
מסמכי נקודה אחת )1( - הוכחת זהות 

המשך... מסמכי שתי )2( נקודות - הוכחת זהות 

מסמכי שתי )2( נקודות - הוכחת זהות 

מסמכי שלוש )3( נקודות - הוכחת זהות 

מסמכי ארבע )4( נקודות - הוכחת זהות ותושבות 

כרטיס תעודת זהות ממדינה זרה )שאינו קריא במכונה( 	 
תעודת לידה ממדינה זרה 	 
כרטיס זיהוי צבאי המכיל תמונה ממדינה זרה 	 
רשיון נהיגה זר )לא קריא מכונה( 	 
כרטיס זיהוי של מוסד לאומי: חטיבת ביניים, בית-ספר תיכון, אוניברסיטאות, מכללות 	 

ומוסדות להשכלה גבוהה 
תעודת-גמר מבית-ספר תיכון אמריקאי או תעודה שוות ערך, תעודת-גמר ממוסד 	 

להשכלה גבוהה, מכללה או אוניברסיטה 
פירוט מקצועות מבית ספר בארה"ב 	 
כרטיס NYC EBT שאינו מכיל תמונה 	 
 	 NYC SYEP כרטיס זיהוי
כרטיס זיהוי עם תמונה של איגוד בארה"ב 	 
כרטיס עובד מארה"ב, כולל כרטיס כמורה 	 
תעודת נישואין, איחוד אזרחי, שותפות משפחתית או תעודת גירושין 	 
MTA MetroCard לותיקים ובעלי מוגבלויות 	 
 	 MTA של Access-A-Ride כרטיס זיהוי
 	 NYC כרטיס חברות במרכז הבילוי והפארקים של
כרטיס בוחר של ארה"ב 	 
כרטיס רישום לשירות מבחירה של ארה"ב 	 
 	 Medicare כרטיס
כרטיס מספר מזהה של משלם מיסים יחיד )ITIN( ארה"ב 	 
תעודת הלידה האמריקאית של ילדך )חובה לרשום את מגיש הבקשה כהורה ביולוגי( 	 
 	 NYS OMH כרטיס זיהוי המכיל תמונה של מתקן

IDNYC-1A (H) 

 IDNYC-הנחיות להגשת בקשה ל

 :IDNYC אתה חייב לעמוד בקריטריונים הבאים בכדי להגיש בקשה לקבלת כרטיס
4 נקודות מסמכים עם 3 נקודות לפחות המוכיחות זהות ולפחות נקודה אחת המוכיחה תושבות בניו יורק.   .1

לפחות אחד מהמסמכים שהוגשו חייב להכיל תמונה, אלא במקרה שמגיש הבקשה מלווה באפוטרופוס.   .2
לפחות אחד מהמסמכים שהוגשו חייב להכיל את תאריך הלידה.   .3

 .IDNYC 4. מגיש הבקשה חייב להיות לכל הפחות בן 14 בכדי להגיש בקשה לכרטיס

מסמכים שפג תוקפם לא יתקבלו להוציא אלו אשר מוזכרים באופן ספציפי להלן. 

יתקבלו רק מסמכים מקוריים ועותקים שאושרו על ידי הסוכנות המנפיקה; מסמכים אשר עברו למינציה יתקבלו רק במידה והם הופקו במצב זה. 

להלן רשימת המסמכים שבהם תוכל להשתמש בכדי להגיש בקשה לכרטיס ה-IDNYC שלך. 

 WWW.NYC.GOV/IDNYC :בכתובת IDNYC ניתן למצוא מידע נוסף באתר

.IDNYC-להוראות הגשה אנא פנה לצד האחורי של טופס בקשת ה

רשיון נהיגה NYS DMV של מדינת ניו-יורק או רשיון תלמיד עם כתובת NYC נוכחית. 	 
רשיון\היתר NYS DMV של מדינת ניו-יורק יתקבל רק אם יוצג עם רישיון\היתר זמני 

אשר מציג את אותו מספר זהות. 
 	 NYC לאדם שאינו נהג עם כתובת NYS DMV כרטיס זיהוי של מדינת ניו-יורק

נוכחית. כרטיס זיהוי פג תוקף של מדינת ניו-יורק NYS DMV לאדם שאינו נהג יתקבל 
במידה ויוצג עם כרטיס זיהוי DMV זמני אשר מציג מספר הזיהוי הזהה לכרטיס הזיהוי. 

 	 NYC רשיון או כרטיס זיהוי לשאינו נהג של מחלקת המדינה של ארה"ב עם כתובת
נוכחית 

כרטיס IDNYC עם כתובת בית נוכחית 	 
רשיון אקדח מוגבל של משטרת ניו יורק )NYPD( עם כתובת NYC נוכחית 	 

דרכון מארה"ב או כרטיס דרכון מארה"ב 	 
דרכון זר )קריא במכונה( 	 
רשיון נהיגה או רשיון תלמיד המכיל תמונה ממדינה בארצות הברית 	 
תעודת זהות ממדינה בארצות הברית 	 
תעודת תושב קבע בארצות הברית )גרין קארד( 	 
תעודת אזרחות \ התאזרחות בארצות הברית 	 
תעודה אמריקאית של ימאי בצי הסוחר 	 
רשיון נהיגה או כרטיס זיהוי לשאינו נהג של מחלקת המדינה של ארה"ב ללא כתובת 	 

NYC נוכחית 
כרטיס זיהוי המסתיים ב-0 של מחלקת שיקום ופיקוח קהילה של מדינת יורק 	 

)DOCCS( )מתוארך מהשנה האחרונה( 
כרטיס זיהוי מעבר בטוח מעו"ד של מערכת בתי המשפט המאוחדת של מדינת ניו יורק 	 
כרטיס גישה ציבורי )לשירות פעיל, פנסיונר, או חייל מילואים( 	 
היתר עבודה עדכני בארצות הברית 	 
תעודת זהות שבטית אמריקאית 	 
כרטיס העברת קצבה, או כרטיס העברת קצבה אלקטרוני כ מדינת ניו יורק המכיל תמונה 	 
כרטיס IDNYC ללא כתובת נוכחית 	 

רשיון נהיגה זר )קריא במכונה( 	 
תעודת זהות לאומית זרה )קריאה במכונה( 	 
כרטיס ביטוח לאומי 	 
 	 )ITIN( מכתב אישור מספר מזהה של משלם מיסים יחיד בארה"ב
כרטיס זיהוי שירות לובשי מדים בארה"ב 	 
כרטיס זיהוי מקצועי של משרד החינוך של מדינת ניו יורק 	 
אישור סטודנט של משרד החינוך של מדינת ניו יורק טופס )גם מוכיח תושבות( 	 
טופס אישור של תוכנית העסקת נוער הקיצית של ניו יורק )NYC( )מוכיח גם תושבות( 	 
טופס I-94 אשר הונפק על ידי מחלקת בטחון פנים של ארה"ב עם תמונה וטביעת אצבע 	 
רשיון נהיגה זמני NYS DMV, היתר תלמיד, או כרטיס זיהוי לשאינו נהג 	 
הודעת אישור על טופס I-797B ,I-797A ,I-797 או I-797D אשר הונפקה על ידי 	 

 )USCIS( שירותי אזרחות וההגירה של ארה"ב

דרכון זר )שאינו קריא במכונה( 	 
דרכון מארצות הברית שפג תוקפו או דרכון זר )עד ל-3 שנים פג תוקף; קריא על ידי 	 

מכונה( 
דרכון זר שפג תוקפו )עד ל-3 פג תוקף; קריא על ידי מכונה( 	 
תעודת זהות קונסולרית 	 
כרטיס מזהה של חייל אמריקאי ותיק אשר הונפק על ידי מחלקת ענייני הותיקים של 	 

 )VA( ארה"ב
כרטיס בריאות מזהה של חייל אמריקאי ותיק אשר הונפק על ידי מחלקת ענייני 	 

 )VA( הותיקים של ארה"ב
כרטיס מזהה לעובד פדרלי, עובד מדינה או שלטון מקומי בארצות הברית 	 
תעודת לידה אמריקאית 	 
ויזה שהונפקה על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב 	 



 מסמכי נקודה אחת )1( - הוכחת תושבות למגישי בקשה 
 ללא כתובת מגורים או קורבנות אלימות במשפחה 

 המשך... מסמכי נקודה אחת )1( - הוכחת תושבות למגישי בקשה ללא 
כתובת בית או קורבנות אלימות במשפחה 

 )DOP( מחלקת שירות המבחן

הוכחת סטטוס חייל ותיק )צריך רק אחת( 

יחסי האפוטרופוס - הוכחת יחסים בין האפוטרופוס ומגיש בקשה

מסמכי נקודה אחת )1( - הוכחת תושבות 

לקוחות DOP יכול להגיש בקשה בכל מרכז הרשמה של IDNYC בעזרת טופס אישור 	 
NYC-ב DOP שאותו ניתן להשיג בכל מיקום DOP

חשבון כבלים, טלפון או שירותים ציבוריים )מתוארך בטווח של 60 ימים( 	 
שטר שכירות או שכירות משנה עכשווי של נכס מגורים 	 
הצהרת מס רכוש מקומית )מתוארכת בטווח של שנה( 	 
קבלת תשלום משכנתא של נכס )מתוארכת בטווח של 60 ימים( 	 
דף פירוט חשבון בנק, פיננסים, או כרטיס אשראי, התראה או הצהרה )מתוארכ\ת 	 

בטווח של 60 ימים( 
תלוש משכורת )מתוארך בטווח של 60 ימים( 	 
מאזן, חשבונית, או רשומה ממוסד בריאותי )מתוארך בטווח של שנה( 	 
הזמנה להשתתפות כחבר מושבעים או צו בית משפט שהונפק על-ידי NYS )כולל בתי 	 

משפט NYC( או בית משפט פדרלי )מתוארך בטווח של 60 ימים( 
טפסי B ,1095-A ,1099-MISC ,W-2-1095, ו C IRS-1095 )מתקבלים עד 	 

לאפריל 15 בשנה שלאחר שנת המס המצוינת בטופס( 
החזר מס עם הוכחת מילוי )תוארך בטווח של שנה מתאריך המילוי( 	 
מכתב או מסמך אשר הונפק על ידי ה-IRS, או מחלקת המיסוי והכספים של מדינת ניו 	 

יורק )DTF( )מתוארך בטווח של שנה( 
 חשבון ביטוח )בעל בית, חיים, משכיר, מכונית, ביטוח בריאות; מתוארך בטווח של 	 

60 ימים( 
מכתב מסמכות הדיור של העיר ניו-יורק )NYCHA( )מתוארך בטווח של 60 ימים( 	 
תוספת חוזה שכירות והודעת שכירות מ-NYCHA )מתוארך בטווח של שנה( 	 
אישור שינוי כתובת USPS )מתוארך בטווח של 60 ימים( 	 
 	 NYC של )HPD( של מחלקת שימור ופיתוח דיור Section 8 טופס שכירות 

)מתוארך בטווח של שנה( 
"תגובה לבקשה לדו"ח חישוב תקציב" של ה-HRA )מתוארך בטווח של 60 ימים( 	 
 	 NYS OMH כרטיס זיהוי עם תמונה לאשפוז במתקן
טופס "אישור שחרור" אשר הונפק על ידי HHS/ORR של ארה"ב )מתוארך בטווח של 	 

שנה( 
פקודת פיקוח של סמכות ההגירה ואכיפת המכס של ארה"ב )מתוארך בטווח של שנה( 	 
רשיון נהיגה זמני NYS DMV, היתר תלמיד, או תעודת זיהוי לשאינו נהג 	 
 הודעת החלטה או קביעה )NOD( של נכות התפתחותית אשר הונפקה על ידי 	 

NYS OPWDD )מתוארך בטווח של שנה( 
 אישור תושבות לדיפלומטים של האו"ם )UN( ומשפחותיהם )מתוארך בטווח של 	 

60 ימים( 
מכתב להורה\אפוטרופוס של תלמיד הרשום ב-Early Learn, Head Start או בכל 	 

בית ספר NYC DOE )מתוארך בטווח של 60 ימים(. על המגיש לספק הוכחה לטיב 
יחסו אל התלמיד. 

מכתב לתלמיד או להורה\אפוטרופוס של תלמיד הרשום בבית ספר פרטי או פרוכיאלי 	 
)מתוארך בטווח של 60 ימים(. במידה והמגיש הינו ההורה של התלמיד עליו\ה לספק 

הוכחה לטיב יחסו\ה לתלמיד. 
מכתב מ-ACS או סוכנות משפחת האומנה של ACS )מתוארך בטווח של 60 ימים( 	 
 	 )DOE זמין בבתי ספר( NYC DOE טופס אישור תלמיד
 	 SYEP טופס אישור
מכתב ממקלט לחסרי בית ב-NYC )חייב להצהיר שמגיש הבקשה שהה במקלט למשך 	 

תקופה של 15 ימים ושהמקלט מאפשר לדיירים לשהות ליותר מ-30 ימים( 
 	 NYS OPWDD, מכתב ממתקן מגורים טיפולי אשר מופעל, מוסמך, או ממומן על ידי

NYS OMH, NYS DOH, or NYC DOHMH )מתוארך בטווח של 60 ימים( 

בן\בת זוג ושותפים משפחתיים: מגישי בקשה אשר אינם מסוגלים להוכיח תושבות 
באמצעות אחד מהמסמכים שצוינו לעיל עם שמם יכולים להציג מסמך עם שם בן\
בת זוגם או שותפ\תם המשפחתי\ת ובנוסף )1( תעודת נישואין, איחוד אזרחי או 
שותפות משפחתית, או )2( תעודת לידה של הבן, המוכיח את טיב יחסו של מגיש 

הבקשה לבן\בת הזוג או לשותפ\ה משפחתי\ת. בנוסף על מגיש הבקשה להציג 
הצהרה החתומה על ידי בן\בת הזוג או השותפ\ה המשפחתי\ת אשר מוכיחה שהיא\

הוא מתגורר\ת עם מגיש הבקשה.

מכתב ",Care-of Letter" המונפק על-ידי מוסד ללא כוונת רווח או מוסד דתי ב- 	 
NYC המשרת אנשים חסרי בית או קורבנות אלימות במשפחה. חובה שהישות/ארגון 
יקבלו מימון מהעיר. המכתב חייב לציין שמגיש הבקשה קיבל שירותים מהישות ב-60 

ימים הקודמים ורשאי להשתמש בכתובת הדואר של הישות למטרות דיוור )תוארך 
בטווח של 14 ימים(. הכתובת שעל גבי הכרטיס תהיה כתובת "אצל" המוסד

מכתב מסוכנות עיר, ארגון ללא מטרות רווח, או מוסד דתי ב- NYC המספק שירותים 	 
לחסרי בית )מתוארך בטווח של 30 ימים(. לא תופיע כתובת על גבי הכרטיס. 

מכתב מסוכנות עיר, ארגון ללא מטרות רווח, או מוסד דתי ב- NYC המספק שירותים 	 
לקורבנות אלימות במשפחה )מתוארך בטווח של 30 ימים(. לא תופיע כתובת על גבי 

הכרטיס. 
 מכתב המונפק על-ידי בית חולים או מרפאת בריאות ב-NYC )מתוארך בטווח של 	 

30 ימים(. 

על המגיש גם לספק לפחות 2 נקודות המוכיחות זהות, כולל DOB. על המשגיח 
לספק לפחות 3 נקודות אחר מוכיחות את זהותו\ה, כולל תמונה. הגיל של מגישי 

הבקשה אשר יכולים להשתמש בכל אחד מהמסמכים מסומן בסוגריים.
תעודת לידה של מגיש הבקשה )גיל 21 ומטה( 	 
הצהרת אימוץ, תעודת אימוץ, או דו"ח אימוץ של NYS DOH )גיל 21 ומטה( 	 
 	 NYS OTDA ועל ידי ,NYC DOHMH אישור אבהות אשר הונפק על ידי 

)גיל 21 ומטה( 
מכתב מ-ACS או סוכנות משפחות האומנה של ACS )גיל 21 ומטה( 	 
צו אבהות\זיקה מבית משפט )גיל 21 ומטה( 	 
תעודת לידה של מגיש הבקה ותעודת הנישואין, איחוד אזרחי או שותפות משפחתית 	 

של ההורה החורג )גיל 21 ומטה( 
 טופס "Verification of Release" אשר הונפק על ידי HHS/ORR של ארה"ב 	 

)גיל 21 ומטה( 
צו בית משפט זר אשר ממנה משגיח כאפוטרופוס חוקי )גיל 21 ומטה( 	 
צו בית משפט אמריקאי אשר ממנה משגיח כאפוטרופוס חוקי )כל גיל( 	 
 הודעת החלטה או קביעה )NOD( של נכות התפתחותית אשר הונפקה על ידי 	 

NYS OPWDD )כל גיל( 
מכתב ממתקן מגורים )תוארך בטווח של 60 ימים; כל גיל( 	 
מכתב מ-SSA אשר מוכיח שהמשגיח הינו הנציג המשלם של מגיש הבקשה )מתוארך 	 

בטווח של שנה; כל גיל( 
מכתב מ-SSA אשר מוכיח שארגון הינו הנציג המשלם של מגיש הבקשה )מתוארך 	 

בטווח של שנה(, ובנוסף מכתב מהארגון אשר מוכיח שלמעסיק\נציג יש סמכות לייצג 
את מגיש הבקשה )מתוארך בטווח של 60 ימים; כל גיל( 

מכתב מ-NYS DOHMH ,NYS OMH ,NYS DOH ,NYS OPWDD, או אחד 	 
מספקיהם )מתוארך בטווח של 60 ימים; כל גיל( 

DD 214: תעודת שחרור משירות פעיל 	 
DD 2 )בגמלאות(: כרטיס זיהוי של שירות לובשי המדים של ארה"ב )בגמלאות( 	 
VIC/VHIC: כרטיס זיהוי בית חולים לענייני חיילים ותיקים 	 
NGB-22: דיווח בנושא הפרדה ורישום שירות של המשרד לשירות לאומי 	 
כרטיס רשיון נהיגה NYS DMV או כרטיס זיהוי לשאינו נהג עם ייעוד חייל ותיק 	 
כרטיס IDNYC עם ייעוד חייל ותיק 	 
טופס אישור ממשרד ענייני חיילים ותיקים של ראש העיר )MOVA( אשר מאשרר 	 

שירות צבאי 

 ראש העיר, 
 Bill de Blasio


