
ឯកសារមួយ (1) ពិន្ទុ - ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ អត្សញ្ញា ណ

ត ... ឯកសារ ពីរ (2) ពិន្ទុ - ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ អត្សញ្ញា ណ

 ឯកសារ ពីរ (2) ពិន្ទុ - ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ អត្សញ្ញា ណ

ឯកសារប ី(3) ពិន្ទុ - ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ អត្សញ្ញា ណ

ឯកសារបួន (4) ពិន្ទុ - ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ អត្សញ្ញា ណ និង ការ សានា ក់ននៅ

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ បរទេស (មិនមមនទអឡិចតតរូនិក)

• សបំុតតបញ្ជា ក់កំទណើត បរទេស

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ មានរូបថត កងេ័ពបរទេស

• ប័ណ្ណ  ទបើកបរ បរទេស (មិនមមន ទអឡិចតតរូនិក)

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  វិេយាស្ថា នអប់រំ ៖ មធ្យមសិកសា វិេយាល័យ សកលវិេយាល័យ មហាវិេយាល័យ និងថ្ាក់មុនឧត្តមសិកសា

• សញ្ញា ប័តតេុតិយភរូមិពើ វិេយាល័យ សហរដ្ឋ អាទមរិក កម្មវិធើ សមមរូលនឺងថ្ាក់ វិេយាល័យ ឬថ្ាក់មុនឧត្តមសិកសា សហរដ្ឋ 

អាទមរិក មហាវិេយាល័យ ឬសកលវិេយាល័យ 

• តពរឹត្តិប័តតពិន្ទុស្លាសហរដ្ឋអាទមរិក ពើវិេយាល័យ ឬថ្ាក់មុនឧត្តមសិកសា មហាវិេយាល័យ ឬសកលវិេយាល័យ

• ប័ណ្ណ  EBT របស ់NYS មដលមិន មានបិេ រូបថត

• ប័ណ្ណ  SYEP របស ់NYC

• ប័ណ្ណ សហជីព សហរដ្ឋអាទមរិក មាន បិេរូបថត

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ និទោជិក កុងស៊ុលតង់ ឬសមាជិកគណតគប់តគងពើអង្គការ មានេើតាងំទនៅសហរដ្ឋអាទមរិក 

រួមេាងំអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ អ្កបួស 

• សបំុតតអាពាហព៍ិពាហ ៍សហជីពសុើវិល ដដគរូ រសទ់នៅជាមួយគ្្ ឬសបំុតតមលងលះ

• ប័ណ្ណ រទេះទភលើងទមតតរូ MTA សតមាប់ មនុស្សចាស ់និងជនពិការ 

• ប័ណ្ណ ជិះរទេះទភលើង MTA តបទភេ A

• ប័ណ្ណ  សមាជិកភាព សួនលមំហកាយតកុង NYC

• ប័ណ្ណ ចុះទ ្្ម ះ អ្ក ទោះទ្្ត សហរដ្ឋ អាទមរិក 

• ប័ណ្ណ  ចុះទ ្្ម ះ ទសវាកម្ម ទតជីសទរើស សហរដ្ឋ អាទមរិក 

• ប័ណ្ណ  Medicare

• ប័ណ្ណ  ITIN សហរដ្ឋអាទមរិក

• សបំុតតកំទណើតសញ្ជា តិ សហរដ្ឋ អាទមរិក ករូនរបសអ់្ក (តតរូវ មានសរទសរថា អ្ក ដាក់ពាក្យសុំជាឪពុកមា្ត យ)

• ប័ណ្ណ មានរូបថត ស្្ក់ ទនៅពយាោលទនៅ OMH ដនរដ្ឋ NYS 

ឯកសារនោលការណណ៍ណនាចំំនោះអនាក ដាក់ោក្យ IDNYC 

អនាក តតរូវ ស្ិតននៅកនាទុង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដរូចខាងនតកាម ន�ីបអាច ដាក់ោក្យសុំបឆ័ណ្ណ  IDNYC បាន ៖

1.	យ៉ា ងន�ាចណាស ់ 4 ពិន្ទុ ននឯកសារ ណដល យ៉ា ងន�ាចណាស ់មាន  3 ពិន្ទុ ននឯកសារ អាច  បញ្ជា ក់ ពីអត្សញ្ញា ណ និងយ៉ា ងន�ាចណាស ់ 1 ពិន្ទុ ននឯកសារ អាចបញ្ជា ក់ អំពី ការ សានា ក់ ននៅកនាទុងតកុង NYC ។ 

2.	យ៉ា ងន�ាចណាសឯ់កសារ 1 កនាទុងចំនណាមឯកសារណដល បានដាក់នសនាី តតរូវ មាន បិ�រូបថត នលីកណលង ណត អនាក ដាក់ោក្យសុ ំមាន អនាក នមីលណថ�ា ំមកជាមួយ ។

3.	យ៉ា ងន�ាចណាសឯ់កសារ 1 កនាទុង ចំនណាម ឯកសារ ណដល បានដាក់នសនាី តតរូវ មានបង្ាញ កាលបរិនច្� កំនណីត ។ 

4.	អនាក ដាក ់ោក្យសុ ំយ៉ា ងន�ាចណាស ់តតរូវ មាន អាយ ុ14 ឆ្នា  ំន�ីបអាច ដាក់ោក្យសុ ំបឆ័ណ្ណ  IDNYC បាន ។ 

នយីងមិន��ួល យកឯកសារ ណដល �ួស កំណត ់នតបីតបាស ់ន�ីយ នលីកណលងណតមានការ បញ្ជា ក់ ជាពិនសស ដរូចខាងនតកាម ។ 

មានណត ឯកសារ ចបាប់នដើម និងសនំណៅថតចម្លង ណដល បានបញ្ជា ក់ នដាយ ភ្នា ក់ងារនចញ ឯកសារ ចបាប់នដើម ន�ីបអាច ��ួល យកបាន ឯកសារណដលអ៊ុតក៏��ួលយកណដរ ណតលុះតតា ណតវា ជាឯកសារ ណដល អ៊ុតនដាយ អនាក នចញឲ្យ ។

ខាងទតកាម គឺជា បញជាើទ ្្ម ះឯកស្រ មដលអ្ក អាចទតបើ ទដីម្ើ ដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ  IDNYC របសអ់្ក ោន ។ 

ព័ត៌មាន បមនថាម មាន ទនៅឯវ៉ិបដសត ៍របស ់IDNYC តាមអាសយដ្ឋាន WWW.NYC.GOV/IDNYC

សតមាប់ ការ មណនាអំំពើ ការ ដាក់ពាក្យសុំ សរូម ទមើល ម្្ក ខាងខ្ង ដន ពាក្យសុំ IDNYC ។ 

• ប័ណ្ណ ទបើកបរ NYS DMV ឬលិខិត អនុញ្ញា ត របសអ់្កសិកសាមដលមាន អាសយដ្ឋាន រសទ់នៅបច្ទុប្ន្ក្ទុងតកុង NYC 

។ ប័ណ្ណ  NYS DMV មដល ្ ុតកំណត ់ទតបើតោស/់ការ អនុញ្ញា ត នរឹង តតរូវ េេួលយក ទបើ យកមកបង្ាញទដាយមាន 

ប័ណ្ណ អន្តរកាល DMV មដល មិន េាន ់្ ុតកំណត ់ទតបើតោស/់ប័ណ្ណ ការអនុញ្ញា ត មានចុះទលខ អត្តសញ្ញា ណ មតមួយ ។

• ប័ណ្ណ មិនមមនជាប័ណ្ណ ទបើកបរ DMV របសរ់ដ្ឋ NYS មដលមាន អាសយដ្ឋាន បច្ទុប្ន្ ក្ទុងតកុង NYC ។ ប័ណ្ណ មិនមមន 

ជាប័ណ្ណ ទបើកបរ DMV របសរ់ដ្ឋ NYS មដល ្ ុតកំណត ់ទតបើតោស ់នរឹង តតរូវ េេួល យក ទបើមានការបង្ាញជាមួយនរឹង 

ប័ណ្ណ អន្តរកាល DMV មដល មិន េាន ់្ ុត កំណត់ទតបើតោស ់មដលមានចុះ អត្តទលខ ដរូចគ្្ នរឹងអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  ។

• ប័ណ្ណ  ទបើកបរ តកសួង ការបរទេស សហរដ្ឋអាទមរិក ឬប័ណ្ណ  មិនមមន ជាប័ណ្ណ ទបើកបរទដាយមាន អាសយដ្ឋាន បច្ទុប្ន្ ក្ទុងតកុង 

NYC

• ប័ណ្ណ  IDNYC ទដាយមាន អាសយដ្ឋាន រសទ់នៅ បច្ទុប្ន្

• លិខិត ហាមឃាត់ ទតបើអាវ៉ធដននាយកដ្ឋាននគរោលតកុង (NYC Police Department-NYPD) មដលមាន 

អាសយដ្ឋាន បច្ទុប្ន្ ក្ទុងតកុង NYC

• លិខិតឆលងមដន សហរដ្ឋអាទមរិក ឬប័ណ្ណ លិខិត ឆលងមដន សហរដ្ឋអាទមរិក

• លិខិតឆលងមដន បរទេស (ទអឡិចតតរូនិក)

• ប័ណ្ណ ទបើកបររដ្ឋដនសហរដ្ឋ អាទមរិក ឬអត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ មានរូបថតដនការអនុញ្ញា ត របសអ់្ក សិកសា

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ រដ្ឋ ដនសហរដ្ឋអាទមរិក

• ប័ណ្ណ ការស្្ក់ទនៅជាអចិដ្តន្តយរ៍បសស់ហរដ្ឋអាទមរិក (ប័ណ្ណ ដបតង-Green Card)

• សបំុតត បញ្ជា ក់ ភាពជាពលរដ្ឋ/ការចរូលសញ្ជា តិ អាទមរិកាងំ

• ការេេួលស្្គ លជ់ាអ្កជំនួញតាមកោ៉ា លស់ហរដ្ឋអាទមរិក

• ប័ណ្ណ ទបើកបរ របសត់កសួងកាបរទេស សហរដ្ឋ អាទមរិក ឬប័ណ្ណ មិនមមនជាប័ណ្ណ ទបើកបរមដល មិនមាន អាសយដ្ឋាន  ្ ្ះ 

រសទ់នៅបច្ទុប្ន ្

• ប័ណ្ណ ទលើកទេាសរបសន់ាយកដ្ឋានការ តតមង់េិស និងការតគប់តគងសហគមន ៍(Department of Corrections 

and Community Supervision -DOCCS) របសរ់ដ្ឋ NYS (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• ប័ណ្ណ សុវតថាិភាពទមធាវីសតមាប ់ទចញចរូលក្ទុងតបព័ន្ធ ភាវូបនើយកម្មតុលាការ ដនរដ្ឋ  NYS 

• ប័ណ្ណ សតមាប់ ទចញចរូលធម្មតា (សតមាប់ ទោធិន ទនៅ សកម្មការងារ ទោធិន ចរូលនិវត្តន៍ ឬកងេ័ពបតមុង)

• លិខិតបច្ទុប្ន្ អនុញ្ញា ត ឲ្យ ទធវើការ របស ់សហរដ្ឋ អាទមរិក

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ  កុលសម្័ន្ធ អាទមរិក

• ប័ណ្ណ សតមាប់ទ្្រតោក់ជំនួយតាមមបបទអឡិចតតរូនិក Electronic Benefit Transfer (EBT) របសរ់ដ្ឋNYS/

ប័ណ្ណ  CBIC មដល មាន រូបថត

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ   (IDNYC) មដលមិន មាន អាសយដ្ឋាន ្ ្ះរសទ់នៅបច្ទុប្ន្

• ប័ណ្ណ ទបើកបរបរទេស  (ទអឡិចតតរូនិក)

• ប័ណ្ណ អត្តសញ្ញា ណបរទេស (ទអឡិចតតរូនិក)

• ប័ណ្ណ សន្តិសុខសង្គម

• លិខិត ចាត ់តាងំ ITIN សហរដ្ឋអាទមរិក

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ កងេ័ពអាទមរិក

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ វិជជាាជីវៈរបសន់ាយកដ្ឋាន អប់រ ំNYS 

• សណំុំមបបបេ ទ្្ៀង្្ាត់សិស្ស  របសន់ាយកដ្ឋានអប់រ ំ(DOE) (បញ្ជា ក់ ភាពជាអ្ក ស្្ក់ទនៅ្ងមដរ)

• សណំុំមបបបេទ្្ៀង្្ាត់កម្មវិធើការងារ យុវជនរដរូវទ ្្ត  (SYEP) ដនតកុង  NYC (បញ្ជា ក់ ភាពជាអ្ក ស្្ក់ទនៅ្ងមដរ) 

• សណំុំមបបបេ I-94 មដលទចញទដាយតកសួង សន្តិសុខ ដ្្ក្ទុងសហរដ្ឋ អាទមរិក (U.S. Department of 

Homeland Security) ទដាយមាន រូបថត និងស្្ម ្ ្តិតទមដដ 

• ប័ណ្ណ ទបើកបរ អន្តរកាល NYS DMV លិខិតអនុញ្ញា ត របសអ់្ក សិកសា ឬប័ណ្ណ មិនមមនជាប័ណ្ណ ទបើកបរ

• ទសចក្តើជរូនដំណរឹង អំពើ ការ អនុម័តិ ចំទពាះ សណំុំមបបបេ I-797, I-797A, I-797B ឬ I-797D មដលទចញទដាយ 

ម្្កទសវាកម្ម ភាពជាពលរដ្ឋអាទមរិក និងអទន្តាតបទវសន ៍(U.S. Citizenship and Immigration Services-

USCIS)

• លិខិត ឆលងមដន បរទេស (មិនមមន ជាលិខិតឆលងមដន ទអឡិច តតរូនិកទឡើយ)

• លិខិត ឆលងមដន សហរដ្ឋ អាទមរិក មដល ហួស កំណត ់ទតបើតោស ់ឬប័ណ្ណ លិខិត ឆលងមដន ( ហួសកំណត់ ទតបើតោសរ់ហរូតដល ់3 

្្ ំលិខិត ឆលង មដន ទអឡិច តតរូនិក)

• លិខិត ឆលង មដន បរទេស មដល ្ ុត កំណត ់ទតបើតោស ់(ហួស កំណត ់ទតបើតោស ់រហរូតដល ់  3 ្្ ំលិខិត ឆលង មដន ទអឡិច តតរូនិក)

• ប័ណ្ណ អត្តសញ្ញា ណកុងស៊ុល

• ប័ណ្ណ អត្តសញ្ញា ណអតើតយុេ្ធជន សហរដ្ឋអាទមរិក មដលទចញទដាយ VAប័ណ្ណ អត្តសញ្ញា ណ សុខភាព អតើតយុេ្ធជន 

សហរដ្ឋអាទមរិក មដលទចញទដាយ VA

• អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ និទោជិក រដ្ឋោល សហព័ន្ធ រដ្ឋ និងរដ្ឋោល មរូលដ្ឋាន សហរដ្ឋ អាទមរិក 

• លិខិត បញ្ជា ក់ កំទណើតសហរដ្ឋ អាទមរិក

• េិដ្ឋាការ ទចញទដាយ តកសួង ការបរទេស សហរដ្ឋ អាទមរិក 



ឯកសារ មួយ (1) ពិន្ទុ – ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ ភ្ព ជាអនាក សានា ក់ននៅ ចំនោះ អនាក ដាក ់ោក្យ	 

ណដល	មិនមាន	អាសយដ្ានរសន់នៅ ឬអនាក រសរ់ានមានជើវិត ពី អំនព ី�ិងសា កនាទុងត្ួសារ

ត ... ឯកសារ មួយ (1) ពិន្ទុ – ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ ភ្ព ជាអនាក សានា ក់ននៅ ចំនោះ អនាក ដាក ់ោក្យ	 

ណដល	មិនមាន	អាសយដ្ានរសន់នៅ ឬអនាក រសរ់ានមានជើវិត ពី អំនព ី�ិងសា កនាទុងត្ួសារ

នាយកដ្ាន នដាះណលង អនាកន�ាសនតកាមលក្ខឆ័ណ្ឌ  (DOP)

ភស្ទុតាងបញ្ជា ក់ ពី ស្ានភ្ព ជាអតីតយុ�្ធជន (អនាក តតរូវ ការ ណតមួយន�)

�នំាក ់�នំង អនាក នមីល ណថ�ា ំ– ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ ពី�នំាក ់�នំងរវាង អនាក នមីលណថ�ា ំនិងអនាក ដាក ់ោក្យ 

ឯកសារមួយ (1) ពិន្ទុ - ភស្ទុតាង បញ្ជា ក់ ពី ការ សានា ក់ននៅ

• អតិថិជន DOP អាច ដាក់ពាក្យ ោនទនៅឯមជ្ឈមណ្ឌ លការចុះទ ្្ម ះ IDNYC មួយណាក៏ោន ទដាយការទតបើ 

សណំុំមបបបេ ទ្្ៀង្្ាត ់DOP មដលអាច េេួល ោនទនៅឯេើតាងំ DOP ណាមួយក៏ោនក្ទុងតកុង NYC ។

• ប័ណ្ណ េារតោក ់ឬប័ណ្ណ តបតិបត្តិការដថលទសវាកម្មេរូរេស្សន ៍មខ្សកាប េរូរស័ព ្ឬទសវាកម្មយរូធើលិធើ (មដលោន ចុះកាលបរិទចឆេេ 

ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• ការជួល្្ះ ឬការជួល្្ះតឲ្យទគបច្ទុប្ន ្

• តបតិបត្តិការ បង់ពន្ធ្្ះតបចាមំរូលដ្ឋាន (មដលោន ចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• វិក្័យបតតបង ់រំទលាះ ដថល្្ះ (មដល ោនចុះ កាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• ប័ណ្ណ េារដថល ទសវាកម្ម ធនាគ្រ ហិរញញាវតថាទុ ឬប័ណ្ណ ឥណេាន តបតិបត្តិការ ឬការ ជរូនដំណរឹង (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង 

រវាង 60 ដថងៃ)

• ប័ណ្ណ  ទបើកតោក ់ការងារ (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60)

• តបតិបត្តិការ ប័ណ្ណ េារតោក ់ឬកំណត់តតាព័ត៌មានពើ វិេយាស្ថា នសុខភាព (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• លិខិត ទកាះទហៅ របស ់គណៈវិនិចឆេ័យ ឬលិខិត បង្គាប ់របសត់ុលាការ មដលទចញទដាយរដ្ឋ NYS (បរូករួមេាងំ តុលាការតកុង 

NYC) ឬតុលាការ សហព័ន្ធ (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• IRS សណំុំមបបបេ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B និង 1095-C (មដល ោនេេួល យក រហរូតដលដ់ថងៃេើ 

15 មខទមស្ ដន្្បំន្ាប់ពើ ្ ្  ំបង់ពន្ធមដល សរទសរ ទនៅទលើមបបបេ)

• តោក់ពន្ធតតឡប ់ជាមួយនរឹងភស្តទុតាង ដនការ ដាក ់ទស្ើសុំ (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្ ំដនកាលបរិទចឆេេ ការ 

ដាក ់ពាក្យសុំពន្ធតតឡប)់ 

• លិខិត  ឬឯកស្រ មដល ទចញទដាយ  IRS ឬនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងហិរញញាវតថាទុ (Department of Taxation and 

Finance-DTF) របសរ់ដ្ឋ NYS (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ 

• ប័ណ្ណ េារតោក ់ដថលធានារ៉ា ប់ រង តបតិបត្តិការ ឬកំណត ់តតា ព័ត៌មាន (ម្ាស ់្ ្ះ អាយុជីវិត អ្កជួល ោនយន្ត ធានារ៉ា ប់ រង 

សុខភាព មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• លិខិតពើ NYCHA (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• លិខិតបមនថាម NYCHA បញ្ជា ក់ការ ជួលតេព្យឲ្យទគ និងការជរូនដំណរឹង អំពើ ការ ជួល តេព្យពើទគ (មដល 

ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• ការបញ្ជា ក់ ការ ប្តតូរ អាសយដ្ឋាន USPS (មដល ោនចុះ កាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• សណំុំមបបបេវគ្គ 8 ដនការ បំមបកដថលជួល NYC HPD (មដល ោន ចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• HRA “ការ ទឆលើយ តប ចំទពាះការ ទស្ើសុំ រោយការណគ៍ណនាថវិកា” (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• អត្តសញ្ញា ណ មាន រូបថតដនអ្កជមងៃឺរបសម់ណ្ឌ ល OMH ដនរដ្ឋ NYS 

• សណំុំមបបបេ “ការ ទ្្ៀង្្ាត់ ចំទពាះការ ឈប់ឲ្យ បទតមើ កងេ័ព”  មដល ទចញទដាយ U.S. HHS/ORR (មដល 

ោនចុះកាល បរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• លិខិត បង្គាប ់ការ តគប់តគង របស ់តកុមពងងរឹងអទន្តាតបទវសន ៍និងពន្ធគយសហរដ្ឋអាទមរិក (ICE) (មដល 

ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង  1 ្្)ំ

• ប័ណ្ណ ទបើកបរ អន្តរកាល NYS DMV លិខិតអនុញ្ញា ត របសអ់្ក សិកសា ឬប័ណ្ណ មិនមមនជាប័ណ្ណ ទបើកបរ

• ទសចក្តើជរូនដំណរឹង អំពើ ការ  សទតមច ឬការ កំណត ់ប័ណ្ណ  (NOD) ដន បញ្្ពិការភាព ខួរកបាល មដល ទចញ ទដាយ 

OPWDD ដនរដ្ឋ NYS (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ

• លិខិត ការ បញ្ជា ក់ ការ ស្្ក់ ទនៅ សតមាប់ ឯកអគ្គរដ្ឋេរូត អង្គការសហតបជាជាត ិ(UN) និង តគួស្ររបស ់ពួកទគ (មដល 

ោនចុះ កាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង  60 ដថងៃ)

• លិខិត សតមាប់ ឪពុកមា្ត យ/អាណាពយាោលសិស្ស មដល ោនចុះទ ្្ម ះ ក្ទុង ថ្ាក់ទរៀន ដំបរូង (Head Start) ថ្ាក់សិកសា 

សតមាប់ កុមារ តរូច (Early Learn) ឬស្លា ទរៀនណាមួយ របស ់នាយកដ្ឋាន អប់រ ំតកុង NYC (NYC DOE) (មដល 

ោនចុះ កាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង  60 ដថងៃ) ។ អ្ក ដាក ់ពាក្យ  តតរូវ ្ ្តល ់ភស្តទុតាង បញ្ជា ក់ អំពើ េនំាក ់េនំង របស ់ខលលួន ជាមួយ នរឹង 

ស្មុើសិស្ស ។

• លិខិត សតមាប់ សិស្ស ឬឪពុកមា្ត យ/អាណាពយាោលសិស្ស មដល ោនចុះ ទ ្្ម ះ ក្ទុង  ស្លា ឯកជន 

ឬស្លាទរៀនមដលសថាិតទតកាម ការ ឧបតថាម្ភ របស ់វត្ត (មដល ោនចុះ កាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង  60 ដថងៃ) ។ ទបើអ្ក ដាក ់ពាក្យ  ជា 

ឪពុកមា្ត យរបសស់ិស្ស រូបទគ តតរូវ មត ្ ្តល ់ភស្តទុតាងបញ្ជា ក់ ពើេនំាក ់េនំង ជាមួយ  ស្មុើ សិស្ស ។ 

• លិខិត ពើភ្ាក់ងារ ចិញ្រឹមមថេាទំក្មង ACS ឬ ACS (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ)

• សណំុំមបបបេ ទ្្ៀង្្ាត់សិស្សរបស ់នាយកដ្ឋានអប់រំដនតកុង NYC (NYC DOE) (មានទនៅឯ ស្លាទរៀនរបស ់

នាយកដ្ឋាន អប់ រ)ំ

• សណំុ ំមបបបេ  ទ្្ៀង ្ ្ាត ់SYEP

• លិខិត ពើមណ្ឌ ល ជនអនាថា តកុង NYC (តតរូវ បញ្ជា ក់ថា អ្ក ដាក ់ពាក្យសុំ ោន ស្្ក់ ទនៅក្ទុង មណ្ឌ ល ចំនួន 15 ដថងៃ ទហើយ 

មណ្ឌ ល ោនអនុញ្ញា តឲ្យ ស្មុើខលលួន អាច ស្្ក់ ទនៅ ោនយរូរជាង 30 ដថងៃ)

• លិខិត ពើ មណ្ឌ ល ្ ្តល ់ការ  ស្្ក់ទនៅ និងមថេាមំដល មាន តបតិបត្តិការ ោនេេួល ការ បញ្ជា ក់ ឬោនេេួល មរូលនិធិ ឧបតថាម្ភពើ 

NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ឬ NYC DOHMH (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង  60 ដថងៃ)

ប្ី/តបពន្ធ និង នដ្រូរស ់ននៅជាមួយោនា  ៖ អនាក ដាក់ោក្យ  ណដល មិនអាច បញ្ជា ក់ ភស្ទុតាង ការ សានា ក់ននៅបាន នដាយការ ផ្លឲ់្យនរូវ 

ឯកសារណាមួយ ខាងនលីនដាយនតប ីន ម្ ះ របសខ់្លលួន អាច បង្ាញ ឯកសារ ណដលមាន ន ម្ ះប្/ីតបពន្ធ ឬនដ្រូ រសន់នៅជាមួយោនា  

របសព់ួកន្ ឬក៏ (1) បង្ាញ សបំុតត អាោ�ព៍ិោ� ៍ស�ជើពសុីវិល ឬនដ្រូ រសន់នៅជាមួយោនា  ឬ (2) សបំុតត បញ្ជា ក់ 

កំនណីតករូនរបសខ់្លលួន ណដលជាការ បង្ាញ �នំាក ់�នំង របស ់អនាក ដាក ់ោក្យ សុំ ជាមួយនឹង ប្ី/តបពន្ធ ឬនដ្រូ រសន់នៅជាមួយោនា  ។ 

អនាក ដាក ់ោក្យសុ ំក៏តតរូវ បង្ាញផងណដរនរូវលិខិត បញ្ជា ក់ ណដល បានចុះ�ត្នលខា នដាយ ប្ី/តបពន្ធ ឬនដ្រូ រសន់នៅជាមួយោនា  ណដល 

ជាការ បង្ាញថា ពួកន្ រសន់នៅជាមួយ នឹង អនាក ដាក ់ោក្យសុ ំ។

• “លិខិត តាមរយៈ” មដលលទចញទដាយ អង្គការ មិន រកកដតម ឬវិេយាស្ថា ន ស្សនាក្ទុង តកុង NYC មដល ្ ្តល ់

ជំនួយដល ់ជនអនាថា ឬអ្ក រស ់រនមានជីវិត ពើ អំទពើ ហិងសា ក្ទុង តគួស្រ ។ បច្ទុប្ន្ អង្គភាព ទនះ តតរូវ មត េេួល 

ោនមរូលនិធិឧបតថាម្ភពើតកុង ។ ក្ទុងលិខិតទនាះ តតរូវ មត បង្ាញ ថា អ្ក ដាក់ពាក្យ  ធាល ប ់ោនេេួល ទសវាកម្ម ពើ អង្គភាពទនះ 

ក្ទុងអំឡទុងទពល  60 ដថងៃកនលងទេៅ ទហើយអាច ទតបើ អាសយដ្ឋាន របស ់អង្គភាពទនះ សតមាប់ ទគ្ល បំណងទឆលើយ ឆលង សបំុតត 

(មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 14 ដថងៃ) ។ អាសយដ្ឋាន ទនៅទលើ ប័ណ្ណ  នរឹងជាអាសយដ្ឋាន “តាមរយៈ” អង្គការទនះ ។

• លិខិតពើភ្ាក់ងាររបសត់កុង អង្គការ មិន រកកដតម ឬវិេយាស្ថា ន ស្សនាទនៅក្ទុងតកុង NYC មដល ្ ្តល ់ទសវាកម្ម ដល ់

ជនអនាថា (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 30 ដថងៃ) ។ មិនមាន អាសយដ្ឋាន សរទសរ ចរូលក្ទុង ប័ណ្ណ ទេ ។

• លិខិត ពើ ភ្ាក ់ងាររបសត់កុង អង្គការ មិន រកកដតម ឬវិេយាស្ថា ន ស្សនាទនៅក្ទុង តកុង NYC មដល ្ ្តល ់ទសវាកម្ម ដល ់អ្ក រស ់

រន មានជីវិតពើ អំទពើ ហិងសា ក្ទុង តគួស្រ (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 30 ដថងៃ) ។ មិនមាន អាសយដ្ឋាន សរទសរ 

ចរូលក្ទុង ប័ណ្ណ ទេ ។

• លិខិត មដល ទចញទដាយ មន្ើរទពេ្យ ឬគលើនិក សុខភាពក្ទុង តកុង NYC (មដល ោន ចុះកាល បរិទចឆេេក្ទុង រវាង 30 ដថងៃ) ។ 

អ្ក ដាក់ពាក្យសុ ំតតរូវ ្ ្តល ់ជរូន ្ ងមដរ ោ៉ា ង ទហាចណាស ់2 ពិន្ទុដនការ បញ្ជា ក់ អំពើ អត្តសញ្ញា ណ បរូករួមេាងំ 

កាលបរិទចឆេេកំទណើត (DOB) ។ អ្ក ទមើលមថេាតំតរូវ ្ ្តល ់ោ៉ា ងទហាចណាស ់ចំនួន 3 ពិន្ទុដនការបញ្ជា ក់អំពើ អត្តសញ្ញា ណ 

របសខ់លលួន រួមេាងំប័ណ្ណ អត្តសញ្ញា ណមដលមាន បិេរូបថត ។ អាយ ុរបស ់អ្ក ដាក់ពាក្យ  មដល អាច ទតបើ ឯកស្រនើមួយៗ តតរូវ 

ោន បង្ាញ ក្ទុង សញ្ញា វង់តកចក ។ 

• សបំុតតបញ្ជា ក់កំទណើតរបស ់អ្ក ដាក់ពាក្យ  (អាយ ុ21 ្្ចំុះ)

• លិខិតការ េេួល ទក្មងចិញ្រឹម វិញ្ញា បនប័តតបញ្ជា ក់ ការ េេួល ទក្មងចិញ្រឹម ឬរោយការ ណក៍ារ េេួល ទក្មង ចិញ្រឹមរបស ់NYS 

DOH (អាយ ុ21 ្្ចំុះ) 

• សណំុំមបបបេការេេួល ស្្គ ល ់ភាពជាឪពុក មដលទចញទដាយ  NYC DOHMH និង NYS OTDA (អាយ ុ21 

្្ចំុះ)

• លិខិត ពើ ACS ឬភ្ាក់ងារ ចិញ្រឹម មថេា ំទក្មង ACS (អាយ ុ21 ្្ចំុះ)

• លិខិតបង្គាប ់របស ់តុលាការអំពើភាព ជាឪពុក/ភាព ជាករូន (អាយ ុ21 ្្ចំុះ)

• សបំុតតបញ្ជា ក់កំទណើតរបសអ់្ក ដាក់ពាក្យ  និងលិខិត អាពាហព៍ិពាហ ៍របស ់ឪពុក/មា្ត យចុង សហជីពសុើវិល 

ឬដដគរូរសទ់នៅជាមួយគ្្ (អាយ ុ21 ្្ចំុះ)

• សណំុំមបបបេ “ការ ទ្្ៀង ្ ្ាត ់អំពើ ការ ឲ្យ ឈប ់ពើេ័ពសកម្ម” មដល ទចញទដាយ U.S. HHS/ORR (អាយ ុ21 ្្ចំុះ)

• លិខិតបង្គាប ់របស ់តុលាការ បរទេស ចំទពាះការ ចាត ់តាងំអ្ក ទមើលការមថេាជំាអាណាពយាោល តសបចបាប ់របស ់អ្ក 

ដាក់ពាក្យ (អាយ ុ21 ្្ចំុះ)

• លិខិតបង្គាប ់របស ់តុលាការ សហរដ្ឋ អាទមរិក ចំទពាះការ ចាត ់តាងំអ្ក ទមើលការមថេា ំជា អាណាពយាលតសប ចបាប ់ ជាអ្ក 

ការពារ ឬជាអ្ក មថរកសា (មិនកំណត ់អាយ)ុ

• ការជរូន ដំណរឹង អំពើ ទសចក្តើសទតមច ឬការកំណត ់សិេ្ធិ េេួល ប័ណ្ណ  (Notice of Decision or Determination-

NOD) ស្តើអំពើ បញ្្ពិការភាព ខួរកបាល ទដាយ NYS OPWDD (មិនកំណត់អាយ)ុ

• លិខិតពើមណ្ឌ លស្្ក់ទនៅ្្តលក់ារមថេា ំ(មដលោនចុះកាលបរិទចឆេេក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ មិនកំណត់អាយ)ុ 

• លិខិតពើ SSA មដល ទរៀបចំឲ្យមាន អ្ក ្ ្តល ់ការ មថេា ំ្ ្ាលខ់លលួន ជាអ្កតំណាង េេួល តោក់ ជំនួស អ្ក ដាក់ពាក្យ 

(មដលោនចុះកាល បរិទចឆេេក្ទុង រវាង 1 ្្ ំមិនកំណត់អាយ)ុ 

• លិខិតពើ SSA មដល ទរៀប ចំឲ្យអង្គការមួយ ជាអ្កតំណាង េេួល តោក់ ជំនួយ របស ់អ្ក ដាក់ពាក្យសុំ (មដល 

ោនចុះកាលបរិទចឆេេក្ទុង រវាង 1 ្្)ំ និងលិខិត ពើ អង្គការ មដលោនទរៀបចំឲ្យ បុគ្គលិក/អ្ក តំណាង របសខ់លលួន ោនេេួល សិេ្ធិ 

ទធវើ ជា តំណាង អ្ក ដាក ់ពាក្យ  (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ មិនកំណត ់អាយ)ុ 

• លិខិត ពើ NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH ឬមួយក្ទុង ចំទណាម អ្ក ្ ្តល ់ទសវា 

សុខភាព របសខ់លលួន (មដល ោនចុះកាលបរិទចឆេេ ក្ទុង រវាង 60 ដថងៃ មិនកំណត់អាយ)ុ

• DD 214៖ វិញ្ញា បនប័តត បញ្ជា ក់ ការឲ្យឈប ់ឬការឲ្យទចញពើេ័ព សកម្ម

• DD 2 (មដល ចរូលនិវត្តន៍) ៖ ប័ណ្ណ  អត្តសញ្ញា ណកងេ័ព សហរដ្ឋ អាទមរិក (មដល ចរូលនិវត្តន៍)

• VIC/VHIC ៖ អត្តសញ្ញា ណប័ណ្ណ មន្ើរទពេ្យទោធិន ចរូលនិវត្តន៍

• NGB-22 ៖ រោយការណ ៍ប៊ុយរ៉ាូ ្្ម កំារពារជាតិដន ការបំមបក និង កំណត ់តតា សកម្មភាព បទតមើេ័ព

• ប័ណ្ណ ទបើកបរ NYS DMV ឬប័ណ្ណ មិនមមន ជា ប័ណ្ណ ទបើកបរមដល មាន ទ ្្ម ះ ជា ទោធិន ចរូល និវត្តន ៍

• ប័ណ្ណ  IDNYC មដល មាន ទ ្្ម ះ ទោធិន ចរូល និវត្តន៍

• សក្ើកម្ម ពើ ការិោល័យ អភិោលតកុង ម្្ក អតើតយុេ្ធជន (MOVA) បញ្ជា ក់ អំពើ ការបទតមើ កងេ័ព

Bill de Blasio 
អភិោលតកុង


