
اختیاری)ذیل میں صرف وہی معلومات ُپر کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ کارڈ پر نظر آئے( 

سابق فوجی 

ہنگامی رابطہ 

عضو اور نسیج کا عطیہ 

زبان

استناد 

درخواست دہندہ کی معلومات 

صرف دفتری 
استعمال کے 

لیے

معرفت:  تاریخ: 
کیئر - آف تنظیم کا نام بتائیں 

پتہ مٹائیں 
لینڈ الئن 

- - فون:

دعوی کی قسم- ایک منتخب کریں: 

N Y

سسسسممد

IDNYC درخواست 

برو )  ایک پر نشان لگائیں(: 

زپ کوڈ: 

9. فون: 

5. جنس: 

10. ای میل:________________________________________________ 

7. آنکھ کا رنگ: 

6. تاریخ پیدائش: 

8. اونچائی: 

نمبر، اسٹریٹ

صوبہ: 

اسٹیٹن آئلینڈ کوئنز  بروکلن برونکس 

 - -

 /

اپارٹمنٹ # / فلیٹ۔ / سوئیٹ / یونٹ/ کمرہ۔

دوبارہ درخواست دینا)درخواست دی ہے لیکن کبھی بھی کارڈ نہیں مال؛ مفت( 

منہیٹن 

انچ فٹ 

 بتایا نہیں گیا 

کثیر رنگیبھورا سبز  نیال سیاہ بادامی 

اگر آپ سابق فوجی ہیں جس نے امریکہ کے مسلح افواج، نیشنل 
گارڈ، یا ریزروس میں خدمات انجام دی ہیں اور کارڈ کے اوپر "سابق 

فوجی" پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر نشان لگائیں۔ 

_________ )دستخط( مجھے متعدد خصوصی مراعات کے لیے اہل ہونے کے لیے، جس میں سابق فوجی 
والے فائدے شامل ہیں لیکن یہ ایک سابق فوجی کے عہدے )اختیاری( والے IDNYC کارڈ کے حامل کے بطور حق 

حاصل کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، اپنی مدد کے لیے میں IDNYC کو اپنے نام اور IDNYC نمبر کو ادارے، 
بشمول نجی کمپنیوں کو اشتراک کرنے کی بھی منظوری دیتا ہوں۔ 

11. استناد میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نیویارک شہر میں رہتا ہوں؛ میری عمر کم از کم 14 سال ہے؛ اور جمع کیے گئے تمام دستاویزات اور اس درخواست پر دیے گئے بیانات میرے تمام تر علم و 
یقین کے مطابق درست ہیں۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست پر دستخط کرکے میں سٹی آف نیویارک کے ذریعہ اپنی جمع کردہ معلومات کی تصدیق یا توثیق کے لیے تفتیش کی اجازت دیتا 

ہوں۔ اگر میں نے پہلے IDNYC کارڈ کے لیے درخواست دی ہے اور یہ مجھے موصول ہوگیا ہے تو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اصل کارڈ کی مدت ختم ہوگئی ہے، وہ گم، چوری یا نقصان زدہ ہوگیا ہے۔ 

14. کارڈ پر ایک ہنگامی رابطہ نامزد کریں:

پہال نام
IDNYC درخواست کی منظوری جمع کردہ دستاویزات کے حسب ضرورت اور قانون کے مطابق ہونے سے مشروط ہے۔

 - - فون: 

 ______________________________________________________________ عطیہ دہندہ کی منظوری کے دستخط:

13. ڈونیٹ الئف رجسٹری )زندگی کے عطیہ کی رجسٹری(: نیویارک ریاست محکمۂ صحت )NYS DOH( ڈونیٹ الئف رجسٹری میں اندراج کے لیے، "ہاں" والے خانے پر نشان لگائیں اور اپنے نام کے دستخط 
کریں۔ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ 18 سال یا زیادہ عمر کے ہیں؛ اپنے تمام عضو اور نسیجوں کو پیوندکاری، تحقیق، یا دونوں کے لیے عطیہ دینے کی منظوری دیتے ہیں؛ NYS DOH میں اندراج کے لیے سٹی 

آف نیویارک کو اپنا نام اور قابل شناخت معلومات منتقل کرنے کی اجازت دیتے ہیں؛ اور NYS DOH کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی موت کے بعد، ان معلومات کو وفاقی طور پر منضبط عطیہ دہندہ 
تنظیموں اور NYS سے الئسنس یافتہ نسیجوں اور آنکھوں کے بینکوں اور ہسپتالوں کو ان معلومات تک رسائی فراہم کرے۔ آپ کے IDNYC کے سامنے والے حصے پر"عضو کا عطیہ دہندہ" چھپا ہوگا۔ اہل 

ہونے کے لیے، ضروری ہے کہ آپ کے IDNYC میں ایک پتہ ضرور شامل ہو۔ آپ کو NYS DOH سے اضافی تصدیق موصول ہوگی، جو آپ کے عطیے کو محدود کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔ 
کیا آپ کی عمر 18 سال یا زیادہ ہے اور کیا آپ ڈونیٹ الئف رجسٹری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں:  

____________________________________________________________________________:)ASL 12. زبان سے متعلق ترجیح )بشمول

IDNYC-1 (U) 

پہلی درخواست )مفت(

کارڈ کی معلومات میں تبدیلی )مفت( )نام یا پتے میں تبدیلی کے لیے انرولمنٹ سنٹر پر پرانا IDNYC کارڈ اپنے ساتھ ضروری الئیں۔( 
گمشدہ کارڈ/ چوری شدہ / نقصان زدہ  )گمشدہ، چوری شدہ یا نقصان زدہ کارڈز کی تبدیلی صرف IDNYC ڈپارٹمنٹ آف فائنانس انرولمنٹ سنٹرز میں دستیاب ہے۔ 

اس کے لیے 10$ کی فیس ہے یا پھر درخواست دہندہ مفلسی کے سبب فیس سے استثناء پر دستخط کرتا ہے۔(

درخواست دہندہ کا دستخط 

 / مردخاتون 

سسسسممدد  / /

ضروری چیزوں کو پرنٹ کریں: 

سسسسممدد  / /

1. دیا گيانام: 

2. سرنام: 

 _________________________________________________________________________________ 3. استعمال کردہ دیگر تمام نام:

4. پتہ: 

شہر: 

آخری نام

بھورا

د



باتصویر شناخت یا رہائش کے ثبوت کے بغیر معذور درخواست دہندگان 
عمر سے قطع نظر، معذور درخواست دہندگان جن کے پاس تصویری شناخت نامے یا پتہ کا ثبوت نہیں ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں اگر وہ نگراں کے ساتھ ہوں جو درخواست 
دہندہ سے رشتے کا کوئی ثبوت دکھا سکے۔ کسی بھی عمر کے درخواست دہندگان کے لیے اہل نگرانوں میں شامل ہیں: نشونما سے متعلق معذوریوں والے افراد کے لیے این وائی 
اسٹیٹ آفس فار پیپل )OPWDD( کے مجاز مالزمین، NYS ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ )NYS DOH(، نیویارک اسٹیٹ آفس فار مینٹل ہیلتھ NYC ،)NYS OMH( ڈپارٹمنٹ آف 

ہیلتھ اور مینٹل ہائجین NYC DOHMH(، ACS(، ایک نامزد ACS رضاعی نگہداشت کی ایجنسی، یا OPWDD، NYS DOH یا NYC DOHMH فراہم کنندہ، بشمولرہائشی 
نگہداشت کی سہولت کے ذریعہ چالئے جانے والے مالزمین ، OPWDD، NYS OMH، NYS DOH یا NYC DOHMH کے ذریعہ سند یافتہ یا فنڈ یافتہ؛ درخواست دہندہ کا 

دوسرے کے ساتھ رہنا جس کا تعین OPWDD کے ذریعہ نشونما کی معذوری والے شخص کے بطور کیا گیا ہے؛ یا درخواست دہندہ کا سوشل سیکیورٹی کا نمائندہ وصول کنندہ۔ 

کارڈز کی تبدیلی 

سابق فوجی کا عہدہ 

بے گھر یا خانگی تشدد کے متاثرین درخواست دہندگان کے لیے رہائش 

نگراں کے ساتھ درخواست دینے والے سبھی درخواست دہندگان 

باتصویر شناخت یا رہائشی ثبوت کے بغیر 21-14 سال کی عمر کے درخواست دہندہ 

عمر کا تقاضہ 

ناموں کی یکسانیت 

IDNYC کارڈ کے لیے درخواست دینے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ درج ذیل معیارات کی تکمیل کریں: 

 ،Bill de Blasio
میئر 

1. دستاویزات کے کم از کم 4 پوائنٹس، جس میں کم از کم 3 پوائنٹس شناخت کی تصدیق کے لیے اور کم از کم 1 پوائنٹ رہائش کی تصدیق کے لیے شامل ہیں۔ 

2. جمع کردہ دستاویزات میں کم از کم 1 پر تصویر ضرور ہو، تاوقتیکہ درخواست دہندہ اور نگراں کے ساتھ نہ ہو۔ 

3. جمع کردہ دستاویزات میں سے کم از کم 1 پر تاریخ پیدائش شامل ہو۔ 

کوئی بھی مدت ختم شدہ دستاویزات قبول نہیں کیے جائیں گے تاوقتیکہ خاص طور پر IDNYC دستاویز سے متعلق رہنما میں بیان نہ ہو۔ 

صرف اصل دستاویزات اور جاری کنندہ ایجنسی کے ذریعہ تصدیق شدہ کاپیاں ہی قبول کی جائیں گی؛ لیمنیشن کیے ہوئے دستاویزات صرف ایسی صورت میں قبول 
کیے جائیں گے اگر وہ اصل میں لیمنیشن کی ہوئی حالت میں جاری کی گئی ہوں۔

IDNYC کارڈ کے لیے درخواست دینے کی کم از کم عمر 14 سال ہے۔ 14 سال یا زیادہ عمر کے درخواست دہندگان قانونی سرپرست یا نگراں کے بغیر درخواست دے سکتے ہیں۔ 

اگر آپ امریکی سابق فوجی ہیں تو آپ اپنے IDNYC کارڈ کے اوپر "سابق فوجی" پرنٹ کرواسکتے ہیں۔ درخواست دینے کے لیے، آپ کو IDNYC کے دستاویز سے متعلق رہنما میں 
سابق فوجی والی حیثیت کا ثبوت سیکشن میں درج دستاویزات میں سے ایک کے اصل یا مصدقہ کاپی کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کو اپنے ملٹری سروس کا ثبوت حاصل کرنے میں 

مدد کی ضرورت ہے تو، میئرز آفس آف ویٹرنز افیئرز مدد کرسکتا ہے۔ آپ ان تک آن الئن www.nyc.gov/veterans پر، یا 4171-442-212 پر کال کرکے رابطہ کرسکتے ہیں۔

گمشدہ، چوری شدہ، یا نقصان زدہ کارڈ کو تبدیل کرنے کی فیس 10$ ہے، یا پھر درخواست دہندہ مفلسی کے سبب فیس سے استثناء پر دستخط کرتا ہے۔ کارڈز کی تبدیلی 
صرف IDNYC ڈپارٹمنٹ آف فائنانس انرولمنٹ سنٹرز میں دستیاب ہے۔ 

21-14 سال کے درخواست دہندگان باتصویر شناخت یا رہائش کے ثبوت کے بغیر درخواست دے سکتے ہیں اگر وہ نگراں کے ساتھ ہوں جو درخواست دہندہ سے رشتے کا کوئی 
 ACS کے مجاز مالزم یا )ACS( کے ایڈمنسٹریشن فار چلڈرن سروسز NYC ،ثبوت دکھا سکے۔ ایک اہل نگراں حقیقی والدین، لے پالک والدین، سوتیلے والدین، قانونی والدین

کی رضاعی نگہداشت کی ایجنسی، یا نابالغ کے لیے امریکی محکمۂ صحت و انسانی خدمات، آفس آف ریفیوجی ری سیٹلمنٹ کے ذریعہ مقرر کردہ بالغ کفیل ہوتا ہے۔ 

سبھی IDNYC درخواست دہندگان کے لیے، ماسوا بغیر گھر کے پتے والے افراد اور خانگی تشدد کے متاثرین کے، اپنا گھر کا پتہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ بے گھر والی پناہ گاہ میں رہنے 
والے درخواست دہندہ پناہ گاہ کے پتہ کا خط فراہم کرسکتے ہیں، جو یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہاں کم از کم 15 دنوں تک رہے ہیں اور پناہ گاہ میں مکینوں کو کم از کم 30 دنوں 
تک رہنے کی اجازت ہے۔ ایسے درخواست دہندہ جن کے پاس گھر کا پتہ نہیں ہے یا وہ خانگی تشدد کا متاثر ہے، تو اسے نیویارک سٹی میں اپنی رہائش ثابت کرنے کی ضرورت ہے، 

لیکن وہ کسی غیر منفعتی ادارہ یا مذہبی ادارے کو نامزد کرسکتا ہے جس کا پتہ درخواست دہندہ کے کیئر آف پتے کے بطور پر کارڈ پر ظاہر ہوگا۔ ایسا IDNYC کارڈ جس پر کوئی 
پتہ ظاہر نہ ہو یا جس پر کیئر آف پتہ ظاہر ہو انہیں کچھ حالت میں قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ 

پی او باکسس کی تب تک اجازت نہیں ہے جب تک درخواست دہندہ یہ ثبوت فراہم نہیں کرتے ہیں کہ وہ NYS کے پتے کی رازداری کے پروگرام کا حصہ ہیں یا خانگی تشدد کا 
شکار ہونے کی وجہ سے NYC کے پناہ گاہ میں رہتے ہیں۔ 

IDNYC ایسے نام والے دستاویزات قبول کرے گا جو ایک دوسرے سے یکساں ہوں۔ IDNYC کارڈ پر وہی نام ہوگا جو آپ کے سب سے زیادہ اہم شناختی ثبوت والے دستاویز 
پر ہو )جیسے آپ کا پاسپورٹ، ڈرائیور الئسنس، سند پیدائش، قونصلر سے شناخت نامہ، وغیرہ( تاوقتیکہ آپ نام کی تبدیلی سے متعلق عدالتی فرمان پیش نہ کریں، سند 

پیدائش، یا دیگر سرکاری طور پر جاری کردہ دستاویز جو قانونی طور پر نام کی تبدیلی کی تصدیق کرتا ہو۔ اگر درخواست دہندہ دو ایسے دستاویزات پیش کرتا ہے جس کے لیے 
پوائنٹس کے نمبر برابر ہوں، تو IDNYC اپلیکیشن میں اس دستاویز کے نام کو ظاہر ہونے چاہئے جس میں تصویر شامل ہو۔ 

نگراں کے ساتھ درخواست دینے والے درخواست دہندہ کو کم از کم 2 پوائنٹس والے دستاویزات پیش کرنے چاہئے جو شناخت، بشمول تاریخ پیدائش فراہم کرتا ہو۔ درخواست 
دہندہ اور نگراں کو IDNYC کے دستاویز سے متعلق رہنما کے نگراں سیکشن کی فہرست کے مطابق نگراں کے رشتہ کا ثبوت بھی فراہم کرنا چاہئے۔ یہ ضروری ہے کہ نگراں ایسے 

دستاویزات کے کم از کم 3 پوائنٹس فراہم کرے جو اس کی شناخت کو ثابت کرتا ہو، جس میں تصویری شناخت بھی شامل ہے۔ اگر درخواست دہندہ رہائشی دستاویز سے 
متعلق ثبوت فراہم کرنے سے قاصر ہو تو، نگراں IDNYC کے دستاویز سے متعلق رہنما میں درج رہائش کے ثبوت والے دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رہائش کا ثبوت 

دے سکتے ہیں اور اس بات کی تصدیق فراہم کرسکتے ہیں کہ درخواست دہندہ نگراں کے ساتھ رہتا ہے۔ 

IDNYC کی درخواست سے متعلق ہدایات 


