
એક (1) પોઈન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો પુરતાવો 

ક્રમશ:... બે (2) પોઈન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો પુરતાવો 

બે (2) પોઈન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો પુરતાવો 

ત્રણ (3) પોઈન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો પુરતાવો 

ચતાર (4) પોઈન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખ અને રહેઠતાણનો પુરતાવો 

• વિદેશી રાષ્ટીયતાનુ ંઓળખ કાર્ડ (મશીનમા ંિાંચી ન શકાય તેિું) 
• જનમનુ ંવિદેશી પ્રમાણપત્ર 
• વિદેશી લશકરી તસિીરી ઓળખ કાર્ડ 
• વિદેશી ડ્ાઈિરનું લાયસનસ (મશીનમા ંિાંચી ન શકાય તેિું) 
• શૈક્ષવણક સંસ્ાનું આઈરી કાર્ડ: વમરલ સકકૂલ, હાઈ સકકૂલ, યુવનિરસ્ડટીઝ, કૉલેજ, અને અનુ-માધયવમક 

શાળાઓ 
• યુ.એસ. હાઈસકકૂલમાં્ી ડરપલલોમા, હાઈ સકકૂલ સમકક્ષ પ્રલોગ્ામ, અ્િા યુ.એસ. પલોસટ સેકંરરી સકકૂલ, 

કૉલેજ, અ્િા યુવનિરસ્ડટી 
• હાઈ સકકૂલ અ્િા પલોસટ સેકંરરી સકકૂલ, કૉલેજ અ્િા યુવનિરસ્ડટીમાં્ી યુ.એસ. સકકૂલ ટ્ાવનસરિપટ 
• NYS EBT કાર્ડ, તસિીર વિના 
• NYC SYEP આઈરી કાર્ડ 
• યુ.એસ. યુવનયન ફલોટલો આઈરી 
• કલેર્જી આઈરી સવહત યુ.એસ.માં આિેલી સંસ્ામાં્ી કમ્ડચારી, કનસલટનટ, અ્િા બૉર્ડના સભયનું 

આઈરી કાર્ડ 
• લગન, વસવિલ યુવનયન, ઘરેલુ ભાગીદારી અ્િા છકૂ ટાછેરાનું પ્રમાણપત્ર 
• િડરષ્ઠ લલોકલો અને અપંગતા ધરાિતા લલોકલો માટ ેMTA મેટ્લોકાર્ડ 
• MTA ઍકસેસ-એ-રાઈર આઈરી કાર્ડ 
• NYC પાકસ્ડ ડરડરિએશન સેનટર સભયપદ કાર્ડ 
• યુ.એસ. મતદાતા નોંધણી કાર્ડ 
• યુ.એસ. વસલેવકટિ સરિ્ડસ રજીસટ્ેશન કાર્ડ 
• મેડરકેર કાર્ડ 
• યુ.એસ. ITIN કાર્ડ 
• તમારા બાળકનું યુ.એસ.નું જનમ પ્રમાણપત્ર (અરજદારન ેવપતા કે માતા તરીકે સકૂચિતું હલોિું જલોઈએ) 
• NYS OMH ફૅવસવલડટ ફલોટલો આઈરી કાર્ડ

IDNYC-1A (GU) 

IDNYC અરજદતાર દસ્તાવેજ મતાર્ગદરશ્ગકતા 

IDNYC કતાર્ગ મતા્ટે અરજી કરવતા મતા્ટે ્મે નીચેનતા મતાપદંરને પૂણ્ગ કર્તાં હોવતા જોઈએ: 
1. દસ્તાવેજોનતા ઓછતામતાં ઓછતાં 4 પોઈન્ટ જેમતાં ઓળખ સતાબબ્ કર્તાં ઓછતામતાં ઓછતાં 3 પૉઈન્ટ અને NYCમતાં રહેઠતાણ સતાબબ્ કર્ો ઓછતામતાં ઓછો એક પોઈન્ટ. 
2. સુપ્ર્ કરેલતા દસ્તાવેજોમતાંથી ઓછતામતાં ઓછંુ 1 ્સવીર ધરતાવ્ું હોવું જોઈએ, બસવતાય કે અરજદતારની સતાથે સંભતાળક્તા્ગ હોય. 
3. સુપ્ર્ કરેલતા દસ્તાવેજોમતાંથી ઓછતામતાં ઓછતા 1 દસ્તાવેજમતાં જનમ ્તારીખ સતામેલ હોવી જોઈએ. 
4. IDNYC કતાર્ગ મતા્ટે અરજી કરવતા મતા્ટે અરજદતારો ઓછતામતાં ઓછતા 14 વર્ગની ઉંમરનતા હોવતા જોઈએ. 

નીચે બવશેર રી્ે ઉલલેખ ન કયયો ્ે બસવતાય કોઇ મુદ્ વી્ી રયેલતા દસ્તાવેજો સવીકતારવતામતાં આવશે નહીં. 

ઈસયુ કરનતારી એજંસી દવતારતા પ્રમતાબણ્ મતાત્ર મૂળ દસ્તાવેજો અને નકલો સવીકતારવતામતાં આવશે; લેબમને્ટેર દસ્તાવેજો જો મૂળ લેબમનેશન કરેલી બસથબ્મતાં જારી કરવતામતાં આવયતા 
હોય ્ો જ ્ે સવીકતારવતામતાં આવશે. 

્મતારતા IDNYC કતાર્ગ મતા્ટે અરજી કરવતા મતા્ટે ્મે જેનો ઉપયોર કરી શકો ્ેવતા દસ્તાવેજોની યતાદી નીચે છે. 

વધતારતાની મતાબહ્ી WWW.NYC.GOV/IDNYC ખતા્ે IDNYC વેબસતાઈ્ટ પર મળી શકે છે. 

અરજીની સૂચનતાઓ મતા્ટે કૃપતા કરીને IDNYC અરજીની પતાછળ જુઓ.

• NYS DMVનું ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ અ્િા હાલના NYC સરનામા સા્ે લન્ડસ્ડ પરમીટ. જેની મુદત 
િીતી ગઈ હલોય તેિું NYS DMV લાયસનસ/પરમીટ તયારે જ સિીકારિામાં આિશે જયાર ેતેને એ જ 
આઈરી નંબર ધરાિતા િચગાળાના ચાલુ DMV લાયસનસ/પરમીટ સા્ે રજકૂ  કરિામાં આિે. 

• હાલના NYC સરનામા સા્ે NYS DMV નૉન-ડ્ાઈિર આઈરી કાર્ડ. જેની મુદત િીતી ગઈ હલોય 
તેિું NYS DMV નૉન-ડ્ાઈિર આઈરી કાર્ડ તયારે જ સિીકારિામાં આિશે જયાર ેતેને એ જ આઈરી 
નંબર ધરાિતા િચગાળાના ચાલુ DMV આઈરી કાર્ડ સા્ે રજકૂ  કરિામાં આિે. 

• હાલના NYC સરનામા સા્ે યુ.એસ. ડરપાટ્ડમેનટ ઑફ સટેટ ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ અ્િા નૉન-ડ્ાઈિર 
આઈરી કાર્ડ 

• હાલના ઘરના સરનામા સા્ેનું IDNYC કાર્ડ 
• હાલના NYC સરનામા સા્ે NYC પલોવલસ ડરપાટ્ડમેનટ (NYPD) ડરસટ્ીકટેર હેનરગન લાયસનસ 

• યુ.એસ. પાસપૉટ્ડ અ્િા યુ.એસ. પાસપૉટ્ડ કાર્ડ 
• વિદેશી પાસપૉટ્ડ (મશીનમા ંિાંચી શકાય તેિલો) 
• યુ.એસ. સટેટ ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ અ્િા લન્ડસ્ડ પરમીટ ફલોટલો આઈરી 
• યુ.એસ. સટેટ ઓળખ કાર્ડ 
• યુ.એસ. કાયમી રહીશ કાર્ડ (ગ્ીન કાર્ડ) 
• યુ.એસ. નાગડરકતા/કુદરતીકરણનું પ્રમાણપત્ર 
• યુ.એસ. મચ્ડનટ મરીનર રિેરેવનશયલ 
• હાલના ઘરના સરનામા સા્ે યુ.એસ. ડરપાટ્ડમેનટ ઑફ સટેટ ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ અ્િા નૉન-ડ્ાઈિર 

આઈરી કાર્ડ 
• NYS ડરપાટ્ડમેનટ ઑફ કરેકશનસ ઍનર કમયુવનડટ સુપરવિઝન (DOCCS) દિારા જારી કરાયેલ  

ગુનેગાર આઈરી કાર્ડ (1 િર્ડની તારીખ સુધીનું) 
• NYS યુવનફાઈર કૉટ્ડ વસસટમ ઍટનની વસકયૉર પાસ આઈરી કાર્ડ 
• કૉમન એકસેસ કાર્ડ (સડરિય ફરજ, વનિૃત્ત, અ્િા ડરઝરિ્ડસટ લશકરી કમ્ડચારી માટ)ે 
• હાલની યુ.એસ. કાય્ડ પરિાનગી 
• યુ.એસ. ટ્ાઈબલ આઈરી 
• NYS ઈલેકટ્લોવનક બેવનડફટ ટ્ાનસફર (EBT) કાર્ડ/CBIC તસિીર સા્ે 
• હાલના ઘરના સરનામા વિનાનું IDNYC કાર્ડ 

• વિદેશી ડ્ાઈિરનું લાયસનસ (મશીનમા ંિાંચી શકાય તેિું) 
• વિદેશી રાષ્ટીયતાનુ ંઓળખ કાર્ડ (મશીનમા ંિાંચી શકાય તેિું) 
• સલોવશયલ વસકયલોડરટી કાર્ડ 
• યુ.એસ. ITIN અસાઈનમેનટ લેટર 
• યુ.એસ. યુવનફૉમ્ડ સરિ્ડસીઝ આઈરી 
• NYS ઍકયુકેશન ડરપાટ્ડમેનટ પ્રલોફેશનલ આઈરી કાર્ડ 
• NYC ડરપાટ્ડમેનટ ઑફ ઍજયુકેશન (DOE) વિદ્ા્નીની ખરાઈનું પત્રક (રહેઠાણ પણ સાવબત કરે છે) 
• NYC સમર યકૂ્ ઍમપલલોયમેનટ પ્રલોગ્ામ (SYEP) ખરાઈનું પત્રક (રહેઠાણ પણ સાવબત કરે છે) 
• I-94 ફૉમ્ડ કે જે યુ.એસ. ડરપાટ્ડમેનટ ઑફ હલોમલેનર વસકયલોડરટી દિારા તસિીર અને ફફંગરવપ્રનટ સા્ે 

જારી કરિામાં આવયું હલોય 
• NYS DMV િચગાળાનું ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ, લન્ડસ્ડ પરમીટ, અ્િા નૉન-ડ્ાઈિસ્ડ આઈરી કાર્ડ 
• પત્રક I-797, I-797A, I-797B અ્િા I-797D પર મંજકૂ રીની નલોડટસ યુ.એસ. વસડટઝનશીપ 

ઍનર ઈવમગ્ેશન સરિ્ડસ (USCIS) દિારા જારી કરિામાં આિેલ

• વિદેશી પાસપૉટ્ડ (મશીનમા ંિાંચી ન શકાય તેિલો) 
• યુ.એસ. પાસપૉટ્ડ અ્િા વિદેશી પાસપૉટ્ડ જેની મુદત િીતી ગઈ હલોય (3 િર્ડ સુધીની મુદત િીતી 

હલોય; મશીનમા ંિાંચી શકાય તેિલો) 
• વિદેશી પાસપૉટ્ડ જેની મુદત િીતી ગઈ હલોય (3 િર્ડ સુધીની મુદત િીતી હલોય; મશીનમા ંિાંચી  

શકાય તેિલો) 
• કૉન્ઝયુલર ઓળખ કાર્ડ 
• યુ.એસ. િેટન્ડ આઈરી કાર્ડ કે જે VA દિારા જારી કરિામાં આવયું હલોય 
• યુ.એસ. િેટેરન હૅલ્ આઈરી કાર્ડ કે જે VA દિારા જારી કરિામાં આવયું હલોય 
• યુ.એસ. ફેરરલ, રાજય, અ્િા સ્ાવનક સરકારી કમ્ડચારી આઈરી 
• યુ.એસ. જનમ પ્રમાણપત્ર 
• યુ.એસ. સટેટ ડરપાટ્ડમેનટ દિારા જારી કરાયેલા ંવિઝા 



એક (1) પોઈન્ટનતા દસ્તાવેજો - ઘરનતા સરનતામતા બવનતાનતા અરજદતારો અથવતા ઘરેલુ હહંસતાનતા  
બચી રયેલતા લોકો મતા્ટે રહેઠતાણનો પુરતાવો 

ક્રમશ:... એક (1) પોઈન્ટનતા દસ્તાવેજો - ઘરનતા સરનતામતા બવનતાનતા અરજદતારો અથવતા  
ઘરેલુ હહંસતાનતા બચી રયેલતા લોકો મતા્ટે રહેઠતાણનો પુરતાવો 

ડરપતા્ટ્ગમેન્ટ ઑફ પ્રોબેશન (DOP) 

વે્ટરનની બસથબ્નો પુરતાવો (્મતારે મતાત્ર એકની જ જરૂર છે) 

સંભતાળક્તા્ગ સંબંધ – સંભતાળક્તા્ગ અને અરજદતાર વચચેનો સંબંધનો પુરતાવો

એક (1) પોઈન્ટ દસ્તાવેજો - રહેઠતાણનો પુરતાવો 

• DOP ગ્ાહકલો DOP િેડરડફકેશન ફૉમ્ડનલો ઉપયલોગ કરીને કલોઇપણ IDNYC પ્રિેશ કેનદ્ર ખાતે અરજી 
કરી શકે છે જે NYCમાં કલોઇપણ DOP લલોકેશન ખાત ેમેળિી શકાય છે. 

• કેબલ, ફલોન, અ્િા યુડટવલટી વબલ અ્િા સટેટમેનટ (60 ડદિસની અંદરની તારીખિાળુ)ં 
• િત્ડમાન રહેણાંક વમલકત લીઝ અ્િા સબલીઝ 
• સ્ાવનક વમલકત ટેકસ સટેટમેનટ (1 િર્ડની તારીખ સુધીનું) 
• વમલકત મલોટ્ડગેજ ચકૂકિણી રસીદ (60 ડદિસની તારીખ સુધીનું) 
• બૅનનકંગ, નાણાકીય અ્િા રિેડરટ કાર્ડ અકાઉનટ વબલ, સટેટમેનટ અ્િા નલોડટસ (60 ડદિસની  

તારીખ સુધીનું) 
• રલોજગાર પગાર રસીદ (60 ડદિસની તારીખ સુધીની) 
• સિાસ્થય સંગઠન તએરફ્ી સટેટમેનટ, વબલ, અ્િા રેકર્ડ (1 િર્ડની તારીખ સુધીનું) 
• NYS (NYC અદાલતલો સવહતનું) અ્િા ફેરરલ અદાલત દિારા જારી કરિામાં આિેલ જયુરી 

સમનસ અ્િા અદાલતી આદેશ (60 ડદિસની તારીખ સુધીનલો) 
• IRS પત્રકલો W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, અને 1095-C (પત્રક પરના કરિેરા 

િર્ડ બાદ એવપ્રલ 15 સુધીમાં સિીકાર કરિામાં આિેલ) 
• ફાઈનલંગના પ્રકૂફ સા્ેનું ટેકસ ડરટન્ડ (ફાઈનલંગની તારીખ્ી 1 િર્ડની અંદર સુધીની તારીખ) 
• IRS અ્િા NYS ડરપાટ્ડમેનટ ઑફ ટેકસેશન અને ફાયનાનસ (DTF) દિારા જારી કરિામાં આિેલ 

પત્ર અ્િા દસતાિેજ (1 િર્ડની અંદરની તારીખ) 
• િીમાનું વબલ, સટેટમેનટ અ્િા રેકર્ડ (ઘરમાવલકનું, જીિન, ભારે આપનારનું, ઑટલોમલોબાઈલ, સિાસ્થય 

િીમલો; 60 ડદિસની તારીખ સુધીનલો) 
• NYCHAનલો પત્ર (60 ડદિસની તારીખ) 
• NYCHA લીઝ એરેનરમ અને ભારાની નલોડટસ (1 િર્ડની તારીખ સુધીમાં) 
• USPS સરનામામાં ફેરફારની પુવટિ (60 ડદિસની તારીખ સુધીનું) 
• NYC HPD વિભાગ 8 રેનટ બ્ેકરાઉન ફૉમ્ડ (1 િર્ડની તારીખ સુધીનું) 
• HRA “બજેટ ગણતરી ડરપલોટ્ડ માટ ેવિનંતીનલો પ્રવતસાદ" (60 ડદિસની તારીખ સુધીનું) 
• NYS OMH ફૅવસવલડટ ઈનપેશનટ ફલોટલો આઈરી કાર્ડ 
• “િેડરડફકેશન ઑફ રીલીઝ" કે જે યુ.એસ. HHS/ORR દિારા જારી કરિામાં આવયું હલોય (1 િર્ડની 

તારીખ સુધીનું) 
• U.S. ઈવમગ્ેશન અને કસટમસ ઍનફલોસ્ડમેનટ (ICE) સુપરવિઝનનલો ઑર્ડર (1 િર્ડની તારીખ સુધીનલો) 
• NYS DMV િચગાળાનું ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ, લન્ડસ્ડ પરમીટ, અ્િા નૉન-ડ્ાઈિર આઈરી કાર્ડ 
• વિકાસકીય અપંગતાના વનણ્ડય અ્િા વનધા્ડરણની નલોડટસ (NOD) કે જે NYS OPWDD દિારા 

જારી કરિામાં આિી હલોય (1 િર્ડની તારીખ સુધીમાં) 
• યુનાઈટેર નેશનસ (UN) ડરપલલોમેટસ અને તેમના કુટુંબલો માટ ેરહેઠાણની પુવટિનલો પત્ર (60 ડદિસની 

અંદરની તારીખ) 
• હેર સટાટ્ડ, અલની લન્ડ અ્િા કલોઇપણ NYC DOE શાળામા ંસામેલ વિદ્ા્નીના માતાવપતા/િાલી 

માટ ેપત્ર (તારીખ 60 ડદિસની અંદર). અરજદાર ેવિદ્ા્ની સા્ેના સંબંધનલો પુરાિલો આપિાનલો રહેશે. 
• ખાનગી અ્િા ચચ્ડ સંચાવલત સકકૂલમાં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્ા્ની માટ ેઅ્િા વિદ્ા્નીના માતાવપતા/

િાલી માટ ેપત્ર (60 ડદિસની અંદરની તારીખ). જલો અરજદાર વિદ્ા્નીના માતા કે વપતા હલોય તલો 
તેમણ ેવિદ્ા્ની સા્ેના સંબંધનલો પુરાિલો આપિાનલો રહેશે. 

• ACS અ્િા ACS ફૉસટર કેઅર એજંસી તરફ્ી પત્ર (60 ડદિસની અંદરની તારીખ) 
• NYC DOE વિદ્ા્ની ખરાઈ પત્રક (DOE શાળાઓ ખાતે ઉપલબધ) 
• SYEP ખરાઈ પત્રક 
• NYCમાં બેઘર માટેના આશ્રયસ્ાન તરફ્ી પત્ર (રાજયના અરજદાર આશ્રયસ્ાન ખાતે 15 ડદિસલો 

માટ ેરહ્ા હલોિા જલોઈએ અને આશ્રયસ્ાન રહીશલોને 30્ી િધુ ડદિસલો માટ ેરહેિાની માનયતા આપતુ ં
હલોિું જલોઈએ) 

• રહેણાંક સંભાળ સુવિધા તરફ્ી પત્ર જે NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, અ્િા 
NYC DOHMH દિારા સંચાવલત, પ્રમાવણત અ્િા તેના અનુદાન મેળિતુ ંહલોય (60 ડદિસની 
અંદરની તારીખ) 

જીવનસતાથી અને રોમેબસ્ટક પતા્ટ્ગનસ્ગ: અરજદતારો કે જેઓ પો્તાનતા નતામ સતાથે ઉપર પૈકી કોઇપણ એક 
દસ્તાવેજ પૂરતા પતારીને રહેઠતાણની સતાબબ્ી ન આપી શકે ્ેઓ ્ેમનતા જીવનસતાથી અથવતા રોમેબસ્ટક 
પતા્ટ્ગનરનતા નતામ સતાથેનો દસ્તાવેજ રજૂ કરી શકે અને (1) લગન, બસબવલ યુબનયન અથવતા રૉમેબસ્ટક 
પતા્ટ્ગનરશીપનું પ્રમતાણપત્ર અથવતા (2) બતાળકનું જનમનું પ્રમતાણપત્ર આપી શકે જેમતાં જીવનસતાથી 
અથવતા રોમેબસ્ટક પતા્ટ્ગનર સતાથે અરજદતારનો સંબંધ સપષ્ટ થયો હોય. અરજદતારે એક એવું પ્રમતાણપત્ર 
પણ રજૂ કરવતાનું રહેશે જેમતાં જીવનસતાથી અને રોમેબસ્ટક પતા્ટ્ગનરની સહી હોય જે દશતા્ગવે કે ્ેઓ 
અરજદતાર સતાથે રહે છે.

• “કૅર-ઑફ પત્ર” કે જે NYCમાં નફા વનરપેક્ષ સંગઠન અ્િા ધારમ્ડક સંસ્ા દિારા જારી કરિામાં 
આવયલો હલોય જે બેઘર વયવકતઓ અ્િા ઘરેલુ નહંસામાં બચી ગયેલા લલોકલોને સેિા આપતા હલોય. સંસ્ા 
હાલમા ંશહેરનું ભંરલોળ મેળિતી હલોિી જલોઈએ. પત્ર એ સકૂચિતલો હલોિલો જલોઈએ કે અરજદાર ેછેલલાં 
60 ડદિસલો માટ ેસંસ્ામાં્ી સેિાઓ મેળિી છે અને તે ટપાલના હેતુઓ માટ ેસંસ્ાના સરનામાનલો 
ઉપયલોગ કરી શકે છે (14 ડદિસની અંદરની તારીખ). કાર્ડ પરનું સરનામું "કૅર-ઑફ" સંગઠન હશે. 

• NYCમાં શહેરની એજંસી, નફા વનરપેક્ષ સંગઠન અ્િા ધારમ્ડક સંસ્ા તરફ્ી પત્ર કે જે બેઘર લલોકલોને 
સેિાઓ પકૂરી પાર ેછે (30 ડદિસની અંદરની તારીખ). કાર્ડ પર કલોઇ સરનામું દેખાશે નહીં. 

• NYCમાં શહેરની એજંસી, નફા વનરપેક્ષ સંગઠન અ્િા ધારમ્ડક સંસ્ા તરફ્ી પત્ર કે જે ઘરેલુ 
નહંસામાં બચી ગયેલા લલોકલોને સેિાઓ પકૂરી પારે છે (30 ડદિસની અંદરની તારીખ). કાર્ડ પર કલોઇ 
સરનામું દેખાશ ેનહીં. 

• NYCમાં હૉવસપટલ અ્િા સિાસ્થય વકલવનક દિારા જારી કરિામાં આિેલલો પત્ર (30 ડદિસની 
અંદરની તારીખનલો). 

અરજદતારે જનમ્તારીખ સબહ્ પો્તાની ઓળખ સતાબબ્ કર્તા ઓછતામતાં ઓછતા 2 પૉઈન્ટ પણ પૂરતા 
પતારવતાનતા રહેશે. સંભતાળક્તા્ગએ ્સવીરી ઓળખ સતાથે ્ેમની પો્તાની ઓળખ સતાબબ્ કર્તાં ઓછતામતાં 
ઓછતાં 3 પૉઈન્ટ પૂરતા પતારવતાનતા રહેશે. પ્રતયેક દસ્તાવેજનો ઉપયોર કરી શકે ્ેવતા અરજદતારોની ઉંમર 
કૌંસમતાં સૂચવવતામતાં આવે છે. 
• અરજદારનુ ંજનમનુ ંપ્રમાણપત્ર (21 િર્ડ અને તે્ી ઓછી ઉંમર) 
• દત્તક લીધાનલો આદેશ, દત્તક લીધાનું પ્રમાણપત્ર, અ્િા દત્તક લેિા અંગે NYS DOHનલો અહેિાલ 

(21 િર્ડ અને તે્ી ઓછી ઉંમર) 
• વપતૃતિના પત્રકનલો સિીકાર કે જે NYC DOHMH અને NYS OTDA દિારા જારી કરિામાં 

આવયું હલોય (21 િર્ડ અને તે્ી ઓછી ઉંમર) 
• ACS અ્િા ACS ફૉસટર કેઅર એજંસી તરફ્ી પત્ર (21 િર્ડ અને તે્ી ઓછી ઉંમર) 
• વપતૃતિ/ડફવલએશનનલો અદાલતી આદેશ (21 િર્ડ અને તે્ી નીચે) 
• અરજદારનુ ંજનમનુ ંપ્રમાણપત્ર અને સાિકા માતા કે વપતાનુ ંલગન, વસવિલ યુવનયન, અ્િા રલોમેવસટક 

પાટ્ડનરશીપનુ ંપ્રમાણત્ર (21 િર્ડ અને તે્ી નીચે) 
• “િેડરડફકેશન ઑફ રીલીઝ" કે જે યુ.એસ. HHS/ORR દિારા જારી કરિામાં આવયું હલોય (21 િર્ડ 

અને તે્ી નીચે) 
• વિદેશી અદાલતનલો આદેશ જેમાં સંભાળકતા્ડન ેઅરજદારના કાનકૂની િાલી તરીકે નીમિામા ંઆવયા હલોય 

(21 િર્ડ અને તે્ી નીચે) 
• યુ.એસ. અદાલતનલો આદેશ જેમાં સંભાળકતા્ડન ેઅરજદારના કાનકૂની િાલી, કસટલોડરયન અ્િા 

કનઝિવેટર તરીકે નીમિામા ંઆવયા હલોય (કલોઇપણ ઉંમર) 
• વિકાસકીય અપંગતાના વનણ્ડય અ્િા વનધા્ડરણની નલોડટસ (NOD) કે જે NYS OPWDD દિારા 

જારી કરિામાં આિી હલોય (કલોઇપણ ઉંમર) 
• રહેણાંક સંભાળ સુવિધા તરફ્ી પત્ર (60 ડદિસલોની અંદરની તારીખ; કલોઇપણ ઉંમર) 
• SSA તરફ્ી પત્ર જેમાં વયવકતગત સંભાળકતા્ડન ેઅરજદારના પ્રવતવનવધ તરીકે ચકૂકિણી મેળિનાર 

સ્ાવપત ્યા હલોય (1 િર્ડની અંદરની તારીખ: કલોઇપણ ઉંમર) 
• SSA તરફ્ી પત્ર જેમાં સંગઠન અરજદારના પ્રવતવનવધ તરીકે ચકૂકિણી મેળિનાર તરીકે સ્ાવપત ્યુ ં

હલોય (1 િર્ડની અંદરની તારીખ) અને સંગઠન તરફ્ી પત્ર જે કમ્ડચારી/પ્રવતવનવધન ેસ્ાવપત કરે જે 
અરજદારનુ ંપ્રવતવનવધતિ કરિા માટે અવધકૃત હલોય (60 ડદિસની અંદરની તારીખ; કલોઇપણ ઉંમર) 

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, અ્િા તેમના એક 
પ્રદાતા દિારા પત્ર (60 ડદિસલોની અંરરની તારીખ; કલોઇપણ ઉંમર) 

• DD 214: સડરિય ફરજમાં્ી મુકત કરિા કે રજા આપિાનું પ્રમાણપત્ર 
• DD 2 (વનિૃત્ત): US ગણિેશધારી સેિાઓનું આઈરી કાર્ડ (વનિૃત્ત) 
• VIC/VHIC: િેટરનસ અફેસ્ડ હૉવસપટલ આઈરી કાર્ડ 
• NGB-22: સેપરેશન અને સરિ્ડસ રેકર્ડનલો નેશનલ ગાર્ડ બયુરલો ડરપલોટ્ડ 
• NYS DMV ડ્ાઈિસ્ડ લાયસનસ અ્િા િેટરન સા્ે નલોન-ડ્ાઈિર આઈરી હલોદ્લો 
• િેટરન રેવઝગનેશન સા્ે IDNYC કાર્ડ 
• મેયસ્ડ સીઈ ઑફ િેટરનસ અફેસ્ડ (MOVA) તરફ્ી પ્રમાણીકરણ જે લશકરી સેિાની પુવટિ કરે 

Bill de Blasio 
મેયર 


