
 

សូម ក់ទងអក ស ីNicole Knight យក បតបិតិែផក
 
Public Charge One-Pager  / Cambodian 

 
សំេណសីពី រទទលួខុស តវ
អីែដល កម គ រៃនស ត់ េរ នអកូឡនិដ៍ តវដងឹ
 

ទិដ ពទូេ  
 
សំ ប់ជនអេ បេវសនែ៍ដលចង់ នសិទិ ពលរដ
េស ច នស នុពល ំងអកទទួលជំនួយពីរដ 
បសិនេបពួកេគ នប រម អពំី រទទួលជំនួយ

ច ប់ែដល ន កេ់សេឡងេនះ គឺមិន ក់ទងេ នឹង រនិរេទស
ននូវជំនួយ ( ឧ. កមវធី រៃថ តង់េ ឯ

  

ចណុំចសំ ន់ៗ សំ ប់ កម រអេ បេវសន៍
1. ពុំ នអី ស់បរេទ។  ច ប់េនះ គឺ ន់ែត ដំ ក់ ល

េពល ៉ ង ំង ន បសិនេប តវ នេគអនុម័ត
2. ជំនួយេ មទី េរ ន ពំុ តវ នប៉ះ ល់

រូបតម (កមវធី រៃថ តង់),
សន ៍នឹងពំុ តវ នេគយកមកគិត ប ំងនឹង

3. កមមួយចំនួន ដូច ជនេភ សខន 
នេលកែលង បសិនេបច ប់េនះ

 

លំអិត៖ េ ៃថទី 10 ែខតុ  ំ 2018 រដ ល
ក់េស ែដលនឹង ំងជនអេ បេវសន៍ េ ចន

ែដលកំែណច ប់ទទួលខុស តវេល រេមលែថរក
េឡង នឹង តវ នព ងីក ៉ ងទូលំទូ យេ េល
េដម ី ក់ប លមនុស ែដលពំុ នសិទិ ពលរដ
លំេ នែដល ក់ ន ់ឬអកែដល ន ក់ចំណូល
   
កងអំឡងេពលផលេ់សចកីអធិប យពន ល ់ែដល
ជនូេសចកអីធបិ យពន ល ់ែដលរ ភិ ល េ យមក 
យៈេពលរង់ ំតែថមេទ ត មុននឹង ន រអនុវតច ប់
 
លទផលចុងេ យ៖ ស ត់ េរ នអូកឡិនដ៍
ែដល ចេធេ ន េដម ី ំ ទ កម គ រ េ យមិនគិតពី រ
សំ ប់ព័ត៌ នែថមេទ ត៖ ចណុំចពិ ក មរយៈ
PIF។ 
 

ែផក ELLMA សំ ប់ពត៌័ នែថមេទ ត៖ nicole.knight@ousd.org

រទទលួខុស តវេល រេមលែថរក ពីរដ៖  
អីែដល កម គ រៃនស ត់ េរ នអកូឡនិដ៍ តវដងឹ 

ពលរដ ឬ កេ់ កងសហរដ េមរកេ ះ ច បទ់ទលួខសុ តវេល រ
ជំនួយពីរដ មិនឱ ទទលួ ននូវ នៈ សបច ប់។ រសំ ន់ សែ់ដល កម គ រ

ជំនួយ  មុនដកេ ះេចញ វញ ពួកេគ តវនិ យ មួយនឹងេម វ
គឺមិន ក់ទងេ នឹង រនិរេទសេចញពី បេទសេទ េហយនឹងមិនពិនយ័ដល់ បិ

េរ ន របស់ស ត់ េរ នអូកឡិនដ៍) កង បេភទ មួយ

ចណុំចសំ ន់ៗ សំ ប់ កម រអេ បេវសន ៍
គឺ ន់ែត ដំ ក់ ល ក់េសបុ៉េ ះ។ បុ៉ែន េ ែត ច ំង
តវ នេគអនុម័ត។ 

តវ នប៉ះ ល់េល រ ស់បរច ប់ែដល នេសេ ះេទ។ ដូចេនះ
, េស កមេ មទី េរ ន និងកមវធីកុ រតូច ែដលបំេរ
ប ំងនឹង កម គ រេទ។ 
 អកសុំសិទ ជកេ ន និងកូនសិស ែដលទទួល ននូវសិទិ រ រ

បសិនេបច ប់េនះ តវ នប ប់សព គប់។ 

រដ ល Trump ន ប សអំពីច ប់ទទួលខុស តវេល រេមលែថរក
ជនអេ បេវសន៍ េ ចន ក់ែដលទទួលជំនួយពីរដេ ះ មិនឱ ទទួល ននូវ តៃបតង

េមលែថរក ពីរដ កងេពលបចប ន កំពុងេកត នេ ះ រ ស់បរច ប់ែដល នេស
េ េលនិយមន័យៃន "public charge ( រទទួលខុស តវេល រ
ពលរដ ែដលទទួល ននូវកមវធីជួយែផកសុខ ព ររូបតម

ន ក់ចំណូលេ មកំរត ប់ និងកំរតមធ ម (េ ពីក េផ ងេទ ត

ែដលនឹង តវ នប បេ់ ៃថទី 10 ែខធ ំ 2018 េ ះ ម ជន តវ នេលកទឹកចិតឱ
េ យមក តវែតេឆយតប វញ។ បសិនេបច ប់ចុងេ យ តវ នអនុម័ត

ច ប់។ 

ស ត់ េរ នអូកឡិនដ៍ ឈរ ំជួយេ ពីេ យកូនសសិ របស់េយង ំងអស់  េហយនឹងេធអី
េ យមិនគិតពី រសេ មចចិត មួយេឡយ។ 

មរយៈ េ ចនច មះ ៃនកមវធី NILC និង បទវ គ/សណំួរសរួញកឹ ប់

 

nicole.knight@ousd.org 

េល រេមលែថ ំពរីដែដល ន
ែដល កម គ រយល់ដឹង  

េម វសិន។ េលសពេីនះេទ ត 
បិ របស់កុ រែដលទទលួ

កង បេភទ មួយែដរេទ។ 

ច ំង េហយ ចពន

ដូចេនះ ែផកបំេរេស
ែដលបំេរកូនសិស អេ បេវ

សិទិ រ រ DACA នឹង តវ

េមលែថរក ពីរដែដល ន
តៃបតងេឡយ។ ខណៈ

រ ស់បរច ប់ែដល នេស
េល រេមលែថរក ពីរដ)" 

ររូបតម ឬកមវធីផល់ទី
េ ពីក េផ ងេទ ត)។ 

តវ នេលកទឹកចិតឱ  ក់
តវ នអនុម័តែមនេ ះ នឹង នរ

េហយនឹងេធអីៗ គប់ ៉ ង

សណួំរសរួញកឹ ប ់ពីកមវធី


