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เลขบัตร IDNYC ของฉัน:

ใบสมัครของ IDNYC

กรุณาเขียนตัวบรรจง

สําหรับผูสมัครที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งขอ
ผูสมัครใหม: ฉันสมัครบัตร IDNYC เปนครั้งแรก

สมัครใหม: ฉันไมไดรับบัตรเลย จึงตองสมัครอีกครั้ง

ตออายุบัตร
ปรับปรุงบัตร: ฉันตองการปรับปรุงขอมูลบนบัตรใหเปนปจจุบัน (ตองนําบัตร IDNYC เดิมมาที่ศูนยลงทะเบียนดวย)
ทําบัตรใหมทดแทนบัตรเดิม: บัตร IDNYC ของฉันหาย ถูกขโมย เสียหายหรือถูกทําลาย (มีคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนแตวาผูสมัครไดลงลายมือชื่อขอยกเวนเนื่องจากความยากลําบาก
คุณสามารถชําระเงินทางออนไลนกอนยื่นใบสมัครนี้ หากตองการชําระดวยตนเอง ตองยื่นใบสมัครนี้ที่ศูนยลงทะเบียน IDNYC ที่สํานักงานฝายการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.nyc.gov/idnyc)
ขอมูลผูสมัคร
1. ชื่อ:
2. ชื่อกลางหรืออักษรยอชื่อ:
3. นามสกุล:
ด

4. วันเดือนปเกิด:
6. สวนสูง:
8. อีเมล:

ด / ว

ฟุต

ว / ป

ป

ป

ป

5. สีตา:
7. เพศ:

นิ้ว

นํ้าตาล

เฮเซล

หญิง

ดํา

ชาย

ฟา

เขียว

หลายสี

ไมระบุ

-

9. เบอรโทรศัพท:

จะใชอีเมล/เบอรโทรศัพทของคุณเปนการภายในเทานั้น

เทา

-

10. ภาษา (รวมถึงภาษามืออเมริกัน):
เลือกชองนี้หากคุณเปนทหารผานศึกที่ประจําการในกองทัพสหรัฐอเมริกาทุกเหลาทัพ กองกําลังพิทักษมาตุภูมิ หรือเปนทหารกองหนุนและมีความประสงค ใหพิมพคําวา
“ทหารผานศึก” บนหนาบัตร

11. ทหารผานศึก:

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
คุณมีอายุ 16 ปขึ้นไปและมีความประสงคจะเพิ่มชื่อในทะเบียนการบริจาคอวัยวะใชหรือไม ใช:

ด / ว

ด

ว / ป

ป

ป

ป

ลายมือชื่อแสดงความยินยอมของผูบริจาคอวัยวะ:

ที่อยู
13. บานเลขที่
และถนน:

อพาร ต เมนต # / ชั้ น / ห อ งชุ ด / หน ว ย / ห อ ง

รัฐ:

เมือง:
เทศบาล (3 เลือกหนึ่งชอง):

BRONX

BROOKLYN

14. ระบุขอมูลผูที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉินไวบนบัตร: (ไมจําเปนตองกรอก)
ชื่ อ

N Y

รหัสไปรษณีย:

QUEENS

MANHATTAN

STATEN ISLAND

-

เบอรโทรศัพท:

-

นามสกุ ล

คํารับรอง
15. คํารับรองของผูสมัครและผูดูแล (ถามี): ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครอาศัยอยูในนครนิวยอรก และเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให ตลอดจนขอความที่ระบุไวในใบสมัครเปนความจริง เทาที่ขาพเจาทราบดี
ขาพเจาขอรับรองวาเมื่อไดลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะใหนครนิวยอรคตรวจสอบเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ขาพเจาไดยื่นไป ขาพเจาเขาใจวาในการตรวจสอบนี้ IDNYC
อาจเขาถึงขอมูลบางอยางของขาพเจา ที่มาจากกรมบริการสังคมแหงนครนิวยอรกหรือหนวยงานระดับเมืองอื่นๆ รวมถึงขอมูลสาธารณูปการตลอดจนขอมูลอื่นๆ ดวย

ด
ลายมื อ ชื่ อ ของผู  ส มั ค ร

ลายมื อ ชื่ อ ของผู  ดู แ ล (ถ า มี )

ด / ว

ว / ป

ป

ป

ป

วันที่ปจจุบัน

การอนุมัติการสมัครขึ้นอยูกับเอกสารที่ยื่นใหวาเพียงพอและถูกตองตามกฎหมาย
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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
ชือ่ ทีป่ รากฏบนเอกสารทุกฉบับจะตองตรงกับเอกสารอืน่ ๆ ชือ่ ทีป่ รากฏบนแบบฟอรมการสมัครของ IDNYC ของคุณจะตองตรงกับทีป่ รากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนทีเ่ ชือ่ ถือไดมากทีส่ ดุ ของคุณ (เชน
หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ สูตบิ ตั ร หมายเลขประจําตัวสถานกงสุลของคุณ ฯลฯ) เวนแตมกี ารแสดงคําสัง่ ศาล ทะเบียนสมรส หรือเอกสารอืน่ ทีอ่ อกโดยรัฐบาลซึง่ ทําใหการเปลีย่ นชือ่ นัน้ ถูกตองตามกฎหมาย
หากผูส มัครยืน่ เอกสารพิสจู นตวั ตนสองฉบับทีม่ คี ะแนนเทากัน จะตองเขียนชือตามเอกสารทีม่ ภ
ี าพถายลงในใบสมัครของ IDNYC ดวย

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 10-13 ป

ผูส มัครบัตร IDNYC จะตองมีอายุอยางนอย 10 ป ผูส มัครทีม่ อี ายุระหวาง 10-13 ปทกุ คน จะตองมีผดู แู ลลงลายมือชือ่ ใหในใบสมัคร ตองกรอกขอมูลติดตอในกรณีฉกุ เฉิน และไมตอ งระบุทอี่ ยูใ นบัตรก็ได

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 14-21 ป และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย
ผูสมัครอายุระหวาง 14-21 ป ที่ไมมีเอกสารที่ยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย สามารถสมัครไดหากมาพรอมกับผูดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธกับผูสมัคร
ผูดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ บิดามารดาผูใหกําเนิด บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยง ผูปกครองตามกฎหมาย ผูดูแลทรัพยสินตามกฎหมาย
ผูปกครองอุปถัมภ พนักงานที่ไดรับอนุญาตของหนวยงานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหนวยงานครอบครัวอุปถัมภของ ACS
หรือผูใหญที่เปนผูอุปถัมภผูเยาวซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา สํานักงานผูลี้ภัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม

ผูสมัครที่เปนคนพิการ และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย
ผูส มัครทีม
่ คี วามพิการและไมมเี อกสารยืนยันตัวตนทีม
่ รี ป
ู ถายหรือหลักฐานการมีทพ
ี่ กั อาศัย อาจสมัครบัตรไดไมวา จะอายุเทาใดก็ตาม หากมาพรอมกับผูด แ
ู ลทีส่ ามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธกบ
ั ผูส มัคร
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

ผูสมัครทั้งหมดที่สมัครพรอมกับผูดูแล
ผูส มัครทีม่ าสมัครพรอมกับผูด แู ลจะตองยืน่ เอกสารเพือ่ พิสจู นตวั ตนทีม่ คี ะแนนอยางนอย 2 คะแนน และระบุวนั เดือน ปเกิดดวย ผูส มัครและผูด แู ลจะตองยืน่ หลักฐานพิสจู นความสัมพันธของผูด แู ลดวย
ตามทีร่ ะบุไวในหมวดผูด แู ล ในคูม อื เอกสาร IDNYC ผูด แู ลจะตองยืน่ เอกสารทีม่ คี ะแนนอยางนอย 3 คะแนนเพือ่ พิสจู นตวั ตน รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนทีม่ รี ปู ถาย
หากผูส มัครไมมเี อกสารรับรองทีพ
่ กั อาศัยและอาศัยอยูก บั ผูด แู ล ผูด แู ลสามารถออกหลักฐานรับรองทีพ
่ กั อาศัยเองได โดยใชเอกสารรับรองทีพ
่ กั อาศัยใดก็ไดตามทีร่ ะบุไวในคูม อื เอกสาร IDNYC
และรับรองวาผูส มัครอาศัยกับผูด แู ลจริง ผูด แู ลทุกคนจะตองลงลายมือชือ่ ในใบสมัครของ IDNYC พนักงานทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนผูด แู ลตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานดวย

ที่อยูอาศัยของผูสมัครที่เปนบุคคลไรบานหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว
ผูสมัครที่อาศัยอยูในบานพักคนเรรอนสามารถยื่นหนังสือโดยใชที่อยูของบานพักคนเรรอน ระบุวาตนอาศัยอยูในสถานที่ดังกลาวมาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน
และไดรับอนุญาตใหพักอาศัยเปนเวลาอยางนอย 30 วัน บัตรจะระบุที่อยูของบานพักคนเรรอน ผูสมัครที่ไมมีที่อยูหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว
จําเปนตองพิสจู นถน
ิ่ ทีอ่ ยูอ าศัยภายในนครนิวยอรก แตอาจจะระบุชอื่ องคกรไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนา โดยบัตรจะระบุทอี่ ยูข ององคกรหรือสถาบันดังกลาววาเปนทีพ
่ กั พิงชัว่ คราวของผูส มัคร
หรืออาจจะไมระบุที่อยูในบัตรก็ได บัตร IDNYC ที่ไมระบุที่อยูหรือระบุที่อยูชั่วคราวอาจใชไมไดในบางกรณี
ผูสมัครที่แสดงหลักฐานวาตนเปนสวนหนึ่งของโครงการไมเปดเผยที่อยู NYS หรืออาศัยอยูในที่พักอาศัยของ NTC สําหรับผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว
จะตองพิสูจนวาตนอาศัยอยูในนครนิวยอรกดวย บัตร IDNYC อาจจะระบุเลขตูปณ. หรือไมระบุที่อยูใดๆ เลยก็ได

การระบุสถานะวาเปนทหารผานศึก
หากตองการความชวยเหลือในการขอหลักฐานพิสจู นการรับราชการทหารของคุณ สามารถขอความชวยเหลือจากสํานักกิจการดานทหารผานศึกของ NYC ได
โดยติดตอทางออนไลนไดที่ www.nyc.gov/veterans หรือโทร 311

บัตรใหมทดแทนบัตรเดิม
การสมัครบัตรใหมเพือ่ ทดแทนบัตรทีส่ ญ
ู หาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ตองเสียคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนเสียแตวา ผูส มัครไดลงลายมือชือ่ ขอยกเวนเนือ่ งจากความยากลําบาก
ชําระคาธรรมเนียมออนไลนไดทาง www.nyc.gov/idnyc หากตองการชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ตองยืน่ ใบสมัครบัตรใหมเพือ่ ทดแทนบัตรเดิมทีศ่ นู ยลงทะเบียนฝายการเงิน IDNYC

Bill de Blasio
นายกเทศมนตรี

