
اسناد شماره یک )1( - تأیید هویت 

ادامه... اسناد شماره دو )2( - تأیید هویت 

اسناد شماره دو )2( - تأیید هویت 

اسناد شماره سه )3( - تأیید هویت 

اسناد شماره چهار )4( - تأیید هویت و محل سکونت 

کارت شناسایی ملی خارجی )غیرقابل خواندن توسط دستگاه( 	 
گواهی تولد خارجی 	 
کارت شناسایی عکس دار نظامیان خارجی 	 
گواهینامه رانندگی خارجی )غیرقابل خواندن توسط دستگاه( 	 
کارت شناسایی مؤسسه آموزشی: راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، کالج و دوره های 	 

آموزش عالی 
دیپلم از طرف دبیرستان ها در ایاالت متحده، برنامه معادل دبیرستان یا مدارس آموزش 	 

عالی، کالج یا دانشگاه در ایاالت متحده 
ریز نمرات مدارس در ایاالت متحده از طرف دبیرستان یا مدارس با دوره های آموزش 	 

عالی، کالج یا دانشگاه 
کارت NYS EBT بدون عکس 	 
کارت شناسایی SYEP شهر نیویورک 	 
کارت شناسایی عکس دار اتحادیه ای در ایاالت متحده 	 
کارت شناسایی کارکنان، مشاورین یا اعضای هیئت از طرف سازمان مستقر در ایاالت 	 

متحده از جمله کارت شناسایی مبلغین مذهبی 
سند ازدواج، اتحاد مدنی، شریک زندگی خانگی یا طالق 	 
MTA MetroCard مخصوص افراد مسن و کسانی که دچار ناتوانی هستند 	 
 	 MTA Access-A-Ride کارت شناسایی
کارت عضویت مرکز تفریحات و پارک های شهر نیویورک 	 
کارت ثبت رأی ایاالت متحده 	 
کارت ثبت خدمات انتخابی ایاالت متحده 	 
 	 Medicare کارت
کارت ITIN ایاالت متحده 	 
 گواهی تولد کودک در ایاالت متحده )باید متقاضی در آن به عنوان والدین عنوان 	 

شده باشد( 
 	 NYS OMH کارت شناسایی عکس دار استفاده از خدمات

IDNYC-1A (Q) 

 IDNYC راهنمای متقاضی
برای درخواست کارت IDNYC باید واجد شرایط زیر باشید: 

حداقل اسناد شماره 4 با حداقل گواهی اثبات هویت شماره 3 و حداقل گواهی سکونت شماره 1. . 1
حداقل 1 سند ارسال شده باید عکس دار باشد مگر اینکه متقاضی با فرد حامی همراهی شود. . 2
حداقل 1 سند ارائه شده باید تاریخ تولد داشته باشد. . 3
متقاضیان باید حداقل 14 ساله باشند تا بتوانند برای کارت IDNYC اقدام کنند. . 4

اگر اسناد منقضی شده باشند امکان پذیرش آنها وجود ندارد مگر اینکه مشخصًا در زیر عنوان شده باشد. 
فقط اسناد اصلی و کپی های مورد تأیید توسط سازمان صادر کننده آنها قابل قبول هستند. اسناد پرس شده فقط در صورتی قابل قبول هستند که از 

ابتدا به صورت پرس شده توسط سازمان ایالتی صادر شده باشند. 

در زیر لیستی از اسنادی ارائه شده است که برای درخواست کارت IDNYC می توانید از آنها استفاده کنید. 
اطالعات بیشتر را می توانید در وب سایت IDNYC به آدرس WWW.NYC.GOV/IDNYC مشاهده کنید. 

برای اطالع از دستورالعمل های مرتبط با درخواست، لطفًا به پشت فرم درخواست IDNYC مراجعه کنید.

گواهینامه رانندگی NYS DMV یا مجوز دانشجویی همراه با آدرس فعلی در شهر 	 
نیویورک. گواهینامه NYS DMV/مجوز دانشجویی منقضی شده در صورتی پذیرفته 

می شود که مجوز موقت DMV/مجوز دانشجویی منقضی نشده با همان شماره 
شناسایی ارائه شود. 

کارت شناسایی غیر گواهینامه رانندگی NYS DMV با آدرس فعلی در شهر نیویورک. 	 
کارت شناسایی غیر گواهینامه NYS DMV منقضی شده در صورتی پذیرفته می شود 

که کارت شناسایی موقت DMV منقضی نشده با همان شماره شناسایی مشابه شماره 
کارت شناسایی ارائه شود. 

گواهینامه رانندگی وزارت امور خارجه ایاالت متحده یا کارت شناسایی غیر گواهینامه 	 
رانندگی با آدرس فعلی در شهر نیویورک 

کارت IDNYC همراه با آدرس فعلی محل سکونت 	 
مجوز محدود سازمان پلیس نیویورک برای حمل سالح )NYPD( حاوی آدرس فعلی در 	 

شهر نیویورک 

پاسپورت ایاالت متحده یا کارت عبور ایاالت متحده 	 
پاسپورت خارجی )قابل خواندن توسط دستگاه( 	 
گواهینامه رانندگی ایاالت متحده یا مجوز دانشجویی عکس دار 	 
کارت شناسایی ایاالت متحده 	 
کارت اقامت دائم ایاالت متحده )گرین کارت( 	 
گواهی شهروندی/تابعیت ایاالت متحده 	 
گواهینامه بازرگانان دریایی ایاالت متحده 	 
گواهینامه رانندگی وزارت امور خارجه ایاالت متحده یا کارت شناسایی غیر گواهینامه 	 

رانندگی بدون آدرس فعلی محل سکونت 
 	 )DOCCS( کارت شناسایی سازمان نظارت بر انجمن ها و ایجاد اصالحات شهر نیویورک

)به تاریخ 1 سال گذشته( 
کارت شناسایی جابجایی ایمن و یکپارچه وکال در سیستم دادگاهی شهر نیویورک 	 
کارت دسترسی مشترک )برای نظامیان، افراد بازنشسته یا پرسنل ذخیره بخش نظامی( 	 
مجوز کار فعلی در ایاالت متحده 	 
کارت شناسایی قبیله ای ایاالت متحده 	 
کارت انتقال مزایای الکترونیک شهر نیویورک کارت )CBIC/)EBT عکس دار 	 
کارت IDNYC بدون آدرس فعلی محل سکونت 	 

گواهینامه رانندگی خارجی )قابل خواندن توسط دستگاه( 	 
کارت شناسایی ملی خارجی )قابل خواندن توسط دستگاه( 	 
کارت تأمین اجتماعی 	 
سند واگذاری ITIN ایاالت متحده 	 
کارت شناسایی خدمات یکپارچه ایاالت متحده 	 
کارت شناسایی متخصصین بخش آموزش شهر نیویورک 	 
فرم تأییدیه دانش آموز وزارت آموزش )DOE( شهر نیویورک )همچنین مدرک اقامت( 	 
فرم تأییدیه برنامه اشتغال تابستانی جوانان شهر نیویورک )SYEP( )همچنین تأییدیه 	 

محل سکونت( 
فرم I-94 صادر شده توسط سازمان امنیت محلی ایاالت متحده همراه با عکس و اثر 	 

انگشت 
گواهینامه رانندگی موقت NYS DMV، مجوز دانشجویی یا کارت شناسایی غیر 	 

گواهینامه 
اعالمیه تأیید در فرم I-797A، I-797B ،I-797 یا I-797D صادر شده توسط خدمات 	 

 )USCIS( شهروندی و مهاجرت ایاالت متحده

پاسپورت خارجی )غیر قابل خواندن توسط دستگاه( 	 
 پاسپورت ایاالت متحده یا کارت عبور ایاالت متحده که منقضی شده باشند 	 

)حداکثر 3 سال از تاریخ انقضای آن گذشته باشد، قابل خواندن توسط دستگاه( 
پاسپورت خارجی که منقضی شده باشد )حداکثر 3 سال از تاریخ انقضای آن گذشته 	 

باشد، قابل خواندن توسط دستگاه( 
کارت شناسایی کنسولی 	 
 	 VA کارت شناسایی نظامیان بازنشسته ایاالت متحده صادر شده توسط
 	 VA کارت سالمت نظامیان بازنشسته ایاالت متحده صادر شده توسط
کارت شناسایی کارکنان دولت فدرال، ایالتی یا محلی ایاالت متحده 	 
گواهی تولد ایاالت متحده 	 
ویزای صادر شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا 	 



 اسناد شماره یک )1( - مدرک اقامت برای متقاضیانی که آدرس محل 
سکونت ندارند یا قربانی خشونت خانگی بوده اند 

 ادامه... اسناد شماره یک )1( - مدرک اقامت متقاضیانی که آدرس محل 
سکونت ندارند یا قربانی خشونت خانگی بوده اند 

 )DOP( سازمان آزادی مشروط

مدرکی دال بر اثبات وضعیت بازنشستگان نظامی )فقط یک سند کافی است( 

رابطه با حامی - سندی دال بر رابطه بین حامی و متقاضی

اسناد شماره یک )1( - تأیید اقامت 

 	 IDNYC در هر مرکز ثبت نام DOP می توانند با استفاده از فرم تأیید DOP مشتریان
اقدام کنند. این فرم را می توانند در همه مراکز DOP در نیویورک دریافت کنند. 

قبض اینترنت، تلفن یا آب و برق و گاز یا صورت وضعیت )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
سند رهن یا انتقال رهن مربوط به محل سکونت فعلی 	 
صورت وضعیت مالیات بر دارایی محلی )به تاریخ 1 سال گذشته( 	 
رسید پرداخت وام دارایی )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
قبض یا صورت حساب بانک، امور مالی یا کارت اعتباری یا اعالمیه مربوط به آنها )به 	 

تاریخ 60 روز گذشته( 
فیش حقوقی کارمندی )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
صورت وضعیت، قبض یا مدرکی از طرف مؤسسه سالمت )به تاریخ 1 سال گذشته( 	 
رأی هیئت منصفه یا حکم دادگاه صادر شده توسط NYS )از جمله دادگاه های شهر 	 

نیویورک( یا دادگاه فدرال )به تاریخ 60 روز گذشته( 
 	 1095-C 1095 و-B ،1095-A ،1099-MISC ،W-2 به شماره IRS فرم های 

)قابل پذیرش تا 15 آوریل سال بعد از سالی که در آن فرم مالیاتی ارائه شده است( 
مدرک برگشت مالیات )به تاریخ 1 سال بعد از پر کردن فرم های مالیاتی( 	 
 	 )DTF( NYS یا سازمان مالیات و امور مالی IRS نامه یا سند صادر شده توسط 

)به تاریخ 1 سال گذشته( 
قبض بیمه، صورت وضعیت یا سابقه )مربوط به مالکین خانه، بیمه عمر، بیمه مربوط 	 

به کرایه کنندگان، ماشین، بیمه سالمت، همگی به تاریخ 60 روز گذشته( 
نامه از طرف NYCHA )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
اعالمیه کرایه و پیوست رهن NYCHA )به تاریخ 1 سال گذشته( 	 
تأییدیه تغییر آدرس USPS )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
فرم توقف کرایه بخش 8 از HDP شهر نیویورک )به تاریخ 1 سال گذشته( 	 
"پاسخ به درخواست گزارش محاسبه بودجه" HRA )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
کارت شناسایی عکس دار استفاده از خدمات NYS OMH برای بیماران سرپایی 	 
 فرم "تأیید ترخیص" صادر شده توسط HHS/ORR در ایاالت متحده )به تاریخ 	 

1 سال گذشته( 
 	 )ICE( دستور نظارت از طرف سازمان اعمال قوانین مهاجرتی و گمرکی ایاالت متحده

)به تاریخ 1 سال گذشته( 
گواهینامه رانندگی موقت NYS DMV، مجوز دانشجویی یا کارت شناسایی غیر 	 

گواهینامه رانندگی 
 اعالمیه حکم یا تعیین ناتوانی در حال گسترش )NOD( صادر شده توسط 	 

NYS OPWDD )به تاریخ 1 سال گذشته( 
 نامه تأیید محل سکونت برای دیپلمات های سازمان ملل )UN( و خانواده های آنها 	 

)به تاریخ 60 روز گذشته( 
نامه برای والدین/قیم دانش آموزانی که در مدارس ابتدایی، یادگیری زودهنگام یا هر 	 

مدرسه DOE در شهر نیویورک ثبت نام کرده اند )به تاریخ 60 روز گذشته( متقاضی 
باید سندی دال بر رابطه خود با دانش آموز ارائه کند. 

نامه برای دانش آموز یا والدین/قیم دانش آموزی که در مدرسه خصوصی یا مدرسه 	 
وابسته به کلیسا ثبت نام کرده است )به مدت 60 روز گذشته( اگر متقاضی، والدین 

دانش آموز باشد، باید سندی دال بر اثبات رابطه خود با دانش آموز ارائه کند. 
نامه از طرف سازمان ACS یا سازمان سرپرستی ACS )به تاریخ 60 روز گذشته( 	 
فرم تأییدیه دانش آموزی DOE در شهر نیویورک )در مدارس DOE قابل دسترسی 	 

است( 
 	 SYEP فرم تأییدیه
نامه از طرف پناهگاه افراد بی سرپرست در شهر نیویورک )باید در آن مشخص شود که 	 

متقاضی به مدت 15 روز در پناهگاه زندگی کرده است و پناهگاه اجازه داده است که این 
فرد به مدت 30 روز دیگر در آنجا اقامت کند( 

 	،NYS OPWDD نامه از طرف مرکز ارائه خدمات به افراد بومی که توسط 
NYS DOH ،NYS OMH، یا NYC DOHMH اداره یا سرپرستی می شود )به تاریخ 

60 روز گذشته( 

همسر و شریک زندگی: متقاضیانی که نمی توانند اقامت خود را از طریق یکی از اسناد 
عنوان شده در باال ثابت کنند، می توانند سندی ارائه کنند که در آن نام همسر یا شرکت 

زندگی آنها قید شده است، و یا )1( سند ازدواج، اتحاد مدنی یا شریک زندگی، یا )2( 
گواهی تولد کودک، اثبات رابطه با همسر یا شریک زندگی. همچنین متقاضی باید 

مدرک امضا شده توسط همسر یا شریک زندگی را نشان دهد که در آن عنوان شده 
است با متقاضی زندگی می کند.

"نامه تأییدیه" صادر شده از طرف سازمان غیرانتفاعی یا مؤسسه مذهبی در شهر 	 
نیویورک که به افراد بی خانمان یا قربانیان خشونت خانگی سرویس دهی می کند. این 
مؤسسه باید در آن زمان از طرف شهر منابع مالی دریافت کند. در نامه باید قدی شده 

باشد که متقاضی خدماتی را در 60 روز گذشته از طرف این سازمان دریافت کرده است 
و می تواند از آدرس این سازمان نیز برای دریافت نامه ها )به مدت 14 روز گذشته( 

استفاده کند. آدرس روی کارت، آدرس سازمان مربوطه است. 

نامه از طرف سازمان شهری، سازمان غیرانتفاعی یا مؤسسه مذهبی در شهر نیویورک 	 
که خدماتی را برای افراد بی خانمان ارائه می کند )به تاریخ 30 روز گذشته( هیچ آدرسی 

بر روی کارت قید نمی شود. 
نامه از طرف سازمان شهری، سازمان غیرانتفاعی یا مؤسسه مذهبی در شهر نیویورک 	 

که خدماتی را برای قربانیان جنایت های خانگی ارائه می کند )به تاریخ 30 روز گذشته( 
هیچ آدرسی بر روی کارت قید نمی شود. 

 نامه صادر شده از طرف بیمارستان یا کلینیک سالمت در شهر نیویورک )به تاریخ 30 	 
روز گذشته(. 

متقاضی نیز باید حداقل 2 سند تأیید کننده هویت را ارائه کند، از جمله گواهی تولد. 
حامی باید حداقل 3 مدرک ارائه کند که هویت خودش را ثابت کند، از جمله کارت 

شناسایی عکس دار. سن متقاضیانی که می توانند از هر سند استفاده کنند در پرانتز 
عنوان شده است. 

گواهی تولد متقاضی )21 سال و پایین تر( 	 
 	 NYS DOH حکم فرزند خواندگی، گواهی فرزند خواندگی یا گزارش فرزند خواندگی 

)21 سال و پایین تر( 
 تأییدیه فرم فرزند خواندگی صادر شده توسط DOHMH در شهر نیویورک و 	 

NYS OTDA )21 سال و پایین تر( 
نامه از طرف سازمان ACS یا سازمان سرپرستی ACS )21 سال و پایین تر( 	 
حکم دادگاه فرزند خواندگی/نسبت )21 سال و پایین تر( 	 
گواهی تولد متفاضی و سند ازدواج والدین ناتنی، سند مربوط به اتحاد مدنی یا شریک 	 

زندگی )21 سال و پایین تر( 
 فرم "تأیید ترخیص" صادر شده توسط HHS/ORR در ایاالت متحده 	 

)21 سال و پایین تر( 
 فرم دادگاه خارجی که حامی را به عنوان قیم قانونی متقاضی تعیین کرده باشد 	 

)21 سال و پایین تر( 
حکم دادگاه ایاالت متحده که در آن حامی به عنوان قیم قانونی، مراقب یا محافظ 	 

متقاضی )در هر سنی( تعیین شده باشد. 
 اعالمیه حکم یا تعیین ناتوانی در حال گسترش )NOD( صادر شده توسط 	 

NYS OPWDD )در هر سنی( 
 نامه از طرف مرکز ارائه خدمات مراقبتی برای ساکنین )به تاریخ 60 روز گذشته، 	 

در هر سنی( 
نامه از طرف SSA که در آن مشخص شده باشد حامی فردی، در حقیقت نماینده 	 

متقاضی و دریافت کننده وجه است )به تاریخ 1 سال گذشته، در هر سنی( 
نامه از طرف SSA که در آن سازمانی به عنوان نماینده متقاضی و دریافت کننده وجه 	 

مشخص شده باشد )به تاریخ 1 سال گذشته( و نامه ای از طرف سازمانی که در آن 
عنوان شده باشد کارمند/نماینده مجاز به حضور از طرف متقاضی است )به تاریخ 60 

روز گذشته، در هر سنی( 
نامه از طرف NYC DOHMH ،NYS OMH ،NYS DOH ،NYS OPWDD یا یکی 	 

از ارائه دهندگان آن )به تاریخ 60 روز گذشته، در هر سنی(

DD 214: گواهی ترخیص یا خروج از فعالیت نظامی 	 
DD 2 )الزم است(: کارت شناسایی خدمات یکپارچه در ایاالت متحده )بازنشستگی( 	 
 	 A کارت شناسایی بیمارستانی نظامیان گروه :VIC/VHIC
NGB-22: گزارش ترک خدمت و سوابق خدمت از طرف هیئت مراقبت ملی 	 
گواهینامه رانندگی NYS DMV یا کارت شناسایی غیر گواهینامه که در آن نام فرد 	 

نظامی قید شده باشد 
کارت IDNYC با قید نام فرد نظامی 	 
 گواهی از طرف MOVA( Mayor’s Office of Veterans’ Affairs( در تأیید 	 

خدمت نظامی 

 Bill de Blasio
 Mayor


