
ऐच्छिक (तपाईं कार्डमा देखाउन चाहेको तलको जानकारीलाई मात्र पूरा गन््डहोस्) 

सेवाननवृत्त सैननक 

आकस्मक समपक्ड  

अंग तथा तनत् दान 

भाषा

प्रमाणीकरण 

आवेदकको जानकारी 

कारा्डलर 
प्ररोजनको 
लानग मात्र

C/O: मिमि: 
CARE-OF सङ्गठनको नाि ठे्गाना 

LL 
फोन: - - 

आवेदनको प्रकार - एउटा चरन गन््डहोस् 

N Y

M D D Y Y Y Y

IDNYC आवेदन 

न्गर(बरो) (   एउटािा मिन्ह ल्गाउनु्होस्): 

जीप कोड: 

9. फोन: 

5. ललङ्ग: 

10. इमेल: _________________________________________________

7. आँखाको रङ: 

6. जनम ममनत: 

8. उचाइ: 

नमबर, मट्रिट

राज्य: 

ब्रोंकस  ब्ुमकलन क्विनस ट्टेटन आइल्याणड 

- - 

/ 

अपाट्टिेनट # / िला / Ste. / Unit / Rm.

प्न: आवेदन (आवेदन ददएको तर कदहलरै कार्ड प्राप्त नगरेको; नन:श्लक) 

म्यानह्ाटन 

क्फट इनि 

 अट्पष्ट 

बदािी रािो रङ 
(HAZEL) 

कालो नीलो  ्हरर्यो खरानी रङ बहु-रङ

्यक्द िपाईं ्यु.एस. सशत्र बल, राम्रि्य ्गाड्ट वा ररजर्टट्को सेवामनवृत्त 
सैमनक हुनुहुन्छ र काड्टको अ्गामडको रा्गिा “सेवामनवृत्त सैमनक” 
्छामपएको िा्हनुहुन्छ रने ्य्हाँ मिन्ह ल्गाउँनु्होस्। 

__________ (प्रथिाक्षर सम्हिको ्हट्िाक्षर) ्यसका अमिररक्त िैल ेमनजी कमपनी्हरू सम्हि संट्था्हरूसँ्ग 
सेवामनवृत्त सैमनक्हरूको लारिा ्ुछटसम्हि र ्यसिा िात्र सीमिि नर्हरे िलाई िेरा मवमरन्न प्रकारका लार्हरूिा 
िद्दिको लाम्ग िेरो नाि र IDNYC नमबर साझा ्गन्ट ट्वीकृमि क्दन्ुछ जसिा ि सेवामनवृत्त सैमनक पद रएको 
IDNYC काड्टको ्हकदार हुन सके््ुछ (ऐम््छक)। 

11. प्रमाणीकरण: ि ्यक्कन क्दलाउँ्ुछ क्क ि न्ययू्योक्ट  स्हर बट््ुछ; ि कममििा 14 वर्ट उिेरको ्ुछ; र ्यस आवेदनकासाथ पेश ्गररएका का्गजाि र बनाइएका मववरण्हरू िेरो उतकृष्ट ज्ान अनुसार सत्य 
्छन्। िैले ्यस आवेदनिा ्हट्िाक्षर ्गरी प्रिामणि ्गद्ट्ुछ क्क िैले पेश ्गरेका जानकारीको प्रिामणि वा ्यक्कन ्गन्ट न्ययू्योक्ट  मसटीले ्गनने ्छानमबनका लाम्ग ि स्हिि ्ुछ। ्यक्द िैले पम्हले आवेदन क्दएको र 
IDNYC काड्ट प्राप्त ्गरेको रए, िौमलक काड्टको मिमि सक्कएको, ्हराएको, िोररएको वा मबग्ेको मथ्यो रनी ि प्रिामणि ्ग्ुछ्ट। 

14. कार्डमा आपतकालीन समपक्ड  नरजाइन गन््डहोस्:

पम्हलो नाि

IDNYC आवेदनको ्वीकृनत पेश गररएका कागजातहरूको परा्डप्तता र वैधतामा ननभ्डर (शत्डसदहतको) हुनछि।

- - फोन: 

दािाको स्हिमिको ्हट्िाक्षर: ____________________________________________________________________

13. रोनेट लाइफ रेलज्ट्री: न्ययू्योक्ट  राज्य ट्वाट््थ्य मवरा्ग (NYS DOH) डोनेट लाइफ रेमजट्रिीिा रना्ट हुनका लाम्ग, “्हो” बाकसिा मिन्ह ल्गाउँनु्होस् र आफनो नािको ्हट्िाक्षर ्गनु्ट्होस्। िपाईं 18 
वर्ट वा बढी उिेरको हुनुहुन्छ; िपाईंको िृत्यु पश्ाि िपाईंको सबै अङ्ग िथा िनिु्हरू प्रत्यारोपण, अनुसन्ान वा दबैु का्य्ट ्गन्टका लाम्ग दान ्गननेिा स्हिमि ्छ; मसटी अफ न्ययू्योक्ट लाई NYS DOH 
िा रना्टका लाम्ग िपाईंको नाि र पम्हिान खुलाउने जानकारी ट्थानानिरण अम्कार क्दन; र NYS DOH लाई ्यस जानकारीिा पहुिँ हुन संघी्य रूपिा मन्यमनत्रि ्गररएका अङ्ग दानसँ्ग समबमन्ि 
संट्था्हरू र NYS-इजाजिप्राप्त िनिु िथा आँखा बैंक िथा अट्पिाल्हरूलाई अनुिमि क्दन्ुछ रनी प्रिामणि ्गनु्टहुन्छ। िपाईंको IDNYC को अ्गामडको रा्गिा “अङ्ग दानकिा्ट” ्छामपने्छ। ्योग्य हुनको 
लाम्ग िपाईंको IDNYC िा ठे्गाना सिावेश हुनुप्छ्ट। िपाईंले NYS DOH बाट थप कनफरिेसन प्राप्त ्गनु्टहुने्छ जसले िपाईंलाई आफनो दानलाई सीमिि ्गन्ट अवसर प्रदान ्गनने्छ। 
तपाईं 18 वष्ड वा बदि उमेरको हुन्हुनछि र रोनेट लाइफ रेलज्ट्रीमा थनपन चाहन्हुनछि? हो:  

12. भाषा प्राथममकता (ASL सम्हि): _________________________________________________________________________________

IDNYC-1 (TU) 

पदहलो आवेदन (नन:श्लक)

कार्ड कनफरमेसन पररवत्डन (नाि वा ठे्गाना पररवि्टन ्गन्टका लाम्ग रना्ट केनद्रिा मिमि सक्कएको IDNYC काड्ट ल्याउनुप्छ्ट।)

कार्ड हराएको / चोररएको / नबग्ेको  (्हराएको, िोररएको वा मबग्केो काड्ट्हरूको प्रमिट्थापन IDNYC को मवत्ती्य रना्ट मवरा्गिा उपलब् हुन्छन।् आवेदकले औपिाररक शयूलक ्ुछट 
करठनाईिा ्हट्िाक्षरिा न्गदा्टसमि $10 डलर शयूलक लाग्छ।

आवेदकको ्हट्िाक्षर 

/ िम्हला पुरूर

M M D D Y Y Y Y/ / 

्छामपएको प्रथिाक्षर सम्हिको ्हट्िाक्षर: 

M M D D Y Y Y Y/ / 

1. ददइएको नाम(हरू): 

2. थर(हरू): 

3. अनर प्ररोग भएका सबै नाम(हरू): ________________________________________________________________________________

4. ठेगाना: 

स्हर: 

पम्छललो नाि (थर)

खैरो

M



फोटो पदहचान वा ननवासको प्रमाण नभएका असक्षमता भएका आवेदकहरू 

कुन ैपमन उिरेका फोटो पम्हिान वा मनवासको प्रिाण नरएका असक्षििा्हरू रएका आवेदक्हरूले ्यक्द ट््या्हारकिा्टकोसाथिा आवेदकस्ँगको समबन्को प्रिाण प्रट्ििु ्गन्ट सकेिा आवेदन क्दन 
सके््छन।् कुन ैपमन उिरेका आवेदक्हरूको लाम्ग ्योग्य ट््या्हारकिा्ट्हरूिा ्यी सिावेश हुन्छन:् नवकासातमक असक्षमता भएका व्यक्तिहरूका लानग NY राज्य का्या्टल्य (OPWDD), NYS 
ट्वाट््थ्य मवरा्ग (NYS DOH), न्ययू्योक्ट  राज्य िानमसक ट्वाट््थ्य का्या्टल्य (NYS OMH), NYC ट्वाट््थ्य िथा िानमसक ट्व््छिा मवरा्ग (NYC DOHMH), ACS, मनरद्टष्ट ्गररएका 
ACS फोट्टर ट््या्हार एजेनसी वा OPWDD, NYS DOH वा NYC DOHMH प्रदा्यकका का आम्काररक कि्टिारी्हरूका साथ ैOPWDD, NYS OMH, NYS DOH वा NYC 
DOHMH द्ारा सञ्ामलि, प्रिामणि वा मवत्त व्यवट्था ्गररएका आवासी्य ट््या्हार समुव्ा्हरूका कि्टिारी्हरू; नवकासातमक असक्षमता भएका आवेदकसँग सगँ ैबस्न OPWDD ले ननधा्डरण 
गरेका व्यक्तिहरू; वा आवेदकको सामालजक सर्क्षा प्रनतननक्ध प्रापक (Payee)।

कार्डहरूको प्रनत्थापन 

सेवाननवृत्त सैननकको पद 

घरबारनबहरीन वा घरेलू हहंसाबाट आलरितहरूका आवेदकहरूका लानग ननवास 

्राहारकता्डसँग आवेदन ददन ेसबै आवेदकहरू 

फोटो पदहचान वा ननवासको प्रमाण नभएका 14 देलख 21 वष्डसममका आवेदकहरू 

उमेरको आवशरकता 

नामहरूको एकरूपमा 

तपाईंल ेIDNYC कार्डको आवेदन ददन ननम्न मापदणर पूरा गन््डपछि्ड: 

Bill de Blasio 
Mayor 

1. कममििा 3 पम्हिान प्रिामणि पोइनट र बसोबास प्रिामणिको कममििा 1 पोइनट सम्हि का्गजाि्हरूको कममििा 4 पोइनट्हरू। 

2. आवेदक ट््या्हारकिा्टको साथिा नर्हकेो खणडिा पेश ्गररएका का्गजाि िध्ये 1 िा फोटो हुनुप्छ्ट। 

3. पेश ्गररएको का्गजाि्हरू िध्ये कममििा 1 िा जनि मिमि सिावेश हुनुप्छ्ट। 

IDNYC का्गजाि स्हा्यकिा मवशेर रूपिा उमललमखि बा्हके कुनै पमन मिमि सक्कएका का्गजाि्हरू ट्वीकार ्गररने्ैछन। 

ियूल का्गजाि्हरू र जारी ्गनने एजेनसीले प्रिामणि ्गरेका प्रमिमलमप्हरू िात्र ट्वीकार ्गररने्छ; लेमिनेसन ्गररएका का्गजाि्हरू ्यक्द मिनी्हरूलाई िौमलक रूपिा लेमिनेसन 
्गरी जारी ्गररएको रए िात्र ट्वीकार ्गररने्छ।

IDNYC काड्टको लाम्ग आवेदन क्दने न्ययूनिि उिेर 14 वर्ट ्हो। 14 वर्ट र सोरनदा िामथका आवेदक्हरूले कानयूनी अमररावक वा ट््या्हारकिा्ट मबना आवेदन क्दन सके््छन्। 

िपाईं ्यु.एस सेवामनवृत्त सैमनक हुनुहुन्छ रने िपाईंको IDNYC काड्टको अ्गामडको रा्गिा “सेवामनवृत्त सैमनक” हुने्छ। आवेदन क्दनका लाम्ग, िपाईंसँ्ग IDNYC का्गजाि स्हा्यकको 
सेवामनवृत्तको प्रिाण मट्थमि सेकसनिा सयूिीबद्ध कुनै एक का्गजािको िौमलक वा प्रिामणि प्रमिमलमप हुनुप्छ्ट। िपाईंलाई सैमनक सेवाको प्रिाण प्राप्त ्गन्टका लाम्ग स्हा्यिा िाम्हन्छ 
रने, Mayor’s Office of Veterans’ Affairs िद्दि ्गन्ट सक्छ। िपाईं मिनी्हरूिा अनलाइनिा www.nyc.gov/veterans ्गइ वा by 212-442-4171 िा कल ्गरी पुग्न 
सकु्हुन्छ।

आवेदकले शुलक मिन्ट करठनाइ रएको स्हिमि न्गरेको रएिा ्हराएको, िोररएको वा मबग्ेको काड्टको प्रमिट्थापनको आवेदनको लाम्ग $10 डलर शयूलक लाग्छ। प्रमिट्थापन काड्ट्हरू 
IDNYC मवत्त रना्ट काड्ट्हरू मवरा्ग (Finance Enrollment Centers) िा िात्र उपलब् हुन्छन्। 

फोटो पम्हिान वा मनवासको प्रिाण नरएका 14 दमेख 21 वर्टसमिका आवेदक्हरूले ्यक्द ट््या्हारकिा्टकोसाथिा आवेदकसँ्गको समबन्को प्रिाण प्रट्िुि ्गन्ट सकेिा आवेदन क्दन सके््छन्। 
्योग्य ट््या्हारकिा्टिा जनि क्दने आिाबुवा, पालन-पोरण ्गनने अमररावक, सौिेनी आिाबुवा, कानयूनी अमररावक, कानयूनी संरक्षक, फोट्टर ट््या्हार आिाबुवा, बालबामलकाको सेवा्हरूको 
लाम्ग ्यु.एस ट्वाट््थ्य िथा िानवी्य सेवा मवरा्ग, शरणाथथी पुनट्था्टपना का्या्टल्यद्ारा मन्युक्त ्गररएका NYC प्रशासन (ACS) का अम्काररक कि्टिारी वा ACS फोट्टर ट््या्हार 
एजेनसी, वा नाबालकको व्यट्क उत्तरदा्यी प्छ्टन्। 

घरबारमब्हीन वा घरेलयू ह्हसंाबाट आमरिि्हरूका आवेदक्हरू बा्हके समपयूण्ट IDNYC आवेदक्हरूले आफनो ्गृ्ह ठे्गाना उपलब् ्गराउनु आवश्यक प्छ्ट। घरबारमब्हीन शेलटरिा बसोबास 
्गनने आवेदक्हरूले मिनी्हरू शेलटरिा कममििा 15 क्दन दमेख बमसर्हकेो र शेलटरले मनवासी्हरूलाई कममििा 30 क्दनका लाम्ग बस्न अनुिमि क्दन्छ रन्ने उललेख ्गररएको शेलटरको 
ठे्गानासम्हिको पत्र उपलब् ्गराउन सक्छ। ्गृ्ह ठे्गाना नरएको वा घरेलयू ह्हसंाको आमरिि आवेदकले न्ययू्योक्ट  स्हरमरत्रको मनवासी रएको प्रिामणि ्गनु्टप्छ्ट िर आवेदकको Care-
of ठे्गानाको रूपिा ्गैर-नाफाियूलक संट्था वा ्ारि्टक संट्थाको ठे्गानालाई काड्टिा दखेाउन मडजाइन ्गन्ट सक्छ। कुनै अवट्था्हरूिा ठे्गाना नदखेाउने वा Care-of ठे्गाना दखेाउने 
IDNYC काड्ट्हरूलाई ट्वीकार न्गररनसके््छ। 

आवेदकले उ वा उनी NYS ठे्गाना ्गोपनी्यिा का्य्टक्रिको म्हट्सा वा घरेलु ह्हसंाको कारण NYC शेलटरिा बसोबास ्गनने ्गरेको प्रिाण उपलब् न्गराउँदासमि पोट्ट बाकस नमबरलाई 
अनुिमि ददइँदनै। 

IDNYC ले एकअका्टसँ्ग िेलखाने नाि्हरू रइका का्गजाि्हरू ट्वीकार ्गनने्छ। IDNYC काड्टिा िपाईंको पम्हिानको प्रिाण क्दने उच्च ियूल्यामङकि का्गजाि (जट्िै पासपोट्ट, सवारी 
िालक अनुिमि पत्र, जनिदिा्ट प्रिाण-पत्र, कनसुलर आइडी आक्द) िा सयूिीबद्ध नाि हुने्छ िापमन िपाईंले नाि पररवि्टनको अदालिको आदशे, मववा्ह दिा्टको प्रिाण-पत्र, वा कानयूनी 
रूपिा नाि पररवि्टन ्गररएको अन्य सरकारद्ारा जारी ्गररएको का्गजाि पमन प्रट्िुि ्गन्ट सकु्हुन्छ। आवेदकले सिान नमबरको पोइनटको िान राख्े दईुवटा उट्िै का्गजाि्हरू पेश ्गरेको 
अवट्थािा, IDNYC आवेदनले फोटो सिावेश रएको का्गजाििा रएको नािलाई प्रदश्टन ्गनु्टप्छ्ट। 

ट््या्हारकिा्टसँ्ग आवेदन क्दने सबै आवेदकले जनि मिमि सम्हिको पम्हिान खुलने कममििा 2 पोइनटको का्गजाि्हरू उपलब् ्गराउनुप्छ्ट। आवेदक र ट््या्हारकिा्टले IDNYC का्गजाि 
स्हा्यक ट््या्हारकिा्ट सेकसनिा सयूिीबद्ध ्गरे अनुसारको ट््या्हारकिा्टसँ्गको समबन्को प्रिाण उपलब् ्गराउनुप्छ्ट। ट््या्हारकिा्टले फोटो पम्हिान सम्हि उसको/उनको आफनो पम्हिान 
प्रिामणि हुने का्गजाि्हरूको 3 पोइनट उपलब् ्गराउनुप्छ्ट। आवेदकले मनवास प्रिाणको का्गजाि पेश ्गन्ट असिथ्ट हुन्छ रने, ट््या्हारकिा्टले IDNYC का्गजाि स्हा्यकिा सयूिीबद्ध 
मनवास प्रिाणको का्गजाि्हरू प्र्यो्ग ्गरी आफनो मनवासको प्रिाण ट्थामपि ्गन्ट सक्छ र आवेदक ट््या्हारकिा्टसँ्गै बट््छ रनी साक्षी उपलब् ्गराउन सक्छ।

IDNYC आवेदन ननददेशनहरू 


