
ករប�� ក់

ពក្យសំុ IDNYC

អសយដ� ន

14. េ្រជើសតំងទំនាក់ទំនង្រគាអសន�េលើប័ណ�៖ (ជេ្រមើសេ�សចចិត�)

1. នាមខ�ួន៖

េលខ IDNYC របស់ខ�ុំគឺ៖

3. នាម្រតកូល៖

2. នាមកណា� ល ឬេឈ� ះជាអក្សរកត់៖

4. ៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត៖

9. ទូរស័ព�៖

7. េភទ

8. អីុែម៉ល៖

5. ពណ៌ែភ�ក

នាមខ�ួន នាម្រតកូល

ករអនុម័តពក្យសំុអ�ស័យេលើភាព្រគប់្រគាន់ និងភាព�សបច្បោប់របស់ឯកសរែដលបានដក់ជូន។

6. កម�ស់៖

ព័ត៌មាន អំពីអ�កដក់ពក្យ

្របេភទពក្យសំុ - េ្រជើសមួយ

--

/ /

--ទូរស័ព�៖  

ហ�ីត អីុញ �សី មិន្រត�វបានេ្រជើសតំង្រប�ស

ពណ៌េត� ត ពណ៌្រកហមេ្រព�ងៗ ពណ៌េខ� ពណ៌េខៀវ ពណ៌ៃបតង ពណ៌្របេផះ ច្រម�ះ
ពណ៌

គូស្របអប់េនះ ្របសិនេបើអ�កជាអតីតយុទ�ជនែដលបានបេ្រមើករងរ េនក�ុងកងកមា� ំង្របដប់អវធុសហរដ�អេមរកិ កងករពរជាតិ ឬទហនប្រម�ង េហើយចង់បានពក្យ

“អតីតយុទ�ជន” េបាះពុម�េនខងមុខប័ណ�។
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10. ចំណូលចិត�ភាស (រមួទំង ASL) រហូតដល់ 2៖

11. អតីតយុទ�ជន៖

15. លិខិតប�� ក់អ�កដក់ពក្យ និងអ�កែថទំ (េបើមាន៖) ខ�ុំអះអងថា េបក�ជនរស់េនទី្រក�ងញូវយ៉ក េហើយថាឯកសរ ទំងអស់  ែដលបានដក់េស�ើ និងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ែដលបានេធ�ើេលើ

 ពក្យសំុេនះគឺពិត តមចំេណះដឹងដ៏ល�បំផុតរបស់ខ�ុំ។ ខ�ុំប�� ក់ថា តមរយៈករចុះហត�េលខេលើពក្យសំុេនះ ខ�ុំយល់្រពមចំេពះករេសុើបអេង�តែដលេធ�ើេឡើងេដយទី្រក�ងញូវយ៉កេដើម្បីេផ��ងផា� ត់ ឬប�� ក់

ព័ត៌មានែដលខ�ុំបានដក់ជូន។ ខ�ុំយល់ថាករេសុើបអេង�តេនះអចពក់ព័ន�នឹងករចូលេ្របើេដយ IDNYC ចំេពះព័ត៌មានជាក់លក់អំពីខ�ុំពីនាយកដ� នេសវ សង�មៃនទី្រក�ងញូយ៉ក ឬភា� ក់ងរ្រក�ងេផ្សងេទៀត 

រមួប��ូ ល បុ៉ែន�មិនកំណត់ចំេពះព័ត៌មានជំនួយសធារណៈេទ។

ហត� េលខ របស់ េបក�ជន ហត� េលខរបស់ អ�កែថទំ (េបើ  អនុវត�) 
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ហត� េលខយល់្រពមរបស់អ�កផ�ល់ជំនួយ៖
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12. ប�� ីេឈ� ះបរចិ� កជីវតិ៖ េដើម្បីចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីេឈ� ះបរចិ� កជីវតិៃន ្រកសួងសុខភិបាល រដ�ញូវយ៉ក (NYS DOH) គូស្របអប់ “បាទ/ច៎ស” េហើយ ចុះហត�េលខេឈ� ះរបស់អ�ក។ អ�កកំពុងអះអងថា 
អ�កមានអយុ 16 ឆា� ំ ឬេលើសេនះ េដយយល់្រពមបរចិ� កសររីង� និងជាលិករបស់អ�ក ស្រមាប់ ករផ្សោសំររីង� និងករ�សវ្រជាវ ឬទំងពីរ; េដយផ�ល់សិទ�ិ ដល់ទី្រក�ង ញូវយ៉កឱ្យេផ�រេឈ� ះរបស់អ�ក និងព័ត៌មាន
កំណត់ អត�ស�� ណ ស្រមាប់ ករចុះេឈ� ះេទ NYS DOH និងផ�ល់សិទ�ិដល់ NYS DOH អនុ�� ត ករចូលេ្របើព័ត៌មានេនះ េទដល់អង�ករ ផ�ល់អំេណាយសររីង� ែដលបានេធ�ើនិយតកម� េដយសហព័ន� និង
ធនាគារ និង មន�ីរេពទ្យជាលិក និង ែភ�កែដលបានផ�ល់ អជា� ប័ណ�េដយ NYS េនេពលអ�ក បាត់បង់ជីវតិ។ “អ�កផ�ល់អំេណាយសររីង�” នឹង្រត�វបានេបាះពុម�េនខងមុខៃនប័ណ� របស់អ�ក។ េដើម្បីឱ្យមានសិទ�ិទទួល
បាន, ប័ណ�របស់អ�ក្រត�វែតរមួមានអសយដ� ន។ អ�កនឹងទទួលបានលិខិតប�� ក់បែន�មពី NYS DOH ែដលនឹងផ�ល់ឱកសឱ្យក្រមិតករបរចិ� ករបស់អ�ក។

េតើអ�កមានអយុ 16 ឆា� ំ ឬេលើសេនះ េហើយចង់ឱ្យេគបែន�មេទក�ុងប�� ីេឈ� ះបរចិ� កជីវតិ? បាទ/ច៎ស៖

IDNYC-1b (W) Rev. 8/22 

13. េលខ  និងផ�ូវ៖

ទី្រក�ង

សង� ត់ (3 គូសមួយ)៖

ហ្ុសីបកូដ៖រដ�៖

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y

Apt. # / Fl. / Ste. / Unit / Rm. 

MANHATTAN

កលបរេិច�ទៃថ�េនះ

សូមេបាះពុម�ឱ្យច្បោស់

អីុែម៉ល/េលខទូរស័ព�របស់អ�កនឹង្រត�វែតស្រមាប់េគាលបំណង ៃផ�ក�ុងបុ៉េណា� ះ

ស្រមាប់េបក�ជនអយុ 14 ឆា� ំ និងចស់ជាងេនះ

X (មិនែមន�សី ឬ្រប�ស)

សូមគូសេនទីេនះ ្របសិនេបើដក់ពក្យជាមួយអ�កែថទំ

ពក្យសំុថ�ី៖

អប់េដតប័ណ�៖ ខ�ុំ្រត�វករអប់េដតព័ត៌មានេលើប័ណ�របស់ខ�ុំ។ (្រត�វែតនំាប័ណ� IDNYC ែដលផុតកំណត់មកកន់មជ្ឈមណ� លចុះេឈ� ះ)។

ករបន�ជាថ�ី (ប័ណ�នឹងផុតកំណត់ក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ� ឬផុតកំណត់តិចជាង 6 ែខមុន។)

ប�ូរប័ណ�៖ បានបាត់/្រត�វបានេគលួច/ខូច/្រត�វបានបំផា� ញ (មានៃថ�េសវប�ូរ $10 លុះ្រតអ�កដក់ពក្យចុះហត�េលខេលើ សិទ�ិលះបង់សិទ�ិស្រមាប់ភាពលំបាក ។) អ�កអចបង់េលើបណា� ញមុនេពល្របគល់

ពក្យសំុេនះ។ េដើម្បីបង់េដយផា� ល់ អ�ក្រត�វែត្របគល់ពក្យសំុេនះេន មជ្ឈមណ� លចុះេឈ� ះ IDNYC ែដលមានទីតំងេនករយិាល័យ ្រកសួងហិរ��វត�ុ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម ចូលេមើល www.nyc.gov/idnyc។)

ប័ណ�បានផុតកំណត់កលពីជាង 6 ែខមុន។ពក្យសំុ IDNYC ដំបូង។

ករដក់ពក្យេឡើងវញិ៖ (ខ�ុំមិនែដលទទួលបានប័ណ� េហើយ្រត�វករដក់ពក្យម�ងេទៀត។)

OFFICIAL 
USE ONLY

C/O:
Date:

Print Initials: NAME OF CARE-OF ORGANIZATION
Omit Address 

Khmer



អ�ក្រត�វែតបំេពញលក�ណៈវនិិច�យ័ខងេ្រកមេដើម្បដីក់ពក្យសំុប័ណ� IDNYC ៖

Eric Adams
អភិបាល្រក�ង

ករែណនំាអំពីពក្យសំុ IDNYC

ភាព្រត�វគា� ៃនេឈ� ះ

អ�កដក់ពក្យមានអយុ14-21 ឆា�  ំេដយមិនមានអត�ស�� ណប័ណ�មានបិទរបូថត ឬភស�តុងៃនកែន�ងស� ក់េន

អ�កដក់ពក្យែដលមានពិករភាពេដយគា� នរបូថតសមា� ល់ ឬភស�តុងៃនកែន�ងស� ក់េន

អ�កដក់ពក្យែដលដក់ជាមួយអ�កែថទំ 

លំេនដ� នស្រមាប់អ�កដក់ពក្យែដលគា� នផ�ះសែម្បង ឬអ�កេនរស់រនពីអំេពើហិង្សោក�ងុ្រគ�សរ

ករេ្រជើសតំងអតីតយុទ�ជន

ករបន�ប័ណ� IDNYC

1. យ៉ាងេហចណាស់ឯកសរ 4 ចំណុច រមួមាន យ៉ាងេហចណាស់មាន 3 ចំណុចប�� ក់អត�ស�� ណ និងយ៉ាងេហចណាស់ 1 ពិន�ុប�� ក់ភស�ុតងកែន�ងស� ក់េន។
2. យ៉ាងេហចណាស់ឯកសរ 1 ែដលបាន្របគល់្រត�វមានរបូថត លុះ្រតែតអ�កដក់ពក្យ្រត�វបានអមេដយអ�កែថទំ។
3. យ៉ាងេហចណាស់ឯកសរ 1 ែដលបាន្របគល់្រត�វែតរមួប��ូ លៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត។

មិនមានឯកសរែដលផុតកំណត់្រត�វបានទទួលយកេទ េលើកែលងែត បានេរៀបរប់យ៉ាងជាក់លក់េនក�ុងមគ�េទ�សក៍ ឯកសរ IDNYC។
មានែតឯកសរេដើម និងច្បោប់ចម�ងែដលបានប�� ក់េដយភា� ក់ងរ ែដលេចញឱ្យបុ៉េណា� ះនឹង្រត�វបានទទួលយក។ ឯកសរ្រកដស មិន្រត�វបានេគទទួលយកេទ េបើសិនជាពួកវ្រត�វបានេគ
េចញផ្សោយ ដំបូងេនក�ុងរដ�ែដលមានបិទភា� ប់។

េឈ� ះេនេលើឯកសររបស់អ�កទំងអស់្រត�វែត�សបតមគា� េទវញិេទមក។ េឈ� ះេនេលើពក្យសំុ IDNYC ្រត�វែតដូចគា� េទនឹងេឈ� ះេនេលើ
 ភស�តុងតៃម�ខ�ស់បំផុតៃនឯកសរអត�ស�� ណរបស់អ�ក (ដូចជា លិខិតឆ�ងែដន ប័ណ�េបើកបរ សំបុ្រតកំេណើ ត ប័ណ�សមា� ល់ខ�ួន កុងសុ៊ល ជាេដើម។) លុះ្រតែតអ�កក៏បង� ញដីកតុលករ 
សំបុ្រត អពហ៍ពិពហ៍ ឬឯកសរែដលបានេចញេដយរដ� ភិបាល េផ្សង ែដលេធ�ើករផា� ស់ប�ូរេឈ� ះ�សបច្បោប់។ ក�ុង្រពឹត�ិករណ៍ែដលអ�កដក់ពក្យបង� ញឯកសរសមា� ល់អត�ស�� ណចំនួន
ពីរែដល មានតៃម�ពិន�ុេស�ើគា�  អ�កដក់ពក្យ IDNY ្រត�វែតបង� ញេឈ� ះេលើ ឯកសរ ែដលរមួមានរបូថតមួយសន�ឹក។

អ�កដក់ពក្យែដលមានអយុពី 14-21 ឆា�  ំេដយមិនមានអត�ស�� ណប័ណ�មានបិទរបូថត ឬភស�តុងៃនកែន�ងស� ក់េន អចដក់ពក្យបាន ្របសិនេបើមានអ�កែថទំមា� ក់ែដលអចបង� ញ
ភស�តុងៃនទំនាក់ទំនងជាមួយអ�កដក់ពក្យ។ អ�កែថទំែដលមានសិទ�ិទទួលគឺជាឪពុក ឬមា� យបេង�ើត ឪពុក ឬមា� យចិ�� មឹ ឪពុក ឬមា� យធម៌ អណាព្យោបាល�សបច្បោប់ ឪពុក ឬមា� យែថទំជា
កូនចិ�� មឹ បុគ�លិកែដលទទួលសិទ�ិៃនរដ�បាល NYC ស្រមាប់េសវកុមារ (Administration for Children’s Services, ACS) ឬទីភា� ក់ងរែថទំជាកូនចិ�� មឹ ACS ឬអ�កឧបត�ម�
មនុស្សេពញវយ័ៃននីតិជន ែដលបានេ្រជើសតំងេដយ ្រកសួងសុខភិបាល និងេសវ្របជាជនសហរដ�អេមរកិ ករយិាល័យៃនករតំងទីលំេនថ�ីរបស់ជនេភៀសខ�ួន។

អ�កដក់ពក្យែដលដក់ពក្យជាមួយអ�កែថទំ្រត�វែតផ�ល់ឯកសរ យ៉ាងេហចណាស់ 2 ចំណុចែដលប�� ក់អត�ស�� ណ រមួទំងៃថ�ែខឆា� ំកំេណើ ត។ អ�កដក់ពក្យ និងអ�កែថទំក៏
្រត�វែតផ�ល់ភស�ុតង ទំនាក់ទំនង របស់អ�កែថទំដូចបានរយក�ុងែផ�កអ�កែថទំៃនមគ�េទ�សក៍ឯកសរ IDNYC។ អ�កែថទំ្រត�វែតផ�ល់ឯកសរយ៉ាងេហចណាស់ 3 ែដលបង� ញពី
 អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ រមួទំងករកំណត់ អត�ស�� ណរបូថត។ ្របសិនេបើអ�កដក់ពក្យមិនមានភស�ុតងឯកសរកែន�ងស� ក់េន និងរស់េនជាមួយអ�កែថទំ
េទ អ�កែថទំអចបេង�ើតភស�ុតងៃន កែន�ងស� ក់េនេដយខ�ួនឯងេដយេ្របើ្របាស់ឯកសរស� ក់េនមួយែដលបានចុះប�� ីក�ុងមគ�េទ�សក៍ IDNYC និងផ�ល់លិខិតប�� ក់ឱ្យ
 ច្បោស់ថា អ�កដក់ពក្យរស់េនជាមួយអ�កែថទំ។ អ�កែថទំទំងអស់្រត�វែតចុះហត�េលខេលើពក្យសំុ IDNYC។ និេយាជិកែដលេដើរតួជាអ�កែថទំ្រត�វបង� ញប័ណ�សមា� ល់ខ�ួនបុគ�លិក
 របស់ពួកេគ។

េបក�ជនែដលរស់េនក�ុងទីជំរកគា� នផ�ះសែម្បងអចផ�ល់លិខិតមួយ ែដលមានអសយដ� នទីជំរក េដយប�� ក់ថាពួកេគ រស់េនទីេនាះ យ៉ាងេហចណាស់ 15 ៃថ� 
េហើយថាទីជំរកអនុ�� ត ឱ្យអ�ករស់េនស� ក់ េនក�ុងលំេនដ� នយ៉ាងតិច 30 ៃថ�។ អសយដ� នទីជំរកនឹងេលចេឡើងេលើប័ណ�។ អ�កដក់ពក្យែដលខ�ះអសយដ� នផ�ះ 
ឬជាអ�ករស់រនមានជីវតិ ពី អំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សរ្រត�វបានទមទរឱ្យបង� ញពីករស� ក់េនក�ុង ទី្រក�ងញូវយ៉ក បុ៉ែន�អចកំណត់អង�ករមិនរក្របាក់ចំេណញ ឬ
 ស� ប័នសសនាែដលអសយដ� ននឹងបង� ញេនេលើប័ណ�ែដលជា ករយកចិត�ទុកដក់របស់អ�កដក់ពក្យសំុ ឬលុបអសយដ� ន ពីប័ណ�។ ប័ណ� IDNYC ែដលមិនបង� ញអសយដ� ន ឬ
ែដលបង� ញ អសយដ� នករែថទំអចនឹងមិន្រត�វបានទទួលយកេនក�ុងកលៈ េទសៈជាក់លក់នានា។

អ�កដក់ពក្យែដលផ�ល់ភស�តុងថា ពួកេគគឺជាែផ�កមួយៃនកម�វធីិ រក្សោភាពសមា� ត់អសយដ� នរបស់ញូវយ៉ក ឬរស់េនក�ុងជ្រមក NYC ស្រមាប់អ�កេនរស់រនពីអំេពើហិង្សោក�ុង្រគ�សរ្រត�វែត
បង� ញថា ពួកេគរស់េនក�ុងទី្រក�ងញូវយ៉ក។ ប័ណ� IDNYC របស់ពួកេគអចបង� ញ្របអប់សំបុ្រតមួយ ឬគា� ន អសយដ� នទល់ែតេសះ។

េដយមិនគិតពីអយុ អ�កដក់ពក្យសំុពិករភាពែដលខ�ះ អត�ស�� ណ របូថត ឬភស�ុតងប�� ក់អសយដ� នអច្រត�វបាន អនុវត�្របសិនេបើអ�កែថទំែដលអចបង� ញភស�ុតងៃនទំនា ក់ទំនងជា
មួយអ�កដក់ពក្យបាន។ អ�កេមើលែថទំែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កដក់ពក្យសំុមានអយុយ៉ាងេហចណាស់រមួមាន៖ និេយាជិកែដលបានអនុ�� ត ពីករយិាល័យរដ�ញូវយ៉
កស្រមាប់ អ�កពិករភាពខងករលូតលស់ (OPWDD), នាយកដ� នសុខភាព ្រក�ងញូវយ៉ក (NYS DOH)ករយិាល័យសុខភាព ផ�ូវចិត�រដ�ញូវយ៉ក (NYS OMH), នាយកដ� នសុខភាព 
និងសុខវទិ្យោផ�ូវចិត�របស់ NYC (NYC DOHMH), ACS, ភា� ក់ងរែថទំចិ�� ឹម ACS ែដលបានកំណត់ ឬអ�កផ�ល់េសវសុខភាពផ�ូវចិត�, NYS DOH ឬ NYC DOHMH រមួទំង 

បុគ�លិកៃនកែន�ងែថទំលំេនដ� ន ្របតិបត�ិករ បានទទួលអជា� ប័ណ� ឬផ�ល់មូលនិធិេដយ OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ឬ NYC DOHMH; អ�ករស់េនរមួគា� ៃនអ�កដក់ពក្យ ែដល
 ្រត�វបាន កំណត់េដយ OPWDD ជាមនុស្សែដលមាន ពិករភាពខងករលូតលស់; ឬអ�កទទួល្របាក់តំណាងសន�ិសុខសង�មរបស់អ�កដក់ពក្យ។

្របសិនេបើអ�ក្រត�វករជំនួយទទួលភស�តុងេសវេយាធារបស់អ�ក ្រកសួងេសវអតីតយុទ�ជន NYC អចជួយបាន។ អ�កអចទក់ទងពួកេគេលើបណា� ញេន www.nyc.gov/veterans ឬ
េដយទូរស័ព�េទ 311។

ប័ណ� IDNYC មានសុពលភាពស្រមាប់ករបន�េឡើងវញិក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ� មុនៃថ�ផុតកំណត់ប័ណ�។ រយៈេពលបន�ចប់េផ�ើមក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ� មុនេពលប័ណ�ផុតកំណត់ និងប�� ប់
6 ែខបនា� ប់។ បុគ�លែដលែស�ងរកប័ណ�េលើសពី 6 ែខបនា� ប់ពីករផុតកំណត់ នឹង្រត�វបានចត់ទុកជាអ�កេស�ើសំុថ�ី។ សូមអេ�� ើញមកមណ� លចុះេឈ� ះ IDNYC េដើម្បីទទួលជំនួយក�ុងករ
បន�ប័ណ�។

ប័ណ�ជំនួស

ពក្យសំុែដលជំនួសប័ណ�ែដលបាត់ ្រត�វបានេគលួច ឬខូចខតមានតៃម� $10 េលើកែលងែតអ�កដក់ពក្យសំុចុះហត�េលខេលើករលះបង់សិទ�ិេលើករលំបាក ឬមាន
ឯកសរផ�ូវករប�� ក់ថាកតរបស់ពួកេគ្រត�វបានេគលួច។ ករទូទត់ស្រមាប់ប័ណ�ជំនួស្រត�វែតបង់េដយផា� ល់េនមណ� លចុះេឈ� ះ្រកសួងហិរ��វត�ុ IDNYC។




