
JO E DETYRUESHME (plotësoni vetëm informacionin e mëposhtëm që dëshironi të shfaqet në kartë) 

VETERANË 

KONTAKTI EMERGJENT 

DHURIMI I ORGANEVE DHE INDEVE 

GJUHA

CERTIFIKIMI 

INFORMACIONET E APLIKANTIT 

VETËM 
PËRDORIM 
ZYRTAR

C/O:
Data: 

EMRI I ORGANIZATËS 
Hiq adresën

LLOJI I APLIKIMIT – ZGJIDHNI NJË 

N Y

M D D V V V V

Aplikimi për IDNYC 

Borough (  shëno një):

Kodi 
Postar: 

9. Telefon: 

5. Gjinia: 

10. Email: ________________________________________________

7. Ngjyra  
e syve: 

6. Datëlindja: 

8. Gjatësia: 

NUMRI, RRUGA

Shteti: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

Apt. # / Fl. / Ste. / Unit / Rm.

Riaplikim (është aplikuar por nuk është marrë letërnjoftimi; falas) 

MANHATTAN 

FUT INÇ

 E PAPËRCAKTUAR 

Lajthi Të zinj Blu Të gjelbër Gri SHUMË- 
NGJYRËSHE

Shënoni këtë kuti nëse jeni veteran që ka shërbyer në Forcat e Armatosura, Mbrojtjen Kombëtare ose Rezervat e Shtetit të SHBA-së dhe 
doni që të keni të printuar “Veteran” në pjesën e përparme të kartës.

11. ÇERTIFIKIMI: Unë pohoj që jetoj në qytetin e Nju-Jorkut; jam të paktën në moshën 14-vjeçare; dhe të gjitha dokumentet e dorëzuara dhe 
dëshmitë e bëra në këtë aplikim janë të vërteta bazuar në dijen time. Unë dëshmoj se duke nënshkruar këtë aplikim, jam dakord me një hetim 
të kryer nga qyteti i Nju-Jorkut për të vërtetuar informacionin që kam paraqitur.  

14. Cakto një kontakt emergjent në kartë:

EMRI

Miratimi i aplikimit të IDNYC është i kushtëzuar nga legjitimiteti i mjaftueshmërisë së dokumenteve të paraqitura.

- - Telefon: 

NËNSHKRIMI I MIRATIMIT TË DHURUESIT ___________________________________________________

13. Regjistrimi në “Dhuro jetë”: Për t'u regjistruar në programin “Dhuro jetë” të Departamentit të Shëndetësisë së Shtetit të Nju-Jorkut (NYS DOH), 
zgjidhni kutinë “po” dhe nënshkruani emrin tuaj. Në këtë mënyrë, ju po vërtetoni se jeni 16 vjeç e sipër; miratoni dhurimin e të gjitha organeve dhe 
të indeve tuaja për transplantim dhe kërkim; autorizoni qytetin e Nju-Jorkut të transferojë emrin tuaj dhe informacionin identifikues për regjistrim 
te NYS DOH; dhe autorizoni NYS DOH të lejojë akses në këto informacione për organizatat e dhurimeve të organeve të rregulluara në nivel federal 
dhe spitalet dhe bankat e indeve dhe syve të licencuara nga NYS, pas vdekjes suaj. “Dhurues organesh” (Organ Donor) do të printohet në pjesën e 
përparme të kartës suaj “IDNYC”. Për t'u kualifikuar, karta juaj “IDNYC” duhet të ketë një adresë. Ju do të merrni një letër konfirmimi dhe informacion 
shtesë nga NYS DOH, i cili do t'ju ofrojë mundësinë të kufizoni dhurimin tuaj. 
Ju lutemi vini re: Miratimi për dhurimin e organeve nga personat 16 dhe 17-vjeçarë mund të shfuqizohet nga prindërit ose kujdestarët në momentin  
e vdekjes së personit të regjistruar.

Unë jam 16 vjeç dhe dua t'i shtohem regjistrit të programit “Dhuro jetë”. Po:  

12. Preferenca e gjuhës (përfshin ASL): _______________________________________________________________________

Aplikim i parë (falas)

Ndryshim i informacioneve të letërnjoftimit (Duhet të sillet letërnjoftimi i vjetër “IDNYC” në Qendrën e Regjistrimit për ndryshimin e emrit ose adresës.)

Humbje/vjedhje/dëmtim letërnjoftimi (Zëvendësimet për kartat e humbura, vjedhura ose dëmtuara janë të mundshme vetëm në Qendrat e Departamentit 
të Regjistrimit të Financës së IDNYC-së.) Ka një tarifë prej $ 10 përveç nëse aplikanti nënshkruan një dokument për heqjen dorë nga taksa për arsye vështirësie.)

FIRMA E APLIKANTIT 

/ FEMËR MASHKULL

M M D D V V V Y/ / 

Inicialet me shtyp: 

M M D D V V V V/ / 

1. Emri(at) i dhënë: 

2. Mbiemri(at): 

3. Gjithë emrat e tjerë të përdorur: __________________________________________________________________________

4. Adresa: 

Qyteti: 

MBIEMRI

Kafe

M

Albanian
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APLIKANTËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA PA MJET IDENTIFIKIMI ME FOTOGRAFI OSE VËRTETIM VENDBANIMI 
Pavarësisht nga mosha, një aplikant me aftësi të kufizuara që nuk ka mjet identifikimi me fotografi ose vërtetim adrese mund të aplikojë nëse 
shoqërohet nga kujdestar që mund të japë vërtetim të marrëdhënies që ka me aplikantin. Kujdestarët e pranueshëm për aplikantët e çfarëdo moshe 
përfshijnë: punonjësit e autorizuar nga Zyra për Njerëzit me Aftësi të Kufizuara Zhvillimi (OPWDD) në Nju-Jork, Departamenti i Shëndetësisë të 
NYS (NYS DOH), Zyra e Shëndetit Mendor të Shtetit të Nju Jorkut (NYS OMH), Departamenti i Shëndetësisë dhe Higjienës Mendore të NYC (NYC 
DOHMH), ACS, një agjenci birësimi e ACS, ose një ofrues i OPWDD, NYS DOH ose NYC DOHMH, duke përfshirë punonjësit e komplekseve të 
kujdesit për banimin të operuara, certifikuara ose financuara OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ose NYC DOHMH; ata që bashkëjetojnë me aplikantin  
i cili është përcaktuar nga OPWDD se është person me aftësi të kufizuara zhvillimi; ose një I Paguar Përfaqësues i Sigurimeve Shoqërore i aplikantit. 

ZËVENDËSIMI I KARTAVE 

CAKTIMI I VETERANIT 

VENDBANIMI PËR APLIKANTËT QË JANË TË PASTREHË OSE TË MBIJETUAR NGA DHUNA NË FAMILJE

TË GJITHË APLIKANTËT QË APLIKOJNË ME NJË KUJDESTAR 

APLIKANTËT E MOSHAVE 14-21 PA MJET IDENTIFIKIMI ME FOTOGRAFI OSE VËRTETIM VENDBANIMI 

KËRKESA PËR MOSHËN 

PËRPUTHJA E EMRAVE

DUHET TË PLOTËSONI KRITERET E MËPOSHTME PËR TË APLIKUAR PËR NJË KARTË “IDNYC”:

Bill de Blasio 
Kryebashkiaku 

1. Të paktën 4 pika të dokumenteve, duke përfshirë të paktën 3 pika që dëshmojnë identitetin dhe të paktën 1 pikë që vërteton vendbanimin. 

2. Të paktën 1 nga dokumentet e dorëzuara duhet të ketë një fotografi, veç nëse aplikanti është i shoqëruar nga një kujdestar.

3. Të paktën një nga dokumentet e dorëzuara duhet të ketë datën e lindjes. 

Nuk do të pranohet asnjë dokument i skaduar përveç nëse përmendet në mënyrë specifike në udhëzuesin e “IDNYC” për dokumentet.

Do të pranohen vetëm dokumentet origjinale dhe kopjet e certifikuara nga agjencia lëshuese; dokumentet e plastifikuara do të pranohen 
vetëm nëse janë lëshuar fillimisht në gjendje të plastifikuar. 

Mosha minimale për të aplikuar për një kartë “IDNYC” është 14. Aplikantët me moshë 14 vjeç e sipër mund të aplikojnë pa mbrojtësin ligjor 
ose kujdestarin.

Nëse jeni Veteran i SHBA-së, mund ta keni fjalën “Veteran” të printuar në pjesën ballore të kartës INDYC tuaj. Për të aplikuar, ju duhet një 
origjinal ose kopje e certifikuar e një prej dokumenteve të renditur në pjesën Vërtetim i Statusit të Veteranit në udhëzuesin e IDNYC-së për 
dokumentet. Nëse ju duhet ndihmë për marrjen e vërtetimit për shërbimin tuaj ushtarak, Departamenti i Shërbimeve për Veteranët i NYC 
mund t'ju ndihmojë. Mund ta gjeni në internet në www.nyc.gov/veterans ose t'i telefononi në 311.

Një kërkesë për zëvendësimin e një karte të humbur, vjedhur, ose të dëmtuar ka një tarifë prej 10 dollarësh., përveç nëse aplikanti nënshkruan 
një dokument që jeni në vështirësi. Zëvendësimet e kartave të humbura janë të disponueshme tek Qendrat e Departamentit të Regjistrimit të 
Financës së “IDNYC”.

Një aplikant i moshës 14-21 vjeç pa identifikim me fotografi ose vërtetim vendbanimi mund të aplikojë nëse shoqërohet nga një kujdestar 
i cili mund të japë vërtetim të marrëdhënies që ka me aplikantin. Kujdestar i pranueshëm është prindi biologjik, prindi adoptues, njerku/a, 
kujdestari ligjor, prindi i birësimit, një punonjës i autorizuar i Administratës së Shërbimeve për Fëmijët (ACS) të “NYC” ose një agjenci 
birësimi e “ACS”, ose një sponsor i rritur i një minoreni, i caktuar nga Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA, Zyra 
e Risistemimit të Emigrantëve.

Të gjithë aplikantët “IDNYC”, përveç individëve pa adresë shtëpie dhe të mbijetuar të dhunës në familje, nevojitet të japin adresën e tyre 
të shtëpisë. Një aplikant që jeton në një shtëpi për të pastrehët mund të paraqesë një letër me adresën e strehimit duke treguar se kanë 
banuar aty për të paktën 15 ditë dhe se strehimi u lejon banorëve të qëndrojnë në atë vendbanim për të paktën 30 ditë. Një aplikanti që nuk 
ka adresë shtëpie ose është i mbijetuar i dhunës në familje i kërkohet të vërtetojë vendbanimin brenda qytetit të Nju-Jorkut, por mund të 
caktojë një organizatë jofitimprurëse ose institucion fetar adresa e të cilës do të shfaqet në kartë si adresa për kujdesin e aplikantit. Kartat 
“IDNYC” që nuk kanë adresë, ose që kanë adresë për kujdesin, mund të mos pranohen në rrethana të caktuara. 

Kutitë postare nuk lejohen përveç nëse aplikanti jep vërtetim ose ai ose ajo është pjesë e Programit të Konfidencialitetit të Adresave në NYS 
ose banon në një strehim të NYC për të mbijetuarit e dhunës në familje. 

Emrat në të gjitha dokumentet tuaja duhet të përputhen me njëri-tjetrin. Emri në aplikimin tuaj për “IDNYC” duhet të jetë i njëjtë me atë 
në dokumentin e identitetit me vlerën më të lartë (si për shembull pasaporta, patenta, certifikata e lindjes, ID konsulli etj.) përveç nëse 
paraqitni gjithashtu një urdhër gjykate, certifikatë martese ose dokument tjetër të lëshuar nga autoritetet shtetërore që tregon një ndryshim 
të ligjshëm të emrit. Në rast se një aplikant paraqet dy dokumente identiteti që kanë një numër pikësh me vlerë të njëjtë, aplikimi “IDNYC” 
duhet të tregojë emrin në dokumentin që ka fotografi.

Një aplikant që paguan me një kujdestar duhet të japë të paktën 2 pikë dokumentesh që vërtetojnë identitetin, duke përfshirë datëlindjen. 
Aplikanti dhe kujdestari duhet të japin gjithashtu vërtetim të Marrëdhënies së Kujdestarit siç renditet në pjesën për kujdestarët në 
udhëzuesin e “IDNYC” për dokumentet. Kujdestari duhet të sigurojë të paktën 3 pika të dokumenteve që vërtetojnë identitetin e tij ose të 
saj, duke përfshirë edhe identifikimin me fotografi. Nëse aplikanti nuk është në gjendje të paraqesë një dokument vërtetimi të vendbanimit, 
kujdestari mund të paraqesë një prej vërtetimeve të tij të vendbanimit duke përdorur një nga vërtetimet e dokumenteve të vendbanimit 
të paraqitura në udhëzuesin e “IDNYC” për dokumentet dhe të paraqesë një vërtetim se aplikanti banon me kujdestarin. 

Udhëzime për aplikimin në IDNYC 

http://www.nyc.gov/veterans

