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េតពា�ក PUBLIC
CHARGE

មាននីយាងណា?

Public charge គឺជាពា�កែដលម�ន�ីអេន��បែវសសំេដេទ�បជាពលរដ�ែដលពឹងពាក់ជំនួយកិច�
សេ�ង�ះពឺរដ�ាភឺបាល សំរាប់ជាេសចក�ីឧបត�ម�តំៃលចាំបាច់ៃនការរស់េនរាល់ៃថ�។ េនៃថ�េនះ ម�ន�ឺផ�ូវការកំពង់
សេង�តេមលេទេល េសចក�ីកត�ាជាេ�ចន�បេភទក�ុងេពលវនិីច�័យថាេតជនម�ាក់េនះអាចទំនងគួរជាជន public
charge ក៏ប៉ែន�កម�វធីី�បេយ ជន៍ៃនសាធារណះែដលេគបានចាត់ទុកក�ុងែផ�កេនះបានេចញែតពី 
កម�វធីី�បាក់ជំនួយសេ�ង�ះ ដូចជាកម�វធីី (Temporary Assistance for Needy Families) និងកម�វធីីែថរក�ាយាង
ែវងេនមន�ីរព�ាបាល(long-term nursing home care)ែដលរដ�ាភីបាលបានេចញៃថ�ជាជំនួយេអយ។

េតការផ�ាស់ប�ូរ
ទាំងអស់េនះ 
នឹងអាចមាន
ដូចេម�ច?

ច�ាប់�គប់�គង public charge ទាំងអស់េនះមិនទាន់មានការផ�ាស់ប�ូរេនេឡយេទ េនក�ុង�បេទសសហរដ�អា
េមរចិ(U.S.) ។ បុ៉ែន� �កសួងសន�ិសុខមាតុភូមិ Department of Homeland Security (DHS) ចង់េធ�េអយ public
charge ជាការែញកធាតុយាងតឹងរងឺ េហយេគក៏ចង់ដាក់ ទម�ន់ជាេ�ចនេទេលជនមួយចំនួន េនេលខាង អាយុ
�បាក់ចំណូល ស�ានភាពសុខភាព នឹងក�មិតភាសាអង់េគ�សរបសេគម�ាក់ៗ ពួកេគក៏ចង់បូករមួចំែនកខ�ះៗេទ
េលកម�វធីី សុខភាព អាហារបំប៉ន ទីលំេនដ�ាន ជាមូយការវនិីច�័យទាំងអស់េនះផងែដល។ ការរមួប��ូ លទាំង
អស់េនះមានេទេលកម�វធីី non-emergency Medicaid  េពទ�គ�ានអាសន� Medicare Part D Low-income
Subsidy (េនះជាការជួយេទមនុស�អត់មាន�បាក់ចំណូលេ�ចនែដលមិនមានលទ�ភាពទិញថ�ាំេពទ�) កម�វធីី
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ឬ កម�វធីី food stamps កម�វធីី Section 8 housing
vouchers និង  កម�វធីីឱយ�បាក់ជំនួយទីលំេនដ�ាន subsidized public housing។

េតការផ�ាស់ប�ូរ
ទាំងអស់េនះ 
អាចប៉ះពាល់

េទេល
អ�កណាែដ?

ការផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះអាចប៉ះពាល់េទេល:
ពលរដ�ែដលកំពង់ដាក់ពា�កេស�សំុសិទ�រស់េនែដលេហថា lawful permanent residents ( LPR ឬ Green
Card holders) េនក�ុង�បេទសសហរដ�អាេមរចិ(U.S.)។
ពលរដ�ែដលជាអ�ក LPRs ក៏ប៉ែន�អ�កបានេទេ�ក�បេទសសហរដ�អាេមរចិេលសរយះេពល ៦ែខ េហយអ�ក
ចង់�តលប់ចូលមក�បេទសសហរដ�អាេមរចិ (U.S.) វញី។
អ�កែដលមិនែមនជាជនអេន��បេវសន៍េហថា Nonimmigrant visa holders (ដូចជា កូនសិស� ជនេទសចរ
អ�កេធ�ការបេណ� ះអាសន�) េហយអ�ចទាំងអស់េនះចង់បានការរស់េនបន�រេទេទ�ត ឬ ចង់ដូរវហី�ា(visa)
េទជាអ�ីេផ�ងេទ�ត។
ជនជាតិេនេ�ក�បេទសែដលចង់ែស�ងរកការចូលមក ឬការចូលមកវញីម�ងេទ�ត

This resource was developed by Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles, 10/17/18.

ការផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះមិនបានប៉ះពាល់េទេល:
ពលរដ�ែដលកំពង់ដាក់ពា�កសំុចូលស�� ាតិ
ពលរដ�ែដលបានចូលស�� ាតិេហយ

បែន�មេទ�ត ការផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះមិនបានប៉ះពាល់េទេល�ក�មអេន��បែវសន៍ទាំងឡាយេនះេទ:
ជនេភ�សខ�ួន
ជនសំុសិទ��ជកេកន
ជនែដលបានរងេ�គះខាងការជួញដូរមនុស� ខាងអំេពហឺង�ារ និងជនរងេ�គះ ឬជនសាក�ីៃនបទឧ�កិដ�កម�
ធ�ន់ធ�រ (េហយអ�កទាំងអស់េនះកំពុងដាក់ពា�កសំុវហី�ា ឬបានទទួលវហី�ាេហយែដលេហថា (T or U visa)



េតកាផ�ាស់ប�ូរ
ទាំងអស់េនះ
អាចេកតេឡង
េនេពលណា

ែដល?

ការេស�សំុៃនការផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះ បានេកតេឡងេនក�ុងសហព័ន�ចុះេឈ�ះ Federal Register េនេល
ៃថ�ទី១០ ែខ តុលា ឆ�ាំ ២០១៨ េហយសាធារណៈ  និងបានឪកាសផ�ល់ជូនមតិយបល់សរេសេទវញី សំរាប់60ៃថ�
េនក�ុងអំឡុងេពលដំេណ រការមួយ ែដលេហថា រយៈេពលសាធារណៈផ�ល់មតិេយបល់ (the public comment
period)។ រដ�ាភិបាល�ត�វែតមានត�ម�វការ ពិនិត�មតិណាមួយែដលមានជាលក�ណះពិេសស េហយរដ�ាភិបាល
នឹង�ត�វេឆ�យតបពីមតិទាំងអស់េនះេទវញី មុនេពលេធ�ការសេ�មចចិត�េទេលច�ាប់វនិីច�័យចុងេ�កយ។ ក�ុង
ចំនួនសរបុដំេណ រេធ�ការវនិីច�័យទាំងអស់េនះ េគនិងអាច�ត�វចំណាយេពលជាបីបួនែខ ឬេ�ចនេពលែថមេទ�ត។
អ�កគួរែតបន�ការចុះេឈ�ះចូល និងការេ�ប�បាស់េលកម�វធីី សុខភាព អាហារបំប៉ន ទីលំេនដ�ាន ែដលជាការ
សំខាន់សំរាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ�ក។ ឥឡូវេនះ  ការផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះមិនទាន់មានការេកត
េឡងេនក�ុង�បេទសសហរដ�អា 
េមរចិ (U.S.) េហយមានែតកម�វធីី�បាក់ជំនួយ និងកម�វធីីែថរក�ាយាងែវងេនមន�ីរព�ាបាលបុ៉េន�ះេទ និងអាចចាត់
ទុកថាអ�កទាំងអស់េនគឺជាជន public charge េនេពលេគេធ�ការ�ត�តពិនិ�ត។ 

េនេពលបុគ�លម�ាក់នុស�ក�ាយជាជន public charge ម�ន�ីអេន��បែវសន៏និង�ត�វយកកត�ា អាយុ ខាងសុខភាព
�ទព�សកម� �បាក់ចំណូល ស�ានការណ័របស់�គ�សារអ�ក ការសិក�ាចំេណះដឹង និងភាពជំនាញការេផ�ងៗ ជា
េ�ចនទាំងអស់េនះយកមកបួករមួពិនិត�េឡងវញី។ការសំរាច់វនិិច�័យពីការចារណាេនះ�ត�វេធ�ការវនិិច�័យេទេល
ស�ានភាពរបស់បុគ�លផ�ាល់ខ�ួនម�ាក់ េចញពីការពិចារណាេទេលកត�ាជាេ�ចនេទ�តេផ�ងេទ�ត មិនែមនេមល
េទែតចំណុចមួយ ដូចជាេសចក�ីថាេតអ�កបុក�លេនះបានេ�បការជំនួយពីសាធារណះរដ�ណាមួយេទ។

សូមេលកអ�កនិយាយ�បាប់អំពីេរ�ងរបស់េលកអ�ក។ អ�កអាចសរេសរសំបុ�តេផ�េទក�ុងកំលុងេពលសាធារណៈ
ផ�ល់មតិេយបល់ (the public comment period)។ េយងខ�ុំបានព�ាយាមេធ�េអយអ�កមានការងាយ�ស�ល
េនេពលអ�កដាក់មតិេយបល់េដយបានបេង�ត    បណ� ាញេគហទំព័រសំរាប់អ�កេនេពលអ�កេផ�មតិេយបល់េទ
�កសួងការពារមាតុភូមិ DHS េន: bit.ly/AAAJ-public-charge េដយេហតុថា �កសួងការពារមាតុភូមិ DHS ភាគ
េ�ចននិងបានេឆ�យតបពីមតិេយបល់របស់អ�កេបសិនជាការសរេសរេរ�ងរបស់អ�កខុសពីេគ សូមេលកអ�ក
សរេសរជាេរ�ងរបស់អ�ក និងេហតុផលអ�ីៃនការេស�សំុផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះនិងអាចប៉ះពាល់េទេលអ�ក ឬ
�គ�រសាររបស់អ�ក េទេលគំរលិូខិតេនេលេគហទំព័រ(website)េនះ ។ 
េគហទំព័រ សហព័ន�ចុះេឈ�ះ Federal Register website ទទួលយកលិខិតមតិេយបលរបស់អ�កជាភាសារ
អង់េគ�សែតមួយគត់ េបសិនការសរេសរជាភាសារែខ�រគឺជាការងាយ�ស�លសំរាប់អ�ក អ�កអាចសរេសរលិខិតទាំង
អស់េនះជាភាសាររបស់េលកអ�កេដយមានកាបក�សាយសិនជាមុនសិនេនេពលដាក់ពា�កលិ 
ខិតេនះចូលេទ។ អ�កអាចទាក់ទងតំណាងសមាជ Congressional representative របស់អ�កេនេលខទូរស័ព�
202-224-3121 ផងែដល េដម�ីផ�ល់ដំណឹងថាេតេហតុអ�ីកម�វធីី សុខភាព ទីលំេនដ�ាន អាហារបំប៉ន យាងេ�ចន
ទាំងអស់េនះមានសារាក់សំខាន់េទលីអ�ក និង�ក�ម�គ�សាររបស់អ�ក េហយសូម�បាប់ផងែដលថាេតការផ�ាស់ប�ូរ
ទាំងអស់េនះនិងប៉ះពាល់េទេលអ�ក បែន�មពីេលេនះេទ�តសូមអ�ក�បាប់អំពីេសចក�ី�បឆាំងរបស់អ�កៃនការផ�ាស់
ប�ូរទាំងអស់េនះផងែដល។ សូមេលកអ�កជ�ម�ញនាក់ជិតខាង �គ�សារ និងមិត�ភ័ក�របស់អ�កេអយគាត់ទាំងអស់
ផ�ល់មតិេយបល់ េដម�ីេអយសំេលងរបស់គាត់ទាំងអស់េនះបានឮផងែដល។ េយងនឹងព�ាយាមេធ�ការទាំង
អស់គ�ាេដម�ីជាការ�បឆាំងេទវញី និងជាការជំទាស់េទេលច�ាប់ទាំងអស់េនះែដលេអយទុក�េទសមកញាតិ
សន�ាន និង    សហគមន៏របស់េយងទាំងអស់គ�ា្។ 

េតច�ាប់ផ�ាស់ប�ូរ 
ថ�ីេនះអាចប៉ះ 
ពាល់ដល់ខ�ុំ 

យាងណាែដល?

េតខ�ុំ �ត�វេធ� 
យាងណាេដម�ី 
ប��ប់ការផ�ាស់
ប�ូរទាំងអស់េនះ
កំុេអយេកត 

េឡង?

This resource was developed by Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles, 10/17/18.

េបសិនជាេលកអ�កមានការ�ព�យបារម� និងមានសំនួរ ឬចង់
បានលិខិតគំរសំូរាប់សរេសរសូមទូរសព�័េទេលខ:

ភាសាអង់េគ�ស/េផ�ងេទ�ត 
888.349.9695 

ភាសាែខ�រ: 
800.867.3126

ភាសាកូេរ:៉ 
800.867.3640

ភាសាហ�ីលីពីន: 
855.300.2552 

ភាសាៃថ: 
800.914.9583 

ភាសាេវ�តណាម: 
800.267.7395

ភាសាចិន:   
800.520.2356 

ភាសាហិណ�ូ :  
855.971.2552

�ស�ីជនរងេ�គះេនក�ុងកម�វធីី Violence Against Women Act (VAWA) ែដលមានសិទ�សំុដាក់ពា�ក
រស់េនក�ួនែអង។
អ�កបុក�លសំខាន់ធនិតិជនអេន��បែវសន៍
និង�ក�មមួយជំនួនេទ�តែដលមានទំនាក់ទំនងជាពិេសសជាមួយសហរដ�អាេមរចិ(U.S.) ឬ ជនែដលបាន
មកដល់ក�ុង�បេទសេនះពីកម�វធីីសប�ុរសជនមួយជំនួនខ�ះ។

បែន�មេទ�ត ការផ�ាស់ប�ូរទាំងអស់េនះមិនបានប៉ះពាល់េទេល�ក�មអេន��បែវសន៍ទាំងឡាយេនះេទ:

http://bit.ly/AAAJ-public-charge

