
ਪਿਹਲੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਮੁਫਤ)

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸਮ – ਇੱਕ ਚੁਣੋ

(ਗੁੰ ਮੇ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜ� ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਾਰਡ� ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਿਵੱਤ ਭਰਤੀ ਕ�ਦਰ� ਦੇ IDNYC ਿਵਭਾਗ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। $10 ਦੀ ਫੀਸ 
 ਹੈ ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।)

(ਨਾਮ ਜ� ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ IDNYC ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।)

ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ

IDNYC ਅਰਜ਼ੀ

ਭਾਸ਼ਾ

ਅੰਗ ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾ ਦਾਨ

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ 
14. ਕਾਰਡ ਤ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਨਯਤ ਕਰ:ੋ

ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 

ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ/ਚੋਰੀ/ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ

1. ਪਿਹਲਾ/ਿਦੱਤਾ ਨਾਮ:

2. ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ:

3. ਹੋਰ ਸਾਰ ੇਵਰਤ ੇਗਏ ਨਾਮ:

4. ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਬਰੋ (    ਇੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:

9. ਫੋਨ: 

5. ਿਲੰਗ:

10. ਈਮੇਲ:

7. ਅੱਖ ਦਾ ਰੰਗ:

6. ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:

ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ

ਿਵਕਲਿਪਕ (ਕੇਵਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਜ ੋਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਿਕ ਕਾਰਡ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਆਵੇ) 

IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜਮ�� ਕੀਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 'ਤ ੇਸ਼ਰਤਬੱਧ ਹੈ।

8. ਲੰਬਾਈ:

ਸੰਿਖਆ, ਸਟ�ੀਟ

ਰਾਜ:

BRONX BROOKLYN STATEN ISLANDQUEENS

ਪ�ਾਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

N Y

--

/ /

--ਫੋਨ: 

ਅਪਾਰਟਮ�ਟ#/ਫਲੈ./ਸਟ�ੀਟ/ਯੂਿਨਟ/ਕਮਰਾ 

ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਿਰਹਾ ਹ ੈ(ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਦ ੇਕਾਰਡ ਨਹ� ਿਮਿਲਆ; ਮੁਫਤ)

MANHATTAN

ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ 
ਵਰਤ� ਲਈ

C/O:
ਤਾਰੀਖ:

ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ: 

ਫੁੱ ਟ ਇੰਚ

ਔਰਤ ਿਨਯਤ ਨਹ�ਆਦਮੀ

ਭੂਰਾ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਹਰਾ ਸਲੇਟੀ ਬਹ-ੁਰੰਗੀ

ਕੇਅਰ-ਆਫ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤ ੇਨੰੂ ਛੱਡੋ

ਵੈਟਰਨ

ਇਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜ ੇਤੁਸ� ਵੈਟਰਨ ਹ ੋਿਜਸ ਨ�  ਯੂ.ਐਸ. ਸ਼ਸਤਰ ਸੈਨਾਵ�, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡ, ਜ� ਿਰਜਰਵਸ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ “ਵੈਟਰਨ” ਛਪਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਦਾਨੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

/ /ਮਮ ਦ ਦ ਸ ਸ ਸ ਸ

13. ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ: ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਿਵਭਾਗ (NYS DOH) ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਲਖਵਾਉਣ ਲਈ, “ਹ�” ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ; ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਬਦਲਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ� ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹ;ੋ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ NYS DOH ਕੋਲ ਨਾਮ ਿਲਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ; ਅਤੇ NYS DOH ਨੰੂ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮਤ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ NYS-ਲਾਇਸੰਸ ਪ�ਾਪਤ ਿਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੇ ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇIDNYC ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ “ਅੰਗ� ਦਾ ਦਾਨੀ” (Organ Donor) ਛਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇIDNYC ਿਵੱਚ ਪਤ ੇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ NYS DOH ਵਲ� 
ਤਸਦੀਕੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਵਲ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅੰਗ� ਨੰੂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮ�ਿਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ� ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ�। ਹ�: 

ਮਮ ਦ ਦ ਸ ਸ ਸ ਸ

12. ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾ (ASL ਸਮੇਤ): 

11. ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ: ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ�; ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ। ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮ� ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�� ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�।

ਪ�ਾਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
/ /ਮਮ ਦ ਦ ਸ ਸ ਸ ਸ
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Punjabi



IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ:ੈ

Bill de Blasio ਮੇਅਰ

IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ�

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਿਬੰਦੂ, ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਬੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਿਬੰਦੂ ਸਮੇਤ। 
2. ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ, ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ ੇਪ�ਾਰਥੀ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੈ। 
3. ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਦ� ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਜਦ� ਤਕ ਉਨ� � ਦਾ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ;ਂ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਨਾਮ� ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 

ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਿਬਨ� ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਬਨ� ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਪ�ਮਾਣ ਦ ੇ14-21 ਸਾਲ ਦ ੇਪ�ਾਰਥੀ 

ਿਬਨ� ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਪ�ਮਾਣ ਦ ੇਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਪ�ਾਰਥੀ 
ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ� ਹ ੈਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੇਿਕਸੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪ�ਾਰਥੀ ਨਾਲ 
ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ�ਾਰਥੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹਨ: ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ NY ਸਟੇਟ ਦਫਤਰ (OPWDD), ਿਸਹਤ 
ਦਾ NYS ਿਵਭਾਗ (NYS DOH), ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਆਿਫਸ ਆਫ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ (NYS OMH), ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ NYS ਿਵਭਾਗ (NYC DOHMH), ACS, 
ਕੋਈ ਮਨ� ਨੀਤ ACS ਫੋਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਜ� OPWDD, NYS DOH ਜ� NYC DOHMH ਪ�ਦਾਤਾ, OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ਜ� NYC DOHMH ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਿਲਤ ਜ� ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਸਮੇਤ; ਉਸ ਪ�ਾਰਥੀ ਦ ੇਸਿਹਵਾਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ OPWDD ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹ;ੈ ਜ� ਪ�ਾਰਥੀ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ। 

ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਰਹ ੇਸਾਰ ੇਪ�ਾਰਥੀ 

ਵੈਟਰਨ ਮਨ� ਨੀਤ ਕਰਨਾ 
ਜ ੇਤੁਸ� ਯੂ.ਐਸ. ਵੈਟਰਨ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇIDNYC ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ “ਵੈਟਰਨ” ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਦਰਜ਼ ੇਦੇ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਮਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ� ਵੈਟਰਨ 
ਸੇਵਾਵ� ਦਾ NYC ਿਵਭਾਗ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਉਨ� � ਕੋਲ www.nyc.gov/veterans ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜ� 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਬਦਲਨਾ 

ਗੁੰ ਮੇ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜ� ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਬਦਲਨ ਲਈ $10 ਦੀ ਫੀਸ ਹ ੈਜ ੇਪ�ਾਰਥੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਿਵੱਤ ਭਰਤੀ ਕ�ਦਰ� ਦੇ 
IDNYC ਿਵਭਾਗ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਬਨ� ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਦੇ 14-21 ਸਾਲ ਦਾ ਪ�ਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪ�ਾਰਥੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਸੌਤੇਲੇ ਮਾਪੇ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ, ਕਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨ, ਫੋਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਪੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ NYC ਪ�ਸਾਸ਼ਨ 
(ACS) ਦਾ ਅਿਧਿਕ�ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ACS ਫੋਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ, ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੀਸੈਟਲਮ�ਟ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਬਾਲਗ 
ਸਪ�ਸਰ।

ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਜ ੋਬੇਘਰ ਹਨ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਚ ੇਹਨ
ਸਾਰੇ IDNYC ਪ�ਾਰਥੀਆ ਂਨੰੂ, ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਤ� ਿਬਨ� ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਜ ੋਬੇਘਰ� ਲਈ ਸ਼ਰਨ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਤ ੇਨਾਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ �ਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਿਦਨ� ਤ� ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਸ਼ਰਨ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਦਨ 
ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ�ਾਰਥੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਜ ੋਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਿਚਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ 
ਪਰ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਨਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਰਡ �ਪਰ ਪ�ਾਰਥੀ ਦੇ ਕੇਅਰ-ਆਫ ਪਤ ੇਵਜ� ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ IDNYC ਕਾਰਡ ਿਜਨ� � 
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਜ� ਿਜਨ� � ਤੇ ਕੇਅਰ-ਆਫ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਦੀ ਉਦ� ਤਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਜਦ� ਤਕ ਪ�ਾਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਉਹ NYS ਪਤਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਜ� NYC 
ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� �ਪਰਲੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡ ੇਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਿਜਵ� 
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਈਡੀ, ਆਿਦ) ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, 
ਜ� ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਜ ੋਕਨੰੂਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਪ�ਾਰਥੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਨ� � ਦੋ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਇਕੋ ਿਜੰਨ�  ਪਵਾਇੰਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਪ�ਾਰਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਿਬੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ�ਾਰਥੀ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਫੋਟੋ 
ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਬੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ ੇਪ�ਾਰਥੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 


