
คํารับรอง

ใบสมัครของ IDNYC

ที่อยู

14. ระบุขอมูลผูท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉินไวบนบัตร: (ไมจําเปนตองกรอก)

1. ช่ือ:

เลขบัตร IDNYC ของฉัน:

3. นามสกุล:

2. ช่ือกลางหรืออักษรยอช่ือ:

4. วันเดือนปเกิด:

9. เบอรโทรศัพท:

7. เพศ:

8. อีเมล:

5. สีตา:

ชื่อ นามสกุล

การอนุมัติการสมัครขึ้นอยูกับเอกสารที่ยื่นใหวาเพียงพอและถูกตองตามกฎหมาย

6. สวนสูง:

ขอมูลผูสมัคร

ประเภทการสมัคร - เลือกหนึ่งขอ

--

/ /

--เบอรโทรศัพท:  

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. ภาษาท่ีตองการ (รวมถึงภาษามืออเมริกัน) สูงสุด 2 ภาษา:

11. ทหารผานศึก:

15. คํารับรองของผูสมัครและผูดูแล (ถามี): ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครอาศัยอยูในนครนิวยอรก และเอกสารท้ังหมดท่ีย่ืนให ตลอดจนขอความท่ีระบุไวในใบสมัครเปนความจริง เทาท่ีขาพเจาทราบดี ขาพเจาขอรับรองวา

เม่ือไดลงลายมือช่ือในใบสมัครน้ี ขาพเจาตกลงยินยอมท่ีจะใหนครนิวยอรคตรวจสอบเพ่ือพิสูจนหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลท่ีขาพเจาไดย่ืนไป ขาพเจาเขาใจวาในการตรวจสอบน้ี IDNYC อาจเขาถึงขอมูลบางอยาง

ของขาพเจา ท่ีมาจากกรมบริการสังคมแหงนครนิวยอรกหรือหนวยงานระดับเมืองอ่ืนๆ รวมถึงขอมูลสาธารณูปการตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ 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) ใหทําเคร่ืองหมายในชอง “ใช” และลงลายมือช่ือของคุณ คุณรับรองวาคุณมีอายุ 16 ปข้ึนไป 

และยินยอมท่ีจะบริจาคอวัยวะและเน้ือเย่ือท้ังหมดของคุณเพ่ือการปลูกถาย การวิจัย หรือท้ังสองอยาง อนุญาตใหนครนิวยอรกโอนช่ือและขอมูลท่ีระบุตัวตนของคุณสําหรับการลงทะเบียนไปยัง NYS DOH และมอบอํานาจ

ให NYS DOH เปนผูอนุญาตสิทธิในการเขาถึงขอมูลน้ีแกองคกรตางๆ ของผูบริจาคอวัยวะซ่ึงรัฐบาลกลางกําหนด ตลอดจนธนาคารเน้ือเย่ือและดวงตากับโรงพยาบาลท่ีไดรับใบอนุญาตจาก NYS ใหเขาถึงขอมูลน้ีไดเม่ือคุณ

เสียชีวิต จะมีการพิมพคําวา “ผูบริจาคอวัยวะ” บนหนาบัตรของคุณ หากตองการใหบัตรใชงานได บัตรของคุณจะตองระบุท่ีอยู คุณจะไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจาก NYS DOH ซ่ึงจะใหโอกาสในการจํากัดการบริจาคของคุณ
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13. บานเลขท่ี

และถนน:

เมือง:

เทศบาล (3 เลือกหนึ่งชอง):

รหสัไปรษณยี:รัฐ:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y

อพารตเมนต # / ช้ัน / หองชุด / หนวย / หอง 

MANHATTAN

วันที่ปจจุบัน

กรุณาเขียนตัวบรรจง

จะใชอีเมล/เบอรโทรศัพทของคุณเปนการภายในเทานั้น

สําหรับผูสมัครท่ีมีอายุต้ังแต 14 ปข้ึนไป

คุณมีอายุ 16 ปข้ึนไปและมีความประสงคจะเพ่ิมช่ือในทะเบียนการบริจาคอวัยวะใชหรือไม ใช:

X (ไมใชหญิงหรือชาย)

การสมัครใหม:

ปรับปรุงบัตร: ฉันตองการปรับปรุงขอมูลบนบัตรใหเปนปจจุบัน (ตองนําบัตร IDNYC เดิมมาท่ีศูนยลงทะเบียนดวย) 

ตออายุบัตร (บัตรจะหมดอายุภายใน 60 วัน หรือหมดอายุไปแลวภายใน 6 เดือนท่ีผานมา)

ทําบัตรใหมทดแทนบัตรเดิม: หาย/ถูกขโมย/เสียหาย/ถูกทําลาย (มีคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนแตวาผูสมัครไดลงลายมือช่ือขอยกเวนเน่ืองจากความยากลําบาก คุณสามารถชําระเงินทางออนไลนกอนย่ืนใบสมัครน้ี 

หากตองการชําระดวยตนเอง ตองย่ืนใบสมัครน้ีท่ีศูนยลงทะเบียน IDNYC ท่ีสํานักงานฝายการเงิน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.nyc.gov/idnyc)

บัตรหมดอายุไปแลวเกิน 6 เดือน

สมัครใหม: (ฉันไมไดรับบัตรเลย จึงตองสมัครอีกคร้ัง)

การสมัคร IDNYC คร้ังแรก

ทําเคร่ืองหมายท่ีน่ีหากสมัครพรอมกับผูดูแล

OFFICIAL 
USE ONLY

C/O:
Date:

Print Initials: NAME OF CARE-OF ORGANIZATION
Omit Address 

Thai



Eric Adams
นายกเทศมนตรี

ขอปฏิบัติในการสมัครบัตร IDNYC
ในการสมัครบัตร IDNYC คุณตองมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้

1. ตองมีเอกสารท่ีมีคะแนนรวมท้ังหมดอยางนอย 4 คะแนน โดยจะตองมี 3 คะแนนเปนหลักฐานยืนยันตัวตน และอยางนอย 1 คะแนนเปนหลักฐานท่ีพักอาศัย

2. เอกสารท่ีย่ืนอยางนอย 1 ฉบับตองมีภาพถาย เวนเสียแตวาผูสมัครมาพรอมกับผูดูแล

3. เอกสารท่ีย่ืนอยางนอย 1 ฉบับตองมีวันเดือนปเกิด

ไมรับเอกสารท่ีหมดอายุ เวนเสียแตวามีการระบุไวอยางเจาะจงในคูมือเอกสาร IDNYC ใหรับไวได

รับเฉพาะเอกสารตนฉบับและสําเนาท่ีรับรองโดยหนวยงานท่ีออกเอกสารใหเทาน้ัน รับเอกสารท่ีมีการเคลือบเฉพาะเม่ือเอกสารดังกลาวออกใหในสภาพท่ีเคลือบมาอยูแลว

ความสอดคลองของช่ือ

ช่ือท่ีปรากฏบนเอกสารทุกฉบับจะตองตรงกับเอกสารอ่ืนๆ ช่ือท่ีปรากฏในใบสมัครของ IDNYC ของคุณจะตองตรงกับท่ีปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนท่ีเช่ือถือไดมากท่ีสุดของคุณ 
(เชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี สูติบัตร หมายเลขประจําตัวสถานกงสุล ฯลฯ) เวนแตมีการแสดงคําส่ังศาล ทะเบียนสมรส หรือเอกสารอ่ืนท่ีออกโดยรัฐบาลซ่ึงทําใหการเปล่ียนช่ือน้ันถูกตองตาม

กฎหมาย หากผูสมัครย่ืนเอกสารยืนยันตัวตนสองฉบับท่ีมีคะแนนเทากัน ตองเขียนช่ือตามเอกสารท่ีมีภาพถายลงในใบสมัครของ IDNYC

ผูสมัครท่ีมีอายุระหวาง 14-21 ป และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนท่ีมีรูปถายหรือหลักฐานการมีท่ีพักอาศัย

ผูสมัครอายุระหวาง 14-21 ป ท่ีไมมีเอกสารยืนยันตัวตนท่ีมีรูปถายหรือหลักฐานการมีท่ีพักอาศัย สามารถสมัครไดหากมาพรอมกับผูดูแลท่ีสามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธกับผูสมัคร ผูดูแลท่ี

มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ บิดามารดาผูใหกําเนิด บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเล้ียง ผูปกครองตามกฎหมาย ผูดูแลทรัพยสินตามกฎหมาย ผูปกครองอุปถัมภ พนักงานท่ีไดรับอนุญาตของหนวย

งานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหนวยงานครอบครัวอุปถัมภของ ACS หรือผูใหญท่ีเปนผูอุปถัมภผูเยาวซ่ึงแตงต้ังโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของ

สหรัฐอเมริกา สํานักงานผูล้ีภัยเพ่ือการต้ังถ่ินฐานใหม

ผูสมัครท้ังหมดท่ีสมัครพรอมกับผูดูแล 

ผูสมัครท่ีมาสมัครพรอมกับผูดูแลจะตองย่ืนเอกสารเพ่ือพิสูจนตัวตนท่ีมีคะแนนอยางนอย 2 คะแนน และระบุวัน เดือน ปเกิดดวย ผูสมัครและผูดูแลจะตองย่ืนหลักฐานพิสูจนความสัมพันธของผูดูแล

ดวย ตามท่ีระบุไวในหมวดผูดูแล ในคูมือเอกสาร IDNYC ผูดูแลจะตองย่ืนเอกสารท่ีมีคะแนนอยางนอย 
3 คะแนนเพ่ือพิสูจนตัวตน รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนท่ีมีรูปถาย หากผูสมัครไมมีเอกสารรับรองท่ีพักอาศัยและอาศัยอยูกับผูดูแล ผูดูแลสามารถออกหลักฐานรับรองท่ีพักอาศัยเองได โดยใชเอกสาร

รับรองท่ีพักอาศัยใดก็ไดตามท่ีระบุไวในคูมือเอกสาร IDNYC และจัดลงช่ือรับรองวาผูสมัครอาศัยอยูกับผูดูแลจริง ผูดูแลทุกคนจะตองลงลายมือช่ือในใบสมัครของ IDNYC พนักงานท่ีทําหนาท่ี

เปนผูดูแลตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานดวย

ท่ีพกัอาศัยของผูสมัครทีเ่ปนบคุคลไรบานหรอืเปนผูอยูรอดจากเหตุความรนุแรงในครอบครวั

ผูสมัครท่ีอาศัยอยูในบานพักคนเรรอนสามารถย่ืนหนังสือโดยใชท่ีอยูของบานพักคนเรรอน ระบุวาตนอาศัยอยูในสถานท่ีดังกลาวมาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน และไดรับอนุญาตใหพักอาศัยเปนเวลา

อยางนอย 30 วัน บัตรจะระบุท่ีอยูของบานพักคนเรรอน ผูสมัครท่ีไมมีท่ีอยูหรือเปนผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จําเปนตองพิสูจนท่ีพักอาศัยในนครนิวยอรก แตอาจจะระบุช่ือองคกร

ไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนา โดยบัตรจะระบุท่ีอยูขององคกรหรือสถาบันดังกลาววาเปนท่ีพักพิงช่ัวคราวของผูสมัคร หรืออาจจะไมระบุท่ีอยูในบัตรก็ได บัตร IDNYC ท่ีไมระบุท่ีอยูหรือ

ระบุท่ีอยูช่ัวคราวอาจใชไมไดในบางกรณี

ผูสมัครท่ีแสดงหลักฐานวาตนเปนสวนหน่ึงของโครงการไมเปดเผยท่ีอยู NYS หรืออาศัยอยูในท่ีพักอาศัยของ NYC สําหรับผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว จะตองพิสูจนวาตนอาศัยอยูใน

นครนิวยอรกดวย บัตร IDNYC อาจระบุเลขตูปณ. หรือไมระบุท่ีอยูใดๆ เลยก็ได

ผูสมัครท่ีมีความพิการ และไมมีเอกสารยืนยันตัวตนท่ีมีรูปถายหรือหลักฐานการมีท่ีพักอาศัย

ผูสมัครท่ีมีความพิการและไมมีเอกสารยืนยันตัวตนท่ีมีรูปถายหรือหลักฐานการมีท่ีพักอาศัย อาจสมัครบัตรไดไมวาจะอายุเทาใดก็ตาม หากมาพรอมกับผูดูแลท่ีสามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธกับผู

สมัคร ผูดูแลของผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับทุกชวงวัย ไดแก พนักงานท่ีไดรับอนุญาตของสํานักงานสําหรับผูท่ีมีพัฒนาการบกพรองแหงรัฐนิวยอรก (OPWDD) กรมสาธารณสุขแหงรัฐ

นิวยอรก (NYS DOH) สํานักงานสุขภาพจิตแหงรัฐนิวยอรก (NYS OMH) กรมอนามัยสุขภาพและสุขภาพจิตแหงนครนิวยอรก (NYC DOHMH) หนวยงานบริหารนครนิวยอรกสําหรับการ

บริการเด็ก (ACS) หนวยงานดูแลการอุปถัมภท่ี ACS เปนผูกําหนด หรือผูใหบริการ OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH รวมถึงพนักงานของสถานสงเคราะหท่ีดําเนินการ

โดยไดรับการรับรอง ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับเงินทุนจาก OPWDD หรือ NYS DOH หรือ NYC DOHMH หรือ ผูท่ีอาศัยอยูกับผูสมัครท่ี OPWDD ระบุวาเปนผูท่ีมีพัฒนาการบกพรอง 
หรือตัวแทนผูรับเงินประกันสังคมของผูสมัคร

การระบุสถานะวาเปนทหารผานศึก

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

การตออายุบัตร IDNYC
สามารถตออายุบัตร IDNYC ไดต้ังแต 60 วันกอนบัตรหมดอายุ ชวงเวลาตออายุจะเร่ิมต้ังแต 60 วันกอนบัตรหมดอายุจนถึง 6 เดือนหลังบัตรหมดอายุ บุคคลท่ีตองการทําบัตรหลังบัตรหมดอายุไป

แลวเกิน 6 เดือนจะตองดําเนินการเชนเดียวกับผูสมัครใหม โปรดไปท่ีศูนยลงทะเบียน IDNYC เพ่ือรับความชวยเหลือในการตออายุบัตร

บัตรใหมทดแทนบัตรเดิม 

การสมัครบัตรใหมเพ่ือทดแทนบัตรท่ีสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย ตองเสียคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร เวนเสียแตวาผูสมัครไดลงลายมือช่ือในแบบฟอรมขอยกเวนคาธรรม

เนียมเน่ืองจากความยากลําบาก หรือมีเอกสารทางการท่ีพิสูจนวาบัตรถูกขโมย คุณตองชําระคาธรรมเนียมบัตรใหมแทนบัตรเดิมท่ีศูนยลงทะเบียนฝายการเงิน IDNYC




