ន កេ់Tេរ^    

សហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិកសហរដធ#េមរិក    
  □ �ន        □ មិន�ន   

  □ �ន        □ មិន�ន   

  □ �ន        □ មិន�ន   

  □ �ន        □ មិន�ន   

  □ �ន        □ មិន�ន   

  □ �ន        □ មិន�ន   

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី8៖ ៖ ៖ ៖ រយះេពលរយះេពលរយះេពលរយះេពល\ន កេ់Tេរ^\ន កេ់Tេរ^\ន កេ់Tេរ^\ន កេ់Tេរ^សហរដឋសហរដឋសហរដឋសហរដឋ#េមរកិ#េមរកិ#េមរកិ#េមរកិ    
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1. េតើេតើេតើេតើ\ថ នaពvងេរ%ម\ថ នaពvងេរ%ម\ថ នaពvងេរ%ម\ថ នaពvងេរ%មBBBBមយួមយួមយួមយួបជ ក់ពីបជ ក់ពីបជ ក់ពីបជ ក់ពីជីវតិ#�ហ៍ព�ិហ៍ជីវតិ#�ហ៍ព�ិហ៍ជីវតិ#�ហ៍ព�ិហ៍ជីវតិ#�ហ៍ព�ិហ៍បចចុបបននរបសអ់នកបចចុបបននរបសអ់នកបចចុបបននរបសអ់នកបចចុបបននរបសអ់នក????    
□ េTលីវ មិនoល ប់េរៀប#�ហ៍ពិ�ហ ៍ □ េរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍ □ ែចកផលូវ □ ែលងលះ  

□ េ�ះ�៉យ ឬេម�៉យ   □ #�ហ៍ពិ�ហ៍ទុកRេ�ឃៈ 
2.    របសិនេបើអនកេរៀប#�ហព៍�ិហ៍េហើយ េតើ\វ មីរបសិនេបើអនកេរៀប#�ហព៍�ិហ៍េហើយ េតើ\វ មីរបសិនេបើអនកេរៀប#�ហព៍�ិហ៍េហើយ េតើ\វ មីរបសិនេបើអនកេរៀប#�ហព៍�ិហ៍េហើយ េតើ\វ មី    ឬភរOិរបស់អនកបចចុបបននគRឺស�ជិករបសក់ងក�ល ំងឬភរOិរបស់អនកបចចុបបននគRឺស�ជិករបសក់ងក�ល ំងឬភរOិរបស់អនកបចចុបបននគRឺស�ជិករបសក់ងក�ល ំងឬភរOិរបស់អនកបចចុបបននគRឺស�ជិករបសក់ងក�ល ំង        □ Cទ៸_៎ស  □ េទ    

របVប#់វុធរបVប#់វុធរបVប#់វុធរបVប#់វុធៃនៃនៃនៃនសហរដធ#េមរិកឬេទសហរដធ#េមរិកឬេទសហរដធ#េមរិកឬេទសហរដធ#េមរិកឬេទ????     
3.    េតើអនកCនេរៀប#េតើអនកCនេរៀប#េតើអនកCនេរៀប#េតើអនកCនេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ចនំនួប៉(ុម នដង�ហព៍�ិហ៍ចនំនួប៉(ុម នដង�ហព៍�ិហ៍ចនំនួប៉(ុម នដង�ហព៍�ិហ៍ចនំនួប៉(ុម នដង (រួមបញចូល/ំង%រេរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍ែដលទុកRេ�ឃៈ និង%រេរៀប 

#�ហ៍ពិ�ហ៍Rមួយមនុសសដែដល)?  
របសិនេបើអនកេTលីវ និងមិនoល ប់មិនoល ប់មិនoល ប់មិនoល បេ់រៀប#�ហ៍ពិ�ហ ៍សូមសរេសរេលខ ‹0› េហើយេ�%ន់ែផនកទីែផនកទីែផនកទីែផនកទី    10។ 

4.    របសិនេបើបចចុបបននរបសិនេបើបចចុបបននរបសិនេបើបចចុបបននរបសិនេបើបចចុបបននេនះេនះេនះេនះអនកេTេរៀប#�ហព៍�ិហ ៍សូមផតល់ពត�៌នអនកេTេរៀប#�ហព៍�ិហ ៍សូមផតល់ពត�៌នអនកេTេរៀប#�ហព៍�ិហ ៍សូមផតល់ពត�៌នអនកេTេរៀប#�ហព៍�ិហ ៍សូមផតល់ពត�៌នvងេរ%មvងេរ%មvងេរ%មvងេរ%មអពំី\វ ម ីឬភរOិបចចុបបននរបស់អនក។អពំី\វ ម ីឬភរOិបចចុបបននរបស់អនក។អពំី\វ ម ីឬភរOិបចចុបបននរបស់អនក។អពំី\វ ម ីឬភរOិបចចុបបននរបស់អនក។    
A.    េiម ះRផលូវ%ររបស\់វ មីេiម ះRផលូវ%ររបស\់វ មីេiម ះRផលូវ%ររបស\់វ មីេiម ះRផលូវ%ររបស\់វ មី    ឬភរOិបចចបុបនន ឬភរOិបចចបុបនន ឬភរOិបចចបុបនន ឬភរOិបចចបុបនន     

(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      

 
B.    េiម ះេiម ះេiម ះេiម ះពីមុនពីមុនពីមុនពីមុនRផលូវ%ររបស\់វ មីRផលូវ%ររបស\់វ មីRផលូវ%ររបស\់វ មីRផលូវ%ររបស\់វ មី    ឬភរOិបចចុបបននឬភរOិបចចុបបននឬភរOិបចចុបបននឬភរOិបចចុបបនន    

(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      

 
C.    េiម ះេផសងេទៀតែដល\វ មីេiម ះេផសងេទៀតែដល\វ មីេiម ះេផសងេទៀតែដល\វ មីេiម ះេផសងេទៀតែដល\វ មី ឬភរOិបចចបុបនន ឬភរOិបចចបុបនន ឬភរOិបចចបុបនន ឬភរOិបចចបុបននoល បេ់របើរCស់oល បេ់របើរCស់oល បេ់របើរCស់oល បេ់របើរCស ់(រួមបញចូល/ំងេiម ះេkេរ^ េiម ះេkម៉Hងេទៀត និងេiម ះ 

មុនេពលេរៀប%រ របសិនេបើ�ន) 
(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 

      
 
D.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស\់វ មីឬភរOិបចចបុបៃថងែខQន ំកេំណើតរបស\់វ មីឬភរOិបចចបុបៃថងែខQន ំកេំណើតរបស\់វ មីឬភរOិបចចបុបៃថងែខQន ំកេំណើតរបស\់វ មីឬភរOិបចចបុបនននននននន  E.    ៃថងែដលចះុ�កយ#�ហ៍ព�ិហR៍មួយ\វ មីឬភរOិបចចបុបននរបស់អនកៃថងែដលចះុ�កយ#�ហ៍ព�ិហR៍មួយ\វ មីឬភរOិបចចបុបននរបស់អនកៃថងែដលចះុ�កយ#�ហ៍ព�ិហR៍មួយ\វ មីឬភរOិបចចបុបននរបស់អនកៃថងែដលចះុ�កយ#�ហ៍ព�ិហR៍មួយ\វ មីឬភរOិបចចបុបននរបស់អនក 

(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►        (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ► 

F. #សយ័Vធ នរសេ់Tបចចុបបននរបស\់វ មី#សយ័Vធ នរសេ់Tបចចុបបននរបស\់វ មី#សយ័Vធ នរសេ់Tបចចុបបននរបស\់វ មី#សយ័Vធ នរសេ់Tបចចុបបននរបស\់វ មី    ឬភរិOបចចបុបននឬភរិOបចចបុបននឬភរិOបចចបុបននឬភរិOបចចបុបនន    
េលខ និង េiម ះផលូវ         Apt.     Ste.     Flr.     េលខ    

   
  

 ទីរកុង      រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  Postal Code 
 
  

G. %រ�របចចុបបននរបស\់វ មី%រ�របចចុបបននរបស\់វ មី%រ�របចចុបបននរបស\់វ មី%រ�របចចុបបននរបស\់វ មី    ឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបនន    
  

5.    េតើ\វ មីេតើ\វ មីេតើ\វ មីេតើ\វ មី    ឬភរិOបចចុបបននរឬភរិOបចចុបបននរឬភរិOបចចុបបននរឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកគឺRពលរដធ#េមរកិបសអ់នកគឺRពលរដធ#េមរកិបសអ់នកគឺRពលរដធ#េមរកិបសអ់នកគឺRពលរដធ#េមរកិែដរែដរែដរែដរឬេទឬេទឬេទឬេទ????           □ ែមន  □ មិនែមន 
របសិនេបើ ‹ែមន› សូមេឆលើយសំនួរសំនួរសំនួរសំនួរទីទទីីទី    6។ 
របសិនេបើ ‹មិនែមន› សូមេ�%ន់សំនួសំនួសំនួសំនួរទីរទីរទីរទី    7។ 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី9៖ ពត៌�នអពំរីបវតិត#�ហព៍�ិហរ៍បសអ់នក៖ ពត៌�នអពំរីបវតិត#�ហព៍�ិហរ៍បសអ់នក៖ ពត៌�នអពំរីបវតិត#�ហព៍�ិហរ៍បសអ់នក៖ ពត៌�នអពំរីបវតិត#�ហព៍�ិហរ៍បសអ់នក    
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6.    របសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មី    ឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកគRឺពលរដធ#េមរិក សមូបំេពញឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកគRឺពលរដធ#េមរិក សមូបំេពញឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកគRឺពលរដធ#េមរិក សមូបំេពញឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកគRឺពលរដធ#េមរិក សមូបំេពញនូវនូវនូវនូវពត�៌នvងេរ%ម។ពត�៌នvងេរ%ម។ពត�៌នvងេរ%ម។ពត�៌នvងេរ%ម។    
 A.    េតើ\វ មីេតើ\វ មីេតើ\វ មីេតើ\វ មី    ឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នក����ននននសជ ត#ិេមរកិសជ ត#ិេមរកិសជ ត#ិេមរកិសជ ត#ិេមរកិ%ំង%ំង%ំង%ំងេTេពលBេTេពលBេTេពលBេTេពលB????    

□ Aំងពីកំេណើត - េ�%ន់សំនួរទីសំនួរទីសំនួរទីសំនួរទី    8      □ េផសងេទៀត - សូមបំេពញនូវពត៌�នvងេរ%ម។ 
B.    %លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទែដល\វ មីែដល\វ មីែដល\វ មីែដល\វ មី    ឬភរOិបចចុបបននរបស់ឬភរOិបចចុបបននរបស់ឬភរOិបចចុបបននរបស់ឬភរOិបចចុបបននរបស់អនក�នអនក�នអនក�នអនក�នសជ ត#ិេមរកិសជ ត#ិេមរកិសជ ត#ិេមរកិសជ ត#ិេមរកិ%ំង%ំង%ំង%ំង    

(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ► 
 
 
7.    របសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មី    ឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកមនិែមនRពលរដធ#េមរិឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកមនិែមនRពលរដធ#េមរិឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកមនិែមនRពលរដធ#េមរិឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកមនិែមនRពលរដធ#េមរិក សមូបេំពញក សមូបេំពញក សមូបេំពញក សមូបេំពញនវូនវូនវូនវូពត�៌នvងេរ%ម។ពត�៌នvងេរ%ម។ពត�៌នvងេរ%ម។ពត�៌នvងេរ%ម។    
 A.        របេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស\់វ មីរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស\់វ មីរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស\់វ មីរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស\់វ មី    ឬភរិOបចចបុបននឬភរិOបចចបុបននឬភរិOបចចបុបននឬភរិOបចចបុបនន  B.    េលខ េលខ េលខ េលខ A- 9ខទង់របស\់វ មីខទង់របស\់វ មីខទង់របស\់វ មីខទង់របស\់វ មី    ឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបនន (របសិនេបើ�ន)
                

 
 

C.    \ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស\់វ មី\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស\់វ មី\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស\់វ មី\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស\់វ មី    ឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបននឬភរOិបចចបុបនន 
  □ ជន\ន ក់េTRអចិៃរនតយ៍   □ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖ 
 
 
8.    េតើ\វ មីេតើ\វ មីេតើ\វ មីេតើ\វ មី    ឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកឬភរិOបចចុបបននរបសអ់នកoល ប់oល ប់oល ប់oល ប់Cនេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ចំននួប៉ុ(ម នដង Cនេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ចំននួប៉ុ(ម នដង Cនេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ចំននួប៉ុ(ម នដង Cនេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ចំននួប៉ុ(ម នដង ((((រួមបញចលូ/ំង%រេរៀប#�ហព៍�ិហ៍រួមបញចលូ/ំង%រេរៀប#�ហព៍�ិហ៍រួមបញចលូ/ំង%រេរៀប#�ហព៍�ិហ៍រួមបញចលូ/ំង%រេរៀប#�ហព៍�ិហ៍    

ែដលទកុRេ�ឃៈ និង%រេរៀប#�ហ៍ព�ិហR៍មយួមនសុសដែដលែដលទកុRេ�ឃៈ និង%រេរៀប#�ហ៍ព�ិហR៍មយួមនសុសដែដលែដលទកុRេ�ឃៈ និង%រេរៀប#�ហ៍ព�ិហR៍មយួមនសុសដែដលែដលទកុRេ�ឃៈ និង%រេរៀប#�ហ៍ព�ិហR៍មយួមនសុសដែដល))))???? របសិនេបើ\វ មី ឬភរិOបចចុបបននរបស់អនកoល ប់ 
Cនេរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍ពីមុន សូមបំេពញនូវពត៍�នvងេរ%មអំពីអតីត\វ មី ឬភរិOរបស់\វ មី ឬភរិOបចចុបបននរបស់អនក។    
    

របសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មីរបសិនេបើ\វ មី    ឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកoល បC់នេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ពមីុនេលើសពីឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកoល បC់នេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ពមីុនេលើសពីឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកoល បC់នេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ពមីុនេលើសពីឬភរOិបចចបុបននរបសអ់នកoល បC់នេរៀប#�ហព៍�ិហ៍ពមីុនេលើសពីមយួដង សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថមេដើមបីមយួដង សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថមេដើមបីមយួដង សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថមេដើមបីមយួដង សមូេរបើរកVសសរេសរបែនថមេដើមបីផតលព់ត៌�នផតលព់ត៌�នផតលព់ត៌�នផតលព់ត៌�ន    
ែដលេសនើសុំកនុងសនំូរែដលេសនើសុំកនុងសនំូរែដលេសនើសុំកនុងសនំូរែដលេសនើសុំកនុងសនំូរ    A. ដល ់ ដល ់ ដល ់ ដល ់H. vងេរ%ម vងេរ%ម vងេរ%ម vងេរ%ម    សzំប#់�ហព៍�ិហ៍សzំប#់�ហព៍�ិហ៍សzំប#់�ហព៍�ិហ៍សzំប#់�ហព៍�ិហ៍នីននីីនីមយួៗ។មយួៗ។មយួៗ។មយួៗ។ 

  

A.    (មរតកលូ(មរតកលូ(មរតកលូ(មរតកលូរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អតីត\វ មីឬភរOិ   (មខលួន(មខលួន(មខលួន(មខលួន       (មកBត ល (មកBត ល (មកBត ល (មកBត ល ((((របសិនេបើ�នរបសិនេបើ�នរបសិនេបើ�នរបសិនេបើ�ន))))    
      
 

B.    \ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ    

□ ពលរដធ#េមរិក  □ ជន\ន ក់េTRអចិៃរនតយ៍ □ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖  
 
C.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វ មីឬភរOិមីឬភរOិមីឬភរOិមីឬភរOិ     D.    របេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិ  

(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►   
 
E.    របេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិ    

 
 
 
F.    ៃថងេរៀបៃថងេរៀបៃថងេរៀបៃថងេរៀប#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ    G.    ៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិCនបញចប់ៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិCនបញចប់ៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិCនបញចប់ៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិCនបញចប ់

  (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►                               (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►   
 
H.    មូលេហតែុដល#�ហព៍�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិCនបញចប់មូលេហតែុដល#�ហព៍�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិCនបញចប់មូលេហតែុដល#�ហព៍�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិCនបញចប់មូលេហតែុដល#�ហព៍�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិCនបញចប ់ 
□ #�ហ៍ពិ�ហ៍ទុកRេ�ឃៈ  □ ែលងលះ  □ \វ មីឬភរិOCនែចក�ន  

□ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖  
 
 
 
 
 

►A- 
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9.    របសិនេបើអនកoល ប់Cនេរៀប#�ហ៍ពិ�ហពី៍មុន សូមបំេពញនូវពត៍�នvងេរ%មអំពីអតីត\វ មីឬភរិOរបស់អនក។ របសិនេបើអនកCនេរៀបរបសិនេបើអនកCនេរៀបរបសិនេបើអនកCនេរៀបរបសិនេបើអនកCនេរៀប    
#�ហព៍�ិហ៍ពីមនុេលើសពីមយួដង សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបផីតល់ពត�៌នែដលេសនើសុំកនងុសនំូរ#�ហព៍�ិហ៍ពីមនុេលើសពីមយួដង សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបផីតល់ពត�៌នែដលេសនើសុំកនងុសនំូរ#�ហព៍�ិហ៍ពីមនុេលើសពីមយួដង សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបផីតល់ពត�៌នែដលេសនើសុំកនងុសនំូរ#�ហព៍�ិហ៍ពីមនុេលើសពីមយួដង សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបផីតល់ពត�៌នែដលេសនើសុំកនងុសនំូរ    A. ដល ់ ដល ់ ដល ់ ដល ់H. vងេរ%ម vងេរ%ម vងេរ%ម vងេរ%ម    សំzប់សំzប់សំzប់សំzប់    
#�ហព៍�ិហ៍#�ហព៍�ិហ៍#�ហព៍�ិហ៍#�ហព៍�ិហ៍នីននីីនីមយួៗ។មយួៗ។មយួៗ។មយួៗ។ 
A.    (មរតកលូ(មរតកលូ(មរតកលូ(មរតកលូរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក (មខលួន(មខលួន(មខលួន(មខលួន       (មកBត ល (មកBត ល (មកBត ល (មកBត ល ((((របសិនេបើ�នរបសិនេបើ�នរបសិនេបើ�នរបសិនេបើ�ន))))    

      
 

B.    \ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិ\ថ នaពអេ(ត របេវសនរ៍បស់អតតី\វ មឬីភរOិរបស់អនក េTេពល#�ហព៍�ិហ៌របស់អនកCនបញចប់របស់អនក េTេពល#�ហព៍�ិហ៌របស់អនកCនបញចប់របស់អនក េTេពល#�ហព៍�ិហ៌របស់អនកCនបញចប់របស់អនក េTេពល#�ហព៍�ិហ៌របស់អនកCនបញចប់    
□ ពលរដធ#េមរិក  □ ជន\ន ក់េTRអចិៃរនតយ៍ □ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖  

 
C.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វ មីឬភរOិៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វ មីឬភរOិៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វ មីឬភរOិៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក   D.    របេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបេទសកេំណើតរបស់អតីត\វ មឬីភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក  

(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►   
 
E.    របេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបេទសសជ ត ិឬសជ តរិបស់អតីត\វ មីឬភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក    
 

 
 
F.    ៃថងេរៀបៃថងេរៀបៃថងេរៀបៃថងេរៀប#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិ#�ហព៍�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនក  G.    ៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិៃថងែដល#�ហ៍ព�ិហR៍មយួអតតី\វ មឬីភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនកCនបញចប់Cនបញចប់Cនបញចប់Cនបញចប់

  (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►                                    (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►  
 

H.    មូលេហតែុដល#�ហ៍មូលេហតែុដល#�ហ៍មូលេហតែុដល#�ហ៍មូលេហតែុដល#�ហ៍ព�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិព�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិព�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិព�ិហR៍មួយអតីត\វ មីឬភរOិរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនកCនបញចប់Cនបញចប់Cនបញចប់Cនបញចប ់  
□ #�ហ៍ពិ�ហ៍ទុកRេ�ឃៈ  □ ែលងលះ  □ \វ មីឬភរិOCនែចក�ន  

□ េផសងេទៀត (សូមពនយល់)៖  
 
 
 

    
1.    សូមសូមសូមសូមបជ ក់បជ ក់បជ ក់បជ ក់ចនំួនកនូសរបុរបស់អនក។ចនំួនកនូសរបុរបស់អនក។ចនំួនកនូសរបុរបស់អនក។ចនំួនកនូសរបុរបស់អនក។ (កូន/ំងអសរ់តូវzប់បញចូល រួម/ំង៖ A. កូនែដលេTរស់ Cត់ និងែចក�ន។ 

 B. កូនែដលCនេកើតេTកនុងសហរដធ#េមរិក ឬេTេរ^របេទស។ C. កូនែដល�ន#យុតិចRង១៨Qន ំ ឬេរចើនRង។  
D. កូនែដលបចចុបបននCនេរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍ ឬមិន/ន់េរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍។ E. កូនែដលរស់េTRមួយអនក ឬេTកែនលងេផសង។            
F. កូនចុងកនុងេពលបចចុបបនន។ G. កូនចិញចឹមរសបចWប់។ និងនិងនិងនិង H. កូនែដលCន_ប់កំេណើត េTេពលអនកមិន/ន់េរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍។)  

 
2.    សូមផតល់ពត៌�នvងេរ%មអំពីកូន/ំងអសរ់បសអ់នកកូន/ំងអសរ់បសអ់នកកូន/ំងអសរ់បសអ់នកកូន/ំងអសរ់បសអ់នក (កូនរបុស និងកូនរស)ី ែដលCនែដលCនែដលCនែដលCនបជ ក់េTកនងុសនំួរទីបជ ក់េTកនងុសនំួរទីបជ ក់េTកនងុសនំួរទីបជ ក់េTកនងុសនំួរទ1ី. េVយមិនរប%ន់េVយមិនរប%ន់េVយមិនរប%ន់េVយមិនរប%ន់អំអអំំអំព#ីយុ។ ព#ីយុ។ ព#ីយុ។ ព#ីយុ។ 

សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបីផតល់សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបីផតល់សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបីផតល់សូមេរបើរកVសសរេសរបែនថម េដើមបីផតល់នូវនូវនូវនូវពត�៌នអំពកីូនបែនថមដ៏ៃទេទៀត។ពត�៌នអំពកីូនបែនថមដ៏ៃទេទៀត។ពត�៌នអំពកីូនបែនថមដ៏ៃទេទៀត។ពត�៌នអំពកីូនបែនថមដ៏ៃទេទៀត។    
A.1.    េiម ះបចចុេiម ះបចចុេiម ះបចចុេiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន បបននRផលូវ%ររបសក់ូន បបននRផលូវ%ររបសក់ូន បបននRផលូវ%ររបសក់ូន     

(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      
 

A.2.    េលខ េលខ េលខ េលខ A- 9ខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូន (របសិនេបើ�ន)      A.3.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូ 
 (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ  ►   
  

A.4.    របេទសកេំណើតរបស់របេទសកេំណើតរបស់របេទសកេំណើតរបស់របេទសកេំណើតរបស់កនូកនូកនូកនូ 
►A- 

         

  

 

  

 

  

 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី10៖ ពត�៌នអពំកីនូរបសអ់នក៖ ពត�៌នអពំកីនូរបសអ់នក៖ ពត�៌នអពំកីនូរបសអ់នក៖ ពត�៌នអពំកីនូរបសអ់នក    
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A.5.    #សយ័Vធ ន#សយ័Vធ ន#សយ័Vធ ន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូនបចចបុបននរបស់កូនបចចបុបននរបស់កូនបចចបុបននរបស់កូន    
េលខ និង េiម ះផលូវ          Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 

   
  

 
ទីរកុង       រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ) របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 
 
 
A.6.    េតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងរ�រ�រ�រ�ងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវី????(ឧ/ហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចWប់)  
 
 
 
B.1.    េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន     

(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      
 

B.2.    េលខ េលខ េលខ េលខ A- 9ខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូន (របសិនេបើ�ន)      B.3.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូ 
 (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ  ►    

 
 
B.4.    របេទសកេំណើតរបស់កនូរបេទសកេំណើតរបស់កនូរបេទសកេំណើតរបស់កនូរបេទសកេំណើតរបស់កនូ 

  
 

B.5.    #សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន    
េលខ និង េiម ះផលូវ          Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 

   
  

 
ទីរកុង       រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ) របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  

 
 
 
 
B.6.    េតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងរ�រ�រ�រ�ងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវី????(ឧ/ហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចWប់)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►A- 
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C.1.    េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន     

(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      

 

C.2.    េលខ េលខ េលខ េលខ A- 9ខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូន (របសិនេបើ�ន)      C.3.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូ 
 (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ  ►    

 
 

C.4.    របរបរបរបេទសកេំណើតរបស់កនូេទសកេំណើតរបស់កនូេទសកេំណើតរបស់កនូេទសកេំណើតរបស់កនូ 
  

 

C.5.    #សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន    
េលខ និង េiម ះផលូវ          Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 

   
  

 ទីរកុង       រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ) របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  
 

 
 
 

C.6.    េតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងរ�រ�រ�រ�ងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវី????(ឧ/ហរណ៍៖ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចWប់)     

 
D.1.    េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន េiម ះបចចុបបននRផលូវ%ររបសក់ូន     

(មរតកូល       (មខលួន      (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
      

 

D.2.    េលខ េលខ េលខ េលខ A- 9ខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូនខទង់របសក់ូន (របសិនេបើ�ន)      D.3.    ៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូៃថងែខQន ំកេំណើតរបស់កនូ 
 (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ  ►    

 
 
D.4.    របេទសកេំណើតរបស់កនូរបេទសកេំណើតរបស់កនូរបេទសកេំណើតរបស់កនូរបេទសកេំណើតរបស់កនូ 

  
 
D.5.    #សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន#សយ័Vធ នបចចបុបននរបស់កូន    

េលខ និង េiម ះផលូវ          Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 
   

  
 ទីរកុង       រសកុ     រដឋ        ZIP Code  + 4 

                          -  
 

 េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ) របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)   Postal Code  
 

 
 
 

D.6.    េតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងេតើទ(ំក់ទំនងរ�រ�រ�រ�ងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវីងកនូរបស់អនកRមួយអនកRអវី????(ឧ/ហរណ៖៍ កូនបេងកើត កូនចុង កូនចិញចឹមរសបចWប់)  

►A- 
         

►A- 
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    សូមេឆលើយសនំួរទីសូមេឆលើយសនំួរទីសូមេឆលើយសនំួរទីសូមេឆលើយសនំួរទ ី1. ដល ់ ដល ់ ដល ់ ដល ់21.    ។ របសនិេបើេឆលើយ ។ របសនិេបើេឆលើយ ។ របសនិេបើេឆលើយ ។ របសនិេបើេឆលើយ ‹‹‹‹oល ប់oល ប់oល ប់oល ប់››››    ‹‹‹‹�ន�ន�ន�ន›››› ឬ  ឬ  ឬ  ឬ ‹‹‹‹ែមនែមនែមនែមន››››    េTេTេTេTេលើេលើេលើេលើសំនរួBមយួសំនរួBមយួសំនរួBមយួសំនរួBមយួvងេរ%មvងេរ%មvងេរ%មvងេរ%ម សមូaជ បR់មយួ សមូaជ បR់មយួ សមូaជ បR់មយួ សមូaជ បR់មយួនវូនវូនវូនវូសំេណរពនយល់សំេណរពនយល់សំេណរពនយល់សំេណរពនយល់    
េTេTេTេTេលើរកVសសរេសរបែនថម នងិផតលភ់សតAុងេដើមប?ីំរទចេមលើយរបស់អនក។េលើរកVសសរេសរបែនថម នងិផតលភ់សតAុងេដើមប?ីំរទចេមលើយរបស់អនក។េលើរកVសសរេសរបែនថម នងិផតលភ់សតAុងេដើមប?ីំរទចេមលើយរបស់អនក។េលើរកVសសរេសរបែនថម នងិផតលភ់សតAុងេដើមប?ីំរទចេមលើយរបស់អនក។    
1.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នអះ#ង�Rពលរដឋ#េមរិក (េVយAម%រសរេសរ ឬវិធីេផសងេទៀត) ែដរឬេទ?    □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
2.     េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នចុះេiម ះេCះេQន តកនុង%រេCះេQន តសហព័នធ រដឋ ឬមូលVឋ នេTកនុងសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

3.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នេCះេQន តកនុង%រេCះេQន តសហព័នធ រដឋ ឬមូលVឋ នេTកនុងសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?    □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

4.    េតើកនុងេពលបចចុបបននេនះឬ%លពីអតីត%ល អនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់ប់ែខសរស�យវងសរតកូលខពង់ខពស់ឬ�នវណណៈអភិជន  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
ែដរឬេទ?  

5.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនែថលងរសបចWប់�Rជនអសមតថaព ឬរតូវCនបញជូនេ�មនទីរផលូវចិតតែដរឬេទ?    □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

6.    េតើអនក�នជំ�ក់រCក់សហព័នធ រដឋ ឬមូលVឋ នហួសកំណត់ែដរឬេទ?        □ �ន □ មិន�ន 
7.     A.    _ប់Aំងពីអនក�នសិទធ\ន ក់េTRអចិៃរនតយ ៍េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បមិ់នេធវើ tax return េ�សហព័នធ រដឋ ឬមូលVឋ ន  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

ែដរឬេទ?  
    B.    របសិនេបើ ‹oល ប់› េតើអនក_ត់ទុក�ខលួនអនកR ‹ជនមិន\ន ក់េT#េមរិក› ែដរឬេទ?     □ ែមន □ មិនែមន 
8.    _ប់Aំងពីអនក�នសិទធ\ន ក់េTRអចិៃរនតយ ៍េតើអនកoល ប់Cនេkខលួនអនក�R ‹ជនមិន\ន ក់េT#េមរិក›   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េTេលើ tax return េ�សហព័នធ រដឋ ឬមូលVឋ ន ែដរឬេទ? 
9.     A.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់ស�ជិក ឬចូលរួម ឬ�នទំ(ក់ទំនងេVយវិធីBមួយRមួយ អងគ%រ ស�គម មូលនិធិ  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

មូលVឋ ន គណបកស រកុម សងគម ឬរកុមែដលរសេដៀងេនះេTកនុងសហរដឋ#េមរិក ឬទីកែនលងេផសងេទៀតេT 
ជំុវិញពិភពេ]កែដរឬេទ?  

B.    របសិនេបើ ‹oល ប់› សូមផតលនូ់វពត៌�នvងេរ%ម។ របសិនេបើអនករតវូ%រចេ(ល ះបែនថម សមូaជ បេ់iម ះរបសរ់កមុេផសងរបសិនេបើអនករតវូ%រចេ(ល ះបែនថម សមូaជ បេ់iម ះរបសរ់កមុេផសងរបសិនេបើអនករតវូ%រចេ(ល ះបែនថម សមូaជ បេ់iម ះរបសរ់កមុេផសងរបសិនេបើអនករតវូ%រចេ(ល ះបែនថម សមូaជ បេ់iម ះរបសរ់កមុេផសងៗៗៗៗេទៀតេTេលើេទៀតេTេលើេទៀតេTេលើេទៀតេTេលើ    
រកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។រកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។រកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។រកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។    

 
10.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់ស�ជិក ឬ�នទំ(ក់ទំនងេVយវិធីBមួយ (េVយqទ ល់ ឬេVយរបេOល) Rមួយ៖    

A.    រកុមកុមមុយនីសែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់    
B. រកុមេរបើលទធិqត ច់%រដ៏ៃទេទៀតែដរឬេទ?            □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
C.    រកុមេភរវកមមែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់  

េiម ះរបសរ់កមុេiម ះរបសរ់កមុេiម ះរបសរ់កមុេiម ះរបសរ់កមុ េ?លបណំងរបសរ់កមុេ?លបណំងរបសរ់កមុេ?លបណំងរបសរ់កមុេ?លបណំងរបសរ់កមុ %លបរេិចឆទៃន%លបរេិចឆទៃន%លបរេិចឆទៃន%លបរេិចឆទៃនaពaពaពaពRស�ជកិRស�ជកិRស�ជកិRស�ជកិ 
  _បព់ី_បព់ី_បព់ី_បព់ ី(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ រហូតដល់រហូតដល់រហូតដល់រហូតដល ់(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 

    

    

    

    

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី11៖ ពត�៌នបែនថម៖ ពត�៌នបែនថម៖ ពត�៌នបែនថម៖ ពត�៌នបែនថម    
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11.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នតស៊?ូំរទ (េVយqទ ល់ ឬេVយរបេOល) កនុង%រផតួលរលំរVឋ ភិCលេVយេរបើក�ល ំង ឬហិងy □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
ែដរឬេទ?    

12.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នបងកកតីរំvន (េVយqទ ល់ ឬេVយរបេOល) ដល់ជីវិតរស់េTរបស់អនកដ៏ៃទ េVយ\រ%រ  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
រប%ន់ពូជ\សន៍ \ស( សជ តិេដើម %រRស�ជិកេTកនុងរកុមសងគមBមួយ ឬេVយ\រមតិនេOCយែដរឬេទ?   

13.    រ�ងៃថងទី23 ែខមី( Qន ំ1933 និងៃថងទី8 ែខឧសa Qន ំ1945 េតើអនក�នCនេធវើ%រ ឬ�នទំ(ក់ទំនងេVយវិធីBមួយ (េVយqទ ល់  
ឬេVយរបេOល) Rមួយ៖ 
A.    រVឋ ភិCល Nazi ៃនរបេទស#លលឺម៉ង់ែដរឬេទ?           □ �ន □ មិន�ន 
B.    រVឋ ភិCលBមួយេTកនុងតំបន់Bក៏េVយែដល (1) %ន់%ប់េVយ (2) ចងសមព័នធមិតតRមួយ ឬ (3)     □ �ន □ មិន�ន 

បេងកើតេឡើងេVយជំនួយរបស់រVឋ ភិCល Nazi ៃនរបេទស#លលឺម៉ង់ែដរឬេទ?   
C.    កងេOo កងេOoេរ^ផលូវ%រ កង%រ�រខលួន កងបូ៉លីសេរ^ផលូវ%រ អងគaពពលរដឋ កងបូ៉លីស   □ �ន □ មិន�ន 

ទីaន ក់�ររVឋ ភិCលឬ%រិOល័យរVឋ ភិCល ជំរំុរបល័យ ប(ទ យឃុំ�ំងមនុសស អនកេ/សៃនជំរំុសរ�គ ម  
ពនធ(?រ ជំរំុពលកមម ឬជំរំុបេBត ះ#សននBមួយរបស#់លលឺម៉ង់ Nazi ឬ S.S. ែដរឬេទ? 

14.     េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់ន�ក់ព័នធេVយវិធីBមួយRមួយបហ vងេរ%មដូចR៖ 
A. %ររបល័យពូជ\សន៍ែដរឬេទ?             □ oល ប់ □ មិនoល ប់  

B. %រេធវើ/រុណកមមែដរឬេទ?              □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
C. %រ%ប់ស]ំប់ ឬ%របុ៉នប៉ងសំ]ប់នរB�ន ក់ែដរឬេទ?         □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
D. %រេធវើCបO៉ងធងន់ធងរ ឬ%របុ៉នប៉ងេធវើCបនរB�ន ក់េVយេចត(ែដរឬេទ?      □ oល ប់ □ មិនoល ប់  

E. %រ_ប់បងខំ ឬ%រពHOម_ប់បងខំនរB�ន ក់កនុងទំ(ក់ទំនងផលូវេភទេVយរបេភទBមួយែដរឬេទ?  □ oល ប់ □ មិនoល ប់  
F. %រមិនអនុញ តិេ#យនរB�ន ក់%ន់\ស(របស់ខលួនេគែដរឬេទ?       □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

15. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់ស�ជិក ឬoល ប់oល ប់oល ប់oល បបំ់េរី%រ ជួយ ឬចូលរួមកនុងរកុមBមួយvងេរ%មដូចR៖ 
 A.    កងេOoែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 B. កងេOoេរ^ផលូវ%រែដរឬេទ? (រកុមមនុសសែដលេធវើខលួនដូចRរកុមេOo បុ៉ែនតមិនែមនេTកនុងែផនករកុម □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េOoRផលូវ%រ)  
 C. កងបូ៉លីសែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 D. កង%រ�រខលួនែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 E. កងបូ៉លីសេរ^ផលូវ%រែដរឬេទ? (រកុមមនុសសែដលេធវើខលួនដូចRបូ៉លីស បុ៉ែនតមិនែមនេTកនុងែផនកបូ៉លីស  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

Rផលូវ%រ)  
 F. រកុមបះេCរែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 G. រកុមរបQំងែដរឬេទ? (រកុមមនុសសែដលេរបើរCស់#វុធរបQំង ឬ�យរបeរេលើរូបzង%យរបស់រកុម  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េOo បូ៉លីស រVឋ ភិCល ឬមនុសសដ៏ៃទេទៀត)  

H. កងជីវពលែដរឬេទ? (កងទ័ពៃនមនុសស បុ៉ែនតមិនែមនេTកនុងែផនករកុមេOoRផលូវ%រ)    □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 I. សមព័នធបះេCរែដរឬេទ? (រកុមែដលេរបើរCស់#វុធ និង�យរបQំងនឹងរVឋ ភិCល)     □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
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16.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់អនកេធវើ%រ អនកេធវើ%រសមរ័គចិតត ឬពល/eន ឬoល ប់oល ប់oល ប់oល បបំ់េរី%រកនុងកែនលងBមួយvងេរ%មដូចR៖ 
A.    ពនធ(?រ ឬគុកែដរឬេទ?              □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

 B.    ជំរំុពនធ(?រែដរឬេទ?               □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
C.    មនទីរឃុំ�ំងែដរឬេទ? (កែនលងែដលមនុសសរតូវCនបងខំេ#យ\ន ក់េT)       □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
D. ជំរំុពលកមមែដរឬេទ? (កែនលងែដលមនុសសរតូវCនបងខំេ#យេធវើ%រ)        □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
E. កែនលងដ៏ៃទេទៀតែដលមនុសសរតូវCនបងខំេ#យ\ន ក់េTែដរឬេទ?        □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

17. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់ែផនកេTកនុងរកុមBមួយ ឬoល ប់oល ប់oល ប់oល បជួ់យរកុម អងគaព ឬសមព័នធBមួយែដលេរបើរCស់#វុធរបQំង □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
នឹងនរB�ន ក់ ឬគំzមកំែហងនរB�ន ក់ែដរឬេទ? 
A. របសិនេបើ ‹oល ប់› េTេពលែដលអនកRែផនកេTកនុងរកុមេនះ ឬេTេពលែដលអនកជួយេTកនងុរកុមេនះ   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េតើអនកoល ប់េរបើរCស់#វុធរបQំងនឹងអនកដ៏ៃទែដរឬេទ? 
 B. របសិនេបើ ‹oល ប់› េTេពលែដលអនកRែផនកេTកនុងរកុមេនះ ឬេTេពលែដលអនកជួយេTកនុងរកុមេនះ   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េតើអនកoល ប់រCប់េគ�អនកនឹងេរបើរCស#់វុធរបQំងនឹងេគែដរឬេទ? 
18. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បល់ក់ េ#យ ឬ ផតល់#វុធេ�នរB�ន ក់ ឬជួយអនកដ៏ៃទលក់ េ#យ ឬផតល់#វុធេ�នរB�ន ក់  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

ែដរឬេទ?   

 A. របសិនេបើ ‹oល ប់› េតើអនក�នដឹង�ជន�ន ក់េ(ះនឹងេរបើរCស់#វុធេ(ះេ�របQំងនឹងអនកដ៏ៃទែដរឬេទ? □ �ន □ មិន�ន
 B.  របសិនេបើ ‹oល ប់› េតើអនក�នដឹង�ជន�ន ក់េ(ះនឹងលក់ ឬេ#យ#វុធេ(ះេ�នរB�ន ក់ែដលនឹង  □ �ន □ មិន�ន 

េរបើរCស់�េ�របQំងនឹងអនកដ៏ៃទែដរឬេទ?  

19. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បទ់ទួលCន%រហវឹកeត់កងេOo កងេOoេរ^ផលូវ%រ (រកុមមនុសសែដលេធវើខលួនដូចRរកុមេOo  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
បុ៉ែនតមិនែមនេTកនុងែផនករកុមេOoRផលូវ%រ) ឬ%រហវឹកeត់#វុធAមែបបBមួយែដរឬេទ?         

20.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នេរជើសស�ជិក(សួរ) យកចូល(ចុះេiម ះ) េកណឌ (បជ ) ឬេរបើរCស់ជនB�ន ក់ែដល�ន □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
#យុេរ%ម 15Qន ំ េដើមបីេ#យបំេរី%រ ឬជួយកងក�ល ំងរបVប់#វុធ ឬរកុមែដរឬេទ?          

21. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នេរបើរCស់ជនB�ន ក់ែដល�ន#យុេរ%ម 15Qន ំ េដើមបីេ#យេធវើអវីមួយែដលជួយដល់ ឬ?ំរទ  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
មនុសសេTកនុង%ររបយុទធ?  

របសិនេបើសណួំររបសិនេបើសណួំររបសិនេបើសណួំររបសិនេបើសណួំរBមយួេTកនងុសំនរួBមយួេTកនងុសំនរួBមយួេTកនងុសំនរួBមយួេTកនងុសំនរួទីទទីីទី    22 ដល ់ដល ់ដល ់ដល ់28  រតមឹរតូវឬពិតចេំ�ះអនក អនករតូ រតមឹរតូវឬពិតចេំ�ះអនក អនករតូ រតមឹរតូវឬពិតចេំ�ះអនក អនករតូ រតមឹរតូវឬពិតចេំ�ះអនក អនករតូវែតេឆលើយ វែតេឆលើយ វែតេឆលើយ វែតេឆលើយ ‹‹‹‹oល ប់oល ប់oល ប់oល ប់›››› េ/ះបRីកណំត់រAេ(ះ េ/ះបRីកណំត់រAេ(ះ េ/ះបRីកណំត់រAេ(ះ េ/ះបRីកណំត់រAេ(ះរបស់អនករបស់អនករបស់អនករបស់អនករតូវCនរតូវCនរតូវCនរតូវCន    
បិទ លុបេ_ល ឬបំភលចឺWសេ់ហើយកេ៏Vយ។បិទ លុបេ_ល ឬបំភលចឺWសេ់ហើយកេ៏Vយ។បិទ លុបេ_ល ឬបំភលចឺWសេ់ហើយកេ៏Vយ។បិទ លុបេ_ល ឬបំភលចឺWសេ់ហើយកេ៏Vយ។ អនករតូវែតប�ហ ញពត៌�ន/ំងេនះ េ/ះបីRនរB�ន ក់ រួមបញចូល/ំងេ�រកម មរនតីអនុវតតចWប់ 
ឬេមoវី CនរCប់អនក��ែលង�នេTកនុងកំណត់រA ឬCនរCប់អនក�អនកមិន_ំCច់ប�ហ ញពត៍�ន/ំងេនះក៏េVយ។ 
22. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នរបរពឹតត ជួយកនុង%ររបរពឹតត ឬបុ៉នប៉ងរបរពឹតតបទឧរកិដឋ ឬបទេលមើសែដលអនកមិនមិនមិនមិនCនរតូវេគ_ប់ខលួន □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

ែដរឬេទ?  
23. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនមរនតីអនុវតតចWប់ (រួមបញចូល/ំងមរនតីអេ(ត របេវសន៍ ឬកងក�ល ំងរបVប់#វុធ#េមរិកBមួយ □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

និង/ំងអស់) _ប់ខលួន េ%ះេk ឬឃុំខលួនេVយមូលេហតុBមួយែដរឬេទ?     

24. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនេ_ទរប%ន់កនុង%ររបរពឹតត ឬបុ៉នប៉ងរបរពឹតត ឬជួយកនុង%ររបរពឹតតបទឧរកិដឋ ឬបទេលមើស  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
ែដរឬេទ?   

25. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនផត(ទ េ/សកនុងបទឧរកិដឋ ឬបទេលមើសែដរឬេទ?         □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
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26. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនVក់កនុង%រ%ត់េ/សែបបេផសង ឬកមមវិធី\ងខលួនេឡើងវិញ (ឧ/ហរណ៍៖ %រសរ�ល  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
េ/ស %រពនHេពល%ត់េ/ស %រ%ត់កតីដកហូតទុក %រពនHេពល%ត់កត)ី ែដរឬេទ?         

27.    A. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នទទួល%រពយួរេ/ស %រពយួរេ/ស�នល័កខខ័ណឌ  ឬ%រេVះែលង�នល័កខខ័ណឌ ែដរឬេទ? □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

B.  របសិនេបើ ‹oល ប់› េតើអនក�នបំេពញ%រពយួរេ/ស ឬ%រេVះែលងេVយ�នល័កខខ័ណឌ រគប់កំណត់ែដរឬេទ? □ �ន □ មិន�ន 
28.    A.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បR់ប់ពនធ(?រ ឬគុកែដរឬេទ?            □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

B. របសិនេបើ ‹oល ប់› េតើអនកRប់ពនធ(?រ ឬគុកអសរ់យះេពលបុ៉(ម ន?   Qន  ំ     ែខ          ៃថង  
29. របសិនេបើអនកេឆលើយ� ‹oល ប់› េTេលើសំនរួទីេTេលើសំនរួទីេTេលើសំនរួទីេTេលើសំនរួទី    23 ដល ់ ដល ់ ដល ់ ដល ់28 សូមបំេពញនូវAzងvងេរ%ម។ របសិនេបើអនករតូវ%រចេ(ល ះបែនថម សមូេរបើរបសិនេបើអនករតូវ%រចេ(ល ះបែនថម សមូេរបើរបសិនេបើអនករតូវ%រចេ(ល ះបែនថម សមូេរបើរបសិនេបើអនករតូវ%រចេ(ល ះបែនថម សមូេរបើ    
រកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងរកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងរកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងរកVសសរេសរបែនថម នងិផតល់ភសតAុងBមយួBមយួBមយួBមយួេដើមប?ីំរទេដើមប?ីំរទេដើមប?ីំរទេដើមប?ីំរទចេមលើយរបស់អនក។ចេមលើយរបស់អនក។ចេមលើយរបស់អនក។ចេមលើយរបស់អនក។ របសិនេបើអនកេឆលើយ� ‹មិនoល ប់› េTេលើសំនួរទីសំនួរទីសំនួរទីសំនួរទី    23 ដល ់ ដល ់ ដល ់ ដល ់28 

/ំងអស់/ំងអស់/ំងអស់/ំងអស ់សូមេ�%ន់សំនរូទីសំនរូទីសំនរូទីសំនរូទី    30។។។។    

    

សូមេឆលើយសំនួរទីសំនួរទីសំនួរទីសំនួរទី    30 ដល ់ ដល ់ ដល ់ ដល ់46។ របសិនេបើអនកេឆលើយ� ។ របសិនេបើអនកេឆលើយ� ។ របសិនេបើអនកេឆលើយ� ។ របសិនេបើអនកេឆលើយ� ‹‹‹‹oល ប់oល ប់oល ប់oល ប់››››    ឬ ឬ ឬ ឬ ‹‹‹‹ែមនែមនែមនែមន››››    េTកនុងសនំួរBមយួvងេរ%ម េTកនុងសនំួរBមយួvងេរ%ម េTកនុងសនំួរBមយួvងេរ%ម េTកនុងសនំួរBមយួvងេរ%ម ((((េលើកែលងេលើកែលងេលើកែលងេលើកែលងែតែតែតែតសំនរួទីសំនរួទីសំនរួទីសំនរួទ3ី7 និង  និង  និង  និង 38) ) ) ) 
សូមaជ បR់មយួសេំនរពនយលេ់TេលើរកVសសរេសរបសូមaជ បR់មយួសេំនរពនយលេ់TេលើរកVសសរេសរបសូមaជ បR់មយួសេំនរពនយលេ់TេលើរកVសសរេសរបសូមaជ បR់មយួសេំនរពនយលេ់TេលើរកVសសរេសរបែនថម នងិផតលភ់សតAុងBែនថម នងិផតលភ់សតAុងBែនថម នងិផតលភ់សតAុងBែនថម នងិផតលភ់សតAុងBមយួមយួមយួមយួែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។ែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។ែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។ែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។    
30. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល ប ់

A. Rមនុសសរបមឹករ\ែដរឬេទ?              □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
B. RរសតេីពសH ឬផតលរ់សតេីពសHេ#យនរB�ន ក់ែដរឬេទ?          □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

 C. ជួញដូរ ឬរត់ពនធ\រoតុេរ%ម%ររគប់េរ?ង េរគឿងេញៀនខុសចWប់ ឬ�ន ំេញៀនBកូទីនែដរឬេទ?  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 D.    េរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍Rមួយមនុសសេលើសពីមួយ(ក់កនុងេពលែតមួយែដរឬេទ?       □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 E. េរៀប#�ហ៍ពិ�ហ៍RមួយនរB�ន ក់ េដើមបីទទួលCនផលរបេOជន៍អេ(ត របេវសន៍ែដរឬេទ?   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 F. ជួយនរB�ន ក់ចូល ឬពHOមចូលសហរដឋ#េមរិកេVយខុសចWប់ែដរឬេទ?      □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 G.    េលងែលបងខុសចWប់ ឬទទួលCនចំណូលពី%រេលងែលបងខុសចWប់ែដរឬេទ?     □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
 H.    មិនទំនុកបំរុងជនែដលេTេរ%ម%រេមើលែថរបស់អនក ឬមិនបង់រCក់ែខែដលរតូវេ#យេ�\វ មី ឬភរិO □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េរ%យេពលែលងលះ?ន ែដរឬេទ?  
 I. េធវើ%រzយ%រណ៍ខុសBមួយ េដើមបីទទួលCនផលរបេOជន៍\oរណៈ កនុងសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ? □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 

េតើមលូេហតអុវCីនRអនករតូវេតើមលូេហតអុវCីនRអនករតូវេតើមលូេហតអុវCីនRអនករតូវេតើមលូេហតអុវCីនRអនករតូវ
Cន_ប់ខលនួCន_ប់ខលនួCន_ប់ខលនួCន_ប់ខលនួ េ%ះេkេ%ះេkេ%ះេkេ%ះេk 

ឃុំខលួឃុំខលួឃុំខលួឃុំខលួនននន ឬេ_ទរប%ន់េ/សឬេ_ទរប%ន់េ/សឬេ_ទរប%ន់េ/សឬេ_ទរប%ន់េ/ស???? 

%លបរេិចឆទៃន%រ_បខ់លួន %លបរេិចឆទៃន%រ_បខ់លួន %លបរេិចឆទៃន%រ_បខ់លួន %លបរេិចឆទៃន%រ_បខ់លួន 
េ%ះេk ឃុខំលួន េ%ះេk ឃុខំលួន េ%ះេk ឃុខំលួន េ%ះេk ឃុខំលួន 

ឬេ_ទរប%ន់េ/ស ឬេ_ទរប%ន់េ/ស ឬេ_ទរប%ន់េ/ស ឬេ_ទរប%ន់េ/ស     
(ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 

េតើអនករតូវCន_ប់ខលនួ េ%ះេk េតើអនករតូវCន_ប់ខលនួ េ%ះេk េតើអនករតូវCន_ប់ខលនួ េ%ះេk េតើអនករតូវCន_ប់ខលនួ េ%ះេk 
ឃុំខលនួ ឃុំខលនួ ឃុំខលនួ ឃុំខលនួ 

ឬេ_ទរប%ន់េ/សេTទកីែនលងBឬេ_ទរប%ន់េ/សេTទកីែនលងBឬេ_ទរប%ន់េ/សេTទកីែនលងBឬេ_ទរប%ន់េ/សេTទកីែនលងB? ? ? ?     
(ទីរកុង រដឋ របេទស) 

លទធផល ឬ%រ_ត់ែចងលទធផល ឬ%រ_ត់ែចងលទធផល ឬ%រ_ត់ែចងលទធផល ឬ%រ_ត់ែចងេ/សេ/សេ/សេ/សៃន%រៃន%រៃន%រៃន%រ    
_បខ់លួន េ%ះេk ឃុំខលនួ ឬ _បខ់លួន េ%ះេk ឃុំខលនួ ឬ _បខ់លួន េ%ះេk ឃុំខលនួ ឬ _បខ់លួន េ%ះេk ឃុំខលនួ ឬ 

េ_ទរប%នេ់/សេ_ទរប%នេ់/សេ_ទរប%នេ់/សេ_ទរប%នេ់/ស (?ម ន%រផត(ទ េ/ស 
ពិន័យ េ/សរតូវCនរ_នេ_ល 

Rប់ពនធ(?រ ឬ%រពយួរេ/ស -ល-) 
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 31. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បផ់តល់ពត៍�ន ឬឯក\រែដលមិនពិត ែកលង%ល យ ឬខុសBមយួBមយួBមយួBមយួ    ដល់មរនតីzជ%រៃនសហរដឋ#េមរិក □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
Bែដរឬេទ?    

32. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បកុ់ហកដល់មរនតីzជ%រៃនសហរដឋ#េមរិកBមួយ េដើមបីទទួលCន%រអនុញ តេ#យចូល   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
សហរដឋ#េមរិក ឬេដើមបីទទួលCនផលរបេOជន៍អេ(ត របេវសន៍កនុងេពល\ន ក់េTសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?      

33. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនដកេចញ មិនzប់បញចូល ឬនិរេទសេចញពីសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?     □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
34.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនបជ េ#យដកេចញ មិនzប់បញចូល ឬនិរេទសេចញពីសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
35.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនVក់េTកនុងចំBត់%រៃន%រដកេចញ មិនzប់បញចូល %ត់េចញ ឬនិរេទសែដរឬេទ?  □ oល ប់ □ មិនoល ប់  

36. េតើចំBត់%រៃន%រដកេចញ មិនzប់បញចូល %ត់េចញ ឬនិរេទស (រួមបញចូល/ំងចំBត់%រែដលCនបិទ  □ ែមន □ មិនែមន 
េVយរដឋCល) កំពុងកំពុងកំពុងកំពុងពយួររបQំងនឹងអនកែដរឬេទ?  

37.    េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បបំ់េរីេTកនុងកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?        □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
38. េតើអនកកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងRស�ជិករបស់កងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?       □ ែមន □ មិនែមន 
39.    របសិនេបើអនកកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងRស�ជិករបស់កងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិក េតើអនករតូវCនេរៀបចំេ#យេ�  □ ែមន □ មិនែមន 

ឈរទ័ពេTឯ(យសមុរទ រួមបញចូល/ំងAម(� កនុងអំឡុងេពល3ែខេរ%យែដរឬេទ? (សូមសំេ�េ�ែផនក  
‹‹‹‹%រ%រ%រ%របតរូ#សយ័Vឋ នបតរូ#សយ័Vឋ នបតរូ#សយ័Vឋ នបតរូ#សយ័Vឋ ន›››› េTកនុង%រែណ(ំៃន�កយសុទំំរង់ N-400 េលើរេបៀបzយ%រណ៍ពត៌�នេ� USCIS 
របសិនេបើអនកដឹងRមុនពីគំេzងអនករតូវAំងេ#យេ�ឈរទ័ព ប(ទ ប់ពីអនកVក់�កយសុំទំរង់ N-400 របស់អនក។)      

40. របសិនេបើអនកកំពុងកំពុងកំពុងកំពុងRស�ជិករបស់កងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិក េតើអនកកំពុងឈរទ័ពេTឯ(យ-  □ ែមន □ មិនែមន 
សមុរទែដរឬេទ?    

41. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនបតឹងេ�តុ]%រ/eន បំែបកេចញAមរដឋCល ឬទទួលវិន័យ ឬេតើអនកoល ប់ទទួលCន%រ □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
បញឈប់េVយ�នកិតតិយស េTេពលេTកនុងកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?      

42. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បរ់តូវCនបញឈប់ពី%រហវឹកeត់ ឬ%របំេរី%រេTកនុងកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិក   □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
ពីេរ�ះអនកRជនបរេទសែដរឬេទ?   

43. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់ន_កេចញពីសហរដឋ#េមរិក េដើមបីេជៀស�ងពី%រេកណឌ ចូលកនុងកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃន  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
សហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?   

44. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បV់ក់�កយសុរំបេភទBមួយកនុង%រេលើកែលងេចញពី%របំេរីកនុងកង/eន េTកនុងកងក�ល ំង  □ oល ប់ □ មិនoល ប់ 
របVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?   

45. េតើអនកoល ប់oល ប់oល ប់oល បC់នរត់េ_លតំែណងពីកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?      □ oល ប់ □ មិនoល ប់  

46.     A. េតើអនកគឺRបុរសែដលរស់េTកនុងសហរដឋ#េមរិក កនុងចេ(ល ះេពលែដលអនក�ន#យុ18Qន  ំដល ់26Qន  ំ  □ ែមន □ មិនែមន 
ែដរឬេទ? (មិនzប់បញចូលពី%ររស់េTRជនមិនែមនអេ(ត របេវសន៍រសបចWប់េTកនុងសហរដឋ#េមរិក។)     

B. របសិនេបើ ‹ែមន› េតើអនកCនចុះេiម ះកនុង Selective Service េTេពលB? 
 

%លបរិេចឆទចុះេiម ះ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ ►       េលខ Selective Service  
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C. របសិនេបើ ‹ែមន› បុ៉ែនតអនអនអនអនកមិនCនចុះេiម ះកមិនCនចុះេiម ះកមិនCនចុះេiម ះកមិនCនចុះេiម ះកនុងរបព័នធ Selective Service េហើយអនក៖ 
1. សិថតេTេរ%ម#យ2ុ6Qន ំ អនករតូវែតចុះេiម ះមុនេពលអនកVក់�កយសុំចូលសជ តិ និងបំេពញនូវពត៌�នអំព៑ី Selective Service 

vងេលើ ឬឬឬឬ 
  2. បចចុបបនន�ន#យ២ុ៦Qន ំ ឬេរចើនRង បុ៉ែនតអនកមិនCនចុះេiម ះកនុង Selective Service អនករតូវaជ ប់Rមួយសំេនរពនយល់អំពី 

មូលេហតុែដលអនកមិនCនចុះេiម ះ និងសំបុរត\ថ នaពពត៌�នពី Selective Service។ 
    

សូមេឆលើយសនំួរទីសូមេឆលើយសនំួរទីសូមេឆលើយសនំួរទីសូមេឆលើយសនំួរទី    47. ដល់ដល់ដល់ដល់    53.។ របសនិេបើអនកេឆលើយ� ។ របសនិេបើអនកេឆលើយ� ។ របសនិេបើអនកេឆលើយ� ។ របសនិេបើអនកេឆលើយ� ‹‹‹‹េទេទេទេទ››››    េលើសំនរួBមយួvងេរ%ម សូមaជ ប់Rមយួសេំណរពនយលេ់TេលើរកVសេលើសំនរួBមយួvងេរ%ម សូមaជ ប់Rមយួសេំណរពនយលេ់TេលើរកVសេលើសំនរួBមយួvងេរ%ម សូមaជ ប់Rមយួសេំណរពនយលេ់TេលើរកVសេលើសំនរួBមយួvងេរ%ម សូមaជ ប់Rមយួសេំណរពនយលេ់TេលើរកVស    
សរេសរបែនថម និសរេសរបែនថម និសរេសរបែនថម និសរេសរបែនថម និងផតល់ភសតAុងងផតល់ភសតAុងងផតល់ភសតAុងងផតល់ភសតAុងBមយួBមយួBមយួBមយួែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។ែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។ែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។ែដល?ំរទចេមលើយរបស់អនក។    
47. េតើអនក?ំរទចំេ�ះចWប់រដឋធមមនុញញ និងទំរង់រVឋ ភិCលៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?     □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 
48. េតើអនកយល់ចWស់អំពីស_ច របណិoនៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?        □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 
49.  េតើអនក�នឆនទៈកនងុ%ររAប់យកស_ច របណិoនៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?      □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 
50. របសិនេបើចWប់តំរូវេ#យេធវើ េតើអនក�នឆនទៈកនុង%រ%ន់ស�វ វុធកនុង(មៃនសហរដឋ#េមរិកែដរឬេទ?  □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 
51.    របសិនេបើចWប់តំរូវេ#យេធវើ េតើអនក�នឆនទៈកនុង%រេធវើអយុទធជនកនុងកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិក □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 

ែដរឬេទ?    

52. របសិនេបើចWប់តំរូវេ#យេធវើ េតើអនក�នឆនទៈកនុង%រេធវើ%រ�រសំvន់របស់Rតិេរ%ម%រែណ(ំរបស់ជន □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 
សុីវិលែដរឬេទ?  

ស?ំល៖់ស?ំល៖់ស?ំល៖់ស?ំល៖់ សូមេឆលើយសំនួរប(ទ ប់ របសិនេបើអនកCនេឆលើយ� ‹oល ប់› េTេលើែផនកទីេTេលើែផនកទីេTេលើែផនកទីេTេលើែផនកទី    11 សំនរួទីសំនរួទីសំនរួទីសំនរួទី    4 ៃន�កយសុំទំរង់ N-400 ែតប៉េុBណ ះែតប៉េុBណ ះែតប៉េុBណ ះែតប៉េុBណ ះ។ 
53. េTៃថងអនកចូលសញ តិ េតើអនក�នឆនទៈកនុង%រលះបង់ែខសរស�យវងសរតកូលខពង់ខពស ់ឬវណណៈអភិជនែដល □ Cទ៸_៎ស    □ េទ 

អនក�នេTេរ^របេទសែដរឬេទ? 
    
    
    

េសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកេសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកេសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកេសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនក    
េរ%មេ/សបញ តតិៃនតុ]%រេរ%មចWប់ៃនសហរដឋ#េមរិក ខញុសំូមបជ ក់��កយសុំេនះ និងភសតុAងែដលaជ ប់Rមួយ គឺពិតរCកដ និងរតឹមរតូវ 
/ំងអស់។ ខញុំអនុ¢តតិកនុង%របេញចញពត៌�នBមួយែដល USCIS រតូវ%រកនុង%រវិនិចឆ័យaព�នសិទិធចូលសជ តិរបស់ខញុំ។ 
ហតថេលvរបស់អនកហតថេលvរបស់អនកហតថេលvរបស់អនកហតថេលvរបស់អនក               %លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 
 
 
 
 
 
េOងAមហតថេលvរបស់ខញុំ ខញុសំូមបជ ក់ សបថ ឬអះ#ងេរ%មេ/សបញ តតិៃនតុ]%រ �ខញុំេរៀបចំ�កយសុំេនះកនុង(ម កនុងសំេណើរ និងកនុង 
%ររពមេរពៀងRមួយេបកខជនVក់�កយសុំចូលសជ តិ។ ខញុំបំេពញ�កយសុំេVយេOងេ�Aមចេមលើយែដលេបកខជនផតល់េ#យខញុំែតបុ៉េBណ ះ។ ប(ទ ប់ 
ពីបំេពញ�កយសុេំនះរួច ខញុរំតួតពិនិតយ� និងចេមលើយ/ំងអស់របស់េបកខជនេឡើងវិញRមួយនឹងេបកខជន ែដល?ត់យលរ់សបRមួយនឹងចេមលើយែដល 
?ត់Cនផតល់ចំេ�ះសំនួរនីមួយៗេTេលើ�កយសុំ និងពត៌�នបែនថមែដលេឆលើយតបេ�នឹងសំនួរេTេលើ�កយសុ ំេTេពលែដលតំរូវេ#យផតល់។ 
    
    
    

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី12៖ ហតថេលvរបសអ់នក៖ ហតថេលvរបសអ់នក៖ ហតថេលvរបសអ់នក៖ ហតថេលvរបសអ់នក (USCIS នឹងបដិេសធ�កយសុំទំរង់ N-400 របស់អនក របសិនេបើ�?ម នហតថេលv) 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី13៖៖៖៖ ហតថេលv នងិពត�៌នសzំបទ់ំ(កទ់នំងជនែដលេរៀបច�ំកយសុេំនះ របសិនេបើេផសងពអីនកសុចំលូសជ តិហតថេលv នងិពត�៌នសzំបទ់ំ(កទ់នំងជនែដលេរៀបច�ំកយសុេំនះ របសិនេបើេផសងពអីនកសុចំលូសជ តិហតថេលv នងិពត�៌នសzំបទ់ំ(កទ់នំងជនែដលេរៀបច�ំកយសុេំនះ របសិនេបើេផសងពអីនកសុចំលូសជ តិហតថេលv នងិពត�៌នសzំបទ់ំ(កទ់នំងជនែដលេរៀបច�ំកយសុេំនះ របសិនេបើេផសងពអីនកសុចំលូសជ ត ិ
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េiម ះរបសអ់នកេរៀបចំេiម ះរបសអ់នកេរៀបចំេiម ះរបសអ់នកេរៀបចំេiម ះរបសអ់នកេរៀបចំ    
(មរតកូល        (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
    
    

    
ហតថេលvរបស់អនកេរៀបចំហតថេលvរបស់អនកេរៀបចំហតថេលvរបស់អនកេរៀបចំហតថេលvរបស់អនកេរៀបច ំ              %លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 
    
    

    
េiម ះរបសរ់កមុហ៊ុន ឬអងគ%ររបស់អនកេរៀបចំេiម ះរបសរ់កមុហ៊ុន ឬអងគ%ររបស់អនកេរៀបចំេiម ះរបសរ់កមុហ៊ុន ឬអងគ%ររបស់អនកេរៀបចំេiម ះរបសរ់កមុហ៊ុន ឬអងគ%ររបស់អនកេរៀបច ំ(របសិនេបើ�ន)        េលខទរូស័ពទេពលៃថងេលខទរូស័ពទេពលៃថងេលខទរូស័ពទេពលៃថងេលខទរូស័ពទេពលៃថងរបសអ់នកេរៀបចំរបសអ់នកេរៀបចំរបសអ់នកេរៀបចំរបសអ់នកេរៀបចំ    
                                                                

(___) ___ - ____    
    

#សយ័Vឋ នរបស់អនកេរៀបចំ#សយ័Vឋ នរបស់អនកេរៀបចំ#សយ័Vឋ នរបស់អនកេរៀបចំ#សយ័Vឋ នរបស់អនកេរៀបចំ    
េលខ និង េiម ះផលូវ            Apt.     Ste.     Flr.     េលខ 

   
  

 
ទីរកុង        រសកុ      រដឋ        ZIP Code  + 4 

                           

       -  
 
 
េខតត ឬ តំបន់ (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)  របេទស (ចំេ�ះ#ស័យVឋ នបរេទសបុ៉េBណ ះ)    Postal Code  
 
 

    
អុីែមល៉របសអ់នកេរៀបចំអុីែមល៉របសអ់នកេរៀបចំអុីែមល៉របសអ់នកេរៀបចំអុីែមល៉របសអ់នកេរៀបច ំ               េលខេលខេលខេលខ Fax របសអ់នកេរៀបចំរបសអ់នកេរៀបចំរបសអ់នកេរៀបចំរបសអ់នកេរៀបច ំ
                  

(___) ___ - ____ 
    
 
 
 
ស?ំល៖់ ស?ំល៖់ ស?ំល៖់ ស?ំល៖់ របសិនេបើអនកេឆលើយ ‹Cទ៸_ស›៎ េTេលើែផនកទីែផនកទីែផនកទីែផនកទី    2 សំនរួទីសំនរួទីសំនរួទីសំនរួទី    11 ឬ ឬ ឬ ឬ    12 កនុង�កយសុំេនះ និងនិងនិងនិង របសិនេបើអនកេរបើរCស់អនកបកែរប េដើមបី 
បកែរបសំនួរេTកនុង�កយសុំ េTេពលបំេពញ�កយសុំេនះ ដូេចនះអនកអនកអនកអនក    និងអនកបកែរបរបស់អនកនិងអនកបកែរបរបស់អនកនិងអនកបកែរបរបស់អនកនិងអនកបកែរបរបស់អនករតូវែតបំេពញែផនកេនះ។ 

    

េសចកតែីថលង%រណរ៍បសេ់បកខជនេសចកតែីថលង%រណរ៍បសេ់បកខជនេសចកតែីថលង%រណរ៍បសេ់បកខជនេសចកតែីថលង%រណរ៍បសេ់បកខជនVក�់កយសុំVក�់កយសុំVក�់កយសុំVក�់កយសុ ំ   
សំនួរនីមួយៗ/ំងអស ់និង%រែណ(ំេTេលើ�កយសុំេនះ រពម/ំងចេមលើយរបស់ខញុំេ�េលើសំនួរនីមួយៗ រតូវCនអនកបកែរបែដល�នេiម ះដូចvង-  

 េរ%ម#នេ#យខញុំកនុងa\               Ra\ែដលខញុំេចះ\ទ ត់ជំ(ញ។   
             (a\ែដលCនេរបើរCស)់ 
 

ខញុំយលស់ំនួរនីមួយៗ/ំងអស ់និង%រែណ(ំេTេលើ�កយសុំេនះ េVយ%របកែរបពីអនកបកែរបរបស់ខញុំ និងCនផតល់ចេមលើយពិតរCកដ និងរតឹមរតូវ 
កនុងa\ែដលបជ ក់vងេលើ។ 
    

ហតថេលvរបស់អនកហតថេលvរបស់អនកហតថេលvរបស់អនកហតថេលvរបស់អនក              %លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 
 
    

    

 

     

     

   

 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី14៖ េសចកតែីថលង%រណរ៍៖ េសចកតែីថលង%រណរ៍៖ េសចកតែីថលង%រណរ៍៖ េសចកតែីថលង%រណរ៍បសេ់បកខជនែដលេរបើរCសអ់នកបកែរបបសេ់បកខជនែដលេរបើរCសអ់នកបកែរបបសេ់បកខជនែដលេរបើរCសអ់នកបកែរបបសេ់បកខជនែដលេរបើរCសអ់នកបកែរប 
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េសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកបកែរបរបសអ់នកេសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកបកែរបរបសអ់នកេសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកបកែរបរបសអ់នកេសចកតែីថលង%រណរ៍បស់អនកបកែរបរបសអ់នក    
ខញុសំូមបជ ក់�ខញុំេចះa\អង់េគលសនិង a\               O៉ង\ទ ត់ជំ(ញ។  
            (a\ែដលCនេរបើរCស់) 
ខញុសំូមបជ ក់បែនថមេទៀត�ខញុំCន#នសំនួរនីមួយៗ/ំងអស ់និង%រែណ(ំេTេលើ�កយសុំេនះ រពម/ំងចេមលើយៃនសំនួរនីមួយៗេ�%ន់េបកខជនកនុង 
a\ែដលCនបជ ក់vងេលើ េហើយេបកខជនCនបជ ក់រCប់ខញុំ�?ត់Cនយល់អំពី%រែណ( ំនិងសំនួរនីមួយៗ/ំងអស់េTេលើ�កយសុំេនះ 
រពម/ំងចេមលើយៃនសំនួរនីមួយៗ។ 
    
េiម ះរបសអ់នកបកែរបេiម ះរបសអ់នកបកែរបេiម ះរបសអ់នកបកែរបេiម ះរបសអ់នកបកែរប    
(មរតកូល           (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
    
    
    
    

ហតថេលvរបស់អនកបកែរបហតថេលvរបស់អនកបកែរបហតថេលvរបស់អនកបកែរបហតថេលvរបស់អនកបកែរប             %លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ%លបរេិចឆទ (ែខ៸ៃថង៸Qន )ំ 
 
    
    

េលខទរូស័ពទេលខទរូស័ពទេលខទរូស័ពទេលខទរូស័ពទ    
(___) ___ - ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខញុំសូមសបថ (អះ#ង) និងបជ ក់ េរ%មេ/សបញ តតិៃនតុ]%រេរ%មចWប់ៃនសហរដឋ#េមរិច �ខញុំដឹង�ពត៌�នេTេលើ�កយសុំទំរង់ 
N-400 េនះ ែដលR�កយសុចូំលសជ តិ ែដល�ន%រយល់រពមពីខញុំ រួមបញចូល/ំង%រែកតំរូវេលខ1 ដល់ ______ គឺពិតរCកដ និង 
រតឹមរតូវ។ ភសតAុងែដលផតល់េVយខញុំេTេលើទំព័រទី1 ដល់ ______ គឺពិតរCកដ និងរតឹមរតូវ។ 
 
យល់រពម និងសូមសបថ (អះ#ង) េTចំេ�ះមុខ 
 
 
      េiម ះ ឬរAរបស់មរនត ីេiម ះ ឬរAរបស់មរនត ីេiម ះ ឬរAរបស់មរនត ីេiម ះ ឬរAរបស់មរនត ីUSCIS         %លបរិេចឆទ %លបរិេចឆទ %លបរិេចឆទ %លបរិេចឆទ (ែខ៸ៃថង៸Qន ំ) 
    

ហតថេលvរបសេ់បកខជនហតថេលvរបសេ់បកខជនហតថេលvរបសេ់បកខជនហតថេលvរបសេ់បកខជន           ហតថេលvរបស់មរនត ីហតថេលvរបស់មរនត ីហតថេលvរបស់មរនត ីហតថេលvរបស់មរនត ីUSCIS  
 
 
    
    
    
    
    

 

  

ស?ំល៖់ សូមកុំបេំពញែផនកទីស?ំល៖់ សូមកុំបេំពញែផនកទីស?ំល៖់ សូមកុំបេំពញែផនកទីស?ំល៖់ សូមកុំបេំពញែផនកទី    15 16 នងិ នងិ នងិ នងិ17 លុះរAែតមរនត ីលុះរAែតមរនត ីលុះរAែតមរនត ីលុះរAែតមរនត ីUSCIS    ែណ(ំេ#យអនកបំេពញេTេពលេធវើបទស�ភ សន។៍ែណ(ំេ#យអនកបំេពញេTេពលេធវើបទស�ភ សន។៍ែណ(ំេ#យអនកបំេពញេTេពលេធវើបទស�ភ សន។៍ែណ(ំេ#យអនកបំេពញេTេពលេធវើបទស�ភ សន។៍ 
 

ែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ីែផនកទ ី15៖ ហតថេលvេTេពលេធវើបទស�ភ សន៍៖ ហតថេលvេTេពលេធវើបទស�ភ សន៍៖ ហតថេលvេTេពលេធវើបទស�ភ សន៍៖ ហតថេលvេTេពលេធវើបទស�ភ សន៍    
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របសិនេបើអនកCនេឆលើយ� ‹Cទ៸_៎ស› េTេលើែផនកទីែផនកទីែផនកទីែផនកទី    11 សនំួរទី សនំួរទី សនំួរទី សនំួរទី    4    និងទីទទីីទី    53 អនករតូវែតបំេពញបជ ក់vងេរ%ម េTចំេ�ះមុខមរនតី USCIS៖ 
ខញុំសមូលះបងវ់ងសរតកលូខញុំសមូលះបងវ់ងសរតកលូខញុំសមូលះបងវ់ងសរតកលូខញុំសមូលះបងវ់ងសរតកលូ _________________________________ ែដលខញុំែដលខញុំែដលខញុំែដលខញុំoល ប់oល ប់oល ប់oល ប់�នAំងពីមុនមក ឬ�នAំងពីមុនមក ឬ�នAំងពីមុនមក ឬ�នAំងពីមុនមក ឬ 
         (zយ(មវងសរតកូល)  
ខញុំសមូលះបងវ់ខញុំសមូលះបងវ់ខញុំសមូលះបងវ់ខញុំសមូលះបងវ់ណណៈអភិជនណណៈអភិជនណណៈអភិជនណណៈអភិជន _____________________________ ែដលខញុំែដលខញុំែដលខញុំែដលខញុំoល ប់oល ប់oល ប់oល ប់�នកមមសិទធAំងពីមុនមក។�នកមមសិទធAំងពីមុនមក។�នកមមសិទធAំងពីមុនមក។�នកមមសិទធAំងពីមុនមក។ 
                                    (zយ(មវណណៈអភិជន) 
េiម ះរបសេ់បកខជនេiម ះរបសេ់បកខជនេiម ះរបសេ់បកខជនេiម ះរបសេ់បកខជន           ហតថេលvរបស់េបកខជនហតថេលvរបស់េបកខជនហតថេលvរបស់េបកខជនហតថេលvរបស់េបកខជន        
  
 
េiម ះរបសម់រនត ីេiម ះរបសម់រនត ីេiម ះរបសម់រនត ីេiម ះរបសម់រនត ីUSCIS          ហតថេលvរបស់មរនតីហតថេលvរបស់មរនតីហតថេលvរបស់មរនតីហតថេលvរបស់មរនត ីUSCIS       
   
 
    
    
    
របសិនេបើ�កយសុចូំលសជ តិរបស់អនករតូវCនទទួល%រយល់រពម អនកនឹងរតូវCនកំណត់ៃថងសំzប់%ររប%ស�កយសមបថR\oរណៈ ែដលអនក 
នឹងតំរូវេ#យរAប់យកស_ច របណិoនvងេរ%មaល មៗ មុននឹង%ល យRពលរដឋ�នសជ តិ។ េVយ%រចុះហតថេលvvងេរ%ម អនកទទួលដឹងពី 
ឆនទៈ និងសមតថaពរបស់អនកកនុង%ររAប់យកស_ច របណិoនេនះ៖ 
Aមរយះេនះ ខញុសំូមរប%សេលើស_ច របណិoន �ខញុំពិតRលះបង់នូវ%រេ?រព និងភកតីaព/ំងរសងុចំេ�ះេសតច អគគធិបេតយយ រដឋ្ ឬមeកសរត 
ៃនរបេទសេរ^ ែដលខញុoំល ប់RពលរដឋេTេពលមុនមក េហើយ 
ខញុំនឹង?ំរទ និង%រ�ររដឋធមមនុញញ និងចWប់ៃនសហរដឋ#េមរិក េដើមបីរបQំងនឹងសរតូវ បរេទស និងកនុងរបេទស/ំងអស់ 
ខញុំនឹងរប%ន់vជ ប់នូវជំេនឿ និងភកតីaពពិតរCកដដូច?ន  
ខញុំនឹង%ន់ស�វ វុធកនុង(មៃនសហរដឋ#េមរិក េTេពលតំរូវេVយចWប់ 
ខញុំនឹងេធវើអយុទធជនកនុងកងក�ល ំងរបVប់#វុធៃនសហរដឋ#េមរិក េTេពលតំរូវេVយចWប់ 
ខញុំនឹងេធវើ%រ�រសំvន់របស់Rតិេរ%ម%រែណ(ំរបស់ជនសុីវិល េTេពលតំរូវេVយចWប់ និង 
ខញុំនឹងយក%តពវកិចចេនះេVយេសរី េVយមិនបរមុងទុកផលូវចិតត ឬេVយកនុងេ?លបំណងេគចេវស ដូេចនះសូមរពះR�ច ស់ជួយខញុផំង។ 
    

េiម ះរបសេ់បកខជនេiម ះរបសេ់បកខជនេiម ះរបសេ់បកខជនេiម ះរបសេ់បកខជន       
(មរតកូល           (មខលួន       (មកBត ល (របសិនេបើ�ន) 
    
    
    
    

ហតថេលvរបសេ់បកខជនហតថេលvរបសេ់បកខជនហតថេលvរបសេ់បកខជនហតថេលvរបសេ់បកខជន          
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