ទំព័រព័ត៌មាៃនៃការទទួលបៃទុកសាធារណៈ
ចេញផ្សាយចៅនងៃទី 29 ខែចេសាឆ្នំ 2011

ចេេកតីចផ្សតើេ
ការទទួ លបៃទុកសាធារណៈ (Public charge) គឺជាខផ្សនកេួយ នៃេាប់អចតតប្បចេេៃ៍ របេ់េហរដ្ឋអាចេរ ិកខដ្លមាៃ
អេ់រយៈចពលជាង 100 ឆ្នំ េកចហើយខដ្លជាដ្ីនៃការេិៃអាេទទួ លបាៃ ៃិងការៃិ រចទេបចណតញចេញ។ បុគគល
ណាមានក់ ខដ្លទំៃងជាចៅចពលណា
េំច

ោះេហរដ្ឋអាចេរ ិក

េួយចដ្ើេបីកាាយ

ជាការទទួ លបន្ទុកសាធារណៈ

ៃិ ងេិៃមាៃេិទិធកាាយជាពលរដ្ឋអេិន្ៃតយ៍ ដែលស្េបេាប់ ។

ទទួលអតថប្បចយជៃ៍ ជាសាធារណៈ

េិៃអាេទទួលយកបាៃចទ
ច

ោះជាយ៉ា ងណាក៏ ចោយការ

េិៃខេៃចោយេវ័យប្បេតតិច្វើឱ្យបុគគលមានក់ កាាយជាការទទួ លបៃទុកសាធារណៈ។

ទំព័រព័ត៌មាៃចៃោះអាេជួយផ្សតល់ ព័ត៌មាៃអំពីការ កំណត់ ចេវាការទទួលបន្ទុកសាធារណៈ ចដ្ើេបីជួយអនកខដ្លេិៃខេៃ
ជាពលរដ្ឋ ច្វើការចប្ជើ េចរ ើេតាេ ព័ត៌មាៃអំពីថាចតើអនកប្តូេោក់

កយចេនើេុំ អតថប្បចយជៃ៍សាធារណៈណាេួ យ។

ប្បេតតិសាេតារ
ចៅចប្កាេខផ្សនកទី 212 (a) (4) នៃេាប់អចតតប្បចេេៃ៍ ៃិងេញ្ជ
ា តិ (INA) បុគគលណាមានក់ ខដ្លកំពុងខេវងរកការ
េូលេកកនុងេហរដ្ឋអាចេរ ិក ឬខេវងរកការខកតប្េូេសាថៃភាពអនករេ់ចៅជាអេិន្ៃតយ៍ (ការទទួ លបាៃប្គីៃកាត) គឺេិៃ
អាេទទួលយកបាៃចទ ប្បេិៃចបើបុគគលណាមានក់ "ចៅចពលចតោះនៃ

កយចេនើេុំេូលេក ឬចដ្ើេបីការខកេប្េួលសាថៃភាព

រេ់ចៅគឺទំៃងជាចៅចពលណាេួយចដ្ើេបីកាាយជាការទទួលបៃទុកនៃសាធារណៈ។" ប្បេិៃចបើ បុគគលណាមានក់ េិ ៃអាេ
ទទួលយកបាៃការេូ លេកេហរដ្ឋអាចេរ ិក ឬការខកេប្េួលសាថៃភាព ៃឹងេិ ៃប្តូេបាៃផ្សតល់ឲ្យចទ ។ េាប់េីអ
ត ំពីអចតត

ប្បចេេៃ៍ ៃិង េុែុមាលភាពបាៃបងកឱ្យមាៃការប្ពួយបារេភែាោះអំពីថា ចតើពលរដ្ឋេិៃខេៃអាេប្បឈេេុែ ៃឹងផ្សលេ ិបាក
អេ ិជាមាៃ េប្មាប់ ការទទួ លបាៃអតថប្បចយជៃ៍ ពី េហព័ៃធ រដ្ឋ ឬសាធារណៈកនុងេូលោឋៃ ។ អនកខដ្លេិ ៃខេៃ
ជាពលរដ្ឋែាោះ ៃិងប្កុេប្គួសាររបេ់ពួកចគមាៃលកខណៈេេបតតិទទួ លអតថប្បចយជៃ៍ សាធារណៈរួេ ំង ការជួយ
េច្្គោះពី ចប្រោះេហៃតរាយ
ខង

ការពាបាលជំងឺឆ្ាង

ំេុែភាពចោយេិ ៃប្តូេបាៃរកច

ការចាក់ថានំប្ករចរាគ

ៃិងអាហារបំប៉ាៃេប្មាប់កុមារ

ៃិ ងកេមេ ិ្ី

ើញថាជាការទទួលបៃទុកសាធារណៈ។

ៃិយេៃ័យនៃការទទួលបៃទុកសាធារណៈ

កនុងការកំ ណត់ភាពេិៃអាេទទួលយកបាៃ USCIS កំណត់ "ការទទួ លបៃទុកសាធារណៈ" ថាបុគគលណាមានក់ ខដ្លទំៃង
កាាយជា
"ចដ្ើេបីការពឹងខផ្សែកភាគចប្េើៃចៅចលើរោឋភិបាលេប្មាប់ ការរេ់ចៅ
ដ្ូ េខដ្លបាៃប្ាញចោយការទទួល
បាៃប្បាក់ជំៃួយជាសាធារណៈ

េប្មាប់ការខងរកាប្បាក់េំណូល

Public Charge Fact Sheet (CAMBODIAN)

ឬការបចងកើតសាថប័ៃេប្មាប់ ការខង

ំរយៈចពលខេង

ទំព័រទី 1 នៃ 3

ចៅការេំ ណាយចោយរោឋភិ បាល។"

េូេចេើល"

ចេេកតីខណតំេីព
ត ី ការអៃុ េតតការៃិរចទេបចណតញចេញ

ៃិ ងការ

េិៃអាេទទួ លយកបាៃចៅចលើដ្ី នៃការទទួលបៃទុកសាធារណៈ "64 FR 28689 (នងៃទី26 ខែឧេភា ឆ្នំ1999) ។
កនុងការកំ ណត់ថាចតើជៃបរចទេណាេួ យខដ្លបាៃ ចឆ្ាើយតប ៃឹងៃិ យេៃ័ យចៃោះេំច ោះការេិៃទទួ លែុ េប្តូេរបេ់
សាធារណៈជៃ ជាកតាតេួ យេំៃួៃប្តូេបាៃ ចគរាប់បញ្ូច ល ំង េ ័យ េុែភាព សាថៃភាពនៃប្គួសារ ប្ទពយេេបតតិ ្ៃធាៃ
សាថៃភាពហិរញ្ញ េតថុ ការអប់ រ ំ ៃិងជំតញ ។ េិ ៃមាៃខតេួ យចទ

កតាតចផ្សេងចទៀត

ជាងកងវោះចៃោះចលើ លិែិតរបញ្ជ
ា ក់នៃការរំប្ទ

ចបើេិៃមាៃការចាំបាេ់

ៃឹងកំណត់ ថាចតើ បុគគល

ណាេួយគឺ ជាទទួ លបៃទុកសាធារណៈ។
ការពិតយពិេ័យអតថប្បចយជៃ៍ជាប្បធាៃបទនៃកាទទួលបៃទកសាធារណៈ
ុ

ការខណតំរបេ់ USCIS បញ្ជ
ា ក់ថាជំៃួយខផ្សនកសាេ់ប្បាក់ េុទឋេប្មាប់ការខងរកាប្បាក់េំណូលរួេបញ្ូច លប្បាក់េំណូល
េូេាលេុីគួរ ីទី (SSI) ជំ ៃួយសាេ់ប្បាក់ពីកេមេ ិ្ីជំៃួយបចណា
ត ោះអាេៃនេហព័ៃឋេប្មាប់ប្គួសារប្កែេត់ (TANF) ៃិង

កេមេ ិ្ីជំៃួយសាេ់ប្បាក់ របេ់រដ្ឋ ឬកនុងេូ លោឋៃេប្មាប់ ការខង ំប្បាក់េំណូលខដ្លចគចៅថាកេមេ ិ្ី “ជំៃួយទូ ចៅ” ។
ការប្ពេទទួ លយកៃូ េេំចៅចេនើេុំប្បាក់េុទឋជាសាធារណៈ ំងចៃោះអាេច្វើចអាយអនកខដ្លេិៃជាពលរដ្ឋ
េិៃអាេ
ទទួលបាៃការទទួលបៃទុកសាធារណៈ ចបើ េិៃ មាៃលកខណៈេ ិៃិេ័ឆយចផ្សេងចទៀតមាៃលកខណៈេេបតតិតាេចេេកតីតប្េូេ។
ច

ោះជាយ៉ា ងណាក៏ ចោយប្រៃ់ ខតទទួលបាៃអតថប្បចយជៃ៍

ចោយេវ័យប្បេតតិេិៃមាៃលទធភាព

ំងចៃោះេិៃខេៃជា

បុ គគលខដ្លេិៃអាេទទួ លយកបាៃ

ខកេប្េួលសាថៃភាពអនករេ់ចៅជាអេិ ន្ៃតយ៍ស្េបេាប់

ឬអនកខដ្លអាេៃិរចទេ

បចណតញចេញបាៃចៅកខៃាងការទទួ លបៃទុកសាធារណៈ។ េូេចេើ ល "ចេេកតីខណតំអំពីការអៃុ េតតការៃិ រចទេបចណតញ
ចេញ ៃិងភាពេិៃអាេទទួ លយកបាៃចលើដ្ីទទួលបៃទុកសាធារណៈ" 64 FR 28689 (នងៃទី 26 ខែឧេភា ឆ្នំ1999) ។
ការចបតជាាេិ តតជាចរៀងរាល់ចពលប្តូេបាៃច្វើច

ើងចៅចលើចរលការណ៍េំណុំចរឿងចោយេំណុំចរឿងចៅកនុងបរ ិបទ

កាលៈចទេៈចៃោះ។

ចលើេពីចៃោះចៅចទៀតជំៃួយសាធារណៈខដ្លរួេបញ្ូច ល
ខដ្លរេ់ចៅកនុងប្គឺោះសាថៃេប្មាប់ការខង

ំរយៈចពលយូរដ្ូ េជាផ្សទោះខង

បាៃចគចាត់ទុកថាជាកតាតអេ ិជាមាៃចៅកនុងសាថៃភាព
សាធារណៈ។

ចេឌី កាល់

ំងេូល

េរុបនៃ

ខដ្លប្តូេបាៃចប្បើចដ្ើ េបីឧបតថេភដ្ល់ជៃបរចទេ
ំេុែភាព

ឬសាថប័ៃេុែភាពផ្សាូេេិតត

េប្មាប់ ចរលបំណងនៃការ

ការកំណត់ សាថប័ៃ រយៈចពលែាីេប្មាប់ ការ ច្វើឱ្យបាៃលែច

ើងេ ិញៃិតិេេប

ក៏ អាេប្តូេ

កំណត់ការទទួ លបៃទុក

កេមគឺេិៃខេៃជាប្បធាៃ

បទនៃការទទួ លបៃទុកសាធារណៈចទ។
ការពិតយពិេ័យអតថប្បចយជៃ៍េិៃខេៃជាប្បធាៃបទនៃកាទទួលបៃទុកសាធារណៈ

ចប្កាេការខណតំរបេ់ភានក់ ្រអតថប្បចយជៃ៍ េិៃខេៃជាសាេ់ប្បាក់ េុទឋ ៃិងអតថប្បចយជៃ៍ ជាសាេ់ប្បាក់ពិចេេខដ្ល
េិៃមាៃបំណងខងរកាប្បាក់ េំណូល
សាធារណៈចទ ។ អតថប្បចយជៃ៍
•

ការធាតរា៉ា ប់រងេុែភាព
សាធារណៈ

េិៃប្តូេបាៃពិតយពិេ័យអតថប្បចយជៃ៍

ំងចៃោះរួេមាៃ:
ៃិងការធាតរា៉ា ប់រងេុែភាពចផ្សេងចទៀត

េប្មាប់ ការចាក់ថានំប្ករចរាគ

គាីៃិកចេវាេុែភាព ច្វើឱ្យបាៃលែច

ើងេ ិញៃិតិេេប

ចេជាសាស្តេត េច្្គោះបតទៃ់) េណឌលចេវាខង
•

ៃិងការសាកពិចសា្ៃ៍

េិៃខេៃជាប្បធាៃបទនៃកាទទួលបៃទុក
ៃិងចេវាេុែភាព

(រួេបញ្ូច ល

ៃិងពាបាលចរាគេញ្ជញ

កេមរយៈចពលែាី ការខង

នៃជំងឺឆ្ាងការចប្បើ

ំេុៃចពលេប្មាលកូៃ ៃិ ងចេវា

ំរយៈចពលយូរ

កេមេ ិ្ីធាតរា៉ា ប់ រងេុែភាពកុ មារ (CHIP)
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•

កេមេ ិ្ីអាហារូបតថេភខដ្លរួេបញ្ូច លកេមេ ិ្ីជំៃួយអាហារូបតថេភបខៃថេ(SNAP) ខដ្លចៅថាអាហារូបករណ៍ អាហារ
ពិចេេ កេមេ ិ្ី អាហារបំប៉ាៃពិចេេេប្មាប់ស្តេតីមាៃ

រកៃិងកុមារ (WIC) អាហារនងៃប្តង់ចៅសាលាជាតិ ៃិង

កេមេ ិ្ី អាហារចពលប្ពឹកចៅសាលាចរៀៃៃិងកេមេ ិ្ី េច្្គោះបតទៃ់បខៃថេៃិងេច្្គោះបតទៃ់ កេមេ ិ្ីជំៃួយេាូបអាហារ
ចផ្សេងចទៀត។

•

អតថប្បចយជៃ៍េប្មាប់ ផ្សទោះេខេបង

•

ចេវាខង

•

ជំៃួយថាេពលដ្ូេជាកេមេ ិ្ី ជំៃួយថាេពលផ្សទោះដ្ល់អនកខដ្លមាៃប្បាក់េំណូលតិ េតួេ (LIHEAP)

•

េច្្គោះបតទៃ់ខផ្សនកចប្រោះេហៃតរាយ

•

ជំៃួយខង

•

ជំៃួយខផ្សនកអប់រ ំ (ដ្ូេជាការេូ លចរៀៃចៅសាលាសាធារណៈ) រួេ

ំកុមារ

ំេិញ្ចឹេៃិងការេិ ញ្ចឹេកូៃ
ំងអតថប្បចយជៃ៏ចៅចប្កាេ េាប់េីព
ត ី

ការចាប់ចផ្សតើេដ្ំបូង ៃិងជំៃួយេប្មាប់ការអប់ រ ំបឋេេិកា េ្យេេិកា ឬែពេ់ជាង
•

កេមេ ិ្ីហឹក
វ ហវឺៃច្វើការ្រ

•

ចៅកនុងប្បចភទកេមេ ិ្ី តាេេមាគេៃ៍ចេវាកេមឬជំៃួយ (ដ្ូ េជាទីកខៃាងខដ្លផ្សតល់អាហារចោយឥតគិតនងា,
ការផ្សតល់ប្បឹ កាចយបល់ពីេ ិបតតិៃិងអៃតរាគេៃ៍ៃិងទីជំរករយៈចពលែាី)

•

អតថប្បចយជៃ៍េិៃខេៃសាេ់ប្បាក់េុទឋចៅចប្កាេកេមេ ិ្ី TANF ដ្ូេជាជំៃួយការខង

•

ំកុមារឬការឧបតថេភការ

ដ្ឹកជញ្ូា ៃ ជាចដ្ើេ

ការបង់ នងាសាេ់ ប្បាក់ ខដ្លបាៃទទួលបាៃដ្ូេជាេិទឋកេមេិទឋចលែ II អតថប្បចយជៃ៍ េូេាលេុីគួរ ី
ប្បាក់ រ ឺខប្តតរបេ់រោឋភិ បាល ៃិងអតថប្បចយជៃ៍អតីតយុទធជៃ ៃិងេំចៅចផ្សេងចទៀតនៃអតថប្បចយជៃ៍ខដ្លរកបាៃ

•

ប្បាក់ េំណងជូៃដ្ល់អនកខដ្លឥតការ្រច្វើ

កេមេ ិ្ីេួយេំៃួៃខាងចលើអាេផ្សតល់

អតថប្បចយជៃ៍ជាសាេ់ប្បាក់ដ្ូេជាជំៃួយថាេពលការដ្ឹកជញ្ូា ៃ

ឬការខង

ខដ្លបាៃផ្សតល់ជូៃចប្កាេជំៃួយកេមេ ិ្ី TANF ឬ ការអភិេឌឍៃ៍េំៃួៃប្បាក់ជំៃួយទុកបំរង
ុ េំរាប់ ការចេើ លខង

ំកុមារ

ំកូៃេំច

ោះ

ប្គួសារខដ្លមាៃប្បាក់ េំណូលតិេ (CCDBG) ៃិងការបង់ប្បាក់ េច្្គោះបតទៃ់ េួយដ្ងរត់ចៅចប្កាេកេមេ ិ្ី TANF ។
ចាប់តាំងពី ចរលបំណងនៃ អតថប្បចយជៃ៍ខបបចៃោះ េិៃខេៃេប្មាប់ ការខងរកាប្បាក់េំណូល ប៉ាុ ខៃតចដ្ើេបីចជៀេវាង
ៃូេតប្េូេការជំៃួយជាសាេ់ប្បាក់ ជាបៃត

េប្មាប់ការខង

ំប្បាក់េំណូលពួកចគេិៃប្តូេទទួល

យកការងាឹងខងាងចលើេាប់

ការទទួបៃទុកសាធារណៈចទ។
ការកត់េំរល់: ជាទូចៅអនករេ់ចៅអេិន្ៃៃយ៍ស្េបេាប់ ខដ្លបេចុបបៃនមាៃ "ប្គីៃកាត" េិៃអាេប្តូេបាៃបដ្ិចេ្េំ ច

ោះ

ភាពជាពលរដ្ឋេញ្ជ
ា តិ អាចេរ ិក េប្មាប់ការទទួ លបាៃអតថប្បចយជៃ៍ជាសាធារណៈ ចោយស្េបេាប់ ខដ្ល
ពួកចគមាៃលកខណៈេេបតតិទទួលបាៃ ។

ការបដ្ិចេ្ៃ៍ទទួលែុេប្តូេ: ឯកសារចៃោះប្តូេបាៃបកខប្បចោយខផ្សែកចៅចលើេំចៅជាភាសាអង់ចគាេខដ្លមាៃ
ចៅចលើចគហទំព័រ USCIS website.
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