
ԿԱՄԸՆՏԻՐ (ստորև լրացրեք միայն այն տեղեկությունները, որոնք Դուք ցանկանում եք, որ նշված լինեն քարտի վրա) 

ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐ 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԿՈՆՏԱԿՏ 

ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼԵԶՈՒ

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ 

ԴԻՄՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՄԻԱՅՆ 
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ

C/O:Ամսաթիվ:
CARE-OF ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸԲաց թողնել հասցեն

LL 
Հեռախոս: - - 

ԴԻՄՈՒՄԻ ՏԵՍԱԿ – ԸՆՏՐԵՔ ՄԵԿԸ 

N Y

Ա Օ Օ Տ Տ Տ Տ

IDNYC Դիմում 

Համայնք (  նշեք մեկը)՝

Փոստային 
դասիչ՝ 

9. Հեռախոս՝ 

5. Սեռ՝ 

10. Էլ․ հասցե՝ _____________________________________________

7. Աչքերի  
գույն՝ 

6. Ծննդյան ամսաթիվ՝ 

8. Հասակ՝ 

ՀԱՄԱՐ, ՓՈՂՈՑ

Նահանգ՝ 

ԲՐՈՆՔՍ  ԲՐՈՒԿԼԻՆ ՔՈՒՒՆՍ ՍՏԵՅՏՆ ԱՅԼԸՆԴ 

- - 

/ 

Բն. # / Fl. / Ste. / Unit / Rm.

Կրկնակի դիմում (դիմել է, սակայն քարտ չի ստացել; անվճար) 

ՄԱՆՀԱՏԸՆ 

ՖՈՒՏ ԴՅՈՒՅՄ

 ՉԴԱՍՎՈՂ 

ԴԱՐՉՆԱԳՈՒՅՆ ՍԵՎ ԿԱՊՈՒՅՏ  ԿԱՆԱՉ ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱԶՄԱ- 
ԳՈՒՅՆ

Նշեք այստեղ, եթե Դուք վետերան եք, ով ծառայել է ԱՄՆ Զինված 
ուժերում, Ազգային գվարդիայում կամ Պահեստային ուժերում և 
կցանկանաք, որպեսզի «Վետերան» բառը տպված լինի քարտի 
դիմացի մասում։

__________ (սկզբնատառեր) Սույնով ես թույլատրում եմ IDNYC-ին հայտնել իմ անունը և IDNYC համարը 
հաստատություններին, ներառյալ՝ մասնավոր կազմակերպություններին՝ ինձ օգնելու որակավորվելու տարբեր 
նպաստների համար, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով՝ Վետերանների առավելության զեղչերով, որոնց համար 
ես կարող եմ իրավունակ լինել որպես IDNYC-ի քարտի կրող՝ Վետերանի նշումով (ըստ ցանկության)։

11.  ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ՝ Ես հաստատում եմ, որ ես ապրում եմ Նյու Յորք քաղաքում; ես առնվազն 14 տարեկան եմ; և ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը և այս դիմումի մեջ արված բոլոր 
հայտարարությունները ճիշտ են, որքանով որ ես տեղյակ եմ։ Ես հաստատում եմ, որ, ստորագրելով այս դիմումը, ես համաձայնում եմ Նյու Յորք քաղաքի կողմից իրականացված հետաքննությանը՝ 
իմ կողմից ներկայացրած տեղեկությունները ստուգելու և հաստատելու համար։ Եթե ես նախկինում դիմել և ստացել եմ IDNYC քարտ, ես հաստատում եմ, որ բնօրինակ քարտը ժամկետանց, 
կորած, գողացված կամ վնասցած է։ 

14. Քարտի վրա նշանակեք արտակարգ իրավիճակի կոնտակտ՝

ԱՆՈՒՆ
IDNYC-ի դիմումի հաստատումը պայմանավորված է ներկայացված փաստաթղթերի su ciency-ի և լեգիտիմության հաստատմամբ։

- - Հեռախոս՝ 

ԴՈՆՈՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ___________________________________________________

13. Նվիրեք կյանք ռեեստր՝ Նյու Յորք նահանգի Առողջապահության վարչության (NYS DOH) Նվիրեք կյանք ռեեստրում գրանցվելու համար, նշեք «այո» տարբերակը և ստորագրեք 
Ձեր անունը։ Դուք հաստատում եք, որ Դուք 18 տարեկան և ավելի եք, համաձայնում եք նվիրաբերել Ձեր բոլոր օրգանները և հյուսվածքները փոխպատվաստման, հեռազոտության կամ երկուսի 
համար, թույլատրում եք Նյու Յորք քաղաքին փոխանցել Ձեր անունը և պարզել տեղելություններ՝ NYS DOH-ին անդամագրվելու համար, ինչպես նաև լիազորում եք NYS DOH-ին 
թույլատրել դաշնային կառավարմամբ օրգանների նվիրատվության կազմակերպություններին և NYS-ի կողմից վկայագրված հյուսվածքների և աչքի բանկերին և հիվանդանոցներին տեսնել 
այս տեղեկությունները՝ Ձեր մահից հետո։ «Օրգանի նվիրատու» կտպվի Ձեր IDNYC-ի առջևի կողմում։ Իրավունակ լինելու համար, Ձեր IDNYC-ն պետք է հասցե ներառի։ Դուք լրացուցիչ 
հաստատում կստանաք NYS DOH-ի կողմից, որը հնարավորություն կտա սահմանափակել Ձեր նվիրատվությունը։ 
Արդյո՞ք Դուք 18 տարեկան կամ ավել եք և ցանկանում եք, որպեսզի Ձեզ ներգրավվեն Նվիրեք կյանք ռեեստրում։ Այո՝  

12. Լեզվի նախընտրություն (ներառյալ ASL)՝ _________________________________________________________________________

Առաջին դիմում (անվճար)

Քարտի տեղեկության փոփոխություն (Պետք է Անդամագրման կենտրոն իր հետ բերի հին նմուշի IDNYC քարտը՝անվան կամ հասցեի փոփոխության համար։)
Կորած / Գողացված / Վնասված քարտ (Կորած, գողացված, կամ վնասված քարտերի փոխարեն նոր քարտեր կարելի է ստանալ միայն IDNYC-ի Ֆինանսական 
վարչության Անդամագրման կենտրոններում։ Արժեքը $10 է, բացառությամբ, եթե դիմորդը ստորագրի գումարը վճարելու դժվարություն ունենալու վերաբերյալ հրաժարում։)

ԴԻՄՈՐԴԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

/ ԻԳԱԿԱՆ ԱՐԱԿԱՆ

Ա Ա Օ Օ Տ Տ Տ Տ/ / 

Նշեք սկզբնակտառերը: 

Ա Ա Օ Օ Տ Տ Տ Տ/ / 

1. Անուն(ներ)՝ 

2. Ազգանուն(ներ)՝ 

3. Օգտագործված բոլոր այլ անուն(ներ)ը՝ __________________________________________________________________________

4. Հասցե՝ 

Քաղաք՝ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ

Ա



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ՝ ԱՌԱՆՑ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՎ ԻՐՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԿԱՄ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԱՊԱՑՈՒՅՑԻ 

Անկախ տարիքից, հաշմանդամ դիմորդը, որը չունի լուսանկարով ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ կամ հասցեի ապացույց, կարող է դիմել, եթե նրան ուղեկցում է խնամատուն, 
ով կարող է ներկայացնել դիմորդի հետ հարաբերության ապացույց։ Ցանկացած տարիքի դիմորդների իրավունակ խնամատուները ներառում են՝ NY նահանգի Զարգացման 
հաշմանդամությամբ մարդկանց գրասենյակի (OPWDD), NYS-ի Առողջապահության վարչության (NYS DOH), Նյու Յորք նահանգի Հոգեկան առողջության գրասենյակի (NYS 
OMH), NYC-ի Առողջապահության և հոգեկան հիգիենայի վարչության (NYC DOHMH), ACS-ի, հատուկ նշանակված ACS-ի ֆոստերային խնամքի գործակալության կամ 
OPWDD-ի, NYS DOH-ի կամ NYC DOHMH-ի մատակարարի լիազորված աշխատակիցները, ներառյալ՝ բնակելի խնամքի հաստատության աշխատակիցները, որոնք 
գործում են, վկայագրված են կամ ֆինանսավորվում են OPWDD-ի, NYS OMH-ի, NYS DOH-ի կամ NYC DOHMH-ի կողմից; դիմորդի հետ համատեղ ապրող անձը, ով 
OPWDD-ի կողմից համարվում է զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձ կամ դիմորդի Սոցիալական ապահովության ներկայացուցիչ վճար ստացողը։ 

ՔԱՐՏԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ 

ՎԵՏԵՐԱՆԻ ՆՇՈՒՄ 

ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԸ ԱՅՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՎՔԵՐ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ԵՆ ԿԱՄ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ԵՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ

ԽՆԱՄԱՏՈՒԻ ՀԵՏ ԴԻՄՈՂ ԲՈԼՈՐ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ 

14-21 ՏԱՐԵԿԱՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ՝ ԱՌԱՆՑ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԿԱՄ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԱՊԱՑՈՒՅՑԻ 

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՇԵՄ 

ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

IDNYC-Ի ՔԱՐՏԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ՝

Bill de Blasio, 
Քաղաքապետ 

1. Առնվազն 4 կետով փաստաթղթեր, ներառյալ՝ առնվազն 3 կետով ինքնության ապացույց և առնվազն 1 կետով բնակության ապացույց։ 
2. Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1 պետք է պարունակի լուսանկար, բացառությամբ, եթե դիմորդին ուղեկցում է խնամատուն։
3. Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1 պետք է պարունակի ծննդյան ամսաթիվ։ 
Ժամկետանց փաստաթղթեր չեն ընդունվում, բացառությամբ դեպքերի, որոնք հատուկ նշված են IDNYC-ի Փաստաթղթերի ուղեցույցում։
Կընդունվեն միայն բնագիր կամ այն տված գործակալության կողմից հաստատված փաստաթղթեր։ Լամինացված փաստաթղթեր կընդունվեն միայն, եթե դրանք ի սկզբանե 
տրվել էին լամինացված վիճակում։ 

IDNYC քարտին դիմելու համար նվազագույն տարիքը 14 է։ 14 և ավելի տարիքի դիմորդները կարող են դիմել առանց օրինական խնամակալի կամ խնամատուի։

Եթե Դուք ԱՄՆ վետերան եք, «Վետերան» բառը կարող է տպվել քարտի դիմացի մասում։ Դիմելու համար Դուք պետք է նարկայացնեք IDNYC-ի Փաստաթղթերի ուղեցույցի 
Վետերանի կարգավիճակին վերաբերող բաժնում նշված փաստաթղթերից մեկի բնօրինակը կամ վավերացված պատճեն։ Եթե Ձեր զինվորական ծառայության ապացույցի հարցում 
օգնության կարիք ունեք, Քաղաքապետի Վետերանների հարցերով գրասենյակը կարող է օգնել։ Դուք կարող եք դիմել նրանց առցանց՝ www.nyc.gov/veterans հասցեով կամ 
զանգահարելով՝ 212-442-4171 համարով։ 

Կորած, գողացված, վնասված քարտի փոխարինման դիմումի արժեքն է $10, բացառությամբ, եթե դիմորդը ստորագրի գումարը վճարելու դժվարություն ունենալու վերաբերյալ 
հրաժարում։ Փոխարինման քարտերը կարելի է ստանալ միայն IDNYC-ի Ֆինանսների վարչության անդամագրման կենտրոններում։

Առանց լուսանկարով հինքությունը հաստատող փաստաթղթի կամ բնակության վայրի ապացույցի 14-21 տարեկան դիմորդը կարող է դիմել, եթե նրան ուղեկցում է խնամատուն, 
ով կարող է ներկայացնել դիմորդի հետ հարաբերության ապացույց։ Իրավունակ խնամատուն է՝ կենսաբանական ծնողը, որդեգրած ծնողը, խորթ ծնողը, օրինական խնամակալը, 
օրինական պահառուն, ֆոստերային խնամքի ծնողը, NYC-ի Երեխաների ծառայությունների վարչության (ACS) կամ ACS-ի ֆոստերային խնամքի գործակալության լիազոր 
ներկայացուցիչը կամ անչափահաս անձի չափահաս հովանավորը, որը նշանակվել է ԱՄՆ Առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների վարչության Փախստականների 
վերաբնակեցման գրասենյակի կողմից։

IDNYC-ի բոլոր դիմորդները, բացառությամբ առանց տան հասցեր և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց, պետք է տրամադրեն իրենց տան հասցեն։ Անօթևանների 
կացարանում ապրող դիմորդը կարող է կացարանի հասցեով նամակ ներկայացնել, որտեղ նշվում է, որ անձը բնակվում է այդ կացարանում առնվազն 15 օր, և որ կացարանը 
թույլատրում է բնակիչներին բնակվել այնտեղ առնվազն 30 օր։ Դիմորդը, որը չունի տան հասցե կամ ենթարկվել է ընտանեկան բռնության, պետք է ապացուցի բնակությունը Նյու 
Յորք քաղաքի տարածքում, սակայն կարող է նշանակել շահույթ չհետապնդող կազմակերպությանը կամ կրոնական հաստատությանը, որպես դիմորդին խնամող կազմակերպության 
հասցե, որպեսզի դրանց հասցեն նշվի քարտի վրա։ IDNYC քարտերը, որոնք հասցե չունեն և պարունակում են խնամող կազմակերպության հասցեն, որոշ դեպքերում կարող են 
չընդունվել։ 
Փոստային արկղի հասցեն չի թույլատրվում, բացառությամբ, եթե դիմորդը ապացույց է տրամադրում, որ նա մասնակցում է NYS-ի Հասցեի գաղտնիության ծրագրին կամ բնակվում 
է ընտանեկան բռնության ենթարկվածների NYC-ի կացարանում։ 

IDNYC-ն կընդունի փաստաթղթեր, որտեղ անունները համապատասխանում են միմյանց։ IDNYC քարտը կպարունակի այն անունը, որը նշված է Ձեր անձը հաստատող 
ամենաբարձր արժեքի փաստաթղթում (օրինակ՝ անձնագիր, վարորդական իրավունքի վկայական, ծննդյան վկայական, հյուպատոսական ID և այլն), բացառությամբ, եթե Դուք 
ներկայացնեք նաև անվան փոփոխության մասին դատարանի որոշում, ամուսնության վկայական կամ պետության կողմից տրված մեկ այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է անվան 
օրինական փոփոխությունը։ Այն դեպքում, եթե դիմորդը ներկայացնի անձ հաստատող երկու փաստաթուղթ, որոնք արժեն հավասար կետեր, IDNYC-ի դիմումը պետք է կրի այն 
անունը, որը նշված է լուսանկարով փաստաթղթում։ 

Խնամատուի հետ դիմող դիմորդը պետք է ներկայացնի անձը հաստատող առնվազն 2 կետով փաստաթղթեր, ներայռալ՝ ծննդյան վկայական։ Դիմորդը և խնամատուն պետք է 
ներկայացնեն նաև խնամատուի հարաբերության ապացույց, ինչպես նշված է IDNYC-ի Փաստաթղթերի ուղեցույցի խնամատուին նվիրված բաժնում։ Խնամատուն պետք է 
ներկայացնի իր ինքնությունը հաստատող առնվազն 3 կետով փաստաթղթեր, ներառյալ լուսանկարով փաստաթուղթ։ Եթե դիմորդը չի կարող ներկայացնել բնակության վայրը 
հաստատող փաստաթուղթ, խնամատուն պետք է ներկայացնի բնակության վայրը հաստատող իր սեփական փաստաթուղթը՝ օգտագործելով IDNYC Փաստաթղթերի ուղեցույցում 
նշված բնակության վայրը հաստատող փաստաթղթերը և տրամադրի վկայություն, որ դիմորդը բնակվում է խնամատուի հետ։ 

IDNYC-ի դիմումի հրահանգներ 


