
एक (1) पोइन्ट कागजातहरू - पहहचानको प्रमाण 

क्रमश... दुई (2) पोइन्ट कागजातहरू - पहहचानको प्रमाण 

दुई (2) पोइन्ट कागजातहरू - पहहचानको प्रमाण 

तीन (3) पोइन्ट कागजातहरू - पहहचानको प्रमाण 

चार (4) पोइन्ट कागजातहरू - पहहचान तथाा बासिन्ाको प्रमाण 

• विदशेी राव्रिय आइडी काड्ड (मेविन ररडबेल नभएको) 
• विदशेी जनमदरा्डको प्रमाणपत्र 
• विदशेी िैवनक फोटो आइडी काड्ड 
• विदशेी ििारी ििारी चालक अनुमवरपत्र (मेविन ररडबेल नभएको) 
• शैवषिक वनकायहरूको आइडी काड्ड: वमडल सककू ल, माधयवमक सककू ल, विश्वविद्ालयहरू, 
कलेजहरू र पोसट- माधयवमक विद्ालयहरू 

• यु.एि. हाई सककू लबाट वडपलोमा, हाई सककू ल िरहको काय्डक्रम िा यु.एि. पोसट- माधयवमक 
विद्ालय, कलेज िा विश्वविद्ालय 

• हाई सककू ल िा पोसट-माधयवमक विद्ालय , कलेज िा विश्वविद्ालयका यु.एि. सककू ल ट्ानिक्क्रपट 
• फोटो वबनाको NYS EBT काड्ड 
• NYC SYEP आइडी काड्ड 
• यु.एि. युवनयनको फोटो आइडी 
• पुरोवहर िर्ड आइडी िवहर यु.एि.मा अिवसथिर िंसथिाका कम्डचारी, परामश्डदारा िा बोड्ड 
िदसयको आइडी 

• वििाह, नारररक युवनयन, घरेलकू िाझेदारी िा िमबन्ध विच्ेदको प्रमाणपत्र 
• उच्च ओहोदाका र अपाङरराहरू भएका मावनिहरूका MTA MetroCard 
• MTA Access-A-Ride आइडी काड्ड 
• NYC पारि्ड ररके्रिन िेनटर िदसयरा काड्ड 
• यु.एि. मरदारा पञ्ीकरण काड्ड 
• यु.एि. िेलेवरटभ िेिा पञ्ीकरण काड्ड 
• मेवडकेयर काड्ड 
• यु.एि. ITIN काड्ड 
• यु.एि.का बच्चाको जनमदरा्ड प्रमाणपत्र (आिेदक आमाबुिाको रूपमा िकूची रनु्डप ््ड) 
• NYS OMH िुवि्धा फोटो आइडी काड्ड 

IDNYC-1A (TU) 

IDNYC आवे्कको कागजात िहायक 

तपाईंले IDNYC कार्डको आवे्न ह्न ननम्न माप्णर पूरा गन््डपर्ड: 
1. कम्तमा 3 पहहचान प्रमाणणत पोइन्ट र NYC मा बिोबाि प्रमाणणतको कम्तमा 1 पोइन्ट िहहत कागजातहरूको कम्तमा 4 पोइन्टहरू। 
2. आवे्क सयाहारकता्डको िाथमा नरहेको खणरमा पेश गररएका कागजात मधये 1 मा फो्टो हुन्पर्ड। 
3. पेश गररएको कागजातहरू मधये कम्तमा 1 मा जनम समनत िमावेश हुन्पर्ड। 
4. IDNYC कार्डको लानग आवे्न ह्न आवे्कहरूको उमेर कम्तमा पनन 14 वर्ड हुन्पर्ड। 

तल नवशेर रूपमा उल्लखखत बाहेक क्नै पनन समनत िहकएका कागजातहरू सवीकार गररनेरैन। 

मूल कागजातहरू र जारी गनने एजेनिीले प्रमाणणत गरेका प्रनतखलनपहरू मात्र सवीकार गररनेर; लेसमनेिन गररएका कागजातहरू यह् नतनीहरूलाई मौखलक रूपमा लेसमनेिन 
गरी जारी गररएको भए मात्र सवीकार गररनेर। 

तपाईंले IDNYC कार्डको लानग आवे्न द्ँ्ा तपाईंले प्रयोग गन्ड िके् कागजातहरूको िूची तल र। 

अनतररक्त जानकारी IDNYC को यि वेब िाइ्टमा फेला पान्ड िहकनेर WWW.NYC.GOV/IDNYC 

आवे्न नन द्ेशनहरूको लानग कृपया IDNYC आवे्नको परानर हेन््डहोि्।

• हालको NYC ठेराना िवहरको NYS DMV ििारी चालक अनुमवरपत्र िा विकारू 
अनुमवरपत्र। वमवर िक्कएको NYS DMV ििारी चालक अनुमवरपत्र/विकारू 
अनुमवरपत्रलाई यक्द िमान आइडी नमबर भएको वमवर निक्कएको DMV अनरररम 
अनुमवरपत्र/अनुमवरपत्र िवहर प्रसरुर ररेमा सिीकार रररने्। 

• हालको NYC ठेराना िवहरको NYS DMV रैर-ििारी चालक आइडी काड्ड। वमवर 
िक्कएको NYS DMV रैर-ििारी चालक आइडी काड्डलाई यक्द आइडी काड्डमा भएको 
आइडी नमबर अनुिार भएमा वमवर निक्कएको DMV अनरररम आइडी िवहर प्रसरुर ररेमा 
सिीकार रररने्। 

• हालको NYC ठेराना िवहरको यु.एि. राजय विभारको ििारी चालक अनुमवरपत्र िा  
रैर-ििारी चालक आइडी 

• हालको रृह ठेराना िवहरको IDNYC काड्ड 
• हालको NYC ठेराना िवहरको NYC प्रहरी विभार (NYPD) प्रवरबवन्धर ह्ाणडरन 
इजाजरपत्र 

• यु.एि. पािपोट्ड िा यु.एि. पािपोट्ड काड्ड 
• विदशेी पािपोट्ड (मेविन ररडबेल) 
• यु.एि. राजय ििारी चालक अनुमवरपत्र िा विकारूको अनुमवरपत्र फोटो आइडी 
• यु.एि. राजयको आइडी काड्ड 
• यु.एि. सथिायी वनिािी काड्ड (वरिन काड्ड) 
• यु.एि. नारररकरा/दशेीकरणको प्रमाणपत्र 
• यु.एि. मचचेनट मेराइनर पतयारपत्र 
• हालको ठेराना वबनाको यु.एि. राजय विभारको ििारी चालक अनुमवरपत्र िा रैर-ििारी 
चालक आइडी 

• NYS िु्धार रथिा िमुदाय वनरीषिण विभार (DOCCS) ररवलजड अफेनडर ID काड्ड 
(एकवभत्रको वमवर लेविएको 1) 

• NYS Unified Court System Attorney Secure पाि आइडी काड्ड 
• िा्धारण पहुँच काड्ड (िक्क्रय ड्ुटी, अिकाि िा ररजभ्ड रररएको फौजी कम्डचारी) 
• हालको यु.एि. िक्ड  परवमट 
• यु.एि. ट्ाइबल आइडी 
• फोटो िवहरको NYS इलेरट्ोवनक बेवनक्फट ट्ानिफर (EBT) काड्ड/CBIC 
• हालको रृह ठेराना binaको IDNYC काड्ड 

• विदशेी ििारी ििारी चालक अनुमवरपत्र (मेविन ररडबेल) 
• विदशेी राव्रिय आइडी काड्ड (मेविन ररडबेल) 
• िामावजक िुरषिा काड्ड 
• यु.एि. ITIN अिाइनमेनट पत्र 
• यु.एि. एक्ककृर िेिाहरू आइडी 
• NYS वशषिा विभार पेशेिर आइडी काड्ड 
• NYC वशषिा विभार (DOE) विद्ाथिथी प्रमाणीकरण फाराम (वनिाि प्रमावणर पवन रनचे) 
• NYC िमर युिा रोजरार काय्डक्रम (SYEP) प्रमाणीकरण फाराम (वनिाि पवन  
प्रमावणर रनचे) 

• यु.एि. होम लयाणड िेरयुररटी विभारद्ारा फोटो र औंठा्ाप िवहर जारी ररेको I-94 
फाराम 

• NYS DMV अनरररम ििारी चालक अनुमवरपत्र, विकारूको अनुमवरपत्र िा रैर-ििारी 
चालक आइडी काड्ड 

• अमेररकी नारररकरा र अधयारमन िेिा (USCIS) द्ारा जारी रररएको फाराममा सिीकृवर 
िकूचना I-797, I-797A, I-797B िा I-797D 

• विदशेी पािपोट्ड (मेविन ररडबेल वबनाको) 
• वमवर िक्कएको यु.एि. पािपोट्ड िा पािपोट्ड काड्ड (3 िर्ड दवेि वमवर िक्कएको;  
मेविन ररडबेल) 

• वमवर िक्कएको विदशेी पािपोट्ड (3 िर्ड दवेि वमवर िक्कएको; मेविन ररडबेल) 
• दकूर (कनिुलर) आइडी काड्ड 
• VA द्ारा जारी रररएका यु.एि. िेिावनिृत्त िैवनकहरूको आइडी काड्ड 
• VA द्ारा जारी रररएका यु.एि. िेिावनिृत्त िैवनकहरूको हलेथि काड्ड 
• यु.एि. िंघीय, रायय िा सथिानीय िरकारी कम्डचारीको आइडी 
• यु.एि. जनमदरा्डको प्रमाणपत्र 
• यु.एि. राजय विभारद्ारा जारी रररएको वभिा 



एक (1) पोइन्ट कागजातहरू – घरको ठेगाना नबना वा घरेल् दहंिाबा्ट आखरितहरूका  
लानग ननवािको प्रमाण 

क्रमश... एक (1) पोइन्ट कागजातहरू – घरको ठेगाना नबना वा घरेल् दहंिाबा्ट  
आखरितहरूका लानग ननवािको प्रमाण 

परीक्ाकाल (Probation) नवभाग (DOP) 

िेवाननवृत्त िैननकको लसथनत (तपाईंलाई एउ्टा मात्र आवशयक हुनर) 

सयाहारकता्डिँगको ि्बन्ध – आवे्क र सयाहारकता्डबीचमा ि्बन्धको प्रमाण

एक (1) पोइन्ट कागजातहरू - ननवािीको प्रमाण 

• DOP िेिारिाहीले कुन ैपवन िमय IDNYC भना्ड केनद्रमा NYC को कुनै पवन DOP 
सथिानमा प्राप्त रन्ड िक्कने DOP प्रमाणीकरण फाराम प्रयोर ररी आिेदन क्दन िर्न्। 

•  केबल, फोन िा उपयोवरराका वबल िा वििरण (60 क्दन वभत्रका) 
• हालको वनिाि घरको वलज बा िहायक वलज 
• सथिानीय िमपवत्त कर वििरण (एक िर्ड वभत्रको) 
• िमपवत्तको व्धरोबन्धक भुक्ानको रविद (60 क्दन वभत्रको) 
• बैंक्कङ, वित्तीय िा के्रवडट काड्ड िाराको वबल, वििरण िा िकूचना (60 क्दनवभत्रको) 
• रोजरारी भुक्ान अ्ध्डकट्ी (60 क्दन वभत्रको) 
• सिास्थय िंसथिाको वििरण, वबल िा रेकड्ड (1 िर्ड वभत्रको) 
• NYS (NYS अदालरहरू िवहर) िा िंघीय अदालरहरूद्ारा जारी रररएका वनणा्डयक 
िवमवरको आहिान पत्र िा अदालरको आदशे (60 क्दन वभत्रको) 

• IRS फारामहरू W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, and 1095-C  
(फारामको कर िर्ड पव्को यि िर्डको अवप्रल 15 िममको सिीकार रररन्) 

• फाइवलङको प्रमाण िवहरको कर क्फरा्ड 
• IRS िा NYS कर रथिा वित्तीय विभार (DTF) द्ारा जारी रररएको पत्र िा कारजार  

(1 िर्ड वभत्रको) 
• वबमाको वबल, वििरण िा रेकड्ड (घरमावलक, जीिन, बहालकरा्ड, अटोमोबाइल, सिास्थय 
वबमाका; 60 क्दन वभत्रको) 

• NYCHA को पत्र (60 क्दन वभत्रको) 
• NYCHA वलज पररवशष्ट र भाडाको िकूचनापत्र (1 िर्ड वभत्रको) 
• USPS को ठेराना कनफरमेिनको पररिर्डन (60 क्दन वभत्रको) 
• NYC HPD िेरिन 8 भाडा िारेजी फाराम (60 क्दन वभत्रको) 
• HRA “बजेट वन्धा्डरण प्रवरिेदन अनुरो्धका लावर प्रवरक्क्रया” (60 क्दन वभत्रको) 
• NYS OMH िुवि्धा इनपयािेनट फोटो आइडी काड्ड 
• यु.एि. HHS/ORR द्ारा जारी रररएको “ररवलजको प्रमाणीकरण” (1 िर्ड वभत्रको) 
• यु.एि. अधयारमन र भनिार प्रिर्डन (ICE) को वनरीषिणको आदशे (1 िर्ड वभत्रको) 
• NYS DMV अनरररम ििारी चालक अनुमवरपत्र, विकारूको अनुमवरपत्र िा रैर-ििारी 
चालक आइडी काड्ड 

• NYS OPWDD द्ारा जारी रररएको विकािातमक अिषिमराको ्लफल िा वन्धा्डरण 
(NOD) को िकूचनापत्र (1 िर्ड वभत्रको) 

• िंयुक् रा्रि (UN) कुटवनरीज्ञहरू र वरनका पररिारहरूका वनिाि कनफरमेिनको पत्र  
(60 क्दन वभत्रको) 

• विद्ाथिथीको हडे सटाट्ड, अलथी लरन्डङ, िा कुन ैपवन NYC DOE सककू ल भना्डको आमाबुिा/
अवभभािकलाई पत्र (60 क्दन वभत्रको) आिेदकलेके विद्ाथिथीिुँरको िमबन्ध उपलब्ध 
रराउनुप ््ड। 

• विद्ाथिथीको वनजी िा िीवमर सककू लमा भना्ड भएको विद्ाथिथीलाई िा आमाबुिा/
अवभभािकलाई पत्र (60 क्दन वभत्रको) आिेदक विद्ाथिथीको अवभभािक भएमा उिले/उनले 
विद्ाथिथीिुँरको िमबन्धको प्रमाण उपलब्ध रराउनुप ््ड। 

• ACS िा ACS फोसटर सयाहार एजेनिीको पत्र (60 क्दन वभत्रको) 
• NYC DOE विद्ाथिथी प्रमाणीकरण फाराम (DOE सककू लहरूमा उपलब्ध हने) 
• SYEP प्रमाणीकरण फाराम 
• NYC घरबारवबहीन शेलटरको पत्र (आिेदक 15 क्दन दवेि शेलटरमा बिेको र शेलटरले 
वनिािीलाई 30 क्दन भनदा ्धेरै बस्न अनुमवर क्दन् भन् ेउललेि रनु्डप ््ड) 

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, िा NYC DOHMH द्ारा िञ्ावलर, 
प्रमावणर िा वित्त व्यिसथिा रररएको आिािीय सयाहार िुवि्धाको पत्र (60 क्दन वभत्रको) 

जीवनिाथी तथा घरेलू िाझे्ारहरू: आफनै नामबा्ट माणथ उल्लखखत कागजातहरू उपलब्ध गराइ 
ननवािी प्रमाणणत गन्ड अिमथ्ड हुने आवे्कहरूल ेआफनो जीवनिाथी वा घरेलू िाझे्ारको नामको 
कागजातहरू र या त (1) नववाह ्ता्डको प्रमाणपत्र, नागररक य्ननयन वा घरेलू िाझे्ारी वा (2) 
बच्ाको जनम ्ता्ड प्रमाणपत्रलाई आवे्कको जीवनिाथी वा घरेलू िाझे्ारिँगको ि्बन्धलाई 
प्रसत्त गरी पेश गन्ड िके्रन्। आवे्कल ेजीवनिाथी वा घरेलू िाझे्ारल ेआफूहरू आवे्किँग 
बसरन भनी उ्लेख गरी हसताक्र गररएको िाक्ी पनन पेश गन््डपर्ड।

• NYC का रैर-नाफामकूलक िंसथिा िा ्धारम्डक िंसथिाले घरबारवबहीन व्यवक्हरू िा घरेलु 
हहिंाका आवरिरहरूलाई िेिा क्दन जारी रररएको “सयाहार पत्र” (“Care-of Letter”)। 
हालै विटी फवनडङ प्राप्त ररेको िंसथिा। पत्रमा आिेदकले पव्ललो 60 क्दनमा िंसथिाबाट प्राप्त 
ररेको िेिाहरू उललेि रनु्डप ््ड र िंसथिाको ठेरानालाई मेल रनचे उदे्शयहरूको लावर प्रयोर रन्ड 
िके््न् (14 क्दन वभत्रको)। काड्डमा ठेराना िङरठनको “Care-of” हने्। 

• घरबारवबहीन व्यवक्हरूलाई िेिाहरू उपलब्ध रराउुँने NYC का िहर एजेनिी, रैर-
नाफामकूलक िंसथिा िा ्धारम्डक िंसथिाका पत्र (30 क्दन वभत्रको)। काड्डमा कुन ैठेराना 
दवेिने्ैन। 

• घरलकू हहिंाबाट आवरिरहरूलाई िेिाहरू उपलब्ध रराउुँने NYC का िहर एजेनिी, रैर-
िरकारी िंसथिा िा ्धारम्डक िंसथिाका पत्र (30 क्दन वभत्रको)। काड्डमा कुन ैठेराना दवेिने्ैन। 

• NYC का असपराल िा सिास्थय वरलवनकद्ारा जारी रररएको पत्र (30 क्दन वभत्रको) 

आवे्कल ेजनम समनत िहहत कम्तमा 2 पोइन्ट प्रमाणणत हुने गराउने पहहचान पनन उपलब्ध 
गराउन्पर्ड। सयाहारकता्डले फो्टो पहहचान िहहत उिको/उनको 3 पोइन्ट प्रमाणणत हुने आफनो 
पहहचान उपलब्ध गराउन्पर्ड। प्रतयेक कागजातको प्रयोग गन्ड िके् आवे्कहरूको उमेरलाई 
कोष्ठकमा ्ेखाइएको र। 
• आिेदकको जनम दरा्ड (21 िर्ड र कम) 
• रोद वलने आदशे िा NYS DOH को रोद वलने प्रवरिेदन (21 िर्ड र कम) 
• NYC DOHMH र NYS OTDA द्ारा जारी रररएको अवभभािकतिको फारामको 
सिीकार (21 िर्ड र कम) 

• ACS िा ACS फोसटर सयाहार एजेनिीको पत्र (21 िर्ड र कम) 
• अवभभािकति/रोद वलएको बारे अदालरको आदशे (21 िर्ड र कम) 
• आिेदकको जनम दरा्ड र िौरेला आमाबािुको वििाह दरा्ड, नारररक युवनयन िा घरेलकू 
िाझेदारीको प्रमाणपत्र 

• यु.एि. HHS/ORR द्ारा जारी रररएको “ररवलजको प्रमाणीकरण” (21 िर्ड र कम) 
• आिेदकको कानकूनी अवभभािकको रूपमा िैदवेशक अदालरको आदशेले अपोइनट ररेको 
सयाहारकरा्ड (21 िर्ड र कम) 

• आिेदकको कानकूनी अवभभािकको रूपमा यु.एि. अदालरको आदशेले अपोइनट ररेको 
सयाहारकरा्डको (कुन ैपवन उमेर) 

• NYS OPWDD द्ारा जारी रररएको विकािातमक अिषिमराको ्लफल िा वन्धा्डरण 
(NOD) को िकूचनापत्र (कुन ैपवन उमेरको) 

• वनिाि सयाहार िुवि्धाको पत्र (60 क्दन वभत्रको; कुन ैपवन उमेर) 
• आिेदकको प्रवरवनव्धति रनचे प्रापक (Payee) को रूपमा व्यवक्रर सयाहारकरा्डलाई SSA 
बाट सथिावपर रररएको पत्र (1 िर्ड वभत्रको; कुन ैपवन उमेरको) 

• SSA बाट कुन ैिंरठनलाई आिेदकको प्रवरवनव्धति रनचे प्रापक (Payee) को रूपमा 
सथिावपर रररएको पत्र (1 िर्ड वभत्रको) र आिेदकलाई प्रवरवनव्धति रन्ड िंरठनले कम्डचारी/
प्रवरवनव्धलाई अव्धकार प्रदान रररएको पत्र (60 क्दन वभत्रको; कुन ैपवन उमेरको) 

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, िा वरनीहरूको कुन ै
एक प्रदायकहरूको पत्र (60 क्दन वभत्रको; कुन ैपवन उमेरको) 

• DD 214: िक्क्रय कर्डव्य (Duty) बाट ररवलज िा वडसचाज्डको प्रमाणपत्र 
• DD 2 (अिकाश प्राप्त): यु.एि. एक्ककृर िेिा आइडी काड्ड (अिकाश प्राप्त) 
• VIC/VHIC: िेिावनिृत्त Veterans Affairs Hospital आइडी काड्ड 
• NGB-22: National Guard Bureau Report of Separation and Record 

of Service 
• NYS DMV ििारी चालक अनुमवरपत्र िा िेिावनिृत्त िैवनक िवहरको रैर-ििारी चालक 
आइडी पद 

• िेिावनिृत्त िैवनक पद िवहरको IDNYC काड्ड 
• िैवनक िेिाको यक्कन रराउुँन Mayor’s Office of Veterans’ Affairs (MOVA)  
को िाषिी 

Bill de Blasio 
Mayor 


