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เลขบัตร IDNYC ของฉัน:

ใบสมัครของ IDNYC

กรุณาเขียนตัวบรรจง

สําหรับผูสมัครที่มีอายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งขอ
การสมัคร IDNYC ครั้งแรก

การสมัครใหม:

บัตรหมดอายุไปแลวเกิน 6 เดือน

ตออายุบัตร (บัตรจะหมดอายุภายใน 60 วัน หรือหมดอายุไปแลวภายใน 6 เดือนที่ผานมา)

สมัครใหม: (ฉันไมไดรับบัตรเลย จึงตองสมัครอีกครั้ง)

ปรับปรุงบัตร: ฉันตองการปรับปรุงขอมูลบนบัตรใหเปนปจจุบัน (ตองนําบัตร IDNYC เดิมมาที่ศูนยลงทะเบียนดวย)
ทําบัตรใหมทดแทนบัตรเดิม: หาย/ถูกขโมย/เสียหาย/ถูกทําลาย (มีคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนแตวาผูสมัครไดลงลายมือชื่อขอยกเวนเนื่องจากความยากลําบาก คุณสามารถชําระเงินทางออนไลนกอนยื่นใบสมัครนี้
หากตองการชําระดวยตนเอง ตองยื่นใบสมัครนี้ที่ศูนยลงทะเบียน IDNYC ที่สํานักงานฝายการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.nyc.gov/idnyc)
ขอมูลผูสมัคร

ทําเครื่องหมายที่นี่หากสมัครพรอมกับผูดูแล

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

ฟา

เขียว

ชาย

X (ไมใชหญิงหรือชาย)

9. เบอรโทรศัพท:

-

หญิง

จะใชอีเมล/เบอรโทรศัพทของคุณเปนการภายในเทานั้น

ดํา

เทา

หลายสี

ไมระบุ

-

10. ภาษาที่ตองการ (รวมถึงภาษามืออเมริกัน) สูงสุด 2 ภาษา:
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 และมอบอํานาจ
ให NYS DOH เปนผูอ นุญาตสิทธิในการเขาถึงขอมูลนีแ
้ กองคกรตางๆ ของผูบ
 ริจาคอวัยวะซึง่ รัฐบาลกลางกําหนด ตลอดจนธนาคารเนือ้ เยือ่ และดวงตากับโรงพยาบาลทีไ่ ดรบ
ั ใบอนุญาตจาก NYS ใหเขาถึงขอมูลนีไ้ ดเมือ่ คุณ
เสียชีวิต 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 ขาพเจาขอรับรองวา
เมื่อไดลงลายมือชื่อในใบสมัครนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะใหนครนิวยอรคตรวจสอบเพื่อพิสูจนหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ขาพเจาไดยื่นไป ขาพเจาเขาใจวาในการตรวจสอบนี้ IDNYC อาจเขาถึงขอมูลบางอยาง
ของขาพเจา 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 เวนเสียแตวาผูสมัครมาพรอมกับผูดูแล
3. เอกสารที่ยื่นอยางนอย 1 ฉบับตองมีวันเดือนปเกิด
ไมรับเอกสารที่หมดอายุ เวนเสียแตวามีการระบุไวอยางเจาะจงในคูมือเอกสาร IDNYC ใหรับไวได
รับเฉพาะเอกสารตนฉบับและสําเนาทีร่ ับรองโดยหนวยงานที่ออกเอกสารใหเทานั้น รับเอกสารที่มีการเคลือบเฉพาะเมื่อเอกสารดังกลาวออกใหในสภาพที่เคลือบมาอยูแลว

ความสอดคลองของชื่อ
ชือ่ ทีป
่ รากฏบนเอกสารทุกฉบับจะตองตรงกับเอกสารอืน่ ๆ ชือ่ ทีป่ รากฏในใบสมัครของ IDNYC ของคุณจะตองตรงกับทีป่ รากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนทีเ่ ชือ่ ถือไดมากทีส่ ดุ ของคุณ
(เชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ สูตบิ ตั ร หมายเลขประจําตัวสถานกงสุล ฯลฯ) เวนแตมกี ารแสดงคําสัง่ ศาล ทะเบียนสมรส หรือเอกสารอืน่ ทีอ่ อกโดยรัฐบาลซึง่ ทําใหการเปลีย่ นชือ่ นัน้ ถูกตองตาม
กฎหมาย หากผูส มัครยืน่ เอกสารยืนยันตัวตนสองฉบับทีม
่ คี ะแนนเทากัน ตองเขียนชือ่ ตามเอกสารทีม
่ ภ
ี าพถายลงในใบสมัครของ IDNYC

ผูสมัครที่มีอายุระหวาง 14-21 ป และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย
ผูสมัครอายุระหวาง 14-21 ป ที่ไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย สามารถสมัครไดหากมาพรอมกับผูดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธกับผูสมัคร ผูดูแลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ บิดามารดาผูใหกําเนิด บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยง ผูปกครองตามกฎหมาย ผูดูแลทรัพยสินตามกฎหมาย ผูปกครองอุปถัมภ พนักงานที่ไดรับอนุญาตของหนวย
งานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหนวยงานครอบครัวอุปถัมภของ ACS หรือผูใหญที่เปนผูอุปถัมภผูเยาวซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของ
สหรัฐอเมริกา สํานักงานผูลี้ภัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม

ผูสมัครที่มีความพิการ และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย
ผูสมัครที่มีความพิการและไมมีเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถายหรือหลักฐานการมีที่พักอาศัย อาจสมัครบัตรไดไมวาจะอายุเทาใดก็ตาม หากมาพรอมกับผูดูแลที่สามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธกับผู
สมัคร ผูดูแลของผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับทุกชวงวัย ไดแก พนักงานที่ไดรับอนุญาตของสํานักงานสําหรับผูที่มีพัฒนาการบกพรองแหงรัฐนิวยอรก (OPWDD) กรมสาธารณสุขแหงรัฐ
นิวยอรก (NYS DOH) สํานักงานสุขภาพจิตแหงรัฐนิวยอรก (NYS OMH) กรมอนามัยสุขภาพและสุขภาพจิตแหงนครนิวยอรก (NYC DOHMH) หนวยงานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการ
บริการเด็ก (ACS) หนวยงานดูแลการอุปถัมภที่ ACS เปนผูกําหนด หรือผูใหบริการ OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH รวมถึงพนักงานของสถานสงเคราะหที่ดําเนินการ
โดยไดรับการรับรอง ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับเงินทุนจาก OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH หรือ ผูที่อาศัยอยูกับผูสมัครที่ OPWDD ระบุวาเปนผูที่มีพัฒนาการบกพรอง
หรือตัวแทนผูรับเงินประกันสังคมของผูสมัคร

ผูส มัครทัง้ หมดทีส่ มัครพรอมกับผูด แู ล
ผูสมัครที่มาสมัครพรอมกับผูดูแลจะตองยื่นเอกสารเพื่อพิสูจนตัวตนที่มีคะแนนอยางนอย 2 คะแนน และระบุวัน เดือน ปเกิดดวย ผูสมัครและผูดูแลจะตองยื่นหลักฐานพิสูจนความสัมพันธของผูดูแล
ดวย ตามที่ระบุไวในหมวดผูดูแล ในคูมือเอกสาร IDNYC ผูดูแลจะตองยื่นเอกสารที่มีคะแนนอยางนอย
3 คะแนนเพื่อพิสูจนตัวตน รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถาย หากผูสมัครไมมีเอกสารรับรองที่พักอาศัยและอาศัยอยูกับผูดูแล ผูดูแลสามารถออกหลักฐานรับรองที่พักอาศัยเองได โดยใชเอกสาร
รับรองที่พักอาศัยใดก็ไดตามที่ระบุไวในคูมือเอกสาร IDNYC และจัดลงชื่อรับรองวาผูสมัครอาศัยอยูกับผูดูแลจริง ผูดูแลทุกคนจะตองลงลายมือชื่อในใบสมัครของ IDNYC พนักงานที่ทาํ หนาที่
เปนผูดูแลตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานดวย

ทีพ
่ กั อาศัยของผูส มัครทีเ่ ปนบุคคลไรบา นหรือเปนผูอ ยูร อดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว
ผูสมัครที่อาศัยอยูในบานพักคนเรรอนสามารถยื่นหนังสือโดยใชที่อยูของบานพักคนเรรอน ระบุวาตนอาศัยอยูในสถานที่ดังกลาวมาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน และไดรับอนุญาตใหพักอาศัยเปนเวลา
อยางนอย 30 วัน บัตรจะระบุที่อยูของบานพักคนเรรอน ผูสมัครที่ไมมีที่อยูหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จําเปนตองพิสูจนที่พักอาศัยในนครนิวยอรก แตอาจจะระบุชื่อองคกร
ไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนา โดยบัตรจะระบุที่อยูขององคกรหรือสถาบันดังกลาววาเปนที่พักพิงชั่วคราวของผูสมัคร หรืออาจจะไมระบุที่อยูในบัตรก็ได บัตร IDNYC ที่ไมระบุที่อยูหรือ
ระบุที่อยูชั่วคราวอาจใชไมไดในบางกรณี
ผูสมัครที่แสดงหลักฐานวาตนเปนสวนหนึ่งของโครงการไมเปดเผยที่อยู NYS หรืออาศัยอยูในที่พักอาศัยของ NYC สําหรับผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จะตองพิสูจนวาตนอาศัยอยูใน
นครนิวยอรกดวย บัตร IDNYC อาจระบุเลขตูปณ. หรือไมระบุที่อยูใดๆ เลยก็ได

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

การตออายุบตั ร IDNYC
สามารถตออายุบัตร IDNYC ไดตั้งแต 60 วันกอนบัตรหมดอายุ ชวงเวลาตออายุจะเริ่มตั้งแต 60 วันกอนบัตรหมดอายุจนถึง 6 เดือนหลังบัตรหมดอายุ บุคคลที่ตองการทําบัตรหลังบัตรหมดอายุไป
แลวเกิน 6 เดือนจะตองดําเนินการเชนเดียวกับผูสมัครใหม โปรดไปที่ศูนยลงทะเบียน IDNYC เพื่อรับความชวยเหลือในการตออายุบัตร

บัตรใหมทดแทนบัตรเดิม
การสมัครบัตรใหมเพือ่ ทดแทนบัตรทีส่ ญ
ู หาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ตองเสียคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนเสียแตวา ผูส มัครไดลงลายมือชือ่ ในแบบฟอรมขอยกเวนคาธรรม
เนียมเนือ่ งจากความยากลําบาก หรือมีเอกสารทางการทีพ
่ สิ จู นวา บัตรถูกขโมย คุณตองชําระคาธรรมเนียมบัตรใหมแทนบัตรเดิมทีศ่ น
ู ยลงทะเบียนฝายการเงิน IDNYC

Eric Adams
นายกเทศมนตรี

