
ผูสมัครใหม: ฉันสมัครบัตร IDNYC เปนครั้งแรก

คํารับรอง

ใบสมัครของ IDNYC

ที่อยู

14. ระบุขอมูลผูที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉินไวบนบัตร: (ไมจําเปนตองกรอก)

ปรับปรุงบัตร: ฉันตองการปรับปรุงขอมูลบนบัตรใหเปนปจจุบัน (ตองนําบัตร IDNYC เดิมมาที่ศูนยลงทะเบียนดวย) 

ตออายุบัตร

ทําบัตรใหมทดแทนบัตรเดิม: บัตร IDNYC ของฉันหาย ถูกขโมย เสียหายหรือถูกทําลาย (มีคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนแตวาผูสมัครไดลงลายมือชื่อขอยกเวนเนื่องจากความยากลําบาก 

คุณสามารถชําระเงินทางออนไลนกอนยื่นใบสมัครนี้ หากตองการชําระดวยตนเอง ตองยื่นใบสมัครนี้ที่ศูนยลงทะเบียน IDNYC ที่สํานักงานฝายการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.nyc.gov/idnyc)

1. ชื่อ:

เลขบัตร IDNYC ของฉัน:

3. นามสกุล:

2. ชื่อกลางหรืออักษรยอชื่อ:

4. วันเดือนปเกิด:

9. เบอรโทรศัพท:

7. เพศ:

8. อีเมล:

5. สีตา:

ชื่อ นามสกุล

การอนุมัติการสมัครขึ้นอยูกับเอกสารที่ยื่นใหวาเพียงพอและถูกตองตามกฎหมาย

6. สวนสูง:

ขอมูลผูสมัคร

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งขอ

--

/ /

--เบอรโทรศัพท:  

สมัครใหม: ฉันไมไดรับบัตรเลย จึงตองสมัครอีกครั้ง

ฟุต นิ้ว หญิง ไมระบุชาย

นํ้าตาล เฮเซล ดํา ฟา เขียว เทา หลายสี

เลือกชองนี้หากคุณเปนทหารผานศึกที่ประจําการในกองทัพสหรัฐอเมริกาทุกเหลาทัพ กองกําลังพิทักษมาตุภูมิ หรือเปนทหารกองหนุนและมีความประสงค ใหพิมพคําวา 

“ทหารผานศึก” บนหนาบัตร

ดด ว ว ป ป ป ป

10. ภาษา (รวมถึงภาษามืออเมริกัน):

11. ทหารผานศึก:

15. คํารับรองของผูสมัครและผูดูแล (ถามี): ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครอาศัยอยูในนครนิวยอรก และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให ตลอดจนขอความที่ระบุไวในใบสมัครเปนความจริง เทาที่ขาพเจาทราบดี 

ขาพเจาขอรับรองวาเมื่อไดลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะใหนครนิวยอรคตรวจสอบเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ขาพเจาไดยื่นไป ขาพเจาเขาใจวาในการตรวจสอบนี้ IDNYC 

อาจเขาถึงขอมูลบางอยางของขาพเจา ที่มาจากกรมบริการสังคมแหงนครนิวยอรกหรือหนวยงานระดับเมืองอื่นๆ รวมถึงขอมูลสาธารณูปการตลอดจนขอมูลอื่นๆ ดวย

ลายมือช่ือของผู สมัคร ลายมือช่ือของผู ดูแล (ถามี) 

/ /ดด ว ว ป ป ป ป

ลายมือชื่อแสดงความยินยอมของผูบริจาคอวัยวะ:

/ /ดด ว ว ป ป ป ป

12. การลงทะเบียนบริจาคอวัยวะ: หากตองการลงทะเบียนบริจาคอวัยวะของกรมสาธารณสุขของรัฐนิวยอรก (NYS DOH) ใหทําเครื่องหมายในชอง “ใช” และลงลายมือชื่อของคุณ คุณรับรองวาคุณมีอายุ 

16 ปขึ้นไป และยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อทั้งหมดของคุณเพื่อการปลูกถาย การวิจัย หรือทั้งสองอยาง อนุญาตใหนครนิวยอรกโอนชื่อและขอมูลที่ระบุตัวตนของคุณสําหรับการลงทะเบียนไปยัง NYS 
DOH และมอบอํานาจให NYS DOH เปนผูอนุญาตสิทธิในการเขาถึงขอมูลนี้แกองคกรตางๆ ของผูบริจาคอวัยวะซึ่งรัฐบาลกลางกําหนด ตลอดจนธนาคารเนื้อเยื่อและดวงตากับโรงพยาบาลที่ไดรับใบอนุญาตจาก 

NYS ใหเขาถึงขอมูลนี้ไดเมื่อคุณเสียชีวิต จะมีการพิมพคําวา “ผูบริจาคอวัยวะ” บนหนาบัตรของคุณ หากตองการใหบัตรใชงานได บัตรของคุณจะตองระบุที่อยู คุณจะไดรับขอมูลเพิ่มเติมจาก NYS DOH 

ซึ่งจะใหโอกาสในการจํากัดการบริจาคของคุณ

IDNYC-1b (T) Rev. 7/18 

13. บานเลขที่

และถนน:

เมือง:

เทศบาล (3 เลือกหนึ่งชอง):

รหสัไปรษณยี:รัฐ:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y

อพารตเมนต # / ชั้น / หองชุด / หนวย / หอง 

MANHATTAN

วันที่ปจจุบัน

กรุณาเขียนตัวบรรจง

จะใชอีเมล/เบอรโทรศัพทของคุณเปนการภายในเทานั้น

สําหรับผูสมัครที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป

คุณมีอายุ 16 ปขึ้นไปและมีความประสงคจะเพิ่มชื่อในทะเบียนการบริจาคอวัยวะใชหรือไม ใช:

Thai



Bill de Blasio
นายกเทศมนตรี

ขอปฏิบัติในการสมัครบัตร IDNYC
ในการสมัครบัตร IDNYC คุณตองมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้

1. ตองมีเอกสารที่มีคะแนนรวมทั้งหมดอยางนอย 4 คะแนน โดยจะตองมี 3 คะแนนเปนหลักฐานยืนยันตัวตน และอยางนอย 1 คะแนนเปนหลักฐานที่พักอาศัย

2. เอกสารที่ยื่นอยางนอย 1 ฉบับตองมีภาพถาย เวนเสียแตวาผูสมัครมาสมัครพรอมกับผูดูแล

3. เอกสารที่ยื่นอยางนอย 1 ฉบับตองมีวันเดือนปเกิด

ไมรับเอกสารที่หมดอายุ เวนเสียแตวามีการระบุไวอยางเจาะจงในคูมือเอกสาร IDNYC ใหรับไวได

รับเฉพาะเอกสารตนฉบับและสําเนาที่รับรองโดยหนวยงานที่ออกเอกสารใหเทานั้น รับเอกสารที่มีการเคลือบเฉพาะเมื่อเอกสารดังกลาวออกใหในสภาพที่เคลือบมาอยูแลว

ความสอดคลองของชื่อ

ชือ่ท่ีปรากฏบนเอกสารทกุฉบบัจะตองตรงกบัเอกสารอืน่ๆ ชือ่ทีป่รากฏบนแบบฟอรมการสมัครของ IDNYC ของคณุจะตองตรงกบัทีป่รากฏบนเอกสารยนืยนัตวัตนทีเ่ชือ่ถอืไดมากท่ีสดุของคณุ (เชน 

หนงัสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขับขี ่สติูบัตร หมายเลขประจําตวัสถานกงสุลของคุณ ฯลฯ) เวนแตมกีารแสดงคาํสัง่ศาล ทะเบียนสมรส หรอืเอกสารอืน่ทีอ่อกโดยรฐับาลซึง่ทาํใหการเปลีย่นชือ่นัน้ถูกตองตามกฎหมาย 

หากผูสมคัรยืน่เอกสารพสิจูนตวัตนสองฉบับท่ีมคีะแนนเทากนั จะตองเขียนชอืตามเอกสารทีม่ภีาพถายลงในใบสมคัรของ IDNYC ดวย

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 14-21 ป และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย 

ผูสมัครอายุระหวาง 14-21 ป ที่ไมมีเอกสารที่ยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย สามารถสมัครไดหากมาพรอมกับผูดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธกับผูสมัคร 

ผูดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ บิดามารดาผูใหกําเนิด บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยง ผูปกครองตามกฎหมาย ผูดูแลทรัพยสินตามกฎหมาย 

ผูปกครองอุปถัมภ พนักงานที่ไดรับอนุญาตของหนวยงานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหนวยงานครอบครัวอุปถัมภของ ACS 

หรือผูใหญที่เปนผูอุปถัมภผูเยาวซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา สํานักงานผูลี้ภัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม

ผูสมัครทั้งหมดที่สมัครพรอมกับผูดูแล 

ผูสมคัรทีม่าสมัครพรอมกบัผูดแูลจะตองย่ืนเอกสารเพ่ือพิสูจนตัวตนทีมี่คะแนนอยางนอย 2 คะแนน และระบวุนั เดอืน ปเกดิดวย ผูสมคัรและผูดแูลจะตองยืน่หลกัฐานพิสจูนความสมัพนัธของผูดแูลดวย 

ตามทีร่ะบไุวในหมวดผูดแูล ในคูมอืเอกสาร IDNYC ผูดูแลจะตองย่ืนเอกสารทีม่คีะแนนอยางนอย 3 คะแนนเพ่ือพสิจูนตัวตน รวมถึงเอกสารยนืยนัตวัตนทีม่รีปูถาย 

หากผูสมคัรไมมเีอกสารรบัรองทีพ่กัอาศัยและอาศัยอยูกบัผูดแูล ผูดูแลสามารถออกหลักฐานรับรองทีพั่กอาศยัเองได โดยใชเอกสารรบัรองทีพ่กัอาศยัใดกไ็ดตามทีร่ะบไุวในคูมอืเอกสาร IDNYC 

และรบัรองวาผูสมคัรอาศยักบัผูดแูลจรงิ ผูดูแลทกุคนจะตองลงลายมอืชือ่ในใบสมคัรของ IDNYC พนักงานที่ท่าํหนาท่ีเปนผูดแูลตองแสดงบตัรประจาํตวัพนกังานดวย

ที่อยูอาศัยของผูสมัครที่เปนบุคคลไรบานหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว

ผูสมัครที่อาศัยอยูในบานพักคนเรรอนสามารถยื่นหนังสือโดยใชที่อยูของบานพักคนเรรอน ระบุวาตนอาศัยอยูในสถานที่ดังกลาวมาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน 

และไดรับอนุญาตใหพักอาศัยเปนเวลาอยางนอย 30 วัน บัตรจะระบุที่อยูของบานพักคนเรรอน ผูสมัครที่ไมมีที่อยูหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

จาํเปนตองพสูิจนถิน่ท่ีอยูอาศยัภายในนครนวิยอรก แตอาจจะระบุชือ่องคกรไมแสวงหาผลกาํไรหรอืสถาบนัศาสนา โดยบตัรจะระบทุีอ่ยูขององคกรหรือสถาบันดงักลาววาเปนทีพ่กัพงิชัว่คราวของผูสมคัร 

หรืออาจจะไมระบุที่อยูในบัตรก็ได บัตร IDNYC ที่ไมระบุที่อยูหรือระบุที่อยูชั่วคราวอาจใชไมไดในบางกรณี

ผูสมัครที่แสดงหลักฐานวาตนเปนสวนหนึ่งของโครงการไมเปดเผยที่อยู NYS หรืออาศัยอยูในที่พักอาศัยของ NTC สําหรับผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว 

จะตองพิสูจนวาตนอาศัยอยูในนครนิวยอรกดวย บัตร IDNYC อาจจะระบุเลขตูปณ. หรือไมระบุที่อยูใดๆ เลยก็ได

การระบุสถานะวาเปนทหารผานศึก 

หากตองการความชวยเหลือในการขอหลกัฐานพสิจูนการรบัราชการทหารของคุณ สามารถขอความชวยเหลอืจากสาํนกักิจการดานทหารผานศึกของ NYC ได

โดยตดิตอทางออนไลนไดท่ี www.nyc.gov/veterans หรอืโทร 311

บัตรใหมทดแทนบัตรเดิม 

การสมคัรบตัรใหมเพือ่ทดแทนบตัรท่ีสูญหาย ถกูขโมย หรือเสียหาย ตองเสียคาธรรมเนยีม 10 ดอลลาร เวนเสยีแตวาผูสมคัรไดลงลายมือชือ่ขอยกเวนเนือ่งจากความยากลาํบาก

ชาํระคาธรรมเนยีมออนไลนไดทาง www.nyc.gov/idnyc หากตองการชาํระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ตองยืน่ใบสมคัรบตัรใหมเพือ่ทดแทนบตัรเดมิทีศ่นูยลงทะเบยีนฝายการเงนิ IDNYC

ผูสมัครที่เปนคนพิการ และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 10-13 ป

ผูสมคัรบตัร IDNYC จะตองมอีายุอยางนอย 10 ป ผูสมคัรท่ีมอีายุระหวาง 10-13 ปทกุคน จะตองมผูีดแูลลงลายมอืชือ่ใหในใบสมคัร ตองกรอกขอมลูติดตอในกรณฉีกุเฉนิ และไมตองระบทุีอ่ยูในบตัรกไ็ด

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
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