
ជាជម្រើស (សូរបំមេញ តែេ័ែ៌មាន ខាងម្រោរ តែល អ្នក ចង់ ឲ្យ ម�ើង សរមសរ មនៅក្ននុង ប័ណ្ណ  របសអ់្នក) 

អែើែ�ុទ្ធជន 

េ័ែ៌មាន ស្មាប ់ទនំាក់ ទនំង ក្ននុង ្រាអាសន្ន 

រោរបរិច្ចា គ សរីរាង្គ និងជាលិរោ 

ភាសា

រោរបញ្ជា ក់ 

េ័ែ៌មាន អ្នក ែាក់ពាក្យ 

OFFICIAL 
USE ONLY តាមរយៈ 

កាល បរិច្ឆេទ ៖ 

ច ម្ ោះអង្គការដែលច្បើអាសយែ្ឋាន តាមរយៈ 
ែកអាសយែ្ឋានច្ញ

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

ពាក្យសុំ IDNYC 

Borough (  សូមគូស យកមួយ) ៖

ចលខកូែតំបន់ ៖ 

9. មលខទូរស័េ្ទ ៖ 

5. មេទ ៖ 

10. អុើតរែល ៖ _______________________________________________

7. េណ៌តេ្នក: 

6. ថ្ងៃតខឆ្្ន ំកំមណើែ: 

8. ករ្ពស:់ 

ផ្ោះចលខ ផ្លូវចលខ

រែ ្៖ 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

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

រោរ ែាក់ ពាក្យ សុំម�ើងវិញ (បានែាក់ពាក្យសុ ំតែរិនតែល បាន ទទួល ប័ណ្ណ ; រិនអស់្ បាក)់ 

MANHATTAN

ហ៊្វីត អ៊ិញ

 មិនបាន ចាត ់តាងំ 

ពណ៌្កហម ចស្ក ចខមៅ ចខៀវ  បបតង ្បចផោះ ពណ ៌្្ម៊ោះ

គូស្បអប់ចនោះ ្បសិនចបើអ្នកជឋាអតើតយ៊ទ្ធជនដែលបានបច្មើការងឋារចនៅក្ននុងកងកម្្ងំ្បែឋាប់អាវុធសហរែ្អាចមរិក កងការពារជឋាត ិឬទឋាហឋានប្ម៊ង ចហើយ្ង់បានពាក្យ “អតើតយ៊ទ្ធជន” ចបាោះព៊ម្ពចនៅខឋាងម៊ខប័ណ្ណ ។

11. រោរបញ្ជា ក់ ៖ ខ្ញុំ សូម បញ្ជា ក់ថឋា ខ្ញុំ ជឋាអ្នក រសច់នៅ ក្ននុង ្ក៊ង នូយក៉ យ៉ង ចហឋា្ណឋាស ់ ខ្ញុំ ម្ន អាយ ៊ 14 ឆ្្ន  ំចហើយ ឯកសារ ទឋាងំអស ់ដែល បានែឋាក់ចស្នើ ្ពមទឋាងំ ចស្ក្ើដថ្ង ទឋាងំអស ់ដែល បានចធ្ើច�ើងក្ននុង ពាក្យស៊ំចនោះ គឺជឋាការ ពិតទឋាងំអស ់
តាមអ្ើ ដែល ខ្ញុំ ែឹង ។ ខ្ញុំ សូម បញ្ជា ក់ថឋា ចែឋាយការ ្ ៊ោះហត្ថចលខឋា ចលើពាក្យស៊ំចនោះ ម្នន័យថឋា ខ្ញុំ យល់្ ពម ្ំចពាោះ ការ អចងកេត ដែល ចធ្ើច�ើងចែឋាយអាជ្ឋាធរ ្ក៊ងនូយក៉ ចែវីម្ើ ចផ្ៀងផ្ឋាត ់ ឬបញ្ជា ក់ព័ត៌ម្ន ដែល ខ្ញុំ បានែឋាក់ ចស្នើ ។ 

14 ។ េ័ែ៌មាន សរមសរ មលើប័ណ្ណ ស្មាប ់ទាក់ទងក្ននុង្រាអាសន្ន ៖

នឋាមខ្លួន

រោ រអនុរ័ែ ិពាក្យសុំ IDNYC គឺអាចម្វើម�ើង ម្រោរ លក្័ណ្ឌ ថនរោអនុរ័ែ su ciency និង ភាេ ្សបចបាប់ របសឯ់កសារ តែល បាន ែាក់ មស្នើ ។

- - មលខទូរស័េ្ទ ៖ 

ហត្ថចលខឋា យល់្ ពម របស ់អ្នក បរិចាចា គ ៖ ____________________________________________

13. បញជាើម ម្ ោះបរិច្ចា គជើវិែ៖ ចែវីម្ើ្៊ោះច ម្ ោះក្ននុងបញជាើច ម្ ោះបរិចាចា គជវីវិតបន ្កសួងស៊ខឋាភិបាលរែ្ញលូវយក៉ (NYS Department of Health-NYS DOH) គូស្បអប់ “បាទ/ច៎ាស” 
ចហើយ្៊ោះហត្ថចលខឋាច ម្ ោះរបសអ់្នក។ ចែឋាយចធ្ើែូច្្នោះ អ្នកកំព៊ងអោះអាងថឋា អ្នកម្នអាយ៊ 16 ឆ្្ន  ំឬចលើសចនោះ យល់្ ពមបរិចាចា គសរីរាង្គ និងជឋាលិការបសអ់្នកស្ម្ប់ការផសាសំរីរាង្គ និងការ្សាវ្ជឋាវ ផ្លស់ិទ្ធិែលទ់ើ្ក៊ងញលូវយក៉ 
ឱ្យចផ្រច ម្ ោះរបសអ់្នក និងព័ត៌ម្នកំណត់អត្សញ្ញា ណស្ម្ប់ការ្៊ោះច ម្ ោះចទៅ NYS DOH និងផ្លស់ិទ្ធិែល ់NYS DOH អន៊ញ្ញា តការ្ូលច្បើព័ត៌ម្នចនោះចទៅែលអ់ង្គការផ្លអ់ំចណឋាយសរីរាង្គដែលបានចធ្ើនិយតកមមចែឋាយសហ
ព័ន្ធ និងធនឋាគារ និងមន្ើរចពទ្យជឋាលិកា និងដភ្នកដែលបានផ្លអ់ាជ្ឋាប័ណ្ណ ចែឋាយ NYS ចនៅចពលអ្នកបាត់បង់ជវីវិត។ “អ្នកផ្លអ់ំចណឋាយសរីរាង្គ” (Organ Donor) នឹង្តូវបានចបាោះព៊ម្ពចនៅខឋាងម៊ខបន IDNYC របសអ់្នក។ 
ចែវីម្ើឱ្យម្នសិទ្ធិទទួលបាន IDNYC របសអ់្នក្តូវដតរួមម្នអាសយែ្ឋាន។ អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតបញ្ជា ក់ និងព័ត៌ម្នបដន្ថមពើ NYS DOH ដែលនឹងផ្លឱ់កាសឱ្យក្មិតការបរិចាចា គរបសអ់្នក។ 

សូរចំណាំ្ ា៖ ការយល់្ ពមបរិចាចា គសរីរាង្គរបសម់ន៊ស្សអាយ ៊16 និង 17 ឆ្្ន  ំអា្្តូល៊បចចាលចែឋាយឳព៊ក ឬម្្យ ឬអាណឋាពយាបាលចនៅចពលការបាត់បង់ជវីវិតរបសអ់្នក្៊ោះច ម្ ោះ។

ខ្ញុំមានអា�ុ 16 ឆ្្ន ំ ឬមលើសមនោះ ម�ើ�ចង់ឱ្យមគបតនថែរមទៅក្ននុងបញជាើម ម្ ោះបរិច្ចា គជើវិែ។ បាទ/ច្ស:  

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

រោរ ែាក់ ពាក្យសុំែំបូង (រិនបាច់ បង់ ថ្លៃ)

េ័ែ៌មាន រោរ ប្តូរ ប័ណ្ណ  (្តូវយកប័ណ្ណ  IDNYC ដែលហួស ស៊ពលភាព មកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌ ល ការ្៊ោះច ម្ ោះ ស្ម្ប់ ការ ប្លូរច ម្ ោះ ឬអាសយែ្ឋាន) ។

ប័ណ្ណ បាែ់ / មច្រលួច / ខូច  (ការ ប្លូរជូស្ំចពាោះ ប័ណ្ណ ដែល បាត់ ចចារលួ្ ឬខូ្ គឺអា្ ចធ្ើបានចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌ ល ការ្៊ោះច ម្ ោះហិរញញាវត្ថនុ បននឋាយកែ្ឋាន IDNYC ។ ចោក អ្នក្តូវបង់ បថ្្ំនួន $10 ្បសិនចបើ អ្នក 
ែឋាក់ពាក្យស៊ំមិនបាន្៊ោះហត្ថចលខឋា ចលើ ភាព ខ្ោះខឋាតថវិកាច្ញបថ្ចទចនឋាោះ) ។

ហត្ថចលខឋា អ្នក ែឋាក ់ពាក្យស៊ំ 

/ ្សើ ្ប៊ស

ខ ខ ថ ថ ឆ ឆ ឆ ឆ/ / 

អក្សរកាត ់ច ម្ ោះសរចសរ ឲ្យ្បាស ់៖ 

ខ ខ ថ ថ ឆ ឆ ឆ ឆ/ / 

1. នារខលៃលួន ៖ 

2. នារ្ែកូល ៖ 

3. ម ម្ ោះ ម្សេងមទៀែ ទាងំអស ់តែល បានម្បើ ៖ ______________________________________________________________________________

4. អាស�ែ្ាន ៖ 

ទើ្ក៊ង ៖ 

នឋាម្តកូល

ពណ៌ចតា្ន ត

ខ

Khmer
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អ្នក ែាក់ ពាក្យសុំ ជាជនេិរោរ តែលរិនមាន អែ្សញ្ញា ណប័ណ្ណ មាន បិទរបូ្ែ ឬរិនមាន េស្នុតាង បញ្ជា ក់ អំេើ រោរ សា្ន ក់មនៅ 

ចែឋាយមិន គិត អំពើ អាយ ៊អ្នកែឋាក់ពាក្យ ដែល ជឋាជនពិការ ដែលមិន ម្ន អត្សញ្ញា ណប័ណ្ណ ដែល ម្ន បិទរូបថត ឬភស្នុតាង បញ្ជា ក់ អាសយែ្ឋាន រសច់នៅ អា្ ែឋាក ់ ពាក្យ ស៊ំបាន ចបើម្នអ្នក ចមើលដថទឋាមំក ជឋាមួយ ដែល អា្ បញ្ជា ក់ ភស្នុតាង 
ទនំឋាក ់ទនំង ជឋាមួយ នឹង អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ។ អ្នក ចមើលដថទឋា ំ ដែល ម្ន សិទ្ធិចមើល ដថទឋា ំអ្នក ែឋាក ់ពាក្យ ក្ននុង វ័យណឋាមួយ រួមបញចាលូលទឋាងំ ៖ និមយាជិកតែល បានតែងតំាង ពើ ការិយល័យ ស្ម្ប់ ពលរែ្ពិការភាពខួរកបាល (Office for 
People with Developmental Disabilities-OPWDD) បនរែ ្NY, នឋាយកែ្ឋាន ស៊ខភាព្ក៊ង NYS (NYS Department of Health-NYS DOH) ការិយល័យស៊ខភាព 
ផ្លូវ្ិត្បនរែ ្នូយក៉ (New York State Office of Mental Health-NYS OMH), នឋាយកែ្ឋាន ស៊ខភាព និង អនឋាម័យ ផ្លូវ្ិត្្ក៊ង នូយក៉ (NYC Department of Health and Mental 
Hygiene-NYC DOHMH), ភា្ន ក ់ងឋារ ដថទឋា ំ ACS ដែល បានដតងតាងំ ឬ OPWDD, NYS DOH ឬអ្នក ផ្ល ់ចសវាកមម NYC DOHMH រួម បញចាលូល ទឋាងំ និមយាជិក្្ទោះ ្ ្ល ់រោរត្ទា ំដែល បាន្បតិបត្ិការ 
បញ្ជា ក់ ឬបានទទួល មូលនិធិឧបត្ថម្ភពើ OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ឬ NYC DOHMH; អ្នក រស ់មនៅ ជារួ� អ្នក ែាក់ពាក្យ ដែល បាន កំណត់ចែឋាយ OPWDD ថឋាជឋា មន៊ស្សម្នពិការភាព ខួរកបាល ឬ 
អ្នក ទទួល ្បាក់ ជំនួ�សុវែថែិភាេ សង្គរ ែំណាងឲ្យ អ្នក ែាក់ពាក្យ. 

ប័ណ្ណ ជំនួស 

នារកត្ាអែើែ�ុទ្ធជន 

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

អ្នកែាក់ពាក្យសុំទាងំអស ់តែល ែាក់ពាក្យសុំ ជារួ�នឹង អ្នក មរើលត្ទា ំខលៃលួន 

អ្នក ែាក់ពាក្យសុំ តែលមាន អា�ុ 14-21 ឆ្្ន ំតែលរិន មាន អែ្សញ្ញា ណប័ណ្ណ តែល មាន បិទរបូ្ែ ឬរិនមាន េស្នុតាង បញ្ជា ក់ រោរ សា្ន ក់មនៅ 

ភាេែ្រូវ ចំមពាោះអា�ុ 

ភាេសុើរា្ន  ថនម ម្ ោះ

អ្នក ្ែូវ សថែិែក្ននុង លក្ណៈ វិនិច្័� ែូចខាងម្រោរ មែើរ្ើអាចែាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណ  IDNYC ៖

Bill de Blasio 
អភិបាល្ក៊ង

1. យ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ឯកសារ  4 ពិន្នុ ដែល រួមបញចាលូល យ៉ងចហឋា្ណឋាស ់្ ំនួន 3 ពិន្នុដែល បញ្ជា ក់ អត្សញ្ញា ណ និងយ៉ងចហឋា្ណឋាស ់1 ពិន្នុ ដែល បញ្ជា ក់ ការ សា្ន ក់ចនៅ ។ 

2. យ៉ងចហឋា្ណឋាសឯ់កសារ 1 ក្ននុង្ំចណឋាមឯកសារដែល បានែឋាក់ចស្នើ ្តូវ ម្ន បិទរូបថត ចលើកដលង ដត អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំ ម្ន អ្នក ចមើលដថទឋា ំមកជឋាមួយ ។

3. យ៉ងចហឋា្ណឋាសឯ់កសារ 1 ក្ននុង ្ ំចណឋាម ឯកសារ ដែល បានែឋាក់ចស្នើ ្តូវ ម្នបង្ឋាញ បថងៃដខឆ្្ន កំំចណើត ។ 

ចយើង មិន អា្ ទទួល យកឯកសារហួសកំណត ់ការ ច្បើ្បាសច់�ើយ ្បសិនចបើ មិនម្ន ការ បរិយយ យ៉ងជឋាក់ោក់ ចនៅក្ននុង ឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ចទចនឋាោះ ។

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

អាយ៊អប្រម្ ចែវីម្ើ ែឋាក់ពាក្យស៊ំប័ណ្ណ  IDNYC គឺ 14 ឆ្្ន  ំ។ អ្នក ែឋាក់ពាក្យដែល ម្ន អាយ ៊14 ឆ្្ន  ំនិងចាសជ់ឋាងចនោះ អា្ ែឋាក់ពាក្យ ចែឋាយមិន ចាបំា្់ម្នអាណឋាពយាបាល្សប្បាប ់ឬអ្នក ចមើលដថទឋា ំមក ជឋាមួយច�ើយ ។

ចបើអ្នក អតើតយ៊ទ្ធជន អ្នក អា្ ស៊ំឲ្យចគ ចបាោះព៊ម្ពពាក្យ “អតើតយ៊ទ្ធជន” ចនៅខឋាងម៊ខ បនប័ណ្ណ  IDNYC របសអ់្នក ។ ចែវីម្ើ ែឋាក់ពាក្យស៊ំ អ្នក្តូវការ សចំណៅ្បាប់ចែវីម ឬសចំណៅ ថត្ម្ង ដែល បានបញ្ជា ក់ ្ំចពាោះឯកសារ 
ណឋាមួយ ក្ននុង ្ ំចណឋាម ឯកសារដែល បានសរចសរ ក្ននុង បញជាើក្ននុងវគ្គភស្នុតាង បញ្ជា ក់ សា្ថ នភាព ចយធិន ្ ូលនិវត្ន៍ ចនៅក្ននុង ឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ។ ្បសិនចបើអ្នក្តូវការជំនួយទទួលភស្នុតាងចសវាចយធារបសអ់្នក 
្កសួងចសវាអតើតយ៊ទ្ធជន NYC អា្ជួយបាន។ អ្នកអា្ចទៅរកចនៅចលើបណ្ឋាញចនៅ www.nyc.gov/veterans ឬចែឋាយទូរស័ព្ចទៅ 311។

ការែឋាក់ពាក្យស៊ំប្លូរប័ណ្ណ ដែលបាត់ ចចារលួ្ ឬខូ្ ្តូវ បង ់បថ្្ំនួន $10 ្បសិនចបើ អ្នក ែឋាក់ពាក្យ មិន បាន ្ ៊ោះហត្ថចលខឋា បញ្ជា ក់ ភាព ខ្ោះខឋាត ថវិកា ចទចនឋាោះ ។ ប័ណ្ណ ដែល ្តូវ ប្លូរជួសវិញ គឺម្នផ្លជ់ូនដតចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌ លការ ្ ៊ោះច ម្ ោះ 
ហិរញញាវត្ថនុ បននឋាយកែ្ឋាន IDNYC (IDNYC Department of Finance Enrollment Centers) ប៉៊ចណ្ណ ឋាោះ។

អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ដែល ម្ន អាយ៊ពើ 14-21 ឆ្្ន ចំែឋាយមិន ម្ន អត្សញ្ញា ណប័ណ្ណ ដែលម្ន រូបថត ឬភស្នុតាង បញ្ជា ក់ ការ សា្ន ក់ចនៅ អា្ ែឋាក់ពាក្យបាន ចបើម្នអ្នក ចមើលដថទឋាមំកជឋាមួយ ដែលអ្នកចនឋាោះអា្ បង្ឋាញពើភស្នុតាងពើទនំឋាក់ទនំង

ជឋាមួយនឹង អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ។ អ្នកចធ្ើការដថទឋាមំ្នសិទ្ធិទទួលគឺជឋាឳព៊ក ឬម្្យបចងកេវីត ឳព៊ក ឬម្្យ្ិញចាឹម ឳព៊ក ឬម្្យធម ៌អាណឋាពយាបាល្សប្បាប ់ឳព៊ក ឬម្្យដថទឋាជំឋាកូន្ិញចាឹម និចយជិកដែលទទួលសិទ្ធិបនរែ្បាល NYC 
ស្ម្ប់ចសវាក៊ម្រ (Administration for Children’s Services-ACS) ឬទើភា្ន ក់ងឋារដថទឋាជំឋាកូន្ិញចាឹម ACS ឬអ្នកឧបត្ថម្ភមន៊ស្សចពញវ័យបននើតិជន ដែលបានច្ជវីសតាងំចែឋាយ ្កសួងស៊ខឋាភិបាល 
និងចសវា្បជឋាជនសហរែ្អាចមរិក ការិយល័យការតាងំទើលចំនៅថមវីបនជនចភៀសខ្លួន។

អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំ IDNYC ទឋាងំអស ់ចលើកដលង ដត ប៊គ្គលដែល មិន ម្ន អាសយែ្ឋាន រសច់នៅ និង អ្នក រស ់រាន ម្នជវីវិត ពើអំចពើ ហិងសា្គួសារ ដែល ្តូវ ដត ផ្ល ់អាសយែ្ឋាន ការ រស ់ចនៅ ។ អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំដែល រសច់នៅក្ននុង មណ្ឌ ល ជន អនឋាថឋា 
អា្ ផ្ល ់លិខិត ចែឋាយម្ន អាសយែ្ឋាន របស ់មណ្ឌ ល ដែល បញ្ជា ក់ ថឋា  ពួកចគ បាន រស ់ចនៅទើចនឋាោះ យ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ក៏ ្ ំនួន 15 បថងៃ ដែល អ្នក ្គប ្់គង បាន អន៊ញ្ញា ត ឲ្យ រូបចគ អា្ សា្ន ក់ ចនៅទើចនោះ យ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ក៏ 30 បថងៃដែរ ។ អ្នក ែឋាក ់
ពាក្យ ដែល មិន ម្ន អាសយែ្ឋាន រសច់នៅ ឬជឋាអ្នក រស ់រាន ម្ន ជវីវិត ពើ អំចពើ ហិងសាក្ននុង្គួសារ ្តូវ បង្ឋាញ ការសា្ន ក់ ចនៅ ក្ននុង ្ក៊ង ញលូយក៉ ដត អា្ស៊ំ ច្បើ អាសយែ្ឋាន អង្គការ មិនរកកប្ម ឬវិទយាសា្ថ ន សាសនឋា ដែល អាសយែ្ឋាន របស ់ពួកចគ នឹង្តូវ 
សរចសរ ្ ូល ក្ននុង ប័ណ្ណ  ក្ននុងនឋាម ជឋាអាសយែ្ឋាន តាមរយៈរបស ់អ្នក ែឋាក់ពាក្យ ។ ប័ណ្ណ  IDNYC ដែល មិន ម្ន សរចសរ អាសយែ្ឋាន ឬប័ណ្ណ ដែល សរចសរ អាសយែ្ឋាន តាមរយៈ អា្ មិន ទទួល យកបាន ក្ននុង សា្ថ នភាព មួយ្ំនួន ។ 

ចលខ្បអប់ សបំ៊្ត មិនអា្ អន៊ញ្ញា ត ឲ្យ ច្បើ ច�ើយ ចលើកដលង ដត អ្នក ែឋាក់ពាក្យអា្ ផ្ល ់ភស្នុតាង បញ្ជា ក់ដែលថឋា រូបចគ គឺជឋាដផ្នកមួយបនកមមវិធើ ភាពសម្ងៃ ត់ អាសយែ្ឋាន រែ ្NYS ឬជឋាអ្នក រសច់នៅ ក្ននុង មណ្ឌ ល ជនអនឋាថឋា ្ក៊ង NYC 
ស្ម្ប់ អ្នក រស ់រាន ម្នជវីវិត ពើ អំចពើ ហិងសាក្ននុង្គួសារ ។ 

ច ម្ ោះចនៅចលើឯកសាររបសអ់្នកទឋាងំអស់្ តូវដត្សបតាមគា្ន ចទៅវិញចទៅមក។ ច ម្ ោះចនៅចលើពាក្យស៊ ំIDNYC ្តូវដតែូ្គា្ន ចទៅនឹងច ម្ ោះចនៅចលើភស្នុតាងតបម្ខ្ពសប់ំផ៊តបនឯកសារអត្សញ្ញា ណរបសអ់្នក (ែូ្ជឋា លិខិតឆ្ងដែន 
ប័ណ្ណ ចបើកបរ សបំ៊្តកំចណើត ប័ណ្ណ សម្្គ លខ់្លួនក៊ងស៊៊ល ជឋាចែវីម។) ល៊ោះ្តាដតអ្នកក៏បង្ឋាញែវីកាត៊ោការ សបំ៊្តអាពាហព៍ិពាហ ៍ឬឯកសារដែលបានច្ញចែឋាយរែ្ឋាភិបាលចផ្សងដែលចធ្ើការផ្ឋាសប់្លូរច ម្ ោះ្សប្បាប់។ ក្ននុង ករណើដែល 
អ្នក ែឋាក់ពាក្យ បង្ឋាញ ឯកសារ អត្សញ្ញា ណ ្ ំនួនពើរដែល ម្ន តបម្ពិន្នុ ចសមើគា្ន  ពាក្យស៊ំ IDNYC ្តូវដត បង្ឋាញច ម្ ោះចលើឯកសារដែល ម្ន រួមបញចាលូល រូបថត ។ 

អ្នក ែឋាក់ពាក្យស៊ំ ដែល ែឋាក់ពាក្យ ជឋាមួយ នឹង អ្នក ចមើលដថទឋា ំយ៉ងចហឋា្ណឋាស ្់តូវ ផ្ល ់ឯកសារ2 ពិន្នុដែលជឋាភស្នុតាង បញ្ជា ក់អត្សញ្ញា ណ បូករួម ទឋាងំ បថងៃដខឆ្្ន កំំចណើត ។ អ្នក ែឋាក់ពាក្យ និង អ្នក ចមើលដថទឋា ំក៏្តូវ ផ្ល ់ភស្នុតាង 
បញ្ជា ក់ផងដែរអំពើ ទនំឋាក ់ទនំង របស ់អ្នក ចមើលដថទឋា ំែូ្ដែល បានសរចសរ ្ ូល ក្ននុង វគ្គស្ើអំពើ អ្នក ចមើលដថទឋាបំន ឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC ។ អ្នក ចមើលដថទឋា ្ំតូវ ផ្ល ់យ៉ងចហឋា្ណឋាស ់ 3 ពិន្នុ បនឯកសារ  ដែល បញ្ជា ក់ អំពើ 
អត្សញ្ញា ណ របស ់ខ្លួន បូករួមទឋាងំ អត្សញ្ញា ណ ម្ន បិទរូបថត ។ ចបើអ្នក ែឋាក ់ពាក្យ មិន អា្ ផ្ល ់ភស្នុតាង បញ្ជា ក់អំពើ ឯកសារ ការ សា្ន ក់ ចនៅ អ្នក ចមើលដថទឋា ំអា្ ្តូវ បចងកេវីត ភស្នុតាង បញ្ជា ក់ ការ សា្ន ក់ ចនៅ របសខ់្លួន ចែឋាយកា រ ច្បើ ភស្នុតាង 
បញ្ជា ក់ ណឋាមួយ ក្ននុង ្ ំចណឋាម ឯកសារភស្នុតាងការ សា្ន ក់ចនៅដែល ម្នសរចសរ ្ ូលក្ននុងឯកសារ ចគាលការណដ៍ណនឋា ំIDNYC និង ផ្ល ់សក្ើកមម ដែល បញ្ជា ក់ ថឋា អ្នក ែឋាក ់ពាក្យ ស៊ំ សា្ន ក់ ចនៅ ជឋាមួយ នឹង អ្នក ចមើល ដថទឋា ំ។ 

មសចក្ើតណនា ំរោរ ែាក់ ពាក្យសុំប័ណ្ណ  IDNYC 
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