
OPSYONAL (kumpletuhin lamang ang mga impormasyon sa ibaba na gusto mong makita sa card) 

MGA BETERANO 

EMERGENCY CONTACT 

DONASYON NG ORGAN AT TISSUE 

WIKA

SERTIPIKASYON 

IMPORMASYON NG APLIKANTE 

OPISYAL 
NA GAMIT 
LAMANG

C/O: Petsa: 
PANGALAN NG CARE-OF NA 

ORGANISASYON Laktawan ang Address 

URI NG APLIKASYON - PUMILI NG ISA 

N Y

M D D Y Y Y Y

Aplikasyon ng IDNYC 

Bayan ( i-tsek ang isa): 

Zip Code: 

9. Telepono:

5. Kasarian:

10. Email: ________________________________________________

7.  Kulay
ng Mata:

6.  Petsa ng
Kapanganakan:

8. Taas:

NUMERO, KALYE

Estado: 

BRONX  BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND 

- - 

/ 

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

Muling pag-a-aplay (nag-aplay na ngunit hindi natanggap ang card; libre) 

MANHATTAN 

TALAMPAKAN PULGADA 

 HINDI ITINALAGA 

KASTANYO ITIM ASUL  BERDE ABO MARAMING 
KULAY

I-tsek dito kung ikaw ay isang beterano na naglingkod sa U.S. Armed Forces, National Guard, o Reserves at gustong isulat ang "Beterano" sa harap ng 
card. 

11. SERTIPIKASYON: Ipinahahayag ko na ako ay nakatira sa Lungsod ng New York; Ako ay hindi bababa sa 14 na taong gulang; at lahat ng mga dokumentong
isinumite at mga pahayag na ginawa sa aplikasyong ito ay totoo sa abot ng aking kaalaman. Pinatutunayan ko na sa paglagda sa aplikasyong ito, sumasang-ayon 
ako sa imbestigasyon na isinagawa ng Lungsod ng New York upang beripikahin ang impormasyon na isinumite ko. Kung ako ay nag-aplay at tumanggap ng 
IDNYC card noon, pinatutunayan ko na ang orihinal na card ay na-expire, nawala, nanakaw o nasira. 

14. Magtalaga ng Emergency Contact sa Card:

PANGALAN

Ang pag-apruba sa aplikasyon ng IDNYC ay kondisyonal sa pag-apruba sa pagiging sapat at pagkalehitimo ng mga dokumentong isinumite.

- - Telepono: 

LAGDA NG PAHINTULOT NG DONOR: ______________________________________________________

13. Talaan ng Handog Buhay: Para mag-enroll sa Talaan ng Handog Buhay ng New York State Department of Health (NYS DOH), i-tsek ang box na "oo" at ilagay ang iyong
pangalan. Pinatutunayan mo na ikaw ay 18 taong gulang pataas; nagbibigay-pahintulot na ibigay ang lahat ng iyong organ at tissue para sa pag-transplant, pagsasaliksik, o 
pareho; nag-a-awtorisa sa Lungsod ng New York na ilipat ang iyong pangalan at nagpapakilalang impormasyon para sa pag-enroll sa NYS DOH; at nag-a-awtorisa sa NYS 
DOH na ipahintulot ang pag-access sa impormasyong ito sa organisasyon ng organ donor na kontrolado ng batas pederal; at lisensyado ng NYS na imbakan ng tissue at 
mata at mga ospital, sa oras ng iyong kamatayan. Ang "Organ Donor" ay isusulat sa harapan ng iyong IDNYC. Upang maging karapatdapat ang iyong IDNYC ay kailangang 
may address. Makatatanggap ka ng karagdagang kumpirmasyon mula sa NYS DOH, na magbibigay ng pagkakataon na limitahan ang iyong donasyon. 

Ikaw ba ay 18 taong gulang pataas at gusto na maidagdag sa Talaan ng Handog Buhay? Oo: 

12. Nais na Wika (Kabilang ang ASL): ______________________________________________________________________________________

IDNYC-1 (7) 

Bagong Aplikasyon (libre)

Pagpapalit ng Impormasyon sa Card (Dapat dalhin ang outdated na IDNYC card sa Enrollment Center para mapalitan ang pangalan o address.)

Nawala / Nanakaw / Nasirang Card (Makukuha lamang ang mga kapalit ng nawala, nanakaw o nasirang mga card sa mga Enrollment 
Center ng IDNYC Departamento ng Pananalapi. Mayroong $10 na bayad malibang pumirma ang aplikante ng isang hardship fee waiver.)

LAGDA NG APLIKANTE 

/ BABAE LALAKI

M M D D Y Y Y Y/ / 

Isulat ang Mga Inisyal: 

M M D D Y Y Y Y/ / 

1. (Mga) Pangalan:

2. (Mga) Apelyido:

3. Iba pang (mga) pangalang ginagamit: _____________________________________________________________________

4. Address:

Lungsod: 

APELYIDO

KAPE

M



MGA APLIKANTENG MAY KAPANSANAN NA WALANG PHOTO IDENTIFICATION O KATIBAYAN NG PANINIRAHAN 
Hindi alintana ang edad, ang aplikanteng may kapansanan na walang photo identification o katibayan ng paninirahan ay maaaring mag-aplay kung 
kasama ng isang tagapangalaga na maaaring magpakita ng katibayan ng kaugnayan sa aplikante. Kabilang sa mga karapatdapat na tagapangalaga para 
sa mga aplikante sa anumang edad ang: mga awtorisadong kawani mula sa Estado ng NY Office for People with Developmental Disabilities (OPWDD), 
ang NYS Department of Health (NYS DOH), ang New York State Office of Mental Health (NYS OMH), ang NYC Department of Health and Mental Hygiene 
(NYC DOHMH), ACS, isang itinalagang ahensya ng ACS foster care, o isang OPWDD, NYS DOH o NYC DOHMH provider, kabilang ang mga kawani 
ng mga pasilidad ng pangangalaga sa sambahayan pinamahalaan, pinatunayan o pinondohan ng OPWDD, NYS OMH, NYS DOH o NYC DOHMH; mga 
kasamang naninirahan ng aplikante na napagpasyahan ng OPWDD na isang taong may kapansanan sa pag-unlad; o isang Social Security Representative 
Payee ng aplikante.

KAPALIT NA MGA CARD 

TITULONG BETERANO 

PANINIRAHAN PARA SA MGA APLIKANTE NA WALANG TAHANAN O MGA NAKALIGTAS SA KARAHASAN SA TAHANAN 

LAHAT NG MGA APLIKANTENG NAG-AAPLAY NA MAY TAGAPANGALAGA 

MGA APLIKANTENG EDAD 14-21 NA WALANG PHOTO IDENTIFICATION O KATIBAYAN NG PANINIRAHAN 

KAHILINGANG EDAD 

KAPANATILIHAN NG MGA PANGALAN 

DAPAT NA MAABOT MO ANG MGA SUMUSUNOD NA SALIGAN SA PAG-APLAY PARA SA ISANG IDNYC CARD: 

Bill de Blasio 
Mayor 

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. 

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. 

Walang expired na mga dokumento ang tatanggapin maliban sa partikular na nabanggit sa Gabay sa Dokumento ng IDNYC. 

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 pinakamababang edad sa pag-aplay para sa IDNYC card ay 14. Ang mga aplikante na edad 14 pataas ay maaaring mag-aplay nang walang legal 
na guardian o tagapangalaga.

Kung ikaw ay isang Beterano ng U.S. maaari mong ipasulat ang "Beterano" sa harap ng iyong IDNYC card. Upang mag-aplay, kailangan mo ng 
orihinal o sertipikadong kopya ng isa sa mga dokumentong nakalista sa seksyon ng Katibayan ng Kalagayan ng Beterano sa Gabay sa Dokumento 
ng IDNYC. Kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng katibayan ng iyong serbisyong militar, ang Tanggapan ng Kapakanan ng Mga Beterano ng 
Mayor ay makakatulong. Maaari mo silang maabot nang online sa www.nyc.gov/veterans, o sa pamamagitan ng pagtawag sa 212-442-4171. 

Ang aplikasyon para sa isang kapalit ng nawala, nanakaw o nasirang card ay may bayad na $10, malibang ang aplikante ay pumirma ng isang 
hardship waiver. Ang mga kapalit na card ay makukuha lamang sa mga IDNYC Department of Finance Enrollment Center.

Ang mga aplikanteng edad 14-21 na walang photo identification o katibayan ng paninirahan ay maaaring mag-aplay kung kasama ng isang 
tagapangalaga na maaaring magpakita ng katibayan ng kaugnayan sa aplikante. Ang isang karapatdapat na tagapangalaga ay isang magulang 
sa laman, umampong magulang, stepparent, legal na guardian, legal na katiwala, foster care na magulang, isang awtorisadong kawani ng 
Administrasyon ng NYC para sa mga Serbisyo sa mga Kabataan (ACS) o isang ahensya ng ACS foster care, o isang nasa hustong gulang na sponsor 
ng isang menor de edad, na itinalaga ng U.S. Department of Health and Human Services, Office of Refugee Resettlement.

Lahat ng aplikante ng IDNYC, maliban sa mga indibidwal na walang address ng tirahan at nakaligtas sa karahasan sa tahanan, ay hinihilingan na 
ibigay ang kanilang address ng tirahan. Ang aplikante na nakatira sa isang kanlungan ng mga walang tahanan ay maaaring magbigay ng sulat na may 
address ng kanlungan, na nagsasabing sila ay tumira doon nang hindi bababa sa 15 araw at na pinahihintulutan ng kanlungan ang mga nakatira na 
manatili sa tirahan nang hindi baba sa 30 araw. Ang aplikante na walang address ng tirahan o isang nakaligtas sa karahasan sa tahanan ay hinihilingan 
na patunayan ang paninirahan sa loob ng Lungsod ng New York, ngunit pinahihintulutan na magtakda ng isang non-profit na organisasyon o 
relihiyosong institusyon na ang address ang makikita sa card bilang care-of na address ng aplikante. Ang mga IDNYC card na walang nakalistang 
address o may nakalistang care of na address ay maaaring hindi tanggapin sa ilang pagkakataon. 

Hindi pinahihintulutan ang mga P.O. box maliban kung magbigay ang aplikante ng katibayan na siya ay bahagi ng Programa sa Pagiging 
Kompidensyal ng Address ng NYS o nakatira sa isang kanlungan ng NYC para sa mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan. 

Ang IDNYC ay tatanggap ng mga dokumentong nagtataglay ng mga pangalan na naaalinsunod sa isa't-isa. Ang IDNYC card ay magkakaroon ng 
pangalan ayon sa nakalista sa iyong pinakamataas na halaga ng katibayan ng pagkakakilanlan na dokumento (tulad ng iyong passport, lisensya sa 
pagmamaneho, sertipiko ng kapanganakan, pang-konsulado na ID, atbp.) malibang iniharap mo rin ang utos ng hukuman sa pagpapalit ng pangalan, 
sertipiko ng kasal, o iba pang dokumento na inilabas ng pamahalaan na nagpapatibay ng isang pagpapalit ng pangalan na ayon sa batas. Sa 
pangyayari na ang aplikante ay magharap ng dalawang dokumento ng pagkakakilanlan na nagkakahalaga ng pantay na bilang ng mga puntos, ang 
aplikasyon para sa IDNYC ay dapat magpakita ng pangalan sa dokumento na kabilang ang larawan. 

Ang aplikanteng nag-aaplay na may tagapangalaga ay dapat na magbigay ng hindi bababa sa 2 puntos ng mga dokumento na nagpapatibay ng 
pagkakakilanlan, kabilang ang petsa ng kapanganakan. Ang aplikante at ang tagapangalaga ay dapat ding magbigay ng katibayan ng Pagkakaugnay 
sa Tagapangalaga tulad ng nakalista sa seksyong tagapangalaga ng Gabay sa Dokumento ng IDNYC. Dapat magbigay ang tagapangalaga ng 
hindi bababa sa 3 puntos ng mga dokumento na nagpapatibay ng kanyang sariling pagkakakilanlan, kabilang ang photo identification. Kung hindi 
makapagbigay ang aplikante ng dokumento ng katibayan ng paninirahan, ang tagapangalaga ay maaaring magpatunay ng kanilang sariling katibayan 
ng paninirahan gamit ang isa sa mga dokumento ng katibayan ng paninirahan na nakalista sa Gabay sa Dokumento ng IDNYC at magbigay ng 
patotoo na ang aplikante ay naninirahang kasama ang tagapangalaga.

Mga Instruksyon sa Aplikasyon ng IDNYC 


