
លិខិតប�� ក់មតាបិតា ឬអាណព្យោបល�សបច្បោប់

ពក្យសំុ IDNYC
ស្រមប់េបក�ជនអាយុ 10–13 ឆា� ំ

េលខ IDNYC របស់ខ�ុំគឺ៖

ពក្យសុថំ�៖ី េនះគជឺាពក្យសុ ំIDNYC ដបំងូរបសខ់�ុ ។ំ

អាបេ់ដតបណ័�៖ ខ�ុ ្ំរត�វការអាបេ់ដតពត័ម៌នេលើបណ័�របសខ់�ុ ។ំ (្រត�វែតនំាបណ័� IDNYC ែដលផតុកណំតម់កកានម់ជ្ឈមណ� លចះុេឈា� ះ)។

ការបន�ជាថ�ី

ប�ូ របណ័�៖ បណ័� IDNYC របសខ់�ុបំនបត/់ េចរលចួ/ ខចូ/ ្រត�វបនបផំា� ញ (មន ៃថ�េសវាប�ូ រ $10 លះុ្រតាការលះបងស់ទិ�ៃិនភាពលបំក ្រត�វបនចះុ ហត�េលខ។)

អ�ក្រត�វែតបងេ់ដាយផា� ល ់នងិ្របគលព់ក្យសុេំនះេន មជ្ឈមណ� លចះុេឈា� ះ IDNYC ែដលមនទតំីាងេន ការយិលយ័ ្រកសងួហរិ��វត�ុ។ ស្រមបព់ត័ម៌នបែន�ម ចលូេមើល www.nyc.gov/idnyc។)

្របេភទពក្យសុ ំ-  េ្រជើសមយួ

ការដាកព់ក្យេឡើងវញិ៖ ខ�ុ មំនិែដលទទលួបនបណ័� េហើយ្រត�វការដាកព់ក្យម�ងេទៀត។

12. េ្រជើសតំាងទំនាក់ទំនង្រគអាសន�េលើប័ណ� (ត្រម�វឱ្យមន)៖

--ទូរស័ព�៖ 

នាមខ�ួន នាម្រតកូល

ហត�េលខមតាបិតា / អាណព្យោបល�សបច្បោប់ ហត�េលខអ�កែថទំ

/ /MM D D Y Y Y Y

អាសយដា� ន

11. េលខ នងិផ�ូ វ៖

ទី្រក�ង

សងា� ត ់(3 គសូ មយួ)៖

ហ្ុសីបកូដ៖រដ�៖

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

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

MANHATTAN

គូសទីេនះ 3 េបើអ�ក     ចង់ឱ្យអាសយដា� នេលចេឡើងេលើប័ណ�។

កាលបរេិច�ទៃថ�េនះ

សមូេបះពមុ�ឱ្យច្បោស់

--

13. នាមខ�ួន៖

15. នាម្រតកលូ៖

14. នាមកណ� ល ឬេឈា� ះជាអក្សរកាត៖់

អ�កែថទំ

អីុែម៉ល/េលខទូរស័ព�របស់អ�កនឹង្រត�វែតស្រមប់េគលបំណង ៃផ�ក�ុងបុ៉េណ� ះ

1. នាមខ�ួន៖

3. នាម្រតកលូ៖

2. នាមកណ� ល ឬេឈា� ះជាអក្សរកាត៖់

ពត័ម៌ន អពំអី�កដាកព់ក្យ

/ /MM D D Y Y Y Y ពណ៌េតា� ត ពណ៌្រកហមេ្រព�ងៗ ពណ៌េខ� ពណ៌េខៀវ ពណ៌ៃបតង ពណ៌្របេផះ
ច្រម�ះ
ពណ៌

10. ចំណូលចិត�ភាសា (រមួទំង ASL)៖

--
អីុែម៉ល/េលខទូរស័ព�របស់អ�កនឹង្រត�វែតស្រមប់េគលបំណង ៃផ�ក�ុងបុ៉េណ� ះ

ហ�តី អីុញ �សី មនិ្រត�វបនេ្រជើសតំាង្រប�ស

IDNYC-1a (W) Rev. 8/18

4. ៃថ�ែខឆា� ំកេំណើ ត៖

6. កម�ស៖់

8. អីុែម៉ល៖ 9. ទរូសព័�៖

5. ពណ៌ែភ�ក

7. េភទ

16. អីុែម៉ល៖ 17. ទរូសព័�៖

លិខិតប�� ក់ពីអ�កែថទំែដលមិនែមនជាអាណព្យោបលរបស់ឪពុកម� យ 
ឬអាណព្យោបល�សបច្បោប់18 a. ខ�ុំអះអាងថ ខ�ុំជាមតាបិតារបស់អ�កដាក់ពក្យ ឬ អាណព្យោបល �សបច្បោប់ 

ថេបក�ជនរស់េនក�ុងទី្រក�ងញូវយ៉ក េហើយឯកសារ ទំងអស់ ែដលបនដាក់េស�ើ 
និងេសចក�ីែថ�ងការណ៍ែដលបនេធ�ើ េនេលើពក្យសំុេនះគឺពិតេទតាមចំេណះដឹងដ៏ល�បំផុតរបស់ខ�ុំ។ 
ខ�ុំប�� ក់ថ តាមរយៈការចុះហត�េលខេលើពក្យសំុេនះ 
ខ�ុំយល់្រពម តាមការេស៊ើបអេង�តែដលេធ�ើេឡើងេដាយទី្រក�ងញូវយ៉កេដើម្បីេផ��ង ផា� ត់ 
ឬប�� ក់ព័ត៌មនែដលបនដាក់េស�ើ។ 
ខ�ុំយល់ថការេស៊ើបអេង�តេនះអាចពក់ព័ន�នឹងការចូលេ្របើេដាយ 
IDNYC ចំេពះព័ត៌មនជាក់លក់អំពីអ�កដាក់ពក្យេស�ើសំុ និង / 
ឬ ខ�ួនខ�ុំផា� ល់មកពីនាយកដា� នេសវាកម�សង�មរបស់ NYC ឬ ភា� ក់ងារ ្រក�ងេផ្សងេទៀត រមួប��ូ ល 
បុ៉ែន�មិនកំណត់ចំេពះ ព័ត៌មនជំនួយ សាធារណៈេទ។

18 b. ខ�ុ អំះអាងថ ខ�ុជំាអ�កែថទំរបសអ់�កដាកព់ក្យ;
ថេបក�ជនរសេ់ន ក�ុងទ្ីរក�ងញូវយក៉; នងិឯកសារទំងអសែ់ដលបនដាកេ់ស�ើ 
នងិេសចក�ែីថ�ងការណ៍ែដលបនេធ�ើេនេលើពក្យសុេំនះគពឺតិេទតាមចេំណះដងឹដល៏�បផំតុរបសខ់�ុ ។ំ 
ខ�ុ បំ�� កថ់ តាមរយៈការចះុហត�េលខេលើពក្យសុេំនះ 
ខ�ុយំល្់រពមតាមការេស៊ើបអេង�តែដលេធ�ើេឡើងេដាយទ្ីរក�ងញូវយក៉ េដើម្បីេផ��ងផា� ត់
ឬប�� កព់ត័ម៌នែដលបនដាកេ់ស�ើទកទ់ងនងឹ អត�ស�� ណ នងិ /  ឬការសា� កេ់នរបសខ់�ុ ។ំ 
ខ�ុយំលថ់ការេស៊ើបអេង�តេនះអាចពកព់ន័�នងឹការចលូេ្របើេដាយ IDNYC 
ចេំពះពត័ម៌នជាកល់កអ់ពំខី�ុ ពំនីាយកដា� នេសវា សង�មៃនទ្ីរក�ងញូយក៉ ឬភា� កង់ារ្រក�ងេផ្សងេទៀត 
រមួប��ូ ល ប៉ែុន�មនិកណំតច់េំពះពត័ម៌នជនំយួសាធារណៈេទ។

ការអនុម័តពក្យសំុអា�ស័យេលើភាព្រគប់្រគន់ 
និងភាព�សបច្បោប់របស់ឯកសារែដលបនដាក់ជូន។

មិន

Khmer



អ�ក្រត�វែតបំេពញលក�ណៈវនិិច�័យខងេ្រកាមេដើម្បីដាក់ពក្យសំុប័ណ� IDNYC ៖

Bill de Blasio
អភិបល្រក�ង

ការែណនំាអំពីពក្យសំុ IDNYC

ភាព្រត�វគ� ៃនេឈា� ះ

អ�កដាក់ពក្យមនអាយុពី 10-13 ឆា� ំ

អ�កដាក់ពក្យមនអាយុពី 14-21 ឆា� ំ េដាយគ� នរបូថតសម� ល់ ឬភស�ុតាងៃនកែន�ងសា� ក់េន

អ�កដាក់ពក្យែដលមនពិការភាពេដាយគ� នរបូថតសម� ល់ ឬភស�ុតាងៃនកែន�ងសា� ក់េន

អ�កដាក់ពក្យែដលដាក់ជាមួយអ�កែថទំ 

លំេនដា� នស្រមប់អ�កដាក់ពក្យែដលគ� នផ�ះសែម្បង ឬអ�កេនរស់រនពីអំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សារ

ការេ្រជើសតំាងអតីតយុទ�ជន 

ប័ណ�ជំនួស

1. យ៉ងេហាចណស់ឯកសារ 4 ចំណុច រមួមន យ៉ងេហាចណស់មន 3 ចំណុចប�� ក់អត�ស�� ណ និងយ៉ងេហាចណស់ 1 ពិន�ុប�� ក់ភស�ុតាងកែន�ងសា� ក់េន។
2. យ៉ងេហាចណស់ឯកសារ 1 ែដលបន្របគល់្រត�វមនរបូថត លុះ្រតាែតអ�កដាក់ពក្យ្រត�វបនអមេដាយអ�កែថទំ។
3. យ៉ងេហាចណស់ឯកសារ 1 ែដលបន្របគល់្រត�វែតរមួប��ូ លៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត។

មិនមនឯកសារែដលផុតកំណត់្រត�វបនទទួលយកេទ េលើកែលងែត បនេរៀបរប់យ៉ងជាក់លក់េនក�ុងមគ�េទ�សក៍ ឯកសារ IDNYC។
មនែតឯកសារេដើម និងច្បោប់ចម�ងែដលបនប�� ក់េដាយភា� ក់ងារ ែដលេចញឱ្យបុ៉េណ� ះនឹង្រត�វបនទទួលយក។ ឯកសារ្រកដាស មិន្រត�វបនេគទទួលយកេទ 
េបើសិនជាពួកវា្រត�វបនេគេចញផ្សោយ ដំបូងេនក�ុងរដ�ែដលមនបិទភា� ប់។

េឈា� ះេនេលើឯកសាររបស់អ�កទំងអស់្រត�វែត�សបតាមគ� េទវញិេទមក។ េឈា� ះេនេលើពក្យសំុ IDNYC 
្រត�វែតដូចគ� េទនឹងេឈា� ះេនេលើ ភស�ុតាងតៃម�ខ�ស់បំផុតៃនឯកសារអត�ស�� ណរបស់អ�ក (ដូចជា លិខិតឆ�ងែដន ប័ណ�េបើកបរ សំបុ្រតកំេណើ ត ប័ណ�សម� ល់ខ�ួន កុងសុ៊ល 
ជាេដើម។) លុះ្រតាែតអ�កក៏បងា� ញដីកាតុលការ សំបុ្រត អាពហ៍ពិពហ៍ ឬឯកសារែដលបនេចញេដាយរដា� ភិបល េផ្សង ែដលេធ�ើការផា� ស់ប�ូរេឈា� ះ�សបច្បោប់។ 
ក�ុង្រពឹត�ិការណ៍ែដលអ�កដាក់ពក្យបងា� ញឯកសារសម� ល់អត�ស�� ណចំនួនពីរែដល មនតៃម�ពិន�ុេស�ើគ�  អ�កដាក់ពក្យ IDNY
្រត�វែតបងា� ញេឈា� ះេលើ ឯកសារ ែដលរមួមនរបូថតមួយសន�ឹក។

អ�កដាក់ពក្យែដលមនអាយុពី 14-21 ឆា� ំ េដាយមិនមន អត�ស�� ណប័ណ�របូថត ឬភស�ុតាងៃនកែន�ងសា� ក់េនអាច អនុវត�បន 
្របសិនេបើមនអ�កែថទំម� ក់ែដលអាចបងា� ញ ភស�ុតាងៃនទំនាក់ ទំនងជាមួយអ�កដាក់ពក្យ។ អ�កែថទំែដលមនសិទ�ិទទួលគឺជាឳពុក ឬម� យបេង�ើត ឳពុក ឬម� យចិ�� ឹម ឳពុក 
ឬម� យធម៌ អាណព្យោបល�សបច្បោប់ ឳពុក ឬម� យែថទំជាកូនចិ�� ឹម បុគ�លិកែដលទទួលសិទ�ិៃនរដ�បល NYC ស្រមប់េសវាកុមរ (ACS) ឬទីភា� ក់ងារែថទំជាកូនចិ�� ឹម 
ACS ឬអ�កឧបត�ម�មនុស្សេពញវយ័ៃននីតិជន ែដលបនេ្រជើសតំាងេដាយ ្រកសួងសុខភិបល និងេសវា្របជាជនសហរដ�អាេមរកិ ការយិល័យការតំាងទីលំេនថ�ីៃនជនេភៀសខ�ួន។

អ�កដាក់ពក្យែដលដាក់ពក្យជាមួយអ�កែថទំ្រត�វែតផ�ល់ឯកសារ យ៉ងេហាចណស់ 2 ចំណុចែដលប�� ក់អត�ស�� ណ រមួទំងៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត។ អ�កដាក់ពក្យ 
និងអ�កែថទំក៏្រត�វែតផ�ល់ភស�ុតាង ទំនាក់ទំនង របស់អ�កែថទំដូចបនរយក�ុងែផ�កអ�កែថទំៃនមគ�េទ�សក៍ឯកសារ IDNYC។ អ�កែថទំ្រត�វែតផ�ល់ឯកសារយ៉ងេហាចណស់ 
3 ែដលបងា� ញពី អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ រមួទំងការកំណត់ អត�ស�� ណរបូថត។ ្របសិនេបើអ�កដាក់ពក្យមិនមនភស�ុតាងឯកសារកែន�ងសា� ក់េន 
និងរស់េនជាមួយអ�កែថទំេទ អ�កែថទំអាចបេង�ើតភស�ុតាងៃន កែន�ងសា� ក់េនេដាយខ�ួនឯងេដាយេ្របើ្របស់ឯកសារសា� ក់េនមួយែដលបនចុះប�� ីក�ុងមគ�េទ�សក៍ 
IDNYC និងផ�ល់លិខិតប�� ក់ឱ្យ ច្បោស់ថ អ�កដាក់ពក្យរស់េនជាមួយអ�កែថទំ។ អ�កែថទំទំងអស់្រត�វែតចុះហត�េលខេលើពក្យសំុ IDNYC។ 
និេយជិកែដលេដើរតួជាអ�កែថទំ្រត�វបងា� ញប័ណ�សម� ល់ខ�ួនបុគ�លិក របស់ពួកេគ។

េបក�ជនែដលរស់េនក�ុងទីជំរកគ� នផ�ះសែម្បងអាចផ�ល់លិខិតមួយ ែដលមនអាសយដា� នទីជំរក េដាយប�� ក់ថពួកេគ រស់េនទីេនាះ យ៉ងេហាចណស់ 15 ៃថ� 
េហើយថទីជំរកអនុ�� ត ឱ្យអ�ករស់េនសា� ក់ េនក�ុងលំេនដា� នយ៉ងតិច 30 ៃថ�។ អាសយដា� នទីជំរកនឹងេលចេឡើងេលើប័ណ�។ អ�កដាក់ពក្យែដលខ�ះអាសយដា� នផ�ះ 
ឬជាអ�ករស់រនមនជីវតិ ពី អំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សារ្រត�វបនទមទរឱ្យបងា� ញពីការសា� ក់េនក�ុង ទី្រក�ងញូវយ៉ក បុ៉ែន�អាចកំណត់អង�ការមិនរក្របក់ចំេណញ 
ឬ សា� ប័នសាសនាែដលអាសយដា� ននឹងបងា� ញេនេលើប័ណ�ែដលជា ការយកចិត�ទុកដាក់របស់អ�កដាក់ពក្យសំុ ឬលុបអាសយដា� ន ពីប័ណ�។ ប័ណ� IDNYC ែដលមិនបងា� ញអាសយដា� ន 
ឬែដលបងា� ញ អាសយដា� នការែថទំអាចនឹងមិន្រត�វបនទទួលយកេនក�ុងកាលៈ េទសៈជាក់លក់នានា។

អ�កដាក់ពក្យែដលផ�ល់ភស�ុតាងថ ពួកេគគឺជាែផ�កមួយៃនកម�វធីិ រក្សោភាពសម� ត់អាសយដា� នរបស់ញូវយ៉ក ឬរស់េនក�ុងជ្រមក NYC
ស្រមប់អ�កេនរស់រនពីអំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សារ្រត�វែតបងា� ញថ ពួកេគរស់េនក�ុងទី្រក�ងញូវយ៉ក។ ប័ណ� IDNYC របស់ពួកេគអាចបងា� ញ្របអប់សំបុ្រតមួយ 
ឬគ� ន អាសយដា� នទល់ែតេសាះ។

េដាយមិនគិតពីអាយុ អ�កដាក់ពក្យសំុពិការភាពែដលខ�ះ អត�ស�� ណ របូថត 
ឬភស�ុតាងប�� ក់អាសយដា� នអាច្រត�វបន អនុវត�្របសិនេបើអ�កែថទំែដលអាចបងា� ញភស�ុតាងៃនទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កដាក់ពក្យបន។ 
អ�កេមើលែថទំែដលមនលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគន់ស្រមប់អ�កដាក់ពក្យសំុមនអាយុយ៉ងេហាចណស់រមួមន៖ 
និេយជិកែដលបនអនុ�� ត ពីការយិល័យរដ�ញូវយ៉កស្រមប់ អ�កពិការភាពខងការលូតលស់ (OPWDD), នាយកដា� នសុខភាព ្រក�ងញូវយ៉ក (NYS
DOH)ការយិល័យសុខភាពផ�ូវចិត�រដ�ញូវយ៉ក (NYS OMH), នាយកដា� នសុខភាព និងសុខវទិ្យោផ�ូវចិត�របស់ NYC (NYC DOHMH), ACS, ភា� ក់ងារែថទំចិ�� ឹម 
ACS ែដលបនកំណត់ ឬអ�កផ�ល់េសវាសុខភាពផ�ូវចិត�, NYS DOH ឬ NYC DOHMH រមួទំង បុគ�លិកៃនកែន�ងែថទំលំេនដា� ន ្របតិបត�ិការ បនទទួលអាជា� ប័ណ� 
ឬផ�ល់មូលនិធិេដាយ OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ឬ NYC DOHMH; អ�ករស់េនរមួគ� ៃនអ�កដាក់ពក្យ ែដល ្រត�វបន កំណត់េដាយ OPWDD 
ជាមនុស្សែដលមន ពិការភាពខងការលូតលស់; ឬ អ�កទទួលខុស្រត�វតំណងែផ�ក សន�ិសុខសង�មរបស់អ�កដាក់ពក្យសំុ ។

អាយុអប្បបរមែដល្រត�វដាក់ពក្យស្រមប់ប័ណ� IDNYC គឺ 10 ឆា� ំ។ េបក�ជនអាយុ 10-13 ឆា� ំទំងអស់ ្រត�វដាក់ពក្យសំុជាមួយ អ�កចំផ�ះម� ក់ែដលចុះហត�េលខេលើពក្យសំុ។ 
្រត�វែតផ�ល់នូវទំនាក់ទំនងបនា� ន់ និងអាចលុបអាសយដា� នពីប័ណ�បន។

្របសិនេបើអ�ក្រត�វការជំនួយទទួលភស�ុតាងេសវាេយធារបស់អ�ក ្រកសួងេសវាអតីតយុទ�ជន NYC អាចជួយបន។

អ�កអាចេទរកពួកេគេលើបណ� ញេន www.nyc.gov/veterans ឬេដាយទូរស័ព�េទ 311។

ពក្យសំុែដលជំនួសប័ណ�ែដលបត់ ឬ្រត�វបនេគលួច ឬខូចខតមនតៃម� 10 ដុល� រេលើកែលងែតអ�កដាក់ពក្យសំុ ចុះហត�េលខេលើការបដិេសធ។

អ�ក្រត�វែតបង់េដាយផា� ល់ និង្របគល់ពក្យសំុជំនួសរបស់អ�កេន មណ� លចុះេឈា� ះ្រកសួងហិរ��វត�ុ IDNYC។
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