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NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION 
 
 

 وبفرصة إلبداء الرأي بخصوص القانون الُمقتََرح استماع عامةإشعار بجلسة 
 

البال التي یمنحھا إصدار بطاقة ھویة  وراحة لضمان حصول جمیع سكان مدینة نیویورك على فرصةما الذي نقترحھ؟ 
مزودة بصورة وصادرة عن الحكومة، فإن مفوض إدارة الخدمات االجتماعیة في مدینة نیویورك، التي تضم إدارة الموارد 

من الباب  6، یقترح تعدیل الفصل )IDNYC(، وھي الوكالة المدیرة لبرنامج بطاقة ھویة مدینة نیویورك )HRA(البشریة 
عاًما  14تخفیض الحد األدنى لسن الحصول على البطاقة من ) 1: (نین مدینة نیویورك، للقیام بعدة أشیاء من بینھامن قوا 68
السماح للبرنامج، في ظروف معینة ومحدودة، بقبول النسخ البیانیة واإللكترونیة من الوثائق ) 2(أعوام من العمر؛ و 10إلى 

 .بدالً من الوثائق المادیة
 

. حول القانون المقترح استماع عامةستعقد إدارة الموارد البشریة في مدینة نیویورك جلسة  عقَد جلسة االستماع؟متى وأین ستُ 
Worth Street,  125وستُعقد الجلسة في. 2018یونیو  13صباًحا من یوم  9:30الساعة  االستماع العامةستُعقد جلسة 

Floor, in Manhattan nd2 . یرجى الدخول منStreet Lafayette.  
 

یمكن ألي شخص اإلدالء برأیھ بخصوص القوانین الُمقتََرحة كیف یمكنني اإلدالء برأیي بخصوص القوانین الُمقتََرحة؟  
 :طریق عن

 
یمكنك إرسال اآلراء إلى إدارة الموارد البشریة عن طریق الموقع اإللكتروني الخاص بقوانین . الموقع اإللكتروني •

 .http://rules.cityofnewyork.us: مدینة نیویورك
 

  IDNYCRule@hra.nyc.govیمكنك إرسال اآلراء عن طریق البرید اإللكتروني إلى . البرید اإللكتروني •
 

 
 :إلىیمكنك إرسال اآلراء عن طریق البرید . البرید •

 
IDNYC 

Floor thOne MetroTech North, 6 
Brooklyn, NY 11201 

Attention: Nathaniel Hobelman 
 

 718-250-5916یمكنك إرسال اآلراء عبر الفاكس على الرقم  .الفاكس •
 

یجب على أي شخص یرغب في اإلدالء برأیھ بخصوص القانون الُمقتََرح في جلسة . التحدُّث في جلسة االستماع •
 یُمكنك التسجیل قبل جلسة االستماع من خالل االتصال على الرقم. التسجیل للتحدُّث االستماع العامة

ویمكنك التحدُّث . یونیو 13كما یمكنك التسجیل في غرفة جلسة االستماع قبل بدء الجلسة یوم . 7668-221-929
 .لمدة تصل إلى ثالث دقائق

 
 .2018یونیو  13الموعد النھائي إلرسال اآلراء ھو ھل ھناك موعد نھائي إلرسال اآلراء؟ 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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 ماذا لو كنت أحتاج إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟ 
 

للغٍة أجنبیٍة أو مترجم  مترجم فوريإذا كنت ستحتاج في الجلسة إلى حضور  Nathaniel Hobelmanیجب علیك إخبار 
البرید على العنوان المذكور  طریق معنا عنیمكنك التواصل . لغة إشارة أو إلى ترتیبات تیسیریة معقولة خاصة بإعاقة ما

ویتطلب األمر إشعاًرا مسبقًا للسماح بالوقت الكافي إلجراء . 929-221-7668كما یمكنك إبالغنا ھاتفیًا على الرقم . أعاله
  .2018یونیو  6الرجاء التواصل معنا قبل  .الترتیبات

 
إمكانیة الوصول إلى ھذا الموقع متاحة لألفراد الذین یستخدمون : إمكانیة الوصول التالیة) خیارات(یضم ھذا الموقع خیار 

سبة للطلبات اإلضافیة المتعلقة بإمكانیة الوصول، یرجى التواصل مع بالن .ىالكراسي المتحركة أو أجھزة التنقل األخر
Nathaniel Hobelman  2018یونیو  6عن طریق البرید أو الھاتف كما ھو موضح أعاله قبل. 

 
عبر یمكنك مراجعة اآلراء التي تم اإلدالء بھا ھل یمكنني مراجعة اآلراء التي تم اإلدالء بھا بخصوص القوانین الُمقتََرحة؟ 

وبعد أیام . http://rules.cityofnewyork.us/اإلنترنت بخصوص القوانین الُمقترحة من خالل زیارة الموقع اإللكتروني 
ء المكتوبة قلیلة من عقد جلسة االستماع، ستكون ھناك نسخ من جمیع اآلراء المرسلة عبر اإلنترنت ونسخ من جمیع اآلرا

وملخص باآلراء الشفھیة التي تم اإلدالء بھا في جلسة االستماع العلنیة بخصوص القانون المقترح متاحة للعامة على الموقع 
  .اإللكتروني إلدارة الموارد البشریة

 
 3-115والقسم  من میثاق مدینة نیویورك، 1043و 603القسمان إدارة الموارد البشریة بوضع ھذا القانون؟  ما الذي یخّول

لم . ، جمیعھا تخول إدارة الموارد البشریة وضع ھذا القانون المقترح2014لعام  6، واألمر التنفیذي رقم من المدونة اإلداریة
یكن ھذا القانون المقترح مضمنًا في جدول األعمال التنظیمي األخیر إلدارة الموارد البشریة ألنھ لم یكن قد خضع للدراسة 

 .ارة الموارد البشریة جدول األعمالعندما نشرت إد
  

 
من قوانین مدینة  68في الباب توجد قوانین إدارة الموارد البشریة أین یمكنني العثور على قوانین إدارة الموارد البشریة؟ 

 .نیویورك
 

من میثاق المدینة عند وضع  1043متطلبات القسم  HRAیجب أن تستوفي القوانین الحاكمة لعملیة وضع القوانین؟ ھي ما 
  .من میثاق المدینة 1043تم إعداد ھذا اإلشعار وفقًا لمتطلبات القسم . قوانین أو تغییرھا

http://rules.cityofnewyork.us/
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 بیان أساس القانون الُمقتََرح والغرض منھ
 

، ھو اآلن في 2015ینایر ، الذي تم إطالقھ ألول مرة في ")IDNYCبرنامج بطاقة ("برنامج بطاقة ھویة مدینة نیویورك 
 .عامھ الرابع من العملیات ویضم أكثر من ملیون حامل بطاقة

، أصدر البرنامج أول مجموعة من التعدیالت على القوانین التي تحكم البرنامج استناًدا إلى الخبرة المكتسبة 2016في أبریل 
 IDNYCلمؤیدین وموظفي التسجیل في برنامج في عامھ األول وتوصیات أصحاب المصلحة، بما في ذلك مقدمي الطلبات وا

مجموعة إضافیة من  IDNYCاآلن، واستناًدا إلى الخبرة والتعلیقات اإلضافیة، یقترح برنامج . وأعضاء مجلس المدینة
 .من قوانین مدینة نیویورك 6التعدیالت على الفصل 

 :على -من بین مجموعة من األشیاء  -تعمل ھذه التعدیالت 

 10عاًما إلى  14وصول البطاقة عن طریق خفض الحد األدنى لسن الحصول على البطاقة من توسیع نطاق  •
في سن العاشرة أو الحادیة عشرة، یبدأ العدید مّمن ھم في المرحلة التي تسبق سن المراھقة في  .أعوام من العمر

تعزیز  IDNYCأن بطاقة ومن ش. المشي أو ركوب وسائل النقل العام إلى المدرسة والوجھات األخرى بأنفسھم
عاًما ستشمل حقالً  14سالمتھم وتخفیف مخاوف أولیاء األمور، حیث إن بطاقة أولئك الذین تقل أعمارھم عن 

أو  عاًما 14سن  ھم فيمطلوبًا یُسّجل فیھ الشخص الذي یمكن االتصال بھ في حالة الطوارئ، وھو اختیاري لمن 
وھذا یسھل على الشرطة وغیرھم من المستجیبین األوائل عملیة مساعدة األطفال على إعادة التواصل مع . أكثر

عاًما التقدم بطلب  14ال یجوز لمقدمي الطلبات الذین تقل أعمارھم عن . أولیاء أمورھم في حاالت الطوارئ
بعد عامین من اإلصدار بدالً من مدة  اتھموستنتھي صالحیة بطاقللحصول على البطاقة إال بحضور القائم بالرعایة، 

 . عاًما أو أكثر 14أعوام من اإلصدار والتي تُمنح لحاملي البطاقات الذین یبلغون  5انتھاء الصالحیة العادیة البالغة 

السماح للبرنامج، في حاالت معیّنٍة ومحدودة، بقبول النسخ البیانیة واإللكترونیة من الوثائق كإثبات للھویة  •
 .اإلقامة نومكا

 
 . إضافة وثائق اإلقامة للطالب الذین یعیشون في مساكن الكلیة •

  
الخاصة بِحفظ الحق في عدم قبول وثیقة ال یمكن التحقق منھا، حتى لو ظھرت في  IDNYCتوضیح سیاسة  •

، لكن التعدیالت ستضیف حكًما IDNYCكانت ھذه دائًما سیاسة . IDNYCقائمة الوثائق المقبولة في برنامج 
یحتفظ بحق عدم قبول أي وثیقٍة أو نوعٍ من الوثائق ال یمكن التحقق  IDNYCینص صراحة على أن برنامج 

 .صحتھ من
 

بما في ذلك القسم الذي یتضمن فرصة إلجراء مراجعة ثانویة بعد  -باإلضافة إلى ذلك، ثّمة عدٌد من التعدیالت المقترحة 
أو تم اتخاذھا نتیجة لھا، وھي السیاسة التي  2017ي تعكس سیاسة البرنامج التي تم وضعھا في ینایر الت -رفض الطلب 

 .تقضي بعدم إجراء مسح ضوئي أو تقدیم نسخ أخرى من مستندات الھویة واإلقامة الخاصة بمقدمي الطلبات

من میثاق مدینة نیویورك، والقسم  1043و 603القسمین رقم  بوضع ھذا القانون في HRAیمكن العثور على ما یصرح لـ 
 .2014لعام  6من القانون اإلداري، واألمر التنفیذي رقم  115-3 رقم

 
 .تحتھ خطیظھر النص الجدید 

 ].بین قوسین مربعین[یظھر النص المحذوف 
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من قوانین مدینة نیویورك بحیث یكون  68من الباب  6من الفصل  6-01من القسم ) d (الفرعي  ُعِدّل القسم .1القسم 
 : نصھ كما یلي

)d ( زوجة األب؛ أو من تعینھ  /ولي األمر البیولوجي؛ أو ولي األمر بالتبني؛ أو زوج األم" القائم بالرعایة"یُقصد بمصطلح
؛ أو راعي قاصر مّمن عینھم مكتب إعادة توطین لذي یقوم برعایة التبنياالمحكمة لیكون وصیًا أو قیًّما أو أمینًا؛ أو ولي األمر 

بمدینة ) ACS(بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة؛ أو موظف في إدارة خدمات األطفال ) ORR(الالجئین 
الصحة بوالیة ، أو إدارة )OPWDD(نیویورك، أو مكتب والیة نیویورك لألشخاص الذین یعانون من إعاقات في النمو 

، أو إدارة الصحة والسالمة العقلیة )NYS OMH(، أو مكتب الصحة العقلیة بوالیة نیویورك )NYS DOH(نیویورك 
، أو وكالة )ACS(من قبل إدارة خدمات األطفال  الرعایة بالتبني، أو إحدى وكاالت )NYC DOHMH(بمدینة نیویورك 

 أو NYS DOHأو  OPWDDأو اعتماد أو تمویل  ترخیصتحت إدارة أو  -ة بما في ذلك منشأة للرعایة السكنی -أو منشأة 
NYS OMH  أوNYC DOHMH ؛ أو ُمرافق سكن مقدم الطلب الذي أدرجتھOPWDD  ضمن الذین یعانون من إعاقة

ارة الموارد في النمو؛ أو ممثل مقدم الطلب مّمن یُدفع لھ الضمان االجتماعي؛ أو أي فئات مماثلة أخرى ألفراد قد تعینھم إد
 .لھذا الباب 6-07من القسم ) f(الفرعي  للقسمالبشریة بصفتھم قائمین بالرعایة في المستقبل وفقًا 

 

 : من قوانین مدینة نیویورك بحیث یكون نصھ كما یلي 68بالباب  6من الفصل  6-02ُعِدّل القسم . 2القسم 

 .IDNYCبطاقة  6-02القسم 
 

)a ( ستُظھر بطاقةIDNYC  صورة حامل البطاقة واسمھ وتاریخ میالده وتاریخ انتھاء الصالحیة وتوقیعھ ولون عینیھ
. وطولھ ورقم الھویة، وباستثناء ما ھو منصوص علیھ في ھذا القسم، فستُظھر أیًضا عنوان شارع یقع داخل مدینة نیویورك

، ومعلومات التواصل المحددة [حامل البطاقة لنفسھ الجنس الذي یحدده -وفق اختیار حامل البطاقة  -وستُظھر البطاقة أیًضا 
، واللغة المفضلة، وحالة المحاربین القدامى ومثل ھذه المعلومات اإلضافیة التي قد تعرضھا إدارة الموارد ]في حالة الطوارئ

البطاقة المعلومات  عاًما، ستظھر على 14باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لحامل البطاقة الذي یقل عمره عن . البشریة مستقبالً 
عاًما أو أكثر، یجوز أن  14بالنسبة لحامل البطاقة الذي یبلغ عمره . التي یحددھا حامل البطاقة لالتصال في حاالت الطوارئ

 . إذا اختار حامل البطاقة ذلك على البطاقة تظھر المعلومات التي یحددھا حامل البطاقة لالتصال في حاالت الطوارئ
 

)b ( لن توضح بطاقةIDNYC عنوان اإلقامة في الحاالت التالیة: 
 

مقدم الطلب شخًصا ال یملك محل إقامة ثابتًا أو أحد الناجین من العنف المنزلي وقدم إثباتًا لمحل اإلقامة وفق  إذا كان) 1(
عندھا لن تُظھر أي عنوان على اإلطالق أو ستُظھر عنوان  IDNYC، فإن بطاقة من ھذا الباب c(06-6)(2(القسم 

 ]؛[. ، كما ھو موضح في ھذا القسم"تحت رعایة"
 

مقدم الطلب یقیم في برنامج رعایة سكنیة یخضع إلدارة أو إشراف خدمات إدارة الموارد البشریة للتدخل في  إذا كان) 2(
وقدم خطابًا من برنامج الرعایة حاالت الطوارئ بغرض تقدیم مأوى وخدمات ورعایة للناجین من العنف المنزلي 

ستُظھر  IDNYCمن ھذا الباب، فإن بطاقة  c) (2( 06-6(السكنیة كما ھو موضح في الجدول المبین في القسم 
 ]؛ أو[. صندوق بریٍد مرتبًطا بالبرنامج المناسب أو لن تُظھر عنوانًا على اإلطالق، حسب تفضیل مقدم الطلب

 
الذي تم إنشاؤه ) ACP(مقدم الطلب إثباتًا بأنھ یشارك في برنامج سریة العناوین بوالیة نیویورك  قّدم] كان[إذا ) 3(

ستُظھر صندوق بریٍد  IDNYC، فإن بطاقة لضحایا العنف المنزلي 108قانون التنفیذي لنیویورك القسم بموجب ال
ویظل مقدم الطلب الذي یشارك  .مرتبًطا بالبرنامج المناسب أو لن تُظھر عنوانًا على اإلطالق، حسب تفضیل مقدم الطلب

أو  6-06وفق ما ھو وارد في القسمین [مطالبًا بتحدید محل إقامة ) ACP(في برنامج سریة العناوین بوالیة نیویورك 
)e( 07-6 بموجب ھذا الفصل] من ھذا الباب. 
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إذا كان مقدم الطلب طالبًا في كلیٍة أو جامعٍة یقیم في مسكن تابع لجھة دراستھ ویتلقى البرید في موقع مركزي ضمن ) 4(
العنوان الذي یتلقى فیھ مقدم الطلب  IDNYCالطلب، فستُظھر بطاقة  الكلیة أو الجامعة یختلف عن مكان إقامة مقدم

البرید واسم كلیتھ أو جامعتھ، شریطة أن یقدم مقدم الطلب خطابًا من مسؤوٍل في الكلیة أو الجامعة كما ھو موضح في 
 .من ھذا الباب c) (1( 60-6(الجدول المنصوص علیھ في القسم 

 
 

)]c ( إذا كان مقدم الطلب یستوفي الشروط المنصوص علیھا في الفقرة)(الفرعي  من القسم) 1b ( بھذا القسم، فستكون بطاقة
IDNYC  في شكل اسم وعنوان الجھة التي تمتثل للشروط المدرجة في البند " تحت رعایة"إما بدون عنوان أو ستُظھر عنوان

، "تحت رعایة"لطلب الحصول على بطاقة تُظھر عنوان . من ھذا الباب (2)(c) 06-6األخیر من الجدول الوارد في القسم 
أن مقدم الطلب یحصل اآلن ) 1: (یجب على مقدم الطلب تقدیم خطاٍب موقَّعٍ من قبل مسؤول تنفیذي في ھذه الجھة ینص على

 .بریدیةأنھ یجوز لمقدم الطلب استخدام عنوان الجھة لألغراض ال) 2(على خدمات من ھذه الجھة، و
 

)d ( إذا كان مقدم الطلب یستوفي الشروط المنصوص علیھا في الفقرتین)(الفرعي  من القسم) 3(و) 2b ( بھذا القسم، فإن
ستُظھر صندوق بریٍد مرتبًطا بالبرنامج المناسب أو لن تُظھر عنوانًا على اإلطالق، حسب تفضیل مقدم  IDNYCبطاقة 
 .]الطلب

 
 : من قوانین مدینة نیویورك بحیث یكون نصھ كما یلي 68بالباب  6من الفصل  6-03القسم ُعِدّل . 3القسم 

 .األھلیة وعملیة تقدیم طلب 6-03القسم 

 
)a ( بطاقةIDNYC  أعواٍم أو أكبر  عشرة] 14[سوف تكون متاحة ألي مواطن یقطن في مدینة نیویورك ویبلغ عمره

 :بما یلي وقام
 

 .التي حددھا المفوض والطریقةبالصیاغة ] نموذج على[تقدیم طلٍب ) 1(
 

 :إثبات ھویتھ ومحل إقامتھ) 2(
 

)A(  04-6من خالل تقدیم وثیقة واحدةٍ تستحق النقاط األربع یختارھا من الجدول الوارد في القسم (a). 
 

)B( ] الفرعي  بموجب القسممن خالل تحقُّق إدارة المراقبة بمدینة نیویورك من صحة ھویتھ ومحل إقامتھ)b ( للقسم
 .من ھذا الباب 04-6

 
)C(  من خالل تحقُّق إدارة التعلیم بمدینة نیویورك)DOE ( من صحة ھویتھ ومحل إقامتھ، عن طریق الحصول

بمدینة  من لوائح مستشار إدارة التعلیم A-820حسب تعریف ھذا المصطلح في القسم  -على موافقة ولي األمر 
عاًما، ومن خالل استیفاء  18عمر مقدم الطلب أصغر من إلجراء ھذا التحقُّق في حالة كان  -نیویورك 

 .من ھذا الباب 6-04من القسم ) d(أو ) c(ین الفرعیین القسمالشروط اإلضافیة الواردة في أحد 
 

)D(  [ من ھذا الباب  6-05نقاط على األقل وفق القسم  3من خالل تقدیم وثائق تدعم الھویة وتستحق ما یصل إلى
 . من ھذا الباب 6-06باإلضافة إلى وثیقة إضافیة واحدة لمحل اإلقامة بموجب القسم 

 
)C ( الفرعیة  شروط األقساممن خالل استیفاء)b ( أو)c ( أو)d ( أو)e ( أو)f (من ھذا الباب 6-04 من القسم. 

 
)](DE)] (  من ھذا الباب 6-07من خالل استیفاء أحكام القائم بالرعایة الواردة في القسم. 
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)b ( لن تُقبل الوثائق منتھیة الصالحیة باستثناء ما ھو منصوص علیھ في ھذا الفصل أو حیث تضع إدارة الموارد البشریة
 و (b) 06-6و (b) 05-6أحكاًما لقبول الوثائق منتھیة الصالحیة عند السماح بتلقي وثائق إضافیة وفق األقسام 

)(fg)] [( 07-6 من ھذا الباب. 
 

) c (قد تُعد النسخ . لن تُقبل سوى المستندات األصلیة أو نسخ من المستندات التي تم اعتمادھا من قبل جھة اإلصدار األصلیة
البیانیة أو اإللكترونیة من الوثائق الُمستلمة من الجھة التي أصدرتھا بمثابة وثیقة أصلیة إذا قررت إدارة الموارد البشریة وفقًا 

لن تُقبل المستندات التي تحتوي على أي تعدیالت أو عملیات  .تحتوي على مؤشرات كافیة تدعم الموثوقیةلتقدیرھا أن البیانات 
بحق عدم قبول أي وثیقٍة أو نوعٍ من الوثائق ال یمكن التحقق من  IDNYCیحتفظ برنامج . محو أو التي تم إلغاؤھا أو إبطالھا

 .رونیة من الوثائق، حق طلب معلومات إضافیة من مقدم الطلبصحتھ، وعند االعتماد على النسخ البیانیة أو اإللكت
 

)d ( 06-6باستثناء ما ھو منصوص علیھ في القسم (a)  من ھذا الباب، فإن جمیع الوثائق التي تم استخدامھا إلثبات الھویة
إذا كانت إحدى الوثائق المستخدمة في . ومحل اإلقامة یجب أن تحتوي على اسم الفرد الذي یحاول إثبات ھویتھ ومحل إقامتھ

جب على مقدم الطلب تقدیم إما ، فیIDNYCإثبات الھویة ومحل اإلقامة تحمل اسًما ال یتوافق مع االسم المكتوب على طلب 
 .أمر من المحكمة، أو وثیقة زواج أو طالق، أو أي وثیقة أخرى صادرة عن الحكومة تُثبت تغییر االسم القانوني

 
) e ( یجب على المتقدمین بطلب الحضور شخصیًا لتقدیم المستندات في موقع التسجیل الذي تحددهHRA وفق القسم 
 3-115(b)(2) یجوز للمتقدمین بطلب الذین یقدمون مستندات أصلیة بلغة غیر . داري لمدینة نیویوركمن القانون اإل

بمجرد تصویرھا [تُعاد الوثائق األصلیة فوًرا لمقدم الطلب . اإلنجلیزیة تقدیم ترجمة معتمدة لھا، ولیس ھناك ما یلزمھم بذلك
بعمل نسخٍ أو صور مسحٍ ضوئيٍ رقمي ألي وثائق یستخدمھا  IDNYCلن یقوم برنامج . قبل مغادرتھ مركز التسجیل] ضوئیًا

 .مقدمو الطلبات إلثبات الھویة ومحل اإلقامة
 

)f( لن . في حالة طلب تقدیم إثباٍت للھویة بالصورة، یجب أن یكون في الصورة شبھ كبیر بالشخص الذي یحاول إثبات ھویتھ
 .في التعبیر عنھا تُرفض الصور على أساس الھویة الجنسیة أو طریقة الشخص

  
)g ( عاًما عند التسجیل القائم بالرعایة الذي یجب علیھ  13إلى  10یجب أن یرافق مقدمي الطلبات الذین تتراوح أعمارھم بین

 ..توقیع الطلب نیابة عن مقدم الطلب
 
 

من قوانین مدینة  68من الباب  6بالفصل  6-04من القسم ) e(و) d(و) c(و) b(الفرعیة األقسام تم تعدیل . 4القسم 
 : نیویورك بحیث یكون نصھا كما یلي

)b ( بالنسبة للمتقدمین بطلب من عمالء إدارة المراقبة بمدینة نیویورك)DOP( سیقبل برنامج ،IDNYC  تصدیقDOP 
بالصیاغة والطریقة التي یتم اعتمادھا من قِبل ] بالشكل[على ھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ، على أن یتم تقدیم ھذا التصدیق 

HRA وDOPبطاقة  ، باعتباره دلیالً كافیًا على ھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ إلثبات أھلیتھ للحصول علىIDNYC. 
 

)c (س التابعة إلدارة التعلیم بمدینة نیویورك بالنسبة للمتقدمین من طالب المدار)DOE (الطلب مع القائم  یقدموا الذین ال
على ھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ الذي  DOEتصدیق  IDNYCمن ھذا الباب، سیقبل برنامج  6-07بالرعایة وفق القسم 

، ")DOEتصدیق (" DOEو HRAالتي یتم اعتمادھا من قِبل  والطریقةبالصیاغة ] على نموذج [ IDNYCیتم تقدیمھ إلى 
 DOEمن ھذا الباب، بخالف التصدیق المستخرج من  6-05وفق القسم  ووثائق ھویة إضافیة] ھویة إضافیة اثباتووثیقة [

ثیقة إثبات ال یلزم أن تشتمل و[. IDNYCكدلیل كاٍف على ھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ إلثبات أھلیتھ للحصول على بطاقة 
في موقع التسجیل المؤقت الموجود في  IDNYCإلى  DOEالھویة اإلضافیة على إثباٍت للھویة بالصورة إذا تم تقدیم تصدیق 

في أي موقع تسجیٍل آخر، فیجب أن تحتوي  IDNYCإلى  DOEإذا تم تقدیم تصدیق . المدرسة التي یدرس بھا مقدم الطلب
 :كما یلي، .]إثباٍت للھویة بالصورةوثیقة إثبات الھویة اإلضافیة على 
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في موقع التسجیل المؤقت الموجود في المدرسة التي یدرس بھا مقدم  IDNYCإلى  DOEإذا تم تقدیم تصدیق  )1(
وال تحتاج ھذه الوثیقة أن . 6-05سیقبل أي وثیقة إثبات ھویة مدرجة في القسم  IDNYCالطلب، فإن برنامج 

 .تحتوي على إثباٍت للھویة مزودة بصورة
 

 :في أي موقع تسجیٍل آخر، فیجب على مقدم الطلب أن یقدم أیًضا IDNYCإلى  DOEإذا تم تقدیم تصدیق  )2(
 

)A ( بطاقة تعریف الطالب الصادرة عن المدرسة التي تُصدر تصدیقDOE نفسھا. 
 

)B (أحد الخیارین التالیین: 
 

 )i ( في حال كانت بطاقة تعریف 6-05وثیقة إثبات ھویة إضافیة واحدة على األقل مدرجة في القسم ،
 .الطالب تتضمن صورة

 
 )ii ( على األقل، ویجب قبول  نقطتینوتستحق ما یصل إلى  6-05وثائق إثبات الھویة المدرجة في القسم

 .إحداھا كإثباٍت للھویة بالصورة، إذا كانت بطاقة تعریف الطالب ال تتضمن صورة
 

 
)d (الطلبات من طالب المدارس التابعة إلدارة التعلیم بمدینة نیویورك  بالنسبة لمقدمي)DOE (مع القائم  طلب ویقدموا

لھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ الذي یتم  DOEتصدیق  IDNYCمن ھذا الباب، سیقبل برنامج  6-07بالرعایة وفق القسم 
") DOEتصدیق (" DOEو HRAالتي یتم اعتمادھا من قِبل  والطریقة بالصیاغة ]على نموذج [ IDNYCتقدیمھ إلى 

 .IDNYCمحل إقامتھ إلثبات أھلیتھ للحصول على بطاقة كدلیل كاٍف على ھویة مقدم الطلب و
 

)e ( بالنسبة لمقدمي الطلبات الذین یشاركون في برنامج التوظیف الصیفي للشباب)SYEP(  التابع إلدارة الشباب وتنمیة
بالشكل والصیاغة التي یتم  DYCDتقریًرا من قاعدة بیانات [ IDNYC، سیقبل برنامج )DYCD(المجتمع بمدینة نیویورك 

 IDNYCلھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ الذي یتم تقدیمھ إلى  DYCDتصدیق ] DYCDو HRAاعتمادھا من قِبل 
كدلیل كاٍف على ھویة مقدم الطلب ومحل إقامتھ إلثبات  DYCDو HRAبالصیاغة والطریقة التي یتم اعتمادھا من قِبل 

 .من ھذا الباب 6-05ا تم تقدیمھا مع إثباٍت للھویة بالصورة وفقًا للقسم إذ IDNYCأھلیتھ للحصول على بطاقة 
 
 

َل القسم . 5القسم  نصھ ) f(فرعي جدید  بإضافة قسممن قوانین مدینة نیویورك  68من الباب  6من الفصل  6-04ُعّدِ
 : یلي كما

)f ( االجتماعیة في مدینة نیویورك من عمالء إدارة الخدمات  الذین یكونوابالنسبة لمقدمي الطلبات)DSS(،  یجوز لبرنامج
IDNYCأو مكان إقامتھ باستخدام معلوماٍت من األنظمة التي  /، بناًء على طلب مقدم الطلب، التحقق من ھویة مقدم الطلب و
الوصول إلى ھذه البیانات ألغراض ھذا التحقق، وأن تُعد موثوقة بما فیھ الكفایة بمجرد  یمكن شریطة أنھ، DSSتحتفظ بھا 

تستحق ھذه المعلومات ثالث نقاط إلثبات ھویة مقدم الطلب إذا توفرت صورة أصلیة وبیانات دیموغرافیة ذات . الوصول إلیھا
نقطة واحدة إلثبات الھویة إذا توفر االسم وتاریخ  ؛ أوDSSفي أنظمة  -بما في ذلك االسم الكامل وتاریخ المیالد  -صلة 

؛ ونقطة واحدة إلثبات مكان اإلقامة إذا كان عنوان مقدم الطلب متوفًرا أیًضا في DSSالمیالد فقط، دون صورة، في نظام 
  .DSSنظام 
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نیویورك بحیث یكون نصھ كما من قوانین مدینة  68بالباب  6من الفصل  6-05بالقسم ) b(الفرعي  ُعِدّل القسم. 6القسم 
 :یلي

)b ( قد تحددHRA  ،بما في ذلك النسخ البیانیة أو اإللكترونیة من الوثائق الُمستلمة في المستقبل أنھ یجوز قبول وثائق إضافیة
 ھذا القسمسلطتھا بموجب  HRAإذا مارست . ومنحھا قیمة نقطة واحدة إلثبات ھویة مقدم الطلب من الجھة التي أصدرتھا،

 على سبیل المثال ال الحصر، اإلعالن على جدیدة، ویتضمن ذلك أو بیاناتٍ  اإلعالن عن قبولھا وثائق HRAالفرعي، فعلى 
 .على الویب IDNYCموقع 

 
من قوانین مدینة نیویورك  68بالباب  6من الفصل  6-05 القسم من) c(الفرعي  من القسم 3ُعِدّلت الفقرة . 7القسم 

 : بحیث یكون نصھا كما یلي

 :تُقیم المستندات التالیة بنقطة واحدة إلثبات ھویة مقدم الطلب) 3( 

 

ھل یُعتد بھا  الوصف الوثیقة
كبطاقة ھویة 
 مزودة بصورة؟

قیمة النقاط 
كدلیل إلثبات 

 الھویة

ھل یُعتد بھا كدلیل 
على تاریخ 

 المیالد؟
بطاقة ھویة من مؤسسة 

مدارس المراحل : تعلیمیة
المتوسطة والثانویة وما بعد 

 والجامعة والكلیاتالثانویة 

بطاقة ھویة مزودة بصورة وصادرة من مؤسسة تعلیمیة 
أمریكیة معتمدة، بما في ذلك المدارس التابعة إلدارة 
 التعلیم بمدینة نیویورك والكلیات التابعة لجامعة مدینة

 .نیویورك

نعم، إذا كانت  1 نعم
توضح تاریخ 

 .المیالد

 رخصة قیادة أجنبیة
 )ال یُمكن قراءتھا آلیًا(

بطاقة ھویة مزودة بصورة وتمنح حاملھا امتیازات قیادة، 
وتوضح العنوان وتاریخ المیالد وتاریخ االنتھاء، لكن ال 

 .یُمكن قراءتھا آلیًا

 نعم 1 نعم

بطاقة ھویة الرعایا 
 األجانب

 )ال یُمكن قراءتھا آلیًا(

بطاقة ھویة وطنیة مزودة بصورة ال یُمكن قراءتھا آلیًا 
تقبل ھذه البطاقة . وتوضح تاریخ المیالد أو السن

یشمل . التي أصدرتھا إلى الدولة إعادة الدخولألغراض 
ذلك بطاقات تسجیل الناخب التي تستخدم كبطاقات ھویة 

 .وطنیة

 نعم، إذا كانت 1 نعم
توضح تاریخ 

 .المیالد

بطاقة ھویة عسكریة أجنبیة 
 مزودة بصورة

بطاقة ھویة مزودة بصورة وصادرة من دولة أجنبیة 
ألحد األفراد العسكریین الذین ما زالوا في الخدمة أو 

 .المتقاعدین أو من ھم ضمن قوات االحتیاط

نعم، إذا كانت  1 نعم
توضح تاریخ 

 .المیالد
ادة میالد صادرة من دولة كانت أو ما زالت شھ شھادة میالد أجنبیة

 .سیادة ذات
 نعم 1 ال

شھادة میالد أمریكیة البن 
 مقدم الطلب

شھادة میالد البن مقدم الطلب صادرة من والیة أو 
مقاطعة، أو من منطقة محلیة تابعة لوالیة أو مقاطعة، أو 

صادرة من وزارة الخارجیة األمریكیة، ویشمل ذلك 
عن المولودین في الخارج الذي یُدرج تقریر القنصلیة 

لن تُقبل . مقدم الطلب بوصفھ ولي األمر البیولوجي
یولیو  1شھادات المیالد الصادرة من بورتوریكو قبل 

أبطل قانون بورتوریكو جمیع شھادات المیالد . 2010
 .التي صدرت قبل ھذا التاریخ

 نعم 1 ال

بطاقة ھویة مخصصات 
والیة نیویورك غیر مزودة 

 صورةب

 بطاقة قسائم /Medicaidبطاقة  /بطاقة رعایة اجتماعیة
طعام نیویورك، والمعروفة أیًضا باسم بطاقة التحویل 

 Electronic Benefit)اإللكتروني للمخصصات 
Transfer, EBT)  أو بطاقة ھویة المخصصات

 .، بدون صورة وتحمل تاریخ المیالد)CBIC(المشتركة 

 نعم 1 ال

برنامج بطاقة ھویة 
التوظیف الصیفي للشباب 

 بمدینة نیویورك

بطاقة ھویة مزودة بصورة صادرة من منظمة مجتمعیة 
 تدیر برنامج التوظیف الصیفي للشباب بمدینة نیویورك

 ال 1 نعم
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ِسجل تعلیمي أمریكي من 
المدرسة الثانویة، أو 

مدرسة أو كلیة أو جامعة 
 لما بعد الثانویة

نسخة رسمیة من ِسجٍل تعلیميٍ، تحتوي على الفصول 
الدراسیة وتواریخ حضورھا، والسجل األكادیمي 

 .، الشھادات الممنوحةكان ینطبق التراكمي، وإذا

نعم، إذا كانت [ 1 ال
توضح تاریخ 

 .]المیالد
 ال

من برنامج  شھادة دبلوم
مدرسة ثانویة أمریكیة، أو 
برنامج معادلة المدرسة 

أو مدرسة أو كلیة  الثانویة،
أو جامعة أمریكیة لما بعد 

 الثانویة

المدرسة  ودبلوم معادلةالمدرسة الثانویة األمریكیة  دبلوم 
الثانویة الصادرة الممنوحة بناًء على امتحانَي تطویر 

واختبار تقییم إتمام المرحلة الثانویة ) GED(التعلیم العام 
)TASC( ،عة من مدرسة أو كلیة أو جام أو دبلوم

 .أمریكیة لما بعد الثانویة

نعم، إذا كانت [ 1 ال
توضح تاریخ 

 .] المیالد
 ال

بطاقة ھویة موظف أو 
مستشار أو عضو مجلس 
إدارة صادرة من مؤسسة 
یقع مقرھا داخل الوالیات 

 .المتحدة

بطاقة ھویة مزودة بصورة، وتحمل اسم المؤسسة 
ف مقدم الطلب على أنھ موظف أو  وعنوانھا، وتعّرِ
. مستشار أو عضو مجلس إدارة أو یشغل منصبًا مماثالً 
یشمل ذلك بطاقات ھویة رجال الدین الصادرة من 

 .مؤسسة دینیة

 ال 1 نعم

بطاقة ھویة مزودة بصورة 
 وصادرة من
 نقابة أمریكیة

ف حاملھا على أنھ عضو في إحدى النقابات  بطاقة تُعّرِ
 .متحدةالتي تمثل الموظفین العاملین داخل الوالیات ال

 ال 1 نعم

وثیقة زواج أو شراكة 
منزلیة أو زواج مدني أو 
طالق، أو وثیقة إبطال 

زواج أو شراكة منزلیة أو 
 زواج مدني

وثیقة زواج أو شراكة منزلیة أو زواج مدني أو طالق، 
 أو وثیقة إبطال زواج أو شراكة منزلیة أو زواج مدني

 نعم 1 ال

 MetroCardبطاقة 
مخفضة الثمن لكبار السن 

 والمعاقین

یتعین أن تتضمن إثباتًا للھویة بالصورة وأن تكون 
 .صادرة عن ھیئة النقل الحضري

 ال 1 نعم

بطاقة ھویة خدمات 
)Access-A-Ride( 

بطاقة ھویة مزودة بصورة وصادرة من ھیئة النقل 
 .الحضري

 ال 1 نعم

بطاقة عضویة في مركز 
ترفیٍھ صادرة عن إدارة 

المتنزھات والترفیھ بمدینة 
 نیویورك

بطاقة ھویة مزودة بصورة صادرة إلثبات عضویة 
بمركز الترفیھ التابع إلدارة المتنزھات والترفیھ بمدینة 

عندما كان عمر مقدم الطلب ال یقل عن نیویورك 
 .عاًما 18

 ال 1 نعم

بطاقة تسجیل الناخب 
 األمریكیة

نعم، إذا كانت  .والیة أو مقاطعةبطاقة تسجیل الناخب صادرة من أي 
 .مزودة بصورة

 ال 1

بطاقة تسجیل في الخدمة 
 االنتقائیة

بطاقة صادرة من نظام الخدمة االنتقائیة في الوالیات 
عاًما وتم  25-18المتحدة للرجال الذین یبلغون من العمر 

 .إدراجھم في نظام الخدمة االنتقائیة

 نعم 1 ال

، تحمل االسم ورقم مطالبة Medicareبطاقة ھویة  Medicareبطاقة 
Medicare والتوقیع. 

 ال 1 ال

بطاقة رقم تعریف دافع 
) ITIN(الضرائب الفردي 
 األمریكیة

من صادرة ) 9844رقم  IRSنموذج ( ITINبطاقة 
األمریكیة، وتحمل رقم ) IRS(الداخلیة  اإلیرادات دائرة

ITIN لحامل البطاقة واسمھ وتوقیعھ. 

 ال 1 ال

بطاقة ھویة مزودة بصورة 
من منشأةٍ تابعٍة لمكتب 

) OMH(الصحة العقلیة 
 بوالیة نیویورك

بطاقة ھویة صادرة من منشأة عیادة نفسیة تحت إدارة 
OMH بوالیة نیویورك، توضح االسم ومزودة بصورة. 

 ال 1 نعم

 
 
 



10 
 

 : من قوانین مدینة نیویورك بحیث یكون نصھ كما یلي 68بالباب  6من الفصل  06-6ُعِدّل القسم . 8القسم 

 .إثبات محل اإلقامة 6-06القسم 

)a ( باستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفقرة)(الفرعي  من القسم) 2c ( الفرعي  في القسممن ھذا القسم، أو)d ( من ھذا
فإنھ من أجل إثبات مكان اإلقامة، سیُطلب من مقدم الطلب تقدیم وثیقة من ھذا الباب،  6-07أو  6-04القسم، أو في القسمین 

من ھذا القسم تعرض عنوان الشارع الذي یقیم فیھ مقدم ) b(الفرعي  بموجب القسمأو وثیقة معتمدة  (1) (c) 06-6من القسم 
) زوجة(كانت الوثیقة توضح اسم زوج یجب أن توضح الوثیقة اسم مقدم الطلب، إال إذا . الطلب والموجود في مدینة نیویورك

وثیقة زواج أو زواج مدني أو شراكة منزلیة، أو ) 1: (المنزلي، وقّدم مقدم الطلب ما یلي) الشریكة(مقدم الطلب أو الشریك 
موقعة من  شھادة) 2(المنزلي؛ و) الشریكة(أو الشریك ) الزوجة(شھادة میالد توضح عالقة مقدم الطلب بالزوج 

 ).الزوجة(تفید بأن مقدم الطلب یقیم مع الزوج  ة أو الشریك المنزلي، على نموذج وبصیغة یقرھا المفوضالزوج/الزوج
 

)b ( قد تحددHRA  ،بما في ذلك النسخ البیانیة واإللكترونیة من الوثائق الُمستلمة في المستقبل أنھ یجوز قبول وثائق إضافیة
ھذا سلطتھا بموجب  HRAإذا مارست . ومنحھا قیمة نقطة واحدة إلثبات مكان إقامة مقدم الطلب من الجھة التي أصدرتھا،

على  IDNYCالجدیدة، ویتضمن ذلك اإلعالن على موقع  أو البیاناتٍ  اإلعالن عن قبولھا الوثائق HRAالفرعي، فعلى  القسم
 .الویب

 
)c) (1 (یجب أن یكون العنوان الموضح في الوثیقة ھو العنوان نفسھ : التالیة نقطة واحدة وتثبت محل اإلقامة تستحق الوثائق

 :من ھذه الباب (b) 02-6الوارد في البطاقة، باستثناء ما ھو وارد في القسم 
 
 
 

قیمة النقاط كدلیل  الوصف الوثیقة
 إلثبات محل اإلقامة

ھل یُعتد بھا كدلیل 
 على محل اإلقامة؟ 

أو  التلیفزیون أو لكابلفاتورة 
 الھاتف أو المرافق

 60یجب أال یكون قد مضى على تاریخ الفاتورة أو اإلفادة أكثر من 
. یوًما قبل تاریخ التقدیم، على أن تتضمن عنوان منزل مقدم الطلب

 .یجب أن تتضمن بیانات ملخص الحساب وكشوف الحساب

 نعم 1

عقد إیجار أو عقد إیجار من 
 لعقار سكنيالباطن 

یجب أن تتضمن جمیع عقود . یجب أن یكون عقد إیجار ساریًا
اإلیجار اسم مقدم الطلب وعنوان الوحدة المؤجرة والمدة الزمنیة 

المحددة لإلیجار وقیمة اإلیجار والشروط المتعلقة بالمرافق 
إذا لم یكن رقم ھاتف المؤجر واردًا . ومعلومات االتصال بالمؤجر

 .فیجب على مقدم الطلب تقدیم رقم الھاتف منفردًافي عقد اإلیجار، 

 نعم 1

بیان الضرائب العقاریة الذي یتضمن عنوان المنزل، ویجب أال  بیان الضرائب العقاریة المحلیة
یكون قد مضى على تاریخ صدوره أكثر من عام واحد قبل 

 .التقدیم تاریخ

 نعم 1

العقاري الذي یتضمن عنوان المنزل، ویجب إیصال سداد الرھن  إیصال سداد الرھن العقاري
یوًما قبل  60أال یكون قد مضى على تاریخ صدوره أكثر من 

 .تاریخ التقدیم

 نعم 1

فاتورة أو كشف أو إشعار 
لحساب مصرفي أو مالي أو 

 لبطاقة ائتمان

فاتورة أو كشف أو إشعار من شركة بطاقة ائتمان أو مصرف أو 
ن قد مضى على تاریخ اإلصدار مؤسسة مالیة أخرى یجب أال یكو

یوًما قبل تاریخ التقدیم، على أن یتضمن عنوان  60أكثر من 
ویتضمن ذلك كشوفات الحساب المصرفي، وكشوفات . المنزل

بطاقة االئتمان، وكشوفات حساب االتحاد االئتماني، وكشوفات 
ملخص الحساب، وكشوفات القروض، واإلشعارات المرسلة من 

. االئتمانیة التي تؤكد فتح حساب مصرفي البنوك واالتحادات
وستُقبل األنواع األخرى من الوثائق المصرفیة أو المالیة أو 

 6-06المتعلقة ببطاقة االئتمان وفق ما ھو منصوص علیھ في القسم 
)b (من ھذا الباب. 

 نعم 1

یجب أن یتضمن اسم صاحب العمل، وعنوان منزل مقدم الطلب،  كعب شیك أجر العمل
یوًما قبل  60یكون قد مضى على تاریخ صدوره أكثر من وأال 

 .تاریخ التقدیم

 نعم 1
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كشف أو فاتورة أو سجل من 
 مؤسسة صحیة

كشف أو فاتورة أو سجل من أي مستشفى أو عیادة تحت إدارة 
مؤسسة الصحة والمستشفیات بمدینة نیویورك، أو مركٍز صحيٍ 
. مؤھل فیدرالیًا أو مستشفى عام أو خاص یقع في مدینة نیویورك

وعنوان منزل  رقم تعریف الحساب أو المریض،یجب أن یتضمن 
اإلصدار أكثر من  مقدم الطلب، وأال یكون قد مضى على تاریخ
 .عام واحد قبل تاریخ التقدیم

 نعم 1

استدعاء ھیئة المحلفین أو أمر 
محكمة صادر من محكمة والیة 

ویتضمن ذلك محاكم (نیویورك 
مدینة نیویورك، مثل محكمة 

اإلسكان ومحكمة األسرة 
أو ) ومحكمة الوكالء القانونیین

 محكمة فیدرالیة

یوًما  60إلصدار أكثر من یجب أال یكون قد مضى على تاریخ ا
 .قبل تاریخ التقدیم، على أن یتضمن عنوان المنزل

 نعم 1

نماذج مصلحة الضرائب 
-W-2, 1099الداخلیة 

MISC, 1095-A, 1095-B, 
1095-C 

. یجب أن تتضمن اسم صاحب العمل وعنوان منزل مقدم الطلب
ة أبریل من العام التالي لعام سداد الضریب 15یُقبل النموذج حتى 

 .الوارد في النموذج

 نعم 1

خطاب أو مستند صادر من 
مصلحة الضرائب الداخلیة 

)IRS ( األمریكیة، أو إدارة
الشئون الضریبیة والمالیة 

)DTF (بوالیة نیویورك 

، موجھ إلى DTFأو  IRSخطاب أو مستند صادر من 
مقدم الطلب، بخصوص وضع الضرائب الشخصیة 

اإلقرار الضریبي،  تتضمن األمثلة سجل. لمقدم الطلب
أو كشف الضریبة أو االسترداد الواجب السداد، أو شیك 

یجب أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار . االسترداد
 .أكثر من عام واحد قبل تاریخ التقدیم

 نعم 1

اإلقرار الضریبي مع دلیل على 
 تقدیمھ

یل أو المحلي مع دل للوالیةأو اإلقرار الضریبي األمریكي الفیدرالي 
على تقدیمھ، مثل سجّل اإلقرار الضریبي الصادر عن مصلحة 
الضرائب الداخلیة، أو ملخص حساب إدارة الشئون الضریبیة 

 المالیة بمدینةبوالیة نیویورك، أو دلیل إدارة ) DTF(والمالیة 
نیویورك إلثبات تاریخ دفع ضریبة الممتلكات، أو دلیل تقدیٍم آخر 

على التقدیم أكثر من عام واحد  یجب أال یكون قد مضى. ُمرٍض 
 .قبل تاریخ التقدیم

 نعم 1

فاتورة أو كشف أو سجل التأمین 
التأمین على األمالك أو التأمین (

على على الحیاة أو التأمین 
أو تأمین على السیارات  الساكن

 )أو التأمین الصحي

فاتورة أو كشف أو سجل التأمین الذي یوضح عنوان المنزل وأال 
یوًما قبل  60ضى على تاریخ اإلصدار أكثر من یكون قد م

 التقدیم تاریخ

 نعم 1

خطاب من مأوى المشردین 
 الذي یتلقى تمویالً من المدینة

خطاب موقع من مسؤول في المستوى التنفیذي بمأوى مشردین 
 15یتلقى تمویالً من المدینة، یفید بأن مقدم الطلب ُمقیٌم حالیًا منذ 

بالبقاء في اإلقامة لمدة  یسمح للمقیمینیوًما على األقل وبأن المأوى 
یجب أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار . یوًما 30تزید عن 

 .ا قبل تاریخ التقدیمیومً  60أكثر من 

 نعم 1

خطاب موقع من منشأةٍ للرعایة 
السكنیة تخضع إلدارة أو اعتماد 
أو تمویل مكتب والیة نیویورك 

لألشخاص الذین یعانون من 
إعاقات في النمو 

)OPWDD( أو إدارة الصحة ،
 NYS)في والیة نیویورك 

DOH)  أو مكتب الصحة ،
العقلیة بوالیة نیویورك 

)OMH( إدارة الصحة ، أو
والسالمة العقلیة بمدینة 

 )NYC DOHMH(نیویورك 

خطاب موقع من موظف تنفیذي یعمل في منشأةٍ للرعایة السكنیة 
أو اعتماد أو  أو ترخیصتقع في مدینة نیویورك ویخضع إلدارة 

تمویل مكتب والیة نیویورك لألشخاص الذین یعانون من إعاقات 
في والیة نیویورك  ، أو إدارة الصحة)OPWDD(في النمو 

)NYS DOH( أو مكتب الصحة العقلیة بوالیة نیویورك ،
)OMH( أو إدارة الصحة والسالمة العقلیة بمدینة نیویورك ،

)NYC DOHMH (یجب أال . إلثبات إقامة مقدم الطلب بالمنشأة
یوًما قبل تاریخ  60یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من 

ندما یكون مقدم الطلب مصحوبًا بقائٍم یُعتدُّ بھ فقط ع. التقدیم
 .بالرعایة یعمل موظفًا في المنشأة التي تصدر الخطاب

 نعم 1
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خطاب من ھیئة اإلسكان بمدینة 
 )NYCHA(نیویورك 

خطاب موقع من مدیر في ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك 
)NYCHA ( للتطویر السكني، یوضح أن مقدم الطلب مدرج

لإلقامة في الشقة،  NYCHAباإلیجارات الحالیة أو مخول من قبل 
یوًما قبل  60على أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من 

 .تاریخ التقدیم

 نعم 1

 NYCHAملحق إیجارات 
 وإشعار باإلیجار

أو  /ھ مستأجًرا وبأن مقدم الطلب ُمدرج بصفت NYCHAوثیقة من 
یجب أال . NYCHAمخوالً بالسكن في وحدة سكنیة تابعة لھیئة 

یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من عام واحد قبل 
 .التقدیم تاریخ

 نعم 1

 Headخطاب من برنامج 
Start  أو مراكز التعلیم المبكر

أو حضانة أو مدرسة ابتدائیة أو 
إعدادیة أو ثانویة تقع في مدینة 
نیویورك، أو أي مدرسة تابعة 

 بمدینة) DOE(إلدارة تعلیم 
نیویورك یكون ابن مقدم الطلب 

 مسجالً فیھا

خطاب موقع من مدیر المدرسة أو المدیر تنفیذي أو من ینوب عن 
مدیر المدرسة أو الموظف التنفیذي ضمن منشأة عامة أو خاصة أو 

أو مراكز التعلیم المبكر أو  Head Startأبرشیة في برنامج 
حضانة أو مدرسة ابتدائیة أو إعدادیة أو ثانویة تقع في مدینة 

مدینة ) DOE(نیویورك، أو أي مدرسة تابعة إلدارة تعلیم 
. نیویورك یكون ابن مقدم الطلب مسجالً فیھا حالیًا بصفتھ طالبًا

یجب أن یؤكد الخطاب عنوان منزل الطالب، وأال یكون قد مضى 
 .یوًما قبل تاریخ التقدیم 60ى تاریخ اإلصدار أكثر من عل

 
یجب على مقدم الطلب أیًضا تقدیم إثبات على عالقتھ بالطالب 

المذكور في الخطاب، من خالل استخدام إحدى الوثائق المدرجة 
 .(b) 07-6في القسم 

 نعم 1

خطاب من مدرسة خاصة أو 
أبرشیة إعدادیة أو ثانویة تقع في 

نیویورك یكون مقدم مدینة 
 الطلب مسجالً فیھا

خطاب موقع من مدیر المدرسة أو المدیر تنفیذي أو من ینوب عن 
مدیر المدرسة أو الموظف التنفیذي ضمن منشأة خاصة أو أبرشیة 
مدرسة إعدادیة أو ثانویة تقع في مدینة نیویورك یكون مقدم الطلب 

الخطاب عنوان یجب أن یؤكد . مسجالً فیھا حالًیا بصفتھ طالبًا
 60المنزل، وأال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من 

قد تطلب المدرسة موافقة ولي األمر . یوًما قبل تاریخ التقدیم
 .عاًما 18إلصدار ھذا الخطاب للطالب دون سن 

 
یجب على مقدم الطلب تقدیم بطاقة تعریف الطالب من المدرسة 

 .التي أصدرت الخطاب
 

المتقدمین الراغبین في الحصول على مساعدة إدارة یمكن للطالب (
 تعلیم في إثبات محل اإلقامة القیام بذلك عن طریق القسم

)](a)(2)(C(D)] -c)(2)(A)( [03-6 من ھذا الباب(. 

 نعم 1

خطاب من وكالة خدمات 
الرعایة البدیلة بإدارة خدمات 

في مدینة ) ACS(األطفال 
 نیویورك

أو وكالة خدمات رعایة  ACSذي في خطاب موقع من مسؤول تنفی
بمدینة نیویورك، یثبت محل إقامة الشاب مقدم  ACSبدیلة تعینھا 

الطلب ومتلقي الرعایة البدیلة، على أال یكون قد مضى على تاریخ 
یُعتدُّ بھ فقط عندما . یوًما قبل تاریخ التقدیم 60اإلصدار أكثر من 

یعمل موظفًا في المنشأة یكون مقدم الطلب مصحوبًا بقائٍم بالرعایة 
 .التي تصدر الخطاب

 نعم 1

تأكید تغییر العنوان من الخدمة 
البریدیة بالوالیات المتحدة 

)USPS( 

یجب أن تكون مرسلة إلى مقدم الطلب على العنوان نفسھ الموضح 
یجب أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار . IDNYCفي طلب 

 .یوًما قبل تاریخ التقدیم 60أكثر من 

 نعم 1

نموذج تفصیل اإلیجار الوارد 
من إدارة الحفاظ على  8بالقسم 

) HPD(المساكن وتطویرھا 
 في مدینة نیویورك

یجب أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من عام واحد 
 .قبل تاریخ التقدیم، على أن تتضمن عنوان المنزل

 نعم 1

الرد على طلب تقریر حساب ["
] HRAمن قبل " المیزانیة

تقریر موجز تكوین الحالة من 
نظام إدارة الرعایة االجتماعیة 

 بوالیة نیویورك

موجز  تقریر] خطاب رد على طلب حساب المیزانیة، ویتضمن[
 من نظام إدارة الرعایة االجتماعیة بوالیة نیویوركتكوین الحالة 

یجب أال یكون قد مضى على . یتضمن العنوان الحالي للمنزل
 .یوًما قبل تاریخ التقدیم 60أكثر من  تاریخ اإلصدار

 نعم 1
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بطاقة ھویة للمرضى الداخلیین 
مزودة بصورة من منشأة تابعة 

) OMH(لمكتب الصحة العقلیة 
 بوالیة نیویورك

بطاقة ھویة للمرضى الداخلیین صادرة من منشأة عیادة نفسیة تحت 
بوالیة نیویورك، توضح االسم ومزودة بصورة  OMHإدارة 

 .المنشأةوعنوان 

 نعم 1

" تصدیق على الخروج"نموذج 
صادر من مكتب إعادة توطین 
الالجئین بقسم خدمات األطفال 
في وزارة الصحة والخدمات 

 اإلنسانیة األمریكیة

صادرة من مكتب إعادة توطین " تصدیق على الخروج"وثیقة 
في وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة ) ORR(الالجئین 

األمریكیة، ومزودة بصورة راعي مقدم الطلب وتوضح تاریخ 
 ORR UAC/R-1ویتضمن ذلك النموذج . میالده واسمھ وعنوانھ

 ORRوأي نموذج آخر یستخدمھ  ORR R-535والنموذج 
 .للتصدیق على الخروج

 
واحد  یجب أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من عام

 .قبل تاریخ التقدیم

 نعم 1

أمر مراقبة من مصلحة إنفاذ 
شؤون الھجرة والجمارك 

)ICE (بالوالیات المتحدة 

أمر مراقبة صادر من مصلحة إنفاذ شؤون الھجرة والجمارك 
)ICE ( بالوالیات المتحدة، شریطة أال یكون قد مضى على تاریخ

وأن یتضمن اإلصدار أكثر من عام واحد قبل تاریخ التقدیم، 
یجوز أن یكون صادًرا من مصلحة إنفاذ . العنوان الحالي للمنزل

بالوالیات المتحدة في شكل ) ICE(شؤون الھجرة والجمارك 
 .I-220Bالنموذج 

 نعم 1

رخصة قیادة مؤقتة أو رخصة 
متعلم قیادة أو بطاقة ھویة غیر 

السائقین صادرة من والیة 
 نیویورك

تعلم قیادة أو بطاقة ھویة غیر رخصة قیادة مؤقتة أو رخصة م
السائقین صادرة من إدارة المركبات اآللیة بوالیة نیویورك، 

 .وتوضح العنوان الحالي للمنزل

 نعم 1

إشعار بقرار أو تأكید وجود 
إعاقة في النمو صادر من مكتب 
والیة نیویورك لألشخاص الذین 

یعانون من إعاقات في النمو 
)OPWDD( 

یُثبت أن مقدم الطلب  OPWDDإشعار بقرار أو تأكید صادر من 
یجب أن یتضمن عنوان منزل مقدم الطلب، . مؤھل لتلقي الرعایة

وأال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من عام واحد قبل 
 .تاریخ التقدیم

 نعم 1

خطاب تأكید إقامة للدبلوماسیین 
) UN(التابعین لألمم المتحدة 

 وأُسرھم

طاب تأكید إقامة للدبلوماسیین التابعین لألمم المتحدة وأُسرھم خ
صادر من وزارة الخارجیة األمریكیة، أو األمم المتحدة، أو البعثة 
الدائمة إلحدى الدول لدى األمم المتحدة یجب أن یتضمن عنوان 

منزل مقدم الطلب، وأال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر 
 .خ التقدیمیوًما قبل تاری 60من 

 نعم 1

 /الكلیة سكن مناتفاق 
 الجامعة

 
 
 
 
 

اتفاق صادر عن مؤسسة للتعلیم العالي تقع في مدینة نیویورك، 
یجب أن یشیر . في شكل خطاب أو عقد إیجار أو أي شكٍل آخر

إلى أنھ یُسمح لمقدم الطلب باإلقامة في مسكن تابع للمؤسسة؛ 
الشارع الذي یوجد ویجب أن تتضمن اسم مقدم الطلب وعنوان 

 .بھ المسكن والتواریخ التي قد یقیم خاللھا الطالب ھناك
 

یجب تقدیم الوثیقة مع بطاقة ھویة طالب مزودة بصورة من 
 .المؤسسة التي تصدر االتفاق

 

 نعم 1

 
خطاب من مسؤوٍل في الكلیة 

 أو الجامعة
 

 

خطاب موقع من مسؤوٍل في الكلیة أو الجامعة یشیر إلى أن مقدم 
یقیم في ) 2(مسجٌل كطالب في الكلیة أو الجامعة؛ و) 1: (الطلب

یتلقى ) 3(سكٍن تابعٍ للكلیة أو الجامعة یقع في مدینة نیویورك؛ و
البرید في موقع مركزي ضمن الكلیة أو الجامعة یختلف عن 

أو عنوان  /صندوق البرید و) 4(مكان إقامة مقدم الطلب؛ و
 . الشارع حیث یتم تسلیم برید مقدم الطلب

 
یجب تقدیم ھذه الوثیقة مع بطاقة ھویة طالب مزودة بصورة من 

 .المؤسسة التي تصدر الخطاب
 

اسم الكلیة أو الجامعة والعنوان الذي  IDNYCستعرض بطاقة 
 .یتلقى فیھ مقدم الطلب البرید

 نعم 1
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تستحق المستندات التالیة نقطة واحدة وتثبت محل إقامة الفرد الذي لیس لدیھ محل إقامة ثابت أو ھو ناجٍ من العنف ) 2(
وإذا قدم مقدم الطلب إحدى تلك الوثائق كإثبات لمحل اإلقامة، فلن یظھر عنوان المنزل على البطاقة . ینطبق المنزلي، كما

  ]:6-02القسم  من) d(و) c(الفرعي  وفي القسمالفقرة ما ھو منصوص علیھ في ھذه  باستثناء[
 

قیمة النقاط كدلیل  الوصف الوثیقة
 إلثبات محل اإلقامة

ھل یُعتد بھا كدلیل 
 على محل اإلقامة؟

مدینة  في خطاب صادر من ھیئة
نیویورك أو منظمة غیر ھادفة 
للربح أو مؤسسة دینیة تقع في 
مدینة نیویورك تقدم خدمات 

 لألشخاص المشردین

خطاب موقع من مدیر تنفیذي في ھیئة في المدینة أو منظمة 
غیر ھادفة للربح أو مؤسسة دینیة تقدم خدمات لألشخاص 

م في یجب أن یوضح الخطاب أن مقدم الطلب قد أقا. المشردین
یوًما على األقل ولیس لدیھ محل إقامة  15مدینة نیویورك لمدة 

ثابت، ویجب أال یكون قد مضى على تاریخ إصدار الخطاب 
 .یوًما من تاریخ التقدیم 30أكثر من 

 
 .لن یظھر أي عنواٍن على البطاقة

 ال 1

مدینة  في خطاب صادر من ھیئة
نیویورك أو منظمة غیر ھادفة 

ینیة تقدم خدمات للربح أو مؤسسة د
 للناجین من العنف المنزلي

مدینة نیویورك أو  في تنفیذي لھیئةخطاب موقع من مدیر 
منظمة غیر ھادفة للربح أو مؤسسة دینیة تقدم خدمات للناجین 
من العنف المنزلي یجب أن یوضح الخطاب أن مقدم الطلب قد 

یوًما على األقل وأن لدیھ  15أقام في مدینة نیویورك لمدة 
، ویجب IDNYCمخاوف أمنیة حیال ظھور العنوان في بطاقة 

 30یخ إصدار الخطاب أكثر من أال یكون قد مضى على تار
 .یوًما من تاریخ التقدیم

 
 .لن یظھر أي عنواٍن على البطاقة

 

 ال 1

خطاب صادر من مستشفى أو 
عیادة صحیة تقع في مدینة 

 نیویورك

خطاب موقع من مدیر تنفیذي في مستشفى أو عیادة صحیة 
یوًما على  15یوضح أن مقدم الطلب كان یقیم في المنشأة لمدة 

خالل الستین یوًما السابقة، ویجب أال یكون قد مضى على  األقل
 .یوًما من تاریخ التقدیم 30إصدار الخطاب أكثر من 
 

 .لن یظھر أي عنواٍن على البطاقة
 

 ال 1

خطاب صادر من منظمة غیر 
 ھادفة للربح أو مؤسسة دینیة 

خطاب موقع من مدیر تنفیذي في منظمة غیر ھادفة للربح أو 
تقدم خدمات لألشخاص المشردین أو الناجین من مؤسسة دینیة 

ویجب أن تكون المنظمة تتلقى في الوقت . العنف المنزلي
 .الراھن تمویالً من مدینة نیویورك

 
الستخدام عنوان المنظمة غیر الھادفة للربح أو المؤسسة الدینیة 

أن ) 1: (لألغراض البریدیة، یجب أن یتضمن الخطاب ما یلي
قى خدمات من ھذه الجھة لمدة الستین یوًما مقدم الطلب قد تل

أنھ یجوز لمقدم الطلب استخدام عنوان الجھة ) 2(الماضیة، و
أن مقدم الطلب لیس لدیھ عنوان ثابت ) 3(لألغراض البریدیة، و

. IDNYCأو لدیھ مخاوف أمنیة حیال ظھور العنوان في بطاقة 
 یجب أال یكون قد مضى على تاریخ إصدار الخطاب أكثر من

 . یوًما قبل تاریخ التقدیم 14
 

المنظمة " تحت رعایة"ستوضح البطاقة الصادرة عنوان 
 .المرسلة للخطاب

 
 

 نعم 1
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 برنامج رعایة سكنیةخطاب من 

خطاب موقع من مسؤول تنفیذي في أحد برامج الرعایة السكنیة 
 /أو إدارة و /التي تقع في مدینة نیویورك والتي تخضع لتمویل و

أو إشراف مكتب خدمات إدارة الموارد البشریة للتدخل في 
. مكتب العنف المنزلي -حاالت الطوارئ في مدینة نیویورك 

قد أقام في مدینة یجب أن یشیر الخطاب إلى أن مقدم الطلب 
یوًما على األقل، ولدیھ مخاوف أمنیة حیال  15نیویورك لمدة 

الخاصة بھ، وأنھ مسموح لھ  IDNYCظھور العنوان في بطاقة 
یجب أال یكون قد . بتلقي البرید على صندوق برید تابع للبرنامج
یوًما قبل تاریخ  30مضى على تاریخ إصدار الخطاب أكثر من 

 .التقدیم
 

ت الصادرة ستُظھر صندوق البرید أو أنھا لن تُظھر أي البطاقا
 .عنوان على اإلطالق

 

 
1 

 
 نعم

 

)d ( سیقبل برنامجIDNYC أیًضا ما یلي كإثباٍت لمحل اإلقامة والعنوان یستحق نقطة واحدة: 
 

 
، مقدًما بالصیاغة والطریقة التي یتم اعتمادھا من قِبل )NYCHA(تصدیق من ھیئة اإلسكان في مدینة نیویورك  )1(

HRA وNYCHA) :1 ( أن مقدم الطلب یقیم في سكن تابعٍ لھیئةNYCHA؛ و)لعنوان مقدم الطلب؛) 2 
 

 HRA، مقدم بالصیاغة والطریقة التي یتم اعتمادھا من قِبل )DOF(تصدیق من إدارة المالیة بوالیة نیویورك  )2(
لعنوان ) 2(، و)SCRIEبرامج (أن مقدم الطلب مسجل في برامج إعفاء المسنین من زیادة اإلیجار ) DOF) :1و

 . مقدم الطلب
 

من قوانین مدینة نیویورك  68بالباب  6من الفصل  6-07بالقسم ) b(الفرعي  من القسم 2و 1ُعِدّلت الفقرات . 9القسم 
 : بحیث یكون نصھا كما یلي

 
الفرعي إثبات العالقة بین مقدم  ھذا القسممن ) 2(التالیة باإلضافة إلى الوثائق المنصوص علیھا في الفقرة  یُمكن للوثائق) 1(

 :عاًما أو أصغر والقائم برعایتھ 21الطلب الذي یبلغ من العمر 
 

ھل یُعتد بھا كدلیل  الوصف الوثیقة
 على تاریخ المیالد؟ 

 :إذا كان القائم بالرعایة ھو ولي األمر
 شھادة میالد مقدم الطلب

لن تُقبل . شھادة میالد مقدم الطلب توضح أن القائم بالرعایة ھو ولي األمر
أبطل قانون . 2010یولیو  1شھادات المیالد الصادرة من بورتوریكو قبل 

 .بورتوریكو جمیع شھادات المیالد التي صدرت قبل ھذا التاریخ

 نعم

 :إذا كان القائم بالرعایة ھو ولي األمر
مرسوم تبني، أو شھادة تبني، أو تقریر تبني 

 من إدارة الصحة بوالیة نیویورك 
)NYS DOH( 

 NYSمرسوم تبني مقدم الطلب، أو شھادة تبني أو تقریر تبني من 
DOHیوضح أن القائم بالرعایة ھو ولي األمر ،. 

 نعم

 :إذا كان القائم على الرعایة ھو ولي األمر
من إدارة نموذج إقرار باألبوة صادر 

الصحة والسالمة العقلیة بمدینة نیویورك 
)NYC DOHMH(والیة مكتب ، و

ات نیویورك للمعونات المؤقتة ومعون
 )OTDA(اإلعاقة 

 نعم .یوضح أن القائم بالرعایة ھو ولي أمر مقدم الطلب LDSS-4418نموذج 

 :إذا كان القائم بالرعایة ھو ولي األمر
 البنوة /أمر محكمة باألبوة

 نعم .محكمة یثبت أن القائم بالرعایة ھو ولي األمر القانوني لمقدم الطلبأمر 
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إذا كان القائم على الرعایة ھو وصي معین 
 :من قبل المحكمة

 قرار من المحكمة

 نعم .قرار من المحكمة یوضح أن القائم بالرعایة ھو الوصي القانوني

 
 :أمٍر بدیلإذا كان القائم بالرعایة ھو ولي 

 
 

موقع من وكالة خدمات خطاب  )1(
الرعایة البدیلة بإدارة خدمات 

 ؛ و)ACS(األطفال 
 ترخیص ولي األمر الحاضن )2(

 

 ):كلتاھما مطلوبة(وثیقتان 
 

خطاب موقع من وكالة خدمات الرعایة البدیلة بإدارة خدمات  )1(
على ترویسة خطاب الوكالة تسمي القائم ) ACS(األطفال 

 دم الطلب؛ ولمق األمر البدیلبالرعایة بصفتھ ولي 
 

 الممنوح للقائم بالرعایة األمر البدیلترخیص ولي  )2(
 

 
 نعم

األمر ولي [إذا كان القائم على الرعایة 
أو وكالة  ACSموظفًا في ] ، أوالبدیل

 :ACSخدمات الرعایة البدیلة في 
أو وكالة خدمات الرعایة  ACSخطاب من 

 ACSالبدیلة في 

أو وكالة خدمات الرعایة  ACSخطاب موقع من مسؤوٍل تنفیذي في 
یُثبت الصلة بین مقدم الطلب الشاب  ACSالبدیلة بمدینة نیویورك في 

یجب أال یكون قد مضى على تاریخ . والوكالة] األمر البدیلوولي [
إذا كان القائم بالرعایة . یوًما قبل تاریخ التقدیم 60اإلصدار أكثر من 

، فإن ACSتي تعینھا أو وكالة الرعایة البدیلة ال ACSموظفًا في 
یجب أیًضا أن یأذن للموظف بتمثیل الوكالة ومرافقة مقدم  )1( :الخطاب

سیُعتدّ بھ فقط إذا قدم القائم ) 2(و IDNYCالطلب في موقع تسجیل 
أو الوكالة  ACSبالرعایة أیًضا ھویة تعریف الموظف الصادرة من 

 .المعینة

 نعم
 

لقاصر  إذا كان القائم بالرعایة بالغًا راعیًا
ومعینًا من قبل مكتب إعادة توطین الالجئین 

بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة 
 :األمریكیة

من وزارة " تصدیق على خروج"نموذج 
 الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة

صادرة من قسم خدمات األطفال بمكتب " تصدیق على خروج"وثیقة 
ات اإلنسانیة األمریكیة، إعادة توطین الالجئین في وزارة الصحة والخدم

ومزودةً بصورة الراعي البالغ لمقدم الطلب وتوضح تاریخ میالده واسمھ 
-ORR Rوالنموذج  ORR UAC/R-1ویتضمن ذلك النموذج . وعنوانھ

 .للتصدیق على الخروج ORRوأي نموذج آخر یستخدمھ  535

 نعم
 

زوجة  /إذا كان القائم بالرعایة زوج األم
 : األب

 
 شھادة میالد مقدم الطلب  )1(

 
 و

 
 /شھادة زواج زوج األم  )2(

 زوجة األب

 ):كلتاھما مطلوبة(وثیقتان 
 

شھادة میالد مقدم الطلب باإلضافة إلى وثیقة الزواج أو الزواج المدني أو 
الشراكة المنزلیة تخص القائم بالرعایة وتوضح أن القائم بالرعایة متزوج 

شھادة میالد مقدم الطلب أو شریٌك من ولي األمر الذي یظھر اسمھ على 
لن تُقبل شھادات المیالد الصادرة من بورتوریكو . منزلٌي لولي األمر ھذا

أبطل قانون بورتوریكو جمیع شھادات المیالد التي . 2010یولیو  1قبل 
 .صدرت قبل ھذا التاریخ

 نعم

 
 :والقائم برعایتھ -عمره بغض النظر عن  -ستثبت الوثائق التالیة الصلة بین مقدم الطلب ) 2( 

 
ھل یُعتد بھا كدلیل  الوصف الوثیقة

 على تاریخ المیالد؟ 
إذا كان القائم بالرعایة ھو الوصي أو القیّم 
 :أو األمین الذي عینتھ المحكمة لمقدم الطلب

 أمر المحكمة

أمر محكمة تقع في الوالیات المتحدة األمریكیة تعین فیھ القائم بالرعایة 
 .یًا أو قیًّما أو أمینًا لمقدم الطلبوصیًا قانون

 نعم

إذا كان القائم بالرعایة مرافق سكٍن لمقدم 
 :الطلب الذي یعاني من إعاقة في النمو

وجود ) NOD(إشعار بقرار أو تأكید ) 1(
إعاقة في النمو صادر من مكتب والیة 
نیویورك لألشخاص الذین یعانون من 

 )OPWDD(إعاقات في النمو 
 و

محل إقامة القائم بالرعایة ومقدم  إثبات) 2(
 الطلب

 OPWDDإشعار بقرار أو تأكید وجود إعاقة في النمو صادر من ) 1(
 .یثبت أن مقدم الطلب مؤھل لتلقي الرعایة

 
من ھذا الباب توضح أن  6-06إما وثیقة محل اإلقامة وفق القسم ) 2(و

 -بالقرار أو التأكید، أو القائم بالرعایة یقیم في العنوان الوارد في اإلشعار 
وثائق لمحل  -إذا كان مقدم الطلب لم یعد یقیم في العنوان الوارد باإلشعار 

توضح أن مقدم الطلب والقائم بالرعایة یقیمان  6-06اإلقامة وفق القسم 
 .حالیًا في العنوان نفسھ

 
وال ینطبق ھذا الحكم على مقدم الطلب الذي یقیم داخل منشأةٍ للرعایة 

 .نیةالسك

یجوز استخدام (نعم 
إشعار القرار إلثبات 

 )تاریخ المیالد
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إذا كان القائم بالرعایة موظفًا في مرفٍق 
 :للرعایة السكنیة

 
 خطاب موقع

خطاب موقع من موظف تنفیذي یعمل في منشأةٍ للرعایة السكنیة تقع في 
أو اعتماد أو تمویل مكتب  أو ترخیصمدینة نیویورك ویخضع إلدارة 

والیة نیویورك لألشخاص الذین یعانون من إعاقات في النمو 
)OPWDD( أو إدارة الصحة في والیة نیویورك ،)NYS DOH( أو ،

، أو إدارة الصحة )OMH(مكتب الصحة العقلیة بوالیة نیویورك 
إلثبات إقامة مقدم ) NYC DOHMH(والسالمة العقلیة بمدینة نیویورك 

 60یجب أال یكون قد مضى على تاریخ اإلصدار أكثر من . ب بالمنشأةالطل
أن یأذن للموظف بتمثیل الوكالة ومرافقة  ویجبیوًما قبل تاریخ التقدیم 

ال یُعتدّ بھ إال إذا قدم القائم  .IDNYCمقدم الطلب في موقع تسجیل 
 .بالرعایة أیًضا ھویة تعریف الموظف الصادرة من المنشأة

 نعم

ن الفرد القائم بالرعایة ممثل مقدم إذا كا
 :الطلب مّمن یُدفع لھ الضمان االجتماعي
خطاب من إدارة الضمان االجتماعي 

)SSA (یثبت حالة الممثل المدفوع لھ. 

یثبت أن القائم بالرعایة ھو ممثل مقدم الطلب مّمن یُدفع  SSAخطاب من 
صدار یجب أال یكون قد مضى على تاریخ إ. لھ الضمان االجتماعي

 .الخطاب أكثر من عام واحد قبل تاریخ التقدیم

 نعم 

إذا كان القائم على الرعایة موظفًا أو ممثالً 
لمؤسسة تقوم مقام ممثل مقدم الطلب مّمن 

 :یُدفع لھ الضمان االجتماعي
خطاب من إدارة الضمان االجتماعي )  1(

)SSA (یثبت حالة الممثل المدفوع لھ. 
 و

نفیذيٍ في خطاب من مسؤوٍل ت) 2(
 .المؤسسة الممثلة المدفوع لھا

 ):كالھما مطلوب(خطابان 
 

یثبت أن المؤسسة ھي ممثل مقدم الطلب مّمن یُدفع  SSAخطاب من ) 1(
لھ الضمان االجتماعي، ویجب أال یكون قد مضى على تاریخ إصداره 

 .أكثر من عام واحد قبل تاریخ التقدیم
 

خطاب إضافي موقع من موظف تنفیذي صادر من المؤسسة الممثلة ) 2(
مخول بتمثیل المؤسسة فیما ] أو الممثل[المدفوع لھا یثبت أن ھذا الموظف 

یجب أال یكون قد مضى . الخاص بمقدم الطلب IDNYCیتعلق بطلب 
 ویجبیوًما قبل تاریخ التقدیم  60على تاریخ إصدار ھذا الخطاب أكثر من 

أن یأذن للموظف بتمثیل المؤسسة ومرافقة مقدم الطلب في موقع تسجیل 
IDNYC.  ال یُعتدّ بھ إال إذا قدم القائم بالرعایة أیًضا ھویة تعریف

 .الموظف الصادرة من المؤسسة

یجوز استخدام (نعم 
إلثبات  SSAخطاب 

 )تاریخ المیالد

إذا كان القائم على الرعایة موظفًا في مكتب 
یورك لألشخاص الذین یعانون من والیة نیو

، أو إدارة )OPWDD(إعاقات في النمو 
، أو )DOH(الصحة بوالیة نیویورك 

مكتب الصحة العقلیة بوالیة نیویورك 
)NYS OMH( أو إدارة الصحة ،

 والسالمة العقلیة بمدینة نیویورك 
)NYC DOHMH ( أو وكالة أو منشأة

تخضع لترخیص أو اعتماد أو تمویل 
OPWDD أو NYS DOH أو NYS 
OMH  أوNYC DOHMH: 

 خطاب موقع

أو  NYS DOHأو  OPWDDخطاب موقع من مسؤول تنفیذي في 
NYS OMH  أوNYC DOHMH  أو وكالة أو منشأة تخضع إلدارة

أو ترخیص أو اعتماد أو تمویل إحدى ھذه الوكاالت یُثبت الصلة بین مقدم 
اإلصدار أكثر من  یجب أال یكون قد مضى على تاریخ. الطلب والوكالة

أن یأذن للموظف بتمثیل الوكالة أو  ویجبیوًما قبل تاریخ التقدیم  60
ال یُعتدّ بھ إال إذا  .IDNYCالمنشأة ومرافقة مقدم الطلب في موقع تسجیل 

قدم القائم بالرعایة أیًضا ھویة تعریف الموظف الصادرة من الوكالة أو 
 .المنشأة

 نعم

 

 : من قوانین مدینة نیویورك بحیث یكون نصھ كما یلي 68بالباب  6من الفصل  6-10ُعِدّل القسم . 10القسم 

 
 .انتھاء الصالحیة والتجدید 6-10القسم 

 
)a ( ستكون بطاقةIDNYC فیما عدا أن البطاقات الصادرة لألفراد صالحة لمدة خمسة أعوام من تاریخ الموافقة على الطلب ،

 .عاًما ستنتھي صالحیتھا بعد سنتین من تاریخ الموافقة على الطلب 14أعمارھم أقل من  الذین تبلغ
 

)b ( حتى یحصل الفرد على تجدید للبطاقة، یجب علیھ أن یقدم بطاقةIDNYC  یوًما على  60ساریة أو منتھیة الصالحیة منذ
إذا كان العنوان الوارد بالبطاقة غیر مطابق للعنوان الحالي لمقدم الطلب، فیجب على . األكثر قبل تاریخ التقدیم لتجدید البطاقة

 .ینطبق الباب، كمامن ھذا  6-07أو  6-06أو  6-04مقدم الطلب إثبات محل اإلقامة بموجب القسم 
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)c (لفرد الذي یقدم بطاقة اIDNYC یوًما أو لم یقدم بطاقة  60انتھت صالحیتھا منذ أكثر من  كانت قدIDNYC  في وقت
 .كما لو كان متقدًما جدیًدا سوف یُطلب منھ تلبیة متطلبات األھلیة نفسھا] سیتم التعامل معھ] [،[التجدید 

 
 : من قوانین مدینة نیویورك بحیث یكون نصھ كما یلي 68بالباب  6من الفصل  6-11ُعِدّل القسم . 11القسم 

 
 .IDNYCسریة معلومات أھلیة بطاقة  6-11القسم 

 
)]a ( مرة كل ثالثة أشھر، ستُتلفHRA  نسخ السجالت التي یقدمھا مقدمو الطلبات إلثبات الھویة أو محل اإلقامة من أجل

التي تم االحتفاظ بھا ألكثر من عامین، باستثناء الحاالت التي یتطلب فیھا القانون االحتفاظ بھذه السجالت  IDNYCبطاقة 
 .كدلیل ألغراض التقاضي

 
)b ( جع أو قبل ذلك التاریخ، سترا 2016دیسمبر  31فيHRA  3القسم البیانات التي تم جمعھا في التقریر الموصوف في-

115(h) من المدونة اإلداریة وتتخذ قراًرا بشأن استمرار الحاجة إلى االحتفاظ بالسجالت وفقًا للقسم (e)(1) 115-3 من 
بفاعلیة وإجراء أي تعدیالت مناسبة على سیاسة االحتفاظ بالسجالت  IDNYCھذه المدونة من أجل إدارة برنامج بطاقة 

 .IDNYCالمتعلقة ببرنامج بطاقات 
 

)c (في حال) :لم تتمكن ) 1HRA  أو قبل ذلك التاریخ بموجب القسم 2016دیسمبر  31من اتخاذ قرار في 
 3-115(e)(2)  قررت ) 2(من المدونة اإلداریة، أوHRA لم یعد ضروریًا، لن تحتفظ  أن االحتفاظ بالسجالتHRA 

لفترة أطول  IDNYCبأصول أو نسخ من السجالت التي یقدمھا مقدمو الطلبات إلثبات الھویة أو محل اإلقامة من أجل بطاقة 
 31قبل ھذا التاریخ في  HRAمن الوقت الالزم لمراجعة الطلب، وسیجري إتالف أي سجالت من ھذا القبیل في حوزة 

في أقرب وقت ممكن عملیًا بعد اتخاذ قراٍر  -في حالة وجود طلب معلق في ھذا التاریخ  -أو قبل ذلك، أو  2016 دیسمبر
من االحتفاظ بالسجالت في الحاالت التي یتطلب  HRAالفرعي لمنع  ھذا القسملن یتم تفسیر أي شيء في . نھائيٍ بشأن الطلب

 .التقاضيفیھا القانون االحتفاظ بھذه السجالت كدلیل ألغراض 
 

)(ad)] (  سیتم التعامل مع المعلومات التي یتم جمعھا حول المتقدمین للبطاقة على أنھا سریة إلى أقصى حد مسموح بھ
 :بموجب القانون الفیدرالي وقانون الوالیة المعمول بھ، وال یجوز اإلفصاح عنھا إال في الحاالت التالیة

 
)](1i)] (  الترخیص كتابةً من قبل الشخص الذي تتعلق بھ ھذه المعلومات، أو من قبل ولي أمر ھذا الشخص أو الوصي

 .القانوني علیھ في حال كان ھذا الشخص قاصًرا أو یفتقر لألھلیة القانونیة
 

)](2ii)] ( أمرت بذلك محكمة دائرة االختصاص. 
 

)](3iii)] ( برنامج بطاقة  المحدود إدارةب المعلومات للغرض اإلفصاح إلى وكالة المدینة التي تطلIDNYC  أو تحدید أو
وخدمات ورعایة إضافیة، بشرط أن یتم ھذا اإلفصاح وفقًا لجمیع قوانین  على مخصصاتتیسیر أھلیة مقدم الطلب للحصول 

اإلفصاح عن مثل ھذه المعلومات ولوائح الخصوصیة الفیدرالیة والخاصة بالوالیة المعمول بھا، ورھنًا بمتطلبات أخرى بعدم 
 .إلى أي وكالة أو كیان حكومي آخر، أو طرف ثالث

 
)](4iv)] ( الكشف إلى وكالة إلنفاذ القانون التي تُبلغ الوكالة القائمة باإلدارة بمذكرة استدعاء قضائیة أو بإذن قضائي. 

 
)](be)] (  لن تذكرHRA  في نماذج طلب بطاقةIDNYC  نوع السجالت التي یقدمھا مقدم الطلب إلثبات محل اإلقامة
 .الھویة أو

 



19 
 

جدید نصھ  6-12من قوانین مدینة نیویورك وأضیف قسم  68من الباب  6من الفصل  6-12أُلغي القسم . 12القسم 
 : یلي كما

 .IDNYCاجتماعات المراجعة الثانویة وإعادة تقدیم الطلبات بعد رفض طلبات بطاقة  6-12القسم 

)a ( بطاقة  طلبھ للحصول على الذي رفضیجوز لمقدم الطلبIDNYC  طلب مراجعة ثانویة ألھلیتھ للحصول على البطاقة
یوًما من إصدار  30في غضون  IDNYCمن خالل تقدیم طلب مراجعة، على نحو یحدده المفوض، إلى برنامج بطاقة 

 .الرفض

)b (فیھ شخٌص یعینھ المدیر التنفیذي لبرنامج  تتمثل المراجعة الثانویة من مؤتمر یراجعIDNYC  وثائق مقدم الطلب وأھلیتھ
ستُجرى المراجعات الثانویة فقط في . لنیل البطاقة، وسیتاح لمقدم الطلب الفرصة إلعادة تقدیم طلب الحصول على البطاقة

 . لھذا الغرض المحددة خصیًصامراكز التسجیل 

 

)c(  سیقدم برنامجIDNYC  إذا كان . یوًما من استالم الطلب 30لمقدم الطلب تاریًخا ووقتًا ومكانًا لموعد المراجعة خالل
التاریخ والوقت والمكان المقترحین غیر مناسبین لمقدم الطلب، فسیعمل البرنامج مع مقدم الطلب لتحدید تاریخ ووقت ومكان 

 .یوًما من الطلب 30د في غضون آخرین، ولكن البرنامج ال یمكن أن یضمن أن االجتماع سیُعق

 

)d ( إذا اختار مقدم الطلب إعادة تقدیم الطلب في أعقاب اجتماع المراجعة، فسیقوم موظفو برنامجIDNYC  بإخطار مقدم
یوًما من تاریخ االجتماع، فإن  30قراًرا خالل  IDNYCإذا لم یصدر برنامج . الطلب بقرارھم حیال الطلب عن طریق البرید

 .ذي أدى إلى تقدیم طلب المراجعة یصبح القرار النھائي بشأن الطلبالقرار ال
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
FLOOR thBROADWAY, 10 253 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 
 تحلیل  /شھادة

 المیثاق من 1043 (d) بمقتضى القسم
 
 

 IDNYCتعدیل قوانین : عنوان القانون

 HRA-18: الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشریة: الھیئة التي تضع القانون
 
 

میثاق مدینة  من 1043 (d) أشھد أن ھذا المكتب قد َحلَّل القانون المقترح المشار إلیھ أعاله وفقًا للمطلوب في القسم
 :نیویورك، وأن القانون المقترح المشار إلیھ أعاله

 
 .واضحة للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظیم یمكن فھمھ ومكتوب بلغة ) 1(

 
 الغرض المذكوریقلل تكالیف االمتثال للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظیم بما یتفق مع تحقیق  )2(

 .القانون في
 

س النتھاك أو تعدیل النتھاك أو تعدیل للعقوبات  )3(  .المرتبطة بانتھاكال یمنح فترة إصالح ألنھ ال یؤّسِ
 
 

/s/ 2018مایو  8  جیرالدین سویني 
 التاریخ  مكتب العمدة للعملیات
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 
DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 
NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 
 

 شھادة صادرة بموجب

 المیثاق من 1043 (d) القسم

 

 IDNYCتعدیل قوانین : عنوان القانون

 HRA 043 2018: الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشریة: الھیئة التي تضع القانون

 

میثاق  من 1043(d)أشھد أنا أن ھذا المكتب قد راجع القانون المقترح المشار إلیھ أعاله كما یتطلب القسم   
 :مدینة نیویورك، وأن القانون المقترح المشار إلیھ أعاله

 
)i(  إعداده لتحقیق غرض أحكام القانون التي تمنح التصریحتم. 

)ii( ال یتعارض مع القوانین األخرى الساریة. 

)iii( وتم وضعھ بدقة لتحقیق الغرض المراد منھ إلى الحد المناسب والقابل للتنفیذ. 

)iv(  ویحتوي على بیان بأساسھ والغرض منھ بما یوفر تفسیًرا واضًحا للقانون والمتطلبات التي
 .ن، إلى الحد المناسب والقابل للتنفیذیفرضھا القانو

/s/ 2018مایو  8: التاریخ  ستیفن جولدن 
   مستشار الشركة باإلنابة
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