
เอกสารหนึ่ง (1) จุด - หลักฐานพิสูจน์ตัวตน 

ต่อ... เอกสารสอง (2) จุด - หลักฐานพิสูจน์ตัวตน 

เอกสารสอง (2) จุด - หลักฐานพิสูจน์ตัวตน 

เอกสารสาม (3) จุด - หลักฐานพิสูจน์ตัวตน 

เอกสารสี่ (4) จุด - หลักฐานพิสูจน์ตัวตนและพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัย 

• บัตรประจ�ำตัวประชำชนของต่ำงชำติ (ไม่ใช่รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได้) 
• สูติบัตรต่ำงชำติ 
• บัตรประจ�ำตัวทหำรต่ำงชำติที่มีรูปถ่ำย 
• ใบอนุญำตขับขี่ต่ำงชำติ (ไม่ใช่รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได้) 
• บัตรประจ�ำตัวของสถำบันกำรศึกษำ: โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น  

โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย มหำวิทยำลัย วิทยำลัย และระดับอนุปริญญำ 
• ประกำศนียบัตรจำกโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยในสหรัฐอเมริกำ โปรแกรมเทียบ

เท่ำโรงเรียนมัธยมหรือระดับอนุปริญญำ วิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัยของสหรัฐอเมริกำ 
• ใบรับรองผลกำรศึกษำของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกำจำกโรงเรียนมัธยมศึกษำตอน

ปลำย หรือ ระดับอนุปริญญำ วิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย 
• บัตร NYS EBT ที่ไม่มีรูปถ่ำย 
• บัตรประจ�ำตัวของ NYC SYEP 
• เอกสำรประจ�ำตัวสหภำพแรงงำนของสหรัฐอเมริกำที่มีรูปถ่ำย 
• บัตรประจ�ำตัวลูกจ้ำง ที่ปรึกษำ หรือสมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรจำกองค์กรที่ตั้งอยู่

ในสหรัฐอเมริกำที่มีหมำยเลขประจ�ำตัวนักบวช 
• ทะเบียนสมรส ทะเบียนคู่ครองเพศเดียวกัน กำรอยู่ร่วมกับคู่ครองเพศเดียวกัน  

หรือทะเบียนหย่ำ 
• บัตรรถไฟใต้ดินของ MTA ส�ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
• บัตรประจ�ำตัวเพื่อกำรเข้ำถึงบริกำร MTA Access-A-Ride 
• บัตรสมำชิกศูนย์สันทนำกำรในสวนของนครนิวยอร์ก 
• บัตรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกำ(U.S. voter registration card) 
• บัตรลงทะเบียนเพื่อกำรเกณฑ์ทหำรของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Selective Service 

Registration card) 
• บัตรประกันสุขภำพ(Medicare card) 
• บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ (U.S. ITIN card) 
• สูติบัตรของบุตรคุณที่เกิดในสหรัฐอเมริกำ (ต้องลงรำยกำรผู้สมัครเป็นบิดำมำรดำ) 
• บัตรประจ�ำตัวเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกของ NYS OMH ที่มีรูปถ่ำย 

IDNYC-1A (T) 

คู่มือเอกสารของผู้สมัคร IDNYC 

คุณต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อจะสมัครบัตร IDNYC: 
1. เอกสารอย่างน้อย 4 จุด โดยมีเอกสารพิสูจน์ตัวตนอย่างน้อย 3 จุดและเอกสารพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัยในนครนิวยอร์กอย่างน้อย 1 จุด 
2. เอกสารที่ส่งอย่างน้อย 1 ชนิดต้องมีรูปถ่าย เว้นแต่ผู้สมัครจะมีผู้ดูแลมาด้วย 
3. เอกสารที่ส่งอย่างน้อย 1 จุดต้องมีวันเกิด 
4. ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 14 ปีจึงจะสมัครท�าบัตร IDNYC ได้ 

ไม่ขอรับเอกสารที่หมดอายุแล้ว เว้นแต่มีการระบุไว้อย่างจ�าเพาะด้านล่างนี้ 

รับเฉพาะเอกสารฉบับจริงและฉบับส�าเนาที่มีการรับรองส�าเนาโดยหน่วยงานที่ออกหนังสือเท่านั้น รับเฉพาะเอกสารคู่ส�าเนาที่มีการออก
เอกสารในรูปแบบการเขียนแบบมีคู่ส�าเนาตั้งแต่แรกเท่านั้น 

ด้านล่างนี้เป็นรายการเอกสารที่คุณสามารถใช้สมัครบัตร IDNYC ของคุณได้ 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ IDNYC ได้ที่ WWW.NYC.GOV/IDNYC 

ส�าหรับขั้นตอนวิธีการสมัคร โปรดดูที่ด้านหลังของใบสมัครบัตร IDNYC 

• ใบอนุญำตขับขี่ของ NYS DMV หรือใบอนุญำตผู้ฝึกหัดขับขี่ที่มีที่อยู่ปัจจุบันใน
นครนิวยอร์ก จะยอมรับบัตรใบอนุญำตของ NYS DMV/ใบอนุญำตผู้ฝึกหัดขับขี่ที่
หมดอำยุแล้วของ NYS DMV หำกแสดงพร้อมกับใบอนุญำตชั่วครำวของ DMV /
ใบอนุญำตผู้ฝึกหัดขับขี่ชั่วครำวที่ยังไม่หมดอำยุ โดยที่มีหมำยเลขประจ�ำตัวเดียวกัน 

• บัตรประจ�ำตัวผู้ไม่ขับขี่ของ NYS DMV ที่มีที่อยู่ปัจจุบันในนครนิวยอร์ก จะยอมรับ
บัตรประจ�ำตัวผู้ไม่ขับขี่ที่หมดอำยุแล้วของ NYS DMV หำกแสดงพร้อมกับใบ
อนุญำตชั่วครำวของ DMV ที่ยังไม่หมดอำยุ โดยที่มีหมำยเลขประจ�ำตัวเดียวกันกับ
ที่มีบนบัตรประจ�ำตัว 

• ใบอนุญำตขับขี่ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำหรือบัตรประจ�ำตัวผู้ไม่
ขับขี่ที่มีที่อยู่ปัจจุบันในนครนิวยอร์ก 

• บัตร IDNYC ที่มีที่อยู่บ้ำนปัจจุบัน 
• ใบอนุญำตพกพำอำวุธปืนที่ออกโดยกรมต�ำรวจของนครนิวยอร์ก (NYC Police 

Department - NYPD) ที่มีที่อยู่ปัจจุบันในนครนิวยอร์ก

• หนังสือเดินทำงสหรัฐอเมริกำหรือบัตรหนังสือเดินทำงสหรัฐอเมริกำ 
• หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ (รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได้) 
• ใบอนุญำตขับขี่ภำยในรัฐของสหรัฐอเมริกำหรือใบอนุญำตผู้ฝึกหัดขับขี่ที่เป็น

เอกสำรประจ�ำตัวที่มีรูปถ่ำย 
• บัตรประจ�ำตัวของรัฐของสหรัฐอเมริกำ 
• บัตรประจ�ำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ (บัตรเขียว) 
• หนังสือรับรองควำมเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกำ /กำรแปลงสัญชำติ 
• หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนด้ำนพำณิชย์นำวีของสหรัฐอเมริกำ 
• ใบอนุญำตขับขี่ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำหรือบัตรประจ�ำตัวผู้ไม่

ขับขี่ที่ไม่มีที่อยู่บ้ำนปัจจุบัน 
• บัตรประจ�ำตัวผู้กระท�ำควำมผิดที่ออกโดยกรมแก้ไขปัญหำและสอดส่องดูแล

ชุมชนของรัฐนิวยอร์ก (Department of Corrections and Community 
Supervision - DOCCS) (ลงวันที่ภำยใน 1 ปี) 

• บัตรประจ�ำตัวส�ำหรับใช้ผ่ำนระบบรักษำควำมปลอดภัยของระบบศำลรวมของรัฐ
นิวยอร์กของทนำยควำม 

• บัตรส�ำหรับกำรเข้ำถึงโดยทั่วไป (ส�ำหรับบุคลำกรทหำรที่ท�ำหน้ำที่ในประจ�ำกำร 
เกษียณอำยุ หรือทหำรกองหนุน) 

• ใบอนุญำตท�ำงำนในสหรัฐอเมริกำในปัจจุบัน 
• บัตรประจ�ำตัวผู้ที่เป็นชนเผ่ำในสหรัฐอเมริกำ 
• บัตรโอนผลประโยชน์อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐนิวยอร์ก (Electronic Benefit 

Transfer - EBT) /CBIC ที่มีรูปถ่ำย 
• บัตร IDNYC ที่ไม่มีที่อยู่บ้ำนปัจจุบัน

• ใบอนุญำตขับขี่ต่ำงชำติ (รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได้) 
• บัตรประจ�ำตัวประชำชนของต่ำงชำติ (รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได)้ 
• บัตรประกันสังคม 
• จดหมำยมอบหมำยกำรเป็นผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ 
• หมำยเลขประจ�ำตัวข้ำรำชกำรทหำรอเมริกัน 
• บัตรประจ�ำตัววิชำชีพของกรมกำรศึกษำของรัฐนิวยอร์ก 
• กำรพิสูจน์ควำมเป็นนักเรียนของกรมกำรศึกษำของนครนิวยอร์ก (Department 

of Education - DOE) แบบฟอร์ม (และยังมีหลักฐำนพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อำศัยอีกด้วย) 
• แบบฟอร์มกำรพิสูจน์กำรเข้ำร่วมโปรแกรมกำรจ้ำงงำนเยำวชนภำคฤดูร้อนของนคร

นิวยอร์ก (Summer Youth Employment Program - SYEP)  
(และยังมีหลักฐำนพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อำศัยอีกด้วย) 

• แบบฟอร์ม I-94 ที่ออกโดยกระทรวงควำมมั่นคงแห่งมำตุภูมิของสหรัฐอเมริกำที่มีรูป
ถ่ำยและลำยนิ้วมือ 

• ใบอนุญำตขับขี่ชั่วครำวของ NYS DMV ใบอนุญำตผู้ฝึกหัดขับขี่ หรือ  
บัตรประจ�ำตัวผู้ไม่ขับขี่ 

• กำรแจ้งกำรอนุมัติในแบบฟอร์ม I-797, I-797A, I-797B หรือ I-797D  
ที่ออกโดยส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำ  
(U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS)

• หนังสือเดินทำงต่ำงชำติ (ไม่ใช่รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได้) 
• หนังสือเดินทำงสหรัฐอเมริกำหรือบัตรหนังสือเดินทำงที่หมดอำยุแล้ว (หมดอำยุไม่

เกิน 3 ปี รูปแบบที่เครื่องอ่ำนได)้ 
• หนังสอืเดนิทำงต่ำงชำตท่ีิหมดอำยุแล้ว (หมดอำยุไม่เกนิ 3 ปี รปูแบบท่ีเครือ่งอ่ำนได้) 
• บัตรประจ�ำตัวของสถำนกงสุล 
• บัตรประจ�ำตัวทหำรผ่ำนศึกสหรัฐอเมริกำที่ออกโดย VA 
• บัตรประจ�ำตัวส�ำหรับกำรตรวจสุขภำพของทหำรผ่ำนศึกสหรัฐอเมริกำที่ออกโดย VA 
• บัตรประจ�ำตัวลูกจ้ำงรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมริกำ รัฐ หรือท้องถิ่น 
• สูติบัตรของผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกำ 
• วีซ่ำที่ออกโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ



เอกสารหนึ่ง (1) จุด – หลักฐานพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สมัคร  
 ซึ่งไม่มีที่อยู่บ้านหรือผู้รอดชีวิตจากการทารุณกรรมในครอบครัว 

ต่อ... เอกสารหนึ่ง (1) จุด – หลักฐานพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัยส�าหรับ
ผูส้มคัรทีไ่ม่มทีีอ่ยูบ่า้นหรอืผูร้อดชวีติจากการทารณุกรรมในครอบครวั 

กรมคุมประพฤติ (Department of Probation - DOP) 

ห�ลักฐานพิสูจน์สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึก  
 (คุณจ�าเป็นต้องใช้เพียงหนึ่งชนิดเท่านั้น) 

ความสัมพันธ์ของผู้ดูแล – หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ดูแลและผู้สมัคร

เอกสารหนึ่ง (1) จุด - หลักฐานพิสูจน์ถิ่นที่อยู่อาศัย 

• ลูกค้ำของ DOP สำมำรถสมัครได้ที่ศูนย์กำรลงทะเบียนของ IDNYC แห่งใดก็ได้ 
โดยใช้แบบฟอร์มกำรพิสูจน์ตัวตนของ DOP ซึ่งขอรับได้ที่สถำนที่ตั้งของ DOP 
แห่งใดก็ได้ในนครนิวยอร์ก 

• ใบแจ้งหน้ีค่ำบรกิำรเคเบ้ิล โทรศัพท์ หรอืค่ำสำธำรณปูโภค หรอืใบแจ้งยอดธนำคำร  
(ลงวนัท่ีภำยใน 60 วัน) 

• สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ท่ีอยู่อำศัยปัจจบัุนหรือสญัญำเช่ำช่วง 
• รำยกำรแสดงภำษอีสงัหำรมิทรพัย์ท้องถิน่ (ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 
• ใบเสรจ็กำรช�ำระเงนิกำรจ�ำนองอสงัหำริมทรัพย์ (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 
• ใบแจ้งหน้ีธนำคำร กำรเงนิ หรอืใบแจ้งหน้ีบัญชบัีตรเครดติ ใบแจ้งยอดธนำคำร หรอืใบ

แจ้งเตือน (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วัน) 
• ต้นขัว้กำรจ่ำยค่ำจ้ำง (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 
• เอกสำรแสดงรำยกำร ใบแจ้งหน้ี หรอืเอกสำรบันทึกจำกสถำบันทำงด้ำนสขุภำพ  

(ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 
• หมำยศำลหรอืค�ำสัง่ศำลท่ีออกโดยศำลรฐันิวยอร์ก (รวมถงึศำลนครนิวยอร์ก) หรอืศำล

รฐับำลกลำง (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 
• แบบฟอร์ม IRS ต่ำง ๆ ทัง้ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B และ 1095-C 

(ยอมรบัได้จนถงึวันท่ี 15 เมษำยนของปีถดัจำกปีภำษใีนแบบฟอร์ม) 
• เอกสำรกำรคืนภำษท่ีีมหีลักฐำนพิสจูน์กำรย่ืนภำษ ี(ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปีของวนัท่ีย่ืนภำษ)ี 
• จดหมำยหรอืเอกสำรท่ีออกโดย IRS หรอืกรมภำษอีำกรและกำรเงนิของรัฐนิวยอร์ก 

(Department of Taxation and Finance - DTF) (ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 
• ใบแจ้งหน้ีประกนั ใบแจ้งยอด หรอืบันทึก (ของเจ้ำของบ้ำน ประกนัชวีติ ประกนัของผู้

เช่ำ ประกนัรถยนต์ ประกนัสขุภำพ ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 
• จดหมำยจำก NYCHA (ลงวันท่ีภำยใน 60 วนั) 
• จดหมำยจำกหน่วยงำนอำคำรสงเครำะห์นครนิวยอร์ก (NYCHA) และกำรแจ้งให้เช่ำ 

(ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 
• หนังสอืยืนยันกำรเปล่ียนแปลงท่ีอยู่จำก USPS (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 
• NYC HPD ส่วนท่ี 8 ซึง่เป็นแบบฟอร์มกำรยกเลิกสญัญำเช่ำกลำงคัน  

(ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 
• HRA “ตอบสนองต่อค�ำร้องขอส�ำหรับรำยงำนกำรค�ำนวณงบประมำณ”  

(ลงวนัท่ีภำยใน 60 วัน) 
• บัตรประจ�ำตวัท่ีมรีปูถ่ำยของผู้ป่วยในของสถำนบรกิำรของ NYS OMH 
• แบบฟอร์ม “กำรพิสจูน์กำรปล่อยตวั” ท่ีออกโดย HHS/ORR ของสหรฐัอเมรกิำ  

(ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 
• ค�ำสัง่จำกส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมอืงและกำรปรำบปรำมด้ำนศุลกำกรของสหรฐัอเมรกิำ 

(Immigration and Customs Enforcement - ICE) ให้ท�ำกำรสอดส่องดแูล  
(ลงวนัท่ีภำยใน 1 ปี) 

• ใบอนุญำตขับขีช่ัว่ครำวของ NYS DMV ใบอนุญำตผู้ฝึกหัดขบัข่ี หรอืผู้ไม่ขบัข่ี บัตร
ประจ�ำตัว 

• กำรแจ้งผลกำรตัดสนิหรือผลกำรพิจำรณำ (NOD) ผู้ท่ีมภีำวะบกพร่องทำงพัฒนำกำรท่ี
ออกโดย NYS OPWDD (ลงวันท่ีภำยใน 1 ปี) 

• จดหมำยยืนยันกำรพักอำศัยส�ำหรบัทูตขององค์กำรสหประชำชำต ิ(United Nations - 
UN) และครอบครวัของพวกเขำ (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 

• จดหมำยส�ำหรบับิดำมำรดำ/ผู้ปกครองของนักเรยีนท่ีลงทะเบียนเรยีนใน Head Start, 
Early Learn หรือโรงเรียนใด ๆ ของ NYC DOE (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั)  
ผู้สมคัรต้องให้หลักฐำนพิสจูน์ควำมสมัพันธ์ต่อนักเรยีนดงักล่ำว 

• จดหมำยส�ำหรบันักเรยีนหรอืบิดำมำรดำ/ผู้ปกครองนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนใน 
โรงเรยีนเอกชนหรอืโรงเรยีนทำงศำสนำ (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) หำกผู้สมคัรเป็นบิดำ
มำรดำของนักเรยีน เขำ/เธอต้องให้หลักฐำนพิสจูน์ควำมสมัพันธ์ต่อนักเรียนดงักล่ำว 

• จดหมำยจำก ACS หรอืหน่วยงำนครอบครัวอุปถมัภ์ของ ACS (ลงวนัท่ีภำยใน 60 วนั) 
• แบบฟอร์มกำรพิสจูน์ตวัตนนักเรียนของ NYC DOE (มพีร้อมใช้ท่ีโรงเรียนของ DOE) 
• แบบฟอร์มกำรพิสจูน์ตวัตนของ SYEP 
• จดหมำยจำกสถำนพักพิงส�ำหรบัผู้ไร้บ้ำนในนครนิวยอร์ก (ต้องระบุว่ำ ผู้สมคัรได้อำศัย

อยู่ท่ีสถำนพักพิงมำเป็นเวลำ 15 วนัและสถำนพักพิงอนุญำตให้ผู้อำศัยยังคงอำศัยอยู่ใน
สถำนท่ีดงักล่ำวเป็นเวลำมำกกว่ำ 30 วนั) 

• จดหมำยจำกสถำนสงเครำะห์ด�ำเนินกำร ได้รับกำรรบัรอง หรอืได้รับเงนิทุนสนับสนุนจำก 
NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH หรอื NYC DOHMH  
(ลงวนัท่ีภำยใน 60 วัน) 

คูส่มรสและคูค่รอง: ผู้สมัครทีไ่ม่สามารถพิสจูน์ถ่ินทีอ่ยูอ่าศยัโดยการส่งเอกสารชนิด
ใดชนิดหน่ึงด้านบนทีมี่ช่ือของตนเองได้ อาจแสดงเอกสารทีมี่ช่ือของคูส่มรสหรือคู่
ครองของตนเองได้ และแสดง (1) ทะเบยีนสมรส ทะเบยีนคูค่รองเพศเดยีวกัน หรือ
การอยูร่่วมกับคูค่รองเพศเดยีวกัน หรือ (2) สตูบิตัรของบตุร โดยที ่แสดงให้เห็นถึง
ความสมัพันธ์ทีผู้่สมัครมีต่อคูส่มรสหรือคูค่รองอย่างใดอย่างหน่ึง อีกทัง้ ผู้สมัครยงั
ต้องแสดงหนังสอืรับรองทีคู่ส่มรสหรือคูค่รองได้ลงลายมือช่ือแล้ว ซ่ึงท�าให้เห็นว่า 
พวกเขาอาศยัอยูกั่บผู้สมัคร

• “จดหมำยแสดงกำรดูแล” ที่ออกโดยองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรหรือสถำบันศำสนำใน
นครนิวยอร์กที่ดูแลผู้ไร้บ้ำนหรือผู้รอดชีวิตจำกกำรทำรุณกรรมในครอบครัว หน่วย
งำนต้องได้รับเงินทุนสนับสนุนจำกเมืองในปัจจุบัน จดหมำยต้องระบุว่ำ ผู้สมัครได้รับ
บริกำรจำกหน่วยงำนในกล่ำวในช่วงเวลำ 60 วันที่ผ่ำนมำและสำมำรถใช้ที่อยู่ของ
หน่วยงำนดังกล่ำวส�ำหรับจุดมุ่งหมำยในกำรส่งไปรษณีย์ (ลงวันที่ภำยใน 14 วัน)  
ที่อยู่บนบัตรจะเป็นที่อยู่ขององค์กร “ให้ควำมดูแล” 

• จดหมำยจำกหน่วยงำนของเมือง องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร หรือสถำบันศำสนำในนคร
นิวยอร์กที่ให้บริกำรแก่ผู้ไร้บ้ำน (ลงวันที่ภำยใน 30 วัน) ที่อยู่จะไม่ปรำกฏอยู่บน
บัตรดังกล่ำว 

• จดหมำยจำกหน่วยงำนของเมือง องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร หรือสถำบันศำสนำในนคร
นิวยอร์กที่ให้บริกำรแก่ผู้รอดชีวิตจำกกำรทำรุณกรรมในครอบครัว  
(ลงวันที่ภำยใน 30 วัน) ที่อยู่จะไม่ปรำกฏอยู่บนบัตรดังกล่ำว 

• จดหมำยที่ออกโดยโรงพยำบำลหรือคลินิกสุขภำพในนครนิวยอร์ก  
(ลงวันที่ภำยใน 30 วัน) 

อีกทั้ง ผู้สมัครยังต้องจัดเตรียมหลักฐานพิสูจน์ตัวตนอย่างน้อย 2 จุดที่มีการระบุ
วันเกิด ผู้ดูแลต้องจัดเตรียมเอกสารพิสูจน์ตัวตนของเขา/เธอเองอย่างน้อย 3 จุด 
รวมถึงเอกสารประจ�าตัวที่มีรูปถ่าย อายุของผู้สมัครที่สามารถใช้เอกสารแต่ละ
ชนิดได้แสดงอยู่ในวงเล็บ 
• สูติบัตรของผู้สมัคร (อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• ค�ำสั่งศำลให้รับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม หรือรำยงำนกำรรับบุตร

บุญธรรมของ NYS DOH (อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• แบบฟอร์มกำรรับรองควำมเป็นบิดำที่ออกโดย NYC DOHMH และ NYS OTDA 

(อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• จดหมำยจำก ACS หรือหน่วยงำนครอบครัวอุปถัมภ์ของ ACS (อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• ค�ำสั่งศำลเกี่ยวกับสำยสัมพันธ์ควำมเป็นบิดำ/บุตร (อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• สูติบัตรของผู้สมัครและทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำเลี้ยง ทะเบียนคู่ครองเพศ

เดียวกัน หรือกำรอยู่ร่วมกับคู่ครองเพศเดียวกัน (อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• แบบฟอร์ม “กำรพิสูจน์กำรปล่อยตัว” ที่ออกโดย HHS/ORR ของสหรัฐอเมริกำ 

(อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• ค�ำสั่งศำลต่ำงชำติที่แต่งตั้งให้ผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองตำมกฎหมำยของผู้สมัคร  

(อำยุไม่เกิน 21 ปี) 
• ค�ำสั่งศำลสหรัฐอเมริกำที่แต่งตั้งให้ผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองตำมกฎหมำย ผู้ดูแลทรัพย์สิน 

หรือผู้คุ้มครองของผู้สมัคร (ทุกช่วงอำยุ) 
• กำรแจ้งผลกำรตัดสินหรือผลกำรพิจำรณำ (NOD) ผู้ที่มีภำวะบกพร่องทำง

พัฒนำกำร ที่ออกโดย NYS OPWDD (ทุกช่วงอำยุ) 
• จดหมำยจำกสถำนสงเครำะห์ (ลงวันที่ภำยใน 60 วัน ทุกช่วงอำยุ) 
• จดหมำยจำก SSA ที่ตั้งผู้ดูแลคนหนึ่งเป็นผู้รับเงินแทนผู้สมัคร  

(ลงวันที่ภำยใน 1 ปี ทุกช่วงอำยุ) 
• จดหมำยจำก SSA ที่ตั้งองค์กรหนึ่งเป็นผู้รับเงินแทนผู้สมัคร (ลงวันที่ภำยใน 1 ปี) 

และจดหมำยจำกองค์กรดังกล่ำวที่ตั้งลูกจ้ำง/ตัวแทนให้ได้รับอ�ำนำจกระท�ำกำรแทน
ผู้สมัคร (ลงวันที่ภำยใน 60 วัน ทุกช่วงอำยุ) 

• จดหมำยจำก NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH  
หรือผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งของหน่วยงำนดังกล่ำว (ลงวันที่ภำยใน 60 วัน  
ทุกช่วงอำยุ) 

• DD 214: หนังสือรับรองกำรปล่อยตัวหรือปลดจำกหน้ำที่ในประจ�ำกำร 
• DD 2 (เกษียณอำยุ): บัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำรทหำรอเมริกัน (เกษียณอำยุ) 
• VIC/VHIC: บัตรประจ�ำตัวของโรงพยำบำลด้ำนกิจกำรทหำรผ่ำนศึก 
• NGB-22: รำยงำนกำรอ�ำลำส�ำนักงำนกองก�ำลังพิทักษ์มำตุภูมิและบันทึกกำรให้

บริกำร 
• ใบอนุญำตขับขี่ของ NYS DMV หรือบัตรประจ�ำตัวผู้ไม่ขับขี่ที่มีกำรระบุว่ำเป็น

ทหำรผ่ำนศึก 
• บัตร IDNYC ที่มีกำรระบุว่ำเป็นทหำรผ่ำนศึก 
• กำรรับรองจำกส�ำนักงำนกิจกำรด้ำนทหำรผ่ำนศึกของนำยกเทศมนตรี (MOVA) 

เพื่อยืนยันเกี่ยวกับกำรรับรำชกำรทหำร 

นำยกเทศมนตรี 
Bill de Blasio 


