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របៀ�ៀ� 

បំពេញទម្្រង់បែែែទ I-9
ទដិ្ឋឋភាពទទូៅ�

តារាងមាតិកិា

ទ្រមងែ់បបបទ I-9 គជឺាទ្រមងែ់បបបទ ផ�ូវច�ប់ ែដលេផ��ងផា�តអ់ត�ស��ណ នងិ សា�នភាពការងារ របសអ់�ក េដមី្បឱី្យ អ�ក អាចទទលួ�ន ការងារេដាយ្រសបច�ប់។ 
ទំាងអ�ក នងិនេិយាជក្រគប់្រគង (អតថិជិន ឬអ�កតណំាងែដលមានការអន�ុ�ត) ឬអ�កតណំាង របសព់កួេគ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យបំេពញែផ�កដាចេ់ដាយែឡកេ�េល ី
ទ្រមងែ់បបបទេនះ។ 

ជហំានក�ុងដេំណីរការេនះមានដចូតេ�៖
1. បំេពញកចិ�ការក�ុង ក្រមងសណួំរ DocuSign I-9 េ�ក�ុង Workday ។
2. បំេពញែផ�កទ ី1 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9 របសអ់�ក េដាយ េ្របី DocuSign តាម្របពន័�េអឡចិ្រត�នកិ។
3. នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាងរបសអ់�កនងឹបំេពញែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9 របសអ់�ក េដាយ េ្របី DocuSign តាម្របពន័�េអឡចិ្រត�នកិ។

  ប��ីឯកសារែដលទទលួយក�នេ� ក�ុង េស�វេ�ែណនំាេនះនងឹជយួអ�កកណំតថ់ាអ�កអាចេ្របី ទ្រមង ់អត�ស��ណណាមយួ េដមី្បេីធ�ី  ការេផ��ងផា�ត។់

ចំណំា ៖ អ�កមិនអាចចាប់េផ�ីមការែថទំាដលអ់តថិជិនក�ុងនាមជានេិយាជតិរបស ់CDWA �នេទ រហតូទាលែ់តអ�កមានកាលបរ�េច�ទ “យល្់រពមផ�លេ់សវាែថទំា”។

កចិ្្ចការទៅៅក្ននុង Workday ៖ កម្្រងសំណួរ DocuSign I-9 ..................................................................................................................2

ទដិ្ឋឋភាពទទូៅ� ...............................................................................................................................................................................2

ទៅសច្ក្តតីបណនំា ..............................................................................................................................................................................2

ការែំទៅពញទម្្រង់បែែែទ I-9 ក្ននុងនា្រជា  អ្្នកផ្្តល់ទៅសវាលក្ខណៈ ែនុគ្្គល ..................................................................................................2

ទៅសច្ក្តតីបណនំា ..............................................................................................................................................................................3

ការែំទៅពញទម្្រង់បែែែទ I-9 ក្ននុងនា្រជា  និទៅោជកម្គ្ែ់ម្គ្ង/អ្្នកតិណំាង ..............................................................................................4

ទៅសច្ក្តតីបណនំា ..............................................................................................................................................................................5

ឯកសារបដ្ឋលទទលួយកបាន និងអាជាញា ធរបដ្ឋលទៅច្ញឯកសារ ................................................................................................................6
ែញ្្ជតី  ...........................................................................................................................................................................................7
ែញ្្ជតី ខ ........................................................................................................................................................................................7

ែញ្្ជតី គ្ ........................................................................................................................................................................................8

សំណួរ បដ្ឋល សរួញឹកញាែ់ ..................................................................................................................................................................9



220230116

រាលជ់វី�តទំាងអស។់ ្រគប់ េពលេវលា។ ជា េរ�ងរាលៃ់ថ�។ www.ConsumerDirectWA.com | InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com

រេប�បបំេពញក្រមងសណួំរ  

DocuSign I-9 េ�ក�ុង Workday 
ទដិ�ភាពទេូ�

អ�កនងឹទទលួ�នកចិ�ការែដល្រត�វប��ប់េ� ក�ុង Workday។ វា្រ�ប់ DocuSign នវូកែន�ងែដល្រត�វេផ�ី ែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9 េដមី្បេីធ�ី ការបំេពញ។
ែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9 ្រត�វែតបំេពញ េដាយ អ�កេផ្សងេ្រ�ពខី�ួនអ�ក។ កុបំ��ូលពត័ម៌ានរបសអ់�កេ�ក�ុងកចិ�ការេនះ។ អ�ក្រគប់្រគងសណំុំេរ�ងកមិ៏នអាច
បំេពញែផ�កទ ី2 �នែដរ។ កុបំ��ូលពត័ម៌ានរបសព់កួេគេ�ក�ុងកចិ�ការ។

េសចក�ីែណនំា

1. េបីកកចិ�ការក្រមងសណួំរ DocuSign I-9 ក�ុង Workday។
2. ប��ូលនាមខ�ួន នងិនាម្រតកលូ របស ់នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាង។

 វា្រត�វែតជានរណាមា�កេ់្រ�ពខី�ួនអ�ក។
3. ប��ូលអាសយដា�នអីុែមល របស ់នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាង។
4.  ប��ូលេលខទរូសព�របស ់នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាង។ េលខែតបុ៉េណា�ះ។ ប��ូលេលខទរូសព� (្របសនិេបីមាន) ដេូច�ះពកួេគ នងឹ ទទលួ�នទ្រមង់

ែបបបទ I-9 តាមរយៈអីុែមល នងិសារជាអក្សរ។ កុេំ្របីស��េ្រត ឬស��េផ្សងេទ�ត។
5. ចចុប៊តូងុ Submit (ដាកប់��ូន) ។ 
6.  កចិ�ការបនា�ប់របសអ់�កេ�ក�ុង Workday នងឹពន្យលព់ជីហំានក�ុង ការបំេពញទ្រមងែ់បបបទ I-9។ អានវាេដាយ្រប�ង្របយត័� រចួចចុប៊តូងុ Submit (ដាក់

ប��ូន) េ�ខាងេ្រកាមទពំរ័។

ការបំេពញទ្រមង់ែបបបទ I-9 ក�ុងនាមជា  

អ�កផ�ល់េសវាលក�ណៈ បុគ�ល

របូ. 01

អ�កនងឹទទលួ�នអីុែមល នងិ/ឬសារជាអក្សរព ីបណា�ញែថទំាផា�លស់្រមាប់ 
អ�កេ្របី្រ�សរ់បសរ់ដ� Washington តាមរយៈ DocuSign បនា�ប់ ពអី�ក ដាក់
ប��ូនកចិ�ការេ�ក�ុង Workday  របសអ់�ក។

េ្រជសីេរ�សប៊តូងុ Review Documents (ពនិិត្យេមីលឯកសារ) េ�ក�ុង
អីុែមល ឬតណំក�ុងសារជាអក្សរ។ (របូ. 01) របូេនះនងឹនំាអ�កេ�កាន ់DocuSign 
េដមី្បបំីេពញែផ�កទ ី1 ឬទ្រមងែ់បបបទ I-9។

*ចំណំា៖ នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាងរបសអ់�កនងឹបំេពញែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមង់
ែបបបទ I-9។ អ�កមិនអាចបំេពញែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9 របសអ់�កេដាយ
ផា�ល�់នេទ។
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ែផ�កទ ី1 ៃនទ្រមង់ែបបបទ I-9

1. េ្រជសីេរ�សតណំទពំរ័ៃនកណំត្់រតាេអឡចិ្រត�នកិ នងិការបងា�ញហត�េលខា េដមី្បពីនិតិ្យេមីលេសចក�ីប��កអំ់ពកីារបងា�ញ DocuSign។ (របូ. 02)
2. ធកី្របអប់ I agree (ខ�ុំយល់្រពម) ។
3. េ្រជសីេរ�សប៊តូងុ Continue (បន�) ។

ឥឡវូេនះ អ�កអាចចាប់េផ�ីមបំេពញទ្រមង់ែបបបទ I-9 �ន។
គន�ឹះ៖ ការដាក្់រព�ញកណ�ុររបសអ់�កេលកីែន�ងប��ូលនងឹបងា�ញអត�បទជនំយួ។ េដមី្បេី�កានក់ែន�ងប��ូលបនា�ប់ ចចុ្រគាប់ចចុ tab ឬចចុ Next (បនា�ប់)។

4.  សមូ្រ�កដថាេឈា�ះ អាសយដា�ន នងិៃថ�ែខឆា�ំកេំណីត របសអ់�ក
្រតមឹ្រត�វេ�េលទី្រមងែ់បបបទ។ (របូ. 03)

  ្របសនិេបីអ�ក្រត�វការែកត្រម�វអ�ីមយួ េនាះចណុំចែកេនាះកន៏ងឹ្រត�វ 
�នេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពេ�ក�ុង Workday ផងែដរ។

5. បំេពញកែន�ងប��ូល្រត�វបំេពញែដលមិនទាន�់នប��ូល។
  កែន�ងប��ូល មិនអាចទកុទេទ�នេទ។ េ្របី N/A េ�កែន�ង
ែដលមានពត័ម៌ានមិនពាកព់ន័� (ឧ. េឈា�ះកណា�ល នាម្រតកលូ
េផ្សងេទ�ត េលខអាផាតមិន ។ល។)

6.  េ្រជសីេរ�សស��ត ិឬសា�នភាពអេនា�្របេវសនរ៍បសអ់�ក។ េ្រជសីេរ�ស
រង�ងេ់�ជាប់ជេ្រមីសែដលពាកព់ន័�នងឹ អ�ក។

  ប��ូលេលខឯកសារ នងិកាលបរ�េច�ទ ផតុកណំត ់ឯកសាររបស់
អ�ក ្របសនិេបីមាន។

របូ. 02

របូ. 03

ការចះុហត�េលខាែផ�កទ ី1 ៃនទ្រមង់ែបបបទ I-9

7. េ្រជសីេរ�សរបូតណំាង Sign (ចះុហត�េលខា) ។ (របូ. 04)
8. ចះុហត�េលខាេលេីឈា�ះរបសអ់�កេ�ក�ុងតបំនេ់មីលសាកល្បង។ (របូ. 05)

  ចះុហត�េលខាេដាយេ្របី្រមាមៃដរបសអ់�ក ឬបិ៊ក ្របសនិេបីឧបករណ៍
របសអ់�កមានេអ្រកងប៉់ះ។
  េ្របីកណ�ុររបសអ់�ក ឬបន�ះហត�េលខាេអឡចិ្រត�នកិ ្របសនិេបីអ�កមិន
មានេអ្រកងប៉់ះ។

9.  េ្រជសីេរ�ស Adopt and sign (េ្របី្រ�ស់ រចួចះុហត�េលខា) ។ 
(របូ. 05)

របូ. 05

របូ. 04
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ការេ្របី្រ�ស់អ�កេរ�បចំ និង/ឬអ�កបកែ្រប
10.  េ្រជសីេរ�សរង�ងេ់ដមី្បចីង�ុលបងា�ញថាេតអី�កមាន ឬមិន មាន

នរណាមា�កជ់យួអ�កបំេពញទ្រមងែ់បបបទេនះ។
  ្របសនិេបីអ�កេ្រជសីេរ�ស មាន អ�កេរ�បច ំនងិ/ឬ 
អ�កបកែ្រប្រត�វែតបំេពញែផ�កេនះ េហយីចះុហត�េលខា 
េលទី្រមងែ់បបបទេនះ។ (របូ. 05)

ការដាកប់��ូនទ្រមង់ែបបបទ I-9 របស់អ�កតាម្របពន័� 
េអឡចិ្រត�និក

11.  េ្រកាយេពល អ�ក�នបំេពញកែន�ង្រត�វបំេពញ
ទំាងអស ់សមូេ្រជសីេរ�ស ប��ប់ េ�្រជ�ងខាងសា�ំ
ែផ�ក ខាងេល។ី (របូ. 06)

  អ�ក នងឹ ្រត�វ �ន ែណនំា ឱ្យ បំេពញ កែន�ងប��ូល
ែដល ខកខាន  មនុ េពល អ�ក អាច ប��ប់។

 អ�ក�នប��ប់ែផ�ក IP ៃនដេំណីរការទ្រមងែ់បបបទ I-9 តាម DocuSign េហយី។ ែផ�កបនា�ប់ៃនេសចក�ីែណនំាគសឺ្រមាប់នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាង េដមី្បី
បំេពញែផ�កទ ី2។

របូ. 06

របូ. 05

ការបំេពញទ្រមង់ែបបបទ I-9 

ក�ុងនាមជានិេយាជក្រគប់្រគង/ 
អ�កតណំាង
េដមី្បឱី្យនេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាងបំេពញែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9, IP ្រត�វែត បងា�ញឯកសារ ជាកែ់ស�ង េដាយផា�ល់។ 

  មិនអាចចម�ង េស�ន ឬេផ�ី ឯកសារតាម្របពន័� ឌជីថីល�នេទ។ នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាង្រត�វែតពនិតិ្យឯកសារ ទំាងេនះេដាយមានវត�មានជាកែ់ស�ង
របស ់IP។ 

IP គរួែតបងា�ញឯកសារមយួែដល�នេ្រជសីេរ�សព៖ី 
  ប��ី ក ឬ 
  ការរមួប��ូលគា�ៃនឯកសារមយួែដល�នេ្រជសីេរ�សពបី��ី ខ នងិឯកសារមយួពបី��ី គ។ 

សមូពនិតិ្យេមីលែផ�កៃនេស�វេ�ែណនំាេនះេ�េលឯីកសារែដលទទលួយក�ន េដមី្បទីទលួ�ន ពត័ម៌ាន បែន�មអំពឯីកសារណាខ�ះែដលអាចេ្របី�ន។

ការេ្រកនីរ�លឹក៖ នរណាមា�កេ់្រ�ព ីIP ្រត�វែតបំេពញែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9។ IP មិនអាចបំេពញែផ�កេនះេដាយខ�ួនឯង�នេទ។
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ែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមង់ែបបបទ I-9

1.  ក�ុងនាមជានេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាង អ�កនងឹ ទទលួ�នអីុែមល ឬសារជាអក្សរព ីDocuSign េ�េពលែដល IP �នប��ប់ែផ�កទ ី1 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9។
2. េ្រជសីេរ�សប៊តូងុ Review Documents (ពនិិត្យេមីលឯកសារ) េ�ក�ុងអីុែមល ឬ
តណំក�ុងសារជាអក្សរ។ (របូ. 06) 

  អ�កនងឹ្រត�វ�នប��ូនេ�ទ្រមងែ់បបបទ DocuSign។
3.  េ្រជសីេរ�សតណំទពំរ័ៃន Electronic Record and Signature Disclosure 

(កណំត្់រតាេអឡចិ្រត�និក និងការបងា�ញហត�េលខា) DocuSign េដមី្ប ីពនិតិ្យ េមីល
ឯកសារ។ (របូ. 07)

4. ធកី្របអប់ I agree (ខ�ុំយល់្រពម) ។ (របូ. 07)
5. េ្រជសីេរ�សប៊តូ ុContinue (បន�) ។

ពនិិត្យេមីលែផ�កទ ី1 ៃនទ្រមង់ែបបបទ I-9

6. េផ��ងផា�តព់ត័ម៌ាន IP របសអ់�កថា្រតមឹ្រត�វ។

បំេពញែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមង់ែបបបទ I-9

7. ឱ្យ IP របសអ់�កបងា�ញអ�កនវូឯកសារប��ី ក ឬប��ី ខ នងិគច�ប់េដីមរបសព់កួេគ។
  ្រត�វ្រ�កដថាឯកសារែដល�នផ�លឱ់្យមានេ�ក�ុង ប��ីៃនឯកសារែដលទទលួយក
�នេ�ក�ុងេស�វេ�ែណនំាេនះ។

8. ពនិតិ្យឯកសារ IP របសអ់�កេដមី្បកីណំតថ់ាេត ីឯកសារ ទំាងេនាះ ពតិ្រ�កដឬអត។់
  អ�កអាច េមីល ប��ី ៃនឯកសារែដលទទលួយក�នេ�ក�ុងេស�វេ�ែណនំាេនះ។

9. ប��ូលឯកសារ IP របសអ់�កេ�ក�ុងែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9។
  េ្រជសីេរ�សរង�ងេ់�ជាប់នងឹប��ី ក ្របសនិេបី IP បងា�ញឯកសារប��ី ក។ (របូ. 08)
  េ្រជសីេរ�សរង�ងេ់�ជាប់នងឹប��ី ខ ្របសនិេបី IP បងា�ញឯកសារប��ី ក នងិប��ី គ។ 
(របូ. 08)

10.  េ្រជសីេរ�សេឈា�ះឯកសារែដលពណ៌នា�នល�បំផតុអំពឯីកសាររបស ់IP ពមីុឺនយុទមា�ក់
ចះុស្រមាប់ ចណំងេជងីឯកសារ។ (របូ. 09)

11.  េ�ក�ុងកែន�ងប��ូលអាជា�ធរែដលេចញឯកសារ សមូប��ូលេឈា�ះរបសអ់ង�ភាពែដល
�នេចញឯកសារ។ (របូ. 09)

  ពនិតិ្យេមីល ប��ី ៃនឯកសារែដលទទលួយក�នេ�ក�ុងេស�វេ�ែណនំាេនះ។
12.  ប��ូលេលខឯកសារ ្របសនិេបីឯកសារេនាះមានមយួ។ ដាក ់N/A ្របសនិេបីឯកសារេនាះ

មិនមានេលខ។ (របូ. 10)
13. ប��ូលកាលបរ�េច�ទផតុកណំតរ់បសឯ់កសារ។ (របូ. 10)

  មិនអាចទទលួយកឯកសារផតុកណំត�់នេទ។
  ប��ូល N/A ្របសនិេបីឯកសារមិនមានកាលបរ�េច�ទផតុកណំត។់

សារៈសំខាន់៖ បណ�សន�ិសខុសង�មមិនអាចទទលួយក�នេទ ្របសនិេបី
មានសេំណរេលេីនាះដចូខាងេ្រកាម៖

  “មិនមានសពុលភាពស្រមាប់ការងារ”។
  “មានសពុលភាពស្រមាប់ ការងារ ែដលមាន ការអន�ុ�ត ព ីINS ប៉េុណា�ះ”។
  “មានសពុលភាព ស្រមាប់ការងារ ែដលមាន ការអន�ុ�ត ព ីDHS ប៉េុណា�ះ”។

របូ. 06

របូ. 07

របូ. 08

របូ. 09
របូ. 10
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ឯកសារទទលួយក�ន និង 
 អាជា�ធរេចញឯកសារ
នេិយាជតិ្រត�វែតផ�លឯ់កសារដលន់េិយាជករបសព់កួេគ េដមី្បបីងា�ញអត�ស��ណ នងិការអន�ុ�ត ទទលួ�នការងារ។
នេិយាជក្រគប់្រគង/អ�កតណំាងែដលមានការអន�ុ�ត ្រត�វែតពនិតិ្យឯកសារទំាងេនះេដាយមានវត�មានជាកែ់ស�ង របសន់េិយាជតិ (IP) ែដលបងា�ញឯកសារ
ទំាងេនាះ។ អ�កនងឹពនិតិ្យេមីលឯកសារ មយួែដល�ន េ្រជសីេរ�ស ពបី��ី ក ឬការរមួប��ូលគា� ៃនឯកសារ មយួ ែដល�ន េ្រជសីេរ�សពបី��ី ខ នងិឯកសារមយួ ែដល្រត�វ
�ន េ្រជសីេរ�សពបី��ី គ។ េដមី្បទីទលួ�ន ពត័ម៌ានបែន�ម សមូចលូ េ�កាន ់េគហទពំរ័ https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-acceptable-documents។

អ�កមិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេធ�ីជាអ�កជនំាញខាងឯកសារេនាះេទ៖
  ពនិតិ្យឯកសារច�ប់ េដមីនមីយួៗេដាយផា�លព់ ីIP េដមី្បកីណំត ់ថាេតឯីកសារេនាះមានលក�ណៈសមេហតផុលថាជា ឯកសារពតិ ឬយ៉ាងណា នងិទាកទ់ងនងឹ
បគុ�ល ែដល បងា�ញឯកសារេនាះ។ 
  ទទលួយកឯកសារែដលសមេហតផុលហាកដ់ចូជាពតិ្រ�កដ នងិទាកទ់ងនងឹបគុ�លែដល បងា�ញឯកសារ ទំាងេនាះ។ 
  ្រចានេចាលឯកសារណាែដលេមីលេ�មិនពតិ ឬទាកទ់ងនងឹបគុ�លែដលបងា�ញឯកសារេនាះ។ េស�ីសុឯំកសារេផ្សងេទ�តែដលបំេពញត្រម�វការៃនទ្រមង់
ែបបបទ I-9។

 ចះុហត�េលខាទ្រមង់ែបបបទ I-9។
14. េ្រជសីេរ�សរបូតណំាង Sign (ចះុហត�េលខា) ។ (របូ. 11)

  គរូហត�េលខារបសអ់�កេដាយេ្របីកណ�ុរ ឬ្រមាមៃដ េ�េល ីេអ្រកងប៉់ះ។ (របូ. 12)
  េ្រជសីេរ�ស Adopt and sign (េ្របី្រ�ស់ រចួចះុហត�េលខា) ។

ចំណំា ៖ ក�ុងនាមជាអតថិជិន ឬអ�កតណំាង អ�កគជឺានេិយាជក្រគប់្រគង។ ែផ�កទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ 
I-9 ្រត�វែតបំេពញ  នងិចះុហត�េលខាេដាយ អ�ក ឬអ�កតណំាងរបសអ់�ក។ េផ��ងផា�តថ់ាពត័ម៌ានេនាះជា
របសអ់�ក េហយីមិនែមន ជាពត័ម៌ាន របសអ់�ក្រគប់្រគងករណីេ�ក�ុងែផ�កទ ី2 េទ។ តាមេគាលការណ៍ 
DSHS/AAA អ�ក្រគប់្រគងសណំុំេរ�ង មិនអាចបំេពញែផ�កទ ី2 �នេទ។

15.  េ្រជសីេរ�សប��ីទមា�កច់ះុស្រមាប់ Title of Employer or Authorized Representative 
(មុខតែំណងរបស់និេយាជក ឬអ�កតណំាងែដលមានការអនុ��ត) ។

16.  េ្រជសីេរ�សជេ្រមីសែដលសក័�ិ សមនងឹអ�កបំផតុក�ុងនាមជា អ�កតណំាងែដលមានការអន�ុ�ត
របស ់CDWA។

17. ប��ូល Last Name (នាម្រតកលូ) បនា�ប់មក First Name (នាមខ�ួន) របស់អ�ក។
18. េ្រជសីេរ�សប៊តូងុ Finish (ប��ប់) េ�្រជ�ងខាងសា�ំែផ�កខាងេល។ី

  ឥឡវូេនះ អ�ក�នប��ប់េហយី េហយីអាចបិទផា�ំងវ�នដ ូDocuSign �ន។

របូ. 11

របូ. 12

របូ. 13
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ប��ី  ក៖ ឯកសារែដលអះអាងទំាងអត�ស��ណ នងិការអន�ុ�តឱ្យទទលួ�ន  ការងារ
ចំណងេជីងឯកសារ អាជា�ធរែដលេចញ

ឯកសារ
េលខឯកសារ កាលបរ�េច�ទ ផុតកណំត់

លខិតិឆ�ងែដន/បណ�ឆ�ងែដនអាេមរ�ក ្រកសងួការបរេទស
សហរដ�អាេមរ�ក

ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

បណ�សា�កេ់�អចៃិ�ន�យ ៍ឬបងា�នៃ់ដចះុេឈា�ះជនបរេទស (ទ្រមងែ់បបបទ I-551) USCIS ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

លខិតិឆ�ងែដនបរេទសែដលមាន្រតាបេណា�ះអាសន� I-551 ឬ្រតាបេណា�ះអាសន� 
I-551 ែដល�នេ�ះពមុ� េ�េល ីទដិា�ការ អេនា�្របេវសនែ៍ដលអាចអានេដាយម៉ាសុនី

្របេទសែដលលខិតិឆ�ងែដន
បរេទស្រត�វ�នេចញ

ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

លខិតិឆ�ងែដនបរេទស នងិទ្រមងែ់បបបទ I-94/94A ែដលមាន៖
1. េឈា�ះដចូគា�នងឹលខិតិឆ�ងែដន នងិ
2. ការយល្់រពមេលសីា�នភាពមិនែមនអេនា�្របេវសន ៍្របសនិេបីមិនទានផ់តុកណំត់

្របេទសែដលលខិតិឆ�ងែដន
បរេទស្រត�វ�នេចញ

ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

លខិតិឆ�ងែដនពសីហពន័�រដ�មី្រក�េណសុ ី(FSM) ឬសាធារណរដ�េកាះម៉ាសស់ល 
(RMI) ែដលមានទ្រមងែ់បបបទ I-94/94A

្របជាជាតែិដល�នេចញ
លខិតិឆ�ងែដន (FSM ឬ RMI)

ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

ឯកសារអន�ុ�តឱ្យទទលួ�ន ការងារែដលមានរបូថត (ទ្រមងែ់បបបទ I-766) USDHS ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

  ប��ូលចណំងេជងីឯកសារ  អាជា�ធរែដលេចញឯកសារ េលខឯកសារ នងិកាលបរ�េច�ទផតុកណំត ់(្របសនិេបីមាន) ពឯីកសារច�ប់ េដមី ែដល នេិយាជតិ 
�នបងា�ញ។ 
  មនសុ្សែតមយួែដល�នពនិតិ្យឯកសាររបសន់េិយាជតិក្៏រត�វែតបំេពញកែន�ងប��ូលេ�ក�ុងប�ុកវ���បនកម� បនា�ប់មកចះុហត�េលខា នងិកាលបរ�េច�ទែផ�ក
ទ ី2 ៃនទ្រមងែ់បបបទ I-9។ 

ប��ី  ខ៖ ឯកសារែដលអះអាងអត�ស��ណ
ចំណងេជីងឯកសារ អាជា�ធរែដលេចញឯកសារ េលខឯកសារ កាលបរ�េច�ទ 

ផុតកណំត់
បណ�េបីកបរ ឬលខិតិអន�ុ�ត សកិ�ែដលេចញ េដាយរដ� សហរដ�អាេមរ�ក រដ�ែដលបណ�េបីកបរ្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច

ផតុកណំត់
អត�ស��ណបណ�ែដលេចញេដាយទភីា�កង់ារសហពន័� រដ� ឬរដា�ភ�ិលក�ុងមលូដា�ន 
(មានរបូថត ឬការពណ៌នារបូវន� នងិអាសយដា�ន)

រដ�ែដលអត�ស��ណបណ�្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច
ផតុកណំត់

បណ�សមា�លស់ាលាែដលមានរបូថត សាលាែដលបណ�សមា�ល្់រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាច 
ទទលួយក�ន

បណ�ចះុេឈា�ះអ�កេ�ះេឆា�ត េខានធ ីឬែដនដែីដលបណ�្រត�វ�ន េចញ ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច
ផតុកណំត់

បណ�េយាធាអាេមរ�ក ឬកណំតេ់ហត្ុរពាង សាខាេយាធាែដលបណ� ឬកណំតេ់ហតុ
្រពាង្រត�វ�នេចញ

ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច
ផតុកណំត់

អត�ស��ណបណ�របសអ់�កេ�ក�ុងបន�ុកេយាធា សាខាេយាធាែដលអត�ស��ណបណ�្រត�វ
�នេចញ

ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច
ផតុកណំត់

បណ�អ�កេដរីក�៉លឈ់�ួញឆា�ំេឆ�រសម្ុរទអាេមរ�ក ឆា�ំេឆ�រសម្ុរទអាេមរ�ក ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច
ផតុកណំត់

ឯកសារកលុសម�័ន�ជនជាតេិដមីអាេមរ�ក កលុសម�័ន�ែដលឯកសារ្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាច 
ទទលួយក�ន

បណ�េបីកបរែដលេចញេដាយអាជា�ធររដា�ភ�ិលកាណាដា េខត� ឬែដនដែីដលបណ�្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាច
ផតុកណំត់
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ប�� ីគ៖ ឯកសារែដលអះអាងការអន�ុ�តការងារ
ចំណងេជីងឯកសារ អាជា�ធរែដលេចញឯកសារ េលខឯកសារ កាលបរ�េច�ទ ផុតកណំត់

បណ�សន�ិសខុសង�មែដលមិន្រត�វ�នដាកក់ហំតិស្រមាប់ការងារ INS ឬ DHS រដ��លសន�ិសខុសង�ម ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

បងា�នៃ់ដពាក្យសុបំណ�សន�ិសខុសង�ម រដ��លសន�ិសខុសង�ម ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

សបំ្ុរតប��កក់េំណីតេ�បរេទស (FS-៥៤៥, DS-១៣៥០) ្រកសងួការបរេទសសហរដ�អាេមរ�ក "N/A" គអឺាច
ទទលួយក�ន

"N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

សបំ្ុរតកេំណីត កងុស៊លុ េ� បរេទស (F-២៤០)  កងុស៊លុែដលរ�យការណ៍្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

ច�ប់ េដមី ឬេសចក�ី ចម�ងសបំ្ុរតប��ក ់កេំណីត ែដលេចញ េដាយ រដ� ឬែដនដី
របសស់ហរដ�អាេមរ�ក ែដលមាន្រតា ផ�ូវការ

រដ�ែដលសបំ្ុរតកេំណីត ្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

ឯកសារកលុសម�័ន�ជនជាតេិដមីអាេមរ�ក កលុសម�័ន�ែដលឯកសារ្រត�វ�នេចញ ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

អត�ស��ណបណ�ស��តអិាេមរ�ក (ទ្រមងែ់បបបទ I-១៩៧) INS ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

អត�ស��ណបណ�ស្រមាប់ការេ្របី្រ�សស់��ត ិពលរដ� សហរដ�អាេមរ�ក 
(ទ្រមងែ់បបបទ I-១៧៩)

INS ត្រម�វឱ្យមាន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

ឯកសារអន�ុ�តការងារែដលេចញេដាយ DHS េ្រ�ពឯីកសារែដលមានែចង
ក�ុងប�� ីក

្រកសងួសន�ិសខុមាតភុមិូសហរដ�អាេមរ�ក ត្រម�វឱ្យមាន ត្រម�វឱ្យមាន មិនអាចផតុកណំត់

ប��ី  ខ (បន�)៖ ឯកសារែដលអះអាងអត�ស��ណស្រមាប់មនសុ្សែដលមានអាយេុ្រកាម 18 ឆា�ំែដលមិនអាច
បងា�ញប��ីឯកសារ ខ ែដលមានរាយខាងេលី

ចំណងេជីងឯកសារ អាជា�ធរែដលេចញឯកសារ េលខឯកសារ កាលបរ�េច�ទ ផុតកណំត់

កណំត្់រតាសាលា ឬបណ�រ�យការណ៍ សាលាែដលកណំត្់រតា ឬបណ�រ�យការណ៍្រត�វ�នេចញ "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

កណំត្់រតាគ�ីនកិ េវជ�បណ�ិត ឬមន�ីរេពទ្យ គ�ីនកិ េវជ�បណ�ិត ឬមន�ីរេពទ្យែដលកណំត្់រតា្រត�វ�នេចញ "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន

កណំត្់រតាមណ�លែថទំា ឬសាលាមេត�យ្យ កណំត្់រតាមណ�លែថទំា ឬសាលាមេត�យ្យែដលកណំត្់រតា
្រត�វ�នេចញ

"N/A" គអឺាចទទលួយក�ន "N/A" គអឺាចទទលួយក�ន
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សណួំរមយួចនំនួែដលអ�កអាចមានអំពទី្រមងែ់បបបទ I-9
អ�កអាចែស�ងរកពត័ម៌ាន បែន�មអំពទី្រមងែ់បបបទ I-9 េ�េលេីគហទពំរ័ uscis.gov/i-9-central។

1. េតពីលរដ�មានស��ត ិនិងពលរដ�គា�នស��ត ិអាេមរ�ក ្រត�វបំេពញទ្រមង់ែបបបទ I-9 ែដរឬេទ?
�ទ/ចាស ខណៈេពលែដលពលរដ�មានស��ត ិនងិពលរដ�គា�ន ស��ត ិ អាេមរ�ក មានសទិ�ិទទលួ�ន ការងារ េដាយស�័យ្របវត�ិ ពកួេគក្៏រត�វែត បងា�ញ ឯកសារ ែដល្រត�វការ នងិបំេពញទ្រមងែ់បបបទ 
I-9, ការេផ��ងផា�តស់ទិ�ិទទលួ�នការងារផងែដរ។ ពលរដ�មានស��តអិាេមរ�ករមួមានមនសុ្សែដលេកតីេ�ក�ុងសហរដ�អាេមរ�ក ពរ័តរូ�ក ូេកាះហា�ំ េកាះវ�ជនី របស ់សហរដ�អាេមរ�ក នងិសហធនៃន េកាះ
ម៉ារ�អាណា ខាងេជងី។ ពលរដ�គា�នស��ត ិអាេមរ�ក គជឺាបគុ�លែដល ជពំាក ់ភក�ីភាព អចៃិ�ន�យច៍េំពាះសហរដ�អាេមរ�ក ែដលរមួមាន អ�កែដលេកតីេ�សាម័រអាេមរ�ក រមួទំាង េកាះសា�ន ផងែដរ។ ពលរដ�ៃន
សហពន័�រដ�មី្រក�េនសុ ី(FSM) នងិ សាធារណៈរដ� េកាះម៉ាសស់ល (RMI) គជឺាពលរដ�គា�នស��តអិាេមរ�ក េទាះបីជាពកួេគមានសទិ�ិេធ�ីការេ�សហរដ�អាេមរ�កកេ៏ដាយ។

2. េតខី�ុំអាចសុំឱ្យនិេយាជិតបងា�ញឯកសារជាកល់ាកមួ់យេ�េពលបំេពញទ្រមង់ែបបបទ I-9 �នេទ?
េទ នេិយាជតិអាចេ្រជសីេរ�ស ឯកសារណាមយួ ែដលពកួេគបងា�ញពបី��ីឯកសារែដលទទលួយក�ន។ អ�ក្រត�វែតទទលួយកឯកសារណាមយួ (ពបី��ី ក) ឬការរមួប��ូលគា�ៃនឯកសារ (មយួពបី��ី 
ខ នងិមយួពបី��ី គ) ែដល�នរាយក�ុងទ្រមងែ់បបបទ I-9 េហយី�ន រកេឃញីេ�ក�ុងែផ�កទ ី12.0 ែដលសមេហតផុលហាក ់ដចូជាពតិ្រ�កដ នងិទាកទ់ង នងឹបគុ�លែដល បងា�ញ ឯកសារទំាងេនាះ។ 
ការេធ�ីផ�ុយពេីនះ អាចជាការអនវុត�ការងារ ែដលទាកទ់ង នងឹ អេនា�្របេវសនមិ៍នមានភាពយតុ�ិធម៌ ែដលបំពាន្របការៃនការ ្របឆំាងការេរ�សេអីងេ�ក�ុង INA។ អ�ក មិន ្រត�វ ្រប្រពតឹ�ិដាក ់បគុ�ល ែដល មាន
របូរាង នងិ/ឬ មាន សេំឡង បរេទស ខសុៗ គា� ក�ុង ដេំណីរ ការ េ្រជសីេរ�ស ជលួឱ្យបេ្រមីការ ឬ ការ េផ��ងផា�ត ់េឡយី។

េដមី្បទីទលួ�ន ពត័ម៌ានបែន�មអំពកីារេរ�សេអីងក�ុងអំឡងុ េពលដេំណីរការទ្រមងែ់បបបទ I-9 សមូទាកទ់ង ែខ្ស ទរូសព� បនា�នន់េិយាជករបស ់IER តាមរយៈេលខ 800-255-8155 (TTY ស្រមាប់
មនសុ្សថ�ង ់ឬព�ិកសា�ប់៖ 800-237-2515) ឬចលូេ�កានេ់គហទពំរ័របសព់កួេគេ� justice.gov/ier។

3. េតអី�ីជាទនួំលខសុ្រត�វរបស់ខ�ុំទាកទ់ងនឹងភាព្រតមឹ្រត�វៃនឯកសារែដលនិេយាជិតបងា�ញមកខ�ុំ?
អ�ក្រត�វែតពនិតិ្យេមីលឯកសារច�ប់ េដមីជាលក�ណៈរបូវន័� េហយី្របសនិេបីឯកសារទំាងេនាះបងា�ញេដាយសមេហត ុផលថាជាឯកសារពតិ នងិទាកទ់ង នងឹបគុ�ល ែដល បងា�ញឯកសារទំាងេនាះ អ�ក
្រត�វែតទទលួ យក ឯកសារ ទំាងេនាះ។ ការេធ�ីផ�ុយពេីនះ អាច ជាការអនវុត�ការងារ ែដលទាកទ់ង នងឹ អេនា�្របេវសនែ៍ដលមិនមានភាពយតុ�ិធម៌។ ្របសនិេបីឯកសារមិនហាកដ់ចូជាពតិ ្រ�កដ េដាយ សម
េហតផុល ឬមិនទាកទ់ងនងឹបគុ�ល ែដលបងា�ញ ឯកសារ ទំាងេនាះ េនាះអ�កមិន្រត�វទទលួយក ឯកសារ ទំាងេនាះ េឡយី។
េទាះយ៉ាងណាកេ៏ដាយ អ�ក្រត�វែតផ�លឱ់កាស ដលន់េិយាជតិ េដមី្បបីងា�ញឯកសារេផ្សងេទ�តពបី��ីឯកសារែដលទទលួយក�ន។

4. េតខី�ុំអាចទទលួយកឯកសារជាច�ប់ចម�ង ពនិីេយាជិត�នេទ?
េទ នេិយាជតិ្រត�វែតបងា�ញឯកសារច�ប់ េដមី។ ករណីេលកីែលងែតមយួគតគ់ថឺានេិយាជតិអាចបងា�ញ េសចក�ី ចម�ងសបំ្ុរតប��ក ់កេំណីត។

5. េតេី�េពលណាែដលនិេយាជិតអាចបងា�ញបងា�ន់ៃដ ស្រមាប់ឯកសារជំនួសឱ្យឯកសារជាកែ់ស�ងពបី��ីឯកសារែដលទទលួយក�ន?
“វ�ធានស�ីពបីងា�នៃ់ដ” ្រត�វ�នបេង�ីត េឡងីេដមី្ប ី្រគបដណ�ប់  េល ីសា�នភាពែដលនេិយាជតិ្រត�វ�នអន�ុ�តឱ្យេធ�ីការេ�េពលេ្រជសីេរ�សឱ្យបេ្រមីការដបំងូ ឬការេផ��ងផា�តេ់ឡងីវ�ញ ប៉ែុន�មិនមាន
ឯកសារជាកែ់ស�ងែដល�នរាយក�ុងប��ីឯកសារែដលទទលួយក�ន។ អ�កមិនអាចទទលួយកបងា�នៃ់ដែដលបងា�ញថានេិយាជតិ�នដាកព់ាក្យសុេំចញលខិតិអន�ុ�តការងារដបំងូេនាះេឡយី។ 
សមូេមីលែផ�កទ ី4.3 បងា�នៃ់ដែដលទទលួយក�ន ស្រមាប់ពត័ម៌ានបែន�ម។

6. និេយាជិតថ�ី របស់ខ�ុំ�នបងា�ញឯកសារពរីច�ប់  េដីម្បបំីេពញ ទ្រមង់ែបបបទ I-9 ែដលឯកសារ នីមួយៗ មាន នាម្រតកលូ េផ្សងគា�។ ឯកសារមួយ្រត�វ
នឹងេឈា�ះែដលគាត�់នប��ូលក�ុងែផ�កទ ី1។ និេយាជិតរបូេនះ�នពន្យល់ថា គាតេ់ទបីែតេរ�បការ និងប�ូរនាម្រតកលូ បុ៉ែន�មិនទាន់�ន ប�ូរេឈា�ះ េ�េលី
ឯកសារេផ្សងេទ�ត។ េតខី�ុំអាចទទលួយកឯកសារែដលមានេឈា�ះេផ្សង�នេទ?
អ�កអាចទទលួយកឯកសារែដលមានេឈា�ះខសុពេីឈា�ះ ែដល�នប��ូលក�ុងែផ�កទ ី1 ដរាបណា ឯកសារ េនាះ ទាកទ់ង នងឹនេិយាជតិេដាយសមេហតផុល។ អ�កកអ៏ាចភា�ប់្រកដាសសមា�ល ់ខ�ីមយួ
េ�នងឹទ្រមងែ់បបបទ I-9 របសន់េិយាជតិ ែដលប��ក ់ពេីហតផុល ែដលមានេឈា�ះខសុគា�េនាះ រមួជាមយួ នងឹ ឯកសារគំា្រទ  ែដលគាតផ់�ល។់ នេិយាជតិអាចផ�លស់ណំុំឯកសារេដមី្បគំីា្រទការផា�សប់�ូរ
េឈា�ះ ប៉ែុន�មិនចំា�ចត់្រម�វឱ្យេធ�ីដេូច�ះេទ។ ្របសនិេបីអ�កកណំតថ់ាឯកសារែដលមានេឈា�ះេផ្សងមិនហាកដ់ចូជាពតិ្រ�កដេដាយសមេហតសុមផល នងិមិន ទាកទ់ងនងឹនេិយាជតិេនាះ អ�កអាចសុំ
ឱ្យគាតផ់�ល ់ឯកសារ េផ្សងេទ�តពបី��ីឯកសារែដល ទទលួយក �ន េ�េលទី្រមងែ់បបបទ I-9។

7. េឈា�ះេ�េលីឯកសារែដលនិេយាជិតរបស់ខ�ុំបងា�ញមកខ�ុំ ្រត�វ�នសរេសរខសុពេីឈា�ះែដលពកួេគ�នប��ូលក�ុង ែផ�កទ ី1 ៃនទ្រមង់ែបបបទ I-9។ 
េតខី�ុំអាចទទលួយកឯកសារេនះ�នេទ?
្របសនិេបីឯកសារមានបែ្រមប្រម�ល អក�រាវ�រទុ�បន�ិចបន�ួច េហយីនេិយាជតិមានការពន្យលស់មេហតផុលស្រមាប់បែ្រមប្រម�លេនាះ ឯកសារេនាះអាចទទលួយក�ន ដរាបណា អ�កេពញចតិ�ថា ឯកសារ
េនាះហាកដ់ចូជាពតិ្រ�កដ នងិទាកទ់ងនងឹនេិយាជតិ។


