
Bagong Aplikasyon (libre)  

Pagpapalit ng Impormasyon sa Card (libre) (Dapat dalhin ang outdated na IDNYC card sa Enrollment Center para mapalitan ang pangalan o address.)

Nawala / Nanakaw / Nasirang Card  (Makakakuha ng panibagong card sa nawala, ninakaw o nasirang card.  Puntahan lamang sa mga Enrollment Centers ng IDNYC 

Departamento ng Pananalapi.  Mayroong $10 na bayad malibang pumirma ang aplikante ng isang hardship fee waiver.)

URI NG APLIKASYON - PUMILI NG ISA  

IMPORMASYON NG APLIKANTE  

5b. Ang address ba sa itaas ay isang "Care-of" na Address? Oo:
Pangalan ng Care-of na Organisasyon:*

12. 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.  

13. Nais na Wika (kung hindi Ingles): _________________________________________________________________________

1.  Pangalan: ________________________________________ 2.  Apelyido: _______________________________________

3. Inisyal ng Gitnang  
Pangalan: _______________ 4. Iba pang pangalang ginagamit: ________________________________________________

5a. Address: _____________________________________________________________________ Apt #: _________________
NUMERO AT KALYE  

 Lungsod: _______________________________ Bayan: __________________________________ Zip Code: __ __ __ __ __

5c. I-tsek ang kahong ito tangi lamang kung wala kang address 
ng tirahan o isa kang nakaligtas mula sa karahasan sa 
tahanan, at wala kang "Care-of" na Address. Kukunin mo 
ang iyong card sa center kung saan ka nag-aplay:  

6. Telepono:  ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  7. Email: ___________________________________________

10. Kulay ng Mata: __________________________________

9. Petsa ng Kapanganakan (mm/dd/yyyy): __ __ /__ __ /__ __ __ __  

 LAGDA NG APLIKANTE LAGDA NG TAGAPANGALAGA (kung naaangkop)
__ __ /__ __ /__ __ __ __  

PETSA (mm/dd/yyyy)

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

*Mapagpipilian tangi lamang para sa mga aplikante na walang 
address ng tahanan o mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan.  

11. Taas:   ____ talampakan  ____ pulgada  

14.  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 impormasyon 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

15. Magtalaga ng Emergency Contact sa Card:  

 Numero ng Telepono: ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  
PANGALAN APELYIDO

LAGDA NG PAHINTULOT NG DONOR
__ __ /__ __ /__ __ __ __

PETSA (mm/dd/yyyy)

Ang pag-apruba sa aplikasyon ng IDNYC ay kondisyonal sa pag apruba sa pagiging sapat at pagkalehitimo ng mga dokumentong isinumite.
OPISYAL NA GAMIT LAMANG - HUWAG punan ang seksyon sa ibaba:

Aplikasyon ng IDNYC  

Application Date: Application #: Initials:

8. Kasarian:  Babae:           Lalaki:           Hindi Itinalaga:   

DONASYON NG ORGAN AT TISSUE  

SERTIPIKASYON

EMERGENCY CONTACT

WIKA

(Tagalog)



9. Petsa ng Kapanganakan (mm/dd/yyyy): __ __ /__ __ /__ __ __ __  

11. Taas:   ____ talampakan  ____ pulgada  

 Numero ng Telepono: ( __ __ __ ) __ __ __-__ __ __ __  

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

Aplikasyon ng IDNYC  

Isang (1) Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Paninirahan  

Isang (1) Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Paninirahan para sa mga 
aplikanteng walang address ng tirahan o nakaligtas sa karahasan sa tahanan  

• Sertipiko ng Kapanganakan ng Aplikanteng wala pa sa Hustong Gulang  
• Kapasiyahan ng Pag-aampon  
• Kapasiyahan ng Hukuman  
• Liham mula sa Administrasyon para sa mga Serbisyo sa mga Kabataan ng 

NYC o Ahensiya ng Foster Care ng ACS 
• U.S. Tax Return

Bill de Blasio 
Mayor

• Ang "Care-of na Sulat" na ibinigay ng non-profit na organisasyon o 
relihiyosong institusyon sa NYC na nagseserbisyo sa mga indibidwal na 
walang tirahan o nakaligtas sa karahasan sa tahanan. Ang organisasyon ay 
dapat na kasalukuyang tumatanggap ng pondo ng Lungsod.   Dapat na 
ipinakikita ng liham na nakatanggap ng mga serbisyo ang aplikante mula sa 
organisasyon sa nakalipas na 60 araw at maaaring gamitin ang address ng 
organisasyon para sa layunin ng koreo (pinetsahan sa loob ng 14 araw). Ang 
address sa card ay naka-"Care of" sa organisasyon.  

• Liham mula sa ahensya ng Lungsod, non-profit na organisasyon o 
relihiyosong organisasyon sa NYC na naglalaan ng mga serbisyo sa mga 
indibidwal na walang address ng tirahan (pinetsahan sa loob ng 30 araw). 
Walang address na makikita sa card. 

• Liham mula sa ahensya ng Lungsod, non-profit na organisasyon o 
relihiyosong organisasyon sa NYC na naglalaan ng mga serbisyo sa mga 
nakaligtas sa karahasan sa tahanan (pinetsahan sa loob ng 30 araw). Walang 
address na makikita sa card. 

• Liham na inilabas ng isang Ospital o Health Clinic sa NYC (pinetsahan sa loob 
ng 30 araw). Walang address na makikita sa card.

• Cable, Telepono, o Bill ng Utilidad (pinetsahan sa loob ng 60 araw)  
• Kasalukuyang Upa sa Residensyal na Ari-arian  
• Statement ng Buwis ng Lokal na Ari-arian (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Resibo ng Bayad sa Mortgage ng Ari-arian (pinetsahan sa loob ng 60 araw 
• Statement ng Account sa Banko (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Stub ng Sweldo sa Trabaho (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Statement, bill o rekord mula sa programa ng mga Opsyon ng HHC o Health 

Center na Kuwalipikado sa Federal 
• Mga Subpena ng Hukuman o Utos ng Korte na Inilabas ng NYS o Pederal na 

Korte (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Pag-file ng Income Tax sa Pederal, NYS o NYC (pinetsahan sa loob ng 1 taon) 
• Bill ng Seguro (may-ari ng bahay, buhay, umuupa, sasakyan, segurong 

pangkalusugan; pinetsahan sa loob ng 60 araw) 
• Liham mula sa New York City Housing Authority (NYCHA)  (pinetsahan sa loob 

ng 60 araw) 
• Liham mula sa elementarya, gitna, mataas na paaralan o DOE District 79 School 

kung saan naka-enroll ang aplikante o anak ng aplikante (pinetsahan sa loob ng 
60 araw) 

• Liham mula sa Administrasyon para sa mga Serbisyo sa mga Kabataan ng NYC 
o Ahensiya ng Ampunan ng ACS (pinetsahan sa loob ng 60 araw) 

• Liham mula sa kanlungan ng mga Walang Tahanan sa NYC (dapat na nagsasaad 
na nanatili ang aplikante sa kanlungan nang 15 araw at ang kanlungan ay 
nagpapahintulot sa mga residente na manatili nang higit sa 30 araw)

ANG KATIBAYAN NG PAGKAKAKILANLAN AT TALAAN NG PANINIRAHAN AY ISANG PINAIKLING SUMARYO. PARA SA BUONG TALAAN: www.nyc.gov/idnyc/documents

Tatlong (3) Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Pagkakakilanlan  

Dalawang (2) Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Pagkakakilanlan  

Isang (1) Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Pagkakakilanlan  

• Lisensya sa Pagmamaneho mula sa New York State (NYS) Department of 
Motor Vehicles o Learner's Permit na may kasalukuyang address sa NYC  

• NYS DMV na Identification Card na may kasalukuyang address sa NYC 
• Lisensya ng Baril mula sa NYC (pinetsahan sa loob ng 1 taon)

• U.S. Passport o U.S. Passport Card  
• Banyagang Passport (nababasa ng machine)  
• Lisensya sa Pagmamaneho mula sa Estado ng U.S. o Learner's Permit na Photo ID 
• Identification Card mula sa Estado ng U.S. 
• U.S. Permanent Resident Card (Green Card) 
• Sertipiko ng Pagkamamamayan/Naturalisasyon sa U.S. 
• Karaniwang Access Card (para sa aktibong tungkulin, retirado, o reserbang tauhan 

ng militar) 
• Kasalukuyang Permit sa Trabaho sa U.S. 
• U.S. Tribal ID  
• Photo ID na inilabas ng Pederal na Pamahalaan ng U.S. 
• NYS Electronic Benefit Transfer (EBT) Card na may larawan 
• IDNYC Card (para sa pagpapalit ng impormasyon o pagpapanibago)

• Banyagang Passport (hindi nababasa ng machine)  
• Nag-expire na U.S. o Banyagang Passport (hanggang 3 taong expired; 

nababasa ng machine)  
• Pang-konsulado na Identification Card 
• ID ng Empleyado ng Pederal, Estado o Lokal na Pamahalaan ng U.S. 
• Propesyonal o Bokasyonal na ID Card sa NYS 
• Sertipiko ng Kapanganakan sa U.S.  
• Visa na inilabas ng Departamento ng Estado ng U.S. 
• Banyagang Lisensya sa Pagmamaneho (nababasa ng machine) 
• Banyagang National Identification Card (nababasa ng machine) 
• Social Security Card 
• Liham ng Awtorisasyon para sa U.S. Individual Taxpayer Identification Number 
• U.S. Uniformed Services ID 
• Lisensya ng Mobile Food Vendor mula sa NYC DOHMH 
• Abiso ng Pagsang-ayon na Inilabas ng Mga Serbisyo ng Pagkamamamayan at 

Pandarayuhan

• Banyagang National Identification Card (hindi nababasa ng machine)  
• Banyagang Sertipiko ng Kapanganakan  
• Banyagang Photo Identification Card ng Militar 
• Banyagang Lisensya sa Pagmamaneho (hindi nababasa ng machine) 
• ID Card mula sa Edukasyonal na Institusyon: elementarya, mataas na paaralan, 

unibersidad, kolehiyo, at post-secondary na mga paaralan 
• Diploma sa Mataas na Paaralan sa U.S. o Kapareho ng Mataas na Paaralan, Post-

secondary, Diploma sa Kolehiyo o Unibersidad 
• U.S. School Transcript 
• NYS EBT Card na walang larawan 
• NYC Summer Youth Employment Program Identification Card 
• U.S. Union Photo ID 
• Identification Card ng Empleyado mula sa U.S., kasama ang ID ng klerigo 
• Sertipiko ng kasal, sibil na pagsasama, domestic partnership o diborsyo 
• MTA MetroCard para sa mga May-edad at mga Taong May Kapansanan 
• MTA Access-A-Ride ID Card 
• NYC Parks Recreation Center Membership Card 
• U.S. Voter Registration Card 
• U.S. Selective Service Registration Card 
• Ang Sertipiko ng Kapanganakan ng iyong anak (ay dapat na may nakatala na 

aplikante bilang magulang sa laman)

Dapat na maabot mo ang sumusunod na saligan sa pag-aplay para sa isang IDNYC Card:  
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 edad 14-21 at may kasamang tagapangalaga. 
3)  Kahit 1 sa mga dokumentong isinumite ay dapad maglakip ng petsa ng kapanganakan. 
Walang expired na mga dokumento ang tatanggapin maliban sa mga pasaporteng nababasa ng machine na nag-expire sa nakalipas na tatlong taon. Tanging 
mga orihinal na mga dokumento at mga kopyang sertipikado ng ahensyang naglabas nito ang tatanggapin. 

Kahilingang Edad: 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.  

Mga aplikanteng edad 14-21 na walang photo identification: Ang mga aplikanteng edad 14 hanggang 21 ay maaaring mag-aplay nang walang photo 
identification kung kasama ng isang tagapangalaga na maaaring magpakita ng katibayan ng kaugnayan sa aplikante. Ang isang tagapangalaga ay isang 
magulang sa laman, umampong magulang, legal na guardian, legal na katiwala, foster care na magulang, mga opisyal ng Administrasyon para sa mga Serbisyo 
sa mga Kabataan, o caseworker mula sa ahensya ng ACS foster care. Ang aplikante ay dapat magbigay ng kahit 2 puntos ng mga dokumento na nagpapatunay 
ng pagkakakilanlan. Ang tagapangalaga ay dapat magbigay ng kahit 3 puntos ng mga dokumento na nagpapatunay ng kaniyang sariling pagkakakilanlan, 
kasama na ang photo identification. Ang aplikante at tagapangalaga ay dapat ding magbigay ng isang dokumento mula sa Kaugnayan ng Tagapangalaga na 
seksiyon sa ibaba.  

Paninirahan: 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. Kung ang aplikante ay walang address ng tirahan o isang nakaligtas sa karahasan sa tahanan, ang aplikante 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 kung saan tatanggapin ang sulat bilang Care-of na Address. Ang mga IDNYC card na walang nakalistang address o may nakalistang 
Care of na Address ay maaaring hindi tanggapin sa lahat ng pagkakataon.   

Kapalit na mga Card: 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 ng mga nawala, nanakaw o nasirang card ay makukuha lamang sa mga IDNYC Department of Finance Enrollment Center.

MGA INSTRUKSYON SA APLIKASYON NG IDNYC  

Apat (4) na Puntos na mga Dokumento - Katibayan ng Pagkakakilanlan & Paninirahan  

Kaugnayan ng Tagapangalaga - Katibayan ng kaugnayan sa pagitan 
ng tagapangalaga at batang adultong aplikante, edad 14-21  


