
Dokumente me një (1) Pikë – Vërtetim Identiteti

vazhdim... Dokumente me dy (2) Pika – Vërtetim i Identitetit

Dokumente me dy (2) Pika – Vërtetim i Identitetit

Tre (3) Pikat e Dokumenteve – Vërtetim Identiteti

D okumente me Katër (4) Pika – Vërtetimi i identitetit  
 dhe vendbanimit

• Kartë identiteti e huaj (jo e lexueshme nga pajisjet)
• Certifikatë lindjeje e huaj
• Kartë identiteti e huaj me fotografi e shërbimeve ushtarake
• Patentë e huaj (jo e lexueshme nga pajisjet)
• Kartë Identiteti e Institucioneve Arsimore: shkollë tetëvjeçare, 

shkollë e mesme, universitet, kolegj dhe shkolla pas mesatare
• Diplomë nga një shkollë e lartë në SHBA, program ekuivalence  

i shkollës të lartë, ose shkollë pas-sekondare e SHBA-së, kolegj  
ose universitet 

• Transkript nga shkolla e lartë ose shkolla pas-sekondare, kolegji 
ose universiteti në SHBA

• Kartë të NYS EBT pa fotografi
• Kartë ID NYC SYEP
• Kartë identiteti me fotografi të sindikatës së SHBA-së
• Kartë ID anëtari i bordit, konsulent ose punonjës nga organizatë  

e ndodhur në SHBA përfshirë ID posti të lartë
• Certifikatë martese, sindikate, bashkëjetese ose divorci
• MTA MetroCard për të Moshuarit dhe Njerëzit me aftësi të 

kufizuara
• Kartë Identiteti MTA Hyni-Një-Udhëtim (Access-A-Ride)
• NYC Kartë Anëtarësie në Qendra dhe Parqe Zbavitjesh
• Kartë regjistrimi për votim në SHBA
• Karta e Regjistrimit të Zgjedhjes së Shërbimeve të SHBA-së
• Kartë Medicare
• Kartë ITIN në SHBA
• Certifikata e SHBA-së. e Lindjes së fëmijës suaj (duhet ta listojë 

aplikantin si prind)
• Kartë ID me fotografi e kompleksit OMH të NYS

Udhëzues për dokumentet 
e aplikantit të IDNYC

Ju duhet të plotësoni kriteret e mëposhtme për të aplikuar për një kartë IDNYC:
1. Të paktën 4 pikë dokumentesh me të paktën 3 pikë që vërteton identitetin dhe të paktën 1 pikë që vërteton 

vendbanimin në NYC. 
2. Të paktën 1 nga dokumentet e dorëzuar duhet të ketë një fotografi, veç nëse aplikanti është i shoqëruar nga një 

kujdestar.
3. Të paktën një nga dokumentet e dorëzuar duhet të ketë datën e lindjes. 
4. Aplikantët duhet të jenë të paktën 14 vjeç për të aplikuar për një kartë IDNYC. 

Nuk do të pranohen dokumente të skaduara përveç nëse është treguar në mënyrë specifike më poshtë. 

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.

MË POSHTË ËSHTË NJË LISTË DOKUMENTESH QË MUND T’I PËRDORNI PËR TË APLIKUAR PËR KARTËN IDNYC. 

INFORMACIONE TË TJERA MUND TË GJENDEN NË FAQEN E INTERNETIT TË IDNYC NË WWW.NYC.GOV/IDNYC

PËR UDHËZIMET PËR APLIKANTËT, JU LUTEM SHIKONI PJESËN E PASME TË APLIKIMIT TË IDNYC. 

• Patentë ose leje drejtimi nxënësi NYS DMV me adresë aktuale në 
NYC. Një patentë/leje NYS DMV do të pranohet nëse paraqitet me 
një patentë/leje DMV të përkohshme që ka të njëjtin numër ID.

• Kartë ID jo-shoferi NYS DMV me adresë aktuale në NYC. Një kartë 
ID jo-shoferi NYS DMV do të pranohet nëse paraqitet me një kartë 
ID të përkohshme DMV që ka të njëjtin numër ID si karta ID.

• Patentë ose kartë ID jo-shoferi e Departamentit të Shtetit të 
SHBA-së me adresë aktuale në NYC.

• Kartë IDNYC me adresë shtëpie aktuale
• Leje për armë zjarri nga Departamenti i Policisë të NYC (NYPD) 

me adresë aktuale në NYC

• Pasaportë Amerikane ose Kartë Pasaporte Amerikane
• Pasaportë e huaj (e lexueshme nga pajisjet)
• Patentë ose leje nxënësi me foto ID e SHBA-së
• Kartë identiteti e SHBA-së
• Karta e qëndrimit të përhershëm e SHBA-së (Karta Jeshile)
• Certifikata e Shtetësisë/Natyralizimit të SHBA-së
• Kredencial tregtie detare e SHBA-së
• Patentë ose kartë ID jo-shoferi e Departamentit të Shtetit të 

SHBA-së pa adresë aktuale shtëpie
• Kartë ID e shkelësit të liruar e Departamentit të Korrigjimeve dhe 

Mbikëqyrjes të Komunitetit e NYS (me datë brenda 1 viti)
• Kartë ID e Kalimit të Sigurt në Sistemin e Unifikuar të Gjykatave  

të NYS
• Kartë e Zakonshme Aksesi (për detyrë aktive në ushtri/polici, 

pensionist, ose personel rezervist ushtarak)
• Leja e Punës aktuale e SHBA-së
• Karta e Identitetit Fisnore e SHBA-së
• Karta elektronike e transferimit të përfitimeve (EVT)/CBIC e NYS 

me fotografi
• Kartë IDNYC me adresë aktuale të shtëpisë

• Patentë e huaj (e lexueshme me pajisje)
• Kartë identiteti e huaj (e lexueshme me pajisje)
• Kartë sigurimesh shoqërore
• Letër caktimi U.S. ITIN
• Karta e shërbimeve nën uniformë të SHBA-së.
• Kartë ID profesioni në departamentin e arsimit e NYS
• Formular vërtetimi i studentit nga Departamenti i Arsimit të NYC 

(DOE) (vërteton gjithashtu vendbanimin)
• Formular verifikimi nga Programi i Punësimit të të Rinjve në Verë  

i NYC (vërteton gjithashtu vendbanimin) 
• Formular I-94 i lëshuar nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare të 

SHBA-së me foto dhe shenjën e gishtit
• Leje drejtimi e përkohshme, Leje nxënësi ose kartë ID jo-shoferi  

e NYS DMV
• Njoftim aprovimi mbi Form I-797, I-797A, I-797B ose I-797D i 

lëshuar nga Shërbimet e Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA-së 
(USCIS)

• Pasaportë e huaj (e pa-lexueshme nga pajisjet)
• Pasaportë e SHBA-së ose kartë pasaporte e skaduar (e skaduar 

deri prej 3 vjetësh; e lexueshme nga pajisjet)
• Pasaportë e huaj e skaduar (e skaduar deri prej 3 vjetësh;  

e lexueshme nga pajisjet)
• Karta ID konsullore
• Kartë ID e veteranëve të SHBA-së e lëshuar nga VA
• Kartë ID e shëndetësisë të veteranëve të SHBA-së e lëshuar  

nga VA
• ID e punësimit federal, shtetëror ose qeverisë lokale në SHBA
• Certifikatë lindjeje e SHBA-së
• Vizë e lëshuar nga Departamenti i Shtetit të SHBA-së



Dokumente me një (1) Pikë – Vërtetim i Rezidencës për  
aplikant pa adresë shtëpie ose i mbijetuar i dhunës në familje

vazhdim... Dokument me një (1) Pikë – Vërtetim  
i Rezidencës për aplikant pa adresë shtëpie ose i mbijetuar  
i dhunës në familje

Departamenti i ndalimit (POB)

Vërtetim i statusit të veteranit (Ju duhet vetëm një)

Marrëdhënia me kujdestarin – Vërtetim i marrëdhënies  
midis kujdestarit dhe aplikantit

Dokumente me një (1) Pikë – Vërtetim Rezidence

• Klientët DOP mund të aplikojnë në çfarëdo qendre regjistrimi 
IDNYC duke përdorur formularin e verifikimit DOP i cili mund të 
merret në çfarëdo vendi DOP në NYC.

• Faturë ose kontratë kabllori, telefoni, utilitetesh (me datë brenda 60 
ditësh)

• Qira ose nënqira aktuale e pronës së banimit 
• Deklaratë e taksave lokale mbi pronën (me datë brenda 1 viti)
• Faturë e pagesës të kredisë së shtëpisë (me datë brenda 60 ditësh)
• Faturë, deklaratë ose njoftim banke, financiare ose karte krediti (me datë 

brenda 60 ditësh)
• Kondrabiletë e pagesës në punë (me datë brenda 60 ditësh)
• Deklaratë, faturë ose regjistrim nga një institucion shëndetësor (me datë 

brenda 1 viti)
• Ftesë jurie ose urdhër gjykate i lëshuar nga gjykata federale e NYS ose 

gjykata federale (me datë brenda 60 ditëve)
• Formularët IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, dhe 1095-C (pranohen 

nga data 15 prill e vitit pas vitit taksues në formular)
• Rikthimi i taksës me vërtetim përpilimi (me datë brenda 1 viti nga data  

e përpilimit) 
• Letër dokumenti e lëshuar nga IRS ose Departamenti i Taksimit dhe 

Financës (DTF) i NYS (me datë brenda 1 viti) 
• Faturë, deklaratë ose regjistrim sigurimesh (pronarit të shtëpisë, jetës, 

qiramarrës, automobil, sigurim shëndetësor; me datë brenda 60 ditësh)
• Letër nga NYCHA (me datë brenda 60 ditësh)
• Shtojcë qiraje dhe njoftim qiraje e NYCHA (me datë brenda 1 viti)
• Konfirmim i ndryshimit të adresës nga USPS (me datë brenda 60 ditësh)
• Formular i ndërprerjes të qirasë Pjesa 8 i HPD të NYC (me datë brenda  

1 viti)
• “Kërkesë për të kërkuar një raport të llogaritjes së buxhetit” e HRA-së  

(me datë brenda 60 ditësh)
• Kartë ID me fotografi e pacientit të brendshëm të kompleksit OMH  

të NYS
• Formular “Vërtetim lirimi” i lëshuar nga HHS/ORR i SHBA-së (me datë 

brenda 1 viti)
• Urdhër mbikëqyrjeje i Zbatimit të Emigracionit dhe Doganave (ICE) të 

SHBA-së (me datë brenda 1 viti)
• Leje drejtimi e përkohshme, Leje nxënësi ose kartë ID jo-shoferi e  

NYS DMV
• Njoftim i vendimit të përcaktimit (NOD) të aftësive të kufizuara në 

zhvillim i lëshuar nga OPWDD i NYS (me datë brenda 1 viti)
• Letër e konfirmimit të vendbanimit për diplomatët e Kombeve të 

Bashkuara (UN) dhe familjeve të tyre (me datë brenda 60 ditësh)
• Letër për prindin/kujdestarin e studentit të regjistruar në Head Start, 

Early Learn ose ndonjë shkollë DOE e NYC (me datë brenda 60 ditësh). 
Aplikanti duhet të paraqesë vërtetim të marrëdhënies që ka me studentin.

• Letër për studentin ose prindin/kujdestarin e studentit të regjistruar 
në një shkollë private ose famullore (me datë brenda 60 ditësh). Nëse 
aplikanti është prind i një studenti, ai/ajo duhet të paraqesë vërtetim të 
marrëdhënies që ka me studentin. 

• Letër nga ACS ose agjencia e birësimit e ACS (me datë brenda 60 ditësh)
• Formular verifikimi i studentit DOE të NYC (i disponueshëm në shkollat 

DOE)
• Formular verifikimi SYEP
• Letër nga Shtëpia e të pastrehëve në NYC (aplikanti duhet të ceki se ka 

qenë në shtëpi për 15 ditë dhe strehimi i lejon banorët të qëndrojnë më 
shumë se 30 ditë)

• Letër nga kompleksi i kujdesit për banimin i operuar, certifikuar ose 
financuar nga NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, ose NYC DOHMH  
(me datë brenda 60 ditësh)

Bashkëshortët/et dhe partnerët/et që bashkëjetojnë: Aplikantët që 
nuk janë në gjendje të vërtetojnë vendbanimin duke paraqitur një nga 
dokumentet e mësipërme me emrin e tyre, mund të paraqesin një 
dokument me emrin e bashkëshortit/es ose partnerit/es që bashkëjetojnë 
dhe qoftë (1) një certifikatë martese, bashkim civil, ose partneritet 
bashkëjetese, ose (2) një certifikatë lindjeje fëmije, duke treguar 
marrëdhënien e aplikantit me bashkëshortin/en ose partnerin/en. Aplikanti 
duhet të paraqesë gjithashtu një vërtetim të firmosur nga bashkëshorti/ 
ja ose partneri/ja që përcakton se ai/ajo banon me aplikantin.

• “Letër kujdesi” Lëshuar nga një organizatë jo-fitimprurëse ose 
institucione fetare në NYC që i shërbejnë individëve të pastrehë 
ose të mbijetuarve nga dhuna në familje. Subjekti mund të marri 
aktualisht fondet e Qytetit. Letra duhet të tregojë se aplikanti 
ka marrë shërbime nga njësia për 60 ditët e kaluara dhe mund 
të përdorë adresën e hyrjes për arsye postare (të datojë brenda 
14 ditësh) Adresa në kartë do të jetë “Adresa e Përkohshme” e 
organizatës.

• Letër nga agjencia e qytetit, organizata jo-fitimprurëse ose 
institucioni fetar në NYC që ofron shërbime për individët e 
pastrehë (me datë brenda 30 ditësh). Asnjë adresë nuk do të 
shfaqet në kartë.

• Letër nga agjencia e Qytetit, organizata jo-fitimprurëse, ose 
institucione fetare në NYC që ofrojnë shërbime të mbijetuarve të 
dhunës në familje (me datë brenda 30 ditësh). Asnjë adresë nuk 
do të shfaqet në kartë.

• Letër lëshuar nga një spital ose klinikë shëndetësore në NYC  
(me datë brenda 30 ditësh). 

Aplikanti duhet të japë gjithashtu të paktën 2 pikë që vërtetojnë 
identitetin, përfshirë datëlindjen. Kujdestari duhet të japë gjithashtu 
3 pikë që vërtetojnë identitetin e tij/sa, përfshirë identifikim 
me fotografi. Moshat e aplikantëve që mund të përdorin secilin 
dokument janë treguar me kllapa. 
• Certifikatë lindjeje e aplikantit (21 vjeç e poshtë)
• Dekret adoptimi, certifikatë adoptimi ose raport adoptimi DOH i 

NYS (21 vjeç e poshtë) 
• Formular i pranimit të atësisë i lëshuar nga NYC DOHMH dhe  

NYS OTDA (21 vjeç e poshtë)
• Letër nga ACS ose agjencia e birësimit ACS (21 vjeç e poshtë)
• Urdhër gjykate atësie/origjine (21 vjeç e poshtë)
• Certifikatë lindjeje e aplikantit dhe certifikatë martese, bashkimi 

civil ose partneriteti bashkëjetese e njerkut/ës (21 vjeç e poshtë)
• Formular “Verifikim lirimi” i lëshuar nga HHS/ORR i SHBA-së  

(21 vjeç e poshtë)
• Urdhër gjykate të huaj që e cakton kujdestarin si kujdestar ligjor të 

aplikantit (21 vjeç e poshtë)
• Urdhër gjykate i SHBA-së që e cakton kujdestarin si kujdestar,  

roje ose konservator ligjor (çfarëdo moshe)
• Njoftim i vendimit të përcaktimit (NOD) i aftësive të kufizuara në 

zhvillim i lëshuar nga NYS OPWDD (çfarëdo moshe)
• Letër nga një kompleks kujdesi për banimin (me datë brenda 60 

ditësh; çfarëdo moshe) 
• Letër nga SSA që përcakton kujdestarin individual si të paguarin 

përfaqësues të aplikantit (me datë brenda 1 viti; çfarëdo moshe) 
• Letër nga SSA që përcakton një organizatë si të paguarin 

përfaqësues të aplikantit (me datë brenda 1 viti) DHE një letër 
nga organizata që përcakton se punonjësi/përfaqësuesi është i 
autorizuar të përfaqësojë aplikantin (me datë brenda 60 ditësh; 
çfarëdo moshe) 

• Letër nga NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, ose 
një nga ofruesit e tyre (me datë brenda 60 ditësh; çfarëdo moshe)

• DD 214: Certifikatë e lirimit ose shkarkimit nga detyra aktive
• DD 2 (Në pension): Kartë ID e shërbimeve nën uniformë në SHBA 

(Në pension)
• VIC/VHIC: Kartë ID e spitalit e çështjeve për veteranët
• NGB-22: Raport i ndarjes dhe regjistrim i shërbimit të Byrosë të 

Mbrojtjes Kombëtare
• Patentë ose ID jo-shoferi e DMV të NYS me Caktim Veterani
• Kartë IDNYC me Caktim Veterani
• Vërtetim nga Zyra e Kryetarit të Çështjeve të Veteranëve (MOVA) 

që konfirmon shërbimin ushtarak

Bill de Blasio 
Kryebashkiaku


