
មគ�េទ�សគ៏ឯកសរេបក�ជន IDNYC
អ�ក្រត�វែតបំេពញលក�ណៈវនិិច�័យខងេ្រកមេដើម្បីដក់ពក្យសំុប័ណ� IDNYC ៖
1. យ៉ាងេហចណាស់ឯកសរ 4 ចំណុចែដល 3 ចំណុច យ៉ាងតិច ែដលផ�ល់អត�ស�� ណ និងយ៉ាងេហចណាស់ 1 ចំណុចែដល បង� ញភស�ុតងេន NYC។
2. យ៉ាងេហចណាស់ឯកសរ 1 ែដលបាន្របគល់្រត�វមានរបូថត លុះ្រតែតអ�កដក់ពក្យ្រត�វបានអមេដយអ�កែថទំ។
3. យ៉ាងេហចណាស់ឯកសរ 1 ែដលបាន្របគល់្រត�វែតរមួប��ូ លៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត។
4. េបក�ជន្រត�វមានអយុយ៉ាងតិចណាស់ 10 ឆា� ំេដើម្បីដក់ពក្យសំុ ប័ណ� IDNYC។ េបក�ជនែដលមានអយុពី 10 េទ 13 ឆា� ំ ្រត�វែតបានអមេដយ អ�កែថទំែដលនឹងចុះហត�េលខ

េលើពក្យសំុជំនួសពួកេគ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមេយាងេទរកែផ�កអ�កែថទំ េន ទំព័រ 2 ៃន ឯកសរេនះ។

គា� នឯកសរែដលផុតកំណត់នឹង្រត�វបានទទួលយកេឡើយ លុះ្រតែតបានប�� ក់ដូចខងេ្រកម។
មានែតឯកសរេដើម និងច្បោប់ចម�ងែដលបានប�� ក់េដយភា� ក់ងរ ែដលេចញឱ្យបុ៉េណា� ះនឹង្រត�វបានទទួលយក។ ឯកសរ្រកដស មិន្រត�វបានេគទទួលយកេទ េបើសិនជាពួកវ្រត�វបាន
េគេចញផ្សោយ ដំបូងេនក�ុងរដ�ែដលមានបិទភា� ប់។

អ�កអចេ្របើឯកសរែដលមានរយខងេ្រកមេដើម្បីដក់ពក្យសំុប័ណ�  IDNYC របស់អ�ក។

ឯកសរែដលមានស�� ផា� យ (*) គឺ្រត�វបានទទួលយកជាភស�ុតង ៃនៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត។

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម ចូលេមើលេគហទំព័រ IDNYC េន WWW.NYC.GOV/IDNYC។

ស្រមាប់ករែណនំាអំពីករដក់ពក្យសំុសូមេមើលខងេ្រកយពក្យសំុ IDNYC ។

ឯកសរបួន (4) ចំណុច - ភស�ុតងប�� ក់អត�ស�� ណ និងកែន�ងស� ក់េន

• ប័ណ�េបើកបរ NYS DMV, លិខិតអនុ�� តេរៀនេបើកបរ ឬប័ណ�សមា� ល់ខ�នួែដលមិនែមន
ប័ណ�េបើកបរជាមួយអសយដ� ន NYC បច�បុ្បន�។ អជា� ប័ណ� / លិខិតអនុ�� ត / ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួ 
NYS DMV ែដលផុតកំណត់នឹង្រត�វបានទទួល ្របសិនេបើបានបង�
ញ ជាមួយអជា� ប័ណ�បេណា� ះអសន� / លិខិតអនុ�� ត / ប័ណ� សមា� ល់ខ�នួ DMV ែដលមិន
ផុតកំណត់ែដលមានេលខ សមា� ល់ដូចគា� ។*

• ប័ណ�េបើកបរ ឬប័ណ�សមា� ល់ខ�នួមិនែមនេបើកបររបស់្រកសួងករបរេទសសហរដ�អេមរកិែដល
មានអសយដ� ន NYC បច�បុ្បន�*

• ប័ណ� IDNYC ែដលអសយដ� នផ�ះបច�បុ្បន�*
• នាយកដ� នបូ៉លីសញូវយ៉ក (NYPD) បានដក់កំណត់ អជា� ប័ណ� កំេភ�ើងខ�ែីដលមានអ

សយដ� ន NYC បច�បុ្បន�*
• IDNYC ពក្យសំុប័ណ�របស់សលមជ្ឈមឹែដល្រត�វបានចុះហត�េលខេដយអ�កែថរ

ក្សោបានបង� ញេនឯករចុះេឈ� ះចូលេរៀននិង្រត�វបានេផ��ងផា� ត់េដយ DOE

ឯកសរបី (3) ចំណុច - ភស�ុតងៃនអត�ស�� ណ

• លិខិតឆ�ងែដន ឬប័ណ�សំគាល់ខ�នួសហរដ�អេមរកិ*
• លិខិតឆ�ងែដនបរេទស (ម៉ាសីុនអចអនបាន)*
• ប័ណ�េបើកបររដ� ឬប័ណ�សមា� ល់ខ�ួនមានរបូថតៃនលិខិតអនុ�� េរៀនេបើកបរ្សោេនសហរ

ដ�អេមរកិ*
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួរដ�សហរដ�អេមរកិ*
• ប័ណ�ស� ក់េនអចិៃ�ន�យ៍សហរដ�អេមរកិ (ប័ណ�ៃបតង)*
• លិខិតប�� ក់ពីស�� តិ / ស�� តិអេមរកិ*
• ប័ណ�សមា� ល់អត�ស�� ណអ�កជំនួញអេមរកិ*
• ប័ណ�េបើកបរ ឬប័ណ�សមា� ល់ខ�នួមិនែមនេបើកបររបស់្រកសួងករបរេទសសហរដ�អេមរកិែដ

លមិនមានអសយដ� នផ�ះបច�បុ្បន�*
• នាយកដ� នអប់រែំកែ្រប និងករ្រគប់្រគងសហគមន៍របស់ ទី្រក�ងញូវយ៉ក (DOCCS) បានេចញ

ប័ណ�សំគាល់ខ�នួ អ�ក្រប្រពឹត�បទេល�ើល (បានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ*
• ប័ណ�សមា� ល់ឆ�ងកត់សុវត�ភិាពរបស់េមធាវៃីន្របព័ន�តុលកររបួរមួ NYS
• ប័ណ�ចូលេ្របើទូេទ (ស្រមាប់កតព�កិច�សកម� អ�កចូលនិវត�ន៍ ឬបុគ�លិកេយាធាបំរងុ)*
• លិខិតអនុ�� តករងរេនសហរដ�អេមរកិបច�បុ្បន�*
• ប័ណ�សមា� ល់កុលសម�ន័�សហរដ�អេមរកិ*
• ប័ណ�េផ�រអត�្របេយាជន៍្របាក់េអឡិច្រត�និច (EBT) NYS / CBIC ែដលមានរបូថត*
• ប័ណ� IDNYC ែដលគា� នអសយដ� នផ�ះបច�បុ្បន�*

ឯកសរពីរ (2) ចំណុច - ភស�ុតងៃនអត�ស�� ណ

• លិខិតឆ�ងែដនបរេទស (មិនអចអនេដយម៉ាសីុនបាន)*
• លិខិតឆ�ងែដន ឬប័ណ�ឆ�ងែដនសហរដ�អេមរកិែដលផុតកំណត់ (រហូតដល់ 3 ឆា� ផុំតកំណត់; អច

អនេដយម៉ាសីុនបាន)*
• លិខិតឆ�ងែដនបរេទសែដលផុតកំណត់ (រហូតដល់ 3 ឆា� ផុំតកំណត់; ម៉ាសីុនអចអនបាន)*
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួកុងសូល*
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួអតីតយុទ�ជនសហរដ�អេមរកិែដលេចញេដយ VA
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួសុខភាពអតីតយុទ�ជនសហរដ�អេមរកិែដលេចញេដយ VA
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួបុគ�លិករដ� ភិបាលសហព័ន� រដ� ឬ មូលដ� នសហរដ�អេមរកិ

• សំបុ្រតកំេណើ តសហរដ�អេមរកិ*
• ទិដ� ករេចញេដយ្រកសួងករបរេទសអេមរកិ*
• ប័ណ�េបើកបរបរេទស (ម៉ាសីុនអចអនបាន)*
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួបរេទស (ម៉ាសីុនអចអនបាន)*
• ប័ណ�សន�សុិខសង�ម

         ឯកសរពីរ (2) ចំណុច - ភស�ុតងៃនអត�ស�� ណ

• កត IDNYC ផុតកំណត់ - េដយមានឬគា� នអស័យដ� នបច�បុ្បន� (េ្រចើនជាង ៦ ែខនិងតិចជាង ៣ 

ឆា� បំនា� ប់ពីកលបរេិច�ទផុតកំណត់)

• លិខិតចត់តំងករងរ ITIN អេមរកិ

• ប័ណ�សមា� ល់េសវឯកសណា� នសហរដ�អេមរកិ*
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួវជិា� ជីវៈនាយកដ� នអប់រ ំNYS
• ពក្យសំុេផ��ងផា� ត់កម�វធីិករងរយុវជននារដូវេក�  NYC (SYEP) (ក៏បង� ញពីកែន�ងស� ក់េន)*
• ទ្រមង់ I-94 ែដលេចញេដយ្រកសួងសន�សុិខមាតុភូមិសហរដ�អេមរកិែដលមានរបូថត និងស� ម

្រមាមៃដ ៃថ�ែខឆា� កំំេណើ ត*
• ប័ណ�េបើកបរបេណា� ះអសន� NYS DMV, លិខិតអនុ�� តេរៀនេបើកបរ ឬប័ណ�សមា� ល់មិនែមន

អ�កេបើកបរ*
• ករជូនដំណឹងពីករអនុម័តេលើទ្រមង់ I-797, I-797A, I-797B ឬ I-797D ែដលេចញេដយ

េសវកម�ស�� តិ និងអេនា� ្របេវសន៍ សហរដ�អេមរកិ (USCIS)
• ទ្រមង់េផ��ងផា� ត់សិស្ស-និស្សតិ NYC DOE; អ�កែថទំគឺមានវត�មាន

ឯកសរមួយ (1) ចំណុច - ភស�ុតងៃនអត�ស�� ណ

• អត�ស�� ណប័ណ�ជាតិបរេទស (ម៉ាសីុនមិនអចអនបាន)*
• សំបុ្រតកំេណើ តបរេទស*
• អត�ស�� ណប័ណ�េយាធាបរេទសមានរបូថត*
• ប័ណ�េបើកបរបរេទស (ម៉ាសីុនមិនអចអនបាន)*
• អត�ស�� ណប័ណ�ស� ប័នអប់រ៖ំ សលអនុវទិ្យោល័យ សលវទិ្យោល័យ សកលវទិ្យោល័យ

មហវទិ្យោល័យ និងសលេ្រកយមធ្យមសិក្សោ*
• ទ្រមង់ែបបបទេផ��ងផា� ត់សិស្ស-និស្សតិៃន្រកសួងអប់រ ំ(DOE) NYC (ក៏ប�� ក់ពីករស� ក់េន) 

្រត�វែតបង� ញជាមួយប័ណ�សមា� ល់ខ�នួសិស្ស-និស្សតិ ្របសិនេបើសិស្ស

-និស្សតិមិន្រត�វបានអមដំេណើ រេដយអ�កែថទំមា� ក់េឡើយ។**
• ស�� ប័្រតពីវទិ្យោល័យសហរដ�អេមរកិ កម�វធីិសមមូលរបស់វទិ្យោល័យ ឬសលេរៀនេ្រកយ

មធ្យមសិក្សោ មហរទិ្យោល័យ ឬសកលវទិ្យោល័យសហរដ�អេមរកិ

• ្របតិចរកិសលេរៀនសហរដ�អេមរកិពីវទិ្យោល័យ ឬ សលេ្រកយមធ្យមសិក្សោ មហវទិ្យោល័យ ឬ

សកលវទិ្យោល័យ

• ប័ណ� NYB EBT ែដលមិនមានរបូថត*
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួ NYC SYEP
• ប័ណ�សមា� ល់ខ�នួសហជីពសហរដ�អេមរកិ

• និេយាជិត ទី្របឹក្សោេយាបល់ ឬប័ណ�សមា� ល់សមាជិក ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពីអង�ភាព

 ែដលមានទីតំងេន សហរដ�អេមរកិ រមួទំងប័ណ�សមា� ល់ខ�នួបព�ជិត

• អពហ៍ពិពហ៍ សហជីពសីុវលិ ភាពជាៃដគូក�ងុ្រគ�សរ ឬ សំបុ្រតលះែលង*
• MTA MetroCard ស្រមាប់មនុស្សចស់ និងជនពិករ

• អត�ស�� ណប័ណ� MTA Access-A-Ride
• ប័ណ�សមាជិកភាពមនុស្សេពញវយ័ យុវជនវយ័េក�ង មនុស្សចស់ ឬអតីតយុទ�ជនៃនឧទ្យោន និង

មជ្ឈមណ� លកំសន� NYC
• ប័ណ�ចុះេឈ� ះអ�កេបាះេឆា� តសហរដ�អេមរកិ

• ប័ណ�ចុះប�� េីសវេ្រជើសេរ ើសសហរដ�អេមរកិ*
• ប័ណ� Medicare
• ប័ណ� ITIN សហរដ�អេមរកិ

• សំបុ្រតកំេណើ តអេមរកិកូនរបស់អ�ក (្រត�វែតបានរយអ�កដក់ ពក្យ ជាមាត ឬបិត)*
• ប័ណ� ID មានរបូថតៃនមណ� ល OMH របស់ NYS។
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         ឯកសរមួយ (1) ចំណុច - ភស�ុតងៃនកែន�ងស� ក់េនស្រមាប់
 េបក�ជនេដយគា� នអសយដ� នផ�ះ ឬអ�ករស់រន
 មានជីវតិ ពីអំេពើ ហិង្សោក�ុង្រគ�សរ

ឯកសរមួយ (1) ចំណុច - ភស�ុតងៃនកែន�ងស� ក់េន

• វកិ�យប្រត ឬរបាយករណ៍ែខ្សកប ទូរស័ព� ឬទឹកេភ�ើង (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• ជួល ឬជួលបន�អចលន្រទព្យលំេនដ� នបច�បុ្បន� 

• របាយករណ៍ពន�េលើអចលន្រទព្យក�ងុតំបន់ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ

• វកិ�យប្រតទូទត់្របាក់កម�អីចលន្រទព្យ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• វកិ�យប្រត របាយករណ៍ ឬេសចក�ជូីនដំណឹងពីគណនីធនាគារ ឬគណនីហិរ��វត� ុឬកតឥណទន 

(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទ ក�ងុេពល 60 ៃថ�) ។ ្រត�វែតរមួប��ូ លេលខគណនី ឬប័ណ�សមា� ល់អតិថិជន។

• ចុងសន�កឹ្របាក់ឈ�លួករងរ (ែដលមានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• របាយករណ៍ វកិ�យប្រត ឬកំណត់្រតពីស� ប័នសុខភិបាល (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ។ 

្រត�វែតរមួប��ូ លេលខគណនី ឬប័ណ�សមា� ល់ខ�នួអ�កជម�។ឺ

• ដីកេកះពីេច្រកម ឬករបង� ប់ពីតុលករែដលបានេចញេដយ NYS (រមួទំងតុលករ NYC) ឬតុលករ

សហព័ន� (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• IRS ទ្រមង់ែបបបទ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B និង 1095-C 
(បានទទួលយករហូតដល់ៃថ�ទី 15 ែខេមសៃនឆា� បំនា� ប់ពី ឆា� ជំាប់ពន�េនេលើទ្រមង់ែបបបទ)

• ចំណូលពន�ជាមួយភស�តុងៃនករដក់ពក្យសំុ (ែដលបានចុះ កលបរេិច�ទក�ងុេពល 

1 ឆា� គិំតចប់ពី កលបរេិច�ទដក់ពក្យ) 

• លិខិត ឬឯកសរែដលបានេចញេដយ IRS ឬនាយកដ� នពន�ដរ និងហិរ��វត� ុ(DTF) NYS 
(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ 

• វកិ�យប្រត របាយករណ៍ ឬកំណត់្រតធានារ៉ប់រង (ធានារ៉ប់រងរបស់មា� ស់ផ�ះ ធានារ៉ប់រងអយុជីវតិ របស់

អ�កជួល ធានារ៉ប់រងេលើយានយន� ធានារ៉ប់រងសុខភាព ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 

60 ៃថ�)

• លិខិតពី NYCHA (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• េសចក�ជូីនដំណឹងពីករជួល និងែផ�កបែន�មៃនករជួយ NYCHA (ចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ

• ករប�� ក់ពីករផា� ស់ប�រូអសយដ� នរបស់ USPS (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• NYC HPD ែផ�កទី 8 ទ្រមង់ែបបបទប�� ប់ករជួល (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ

• របាយករណ៏សេង�បស�ពីីសមាសភាពករណី HRA របស់ NYC (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 
60 ៃថ�)

• កតអត�ស�� ណប័ណ�របូថតរបស់មន�រីេពទ្យ NYS OMH ។
• ទ្រមង់ែបបបទ "ករេផ��ងផា� ត់ៃនករឱ្យេចញ" ែដលបានេចញេដយ US HHS / ORR 

(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ

• េសចក�បីង� ប់្រត�ត្រតនូវករដក់ឱ្យអនុវត�កិច�ករអេនា� ្របេវសន៍ និងគយអេមរកិ (ICE) 
(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ

• ប័ណ�េបើកបរបេណា� ះអសន� DMV, លិខិតអនុ�� តេរៀនេបើកបរ ឬប័ណ�សមា� ល់មិនែមនអ�កេបើកបររបស់ 

NYS
• េសចក�ជូីនដំណឹងពីករសេ្រមចចិត� ឬករេប�ជា� ចិត� (NOD) ៃន ពិករភាពខងករលូតលស់ែដល

េចញេដយ NYS OPWDD (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ

• លិខិតប�� ក់អំពីកែន�ងស� ក់េនស្រមាប់អ�កករទូតអង�ករ សហ្របជាជាតិ (UN) និង្រក�ម្រគ�សររបស់

ពួកេគ (ែដលបានចុះ កលបរេិច�ទ ក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• លិខិតស្រមាប់មាត ឬបិត / អណាព្យោបាល សិស្សែដលបាន ចុះេឈ� ះចូលេរៀនេន Head Start, Early 
Learning, ឬសលេរៀន NYC DOE ទំងឡាយ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)។ 

អ�កដក់ពក្យ្រត�វផ�ល់ភស�តុងៃនទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្ស។

• លិខិតស្រមាប់សិស្សែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀនេន សលេរៀនឯកជន ឬសលេរៀនេនក�ងុករឧបត�ម�

របស់វត� (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)។ អ�កដក់ពក្យ្រត�វែតផ�ល់អត�េលខសលេរៀន។

• ទ្រមង់ែបបបទេផ��ងផា� ត់សិស្ស NYC DOE (ែដលអចរកបានេនបណា� សលេរៀន DOE)។ សិស្ស

្រត�វែតបង� ញអត�េលខសលេរៀន ឬចុះេឈ� ះជាមួយ អ�កែថទំ។* 
• ទ្រមង់ែបបបទេផ��ងផា� ត់ SYEP
• លិខិតពីទីជំរកគា� នផ�ះសែម្បងេន NYC (ែដលប�� ក់ថា អ�កដក់ពក្យបានស� ក់េន-

ក�ងុទីជំរកអស់រយៈេពល 15 ៃថ� េហើយ ទីជ្រមកអនុ�� តឱ្យអ�ករស់េនបន�ស� ក់េនេលើសពី 

30 ៃថ�)។ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)

• កិច�្រពមេ្រព�ងផ�ល់លំេនដ� នេនសកលវទិ្យោល័យស្រមាប់អ�កដក់ពក្យែដលរស់េនក�ងុលំេន

ដ� នរបស់សិស្ស។ អ�កដក់ពក្យ្រត�វែតបង� ញប័ណ�សមា� ល់ខ�នួមានរបូថតរបស់សលេរៀន។ ្រត�វែតកំពុង

មាន្របសិទ�ភាពក�ងុេពលបច�បុ្បន�។

• លិខិតពីអ�ក្រគប់្រគងេនមហវទិ្យោល័យ ឬសកលវទិ្យោល័យែដលប�� ក់ថា អ�កដក់ពក្យរស់េនក�ងុ

លំេនដ� នរបស់សិស្ស េហើយទទួលបានសំបុ្រតេនទីតំងសលេរៀនមួយេផ្សងេទៀត។ អ�កដក់ព

ក្យ្រត�វែតបង� ញប័ណ�សមា� ល់ខ�នួមានរបូថតរបស់សលេរៀន។ (្រត�វែតបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 

60 ៃថ�) អសយដ� នេនេលើ ប័ណ�នឹងជា 'ករែថទំៃន' សលេរៀន។

ប�្ីរបពន� និងៃដគូក�ងុ�ស�ក៖ អ�កដក់ពក្យសំុែដលមិនអចផ�ល់ឯកសរអំពីកែន�ងស� ក់េនជាមួយេឈ� ះ

ផា� ល់ខ�នួរបស់ពួកេគ អចបង� ញមួយជាមួយេឈ� ះរបស់ប� ីឬ្របពន� ឬៃដគូក�ងុ្រគ�សររបស់ពួកេគ; និង

ណាមួយ (1) ៃន សំបុ្រតអពហ៍ពិពហ៍ សហជីពសីុវលិ ឬភាពជាៃដគូក�ងុ្រគ�សរ ឬ (2) សំបុ្រតកំេណើ ត

របស់កូនែដលមានេឈ� ះទំងអ�កដក់ពក្យ និងប� ីឬ្របពន� ឬៃដគូក�ងុ្រគ�សរជាមាតបិត។ អ�កដក់ពក្យក៏

្រត�វែតបង� ញផងែដរនូវលិខិតប�� ក់ែដលចុះ ហត�េលខេដយ ប� ីឬ្របពន� ឬៃដគូក�ងុ្រគ�សរែដលែថ�ងថា 

ពួកេគរស់េនជាមួយគា� ។

• លិខិតពីទីភា� ក់ងរទី្រក�ង អង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ ឬស� ប័នសសនាេន NYC ែដលផ�ល់េសវកម�

នានាដល់ បុគ�លមា� ក់ៗែដលគា� នផ�ះសែម្បង (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទ ក�ងុេពល 

30 ៃថ�)។ គា� នអសយដ� ននឹងេលចេឡើងេលើប័ណ�េឡើយ។

• លិខិតពីទីជំរកែដលគា� នផ�ះសែម្បងេន NYC (្រត�វែតប�� ក់ថា អ�កដក់ពក្យបានស� ក់េនទីជំរកអស់

រយៈេពល 15 ៃថ� េហើយទីជ្រមកអនុ�� តឱ្យអ�កស� ក់េនេលើសពី 30 ៃថ�) 

(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�) អសយដ� នទីជំរកនឹងេលចេឡើងេលើប័ណ�។

• លិខិតពីកម�វធីិែថទំលំេនដ� នស�ពីីអំេពើហិង្សោក�ងុ្រគ�សរ ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 30 ៃថ�។ ប័ណ�

អចមិនមានអសយដ� នេនេលើវ ឬ្របអប់សំបុ្រតៃ្របសណីយ៍របស់កម�វធីិ។ 

• លិខិតពីទីភា� ក់ងរទី្រក�ង អង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ ឬ ស� ប័នសសនាេន NYC ែដលផ�ល់េសវកម�

នានាដល់ អ�កេនរស់រន  ពីអំេពើហិង្សោក�ងុ្រគ�សរ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 30 ៃថ�)។ គា� ន

អសយដ� ននឹងេលចេឡើងេលើប័ណ�េឡើយ។

• លិខិតែដលេចញេដយមន�រីេពទ្យ ឬគ�និីកសុខភាពេន NYC (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 

30 ៃថ�)។ គា� នអសយដ� ននឹងេលចេឡើងេលើប័ណ�េឡើយ។ 

ទំនាក់ទំនងអ�កែថទំ - ភស�ុតងៃនទំនាក់ទំនងរវងអ�កែថទំ និងអ�កដក់ពក្យ

អ�កដក់ពក្យ្រត�វែតផ�ល់អត�ស�� ណយ៉ាងតិច 2 ពិន� ុរមួទំងៃថ�ែខឆា� កំំេណើ ត។ អ�កែថទំ្រត�វែតផ�ល់

យ៉ាងេហចណាស់ 3 ពិន�ែុដលប�� ក់ ពីអត�ស�� ណផា� ល់ខ�នួរបស់ពួកេគ រមួទំង

 អត�ស�� ណប័ណ� មានរបូថត។ អយុរបស់អ�កដក់ពក្យែដលអចេ្របើឯកសរនីមួយៗបាន គឺេនក�ងុវង់្រកចក។

• សំបុ្រតកំេណើ តរបស់អ�កដក់ពក្យ (អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*
• អនុ្រកឹត្យស�ពីីករសំុកូនចិ�� មឹ លិខិតប�� ក់អនុម័ត ករសំុកូនចិ�� មឹ ឬរបាយករណ៍ករសំុកូនចិ�� មឹរបស់ 

NYS DOH (អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម)* 
• ករទទួលស� ល់នូវទ្រមង់ែបបបទបិតុភាពែដលបានេចញេដយ NYC DOHMH និង NYS OTDA 

(អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*
• លិខិតពី ACS ឬទីភា� ក់ងរែថទំចិ�� មឹ ACS (អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម) អ�កែថទំ្រត�វែតបង� ញប័ណ�សមា� ល់

ខ�នួ ACS ឬបុគ�លិកទីភា� ក់ងរបច�បុ្បន�។* ក៏បង� ញពីកែន�ងស� ក់េនផងែដរ។ 

(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�)* 
• ករប�� ក់ថា អ�កែថទំគឺជាមាត ឬបិតចិ�� មឹែដលមាន អជា� ប័ណ� និងលិខិតពីទីភា� ក់ងរចិ�� មឹ ែដល

េរៀបរប់ថា អ�កែថទំគឺជាមាត ឬបិតចិ�� មឹរបស់អ�កដក់ពក្យ។ (ែដលបាន ចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�; 

21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*។ ក៏បង� ញពីកែន�ងស� ក់េនផងែដរ។

• េសចក�បីង� ប់តុលករៃនបិតុភាព / បុត�ភាព (អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*
• សំបុ្រតកំេណើ តរបស់អ�កដក់ពក្យ និងសំបុ្រតអពហ៍ពិពហ៍ សហជីពសីុវលិ ឬៃដគូក�ងុ្រគ�សររបស់ឳពុក ឬ

មា� យចុង (អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*
• ទ្រមង់ែបបបទ “ករេផ��ងផា� ត់ឱ្យេចញ” ែដលេចញេដយ US HHS/ORR (អយុ 21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*
• េសចក�បីង� ប់តុលករបរេទសែដលែតងតំងអ�កែថទំ ជាអណាព្យោបាល�សបច្បោប់របស់អ�កដក់ពក្យ (អយុ 

21 ឆា� ចុំះេ្រកម)*
• េសចក�បីង� ប់តុលករអេមរកិែដលែតងតំងអ�កែថទំ ជា អណាព្យោបាល អ�កែថរក្សោ ឬអ�កអភិរក្ស�សបច្បោប់ 

(អយុបុ៉នា� នក៏បាន)*
• េសចក�ជូីនដំណឹងពីករសេ្រមចចិត� ឬករេប�ជា� ចិត� (NOD) ៃនពិករភាពខងករលូតលស់េដយ NYS 

OPWDD (អយុបុ៉នា� នក៏បាន)*
• លិខិតពីកែន�ងែថទំស� ក់េនែដលដំេណើ រករេដយ មាន អជា� ប័ណ�ប�� ក់ ឬផ�ល់មូលនិធិេដយ NYS 

OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ឬ NYC DOHMH។ 
(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�; អយុបុ៉នា� នក៏បាន) អ�កែថទំ្រត�វែតបង� ញប័ណ�

 សមា� ល់ ខ�នួ បុគ�លិក។ ក៏បង� ញពីកែន�ងស� ក់េនផងែដរ។ 

• លិខិតពី SSA ែដលចត់តំងអ�កែថទំបុគ�លមា� ក់ៗជា អ�កទទួល្របាក់តំណាងរបស់អ�កដក់ពក្យ 

(ែដលបានចុះ កលបរេិច�ទ ក�ងុេពល 1 ឆា� ;ំ អយុបុ៉នា� នក៏បាន)* 
• លិខិតពី SSA ែដលចត់តំងអង�ភាពមួយជាអ�កទទួល្របាក់តំណាងរបស់អ�កដក់ពក្យ 

(ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 1 ឆា� )ំ និងលិខិតមួយពីអង�ភាពេនាះែដលចត់តំងថា បុគ�លិក / 

អ�កតំណាងគឺ្រត�វបានផ�ល់សិទ�ឱិ្យតំណាងអ�កដក់ពក្យ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�; អយុ

បុ៉នា� នក៏បាន) អ�កែថទំ្រត�វែតបង� ញប័ណ�សមា� ល់ខ�នួបុគ�លិក។

• លិខិតពី NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH ឬអ�កផ�ល់េសវមា� ក់

ក�ងុចំេណាមអ�កផ�ល់េសវរបស់ពួកេគ (ែដលបានចុះកលបរេិច�ទក�ងុេពល 60 ៃថ�; អយុបុ៉នា� នក៏បាន) 

អ�កែថទំ្រត�វែតបង� ញប័ណ�សមា� ល់ខ�នួបុគ�លិក។ 

ភស�តុងៃនស� នភាពអតីតយុទ�ជន (អ�ក្រត�វករែតមួយបុ៉េណា� ះ)

• DD 214 ៖ លិខិតេដះែលង ឬបេ�� ញពីតួនាទីសកម�

• DD 2 (បានចូលនិវត�ន៍) ៖ ប័ណ�សមា� ល់េសវឯកសណា� នសហរដ�អេមរកិ (បានចូលនិវត�ន៍)

• VIC / VHIC ៖ ប័ណ�សមា� ល់មន�ីរេពទ្យកិច�ករអតីតយុទ�ជន

• NGB-22 ៖ របាយករណ៍ពីករបំែបក និងកំណត់ៃនេសវកម�របស់ ករយិាល័យ ឆា� ំ ជាតិ

• ប័ណ�េបើកបរ NYS DMV ឬប័ណ�សមា� ល់មិនែមនអ�កេបើកបរែដលមានករេ្រជើសតំងអតីតយុទ�ជន

• ប័ណ� IDNYC ែដលមានករេ្រជើសតំងអតីតយុទ�ជន

• សំបុ្រតប�� ក់ឱ្យច្បោស់ពី្រកសួងេសវអតីតយុទ�ជន NYC ែដលប�� ក់ពីេសវេយាធា

• លិខិតពី្រកសួងេសវអតីតយុទ�ជន NYC ែដលប�� ក់ពីេសវេយាធា

អ�ីែដល្រត�វេធ�ើ ្របសិនេបើអ�កមិនមានឯកសរ្រគប់្រគាន់

• អ�ក្របែហលេនែតអចេស�ើសំុ IDNYC។ ្របសិនេបើអ�កេកើតេនទី្រក�ងញូវយ៉ក; ទទួលបានអត�្របេយាជន៍

ជំនួយសច់្របាក់, Medicaid, ឬ SCRIE; រស់េនក�ងុអគារ 

NYCHA; និង / ឬអ�កមិនមានលំេនដ� នស�តិេស�រមួយ សូមនិយាយជាមួយបុគ�លិក

មា� ក់ក�ងុចំេណាមបុគ�លិកេនមណ� លចុះេឈ� ះរបស់េយើង។

ឯកសរមួយ (1) ចំណុច - ភស�តុងៃនកែន�ងស� ក់េនស្រមាប់ េបក�ជនេដយគា� នអសយដ� នផ�ះ ឬអ�ក

រស់រន មានជីវតិ ពីអំេពើ ហិង្សោក�ងុ្រគ�សរ

• “លិខិតករែថទំៃន” ែដលបានេចញេដយអង�ករមិនរក ្របាក់ចំេណញ ឬស� ប័នសសនាេន NYC ែដលប

េ្រមើសដល់ បុគ�លមា� ក់ៗ ឬអ�កេនរស់រនពីអំេពើហិង្សោក�ងុ្រគ�សរ ែដលគា� នផ�ះសែម្បង។ អង�ភាព្រត�វែតទទួល

មូលនិធិទី្រក�ងបច�បុ្បន�។ លិខិត្រត�វប�� ក់ថា អ�កដក់ពក្យបានទទួលេសវកម�នានាពី

 អង�ភាព ស្រមាប់រយៈេពល 60 ៃថ�មុន េហើយអចេ្របើអសយដ� ន

 របស់អង�ភាព ស្រមាប់ េគាលបំណងេផ�ើសំបុ្រត (ែដលបានចុះ កលបរេិច�ទក�ងុេពល 14 ៃថ�)។ អសយដ� នេន

េលើប័ណ�នឹងជាអង�ភាព "ែថរក្សោៃន"។

បន�...




