
Έγγραφα Ενός (1) Σημείου - Αποδεικτικά Στοιχεία Ταυτότητας 

συνεχίζεται… Έγγραφα Δύο (2) Σημείων - Αποδεικτικά Στοιχεία  
 Ταυτότητας 

Έγγραφα Δύο (2) Σημείων - Αποδεικτικά Στοιχεία Ταυτότητας 

Έγγραφα Τριών (3) Σημείων - Αποδεικτικά Στοιχεία Ταυτότητας 

Έγγραφα Τεσσάρων (4) Σημείων – Αποδεικτικά Στοιχεία  
 Ταυτότητας και Κατοικίας 

• Αλλοδαπό Διαβατήριο (μη αναγνώσιμο από μηχάνημα) 
• Αλλοδαπό Πιστοποιητικό Γέννησης 
• Αλλοδαπό Στρατιωτικό Δελτίο Ταυτότητας με Φωτογραφία  
• Αλλοδαπή Άδεια Οδήγησης (μη αναγνώσιμη από μηχάνημα) 
• Δελτίο Ταυτότητας Εκπαιδευτικού Ιδρύματος: γυμνάσιο, λύκειο, 

πανεπιστήμια, κολέγια, και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
• Αμερικάνικο Πτυχίο Λυκείου ή Προγράμματος Ισοδύναμου του Λυκείου, 

Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολεγίου ή Πανεπιστημίου 
• Αμερικάνικη Μεταγραφή από Λύκειο ή Σχολή Μετα-Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Κολέγιο ή Πανεπιστήμιο  
• Κάρτα EBT της NYS άνευ φωτογραφίας 
• Κάρτα SYEP της NYC  
• Δ.Τ. με φωτογραφία Αμερικάνικης Εργατικής Ένωσης 
• Δελτίο Ταυτότητας Υπαλλήλου, Συμβούλου, ή μέλους Διοικητικού 

Συμβουλίου οργανισμού με έδρα στις Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των 
Δ.Τ. των κληρικών 

• Πιστοποιητικό γάμου, πολιτικής ένωσης, συμβολαίου συγκατοίκησης ή 
πιστοποιητικό διαζυγίου 

• Κάρτα Μετρό MTA Ηλικιωμένων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
• Δ.Τ. Πρόσβασης σε MTA “Access-A-Ride” 
• Κάρτα Μέλους Κέντρων Αναψυχής Πάρκων της NYC 
• Κάρτα εγγραφής ψηφοφόρων των Η.Π.Α.  
• Κάρτα Eγγραφής Επιλεκτικής Υπηρεσίας των Η.Π.Α. 
• Κάρτα Medicare 
• Κάρτα Ατομικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ITIN) των Η.Π.Α. 
• Αμερικάνικο Πιστοποιητικό Γέννησης του τέκνου σας (πρέπει να 

αναγράφει τον/την αιτούντα/-ούσα ως βιολογικό γονέα) 
• Δ.Τ. με φωτογραφία OMH της NYS 

IDNYC-1A (G) 

Οδηγίες σχετικά με τα Έγγραφα του/της 
Αιτούντα/-ούσας IDNYC 

Πρεπει να πληροιτε τα ακολουθα κριτηρια για να κανετε αιτηση για μια καρτα IDNYC:   
1. Τουλάχιστον 4 σημεία των εγγράφων με τουλάχιστον 3 σημεία τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα και τουλάχιστον 1 σημείο το οποίο 

αποδεικνύει την κατοικία. 
2. Τουλάχιστον 1 από τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχει μία φωτογραφία, εκτός αν ο/η αιτών/-ούσα συνοδεύεται από τον/την 

κηδεμόνα του/της.  
3. Τουλάχιστον 1 από τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία γέννησης.  
4. Οι Αιτούντες/-ούσες πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 ετών για να υποβάλουν αίτηση για την κάρτα IDNYC. 

Έγγραφα που έχουν λήξει δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός εάν γίνεται ειδικότερη αναφορά παρακάτω.  

Μόνο πρωτότυπα έγγραφα και αντίγραφα επικυρωμένα από τον οργανισμό έκδοσης θα γίνονται δεκτά· τα πλαστικοποιημένα έγγραφα θα 
γίνονται δεκτά μόνον εφόσον είχαν αρχικά εκδοθεί με πλαστικοποίηση. 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ IDNYC. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ IDNYC, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.NYC.GOV/IDNYC 

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ IDNYC.

• Άδεια οδήγησης ή Πιστοποιητικό Εκμάθησης Οδήγησης DMV της NYS, 
όπου αναγράφεται η τρέχουσα διεύθυνση στη NYC. Άδεια Οδήγησης ή 
Πιστοποιητικό Εκμάθησης Οδήγησης DMV της NYS που έχει λήξει θα γίνει 
δεκτό, εάν παρουσιαστεί μαζί με ισχύουσα προσωρινή Άδεια Οδήγησης ή 
Πιστοποιητικό Εκμάθησης Οδήγησης που φέρει τον ίδιο αριθμό Δ.Τ. 

• Δελτίο Ταυτότητας Μη-Οδήγησης DMV της NYS, όπου αναγράφεται η 
τρέχουσα διεύθυνση στη NYC. Δελτίο Ταυτότητας Μη-Οδήγησης DMV της 
NYS που έχει λήξει θα γίνει δεκτό, εάν παρουσιαστεί μαζί με ισχύουσα 
προσωρινή Άδεια DMV που φέρει τον ίδιο αριθμό Δ.Τ με το Δελτίο 
Ταυτότητας. 

• Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Ταυτότητας Μη-Οδήγησης των Η.Π.Α., όπου 
αναγράφεται η τρέχουσα διεύθυνση στη NYC  

• Κάρτα IDNYC με την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας 
• Άδεια Οπλοφορίας Αστυνομικού Τμήματος της NYC (NYPD) με την 

τρέχουσα διεύθυνση στην NYC 

• Διαβατήριο των Η.Π.Α. ή Κάρτα Διαβατηρίου των Η.Π.Α. 
• Αλλοδαπό Διαβατήριο (αναγνώσιμα από μηχάνημα)  
• Άδεια Οδήγησης ή Δελτίο Ταυτότητας Εκμάθησης Οδήγησης με 

φωτογραφία των Η.Π.Α. 
• Δελτίο Ταυτότητας από Πολιτεία των Η.Π.Α. 
• Άδεια Μόνιμης Διαμονής (Πράσινη Κάρτα) των Η.Π.Α. 
• Πιστοποιητικό Ιθαγένειας/ Πολιτογράφησης των Η.Π.Α. 
• Πιστοποιητικό Εξάσκησης Ναυτικού Επαγγέλματος της Ακτοφυλακής  

των Η.Π.Α. 
• Άδεια Οδήγησης ή Μη Οδήγησης των Η.Π.Α., χωρίς τρέχουσα διεύθυνση 

κατοικίας 
• Τμήμα Διορθώσεων και Κοινοτικής Επιτήρησης της Πολιτείας της Νέας 

Υόρκης (DOCCS) Δ.Τ. Έκδοσης Παραβατικότητας (με ημερομηνία εντός  
1 έτους)  

• Κάρτα Ασφαλούς Πρόσβασης του Ενοποιημένου Συστήματος 
Εισαγγελικού Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης 

• Κάρτα Κοινής Πρόσβασης (για ενεργό, συνταξιούχο, ή εφεδρικό 
στρατιωτικό προσωπικό) 

• Τρέχουσα Άδεια Εργασίας των Η.Π.Α. 
• Φυλετικό Δελτίο Ταυτότητας των Η.Π.Α.  
• Ηλεκτρονική Κάρτα Κατάθεσης Επιδόματος (EBT)/CBIC με φωτογραφία 

της NYS  
• Κάρτα IDNYC χωρίς τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας 

• Αλλοδαπή Άδεια Οδήγησης (αναγνώσιμη από μηχάνημα)  
• Αλλοδαπό Εθνικό Δελτίο Ταυτότητας (αναγνώσιμο από μηχάνημα) 
• Δελτίο Κοινωνικής Ασφάλισης 
• Επιστολή Ανάθεσης Ατομικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ITIN  

των Η.Π.Α. 
• Δ.Τ. Ένστολων Υπηρεσιών των Η.Π.Α. 
• Δελτίο Ταυτότητας του Τμήματος Εκπαίδευσης Επαγγελματιών της NYS  
• Φόρμα Επαλήθευσης Μαθητών στο Τμήμα Εκπαίδευσης (DOE) της NYC 

(αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας) 
• Φόρμα Επαλήθευσης Θερινού Προγράμματος Απασχόλησης Νέων (SYEP) 

της NYC  (αποδεικνύει επίσης τον τόπο κατοικίας)  
• I-94 Φόρμα που εκδίδεται από το Αμερικάνικο Υπουργείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας με φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα  
• Άδεια Οδήγησης ή Πιστοποιητικό Εκμάθησης Οδήγησης DMV της NYS,  

ή Δελτίο Ταυτότητας Μη-Οδήγησης  
• Απόφαση Έγκρισης στις Φόρμες I-797, I-797A, I-797B ή I-797D η οποία 

εκδόθηκε από τις Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των Η.Π.Α. 
(USCIS) 

• Αλλοδαπό Διαβατήριο (μη αναγνώσιμο από μηχάνημα)  
• Ληγμένο Αμερικάνικο Διαβατήριο ή Κάρτα Διαβατηρίου (ληγμένο έως  

3 χρόνια, αναγνώσιμο από μηχάνημα) 
• Ληγμένο Αλλοδαπό Διαβατήριο (ληγμένο έως 3 χρόνια, αναγνώσιμο από 

μηχάνημα) 
• Προξενικό Δελτίο Ταυτότητας 
• Δελτίο Ταυτότητας Βετεράνων των Η.Π.Α. που εκδίδεται από το VA 
• Δ.Τ. Υγείας Βετεράνων των Η.Π.Α. που εκδίδεται από το VA 
• Δ.Τ. υπαλλήλου ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικός κυβερνητικός 

υπάλληλος των Η.Π.Α. 
• Αμερικάνικο πιστοποιητικό γέννησης 
• Βίζα που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. 



Έγγραφα Ενός (1) Σημείου – Αποδεικτικά Στοιχεία Κατοικίας  
για τους/τις αιτούντες/-ούσες χωρίς διεύθυνση κατοικίας ή  
επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας 

συνεχίζεται… Έγγραφα Ενός (1) Σημείου – Αποδεικτικά Στοιχεία  
Κατοικίας για τους/τις αιτούντες/-ούσες χωρίς διεύθυνση  
κατοικίας ή επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας 

Τμήμα Επιτήρησης (DOP) 

Απόδειξη της Ιδιότητας του Βετεράνου (χρειάζεστε μόνο μία) 

Σχέση Κηδεμόνα – Αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης μεταξύ  
κηδεμόνα και αιτούντα/-ούσας 

Έγγραφα Ενός (1) Σημείου – Αποδεικτικά Στοιχεία Κατοικίας 

• Οι πελάτες του DOP μπορεί να κάνουν την αίτηση σε οποιοδήποτε κέντρο 
εγγραφής IDNYC χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Επαλήθευσης DOP που 
μπορεί να ληφθεί σε οποιοδήποτε Τμήμα Επιτήρησης DOP στη NYC. 

• Λογαριασμός καλωδιακής τηλεόρασης, τηλεφώνου, ή κοινοχρήστων  
(με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 

• Τρέχον συμβόλαιο μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτου  
• Τοπική δήλωση φόρου ακινήτων (με ημερομηνία εντός 1 έτους) 
• Απόδειξη δανείου αποπληρωμής ακίνητης περιουσίας (με ημερομηνία εντός  

60 ημερών) 
• Ενημερωτικές καταστάσεις ή ειδοποιήσεις τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών 

λογαριασμών ή πιστωτικής κάρτας (με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 
• Απόκομμα μισθοδοσίας (με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 
• Ενημερωτική κατάσταση, λογαριασμός, ή έκθεση από Κέντρο Υγείας (με 

ημερομηνία εντός 1 έτους)  
• Κλήτευση ενόρκου ή δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από Δικαστήριο της 

NYS (συμπεριλαμβανομένης της Πόλης της Νέας Υόρκης) ή Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο (με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 

• Φορολογικές Φόρμες του IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B και 1095-C 
(δεκτές μέχρι τις 15 Απριλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που 
αναγράφεται στη φόρμα) 

• Φορολογική δήλωση εισοδήματος που αποδεικνύεται η κατάθεσή της  
(με ημερομηνία εντός 1 έτους από τη συμπλήρωσή της) 

• Επιστολή ή έγγραφο που εκδίδεται από το IRS ή το Τμήμα Φορολογίας και 
Οικονομικών (DTF) της NYS (με ημερομηνία εντός 1 έτους) 

• Λογαριασμός ασφάλειας, ενημερωτική κατάσταση ή έκθεση (ιδιοκτήτη 
κατοικίας, ζωής, ενοίκου, αυτοκινήτου, υγείας· με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 

• Επιστολή της Αρχής Στέγασης της Νέας Υόρκης (NYCHA) (με ημερομηνία εντός 
60 ημερών) 

• Προσάρτημα Μίσθωσης και Απόφαση Ενοικίασης της NYCHA (με ημερομηνία 
εντός 1 έτους) 

• Επιβεβαίωση Αλλαγής Διεύθυνσης της USPS (με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 
• Ενότητα 8 Φόρμα Κατανομής Ενοικίου HPD της NYC (με ημερομηνία εντός  

1 έτους) 
• “Απάντηση στο Αίτημα για Έκθεση Υπολογισμού του Προϋπολογισμού” της HRA 

(με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 
• Κάρτα με φωτογραφία για εσωτερική παραμονή σε εγκαταστάσεις OMH   

της NYS  
• Φόρμα “Επαλήθευσης Ανακοίνωσης” από το Γραφείο Επανεγκατάστασης 

Προσφύγων HHS/ORR των Η.Π.Α. (με ημερομηνία εντός 1 έτους) 
• Εκτελεστικό Διάταγμα Εποπτείας Τμήματος Μετανάστευσης και Τελωνείων 

(ICE) των ΗΠΑ  (με ημερομηνία εντός 1 έτους) 
• Άδεια Οδήγησης ή Πιστοποιητικό Εκμάθησης Οδήγησης ή Μη-Οδήγησης DMV 

της  NYS Δελτίο Ταυτότητας  
• Απόφαση ή Προσδιορισμός (NOD) Αναπτυξιακών Διαταραχών που έχει εκδοθεί 

από την OPWDD της NYS (με ημερομηνία εντός 1 έτους) 
• Επιστολή επιβεβαίωσης μόνιμης κατοικίας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για 

τους διπλωμάτες και τις οικογένειές τους (με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 
• Επιστολή για το γονέα/ κηδεμόνα του μαθητή που είναι εγγεγραμμένος/-η στο 

τμήμα Πρόωρης Εκμάθησης του Head Start, ή οποιοδήποτε σχολείο DOE της 
NYC (με ημερομηνία εντός 60 ημερών). Ο/Η αιτών/-ούσα  πρέπει να παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης με το μαθητή. 

• Επιστολή για το μαθητή ή το γονέα/ κηδεμόνα του μαθητή που είναι 
εγγεγραμμένος/-η σε ένα ιδιωτικό ή κοινοτικό σχολείο (με ημερομηνία εντός  
60 ημερών). Αν ο/η αιτών/-ούσα  είναι ο γονέας ενός μαθητή πρέπει να 
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης του/της με το μαθητή. 

• Επιστολή της ACS ή του Γραφείου Ανάδοχης Φροντίδας ACS (με ημερομηνία 
εντός 60 ημερών). 

• Φόρμα Επαλήθευσης Μαθητή DOE της NYC (διαθέσιμη στα σχολεία DOE) 
• Φόρμα Επαλήθευσης στο Θερινό Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (SYEP)  
• Επιστολή από ένα καταφύγιο αστέγων στη NYC (πρέπει να αναφέρει ότι ο/η 

αιτών/-ούσα έχει μείνει στο καταφύγιο για 15 ημέρες και ότι το καταφύγιο 
επιτρέπει στους κατοίκους να παραμείνουν για περισσότερο από 30 ημέρες) 

• Επιστολή από ίδρυμα πρόνοιας κατοικίας που λειτουργεί, πιστοποιείται, ή 
χρηματοδοτείται από τα NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, ή NYC DOHMH  
(με ημερομηνία εντός 60 ημερών) 

Σύζυγοι και Τοπικοί Συγκάτοικοι: Οι αιτούντες/-ούσες που δεν δύνανται να 
αποδείξουν τον τόπο κατοικίας παρέχοντας ένα από τα πιο πάνω έγγραφα 
με το όνομά τους, μπορεί να παρουσιάσουν έγγραφο με τον/την σύζυγό τους 
ή το όνομα του/της τοπικού/-ης συγκατοίκου τους και να παρουσιάσουν είτε 
(1) πιστοποιητικό γάμου, πολιτικής ένωσης, συμβολαίου συγκατοίκησης, ή (2) 
πιστοποιητικό γέννησης κάποιου παιδιού, που αποδεικνύει τη σχέση του/της 
αιτούντος/-ούσας με τον/την σύζυγο ή τον/την τοπικό/-η συγκάτοικο. Ο/Η 
αιτών/-ούσα πρέπει επίσης να παρουσιάσει βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον/
την σύζυγο ή τον/την τοπικό/-ή συγκάτοικο, που να αποδεικνύει ότι διαμένει με 
τον/την αιτούντα/-ούσα.

• “Επιστολή Υπόψη” που εκδόθηκε από μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή 
θρησκευτικό ίδρυμα της NYC, που εξυπηρετεί αστέγους ή επιζώντες 
ενδοοικογενειακής βίας.  Ο φορέας πρέπει επί του παρόντος να λαμβάνει 
χρηματοδότηση από την Πόλη.  Η επιστολή πρέπει να αναφέρει ότι ο/η 
αιτών/-ούσα έχει λάβει υπηρεσίες από το φορέα τις τελευταίες 60 ημέρες 
και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση του φορέα για σκοπούς 
αλληλογραφίας (με ημερομηνία εντός 14 ημερών). Η διεύθυνση της 
κάρτας θα είναι η “Yπόψη” του οργανισμού. 

• Επιστολή από οργανισμό της Πόλης, μη κερδοσκοπικό οργανισμό,  
ή θρησκευτικό ίδρυμα στη NYC, που παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες  
χωρίς κατοικία (με ημερομηνία εντός 30 ημερών).  Δεν θα εμφανιστεί 
διεύθυνση στην κάρτα. 

• Επιστολή από οργανισμό της Πόλης, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ή 
θρησκευτικό ίδρυμα στη NYC, που παρέχει υπηρεσίες σε επιζώντες 
ενδοοικογενειακής βίας (με ημερομηνία εντός 30 ημερών).  Δεν θα 
εμφανιστεί διεύθυνση στην κάρτα. 

• Επιστολή που εκδόθηκε από ένα Νοσοκομείο ή Κλινική Υγείας στην NYC 
(με ημερομηνία εντός 30 ημερών).  

Ο/Η αιτών/-ούσα πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον έγγραφα 2 σημείων 
τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου του DOB. 
Ο/Η κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον έγγραφα 3 σημείων τα 
οποία αποδεικνύουν τη δική του/της ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου του 
δελτίου ταυτότητας με φωτογραφία.  Οι ηλικίες των αιτούντων/-ουσών που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κάθε έγγραφο αναφέρονται εντός των 
παρενθέσεων. 
• Πιστοποιητικό γέννησης του/της αιτούντος/-ούσας (21 ετών και κάτω) 
• Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό υιοθεσίας, ή Έκθεση Υιοθεσίας DOH 

της NYS (21 ετών και κάτω) 
• Φόρμα Αναγνώρισης Πατρότητας που εκδόθηκε από το DOHMH  της NYC 

και OTDA της NYS (21 ετών και κάτω) 
• Επιστολή από την ACS ή το Γραφείο Ανάδοχης Φροντίδας ACS (21 ετών 

και κάτω) 
• Δικαστική Απόφαση Πατρότητας/Γονικής Σχέσης (21 ετών και κάτω) 
• Πιστοποιητικό γέννησης του/της αιτούντος/-ούσας και πιστοποιητικό 

γάμου, πολιτικής ένωσης, ή συμβολαίου συγκατοίκησης (21 ετών και κάτω)  
• Φόρμα “Επαλήθευση Ανακοίνωσης” από το Γραφείο Επανεγκατάστασης 

Προσφύγων HHS/ORR των Η.Π.Α. (21 ετών και κάτω 
• Δικαστική απόφαση από αλλοδαπή χώρα που αποδεικνύει ότι ο 

κηδεμόνας είναι ο νόμιμος θεματοφύλακας του/της αιτούντος/-ούσας  
(21 ετών και κάτω) 

• Δικαστική απόφαση των Η.Π.Α. που αποδεικνύει ότι ο κηδεμόνας είναι ο 
νόμιμος κηδεμόνας, θεματοφύλακας ή συντηρητής του/της αιτούντος/ 
-ούσας (ανεξαρτήτου ηλικίας) 

• Απόφαση ή Προσδιορισμός (NOD) των Αναπτυξιακών Διαταραχών που 
έχει εκδοθεί από την OPWDD της NYS (ανεξαρτήτου ηλικίας) 

• Επιστολή από ίδρυμα πρόνοιας κατοικίας (με ημερομηνία εντός  
60 ημερών· ανεξαρτήτου ηλικίας) 

• Επιστολή SSA που αποδεικνύει ότι ο κηδεμόνας είναι ο Νόμιμος 
Εκπρόσωπος του/της αιτούντος/-ούσας (με ημερομηνία εντός 1 έτους· 
ανεξαρτήτου ηλικίας)  

• Επιστολή SSA που ορίζει έναν οργανισμό ως τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
(με ημερομηνία εντός 1 έτους) ΚΑΙ επιστολή από τον οργανισμό που 
αποδεικνύει ότι ο υπάλληλος/ εκπρόσωπος είναι εξουσιοδοτημένος να 
εκπροσωπεί τον/την αιτούντα/-ούσα (με ημερομηνία εντός 60 ημερών· 
ανεξαρτήτου ηλικίας) 

• Επιστολή από τα NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, ή έναν 
από τους παρόχους τους (με ημερομηνία εντός 60 ημερών· ανεξαρτήτου 
ηλικίας) 

• DD 214: Βεβαίωση Ανακοίνωσης ή Απαλλαγή από Ενεργό Καθήκον 
• DD 2 (Απόστρατος): Δ.Τ. Ένστολων Υπηρεσιών των Η.Π.Α. (Απόστρατος) 
• VIC/VHIC: Δ.Τ.  Νοσοκομείου Υποθέσεων Βετεράνων  
• NGB-22: Αναφορά Διαχωρισμού και Εγγραφή Παροχής Εξυπηρέτησης 

Γραφείου Εθνικής Φρουράς  
• Δ.Τ. Άδειας Οδήγησης ή Μη-Οδήγησης DMV της NYS με Ονομασία  

Βετεράνου 
• Δελτίο Ταυτότητας της NYC με Ονομασία Βετεράνου  
• Βεβαίωση από το Γραφείο Υποθέσεων Βετεράνων του Δημάρχου (MOVA) 

που επιβεβαιώνει τη στρατιωτική θητεία 

Bill de Blasio 
Δήμαρχος  


