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្បមេទ ពាក្យសុ ំ- សូរម្ជើស �ករួ� 
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ខ ថ ថ ឆ ឆ ឆ ឆ

ពាក្យសុ ំIDNYC 

Borough (  សូមគូស យកមួយ) ៖

ហ្ស៊ិបកូែ ៖ 

9. មលខទូរស័េ្ទ ៖ 

5. មេទ ៖ 

10. អុើមរេល ៖ ________________________________________________

7. េណ៌តេ្នក: 

6. រោលបរិមចឆេទ កំមណើែ: 

8. ករ្ពស:់ 

ផ្ទោះចលខ ផ្លូវចលខ

រែ ្៖ 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

Apt. # / Fl. / Ste. / Unit / Rm.

រោរ ែាក ់ពាក្យ សុំម�ើងវិញ (បានែាក់ពាក្យសុំ តែរិនតែល បាន ទទួល ប័ណ្ណ ; រិនអស់្ បាក់) 

MANHATTAN

ហ៊្វីត អ៊៊ិញ

 ម៊ិនបាន ចាត ់តាងំ 

ពណ៌្កហម ចស្ក ចខមៅ ចខៀវ  បបតង ្បចផោះ ពណ ៌្្ម៊ោះ

សូមគូសចនៅទើចនោះ ចបើអ្នក ជឋា ចោធ៊ិន ្ ូលន៊ិវត្តន៍ ដែល ធ្្ប ់បច្មើការ 
ចោធ្សហរែ្អាចមរិក ឆ្ម កំារពារជឋាត៊ិ ឬទឋាហឋាន ប្ម៊ង ចហើយ ្ ង ់ឲ្យមានពាក្យ 
“ចោធ៊ិន ្ ូលន៊ិវត្តន៍” ចបាោះព៊ម្ព ចនៅ ដផ្នក ខឋាងម៊ខ បន ប័ណ្ណ  របសអ់្នក ។

___________ (ច ម្ ោះជឋាអក្រកាត)់ ចបើជឋាបដនថែម ខ្ញុំ អន៊ញ្ញា តឲ្យ IDNYC អា្ ដ្ករំដលកច ម្ ោះ ន៊ិងចលខ IDNYC របសខ់្ញុំ ជឋាមួយនឹង អង្គភាព 
បូករួម ទឋាងំ ្ក៊មហ៊៊នឯកជន ចែវីម្ើ ជួយខ្ញុំ ឲ្យអា្មានលក្ខណៈសម្ត្ត៊ិ ្ ំចពាោះជំនួយចផ្ងៗ បូករួមទឋាងំ ដតក៏ម៊ិនកំណត់ដត្ំចពាោះការបញ្ោះតបម្្ំចពាោះអតថែ 
្បចោជន៍ចោធ៊ិន្ូលន៊ិវត្តន៍ដែល ខ្ញុំ អា្ មាន ស៊ិទ្៊ិ ទទួលបាន ក្នសងនឋាម ជឋា អ្នក កាន ់ប័ណ្ណ  IDNYC ជឋាមួយនឹងច ម្ ោះជឋា ចោធ៊ិន ្ ូលន៊ិវត្តន៍ (ជច្មើស) ។

11. រោរបញ្ជា ក់ ៖ ខ្ញុំ សូម បញ្ជា ក់ថឋា ខ្ញុំ ជឋាអ្នក រសច់នៅ ក្នសង ្ក៊ង នូយក៉ ោ៉ង ចហឋា្ណឋាស ់ ខ្ញុំ មាន អាយ ៊ 14 ឆ្្ន  ំចហើយ ឯកសារ ទឋាងំអស ់ដែល បានែឋាក់ចស្នើ ្ពមទឋាងំ ចស្ក្តើដថ្ង ទឋាងំអស ់ដែល បានចធ្ើច�ើងក្នសង ពាក្យស៊ំចនោះ គឺជឋាការ ព៊ិតទឋាងំអស ់
តាមអ្ើ ដែល ខ្ញុំ ែឹង ។ ខ្ញុំ សូម បញ្ជា ក់ថឋា ចែឋាយការ ្ ៊ោះហតថែចលខឋា ចលើពាក្យស៊ំចនោះ មានន័យថឋា ខ្ញុំ យល់្ ពម ្ំចពាោះ ការ អចងកេត ដែល ចធ្ើច�ើងចែឋាយអាជ្ឋាធរ ្ក៊ងនូយក៉ ចែវីម្ើ ចផ្ទៀងផ្ទឋាត ់ ឬបញ្ជា ក់ព័ត៌មាន ដែល ខ្ញុំ បានែឋាក់ ចស្នើ ។ ចបើខ្ញុំ បានែឋាក់ 
ពាក្យស៊ំ ចហើយ ខ្ញុំ ធ្្ប ់បានទទួល ប័ណ្ណ  IDNYC កាលពើម៊ន ខ្ញុំ សូម បញ្ជា ក់ថឋា ប័ណ្ណែំបូងរបសខ់្ញុំ្តូវ អស ់ស៊ពលភាព បាត់ ចចារលួ្ ឬខូ្ ។ 

14 ។ េ័ែ៌មាន សរមសរ មលើប័ណ្ណ ស្មាប់ ទាក់ទងក្ននុង្រាអាសន្ន ៖

នឋាមខ្លួន

រោ រអនុរ័ែិ ពាក្យសុ ំIDNYC គឺអាចម្វើម�ើង ម្រោរ លក្័ណ្ឌ ននរោរ អនុរ័ែិ su ciency និង ភាេ ្សបចបាប ់របសឯ់កសារ តែល បាន ែាក ់មស្នើ ។

- - មលខទូរស័េ្ទ ៖ 

ហតថែចលខឋា យល់្ ពម របស ់អ្នក បរិច្ាគ ៖ ____________________________________________

13. រោរចុះម ម្ ះបរិច្ចា គជើវិែ: ចែវីម្ើ ្ ៊ោះច ម្ ោះក្នសងនឋាយកែ្ឋាន ស៊ខភាព ្ក៊ង នូយក៉ (New York State Department of Health-NYS DOH) ្ំចពាោះការ ្ ៊ោះច ម្ ោះ បរិច្ាគជវីវិត សូមគូស ្បអប់ “បាទ/ចាស” 
ចហើយ ្ ៊ោះហតថែចលខឋា ។ អ្នកកំព៊ងដត បញ្ជា ក់ ថឋា អ្នក ជឋាមន៊ស្ ដែលមានអាយ ៊18 ច�ើងចលើ ការ យល ្់ពម បរិច្ាគសរីរាង្គ ន៊ិងជឋាល៊ិកាទឋាងំអសរ់បសអ់្នក ស្មាប់ ការ ផសា ំការ ស៊ិកសា ្សាវ្ជឋាវ ឬទឋាងំពើរោ៉ង សូម ្បគល ់ស៊ិទ្៊ិឲ្យ ្ក៊ង នូយក៉ អា្ 
ចផ្ទរ ច ម្ ោះ  ន៊ិង ព័ត៌មាន អត្តសញ្ញា ណរបសអ់្នក ស្មាប់ការ ្ ៊ោះច ម្ ោះ ក្នសង NYS DOH ន៊ិង  ផ្តល ់ស៊ិទ្៊ិ ឲ្យនឋាយកែ្ឋាន ស៊ខភាព ្ក៊ង NYS (NYS DOH) អន៊ញ្ញា ត ឲ្យ អង្គការ ឧបតថែម្ភ សរីរាង្គសថែ៊ិតច្កាម ន៊ិយត្តកមម របស ់រែ្ឋាភ៊ិបាល សហព័ន្ 
ន៊ិងធនឋាគារ ន៊ិងមន្ទើរចពទ្យជឋាល៊ិកា ន៊ិងដភ្នក ដែលមាន អាជ្ឋាប័ណ្ណ  របសរ់ែ ្NYS អា្ ចបើកចមើល ព័ត៌មានចនោះបាន ច្កាយចពល អ្នក ស្ាប់ ។ ពាក្យថឋា “អ្នក បរិច្ាគ សរីរាង្គ” នឹង មាន ចបាោះព៊ម្ព ចនៅដផ្នក ខឋាងម៊ខ បនប័ណ្ណ  IDNYC របសអ់្នក 
។ ចែវីម្ើ មានស៊ិទ្៊ិ ប័ណ្ណ  IDNYC របសអ់្នក្តូវ មានរួមបញ្លូល អាសយែ្ឋាន ។ អ្នក នឹងទទួល បាន ការ បញ្ជា ក់ បដនថែម ពើ NYS DOH ដែល នឹង ផ្តល ់ឱកាស ចែវីម្ើ ែឋាក ់ដែនកំណត ់ចលើការ បរិច្ាគ សរីរាង្គ របសអ់្នក ។ 

មែើអ្នក មានអា� ុ18 ឆ្្ន ំម�ើង ម�ើ� ចង ់ែាក ់ម ម្ ះ របសខ់្លួន មទៅក្ននុង បញជាើអ្នក ផ្តល ់ជើវិែ  តរនមទ? បាទ/ច្ស:  

12. ភាសា តែល អ្នក និ�រនិយា� (បូករួមទឋាងំ ASL) ៖ __________________________________________________________________________

រោរ ែាក ់ពាក្យសុំែំបូង (រិនបាច់ បង ់ន្)្

េ័ែ៌មាន រោរ ប្តតូរ ប័ណ្ណ  (្តូវយកប័ណ្ណ  IDNYC ដែលហួស ស៊ពលភាព មកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌ ល ការ្៊ោះច ម្ ោះ ស្មាប់ ការ ប្តលូរច ម្ ោះ ឬអាសយែ្ឋាន) ។

ប័ណ្ណ បាែ់ / មច្រលួច / ខូច  (ការ ប្តលូរជូស្ំចពាោះ ប័ណ្ណ ដែល បាត់ ចចារលួ្ ឬខូ្ គឺអា្ ចធ្ើបានចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌ ល ការ្៊ោះច ម្ ោះហ៊ិរញញាវតថែស បននឋាយកែ្ឋាន IDNYC ។ ្ំចពាោះក៊ិ្្ការចនោះ អ្នក្តូវបង់ បថ្្ំនួន $10 
្បស៊ិនចបើ អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំម៊ិនបាន្៊ោះហតថែចលខឋា ចលើ ភាព ខ្ោះខឋាតថវិកាច្ញបថ្ចទចនឋាោះ) ។

ហតថែចលខឋា អ្នក ែឋាក់ ពាក្យស៊ំ 

/ ្សើ ្ប៊ស

ខ ខ ថ ថ ឆ ឆ ឆ ឆ/ / 

អក្រកាត ់ច ម្ ោះសរចសរ ឲ្យ្បាស ់៖ 

ខ ខ ថ ថ ឆ ឆ ឆ ឆ/ / 

1. ម ម្ ះកំមណើែ ៖ 

2. នារ្ែកូល ៖ 

3. ម ម្ ះ មផសេងមទៀែ ទាងំអស ់តែល បានម្បើ ៖ ________________________________________________________________________________

4. អាស�ែ្ាន ៖ 

ទើ្ក៊ង ៖ 

នឋាម្តកូល

ពណ៌ចតា្ន ត

ខ



អ្នក ែាក ់ពាក្យសុ ំជាជនេិរោរ តែលរិនមាន អែ្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ មាន បិទរូប្ែ ឬរិនមាន េស្តនុតាង បញ្ជា ក់ អំេើ រោរ សា្ន ក់មនៅ 

ចែឋាយម៊ិន គ៊ិត អំពើ អាយ ៊អ្នកែឋាក់ពាក្យ ដែល ជឋាជនព៊ិការ ដែលម៊ិន មាន អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ ដែល មាន ប៊ិទរូបថត ឬភស្តសតាង បញ្ជា ក់ អាសយែ្ឋាន រសច់នៅ អា្ ែឋាក ់ ពាក្យ ស៊ំបាន ចបើមានអ្នក ចមើលដថទឋាមំក ជឋាមួយ ដែល អា្ បញ្ជា ក់ ភស្តសតាង 
ទនំឋាក ់ទនំង ជឋាមួយ នឹង អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ។ អ្នក ចមើលដថទឋា ំ ដែល មាន ស៊ិទ្៊ិចមើល ដថទឋា ំអ្នក ែឋាក ់ពាក្យ ក្នសង វ័យណឋាមួយ រួមបញ្លូលទឋាងំ ៖ និមយាជិកតែល បានតែងតាំង ពើ ការិោល័យ ស្មាប់ ពលរែ្ព៊ិការភាពខួរកបាល (Office for 
People with Developmental Disabilities-OPWDD) បនរែ ្NY, នឋាយកែ្ឋាន ស៊ខភាព្ក៊ង NYS (NYS Department of Health-NYS DOH) ការិោល័យស៊ខភាព 
ផ្លូវ្៊ិត្តបនរែ ្នូយក៉ (New York State Office of Mental Health-NYS OMH), នឋាយកែ្ឋាន ស៊ខភាព ន៊ិង អនឋាម័យ ផ្លូវ្៊ិត្ត្ក៊ង នូយក៉ (NYC Department of Health and Mental 
Hygiene-NYC DOHMH), ភា្ន ក ់ងឋារ ដថទឋា ំ ACS ដែល បានដតងតាងំ ឬ OPWDD, NYS DOH ឬអ្នក ផ្តល ់ចសវាកមម NYC DOHMH រួម បញ្លូល ទឋាងំ និមយាជិកផ្ទះ ផ្តល ់រោរត្ទា ំដែល បាន្បត៊ិបត្ត៊ិការ 
បញ្ជា ក់ ឬបានទទួល មូលន៊ិធ៊ិឧបតថែម្ភពើ OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ឬ NYC DOHMH; អ្នក រស ់មនៅ ជារួ� អ្នក ែាក់ពាក្យ ដែល បាន កំណត់ចែឋាយ OPWDD ថឋាជឋា មន៊ស្មានព៊ិការភាព ខួរកបាល ឬ 
អ្នក ទទួល ្បាក់ ជំនួ�សុវែ្ិភាេ សង្គរ ែំណាងឲ្យ អ្នក ែាក់ពាក្យ. 

ប័ណ្ណ តែលអាចម្បើជំនួស 

នារកតា្ត អែើែ�ុទ្ធជន 

រោរសា្ន ក់មនៅស្មាប់អ្នក ែាក់ពាក្យសុ ំតែល ជាជនអនា្ា ឬជាអ្នក តែល រសរ់ានមានជើវិែ េើអំមេើ �ិងសា ក្ននុង ្គួសារ

អ្នកែាក់ពាក្យសុំទាងំអស ់តែល ែាក់ពាក្យសុ ំជារួ�នឹង អ្នក មរើលត្ទា ំខ្លួន 

អ្នក ែាក់ពាក្យសុ ំតែលមាន អា� ុ14-21 ឆ្្ន ំតែលរិន មាន អែ្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ តែល មាន បិទរូប្ែ ឬរិនមាន េស្តនុតាង បញ្ជា ក់ រោរ សា្ន ក់មនៅ 

ភាេែ្រូវ ចំមពាះអា� ុ

ភាេសុើរា្ន  ននម ម្ ះ

អ្នក ្ែូវ ស្ិែក្ននុង លក្ណៈ វិនិចឆេ័� ែូចខាងម្រោរ មែើរ្ើអាចែាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ  IDNYC ៖

Bill de Blasio 
អភ៊ិបាល្ក៊ង

1. ោ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ឯកសារ  4 ព៊ិន្ទស ដែល រួមបញ្លូល ោ៉ងចហឋា្ណឋាស ់្ ំនួន 3 ព៊ិន្ទសដែល បញ្ជា ក់ អត្តសញ្ញា ណ ន៊ិងោ៉ងចហឋា្ណឋាស ់1 ព៊ិន្ទស ដែល បញ្ជា ក់ ការ សា្ន ក់ចនៅ ។ 

2. ោ៉ងចហឋា្ណឋាសឯ់កសារ 1 ក្នសង្ំចណឋាមឯកសារដែល បានែឋាក់ចស្នើ ្តូវ មាន ប៊ិទរូបថត ចលើកដលង ដត អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំ មាន អ្នក ចមើលដថទឋា ំមកជឋាមួយ ។

3. ោ៉ងចហឋា្ណឋាសឯ់កសារ 1 ក្នសង ្ ំចណឋាម ឯកសារ ដែល បានែឋាក់ចស្នើ ្តូវ មានបង្ឋាញ កាលបរិច្ឆេទ កំចណើត ។ 

ចយើង ម៊ិន អា្ ទទួល យកឯកសារហួសកំណត ់ការ ច្បើ្បាសច់�ើយ ្បស៊ិនចបើ ម៊ិនមាន ការ បរិោយ ោ៉ងជឋាក់លាក ់ចនៅក្នសង ឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ចទចនឋាោះ ។

មានដត ឯកសារ ្ បាប់ចែវីម ន៊ិងសចំណៅថត្ម្ង ដែល បានបញ្ជា ក់ ចែឋាយ ភា្ន ក់ងឋារច្ញ ឯកសារ ្ បាប់ចែវីម ចទើបអា្ ទទួល យកបាន ឯកសារដែលអ៊៊តក៏ទទួលយកដែរ ដតល៊ោះ្តា ដតវា ជឋាឯកសារ ដែល អ៊៊តចែឋាយ អ្នក ច្ញឲ្យ ។ 

អាយ៊អប្រមា ចែវីម្ើ ែឋាក់ពាក្យស៊ំប័ណ្ណ  IDNYC គឺ 14 ឆ្្ន  ំ។ អ្នក ែឋាក់ពាក្យដែល មាន អាយ ៊14 ឆ្្ន  ំន៊ិងច�ើង អា្ ែឋាក់ពាក្យ ចែឋាយម៊ិន ចាបំា្់មានអាណឋាពយាបាល្សប្បាប ់ឬអ្នក ចមើលដថទឋា ំមក ជឋាមួយច�ើយ ។

ចបើអ្នក ជឋាចោធ៊ិន សហរែ្អាចមរិក ្ ូលន៊ិវត្ត អ្នក អា្ ស៊ំឲ្យចគ ចបាោះព៊ម្ពពាក្យ “ចោធ៊ិន ្ ូលន៊ិវត្តន៍” ចនៅខឋាងម៊ខ បនប័ណ្ណ  IDNYC របសអ់្នក ។ ចែវីម្ើ ែឋាក់ពាក្យស៊ំ អ្នក្តូវការ សចំណៅ្បាប់ចែវីម ឬសចំណៅ ថត្ម្ង ដែល បានបញ្ជា ក់ 
្ំចពាោះឯកសារ ណឋាមួយ ក្នសង ្ ំចណឋាម ឯកសារដែល បានសរចសរ ក្នសង បញជាើក្នសងវគ្គភស្តសតាង បញ្ជា ក់ សាថែ នភាព ចោធ៊ិន ្ ូលន៊ិវត្តន៍ ចនៅក្នសង ឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ។ ចបើអ្នក ្តូវ ការ ជំនួយរកភស្តសតាងបញ្ជា ក់ ការ បច្មើ ចោធ្ 
របសអ់្នក អ្នក អា្ ស៊ំជំនួយពើ ការិោល័យ របស ់អភ៊ិបាល្ក៊ង ដផ្នកក៊ិ្្ការ អតើតយ៊ទ្ជន ។ អ្នក អា្ អាន ឯកសារទឋាងំចនោះ អនឡាញ បានចនៅឯ www.nyc.gov/veterans ឬចែឋាយការ ចហៅ ទូរស័ព្ទ ចទៅកាន ់ចលខ  
212-442-4171 ។ 

ការែឋាក់ពាក្យស៊ំប្តលូរប័ណ្ណ ដែលបាត់ ចចារលួ្ ឬខូ្ ្តូវ បង ់បថ្្ំនួន $10 ្បស៊ិនចបើ អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ម៊ិន បាន ្ ៊ោះហតថែចលខឋា បញ្ជា ក់ ភាព ខ្ោះខឋាត ថវិកា ចទចនឋាោះ ។ ប័ណ្ណ ដែល ្តូវ ប្តលូរជួសវិញ គឺមានផ្តលជ់ូនដតចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌ លការ ្ ៊ោះច ម្ ោះ 
ហ៊ិរញញាវតថែស បននឋាយកែ្ឋាន IDNYC (IDNYC Department of Finance Enrollment Centers) ប៉៊ចណ្ណ ឋាោះ។

អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ដែល មាន អាយ៊ពើ 14-21 ឆ្្ន ចំែឋាយម៊ិន មាន អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ ដែលមាន រូបថត ឬភស្តសតាង បញ្ជា ក់ ការ សា្ន ក់ចនៅ អា្ ែឋាក់ពាក្យបាន ចបើមានអ្នក ចមើលដថទឋាមំកជឋាមួយ ដែលអ្នកចនឋាោះអា្ បង្ឋាញពើ 
ភស្តសតាងពើទនំឋាក់ទនំងជឋាមួយនឹង អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ។ អ្នកចមើលដថទឋា ំដែលមានស៊ិទ្៊ិ ចមើលដថទឋាអំ្នក ែឋាក ់ពាក្យបាន គឺជឋា ឪព៊កមា្ត យ បចងកេវីត ឪព៊កមា្ត យ្៊ិញ្ឹម ឪព៊កមា្ត យ្៊ង អាណឋាពយាបាល ្សប្បាប ់អ្នក ចមើលដថ្សប្បាប ់ឪព៊កមា្ត យ 
ធម៌ ន៊ិចោជិកដែល បានចាត់ តាងំ បនរែ្បាល ្ក៊ង NYC ស្មាប់ ចសវាកមម ដថទឋាកំ៊មារ (Administration for Children Services-ACS) ឬភា្ន ក់ងឋារ ដថទឋា ំACS ឬមន៊ស្ធំដែល ធ្នឋាអនើត៊ិជន 
ដែល បានដតងតាងំ ចែឋាយ្កសួង ស៊ខភាព ន៊ិងចសវាកមម ពលរែ្ សហរែ្ អាចមរិក (U.S. Department of Health and Human Services) ការិោល័យ ការតាងំទើលចំនៅជនភាសខ្លួន (Office of 
Refugee Resettlement) ។

អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំ IDNYC ទឋាងំអស ់ចលើកដលង ដត ប៊គ្គលដែល ម៊ិន មាន អាសយែ្ឋាន រសច់នៅ ន៊ិង អ្នក រស ់រាន មានជវីវិត ពើអំចពើ ហ៊ិងសា្គួសារ ដែល ្តូវ ដត ផ្តល ់អាសយែ្ឋាន ការ រស ់ចនៅ ។ អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំដែល រសច់នៅក្នសង មណ្ឌ ល ជន អនឋាថឋា 
អា្ ផ្តល ់ល៊ិខ៊ិត ចែឋាយមាន អាសយែ្ឋាន របស ់មណ្ឌ ល ដែល បញ្ជា ក់ ថឋា  ពួកចគ បាន រស ់ចនៅទើចនឋាោះ ោ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ក៏ ្ ំនួន 15 បថងៃ ដែល អ្នក ្គប ្់គង បាន អន៊ញ្ញា ត ឲ្យ រូបចគ អា្ សា្ន ក់ ចនៅទើចនោះ ោ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ក៏ 30 បថងៃដែរ ។ អ្នក ែឋាក ់
ពាក្យ ដែល ម៊ិន មាន អាសយែ្ឋាន រសច់នៅ ឬជឋាអ្នក រស ់រាន មាន ជវីវិត ពើ អំចពើ ហ៊ិងសាក្នសង្គួសារ ្តូវ បង្ឋាញ ការសា្ន ក់ ចនៅ ក្នសង ្ក៊ង ញលូយក៉ ដត អា្ស៊ំ ច្បើ អាសយែ្ឋាន អង្គការ ម៊ិនរកកប្ម ឬវិទយាសាថែ ន សាសនឋា ដែល អាសយែ្ឋាន របស ់ពួកចគ នឹង្តូវ 
សរចសរ ្ ូល ក្នសង ប័ណ្ណ  ក្នសងនឋាម ជឋាអាសយែ្ឋាន តាមរយៈរបស ់អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ។ ប័ណ្ណ  IDNYC ដែល ម៊ិន មាន សរចសរ អាសយែ្ឋាន ឬប័ណ្ណ ដែល សរចសរ អាសយែ្ឋាន តាមរយៈ អា្ ម៊ិន ទទួល យកបាន ក្នសង សាថែ នភាព មួយ្ំនួន ។ 

ចលខ្បអប់ សបំ៊្ត ម៊ិនអា្ អន៊ញ្ញា ត ឲ្យ ច្បើ ច�ើយ ចលើកដលង ដត អ្នក ែឋាក់ពាក្យអា្ ផ្តល ់ភស្តសតាង បញ្ជា ក់ដែលថឋា រូបចគ គឺជឋាដផ្នកមួយបនកមមវិធើ ភាពសមាងៃ ត់ អាសយែ្ឋាន រែ ្NYS ឬជឋាអ្នក រសច់នៅ ក្នសង មណ្ឌ ល ជនអនឋាថឋា ្ក៊ង NYC 
ស្មាប់ អ្នក រស ់រាន មានជវីវិត ពើ អំចពើ ហ៊ិងសាក្នសង្គួសារ ។ 

IDNYC នឹង ទទួល យកឯកសារដែល មានសរចសរ ច ម្ ោះដែល្តូវគា្ន  ។ ប័ណ្ណ  IDNYC នឹង ្តូវ សរចសរ ច ម្ ោះែូ្ មាន សរចសរ ក្នសងឯកសារ ភស្តសតាង ដែល មាន តបម ្ខ្ពស ់បំផ៊ត របសអ់្នក (ែូ្ជឋា ល៊ិខ៊ិត ឆ្ងដែន ប័ណ្ណ  ចបើកបរ សបំ៊្ត 
បញ្ជា ក់ កំចណើត អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណក៊ងស៊៊ល ។ល។) ្បស៊ិនចបើ អ្នក ម៊ិន បានបង្ឋាញ ច ម្ ោះដែល ប្តលូរ តាម ការ បង្គឋាប ់បញ្ជា  របស ់ត៊លាការ សបំ៊្ត អាពាហព៍៊ិពាហ ៍ឬឯកសារ ចផ្ងចទៀតដែល រែ្ឋាភ៊ិបា ល ជឋាអ្នក ច្ញឲ្យ ដែលមាន បញ្ជា ក់ អំពើ ការ 
ប្តលូរ ច ម្ ោះ ្សប ្ បាប់ផងដែរ ។ ក្នសង ករណើដែល អ្នក ែឋាក់ពាក្យ បង្ឋាញ ឯកសារ អត្តសញ្ញា ណ ្ ំនួនពើរដែល មាន តបម្ព៊ិន្ទស ចសមើគា្ន  ពាក្យស៊ំ IDNYC ្តូវដត បង្ឋាញច ម្ ោះចលើឯកសារដែល មាន រួមបញ្លូល រូបថត ។ 

អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំ ដែល ែឋាក់ពាក្យ ជឋាមួយ នឹង អ្នក ចមើលដថទឋា ំោ៉ងចហឋា្ណឋាស ្់តូវ ផ្តល ់ឯកសារ 2 ព៊ិន្ទសដែលជឋាភស្តសតាង បញ្ជា ក់អត្តសញ្ញា ណ បូករួម ទឋាងំ កាលបរិច្ឆេទកំចណើត ។ អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ន៊ិង អ្នក ចមើលដថទឋា ំក៏្តូវ ផ្តល ់ភស្តសតាង 
បញ្ជា ក់ផងដែរអំពើ ទនំឋាក ់ទនំង របស ់អ្នក ចមើលដថទឋា ំែូ្ដែល បានសរចសរ ្ ូល ក្នសង វគ្គស្តើអំពើ អ្នក ចមើលដថទឋាបំន ឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ។ អ្នក ចមើលដថទឋា ្ំតូវ ផ្តល ់ោ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ 3 ព៊ិន្ទស បនឯកសារ  ដែល បញ្ជា ក់ អំពើ 
អត្តសញ្ញា ណ របស ់ខ្លួន បូករួមទឋាងំ អត្តសញ្ញា ណ មាន ប៊ិទរូបថត ។ ចបើអ្នក ែឋាក ់ពាក្យ ម៊ិន អា្ ផ្តល ់ភស្តសតាង បញ្ជា ក់អំពើ ឯកសារ ការ សា្ន ក់ ចនៅ អ្នក ចមើលដថទឋា ំអា្ ្តូវ បចងកេវីត ភស្តសតាង បញ្ជា ក់ ការ សា្ន ក់ ចនៅ របសខ់្លួន ចែឋាយកា រ ច្បើ ភស្តសតាង 
បញ្ជា ក់ ណឋាមួយ ក្នសង ្ ំចណឋាម ឯកសារភស្តសតាងការ សា្ន ក់ចនៅដែល មានសរចសរ ្ ូលក្នសងឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ន៊ិង ផ្តល ់សក្ខើកមម ដែល បញ្ជា ក់ ថឋា អ្នក ែឋាក ់ពាក្យ ស៊ំ សា្ន ក់ ចនៅ ជឋាមួយ នឹង អ្នក ចមើល ដថទឋា ំ។ 

មសចក្តើតណនា ំរោរ ែាក ់ពាក្យសុំប័ណ្ណ  IDNYC 


