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Apat (4) na Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng  
    Pagkakakilanlan at Paninirahan 

• Banyagang national ID card (hindi nababasa ng machine) 
• Banyagang sertipiko ng kapanganakan 
• Banyagang photo ID card ng militar 
• Banyagang lisensya sa pagmamaneho (hindi nababasa ng machine) 
• ID Card mula sa edukasyonal na institusyon: elementarya, mataas na 

paaralan, unibersidad, kolehiyo at post-secondary na mga paaralan 
• Diploma mula sa mataas na paaralan sa U.S., programang kapareho  

ng mataas na paaralan, o postsecondary na paaralan sa U.S., kolehiyo  
o unibersidad 

• U.S. school transcript mula sa mataas na paaralan o post-secondary na 
paaralan, kolehiyo o unibersidad 

• NYS EBT card na walang larawan 
• NYC SYEP ID card 
• U.S. union photo ID 
• ID card ng empleyado, consultant o miyembro ng lupon mula sa 

organisasyong matatagpuan sa U.S., kasama ang ID ng klerigo 
• Sertipiko ng kasal, sibil na pagsasama, domestic partnership o diborsyo 
• MTA MetroCard para sa mga May-edad at mga Taong May Kapansanan 
• MTA Access-A-Ride ID card 
• NYC Parks Recreation Center Membership card 
• U.S. voter registration card 
• U.S. Selective Service Registration card 
• Medicare card 
• U.S. ITIN card 
• Ang sertipiko ng kapanganakan ng iyong anak (dapat nakatala ang 

aplikante bilang magulang sa laman) 
• ID card na may larawan ng NYS OMH facility 

IDNYC-1A (7) 

Gabay sa Dokumento ng Aplikante sa IDNYC 

Dapat na maabot mo ang mga sumusunod na saligan sa pag-aplay para sa isang IDNYC card: 
1. Di bababa sa 4 na puntos ng mga dokumento na may kahit 3 puntos na nagpapatunay sa pagkakakilanlan at kahit 1 puntos na 

nagpapatunay ng paninirahan sa NYC. 
2. Kahit 1 sa mga dokumentong isinumite ay dapat na mayroong larawan, malibang ang aplikante ay may kasamang tagapangalaga. 
3. Kahit 1 sa mga dokumentong isinumite ay dapat maglakip ng petsa ng kapanganakan. 
4. Ang aplikante ay dapat hindi bababa sa 14 na taong gulang upang mag-aplay para sa isang IDNYC card. 

Walang expired na mga dokumento ang tatanggapin maliban sa partikular na nabanggit sa ibaba.  
Tanging mga orihinal na mga dokumento at mga kopyang sertipikado ng ahensyang naglabas nito ang tatanggapin; ang mga 
nakalamina na mga dokumento ay tatanggapin lamang kung ang mga ito ay orihinal na inilabas sa anyong nakalamina. 

ANG NASA IBABA AY LISTAHAN NG MGA DOKUMENTONG MAGAGAMIT MO UPANG MAG-APLAY PARA SA IYONG IDNYC CARD. 

MATATAGPUAN ANG KARAGDAGANG IMPORMASYON SA WEBSITE NG IDNYC SA WWW.NYC.GOV/IDNYC 

PARA SA MGA INSTRUKSYON SA PAG-AAPLAY MANGYARING TINGNAN ANG LIKOD NG APLIKASYON SA IDNYC.

• Lisensya sa Pagmamaneho mula sa NYS DMV o Learner's Permit na may 
kasalukuyang address sa NYC. Ang expired na lisensya/permit mula sa NYS 
DMV ay tatanggapin kung iniharap na may hindi expired na pansamantalang 
lisensya/permit mula sa DMV na nagtataglay ng parehong numero ng ID. 

• ID card ng hindi nagmamaneho mula sa NYS DMV na may kasalukuyang 
address sa NYC. Ang expired na ID card ng hindi nagmamaneho mula 
sa NYS DMV ay tatanggapin kung iniharap na may hindi expired na 
pansamantalang ID card mula sa DMV na nagtataglay ng parehong numero 
ng ID tulad ng ID card. 

• Lisensya sa Pagmamaneho o ID card ng Hindi Nagmamaneho mula sa U.S. 
Department of State na may kasalukuyang address sa NYC 

• IDNYC card na may kasalukuyang address ng tirahan 
• NYC Police Department (NYPD) Restricted Handgun License na may 

kasalukuyang address sa NYC 

• U.S. Passport o U.S. Passport Card 
• Banyagang Passport (nababasa ng machine) 
• Lisensya sa pagmamaneho mula sa Estado ng U.S. o learner's permit na 

photo ID 
• ID card mula sa Estado ng U.S. 
• U.S. Permanent Resident Card (Green Card) 
• Sertipiko ng Pagkamamamayan/Naturalisasyon sa U.S. 
• U.S. Merchant Mariner Credential 
• Lisensya sa Pagmamaneho o ID card ng Hindi Nagmamaneho mula sa U.S. 

Department of State na walang kasalukuyang address ng tirahan 
• NYS Department of Corrections and Community Supervision (DOCCS) 

Released Offender ID card (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• NYS Unified Court System Attorney Secure Pass ID card 
• Karaniwang Access Card (para sa aktibong tungkulin, retirado, o reserbang 

tauhan ng militar) 
• Kasalukuyang Permit sa Trabaho sa U.S. 
• U.S. Tribal ID 
• NYS Electronic Benefit Transfer (EBT) card/CBIC na may larawan 
• IDNYC card na walang kasalukuyang address ng tirahan 

• Banyagang lisensya sa pagmamaneho (nababasa ng machine) 
• Banyagang national ID card (nababasa ng machine) 
• Social Security Card 
• U.S. ITIN Assignment Letter 
• U.S. Uniformed Services ID 
• NYS Education Department Professional ID card 
• NYC Department of Education (DOE) Student Verification Form 

(nagpapatunay rin ng paninirahan) 
• NYC Summer Youth Employment Program (SYEP) Verification Form 

(nagpapatunay rin ng paninirahan) 
• I-94 Form inilabas ng U.S. Department of Homeland Security na may 

larawan at tatak ng daliri 
• Pansamantalang Lisensya sa Pagmamaneho mula sa NYS DMV, Learner's 

Permit, o ID card ng Hindi Nagmamaneho 
• Abiso ng Pag-aproba sa Form I-797, I-797A, I-797B o I-797D inilabas ng U.S. 

Citizenship and Immigration Services (USCIS) 

• Banyagang Passport (hindi nababasa ng machine) 
• Nag-expire na U.S. Passport o Passport Card (hanggang 3 taong expired; 

nababasa ng machine) 
• Nag-expire na banyagang passport (hanggang 3 taong expired; nababasa 

ng machine) 
• Pang-konsulado na ID card 
• ID Card ng U.S. Veterans na inilabas ng VA 
• Health ID Card ng U.S. Veterans na inilabas ng VA 
• ID ng Empleyado ng pederal, estado o lokal na pamahalaan ng U.S. 
• Sertipiko ng Kapanganakan sa U.S. 
• Visa na inilabas ng Departamento ng Estado ng U.S. 
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Department of Probation (DOP) 

Katibayan ng Katayuan ng Beterano (Kailangan Mo Lamang ng Isa) 

Kaugnayan sa Tagapangalaga - Katibayan ng kaugnayan  
sa pagitan ng tagapangalaga at aplikante

Isang (1) Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Paninirahan 

• Ang mga kliyente ng DOP ay maaaring mag-aplay sa anumang enrollment 
center ng IDNYC gamit ang DOP Verification Form na makukuha sa 
anumang lokasyon ng DOP sa NYC. 

• Cable, telepono, o bill o statement ng utilidad (pinetsahan sa loob ng  
60 araw) 

• Kasalukuyang upa sa residensyal na ari-arian 
• Statement ng buwis ng lokal na ari-arian (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Resibo ng bayad sa mortgage ng ari-arian (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Bill, statement o abiso ng account sa banko, pananalapi o credit card 

(pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Stub ng sweldo sa trabaho (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Statement, bill o rekord mula sa isang institusyong pangkalusugan 

(pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Mga subpena ng hukuman o utos ng korte na inilabas ng NYS (kabilang ang 

mga korte sa NYC) o pederal na korte (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Mga IRS Form W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, at 1095-C (tinanggap 

hanggang Abril 15 ng taon na sumusunod sa taon ng buwis sa form) 
• Tax return na may katibayan ng pag-file (pinetsahan sa loob ng 1 taon ng 

petsa ng pag-file) 
• Liham o dokumento na inilabas ng IRS o ng NYS Department of TaxatIon 

and Finance (DFT) (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Bill, statement o rekord ng seguro (may-ari ng bahay, buhay, umuupa, 

sasakyan, segurong pangkalusugan; pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Liham mula sa NYCHA (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• NYCHA Lease Addendum at Abiso ng Pag-upa (pinetsahan sa loob ng  

1 taon) 
• Kompirmasyon sa Pagpapalit ng Address ng USPS (pinetsahan sa loob ng 

60 araw) 
• NYC HPD Section 8 Rent Breakdown form (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• “Ulat ukol sa Tugon sa Hiling para sa Pagkalkula ng Badyet” ng HRA 

(pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• ID card na may larawan ng NYS OMH facility inpatient 
• “Verification of Release” form na inilabas ng U.S. HHS/ORR (pinetsahan sa 

loob ng 1 taon) 
• U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Order of Supervision 

(pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Pansamantalang Lisensya sa Pagmamaneho mula sa NYS DMV, Learner's 

Permit, o ID card ng Hindi Nagmamaneho 
• Notice of Decision or Determination (NOD) of Developmental Disability na 

inilabas ng NYS OPWDD (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Liham ng kompirmasyon sa paninirahan para sa mga United Nations (UN) 

diplomat at kanilang mga pamilya (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Liham para sa magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral na naka-enroll sa 

Head Start, Early Learn, o anumang paaralan ng NYC DOE (pinetsahan 
sa loob ng 60 araw). Dapat magbigay ang aplikante ng katunayan ng 
kaugnayan sa mag-aaral. 

• Liham para sa mag-aaral o magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral na naka-
enroll sa isang pribado o paaralan ng parokya (pinetsahan sa loob ng 60 
araw). Kung ang aplikante ay magulang ng isang mag-aaral dapat siyang 
magbigay ng katunayan ng kaugnayan sa mag-aaral. 

• Liham mula sa ACS o ahensya ng ampunan ng ACS (pinetsahan sa loob ng 
60 araw) 

• NYC DOE Student Verification Form (makukuha sa mga paaralan ng DOE) 
• SYEP Verification Form 
• Liham mula sa kanlungan ng mga walang tahanan sa NYC (dapat na 

nagsasaad na nanatili ang aplikante sa kanlungan nang 15 araw at ang 
kanlungan ay nagpapahintulot sa mga residente na manatili nang higit sa  
30 araw) 

• Liham mula sa pasilidad ng pangangalaga sa sambahayan na 
pinamamahalaan, sertipikado, o pinopondohan ng NYS OPWDD, NYS OMH, 
NYS DOH o NYC DOHMH (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 

Mga Asawa at Kapareha sa Bahay: Ang mga aplikante na hindi 
nakapagpatunay ng paninirahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa 
sa mga dokumento sa itaas na may sarili nilang pangalan, ay maaaring 
magharap ng isang dokumento na may pangalan ng kanilang asawa o 
kapareha sa bahay at alinman sa (1) sertipiko ng kasal, sibil na pagsasama, 
o domestic partnership, o (2) sertipiko ng kapanganakan ng anak, na 
nagpapakita ng kaugnayan ng aplikante sa asawa o kapareha sa bahay. 
Dapat ding iharap ng aplikante ang isang patotoo na nilagdaan ng asawa o 
kapareha sa bahay na nagpapatunay na sila ay nakatira kasama ang aplikante.

• Ang "Care-of na Sulat" na ibinigay ng non-profit na organisasyon o 
relihiyosong institusyon sa NYC na nagseserbisyo sa mga indibidwal na 
walang tirahan o nakaligtas sa karahasan sa tahanan. Ang organisasyon 
ay dapat na kasalukuyang tumatanggap ng pondo ng Lungsod. Dapat na 
ipinakikita ng liham na nakatanggap ng mga serbisyo ang aplikante mula sa 
organisasyon sa nakalipas na 60 araw at maaaring gamitin ang address ng 
organisasyon para sa layunin ng koreo (pinetsahan sa loob ng 14 araw).  
Ang address sa card ay naka-"Care-of" sa organisasyon. 

• Liham mula sa ahensya ng Lungsod, non-profit na organisasyon o 
relihiyosong organisasyon sa NYC na naglalaan ng mga serbisyo sa mga 
indibidwal na walang tirahan (pinetsahan sa loob ng 30 araw). Walang 
address na makikita sa card. 

• Liham mula sa ahensya ng Lungsod, non-profit na organisasyon o 
relihiyosong organisasyon sa NYC na naglalaan ng mga serbisyo sa mga 
indibidwal na walang tirahan (pinetsahan sa loob ng 30 araw). Walang 
address na makikita sa card. 

• Liham na inilabas ng isang ospital o health clinic sa NYC (pinetsahan sa loob 
ng 30 araw). 

Dapat magbigay rin ang aplikante ng kahit na 2 puntos na nagpapatunay ng 
pagkakakilanlan, kabilang ang DOB. Dapat magbigay ang tagapangalaga 
ng hindi bababa sa 3 puntos na nagpapatibay ng kanyang sariling 
pagkakakilanlan, kabilang ang photo identification. Ang edad ng mga 
aplikante na makakagamit ng bawat dokumento ay nakasaad sa loob ng 
panaklong. 
• Sertipiko ng kapanganakan ng aplikante (21 taon pababa) 
• Atas ng pag-aampon, sertipiko ng pag-aampon, o Ulat ng Pag-aampon ng 

NYS DOH (21 taon pababa) 
• Form sa Pagkilala ng Pagka-ama na inilabas ng NYC DOHMH at NYS OTDA 

(21 taon pababa) 
• Liham mula sa ACS o ahensya ng ampunan ng ACS (21 taon pababa) 
• Utos ng Korte sa Pagka-ama/Pag-alam ng Relasyon (21 taon pababa) 
• Sertipiko ng kapanganakan ng aplikante at sertipiko ng kasal, sibil na 

pagsasama, o domestic partnership ng stepparent (21 taon pababa) 
• “Verification of Release” form na inilabas ng U.S. HHS/ORR (21 taon pababa) 
• Banyagang utos ng korte na nagtatalaga sa tagapangalaga bilang legal na 

tagapag-alaga ng aplikante (21 taon pababa) 
• Utos ng korte ng U.S. na nagtatalaga sa tagapangalaga bilang legal na 

tagapag-alaga, custodian o conservator ng aplikante (anumang edad) 
• Notice of Decision or Determination (NOD) of Developmental Disability na 

inilabas ng NYS OPWDD (anumang edad) 
• Liham mula sa isang pasilidad ng pangangalaga sa sambahayan (pinetsahan 

sa loob ng 60 araw; anumang edad) 
• Liham mula sa SSA na nagpapatunay sa indibidwal na tagapangalaga  

bilang Representative Payee ng aplikante (pinetsahan sa loob ng 1 taon; 
anumang edad) 

• Liham mula sa SSA na nagpapatunay sa organisasyon bilang Representative 
Payee ng aplikante (pinetsahan sa loob ng 1 taon) AT isang liham mula sa 
organisasyon na nagpapatunay na ang empleyado/kinatawan ay awtorisado 
na katawanin ang aplikante (pinetsahan sa loob ng 60 araw; anumang 
edad) 

• Liham mula sa NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, o isa sa 
kanilang mga provider (pinetsahan sa looob ng 60 araw; anumang edad) 

• DD 214: Sertipiko ng Paglabas o Pagpapauwi mula sa Aktibong Tungkulin 
• DD 2 (Retirado): US Uniformed Services ID card (Retirado) 
• VIC/VHIC: Veterans Affairs Hospital ID card 
• NGB-22: National Guard Bureau Report of Separation and Record of 

Service 
• Lisensya sa Pagmamaneho mula sa NYS DMV o ID ng hindi nagmamaneho 

na may Titulo ng Beterano 
• IDNYC card na may Titulo ng Beterano 
• Patotoo mula sa Mayor’s Office of Veterans’ Affairs (MOVA) na 

nagpapatunay ng serbisyong militar 

Bill de Blasio 
Mayor  


