
คํารับรองของบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย

ใบสมคัรของ IDNYC
สาํหรบัผูสมคัรอาย ุ10-13 ป

เลขบัตร IDNYC ของฉัน:

ผูสมัครใหม: ฉันสมัครบัตร IDNYC เปนครั้งแรก

ปรับปรุงบัตร: ฉันตองการปรับปรุงขอมูลในบัตรใหเปนปจจุบัน (ตองนําบัตร IDNYC เดิมมาที่ศูนยลงทะเบียนดวย)

ตออายบุตัร

ทําบัตรใหมทดแทนบัต: รเดิม บัตร IDNYC ของฉันหาย ถูกขโมย เสียหายหรือถูกทําลาย (มีคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนแตวามีการลงลายมือชื่อขอยกเวนเนื่องจากความยากลําบาก 

คุณตองชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง และยื่นใบสมัครนี้ที่ศูนยลงทะเบียน IDNYC ที่สํานักงานฝายการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.nyc.gov/idnyc) 

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งขอ

สมคัรใหม: ฉันไมไดรบับตัรเลย จงึตองสมัครอกีคร้ัง

12. ระบุขอมูลผูที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉินไวหนาบัตร (จําเปนตองมี)

--เบอรโทรศัพท: 

ชื่อ นามสกุล

ลายมือช่ือของบิดามารดาหรือผู ปกครองตามกฎหมาย ลายมือชื่อของผู ดูแล

/ /ดด ว ว ป ป ป ป

ที่อยู

11. บานเลขที่

และถนน:

เมือง:

เทศบาล (3 เลือกหนึ่งชอง):

รหสัไปรษณีย:รฐั:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y
อพาร ตเมนต # / ช้ัน / ห องชุด / หน วย / ห อง

MANHATTAN

เลือกชองนี้ 3 หากไมตองการใหระบุที่อยูบนบัตร

วันที่ปจจุบัน

กรุณาเขียนตัวบรรจง

--

13. ชื่อ:

15. นามสกุล:

14. ชื่อกลางหรืออักษรยอชื่อ:

ผูดูแล

จะใชอีเมลและเบอรโทรศัพทของคุณเปนการภายในเทานั้น

1. ชื่อ:

3. นามสกุล:

2. ชื่อกลางหรืออักษรยอชื่อ:

ขอมูลผูสมัคร

/ /ดด ว ว ป ป ป ป นํ้าตาล เฮเซล ดํา ฟา เขียว เทา หลายสี

10. ภาษา (รวมถึงภาษามืออเมริกัน):

--
จะใชอีเมล/เบอรโทรศัพทของคุณเปนการภายในเทานั้น

ฟุต นิ้ว หญิง ไมระบุชาย
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4. วันเดือนปเกิด:

6. สวนสูง:

8. อีเมล: 9. เบอรโทรศัพท:

5. สีตา:

7. เพศ:

16. อีเมล: 17. เบอรโทรศัพท:

คํารับรองของผูดูแลที่มิใชบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูสมัคร

18 ก. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายของผูสมัคร 

ผูสมัครอาศัยอยูในนครนิวยอรก และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให 

ตลอดจนขอความที่ระบุไวในใบสมัครเปนความจริง เทาที่ขาพเจาทราบดี 

ขาพเจาขอรับรองวาเมื่อไดลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ 

ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะใหนครนิวยอรคตรวจสอบเพื่อพิสูจนหรือยืนยันขอมูลใดๆ 

ที่ไดยื่นไป ขาพเจาเขาใจวาในการตรวจสอบนี้ IDNYC 

อาจเขาถึงขอมูลบางอยางของผูสมัครและ/หรือตัวขาพเจาเอง 

ที่มาจากกรมบริการสังคมแหงนครนิวยอรกหรือหนวยงานระดับเมืองอื่นๆ 

รวมถึงขอมูลสาธารณูปการตลอดจนขอมูลอื่นๆ ดวย

18 ข. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูดูแลของผูสมัคร ผูสมัครอาศัยอยูในนครนิวยอรก 

และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให ตลอดจนขอความที่ระบุไวในใบสมัครเปนความจริงเทาที่ขาพเจาทราบดี 

ขาพเจาขอรับรองวาเมื่อไดลงลายมือชื่อในสมัครนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะใหนคร

นิวยอรคตรวจสอบเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ขาพเจาไดยื่นไป 

เกี่ยวกับตัวตนและ/หรือที่พักอาศัยของขาพเจา ขาพเจาเขาใจวาในการตรวจสอบนี้ 

IDNYC อาจเขาถึงขอมูลบางอยางของขาพเจา 

ที่มาจากกรมบริการสังคมแหงนครนิวยอรกหรือหนวยงานระดับเมืองอื่นๆ 

รวมถึงขอมูลสาธารณูปการตลอดจนขอมูลอื่นๆ ดวย

การอนุมัติการสมัครขึ้นอยูกับเอกสารที่ยื่นใหวาเพียงพอและถูกตองตามกฎหมาย

Thai



Bill de Blasio
นายกเทศมนตรี

ขอปฏิบัติในการสมัครบัตร IDNYC
ในการสมัครบัตร IDNYC คุณตองมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้

1. ตองมีเอกสารที่มีคะแนนรวมทั้งหมดอยางนอย 4 คะแนน โดยจะตองมี 3 คะแนนเปนหลักฐานยืนยันตัวตน และอยางนอย 1 คะแนนเปนหลักฐานที่พักอาศัย

2. เอกสารที่ยื่นอยางนอย 1 ฉบับตองมีภาพถาย เวนเสียแตวาผูสมัครมาพรอมกับผูดูแล

3. เอกสารที่ยื่นอยางนอย 1 ฉบับตองมีวันเดือนปเกิด

ไมรับเอกสารที่หมดอายุ เวนเสียแตวามีการระบุไวอยางเจาะจงในคูมือเอกสาร IDNYC ใหรับไวได

รับเฉพาะเอกสารตนฉบับและสําเนาที่รับรองโดยหนวยงานที่ออกเอกสารใหเทานั้น รับเอกสารที่มีการเคลือบเฉพาะเมื่อเอกสารดังกลาวออกใหในสภาพที่เคลือบมาอยูแลว

ความสอดคลองของชื่อ

ชือ่ทีป่รากฏบนเอกสารทุกฉบบัจะตองตรงกับเอกสารอืน่ๆ ชือ่ทีป่รากฏในใบสมคัรของ IDNYC ของคณุจะตองตรงกับทีป่รากฏบนเอกสารยืนยนัตวัตนทีเ่ชือ่ถอืไดมากทีส่ดุของคุณ 
(เชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขับขี ่สตูบิตัร หมายเลขประจาํตวัสถานกงสุล ฯลฯ) เวนแตมีการแสดงคาํสัง่ศาล ทะเบยีนสมรส หรอืเอกสารอืน่ทีอ่อกโดยรฐับาลซึง่ทาํใหการเปลีย่นชือ่นัน้ถูกตองตามกฎหมาย 

หากผูสมคัรย่ืนเอกสารยืนยันตัวตนสองฉบบัทีมี่คะแนนเทากัน ตองเขยีนชือ่ตามเอกสารท่ีมีภาพถายลงในใบสมคัรของ IDNYC

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 14-21 ป และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย 

ผูสมัครอายุระหวาง 14-21 ป ที่ไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย สามารถสมัครไดหากมาพรอมกับผูดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธกับผูสมัคร 

ผูดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ บิดามารดาผูใหกําเนิด บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยง ผูปกครองตามกฎหมาย ผูดูแลทรัพยสินตามกฎหมาย 

ผูปกครองอุปถัมภ พนักงานที่ไดรับอนุญาตของหนวยงานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหนวยงานครอบครัวอุปถัมภของ ACS 
หรือผูใหญที่เปนผูอุปถัมภผูเยาวซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา สํานักงานผูลี้ภัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม

ผูสมคัรท้ังหมดทีส่มคัรพรอมกบัผูดแูล 

ผูสมัครที่มาสมัครพรอมกับผูดูแลจะตองยื่นเอกสารเพื่อพิสูจนตัวตนที่มีคะแนนอยางนอย 2 คะแนน และระบุวัน เดือน ปเกิดดวย 
ผูสมัครและผูดูแลจะตองยื่นหลักฐานพิสูจนความสัมพันธของผูดูแลดวย ตามที่ระบุไวในหมวดผูดูแล ในคูมือเอกสาร IDNYC ผูดูแลจะตองยื่นเอกสารที่มีคะแนนอยางนอย 
3 คะแนนเพื่อพิสูจนตัวตน รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถาย หากผูสมัครไมมีเอกสารรับรองที่พักอาศัยและอาศัยอยูกับผูดูแล ผูดูแลสามารถออกหลักฐานรับรองที่พักอาศัยเองได 
โดยใชเอกสารรับรองที่พักอาศัยใดก็ไดตามที่ระบุไวในคูมือเอกสาร IDNYC และจัดลงชื่อรับรองวาผูสมัครอาศัยอยูกับผูดูแลจริง ผูดูแลทุกคนจะตองลงลายมือชื่อในใบสมัครของ IDNYC 

พนักงานที่่ทําหนาที่เปนผูดูแลตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานดวย

ท่ีพกัอาศัยของผูสมัครทีเ่ปนบคุคลไรบานหรอืเปนผูอยูรอดจากเหตุความรนุแรงในครอบครวั

ผูสมัครที่อาศัยอยูในบานพักคนเรรอนสามารถยื่นหนังสือโดยใชที่อยูของบานพักคนเรรอน ระบุวาตนอาศัยอยูในสถานที่ดังกลาวมาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน 

และไดรับอนุญาตใหพักอาศัยเปนเวลาอยางนอย 30 วัน บัตรจะระบุที่อยูของบานพักคนเรรอน ผูสมัครที่ไมมีที่อยูหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

จําเปนตองพิสูจนที่พักอาศัยในนครนิวยอรก แตอาจจะระบุชื่อองคกรไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนา โดยบัตรจะระบุที่อยูขององคกรหรือสถาบันดังกลาววาเปนที่พักพิงชั่วคราวของผูสมัคร 
หรืออาจจะไมระบุที่อยูในบัตรก็ได บัตร IDNYC ที่ไมระบุที่อยูหรือระบุที่อยูชั่วคราวอาจใชไมไดในบางกรณี

ผูสมัครที่แสดงหลักฐานวาตนเปนสวนหนึ่งของโครงการไมเปดเผยที่อยู NYS หรืออาศัยอยูในที่พักอาศัยของ NYC สําหรับผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

จะตองพิสูจนวาตนอาศัยอยูในนครนิวยอรกดวย บัตร IDNYC อาจระบุเลขตูปณ. หรือไมระบุที่อยูใดๆ เลยก็ได

ผูสมัครที่มีความพิการ และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย

ผูสมคัรทีม่คีวามพกิารและไมมเีอกสารยนืยนัตวัตนทีม่รูีปถายหรือหลักฐานการมีทีพ่กัอาศยั อาจสมัครบัตรไดไมวาจะอายุเทาใดก็ตาม หากมาพรอมกบัผูดูแลทีส่ามารถแสดงหลกัฐานความสมัพนัธกบัผูสมคัร 
ผูดูแลของผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับทุกชวงวัย ไดแก พนักงานที่ไดรับอนุญาตของสํานักงานสําหรับผูที่มีพัฒนาการบกพรองแหงรัฐนิวยอรก (OPWDD) 

กรมสาธารณสุขแหงรัฐนิวยอรก (NYS DOH) สํานักงานสุขภาพจิตแหงรัฐนิวยอรก (NYS OMH) กรมอนามัยสุขภาพและสุขภาพจิตแหงนครนิวยอรก (NYC DOHMH) 
หนวยงานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หนวยงานดูแลการอุปถัมภที่ ACS เปนผูกําหนด หรือผูใหบริการ OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH 

รวมถึงพนักงานของสถานสงเคราะหที่ดําเนินการโดยไดรับการรับรอง ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับเงินทุนจาก OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH หรือ ผูที่อาศัยอยูกับผูสมัครที่ 

OPWDD ระบุวาเปนผูที่มีพัฒนาการบกพรอง หรือผู้รับเงินประกันสังคมแทนผูสมัคร

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 10-13 ป

ผูสมัครบัตร IDNYC จะตองมีอายุอยางนอย 10 ป ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 10-13 ปทุกคน จะตองมีผูดูแลลงลายมือชื่อใหในใบสมัคร ตองกรอกขอมูลติดตอในกรณีฉุกเฉิน 
และไมตองระบุที่อยูในบัตรก็ได

การระบสุถานะวาเปนทหารผานศกึ 

หากตองการความชวยเหลือในการขอหลักฐานพิสูจนการรับราชการทหารของคุณ สามารถขอความชวยเหลือจากสํานักกิจการดานทหารผานศึกของ NYC ได

โดยติดตอทางออนไลนไดที่ www.nyc.gov/veterans หรือโทร 311

บตัรใหมทดแทนบตัรเดิม 

การสมัครบัตรใหมเพื่อทดแทนบัตรที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ตองเสียคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนเสียแตวามีการลงนามรับรองใหยกเวนเนื่องจากความยากลําบาก

คุณตองชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง และยื่นใบสมัครบัตรใหมเพื่อทดแทนบัตรเดิมที่ศูนยลงทะเบียนฝายการเงิน IDNYC
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