
Մեկ (1) կետով փաստաթղթեր՝ Ինքնության ապացույց

շարունակելի... Երկու (2) կետով փաստաթղթեր՝ Ինքնության ապացույց

Երկու (2) կետով փաստաթղթեր՝ Ինքնության ապացույց

Երեք (3) կետով փաստաթղթեր՝ Ինքնության ապացույց

Չորս (4) կետով փաստաթղթեր՝ Ինքնության և բնակության վայրի ապացույց

• Արտասահմանցու ID քարտ (մեքենայի կողմից չկարդացվող)
• Արտասահմանյան ծննդյան վկայական
• Արտասահմանյան զինվորական ID քարտ՝ լուսանկարով
• Արտասահմանյան վարորդական իրավունքի վկայական (մեքենայի կողմից չկարդացվող)
• Կրթական հաստատության ID քարտ՝ միջին դպրոց, ավագ դպրոց, համալսարաններ, 
քոլեջներ և հետ-միջնակարգ դպրոցներ

• ԱՄՆ ավագ դպրոցի, ավագ դպրոցին համարժեք ծրագրի կամ ԱՄՆ հետ-միջնակարգ 
դպրոցի, քոլեջի կամ համալսարանի դիպլոմ 

• ԱՄՆ ավագ դպրոցի կամ հետ-միջնակարգ դպրոցի, քոլեջի կամ համալսարանի 
գնահատականներ

• NYS EBT քարտ՝ առանց լուսանկարի
• NYC SYEP ID քարտ
• ԱՄՆ Արհմիության ID՝ լուսանկարով
• ԱՄՆ-ում գործող կազմակերպության աշխատակցի, խորհրդատուի կամ խորհրդի անդամի 

ID քարտ, ներառյալ՝ հոգևորականի ID
• Ամուսնության, քաղաքացիական միության, տնային կողակցության կամ ամուսնալուծության 
վկայական

• MTA MetroCard՝ տարեցների և հաշմանդամների համար
• MTA Access-A-Ride ID քարտ
• NYC-ի Այգիների և հանգստի գոտիների անդամակցության քարտ
• ԱՄՆ ընտրողի գրանցման քարտ
• ԱՄՆ Ընտրյալ ծառայության գրանցման քարտ
• Medicare-ի քարտ
• ԱՄՆ ITIN քարտ
• Ձեր երեխայի ԱՄՆ ծննդյան վկայական (դիմորդը պետք է նշված լինի որպես ծնող)
• NYS OMH հաստատության ID քարտ՝ լուսանկարով

IDNYC դիմորդի փաստաթղթերի ուղեցույց 

IDNYC քարտին դիմելու համար Դուք պետք է համապատասխանեք հետևյալ չափանիշներին՝
1.	Փաստաթղթերի առնվազն 4 կետ՝ անձի հաստատման ապացույցի առնվազն 3 կետով և NYC-ում բնակության ապացույցի առնվազն 1 կետով։ 
2.	Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1 պետք է պարունակի լուսանկար, բացառությամբ, եթե դիմորդին ուղեկցում է խնամատարը։
3.	Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1 պետք է պարունակի ծննդյան ամսաթիվ։ 
4.	Դիմորդը պետք է լինի առնվազն 14 տարեկան՝ IDNYC քարտին դիմելու համար։ 

Ժամկետանց փաստաթղթեր չեն ընդունվում, բացառությամբ ստորև նշված հատուկ դեպքերի։ 

Կընդունվեն միայն բնագիր կամ այն տված գործակալության կողմից հաստատված փաստաթղթեր։ Լամինացված փաստաթղթեր կընդունվեն միայն, եթե 
դրանք ի սկզբանե տրվել էին լամինացված վիճակում։

ՍՏՈՐԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ԱՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՈՐՈՆՔ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ IDNYC-Ի ՔԱՐՏԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։ 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԳՏՆԵԼ IDNYC-Ի ԿԱՅՔՈՒՄ՝ WWW.NYC.GOV/IDNYC ՀԱՍՑԵՈՎ։

ԴԻՄՈՒՄԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԳՏՆԵԼ IDNYC-Ի ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄՈՒՄ։ 

• NYS DMV-ի Վարորդական իրավունքի վկայական կամ Սովորողի թույլտվություն՝ 
NYC-ի ներկայիս հասցեով։ Ժամկետանց NYS DMV վկայականը/թույլտվությունը 
կընդունվի, եթե այն ներկայացվի ժամկետի մեջ գտնվող DMV-ի ժամանակավոր 
վկայականի/թույլտվության հետ մեկտեղ, որն ունի միևնույն ID համարը։

• NYS DMV-ի ավտոմեքենա չվարողի ID քարտ՝ NYC-ի ներկայիս հասցեով։ 
Ժամկետանց NYS DMV-ի ավտոմեքենա չվարողի ID քարտը կընդունվի, եթե այն 
ներկայացվի ժամկետի մեջ գտնվող DMV-ի ժամանակավոր ID քարտի հետ մեկտեղ, որն 
ունի միևնույն ID համարը։

• ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի Վարորդական իրավունքի վկայական կամ Ավտոմեքենա 
չվարողի ID քարտ՝ NYC-ի ներկայիս հասցեով։

• IDNYC-ի քարտ՝ ներկայիս բնակության հասցեով։
• NYC Ոստիկանության դեպարտամենտի (NYPD) Ատրճանակի սահմանափակ վկայական՝ 

NYC-ի ներկայիս հասցեով։

• ԱՄՆ Անձնագիր կամ ԱՄՆ Անձնագրային քարտ
• Արտասահմանյան անձնագիր (մեքենայի կողմից կարդացվող)
• ԱՄՆ Նահանգային Վարորդական իրավունքի վկայականի կամ Սովորողի թույլտվության 

ID՝ լուսանկարով
• ԱՄՆ Նահանգային ID քարտ
• ԱՄՆ Մշտական բնակության քարտ (Green Card)
• ԱՄՆ Քաղաքացիության/Հպատակության վկայական
• ԱՄՆ Առևտրային ծովագնացի վկայական
• ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի Վարորդական իրավունքի վկայական կամ Ավտոմեքենա 
չվարողի ID քարտ՝ առանց ներկայիս հասցեի

• NYS-ի Ուղղիչ և համայնքային վերահսկողության վարչության (DOCCS) Ազատ 
արձակված օրինազանցի ID քարտ (1 տարվա ընթացքում տրված)

• NYS-ի Դատարանների միացյալ համակարգի փաստաբանի անվտանգության անցաթղթի 
ID քարտ

• Ընդհանուր հասանելիության քարտ (զինվորական ծառայության, թոշակառուի կամ 
զինվորական պահեստազորի համար)

• ԱՄՆ-ում աշխատելու ընթացիկ թույլտվություն
• ԱՄՆ Ցեղային ID
• NYS-ի Էլեկտրոնային նպաստի փոխանցման (EBT) քարտ/CBIC՝ լուսանկարով
• IDNYC քարտ՝ առանց ներկայիս հասցեի

• Արտասահմանյան Վարորդական իրավունքի վկայական (մեքենայի կողմից կարդացվող)
• Արտասահմանցու ID քարտ (մեքենայի կողմից կարդացվող)
• Սոցիալական ապահովության քարտ
• ԱՄՆ ITIN Հանձնարարության նամակ
• ԱՄՆ Ծառայողական հագուստով ծառայության ID
• NYS Կրթության վարչության մասնագիտական ID քարտ
• NYC Կրթության վարչության (DOE) Ուսանողի հաստատման ձևաթուղթ (նաև 
հաստատում է բնակության վայրը)

• NYC-ի Երիտասարդների ամառային զբաղվածության ծրագրի (SYEP) Հաստատման 
ձևաթուղթ (նաև հաստատում է բնակության վայրը) 

• ԱՄՆ Ներքին անվտանգության վարչության կողմից տրված I-94 Ձև՝ լուսանկարով և 
մատնահետքերով

• NYS DMV-ի Ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայական, Սովորողի 
թույլտվություն կամ Ավտոմեքենա չվարողի ID քարտ

• ԱՄՆ Քաղաքացիության և ներգաղթային ծառայությունների (USCIS) կողմից տրված 
I-797, I-797A, I-797B կամ I-797D Ձևերի հաստատման ծանուցում

• Արտասահմանյան անձնագիր (մեքենայի կողմից չկարդացվող)
• Ժամկետանց ԱՄՆ անձնագիր կամ անձնագրային քարտ (ժամկետանց մինչև 3 տարի; 
մեքենայի կողմից կարդացվող)

• Ժամկետանց արտասահմանյան անձնագիր (ժամկետանց մինչև 3 տարի; մեքենայի կողմից 
կարդացվող)

• Հյուպատոսական ID քարտ
• ԱՄՆ վետերանի ID քարտ՝ տրված VA-ի կողմից
• ԱՄՆ վետերանի առողջական ID քարտ՝ տրված VA-ի կողմից
• ԱՄՆ դաշնային, նահանգային կամ տեղական կառավարության աշխատակցի ID
• ԱՄՆ ծննդյան վկայական
• ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի կողմից տրված վիզա



Մեկ (1) կետով փաստաթղթեր՝ Բնակության ապացույց՝ առանց տան  
հասցեի և ընտանեկան բռնություն վերապրած դիմորդների համար

շարունակելի... Մեկ (1) կետով փաստաթղթեր՝ Բնակության ապացույց՝  
առանց տան հասցեի և ընտանեկան բռնություն վերապրած դիմորդների  
համար

Պայմանական վաղաժամկետ ազատման վարչություն (DOP)

Վետերանի կարգավիճակի ապացույց (Դուք միայն մեկի կարիքն ունեք)

Խնամատուի հարաբերություններ՝ Խնամատուի և դիմորդի միջև  
հարաբերությունների ապացույց

Մեկ (1) կետով փաստաթղթեր՝ Բնակության ապացույց

• DOP-ի հաճախորդները կարող են դիմել IDNYC-ի անդամագրման ցանկացած 
կենտրոնում՝ օգտագործելով DOP Հաստատման ձևը, որը կարելի է ստանալ NYC-ի 
ցանկացած DOP վայրում։

• Կաբելային հեռուստատեսության, հեռախոսի կամ կոմունալ սպասարկման հաշիվներ կամ 
տեղեկություններ (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)

• Բնակելի գույքի ընթացիկ վարձակալություն կամ ենթա-վարձակալություն 
• Տեղական եկամտահարկի հայտարարագիր (թվագրված վերջին 1 տարվա ընթացքում)
• Անշարժ գույքի հիփոթեքայի վճարման անդորրագիր (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)
• Բանկային, ֆինանսական կամ վարկային քարտի հաշիվ, հաշվետվություն կամ ծանուցում 

(թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)
• Աշխատանքային վճարման կտրոն (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)
• Հաշվետվություն, հաշիվ կամ գրառումներ առողջապահական հիմնարկից (թվագրված վերջին 1 

տարվա ընթացքում)
• Ատենակալի հրավերք կամ դատարանի հրահանգ՝ ներկայացված NYS-ի (ներառյալ NYC-ի 

դատարանները) կամ դաշնային դատարանի կողմից (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)
• Հարկային Ձևեր՝ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B և 1095-C (ընդունված մինչև 

ձևաթղթում նշված հարկային տարվա հաջորդ տարվա ապրիլի 15-ը)
• Հարկային հայտարարագիր՝ ներկայացված լինելու ապացույցով (թվագրված ներկայացման 

ամսաթվից 1 տարվա ընթացքում) 
• IRS կամ NYS-ի Հարկերի և ֆինանսների վարչության (DTF) կողմից տրված նամակ կամ 

փաստաթուղթ (թվագրված վերջին 1 տարվա ընթացքում) 
• Ապահովագրական հաշիվ, հաշվետվություն կամ տեղեկություն (տան տիրոջ, կյանքի, 

վարձակալի, ավտոմեքենայի, առողջության ապահովագրություն; թվագրված վերջին 60 օրվա 
ընթացքում)

• Նամակ NYCHA-ից (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)
• NYCHA-ի վարձակալության փոփոխություն և վարձակալության ծանուցում (թվագրված 

վերջին 1 տարվա ընթացքում)
• USPS-ի հասցեի փոփոխության հաստատում (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)
• NYC HPD Բաժին 8 վարձակալության բաշխման ձև (թվագրված վերջին 1 տարվա ընթացքում)
• HRA-ի «Բյուջեի հաշվարկի հաշվետվության խնդրանքի պատասխան» (թվագրված վերջին 60 

օրվա ընթացքում)
• NYS OMH-ի ստացիոնար հիվանդի ID քարտ՝ լուսանկարով
• «Թողարկման հաստատման» ձև՝ տրված ԱՄՆ HHS/ORR-ի կողմից (թվագրված վերջին  

1 տարվա ընթացքում)
• ԱՄՆ Ներգաղթի և մաքսային վերահսկողության (ICE) Վերահսկողության հրաման (թվագրված 

վերջին 1 տարվա ընթացքում)
• NYS DMV-ի Ժամանակավոր վարորդական իրավունքի վկայական, Սովորողի թույլտվություն 

կամ Ավտոմեքենա չվարողի ID քարտ
• Զարգացման հաշմանդամության վերաբերյալ Որոշման կամ վճռի ծանուցում (NOD)՝ տրված 

NYS OPWDD-ի կողմից (թվագրված վերջին 1 տարվա ընթացքում)
• Բնակության հաստատման նամակ Միավորված ազգերի կազմակերպության (UN) 

դիվանագետների և նրանց ընտանիքի անդամների համար (թվագրված վերջին 60 օրվա 
ընթացքում)

• Head Start, Early Learn-ին կամ NYC DOE-ի ցանկացած դպրոցին անդամագրված 
աշակերտի ծնողին/խնամակալին ուղղված նամակ (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)։ 
Դիմորդը պետք է ներկայացնի աշակերտի հետ հարաբերության ապացույց։

• Մասնավոր կամ ծխական դպրոցին անդամագրված աշակերտի ծնողին/խնամակալին ուղղված 
նամակ (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում)։ Եթե դիմորդը աշակերտի ծնողն է, նա պետք է 
ներկայացնի աշակերտի հետ հարաբերության ապացույց։ 

• Նամակ ACS-ից կամ ACS ֆոստերային խնամքի գործակալությունից (թվագրված վերջին 60 
օրվա ընթացքում)

• NYC DOE-ի աշակերտի հաստատման ձև (առկա է DOE-ի դպրոցներում)
• SYEP-ի հաստատման ձև
• Նամակ NYC-ի անօթևանների կացարանից (պետք է նշի, որ դիմորդը մնացել է կացարանում 15 

օր և որ կացարանը թույլատրում է, որպեսզի բնակվողները այդտեղ մնան ավելի քան 30 օր)
• Նամակ բնակելի խնամքի վայրից, որը շահագործվում է, վկայագրված է կամ ֆինանսավորվում 

է NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH կամ NYC DOHMH-ի կողմից (թվագրված 
վերջին 60 օրվա ընթացքում)

Կանայք/Ամուսիններ և կողակիցներ՝ Դիմորդները, ովքեր չեն կարող հաստատել իրենց 
բնակության վայրը՝ տրամադրելով վերոհիշյալ փաստաթղթերից մեկը իրենց անվամբ, 
կարող են տրամադրել դրանք իրենց ամուսնու/կնոջ կամ կողակցի անվամբ և կամ (1) 
ամուսնության, քաղաքացիական միության կամ կողակից լինելու վկայական, կամ (2) 
երեխայի ծննդյան վկայական, որը ցույց է տալիս դիմորդի հարաբերությունը կնոջ/
ամուսնու կամ կողակցի նկատմամբ։ Դիմորդը պետք է ներկայացնի նաև կնոջ/ամուսնու 
կամ կողակցի կողմից ստորագրված հավաստագիր՝ նշելով, որ նրանք ապրում են դիմորդի 
հետ միասին։

• «Care-of նամակ»՝ տրված NYC-ի շահույթ չհետապնդող կազմակերպության կամ 
կրոնական հաստատության կողմից, որոնք ծառայություններ են մատուցում անօթևան և 
ընտանեկան բռնություն վերապրած անձանց։ Հաստատությունը պետք է ներկայումս ստանա 
ֆինանսավորում Քաղաքի կողմից։ Նամակում պետք է նշված լինի, որ վերջին 60 օրվա 
ընթացքում դիմորդը ծառայություններ է ստացել հաստատությունից և որ հաստատության 
հասցեն կարելի է օգտագործել նամակագրության համար (թվագրված վերջին 14 օրվա 
ընթացքում)։ Քարտի վրայի հասցեն նշված կլինի «Care-of» կազմակերպության 
հասցեն։

• Նամակ NYC-ի Քաղաքային գործակալության, շահույթ չհետապնդող կազմակերպության 
կամ հոգևոր հաստատության կողմից, որոնք ծառայություններ են մատուցում անօթևան 
անձանց (թվագրված վերջին 30 օրվա ընթացքում)։ Քարտի վրա հասցե չի նշվելու։

• Նամակ NYC-ի Քաղաքային գործակալության, շահույթ չհետապնդող կազմակերպության 
կամ հոգևոր հաստատության կողմից, որոնք ծառայություններ են մատուցում ընտանեկան 
բռնություն վերապրած անձանց (թվագրված վերջին 30 օրվա ընթացքում)։ Քարտի վրա 
հասցե չի նշվելու։

• Նամակ՝ ուղարկված NYC-ի հիվանդանոցի կամ առողջապահական կլինիկայի կողմից 
(թվագրված վերջին 30 օրվա ընթացքում)։ 

Դիմորդը պետք է ներկայացնի առնվազն 2 կետով ապացուցվող ինքնություն, 
ներառյալ՝ ծննդյան ամսաթիվը։ Խնամատուն պետք է ներկայացնի առնվազն 
3 կետով ապացուցվող ինքնություն, ներառյալ՝ ինքնությունը հաստատող 
փաստաթուղթ՝ լուսանկարով։ Յուրաքանչյուր փաստաթուղթն օգտագործող դիմորդի 
տարիքը նշված է փակագծերում։ 
• Դիմորդի ծննդյան վկայական (21 տարեկան և ցածր)
• Որդեգրման հրաման, որդեգրման վկայական կամ NYS DOH-ի Որդեգրման 
հաշվետվություն (21 տարեկան և ցածր) 

• NYC DOHMH-ի և NYS OTDA-ի կողմից տրված Հայրության ձևի ընդունում  
(21 տարեկան և ցածր)

• Նամակ ACS-ից կամ ACS ֆոստերային խնամքի գործակալությունից (21 տարեկան և 
ցածր)

• Հայրության/Հայրության ճանաչման վերաբերյալ դատարանի որոշում (21 տարեկան և 
ցածր)

• Դիմորդի ծննդյան վկայական և խորթ ծնողների ամուսնության, քաղաքացիական միության 
կամ կողակցության վկայական (21 տարեկան և ցածր)

• «Ազատման հաստատում» ձև՝ տրված ԱՄՆ HHS/ORR-ի կողմից (21 տարեկան և 
ցածր)

• Արտասահմանյան դատարանի որոշում, որով խնամատուն նշանակվում է դիմորդի 
օրինական խնամակալը (21 տարեկան և ցածր)

• ԱՄՆ դատարանի որոշում, որով խնամատուն նշանակվում է դիմորդի օրինական 
խնամակալը, պահառուն կամ կոնսերվատորը (ցանկացած տարիք)

• Զարգացման հաշմանդամության վերաբերյալ Որոշման կամ վճռի ծանուցում (NOD)՝ 
տրված NYS OPWDD-ի կողմից (ցանկացած տարիք)

• Նամակ բնակելի խնամքի վայրից (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում; ցանկացած 
տարիք) 

• Նամակ SSA-ից, որտեղ նշվում է, որ խնամատու անձը հանդիսանում է դիմորդի 
Ներկայացուցիչ վճար ստացողը (թվագրված վերջին 1 տարվա ընթացքում; ցանկացած 
տարիք) 

• Նամակ SSA-ից, որտեղ կազմակերպությունը նշվում է որպես է դիմորդի 
Ներկայացուցիչ վճար ստացողը (թվագրված վերջին 1 տարվա ընթացքում) ԵՎ նամակ 
կազմակերպությունից, որտեղ նշվում է, որ աշխատակիցը/ներկայացուցիչը լիազորված է 
ներկայացնելու դիմորդին (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում; ցանկացած տարիք) 

• Նամակ NYS OPWDD-ից, NYS DOH-ից, NYS OMH-ից, NYC DOHMH-ից 
կամ դրանց մատակարարներից մեկի կողմից (թվագրված վերջին 60 օրվա ընթացքում; 
ցանկացած տարիք)

• DD 214՝ Ակտիվ զինվորական ծառայությունից ազատման կամ արձակման վկայական
• DD 2 (թոշակառու)՝ ԱՄՆ Ծառայողական համազգեստի ծառայությունների ID քարտ 

(թոշակառու)
• VIC/VHIC՝ Վետերանների գործով հիվանդանոցի ID քարտ
• NGB-22՝ Ազգային գվարդիայի բյուրոյի հաշվետվություն բաժանության մասին և 
Ծառայության գրառում

• NYS DMV-ի Վարորդական իրավունքի վկայական կամ ավտոմեքենա չվարողի ID՝ 
Վետերանին նշանակմամբ

• IDNYC-ի քարտ՝ Վետերանին նշանակմամբ
• Քաղաքապետի Վետերանների հարցերով գրասենյակի (MOVA) կողմից վավերացում՝ 
զինվորական ծառայության հաստատումով

Bill de Blasio, 
Քաղաքապետ 


