
ធនធានពលរដ្ឋ (Citizenship Resources) 

 
ជំនួយផ្នែកច្បាប់ 

 

យុទ្ធនាការថ្មីដដ្ើម្បីពិនិត្យ និងជំនួយភាពជាពលរដ្ឋអាដម្រកិាងំ 

ដៃគូរបស់ New Americans Campaign (NAC) ររៀបចំព្រឹត្ត ិការណ៍ដៃលអ្នក

ចូលរមួមិនបាច់បង់ដលៃ រៃើមបីជួយដននកចាប់ៃល់អ្នករស់រៅរលើទឹកៃីសហរៃឋ

អារមរកិជាអ្ចិដ្នត យ៍ បូករមួទងំការរិនិត្យ និងជំនួយចំរ ោះភារ

ជារលរៃឋអារមរកិាំង ។ សព្ាប់រ័ត្៌ានបដនែម អ្ំរីការរិនិត្យ 

និងជំនួយចំរ ោះភារជារលរៃឋអារមរកិាំងនាររលអ្នាគត្ 

សូមទក់ទងមកកាន់អាសយដ្ឋឋ ន nacphiladelphia@gmail.com 

 

ដេវាកម្មផ្នែកច្បាប់អដនាោ ប្បដេេន៍ Esperanza (Esperanza Immigration 

Legal Services) 

Esperanza ាននតល់ជូនរសវាកមមដននកចាប់រដ្ឋយផ្ទា លៃ់លរ់លរៃឋសហរៃឋ

អារមរកិដៃលានចំណូលទប និងអ្នករស់រៅរលើទឹកៃីសហរៃឋអារមរកិ

ដៃលរកើត្រៅព្បរទសរនេង ព្រមទងំព្កមុព្គួសាររបស់រួករគ ដៃលព្ត្ូវការ

ជំនួយដននកកិចចការអ្រនាត ព្បរវសន៍ ។ 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA19140 

(215) 324-0746 រលខបនត 298 

 

HIAS Pennsylvania 

HIAS Pennsylvania ាននតល់ជូនរសវាកមមជំនួយដននកចាប់អ្រនាត ព្បរវសន៍ 

និងការតំងទីលំរៅរបស់ជនរ ៀសខល នួ ៃល់ជនអ្រនាត ព្បរវសន៍ 

និងជនរ ៀសខល នួ រៅកន ុងរៃឋរននស ីលរវៀរនៀ ។  

2100 Arch Street – 3th Floor 

Philadelphia, PA19103 

(215) 832-0900 

 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លដេវាកម្មេញ្ជា ត្ិ (Nationalities Services Center) 

Nationalities Services Center (NSC) ាននតល់ជូនរសវាកមមត្ំណាងដននក

ចាប់ៃលអ់្នកានចំណូលទប  ក់រ័នធនឹងបញ្ហា ចាប់អ្រនាត ព្បរវសន៍ ។ របើ

រោកអ្នកចងរ់ិរព្រោះរោបលប់ដនែម សូមរៅទូរស័រាមករយើងខុ្ំ ។ 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA19107 

(215) 893-8400 

 

 
ការអប់រំពលរដ្ឋ (Citizenship Education) 

 

បណ្តោ ញេកម្មភាពពលរដ្ឋប្កងុហ្វ៊ីឡាផ្ែលដហ្យៀ (Philadelphia 

Citizenship Action Network) 

Philadelphia Citizenship Action Network (PCAN) ាននតលជូ់ន

ការបរព្ងៀនអ្ំរីភារជារលរៃឋអារមរ ិកាំង រដ្ឋយមិនគិត្ព្បាក់ឈ្ន លួ ។ 

 

ថ្នន ក់មជឈមណឌ លព្កងុ - ការច ោះរ ម្ ោះចូលររៀន ៖ ដលៃទី 5 ដខមីនា រា៉ោ ង 

9:30នាទីព្រឹក ។ អ្នកព្ត្ូវចូលរមួកន ុងវគគរនោះ រហើយសូមយកមកជាមួយនូវ

ប័ណណ ការសាន ក់រៅរលើទឹកៃសីហរៃឋអារមរកិជាអ្ចិដ្នត យ៍ (ប័ណណ ដបត្ង) រៃើមបី

ច ោះរ ម្ ោះចូលររៀន។ ការវាយត្ដមៃភាសាអ្ង់រគៃស ៖ ដលៃទី 12 ដខមីនា រា៉ោ ង 

9:30នាទីព្រឹក-រា៉ោ ង12:00នាទីដលៃព្ត្ង់ ។ កាលវភិាគររៀន ៖ ដលៃអ្ង្គគ រ 

និងដលៃព្រហសបត្ត ិ៍ រីរា៉ោ ង 9:30នាទីព្រឹក-រា៉ោ ង12:00នាទីដលៃព្ត្ង់ ។ 

ថ្នន ក់ររៀន ចាប់រនតើមរីដលៃទី 14 ដខមីនា ៃល់ដលៃទី 23 ដខឧសភា ។ ទីកដនៃង

បរព្ងៀន ៖ 100 S. Broad St, 10th Floor, Philadelphia, PA 19110 ។ 

សូមរៅទូរស័រាមករលខ 215-832-0912 សព្ាប់រ័ត្៌ានបដនែម ។ 

 
ម្ជឈម្ណ្ឌ លដរៀនេូប្ត្េហគម្ន៍ (Community Learning Center) 

Community Learning Center ាននតល់ជូនថ្នន ក់ររៀនអ្ំរីភារជារលរៃឋ

អារមរកិាំង រដ្ឋយឥត្គិត្  ដលៃ ។ 

229 N. 63rd St. 

Philadelphia, PA19139 

(215) 426-7940 

 

ដេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ Esperanza (Esperanza Legal Services) 

ការបរព្ងៀនអ្ំរីភារជារលរៃឋអារមរកិាំង រដ្ឋយឥត្គិត្ដលៃ 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA19140 

(215) 324-0746 រលខបនត 298 

 

HIAS Pennsylvania 

កមម វធិី HIAS Pennsylvania Citizenship ាននតល់ការអ្ប់រអំ្ំរីការ

ចូលសញ្ហា ត្ិអារមរកិាំង និងរសវាកមមដននកចាប់ ៃល់អ្នកដៃលានព្បាក់

ចំណួលទប មន សេចាស់ ព្រមទងំរលរៃឋជាជនរិការ រៅទូទងំព្កងុ ។ 

2100 Arch Street – 3th Floor 

Philadelphia, PA19103 

(215) 832-0900 

 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លដេវាកម្មេញ្ជា ត្ិ (Nationalities Services Center) 

Nationalities Services Center (NSC) ានបរព្ងៀនអ្ំរីការរព្ត្ៀមខល នួរធវ ើជា

រលរៃឋអារមរកិាំង ។ ការបរព្ងៀនរនោះ គឺព្ត្ូវបង់ដលៃចំនួន $200 

សព្ាប់វគគ ដៃលានរយៈររល 10 សបាត ហ៍ ដៃលររៀនរីរៃងកន ុងមួយសបាត ហ៍ 

កន ុងមួយៃងានរយៈររល 2.5 រា៉ោ ង ។ 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA19107 

(215) 893-8400 

 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លស្្វគម្ន៍ពលរដ្ឋដននេីុលដេដនៀថ្មី (Welcoming Center for 

New Pennsylvanians) 

Welcoming Center for New Pennsylvanians ាននតល់ជូនការ

បណុ្ោះបណាត លអ្ំរីការចូលរមួរបស់រលរៃឋ ការបរព្ងៀន

អ្ំរីការរិនិត្យរ័ត្៌ាន និងការចូលសញ្ហា ត្ិ ជួយបំររញ កយស ំចូលសញ្ហា ត្ិ 

ានថ្នន ក់បរព្ងៀនអ្ំរីភារជារលរៃឋអារមរកិាំង ថ្នន ក់បរព្ងៀនអ្ង់រគៃស

ជាភាសាទីរីរ និងានការបញ្ជ នូរៅកាន់រសវាកមមដននកចាប់ 

តមរយៈកមម វធិី សមមភារដនភារជារលរៃឋ (Citizenship in Action) របស់

រួករគ ។ 

1617 JFK Blvd., Suite 555 

Philadelphia, PA19103 

(215) 557-2626 

ការដកងបនល ំដេវាកម្មអដនាោ ប្បដេេន៍ ៖ អែកគ្មម នេម្ត្ថភាពនោល់ដេវាកម្ម

អដនាោ ប្បដេេន៍ (Notario Fraud) 

គឺានដត្រមធាវ ើដៃលានអាជាា ប័ណណ  ឬអ្នកត្ំណាងដៃល

អាចយកជាបានការ ដត្ប៉ោ រណាណ ោះដៃលទទួលបានការអ្ន ញ្ហា ត្ 

និងានគ ណវ ឌ្ឈន៍ រៃើមបីជួយអ្នក ចំរ ោះសំណ ំររឿងអ្រនាត ព្បរវសន៍ ។ របើអ្នក

រជឿថ្ន ខល នួជាជនរងរព្រោះរីការឆរបាកដននករសវាកមមអ្រនាត ព្បរវសន៍ 

សូមរៅទូរស័រាមករលខ Philly 311 រដ្ឋយការច ចរលខ 3-1-1 ឬ (215) 

686-8686 ។ 

ទាក់ទ្ងម្កដយើងខ្ញំ 

សព្ាប់ជំនួយកន ុងការដសវងរកអ្វ ើៗដៃលានកន ុង

ធនធានទងំអ្ស់រនោះសូមទក់ទងជាមួយ ការោិល័យកិចចការ

អ្រនាត ព្បរវសន៍ (Office of Immigrant Affairs) តមអាសយដ្ឋឋ ន 

OIA@phila.gov ឬរលខ (215) 686-4412 ។  

អ្នកអាចទទួលបានរ័ត្៌ានរីរយើងខុ្ំតម Facebook និង Twitter រៅឯ 

@PhillyOIA 


