
ការដាក់ពាក្យសុំថ្មី (មិន អស ់ប្រាក់) 

ប្តូរ ព័ត៌មាន ននៅក្នុង ប័ណ្ណ (មិន អស ់ប្រាក់) (អ្នកត្រូវយកមកជាមួយនរូវប័ណ្ណ IDNYCដែលហួសសុពលភាពមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លចុះឈ ម្ ះឈែើម្បីប្តូរឈ ម្ ះឬប្តូរអាសយែ្ាន)។

ប័ណ្ណ ប្តរូវ រាត់ / នោរលួច / ខរូច  (ការប្តូរយកប័ណ្ណ ថមើជំនួសប័ណ្ណ ដែលបា្់ត្រូវឈោរលួចឬខរូចខា្គឺអាចឈ្វបីបានដ្ឈនៅឯនាយកែ្ានហិរញ្ញវ្្ថុIDNYCសតរាប់មជ្ឈមណ្ឌ លចុះឈ ម្ ះដ្ប៉ុឈណ្ណ ាះ។អ្នកត្រូវចំណាយតបាក់ឈោហ៊ុយចំនួន$10ឈបបីអ្នកមិនបានចុះហ្្ឈលខាបញ្ជា ក់ពបី

ភាពលបំាកលបំិនរបស់ខ្លួនឈេឈនាះ)។

ប្បនេទ ការ ដាក់ ពាក្យសុំ - សរូម នប្រមីស យក តតមួយ 

ព័ត៌មាន របស ់អ្ក ដាក់ ពាក្យសុំ 

5b. នតើអាសយដ្ាន ខាងនលើ រាអាសយដ្ាន សប្មាប់ការនមើលតថរកសា តមននទ? រាទ/ោស ៎៖

ន្្ោះអង្គការសប្មាប់ការនមើលតថរកសា ៖*

12.ការ បញ្ជា ក់ ៖ខ្ញុំសរូមបញ្ជា ក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សរស់ឈនៅក្នថុងេបីតកុងញតូយក៉យ៉ងឈហាចណាស់ខ្ញុំរានអាយុ14ឈហបីយឯកោរេាងំអសដ់ែលបានែាក់ជរូននិងឈសចក្បីដថ្ងេាងំអស់ដែលបានសរឈសរក្នថុងពាក្យសុំឈនះគឺជាការពិ្េាងំអស់តាមអវបីដែលខ្ញុំបានែឹង។ខ្ញុំសរូម

បញ្ជា ក់ថាឈែាយការចុះហ្្ឈលខាឈលបីពាក្យសុំឈនះខ្ញុំយលត់ពមឲ្យអាជ្ា្រតកុងញតូយក៉ចុះឈ្វបីការឈស៊ើបអឈងកេ្ឈែើម្បីឈ្ទៀង្ ទា្់ឬបញ្ជា ក់ឈ�បីងវិញនរូវព័្៌រានដែលខ្ញុំបាន្ ្ល់ជរូន។តបសិនឈបបីខ្ញុំបានែាក់ពាក្យសុំឈហបីយបានេេួលប័ណ្ណ IDNYCកាលពបីឈលបីកមុនខ្ញុំសរូមបញ្ជា ក់ថា

ប័ណ្ណ ដែលខ្ញុំបានេេួលពបីឈពលឈនាះបាន្ ុ្សុពលភាពបា្់បង់ត្រូវឈោរលួចឬបានខរូចខា្អសឈ់ហបីយ។

13. ភាសា តដល អ្ក ចរូលចិត្ នប្បើ  (ឈបបីមិនដមនជាភាោអង់ឈគ្ស)៖ _____________________________________________________________________________________

1. នាមខ្លួន ៖______________________________________________________________________________ 2. នាមប្តករូល ៖ _______________________________________________

3. អក្សរ ទើ១ ននន្្ោះកណ្ាល ៖ ___________ 4. ន្្ោះ ន្្សង នទៀត ទាងំ អស ់តដល អ្ក រាននប្បើ ៖ _______________________________________________________________

5a. អាសយដ្ាន ៖ ________________________________________________________________________________ឈលខ្ ទះ៖ ____________________
ឈលខ្ ទះនិងឈលខ្ ្តូវ

 តកុង៖___________________________________សងកេា្់៖________________________________________ឈលខករូែបតបសនបីយ៍៖__ __ __ __ __

5c. សរូមគរូសតបអប់ឈនះនលើកតលងតតថាអ្នកមិនរានអាសយែ្ាន្ទះឬជាអ្នករស់រានរានជើវិ្ពបីអំឈពបីហិងសាក្នថុងតគរូោរឈហបីយ

អ្នកមិនរានអាសយែ្ានសតរាប់ការឈមបីលដថរកសា។អ្នកអាចមកេេួលប័ណ្ណ របសអ់្នកពបីមជ្ឈមណ្ឌ លបានតាមកដន្ងដែលអ្នក

បានែាក់ពាក្យសុំ៖

6.ទរូរស័ព្ទ ៖( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __ 7. អុើនមេល ៖ _________________________________________________

10. ពណ៌ តេ្ក ៖ _______________________________________________

9.នថងៃ តខ ឆំ្្ កំនណើត(ខខ/ថថ/ឆឆឆឆ)៖__ __ /__ __ /__ __ __ __ 

 ហ្្ឈលខារបស់អ្នកែាក់ពាក្យ ហ្្ឈលខារបស់អ្នកឈមបីលដថេាំ(ឈបបីរាន)

__ __ /__ __ /__ __ __ __ 
កាលបរិឈចឆេេ(ខខ/ថថ/ឆឆឆឆ)

តដលមានរនប្មើស (សរូមបំនពញ តតព័ត៌មាន ខាងនប្កាម តដល អ្ក ចង់ ឲ្យ នេ សរនសរ ននៅក្នុង ប័ណ្ណ ) 

*មានជឈតមបីសដ្មួយប៉ុឈណ្ណ ាះសតរាប់អ្នកែាក់ពាក្យសុំដែលមិនរានអាសយែ្ាន្ ទះឬជាអ្នករស់រានរានជើវិ្អំឈពបីហិងសាក្នថុងតគួោរ។

11.កម្ពស:់____ហវ៊ើ្____អុិញ

14. ការ ចុោះ ន្្ោះ បរិោចា េ សរីរាង្គ:ឈែើម្បីចុះឈ ម្ ះក្នថុងនាយកែ្ានសុខាភិបាលរបស់រែ្ញតូយក៉(NYSDOH)ចំឈពាះការចុះឈ ម្ ះបរិោចា គសរីរាង្គ(DonateLifeRegistry)សរូមគរូសយកពាក្យ“បាេ/ោស”៎ក្នថុងតបអប់ឈហបីយែាក់ឈ ម្ ះនិងចុះហ្្ឈលខា។

អ្នកបានបញ្ជា ក់ថាអ្នកជាមនុស្សរានអាយុ18ឈ�បីងឈលបីការយល់តពមបរិោចា គសរីរាង្គនិងជាលិកាេាងំអស់របស់អ្នកឈែើម្បីប្តូរឲ្យអ្នកជម្ឺែបេការសិកសាតោវតជាវឬេាងពបីរឈនះសរូមតបគល់សិេ្ិែល់តកុងញតូយក៉ឲ្យឈ្ទរឈ ម្ ះនិងព័្៌រានអ្្សញ្្ញ ណរបស់អ្នកឈែើម្បីចុះឈ ម្ ះ

ក្នថុងNYSDOHឈហបីយសរូមតបគល់សិេ្ិឲ្យNYSDOHអាចអនុញ្្ញ ្ឲ្យេេួលបានព័្៌រាឈនះចំឈពាះអង្គការអ្នកបរិោចា គសរីរាង្គដែលបានឈ្វបីនិយ្កមមថ្នាក់សហព័ន្តពមេាងំអ្នកឈចញអាជ្ាប័ណ្ណ ជាលិការបស់NYSនិង្នាគារដភ្នកក៏ែរូចជាមនទបីរឈពេ្យនានា

ឈនៅឈពលមរណភាពរបសអ់្នក។ឃ្្“អ្នកបរិោចា គសរីរាង្គ”នឹងរានសរឈសរឈនៅដ្្នកខាងមុខបនប័ណ្ណ IDNYCរបស់អ្នក។ឈែើម្បីរានសិេ្ិអាចបរិោចា គសរីរាង្គបានឈនៅក្នថុងប័ណ្ណ IDNYCត្រូវរានសរឈសរអាសយែ្ានមកជាមួយ។អ្នកនឹងេេួលបានការបញ្ជា ក់បដន្មពបី

NYSDOHដែលជាការ្ ្ល់ឱកាសឈែើម្បីែាក់ដែនកំណ្់ឈលបីការបរិោចា គរបស់អ្នក។

នតើអ្ក  មាន អាយុ 18 ឆំ្្ន�ើង តមននទ ន�ើយ នតើអ្ក ចង់ ចុោះ ន្្ោះ បរិោចា េ សរីរាង្គ តមននទ (Donate Life Registry)? រាទ/ោស:៎

15. នរៀបចំការទាក់ទង នពល ប្រា អាសន្តដល សរនសរ ក្នុង ប័ណ្ណ ៖ 

ឈលខេរូរស័ពទ៖( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __ 
នាមខ្លួន នាមត្ករូល

�ត្ថនលខា យល ់ប្ពម របស ់មាចា ស ់រំនួយ

__ __ /__ __ /__ __ __ __
កាលបរិនចឆេទ(ខខ/ថថ/ឆឆឆឆ)

ការ អនុម័ត នលើ់ ពាក្យសុំ IDNYC េឺរាអ្ើ តដល មានលក្ខខណ្ឌ នលើ ការ អនុម័ត ចំនពាោះ ភាព ប្េប់ ប្រាន់  និងភាព ប្សប ចបាប់ ននឯកសារ តដល អ្កដាក់ ររូន ។

 ការ នប្បើ ប្រាស ់របស ់មនន្ើ - មិនប្តរូវ បំនពញ ត្្ក ខាងនប្កាមន�ើយ ៖

ពាក្យសុំ IDNYC 

Application Date: Application #: Initials:

8.នេទ ៖តសបី៖តបុស៖មិនបានេេួលការោ្់តាងំ៖

ការ បរិោចា េ សរីរាង្គ និង រាលិកា 

ការ នចញ លិខិត បញ្ជា ក់

ព័ត៌មាន ទនំាក់ ទនំង នពល ប្រា អាសន្

ភាសា

(Khmer)



 ឯកសារ មួយ (1) ចំណុច - េស្នុតាង បញ្ជា ក់ ការ ស្ាក់ ននៅ 

ឯកសារ មួយ (1) ចំណុច – េស្នុតាង អំពើ ការ ស្ាក់ ននៅ សប្មាប់អ្ក ដាក់ ពាក្យ សុំ តដលមិនមានអាសយដ្ាន ្្ទោះ ឬអ្ក រស ់

រានមាន រមីវិត ពើ អំនពើ �ិងសាក្នុង ប្េួសារ  

• លិខិ្បញ្ជា ក់កំឈណបី្របស់អ្នកែាក់ពាក្យសុំជាអនបី្ិជន

• បញ្ញ្្ិស្បីពបីការយកឈកមងឈេៅចិញចាឹម

• បញ្ញ្្ិស្បីពបី្ ុលាការ

• លិខិ្ពបីរែ្បាលNYCសតរាប់ឈសវាកមមកុរារឬភា្ន ក់ងារដថេាំចិញចាឹមករូនACS

• សរអាតបាក់ពន្ត្�ប់

Bill de Blasio 
អភិបាលតកុង

• “លិខិ្តាមរយៈ”ដែលឈចញឈែាយអង្គការមិនរកកបតមឬតគឹះោ្នោសនាឈនាក្នថុងNYCដែល្ ្លឈ់សវាកមមែល់ជនគាម ន

េបីជតមកឬអ្នករួច្ ុ្អាយុជើវិ្ពបីអំឈពបីហិងសាក្នថុងតគួោរ។អង្គភាពឈនាះបចចាថុប្ន្នត្រូវដ្េេួលបានមរូលនិ្ិតេតេង់ពបីតកុង។ក្នថុង

លិខិ្ឈនាះត្រូវដ្បង្ាញថាអ្នកែាក់ពាក្យសុំបាននិងកំពុងេេួលបានឈសវាកមមពបីអង្គភាពឈនះក្នថុងអំ�ថុងឈពល60បថ្កន្ងឈេៅឈហបីយ

អាចឈតបបីអាសយែ្ានរបស់អង្គភាពឈនះសតរាប់េេួលនិងឈ្្ើសបំុត្(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង14បថ្)។អាយសែ្ានសរឈសរ

ឈនៅក្នថុងប័ណ្ណ ត្រូវដ្ជាអង្គភាពសតរាប់“ការឈមបីលដថរកសា”ឈនាះ។

• លិខិ្ពបីភា្ន ក់ងាររបស់តកុងអង្គការមិនរកបតមឬតគឹះោ្នោសនាឈនៅក្នថុងNYCដែល្ ្ល់ឈសវាកមមែល់បុគ្គលដែលមិនរាន

អាសយែ្ាន្ ទះ(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង30បថ្)។មិនរានអាសយែ្ានណាមួយត្រូវសរឈសរឈលបីប័ណ្ណ ឈ�បីយ។

• លិខិ្ពបីភា្ន ក់ងាររបស់តកុងអង្គការមិនរកកបតមឬតគឹះោ្នោសនាឈនៅក្នថុងNYCដែល្ ្ល់ឈសវាកមមែល់អ្នករស់រានរានជើវិ្

ពបីអំឈពបីហិងសាក្នថុងតគរូោរ(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង30បថ្)។មិនរានអាសយែ្ានណាមួយត្រូវសរឈសរឈលបីប័ណ្ណ ឈ�បីយ។

• លិខិ្ឈចញឈែាយមនទបីរឈពេ្យឬគ្បីនិកសុខភាពឈនៅក្នថុងNYC(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង30បថ្)។មិនរានអាសយែ្ានណា

មួយត្រូវសរឈសរឈលបីប័ណ្ណ ឈ�បីយ។

• ដខ្សេរូរស័ពទឬប័ណ្ណ យរូ្បីលិ្បី(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• ការជួល្ ទះោ្ន ក់ឈនៅបចចាថុប្ន្ន

• បញជាបីបង់ពន្តេព្យសម្្្ិក្នថុងមរូលែ្ាន(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង1ឆ្្ន )ំ

• វិកកេ័យប័ត្បង់រំឈលាះការជួល(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• របាយការណ៍គណនបី្នាគារ(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• គលប់ញជាបីតបាក់ដខ(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• បញជាបីលុយកាក់ប័ណ្ណ េារតបាក់ឬកំណ្់តតាព័្៌រានពបីកមមវិ្បីជឈតមបីសHHCឬមជ្ឈមណ្ឌ លសុខភាពេេួលោ្គ ល់ឈែាយសហព័ន្

• លិខិ្ឈកាះឈហៅរបស់គណៈវិនិចឆេ័យឬលិខិ្បង្គាប់របស់្ ុលាការឈចញឈែាយ្ុលាការNYSឬ្ុលាការសហព័ន្(ចុះកាលបរិឈចឆេេ

ក្នថុងរវាង60បថ្)

• ការបង់ពន្ឬសណំងតបាក់ពន្មកវិញពបីសហព័ន្NYSឬតបាក់ចំណរូលពបីNYC(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង1ឆ្្ន )ំ

• ប័ណ្ណ បង់តបាក់ធានារា៉ា ប់រង(រាចា ស្់ ទះអាយុជើវិ្អ្នកជួល្ ទះយនយន្សុខភាពចុះកាលបរិឈចឆេេរវាង60បថ្)

• លិខិ្ពបីអាជ្ា្រឈគហែ្ានតកុងញតូយក៉(NYCHA)(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• លិខិ្ពបីោលាបឋមសិកសាអនុវិេយាល័យវិេយាល័យឬមណ្ឌ លDOE79ោលាដែលអ្នកែាក់ពាក្យសុំឬករូនរបស់អ្នកែាក់

ពាក្យសុំបានចុះឈ ម្ ះចរូលឈរៀន(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• លិខិ្ពបីរែ្បាលNYCសតរាប់ឈសវាកមមកុរារឬភា្ន ក់ងារដថេាកំរូនចិញចាឹមACS(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង60បថ្)

• លិខិ្ពបីជតមករបស់អ្នកគាម ន្ ទះោ្ន ក់ឈនៅក្នថុងNYC(ត្រូវដថ្ងបញ្ជា ក់ថាអ្នកែាក់ពាក្យសុំបានោ្ន ក់ឈនៅក្នថុងជតមកឈនះចំនួន15បថ្

ឈហបីយកដន្ងោ្ន ក់ឈនៅឈនះអនុញ្្ញ ្ឲ្យអ្នកែាក់ពាក្យសុំអាចោ្ន ក់ឈនៅេបីឈនះបានឈតចបីនជាង30បថ្)

បញជាបីភស្ថុតាងចំឈពាះអ្្សញ្្ញ ណនិងការោ្ន ក់ឈនៅគឺជាឈសចក្បីសឈងខេបខ្បីមួយ។សតរាប់បញជាបីឈពញឈលញ៖www.nyc.gov/idnyc/documents

បើ (3) ចំណុចនន ឯកសារ - ការ បញ្ជា ក់ អំពើ អត្សញ្ញា ណ 

ពើរ (2) ចំណុច នន ឯកសារ - ការ បញ្ជា ក់ អំពើ អត្សញ្ញា ណ 

 ឯកសារ មួយ (1) ចំណុច  - ការ បញ្ជា ក់ អំពើ អត្សញ្ញា ណ 

• ប័ណ្ណ ឈបបីកបរឬលិខិ្អនុញ្្ញ ្ឲ្យអ្នកឈរៀនឈបបីកបរអាចឈបបីកបរបានឈែាយរានអាសយែ្ានបចចាថុប្នន្នឈនៅNYCរែ្ញតូយក៉(NYS)
នាយកែ្ានយនយន្(DMV)

• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ NYSDMVឈែាយរានអាសយែ្ានបចចាថុប្ន្នឈនៅNYC
• អាជ្ាប័ណ្ណ ឈតបបីតបាស់អាវុ្ខ្បីNYC(ចុះកាលបរិឈចឆេេក្នថុងរវាង1ឆ្្ន )ំ

• សរអាលិខិ្ឆ្ងដែនឬសរអាប័ណ្ណ លិខិ្ឆ្ងដែន
• លិខិ្ឆ្ងដែនជនបរឈេស(ជាប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបាន)
• សរអាប័ណ្ណ ឈបបីកបររបស់រែ្ឬអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ជារូបថ្របស់អ្នកឈរៀនឈបបីកបរ
• សរអាអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ តបជាជនរបស់រែ្
• សរអាប័ណ្ណ អ្នកោ្ន ក់ឈនៅជាអចិប្តន្យ៍(ប័ណ្ណ ពណ៌បប្ង)
• វិញ្្ញ បនប័ត្សរអាភាពជាពលរែ្/សញ្ជា ្រូភាវូបនបីយកមមឬការចរូលសញ្ជា ្ិ
• ប័ណ្ណ ឈតបបីឈសវាកមម្ មមតា(សតរាប់កងេ័ពសកមមចរូលនិវ្្ន៍ឬកងេ័ពបតមុង)
• សរអាបចចាថុប្ន្នលិខិ្អនុញ្្ញ ្ការងារ
• សរអាអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ជនភាគ្ិច
• សរអាអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ជារូបថ្ឈចញឈែាយរែ្ាភិបាលសហព័ន្
• ប័ណ្ណ ឈ្ទរអ្្តបឈយជន៍តាមឈអ�ិចត្រូនិចរបស់NYS(EBT)ដែលរានរូបថ្
• ប័ណ្ណ IDNYC(សតរាប់ការប្តូរព័្៌រានឬការឈ្វបីប័ណ្ណ ថមើ)

• លិខិ្ឆ្ងដែនជនបរឈេស(មិនដមនជាប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបានឈ�បីយ)
• លិខិ្ឆ្ងដែនជនបរឈេសឬលិខិ្ឆ្ងដែនសរអាដែល្ ុ្សុពលភាព(្ុ្កំណ្់រហរូ្ែល់3ឆ្្ន ំប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបាន)
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ កុងស៊ុល
• សរអាអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ម្តន្បីរែ្ការសហព័ន្រែ្មរូលែ្ាន
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ វិជជាាជើវៈឬជំនាញការងារNYS
• សរអាលិខិ្បញ្ជា ក់កំឈណបី្
• េិែ្ាការឈចញឈែាយសរអាតកសួងការបរឈេស
• ប័ណ្ណ ឈបបីកបរជនបរឈេស(ជាប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបាន)
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ជនបរឈេស(ជាប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបាន)
• ប័ណ្ណ សន្ិសុខសង្គម
• សរអាលិខិ្បញ្ជា ក់ឈលខអ្្សញ្្ញ ណបង់ពន្
• សរអាអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ឈយធានគរបាល
• អាជ្ាប័ណ្ណ អ្នកលក់អាហារចល័្NYCDOHMH
• ការជរូនែំណឹងអំពបីការយល់តពមឈចញឈែាយសរអាឈសវាកមមអឈន្ាតបឈវសន៍និងភាពជាពលរែ្

• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ជនបរឈេស(មិនដមនជាប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបានឈ�បីយ)
• លិខិ្បញ្ជា ក់កំឈណបី្ជនបរឈេស
• រូបថ្អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ ឈយធាជាជនបរឈេស
• ប័ណ្ណ ឈបបីកបរបរឈេស(មិនដមនជាប័ណ្ណ ឈអ�ិចត្រូនិចអាចអានបានឈ�បីយ)
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ តគឹះោ្នអប់រំ៖អនុវិេយាល័យវិេយាល័យសកលវិេយាល័យមហាវិេយាល័យនិងឈតកាយវិេយាល័យ
• សរអាវិញ្្ញ បនប័ត្ម្្យមសិកសាេុ្ិយភរូមិឬវិញ្្ញ បនប័ត្សមមរូលនឹងម្្យមសិកសាេុ្ិយភរូមិសញ្្ញ ប័ត្ឈតកាយវិេយាល័យ

មហាវិេយាល័យឬសកលវិេយាល័យ
• សរអាតារាងតពឹ្្ិប័ត្ពិនទថុពបីោលា
• ប័ណ្ណ NYSEBTដែលមិនរានរូបថ្
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ កមមវិ្បីការងារយុវជនរែរូវឈ្្NYC(NYCSummerYouthEmploymentProgram

IdentificationCard)
• សរអាអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ សហជើពដែលរានរូបថ្
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ និឈយជិកឈនៅសរអារួមេាងំអ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ បពវជិ្
• លិខិ្បញ្ជា ក់អាពាហ៍ពិពាហ៍សហជើពសុបីវីលបែគរូតគួោរឬលិខិ្ដលងលះប្បីតបពន្
• ប័ណ្ណ ឈមត្រូMTAសតរាប់មនុស្សោស់ជរានិងជនពិការ
• អ្្សញ្្ញ ណប័ណ្ណ សតរាប់ជិះMTA(MTAAccess-A-RideIDCard)
• ប័ណ្ណ សរាជិកភាពមជ្ឈមណ្ឌ លលដំហកាយបនឧេយានNYC
• សរអាប័ណ្ណ ចុះឈ ម្ ះអ្នកឈបាះឈឆ្្ន ្
• សរអាប័ណ្ណ ចុះឈ ម្ ះឈសវាកមមដែលឈតជើសឈរីស
• លិខិ្បញ្ជា ក់កំឈណបី្ជនជា្ិអាឈមរិកាងំរបស់ករូនអ្នក(ត្រូវចុះបញជាបីថាអ្នកែាក់ពាក្យសុំជាឪពុកឬរ្ាយបឈងកេើ្របស់ករូនឈនាះ)

អ្ក ប្តរូវ ប្សបតាម លក្ខណៈ វិនិចឆេ័យដរូច ខាងនប្កាម នទើប អាច ដាក់ ពាក្យ សុំ ប័ណ្ណ IDNYC ៖ 

1)យ៉ងឈហាចណាសរ់ានឯកសារ  4 ចំណុចដែលយ៉ងឈហាចណាសរ់ានការ3 pointsបញ្ជា ក់ភស្ថុតាង អត្សញ្ញា ណឈហបីយយ៉ងឈហាចណាសរ់ាន1 ចំណុចបញ្ជា ក់ភស្ថុតាងនន ការ ស្ាក់ ននៅ ។ 

2)យ៉ងឈហាចណាសរ់ានឯកោរ1ក្នថុងចំឈណាមឯកោរនានាដែលបានែាក់ជរូនត្រូវដ្រានរ រូប ថត មួយសន្លឹកឈលបីកដលងដ្អ្នកែាក់ពាក្យសុំរានអាយុពបី14-21ឆ្្ន ំនិងរានអ្នកឈមបីលដថេាំមកជាមួយ្ង។

3)យ៉ងឈហាចណាសរ់ាន1ក្នថុងចំឈណាមឯកោរនានាដែលបានែាក់ជរូនត្រូវរួមបញចាតូលនថងៃ តខឆំ្្កំនណើត ។ 

ឈយបីងខ្ញុំមិនេេួលយកឯកោរណាដែល្ ុ្សុពលភាពឈ�បីយឈលបីកដលងដ្លិខិ្ឆ្ងដែនរានឈលខករូែឈអ�ិចត្រូនិចដែលអាចឈមបីលឈ�បីញដែល្ ុ្សុពលភាពក្នថុងរវាងបបីឆ្្ន ំកន្ងឈេៅ។ឈយបីងខ្ញុំេេួលយកដ្ឯកោរសឈំណៅឈែើមនិងឯកោរថ្ចម្ងដែលរានការបញ្ជា ក់

ពបីភា្ន ក់ងារឈចញឯកោរដ្ប៉ុឈណ្ណ ាះ។

តប្មរូវការអាយុ៖បុគ្គលដែលចង់ែាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ IDNYCត្រូវរានអាយុេាបបំ្ុ្14ឆ្្ន ំ។អ្នកែាក់ពាក្យសុំដែលរានអាយុោប់ពបី14ឆ្្ន ំឈ�បីងឈេៅអាចែាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ ឈនះបានឈែាយមិនបាច់រានអាណាពយាបាលឬអ្នកឈមបីលដថេាំតសបចបាប់មកជាមួយឈ�បីយ។

អ្ក ដាក់ ពាក្យ តដល មាន អាយុ ពើ 14-21 ឆំ្្ តដល មិនមាន ររូប ថត សមា្គ ល ់អត្សញ្ញា ណ ៖អ្នកែាក់ពាក្យដែលរានអាយុពបី14ឈេៅ21ឆ្្ន ំអាចែាក់ពាក្យសុំឈែាយមិនោបំាច់រានរូបថ្សរា្គ ល់អ្្សញ្្ញ ណតបសិនឈបបីរានអ្នកឈមបីលដថេាំមកជាមួយដែលអ្នកឈនាះអាច

បង្ាញអំពបីេនំាក់េនំងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកែាក់ពាក្យសុំ។អ្នកឈមបីលដថេាំដែលរានសិេ្ិតសបចបាប់គឺជាឪពុកឬរ្ាយបឈងកេើ្ឪពុកឬរ្ាយចិញចាឹមអាណាពយាបាលតសបចបាប់អ្នកដថរកសាតសបចបាប់ឪពុកឬរ្ាយ្ ម៌ការតគប់តគងឈសវាកមមកុរារបុគ្គលិកសង្គមកិចចាឬអ្នក

កាន់សណំុំឈរឿងមកពបីភា្ន ក់ងារដថេាកំរូនចិញចាឹមACS។អ្នកែាក់ពាក្យសុំត្រូវ្ ្ល់ជរូនឯកោរយ៉ងឈហាចណាស់2ចំណុចដែលបញ្ជា ក់អំពបីអ្្សញ្្ញ ណ។អ្នកឈមបីលដថេាំឈកមងត្រូវដ្្ ្ល់ជរូនយ៉ងឈហាចណាស់ឯកោរ3ចំណុចដែលបញ្ជា ក់អំពបីអ្្សញ្្ញ ណរបស់ខ្លួន

ឈែាយរួមេាងំរូបថ្សរា្គ ល់អ្្សញ្្ញ ណ្ ងដែរ។អ្នកែាក់ពាក្យសុំនិងអ្នកដថេាឈំកមងក៏ត្រូវ្្លជ់រូនឯកោរមួយចបាប់្ងដែរពបីដ្្នកេនំាក់េនំងរបស់អ្នកឈមបីលដថេាំឈកមងខាងឈតកាម។

ការ ស្ាក់ ននៅ ៖អ្នកែាក់ពាក្យសុំIDNYCេាងំអស់ឈលបីកដលងដ្អ្នកដែលមិនរានអាសយែ្ាន្ ទះោ្ន ក់ឈនៅនិងអ្នករួច្ ុ្អាយុជើវិ្ពបីអំឈពបីហិងសាក្នថុងតគួោរត្រូវ្ ្ល់ជរូនឈយបីងខ្ញុំនរូវអាសយែ្ាន្ ទះរបស់ខ្លួន។តបសិនឈបបីអ្នកែាក់ពាក្យសុំមិនរានអាសយែ្ាន្ ទះឈេឈនាះ

ឬមួយរូបឈគជាអ្នករួច្ ុ្ជើវិ្ពបីអំឈពបីហិងសាក្នថុងតគួោរអ្នកែាក់ពាក្យសុំឈនាះត្រូវដ្បញ្ជា ក់អំពបីការោ្ន ក់ឈនៅរបស់ខ្លួនឈនៅក្នថុងតកុងញតូយក៉ដ្អាចអនុញ្្ញ ្ឲ្យសុំអាសយែ្ានអង្គការមិនរកកបតមឬោ្ប័នោសនាណាមួយដែលជាេបីកដន្ងេេួលសបំុត្តាមប៉ុស្ិិ៍បតបសណបីយ៍តាម

អាសយែ្ានសតរាប់ការឈមបីលដថរកសា។ប័ណ្ណ IDNYCដែលមិនរានអាសយែ្ានសតរាប់េេួលសបំុត្ឬដែលរានអាសយែ្ានសតរាប់ការឈមបីលដថរកសាអាចមិនត្រូវឈគេេួលយកតគប់កាលឈេសៈេាងំអស់ឈ�បីយ។

ការសុំប័ណ្ណថ្មី ៖ការែាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ ថមើជំនួសប័ណ្ណ ោស់ដែលបា្់ឈោរលួចឬខរូចខា្ត្រូវចំណាយថវិកា$10ឈលបីកដលងដ្អ្នកែាក់សុំឈនាះចុះហ្្ឈលខាបញ្ជា ក់ពបីភាពអ្្ខា្់របស់ខ្លួន។ការប្តូរប័ណ្ណ ថមើជំនួសប័ណ្ណ ដែលបា្់ឈោរលួចឬខរូចខា្គឺអាចសុំបាន

ពបីនាយកែ្ានហិរញ្ញវ្្ថុIDNYCបនមជ្ឈមណ្ឌ លចុះឈ ម្ ះដ្ប៉ុឈណ្ណ ាះ(DepartmentofFinanceEnrollmentCenters)។

ការ តណនា ំអំពើការ ដាក់ ពាក្យ សុំ IDNYC 

ឯកសារបួន (4) ចំណុច - េស្នុតាង អំពើ អត្សញ្ញា ណ និងការ ស្ាក់ ននៅ 

ការទនំាក់ ទនំង រាមួយ អ្ក នមើល តថទា ំនក្ង – េស្នុតាង នន ទនំាក់ ទនំង រវាង អ្ក នមើល តថទា ំនក្ង និងអ្ក ដាក់ ពាក្យ 

សុំ រំនួយ រាយុវរន អាយុពើ 14-21 ឆំ្្ 


