
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (παρακάτω συμπληρώστε μόνο τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στην κάρτα)

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΥΠΟΨΗ: Ημερομηνία: 
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ “ΥΠΟΨΗ” Παραλείψτε τη διεύθυνση

ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑΝ 

N Y

M Η Η Ε Ε Ε Ε

Αίτηση IDNYC 

Δήμος ( επιλέξτε έναν): 

Ταχυδρομικός 
Τομέας: 

9. Τηλέφωνο:

5. Φύλο:

10. Email: ________________________________________________

7. Χρώμα
ματιών: 

6. Ημερομηνία
γέννησης : 

8. Ύψος:

ΑΡΙΘΜΟΣ, ΟΔΟΣ 

Πολιτεία: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

Διαμ. # / Όροφ. / Σουίτα / 
Μονάδα / Δωμάτ.

Αίτηση εκ νέου (έκανα αίτηση αλλά δεν έλαβα ποτέ την κάρτα· δωρεάν) 

MANHATTAN 

ΠΟΔΙΑ ΙΝΤΣΕΣ 

 ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΚΑΣΤΑΝΟ ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ  ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΚΡΙ ΠΟΛΥ- 
ΧΡΩΜΟ

Μαρκάρετε το τετράγωνο, αν είστε βετεράνος που υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, ατην 
Εθνική Φρουρά ή σε Σώμα Οπισθοφυλακής και θέλετε να εμφανίζεται η λέξη "Βετεράνος" στη 
μπροστινή όψη της κάρτας.

11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι διαμένω στην πόλη της Νέας Υόρκης· είμαι τουλάχιστον 14 ετών και όλα τα έγγραφα και οι δηλώσεις που υποβάλλονται
στην παρούσα αίτηση είναι αληθή, σύμφωνα με τις γνώσεις μου. Δηλώνω ότι υπογράφοντας αυτήν την αίτηση, συμφωνώ να διεξαχθεί έρευνα από την πόλη 
της Νέας Υόρκης ως προς την επαλήθευση ή την επιβεβαίωση των στοιχείων τα οποία έχω καταθέσει. Αν παλαιότερα είχα αιτηθεί και είχα παραλάβει μια κάρτα 
IDNYC, δηλώνω υπεύθυνα ότι η πρωτότυπη κάρτα έχει λήξει, απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

14. Ορίστε ένα άτομο Επικοινωνίας Έκτακτης Ανάγκης στην Κάρτα:

ΟΝΟΜΑ

Η έγκριση της αίτησης για την κάρτα IDNYC εξαρτάται από την επάρκεια και τη νομιμότητα των εγγράφων που υποβλήθηκαν. 

- - Τηλέφωνο: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΩΡΗΤΗ: _____________________________________________________

13. Μητρώο Δωρεάς Ζωής: Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Δωρεάς Ζωής του Υπουργείου Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS DOH), επιλέξτε το τετράγωνο “Ναι” και
υπογράψετε με το όνομά σας. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε 18 ετών και άνω, ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας να δωρισθούν όλα σας τα όργανα και οι ιστοί σας για σκοπούς 
μεταμόσχευσης, έρευνας, ή και των δύο, ότι εξουσιοδοτείτε την Πόλη της Νέας Υόρκης να μεταβιβάσει το όνομά σας και τα στοιχεία ταυτοποίησής σας στο NYS DOH προς 
εγγραφή, ότι εξουσιοδοτείτε το NYS DOH να επιτρέπει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά σε ομοσπονδιακά επιβλεπόμενες οργανώσεις δωρητών οργάνων και σε τράπεζες ιστού 
και οφθαλμών με ειδική άδεια της NYS, κατόπιν του θανάτου σας. Θα τυπωθεί “Δωρητής Οργάνων” στο μπροστινό μέρος της κάρτας σας IDNYC. Για να είστε επιλέξιμος/η, η 
κάρτα IDNYC σας πρέπει να περιλαμβάνει μία διεύθυνση. Θα λάβετε περαιτέρω επιβεβαίωση από το NYS DOH, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα να περιορίσετε τη δωρεά σας.

Είστε 18 ετών και άνω και επιθυμείτε να προστεθείτε στο Μητρώο Δωρεάς Ζωής; Ναι: 

12. Προτιμώμενη γλώσσα (Συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL): ___________________________________

IDNYC-1 (G) 

Αίτηση για πρώτη φορά (δωρεάν)

Αλλαγή Στοιχείων της Κάρτας  (Πρέπει να φέρετε την ληγμένη κάρτα IDNYC στο Κέντρο Εγγραφής για την αλλαγή ονόματος ή διεύθυνσης.)

Απώλεια / Κλοπή / Κατεστραμένη Κάρτα  (Αντικατάσταση απολεσθεισών, κλεμμένων ή κατεστραμένων καρτών γίνεται αποκλειστικά στο Τμήμα Κέντρων 
Οικονομικής Εγγραφής της IDNYC. Υπάρχει μια χρέωση των $10, εκτός αν ο/η αιτών/-ούσα υπογράφει μια απαλλαγή καταβολής των τελών λόγω δυσχερειών.)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/-ΟΥΣΑΣ 

/ ΘΗΛΥ ΑΡΡΕΝ

M M Η Η Ε Ε Ε Ε/ / 

Εκτύπωση Αρχικών: 

M M Η Η Ε Ε Ε Ε/ / 

1. Μικρό όνομα/-τα:

2. Επώνυμο/ -α:

3. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα εν χρήση: _____________________________________________________________________

4. Διεύθυνση:

Πόλη: 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΦΕ

M



ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Ανεξάρτητα από την ηλικία, ένας/μία αιτών/ούσα με προβλήματα διαταραχών που το Δελτίο Ταυτότητας δεν περιλαμβάνει φωτογραφία ή δεν μπορεί να αποδείξει 
τη διεύθυνση κατοικίας μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον συνοδεύεται από έναν κηδεμόνα που μπορεί να αποδείξει τη σχέση του με τον/την αιτούντα/-ούσα. 
Στους επιλέξιμους κηδεμόνες για τους/τις αιτούντες/-ούσες οποιασδήποτε ηλικίας περιλαμβάνουνται: εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι από την Κρατική Υπηρεσία 
της Νέας Υόρκης για τα Άτομα με Αναπτυξιακές Διαταραχές (OPWDD), το Τμήμα Υγείας της Νέας Υόρκης (NYS DOH), το τμήμα Ψυχικής Υγείας της Κρατικής 
Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (NYS OMH), το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της Νέας Υόρκης (NYC DOHMH), η ACS, η εντεταλμένη υπηρεσία Ανάδοχων 
Οικογενειών ACS ή οποιαδήποτε OPWDD, NYS DOH ή φορέας παροχής NYC DOHMH, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των ιδρυμάτων πρόνοιας κατοικίας 
που λειτουργούν, πιστοποιούνται, ή χρηματοδοτούνται από τα OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ή NYC DOHMH· συμβιούντες με τον/την αιτούντα/-ούσα ο οποίος να 
έχει καθοριστεί από το OPWDD ως άτομο με αναπτυξιακή διαταραχή· ή κάποιον Νόμιμο Εκπρόσωπο Κοινωνικής Ασφάλισης του/της αιτούντος/-ούσας. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/-ΟΥΣΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 14-21 ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ IDNYC: 

Bill de Blasio 
Δήμαρχος  

1. Τουλάχιστον 4 σημεία των εγγράφων με τουλάχιστον 3 σημεία τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα και τουλάχιστον 1 σημείο το οποίο αποδεικνύει την κατοικία.

2. Τουλάχιστον 1 από τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχει μια φωτογραφία, εκτός αν ο/η αιτών/-ούσα συνοδεύεται από τον/την κηδεμόνα του/της.

3. Τουλάχιστον 1 από τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησης.

Ληγμένα έγγραφα δεν θα γίνονται δεκτά εκτός εάν ορίζεται αλλιώς στις Οδηγίες σχετικά με τα Έγγραφα IDNYC 

Μόνο πρωτότυπα έγγραφα και αντίγραφα επικυρωμένα από τον οργανισμό έκδοσης θα γίνονται δεκτά· τα πλαστικοποιημένα έγγραφα θα γίνονται δεκτά μόνον 
εφόσον είχαν αρχικά εκδοθεί με πλαστικοποίηση.

Οι Αιτούντες/-ούσες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών για να υποβάλουν αίτηση για την κάρτα IDNYC. Οι Αιτούντες/-ούσες άνω των 14 ετών μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση χωρίς νόμιμο κηδεμόνα ή θεματοφύλακα. 

Αν είστε Bετεράνος των Η.Π.Α. μπορείτε να έχετε τη λέξη "Βετεράνος" τυπωμένη στην μπροστινή όψη της κάρτας σας IDNYC. Για να κάνετε αίτηση, θα 
πρέπει να έχετε ένα πρωτότυπο ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο ενός από τα έγγραφα που απαριθμούνται στην ενότητα Αποδεικτικά Στοιχεία Ιδιότητας 
Βετεράνου στις Οδηγίες σχετικά με τα Έγγραφα IDNYC. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων για τη στρατιωτική σας θητεία, 
μπορεί να σας βοηθήσει το Γραφείο Υποθέσεων Βετεράνων του Δημάρχου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nyc.gov/veterans, 
ή να καλέσετε στο 212-442-4171.

Η αίτηση αντικατάστασης μιας απολεσθείσας, κλεμμένης ή κατεστραμένης κάρτας χρεώνεται με $10, εκτός αν ο/η αιτών/-ούσα υπογράφει μια απαλλαγή 
καταβολής των τελών λόγω δυσχερειών. Αντικαταστάσεις απολεσθεισών, κλεμμένων ή κατεστραμένων καρτών διατίθενται αποκλειστικά στο Τμήμα 
Κέντρων Οικονομικής Εγγραφής της IDNYC.

Ο/Η αιτών/-ούσα ηλικίας 14-21 με Δελτίο Ταυτότητας χωρίς φωτογραφία ή χωρίς αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας μπορεί να υποβάλλει αίτηση εφόσον 
συνοδεύεται από έναν κηδεμόνα που μπορεί να αποδείξει τη σχέση του με τον/την αιτούντα/-ούσα. Κάθε επιλέξιμος κηδεμόνας είναι ο βιολογικός γονέας, 
θετός γονέας, νόμιμος κηδεμόνας, νόμιμος θεματοφύλακας, ανάδοχος γονέας, επιμελητής της Διοίκησης των Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS), ή υπάλληλος 
υπόθεσης από το Γραφείο Ανάδοχης Φροντίδας ACS, ή ένας ενήλικας χορηγός του ανηλίκου, που διορίζεται από το Αμερικάνικο Υπουργείο Υγείας και 
Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Γραφείο Αποκαταστάσεως Προσφύγων.

Όλοι οι αιτούντες/-ούσες IDNYC, εκτός από τα άτομα που δεν έχουν διεύθυνση κατοικίας και οι επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας, υποχρεούνται να 
παρέχουν τη διεύθυνση κατοικίας τους. Ο/Η αιτών/-ούσα που ζει σε καταφύγιο αστέγων μπορεί να παρέχει μια επιστολή με τη διεύθυνση του καταφυγίου, 
αναφέροντας ότι έχει διαμείνει εκεί για τουλάχιστον 15 ημέρες και ότι το καταφύγιο επιτρέπει στους κατοίκους να παραμείνουν στην κατοικία για 
τουλάχιστον 30 ημέρες. Ο/Η αιτών/-ούσα που δεν έχει διεύθυνση κατοικίας ή είναι επιζών ενδοοικογενειακής βίας οφείλει να έχει αποδεικτικό στοιχείο 
κατοικίας στην Πόλη της Νέας Υόρκης, αλλά μπορεί να ορίσει έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό ή ένα θρησκευτικό ίδρυμα του οποίου η διεύθυνση θα 
εμφανιστεί στην κάρτα ως η “Υπόψη” διεύθυνση του/της αιτούντα/-ούσας. Οι κάρτες IDNYC που δεν εμφανίζουν διεύθυνση, ή που εμφανίζουν μια “Υπόψη” 
διεύθυνση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Οι κάρτες IDNYC που δεν εμφανίζουν διεύθυνση, ή που εμφανίζουν μια “Υπόψη” διεύθυνση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Το IDNYC θα αποδεχθεί έγγραφα που φέρουν ονόματα που εμφανίζουν συνέπεια μεταξύ τους. Η κάρτα IDNYC θα εμφανίζει το όνομα όπως αυτό 
αναφέρεται στο εγκυρότερο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας (όπως διαβατήριo, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό γέννησης, προξενική ταυτότητα, κλπ.), 
εκτός εάν παρουσιάσετε επίσης δικαστική απόφαση αλλαγής ονόματος, πιστοποιητικό γάμου, ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από κυβερνητική πηγή, το 
οποίο επικυρώνει νόμιμη αλλαγή ονόματος. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/-ούσα παρουσιάσει δύο έγγραφα ταυτότητας με ισάξιο αριθμό σημείων, η αίτηση 
IDNYC πρέπει να εμφανίζει το όνομα του εγγράφου που περιλαμβάνει φωτογραφία. 

Ο/Η αιτών/-ούσα που υποβάλει αίτηση με έναν κηδεμόνα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον έγγραφα 2 σημείων που αποδεικνύουν την ταυτότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης. Ο/Η αιτών/-ούσα και ο κηδεμόνας πρέπει επίσης να παρέχουν απόδειξη της Σχέσης Κηδεμόνα, όπως 
αναφέρεται στην ενότητα με τον κηδεμόνα στις Οδηγίες σχετικά με τα Έγγραφα IDNYC. Ο κηδεμόνας πρέπει να παρέχει τουλάχιστον έγγραφα 3 σημείων 
που αποδεικνύουν τη δική του/της ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου Δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία. Εάν ο/η αιτών/-ούσα δεν δύναται να παρέχει 
αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας, ο κηδεμόνας μπορεί να ορίσει τη δική του απόδειξη κατοικίας, χρησιμοποιώντας ένα από τα αποδεικτικά έγγραφα 
κατοικίας που απαριθμούνται στις Οδηγίες σχετικά ε τα Έγγραφα IDNYC και να παρέχει μία βεβαίωση ότι ο/η αιτών/-ούσα κατοικεί με τον κηδεμόνα.

Οδηγίες Αίτησης IDNYC 


