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 IDNYC طلب الحصول على بطاقة

الحي ) اختر واحًدا(: 

الرمز 
البريدي: 

9. الهاتف: 

5. النوع: 

 __________________________________________ 10. البريد اإللكتروني:

7. لون العين: 

6. تاريخ الميالد: 

8. الطول: 

الرقم، الشارع

الوالية: 

جزيرة ستاتين كوينز  بروكلين برونكس 

 - -

 /

رقم الشقة  / الطابق  / الجناح الوحدة / الغرفة

إعادة تقديم الطلب )قدم ولم يحصل على البطاقة؛ مجانًا( 

مانهاتن 

بوصة قدم 

غير محدد  

متعدد رمادي أخضر  أزرق أسود عسلي 
األلوان

ضع عالمة هنا إذا كنت محارًبا قديًما خدمت في القوات المسلحة 
األمريكية أو الحرس الوطني أو االحتياطي، وترغب في وجود كلمة 

"محارب قديم" مطبوعة على واجهة البطاقة. 

_________ )األحرف األولى( أفوض IDNYC بمشاركة اسمي ورقم بطاقة IDNYC مع الكيانات األخرى، 
بما في ذلك الشركات الخاصة، لمساعدتي على الحصول على االمتيازات المختلفة، بما في ذلك على سبيل 

المثال ال الحصر، خصومات ألعضاء Veterans Advantage حيث إنني مؤهل للحصول عليها بصفتي حاماًل 
لبطاقة IDNYC مع Veteran Designation )اختياري(. 

11. شهادة: أقر بأني أعيش في مدينة نيويورك؛ وبأن عمري ال يقل عن 14 عاًما؛ وبأن جميع الوثائق الُمقدمة والبيانات التي  تمت اإلفادة بها في هذا الطلب صحيحة على حد علمي. أشهد 
 IDNYC أنني بتوقيعي على هذا الطلب قد وافقت على التحقيق الذي تجريه مدينة نيويورك للتحقق من المعلومات التي قدمتها أو للتأكد منها. إذا تقدمت بطلب للحصول على بطاقة

وحصلت عليها من قبل، فإني أشهد أن البطاقة األصلية منتهية الصالحية أو مفقودة أو مسروقة أو تالفة. 

14. وضح جهة اتصال في حاالت الطوارئ على البطاقة:

االسم األول

ُتعد الموافقة على طلب الحصول على بطاقة ُهوية مدينة نيويورك )IDNYC( مشروطة بالموافقة على كفاية وشرعية الوثائق الُمقدمة.

 - - الهاتف: 

 ______________________________________________________________________ توقيع المتبرع بالموافقة:

13. برنامج تسجيل التبرع باألعضاء بعد الوفاة: للتسجيل في برنامج تسجيل التبرع باألعضاء بعد الوفاة التابع لوزارة الصحة بوالية نيويورك )NYS DOH(، حدد المربع "نعم" ووقع باسمك. 
تشهد بأن عمرك 18 عاًما أو أكثر؛ وتوافق على التبرع بجميع أعضائك وأنسجتك لعمليات زرع األعضاء واألبحاث أو لكليهما؛ وتفوض مدينة نيويورك بنقل اسمك وتحديد المعلومات الخاصة 

باالنضمام إلى برنامج تسجيل التبرع باألعضاء بعد الوفاة التابع لوزارة الصحة بوالية نيويورك )NYS DOH(؛ وتفوض برنامج تسجيل التبرع باألعضاء بعد الوفاة التابع لوزارة الصحة بوالية 
نيويورك بالسماح لمنظمات التبرع باألعضاء المقننة فيدرالًيا وبنوك ومستشفيات األنسجة والعيون المرخصة التابعة لوالية نيويورك بالوصول إلى هذه المعلومات بعد وفاتك. ستتم طباعة 

"متبرع باألعضاء" على الجزء األمامي لبطاقة ُهويتك التابعة لمدينة نيويورك )IDNYC(. لكي تصبح مؤهاًل، يجب أن تحتوي بطاقة ُهويتك التابعة لمدينة نيويورك على عنوان. ستتلقى تأكيًدا 
إضافًيا من وزارة الصحة بوالية نيويورك، والذي سيوفر فرصة لتحديد تبرعك. 

هل عمرك 18 عاًما أو أكثر، وتود إضافتك إلى برنامج تسجيل التبرع باألعضاء بعد الوفاة؟ نعم:  

____________________________________________________________________ 12. اللغة المفضلة )بما في ذلك لغة اإلشارة األمريكية(:

IDNYC-1 (A)

طلب جديد )مجاًنا(

)يجب إحضار بطاقة الهوية القديمة الخاصة بمدينة نيويورك )IDNYC( إلى "مركز التسجيل" لتغيير االسم أو العنوان(. تغيير معلومات البطاقة 
البطاقة مفقودة / مسروقة / تالفة  )ال تتوفر بدائل للبطاقات المفقودة أو المسروقة أو التالفة إال في مراكز التسجيل التابعة لوزارة المالية الخاصة ببطاقات الهوية 

لمدينة نيويورك IDNYC. هناك رسوم قدرها 10 دوالرات ما لم يوقع ُمقدم الطلب على طلب إعفاء من الرسوم للمشقة(.

توقيع ُمقدم الطلب 

 / ذكرأنثى 

سسسسششيي  / /

سسسسششيي  / /

1. االسم األول: 

2. االسم األخير: 

 ______________________________________________________________________________ 3. جميع األسماء األخرى المستخدمة:

4. العنوان: 

المدينة: 

االسم األخير

بني

ي

الموظف 
المسؤول 

فقط

عناية:  التاريخ: 
اسم منظمة الرعاية  العنوان الُمهِمل 

الهاتف 
- - الثابت: األحرف األولى بحروف واضحة: 



المتقدمون من ذوي اإلعاقة دون وثيقة ُهوية تحتوي على صورة شخصية أو إثبات إقامة 
بغض النظر عن السن، يجوز لمقدمي الطلبات من ذوي اإلعاقة التقدم دون وثيقة ُهوية تحتوي على صورة شخصية أو إثبات إقامة في حالة مرافقتهم لمتعهد رعاية يمكنه تقديم 
إثبات على وجود عالقة تربطه بمقدم الطلب. متعهدو الرعاية المؤهلون لمقدمي الطلبات من أّي سن، يشملون: الموظفون المصرح لهم من مكتب والية نيويورك لألشخاص 
ذوي إعاقة نمو )OPWDD(، أو وزارة الصحة بوالية نيويورك )NYS DOH(، أو مكتب الصحة العقلية بوالية نيويورك )NYS OMH(، أو وزارة الصحة والصحة النفسية بوالية 
نيويورك )NYC DOHMH(، أو إدارة خدمات األطفال، أو وكالة رعاية تبني تابعة إلدارة خدمات األطفال، أو مزود خدمات OPWDD أو NYS DOH أو NYC DOHMH ، بما 

في ذلك موظفي منشآت الرعاية المقيمين التي تديرها أو معتمدة من أو تمولها OPWDD أو NYS OMH أو NYS DOH أو NYC DOHMH؛ أو المقيمين مع مقدم 
الطلب الذي حددت OPWDD أنه شخص ذو إعاقة نمو؛ أو المستفيد الممثل للضمان االجتماعي الخاص بمقدم الطلب.

البطاقات في حالة اإلحالل: 

تخصيص اسم محارب قديم 

اإلقامة لُمقدمي الطلبات الذين ليس لديهم عنوان منزل أو الناجين من العنف المنزلي 

جميع ُمقدمي الطلبات الذين يقدمون مع متعهد رعاية 

المتقدمون من سن 14 إلى 21 عاًما دون وثيقة ُهوية تحتوي على صورة شخصية أو إثبات إقامة 

شرط السن 

توحيد األسماء 

 :IDNYC يجب أن تستوفي المعايير التالية للتقدم بطلب للحصول على بطاقة ُهوية مدينة نيويورك

العمدة/بيل دي 
بالسيو 

1. 4 نقاط على األقل من الوثائق، بما في ذلك 3 نقاط على األقل تثبت الُهوية ونقطة واحدة على األقل تثبت اإلقامة في مدينة نيويورك. 

2. يجب أن تحتوي وثيقة واحدة على األقل من الوثائق المقدمة على صورة شخصية، ما لم يرافق متعهد رعاية ُمقدم الطلب. 
3. يجب أن تحتوي وثيقة واحدة على األقل من الوثائق المقدمة على تاريخ الميالد. 

 .IDNYC لن يتم قبول أي وثائق منتهية الصالحية ما لم يرد ذكرها في دليل وثائق بطاقة ُهوية
لن يتم قبول سوى الوثائق األصلية والنسخ الموثقة من الوكالة التي أصدرتها؛ لن يتم قبول الوثائق المغلفة إال إذا صدرت أساًسا في حالة مغلفة.

الحد األدنى لسن التقدم بطلب للحصول على بطاقة ُهوية IDNYC هو 14 عاًما. ويمكن للمتقدمين الذين تصل أعمارهم إلى 14 عاًما أو أكثر التقدم دون وصي قانوني أو متعهد رعاية. 

 إذا كنت محارًبا أمريكًيا سابًقا، يمكنك طباعة كلمة "محارب قديم" على واجهة بطاقة ُهوية IDNYC. للتقديم، تحتاج إلى نسخة أصلية أو مصدقة من إحدى الوثائق المذكورة في 
 قسم إثبات حالة المحارب القديم في دليل وثائق بطاقة ُهوية IDNYC. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة بشأن الحصول على إثبات الخدمة العسكرية، بإمكان 

Mayor’s Office of Veterans’ Affairs تقديم المساعدة. يمكنك الوصول إليه عبر اإلنترنت من خالل www.nyc.gov/veterans، أو االتصال هاتفًيا على الرقم 212-442-4171.

تبلغ تكلفة رسوم طلب الحصول على بديل لبطاقة مفقودة أو مسروقة أو تالفة 10 دوالرات، ما لم يوقع ُمقدم الطلب على طلب اإلعفاء من الرسوم للمشقة. ال تتوفر بدائل 
.IDNYC للبطاقات المفقودة أو المسروقة أو التالفة إال في "مراكز التسجيل الخاصة بوزارة المالية" المتعلقة ببطاقة ُهوية

يجوز لمقدمي الطلبات من سن 14 إلى 21 عاًما التقدم دون وثيقة ُهوية تحتوي على صورة شخصية أو إثبات إقامة في حالة مرافقتهم متعهد رعاية يمكنه تقديم إثبات على 
وجود عالقة تربطه بمقدم الطلب. إن متعهد الرعاية هو أحد األبوين الوالدين، أو أب بالتبني، أو زوج األم/زوجة األب، أو وصي قانوني، أو قّيم قانوني، أو والد لتقديم رعاية 

التبني، أو مسؤول بإدارة خدمات األطفال بمدينة نيويورك، أو موظف بوكالة رعاية تبني تابعة إلدارة الخدمات، أو راٍع للقصر، عينته وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، مكتب 
إعادة توطين الالجئين.

ُيطلب من جميع المتقدمين للحصول على بطاقة ُهوية IDNYC ، عدا األفراد ممن ليس لديهم عنوان منزلي والناجين من عنف منزلي، توضيح عناوين منازلهم. يستطيع ُمقدم 
الطلب الذي يعيش في ملجأ للمشردين تقديم خطاب بعنوان الملجأ، مشيًرا إلى أنه أقام هناك لمدة 15 يوًما على األقل، وأن الملجأ يسمح للمقيمين على البقاء في مكان 

اإلقامة لمدة 30 يوًما على األقل. إذا كان مقدم الطلب ليس لديه عنوان منزلي أو هو أحد الناجين من العنف المنزلي، فإنه يجب عليه إثبات اإلقامة داخل مدينة نيويورك، ولكن 
ُيسمح له بتسمية منظمة غير ربحية أو مؤسسة دينية سيظهر عنوانها على البطاقة باعتبارها عنوان "الرعاية". ال يجوز قبول بطاقة ُهوية IDNYC ليس بها عنوان مدرج أو المدرج 

بها "عنوان الرعاية" في ظروف معينة. 
ال ُيسمح بصناديق البريد ما لم يقدم ُمقدم الطلب ما يثبت أنه جزء من برنامج العناوين السرية )Address Confidentiality Program( بوالية نيويورك أو يقيم في ملجأ 

بمدينة نيويورك للناجين من العنف المنزلي.

تقبل IDNYC الوثائق التي تحمل أسماء موحدة مع بعضها البعض. سيكون االسم على بطاقة ُهوية IDNYC على النحو الوارد في وثيقة إثبات ُهويتك )مثل جواز السفر، أو 
رخصة القيادة، أو شهادة الميالد، أو ُهوية قنصلية، وغير ذلك( ما لم تقدم أيًضا طلًبا بتغيير االسم إلى المحكمة، أو وثيقة زواج، أو وثيقة آخرة صادرة عن جهة حكومية تؤكد 

تغيير االسم قانونًيا. في حالة أن قدم ُمقدم الطلب وثيقتي ُهوية تستحقان عدًدا متساوًيا من النقاط، يجب أن يظهر على طلب الحصول على بطاقة ُهوية IDNYC االسم 
الظاهر على الوثيقة التي تتضمن صورة. 

يجب على ُمقدم الطلب الذي يقدم مع متعهد رعاية تقديم نقطتين على األقل من الوثائق التي تثبت الُهوية، بما في ذلك تاريخ الميالد. ويجب أيًضا على ُمقدم الطلب ومتعهد 
الرعاية تقديم إثبات عالقة متعهد الرعاية كما هو موضح في قسم متعهد الرعاية بدليل وثائق بطاقة الُهوية IDNYC. يجب على متعهد الرعاية تقديم 3 نقاط على األقل من 

الوثائق التي تثبت ُهويته، بما في ذلك بطاقة ُهوية بصورة. إذا كان ُمقدم الطلب غير قادر على تقديم وثيقة إثبات اإلقامة، فيجوز لمتعهد الرعاية تقديم إثبات إقامته مستخدًما 
إحدى وثائق إثبات اإلقامة الواردة في دليل وثائق بطاقة ُهوية IDNYC وتقديم إقرار بأن ُمقدم الطلب يقيم مع متعهد الرعاية.

 IDNYC تعليمات طلب الحصول على بطاقة ُهوية


