
ברירה )ֿפיל נָאר די אינֿפָארמַאציע ווָאס איר ווילט זען אויֿפן קַארטע( 

וועטעראנס

עמערג’נסי קָאנטַאקט 

ָארגַאן אּון טידשּו דֹוניישון 

שּפרַאך

סערטיֿפיקיישון 

ַאּפליקַאנט אינֿפָארמַאציע 

 בלויז 
ָאֿפידשיַאל 

יוס

 :C / O דַאטע: 
נָאמען ֿפּון קער-ָאף ָארגַאניזיישון 

אויסלָאזן ַאדרעס 

 LL
- - טעלעֿפָאן:

טיּפ ַאּפליקַאציע - קלַײב אויס איינע 

N Y

ייייטטמ

IDNYC ַאּפליקַאציע 

בָארָאוג ) קלַײב איינער(: 

זיּפ קָאד: 

9. טעלעֿפָאן: 

5. מין: 

 ________________________________________________ 10. ע-מייל:

7. אויגן קוליר: 

6. געבורט דַאטע: 

8. ווּוקס: 

נּומער, גַאס

שטַאט: 

סטַאטען איסלַאנד קאוינס  ברוקלין ברָאנקס 

 - -

 /

ַאּפט # / ֿפל. / שטַאט / אוניט / צימער

צולייגן, געשיקט און דער קַארטע איז קיינמָאל ניט געקומען, אמזיסט 

מנהטן 

אינטש’ס ֿפיט 

 נישט בַאשטימען 

מולטי- גרָאי גרין  בלוי שווַארץ ברוין 
קוליר

 טשעק דָא אויב דו ביסט ַא וועטערַאן ווָאס איז געווען אין די 
 Reserves ָאדער US  Armed Forces ,  National Guard , 

און וויל די ווָארט “וועטערַאן” ּפרינטעד אין קַארטע. 

 _________ )אינישיַאלס( איך ָאטָאריזיר IDNYC צּו טיילן מַײן נָאמען און IDNYC נומער מיט 
ענטיטיס, אויך ּפריווַאטע ֿפירמעס, צּו העלֿפן מיר בַאגרנעזען אין עטלעכע ּפערקס, בתוכם ָאבער ניט 

 בַאגרנעזען ַארָאּפרעכענען אין Veterans Advantage צּו די ווָאס איך דַארף בַאקומען ַאלס ַא 
IDNYC cardholder with Veteran Designation )מיט ַא ברירה(. 

11. סערטיֿפיקיישון: איך סערטיפַײ ַאז איך לעב איו דעם שטָאט ֿפּון ניו יָארק; איך בין לפחות 14 יָאר ַאלט; און ַאלע דָאקומענטן צוגעשטעלט און סטייטמענטס געמַאכט אין די ַאּפליקַאציע 
זַײנען אמת ביז מַײן בעסטע קענשַאֿפט. איך סערטיפַײ ַאז ווען אונטערשרַײבן די ַאּפליקַאציע איך זַײ מסכים צּו ַאן אויסֿפָארשונג ֿפון ניו יָארק סיטי צּו בַאשטעטיקן די אינֿפָארמַאציע ווָאס איך 
הָאב צּוגעשטעלט. אויב איך הָאב ֿפריער געבעטן און ָאנגענומען ַאן IDNYC קַארטע, איך סערטיפַײ ַאז דָאס ָאריגינעלער קַארטע איז אויסגעגַאנגען, ֿפַארלָאזן, געגַאנבעט ָאדער בַאשעדיקן. 

14. בַאשטימט ַאן עמערג’נסי קָאנטַאקט אויֿפן קַארטע:

משּפחה

הסכמה ֿפּון IDNYC ַאּפליקיישון איז קָאנדידשיָאנַאל צּו הסכמה און לעכימירן ֿפּון די דָאקּומענטס ֿפירגעלייגט.

טעלעֿפָאן:  -   -  

 ____________________________________________________________________ דָאנָאר קָאנסענט סיגנ’טור:

13. דונייט לַײף רעג’יסטרי: צּו זַײן ַא טייל ֿפּון דעם ניו יָארק סטייט דעּפַארטמענט ָאף העלט  ) NYS DOH (  דָאנייט לַײף רעג’יסטרי, מַארק “יָא” און שרַײב אַײער נָאמען. איר סערטיֿפַײ ַאז 
איר זַײט 18 יָאר און עלטער, מסכימים צּו דונייט ַאלע ַאייערע ָארגַאנס און טידשוס ֿפַאר טרַאנסּפלַאנטַאטיָאן, ֿפָארשונג ָאדער ביידע; ָאטָארַײזינג די שטָאט ֿפּון ניו יָארק צּו טרַאנסֿפער ַאַײער 

נָאמען און אידענטיֿפיקַאציע ינֿפָארמיישום צּו זַײן אין NYS DOH ; און ָאטָארַײזינג NYS DOH צּו געבן ַאקסעס צּו די אינֿפָארמַאציע צּו דָאנָאר ָארגַאניזַאציעס ֿפעדערַאלי רעגולַאטעד און 
NYS-לַײסענסד טידשּו און אויגן בַאנקס און שּפיטָאלן, ווען איר וועט מוות זַײן.  “ Organ Donor ”  וועט זַײן ּפרינטעד איו אַײער IDNYC. צּו ָאנטייל נעמען, אַײער IDNYC דַארף הָאבן 

ַאן ַאדרעס. איר וועט בַאקומען ווַײטערדיקע קונֿפירמַאטיון ֿפּון NYS DOH, ווָאס וועט אַײך געבן די מעגלעכקַײט צּו בַאגרענעצן אַײער דָאניישון. 

איר זַײט 18 יָאר ָאדער עלטער און וויל ווערן ַא טייל ֿפּון דעם Donate Life Registry? יָא:  

_____________________________________________________________________________ :)ASL 12. שּפרַאך ּפרעֿפערענץ )בתוכם

 IDNYC - 1  (Y) 

ערשטע ַאּפליקַאציע, אמזיסט

)מוזט ברענגען ַאלטע IDNYC קַארטע צו דעם ֿפַארשרַײבן צענטער כדי צו בַײטן ַא נָאמען ָאדער ַאדרעס.(  בַײטן קַארטע אינֿפָארמַאציע  

בַאגַאנבעט/ֿפַארלָאזט/בַאשעדיקט קַארטע   )ֿפַארבַײטונגען ֿפַאר בַאגַאנבעט/ֿפַארלָאזט/בַאשעדיקט קַארטעס וועט בלויז זַײן אין IDNYC ֿפַארשרַײבן צענטערס, נַאנס 
דעּפַארטמענט. עס איז דָא ַא $10 קָאסט סַײדן דער ַאּפליקַאנט ֿפַארשרַײב ַא הַארדשיּפ ֿפי ווײבער.(

אונטערשריֿפט ֿפּון ַאּפליקַאנט 

 / מַאןֿפרוי 

ייייטטממ   /   / 

ּפרינט אינידשַאלס: 

ייייטטממ   /   / 

1. נָאמען: 

2. ֿפַאמיליע: 

3. ַאלע נָאמען גענוצט:_______________________________________________________________________________________ 

4. ַאדרעס: 

שטָאט: 

נָאמען

שטַארק ברוין

מ



ַאּפליקַאנטן מיט דיסַאביליטיס ָאן בילד-אידענטיֿפיקַאציע ָאדער ַא בַאשטעטיקונג ֿפּון רעזידענציע 

 סַײדן עלטער, ַאן ַאּפליקַאנט מיט דיסַאביליטיס ווָאס הָאט ניט קַײן בילד-אידענטיֿפיקַאציע ָאדער ַא בַאשטעטיקונג ֿפּון ַאדרעס קען צּולייגן אויב ער/זי קומט 
 מיט ַא קערטייקער ווָאס קען בַאװַײזן בַאשטעטיקונג ֿפון ַא בַאציונג מיטן ַאּפליקַאנט. גילטיקע קערטייקעס ֿפַאר ַאּפליקַאנטן: ָאטטָאריסעד ַארבעטער ֿפּון די 

 ,NYS Department of Health )NYS DOH(  ,NY State Office for people with Developmental Disabilities  ) OPWDD ( 
 ,ACS ,NYC Department of Health and Mental Hygiene )NYC DOHMH( ,New York State Office of Mental Health )NYS OMH( 

ַא דעסיגנייטעד ACS ֿפָאסטער קער ַאג’ענסי, ָאדער ַאן NYS DOH ,OPWDD ָאדער NYS DOHMMH ּפרָאװַײדער, אויך ַארבעטערס ֿפּון רעזידענשַאל קער ֿפַאסיליטיס 
ווָאס ַארבעטן ָאדער בַאקומען געלט ֿפון NYS DOH ,NYS OMH ָאדער NYC DOHMH די ווָאס לעבן מיטן ַאּפליקַאנט ווָאס זַײנען נָאמינירט בַײ דער OPWDD ַאז ַא 

מענטש מיט ַאנטוויקלונג דיסַאביליטי; ָאדער ַא סָאסיַאל סעקוריטי רעּפרעזענטַאנט ווָאס קען בַאקומען געלט אין נָאמען ֿפּון ַאּפליקַאנט. 

ֿפַארװַײטער קַארטעס 

וועטערַאן נָאמיניישון 

רעסידענץ ֿפַאר ַאּפליקַאנטן ווָאס זַײנען היימלָאזע ָאדער לעבן געבליבענער ֿפון היים-געווַאלט 

ַאלע ַאּפליקַאנטן ווָאס צולייגן מיט ַא קערטייקער 

ַאּפליקַאנטן 14-21 יָאר ָאן בילד-אידענטיֿפיקַאציע ָאדער ַא בַאשטעטיקונג ֿפּון רעזידענציע 

נָאמען ֿפָאדערונג 

קָאנסיסטענסי ֿפּון נָאמען 

איר דַארף טרעֿפן די ווַײטערדיקע תנאים צו צולייגן ֿפַאר ַאן IDNYC קַארטע: 

Bill de Blasio
מייג’ָאר 

1. לפחות 4 ּפּונקטן ֿפּון דָאקומענטן מיט לפחות 3 ּפּונקטן ווָאס בַאשטעטיקן אידענטיעטט און לפחות 1 ּפּונקט בַאשטעטיקן רעזידענציע. 

2. לפחות 1 ֿפּון די דָאקּומענטן מּוזט הָאבן ַא בילד, סַײדן דער ַאּפליקַאנט קּומט מיט ַא קערטייקער. 

3. לפחות 1 ֿפּון די דָאקּומענטן מּוזט הָאבן געבורט דַאטע. 

 .IDNYC Document Guide מיר וועלן ניט ָאננעמען קַײן אויסגעלויפענע דָאקּומענטן סַײדן עז איז סּפעזיֿפיש ֿפַארשריבן אין דעם

מען וועלן ָאננעמען דָאקּומענטן ָאדער קָאּפיעס ווָאס זַײנען סערטיֿפיקירט ֿפון דער רעלעווַאנטע ָאגענטור. לַאמינַאטעד דָאקומענטן וועלן זַײן ָאנגענומען בלויז ווען 
זיי זַײנען ערשטנס ַאזוי געמַאכט געווען.

דער יונגסטער עלטער ֿפַאר צּולייגן ֿפַאר ַאן IDNYC קַארטע איז 14. ַאּפליקַאנטן 14 יָאר און עלטער קענען צּולייגן ָאן ַא ליגַאל גַארדיַאן ַאדער קערטייקער. 

אויב איר זַײט ַא U.S. Veteran איר קען הָאבן “Veteran” ּפרינטעד ָאו אַײער IDNYC קַארטע. ֿפַאר צּולײגן, איר דַארף הָאבן ַא קָאּפיע, ָאריגינַאלע ָאדער סערטיֿפַײד ֿפּון 
איינע ֿפּון די דָאקּומענטן ֿפַארשריבן אין דער Proof of Veteran Status טייל ֿפּון די IDNYC Document Guide. אויב איר דַארף הילף צּו בַאקומען דערווַײז ֿפּון אַײער 

ַארמיי סערוויס, דער Mayor’s Office of Veterans’ Affairs קען העלפן. איר קען געֿפינען ָאנלַײן אין www.nyc.gov/veterans ָאדער אין טעלעֿפָאן 212-442-4171. 

ַאן ַאּפליקַאציע ֿפַאר ַא ֿפַארלָאזטע, בַאגַאנבעט ַאדער בַאשעדיקט וועט קָאסטן $10 סַײדן דעם ַאּפליקַאנט ֿפַארשרַײב ַא הַארדשיּפ װײבער. בַאשעדיקט קַארטעס וועלן בלויז 
זַײן אין IDNYC ֿפַארשרַײבן צענטערס’ ֿפַײנַאנס דעּפַארטמענט. 

ַאּפליקַאנטן 14-21 יָאר ָאן בילד-אידענטיֿפיקַאציע ָאדער ַא בַאשטעטיקונג ֿפּון רעזידענציע קענען צּולייגן אויב זיי קומען מיט ַא קערטייקער ווָאס קען בשטעטיקן ַא בַאציונג מיטן 
ַאּפליקַאנט. ,ַא גילטיקע קערטייקער איז ַא ביָאלָאגישע עלטערנשַאֿפט ַאדָאּפטיווע עטלטערנשַאֿפט, ליגַאל קָאסטָאדי, ֿפָאסטער קער ּפַארענט, ַאן ַארבעטער ֿפּון די ַאדמיניסטרַאציה 

 ,US Department of Health and Human Services ֿפַאר ֿפָאסטער ָאדער ַא ֿפָאסטער קאער ַאג’ענסי, ָאדער ַאן ַאדולט סּפֹונסֹור ֿפּון ַא מינָאר נָאמינירט בַײ דעם 
 .Office of Refugee Resettlement

ַאלע IDNYC ַאּפליקַאנטן, אויסער היימלָאזע מענטשן ָאדער לעבן געבליבענער ֿפון היים-געווַאלט, דַארֿפן צולייגן זייער היים ַאדרעס. ַאן ַאּפליקַאנט ווָאס לעבט אין ַא 
היימלָאזע שעלטער קען צולייגן ַא בריוו מיט דעם שעלטער ַאדרעס בַאשטעטיקן ַאז זיי הָאבן געבלַײבט אינעם שעלטער 15 טעג און דער שעלטער דערלויבט ַאז די רעזידענטן 

זָאלן בלַײבן מער ֿפּון 30 טעג. ַאן ַאּפליקַאנט ווָאס הָאט ניט ַא היים ַאדרעס ָאדער איז ַא געבליבענער ֿפון היים-געווַאלט, דַארף צולייגן רעסידענץ אין ניו יָארק סיטי, ָאבער 
 IDNYC .קען נָאמינירן ַא נָאן ּפרָאֿפיט ָארגַאניזַאציע ָאדער רעליגיעזע אינסטיטוציע וועלכער ַאדרעס וועט זַײן אויֿפן קַארטע ווי דעם קער-ָאף ַאדרעס ֿפון ַאּפליקַאנט

קַארטעס ווָאס הָאבן ניט דַײן ַאדרעס, ָאדער ווַײזן ַא קער-ָאף ַאדרעס, קענען ניט ווערן ָאנגענומען אין עטלעכע סיטוַאציעס. 

 NYC ָאדער לעבט אין ַא NYS Address Confidentiality Program זַײנען ניט דערלָאזט סַײד דער ַאּפליקַאנט צּולייגט ַאז ער/זי איז ּפַארט ֿפּון דעם P.O. Boxes
שעלטער ֿפַאר געבליבענער ֿפון היים-געווַאלט. 

IDNYC וועט נעמען דָאקומענטן ווָאס הָאבן נָאמען ווָאס זַײנען אויסגעהַאלטן איינע מיט דער ַאנדערער. די IDNYC קַארטע וועט הָאבן דעם זעלבן נָאמען ַאז דעם 
אין אַײער העכסטער אידענטיטי דָאקומענט, )ווי ּפַאסּפָארט, געבורטסדָאקומענט ,  קָאנסולַאר ID, א.א.וו.( סַײדן איר אויכעט ברענגט ַא בית דין ֿפַארָארדענונג, חתונה 

סערטיֿפיקייט, ָאדער ַאן ַאנדערער רעגירומג-דָאקומענט ווָאס עסטַאבלישעס ַא ליגַאל ענדערונג ֿפּון ַא נָאמען. אויב ַאן ַאּפליקַאנט ברעגט צוויי אידענטיטי דָאקומענטן ווָאס 
הָאבן די זעלבע נומער ֿפּון ּפּונקטן, דער IDNYC ַאּפליקיישון דַארף ווַײזן דעם נָאמען אין דעם דָאקומענט ווָאס הָאט ַא בילד. 

ַאן ַאּפליקַאנט ווָאס צּולייגט מיט ַא קערטייקער מוזט אויכעט צולייגן 2 ּפּונקטן- דָאקומענטן צו ּפרּוװן אידענטיטי, מיט געבורט דַאטע דער ַאּפליקַאנט און קערטייקער מוזן אויך 
פרּובירן דעם בַאציונג ֿפּון קערטייקער ַאזוי ווי עס איז געשריבן אין די קערטייקער טייל ֿפּון IDNYC Document Guide. דער קערטייקער מוז צולייגן לפחות 3 ּפּונקטן- 

דָאקומענטן צו ּפרּוװן אידענטיטי, מיט בילד אידענטיֿפיקײשון. אויב דער ַאּפליקַאנט קען ניט צולייגן ּפרּוף ָאף רעסידענץ, דער קערטייקער קען צולייגן זַײן ּפרּוף ָאף רעסידענץ מיט 
איינע ֿפּון די ּפרּוף ָאף רעסידענץ דָאקּומענטן ווָאס געֿפינען זיך אין דעם IDNYC Document Guide און צולייגן ַאן ַאטעסטיישון ַאזדער ַאּפליקַאנט לעבט מיטן קערטייקער. 

IDNYC ַאּפליקיישון אינסטרּוקציעס 


