
איין )1( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון אידענטיטעט 

מער… צוויי )2( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון אידענטיטעט 

צוויי )2( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון אידענטיטעט 

דרַײ )3( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון אידענטיטעט 

ֿפיר )4( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרווו ֿפּון אידענטיטעט און רעזידענציע 

אויסלענדישער נַאציָאנַאלע אידענטיפיקַאציע קַארטע )װָאס ַא מַאשין קען ניט לייענען( 	 
אויסלענדישער געבורטסדָאקומענט 	 
אויסלענדישער ַארמיי בילד-אידענטיפיקַאציע קַארטע 	 
אויסלענדישער דרַײווערס לַײסענץ )װָאס ַא מַאשין קען ניט לייענען( 	 
אידענטיטעט קַארטע ֿפון א בילדונג אינסטיטוציע מיטל סקול היי סקול אוניווערסיטעט 	 

קאלעדזש און פאסט סעקאנדערי סקולס 
דיפלאם ֿפון א US היי סקול עקוויוואלענטס פאסט סעקאנדארי קאלעדש אדער 	 

אוניבערסיטעט עקוויוואלענטס 
סקול טרַאנסקיּפטס ֿפון היי סקול אדער פאסט סעקאנדארי קאלעדש, קָאלעדש אדער 	 

 US אוניבערסיטעט
NYS EBT קַארד מיט ַא בילד 	 
NYS SYEP קַארד מיט ַא בילד 	 
US union קַארד מיט ַא בילד 	 
בַאשעֿפטיקטער אידענטיפיקַאציע קַארטע ָאדער קלערגי ID ֿפון די ֿפַאראייניקטע שטַאטן 	 
א סערטיֿפיקַאט ֿפון חתונה ציוויל אוניאן, גט, ָאדער דָאמעסטיק ּפַארטנערשיּפ 	 
MTA מעטרָא קַארד ֿפַאר עלטערע און מענטשן מיט ַא בַאהינדערונג 	 
MTA ַאקסעס ַא רַײד קַארטע מיט ַא בילד 	 
NYC Parks Recreation Center מעמבער קַארטע 	 
ַאמעריקַאנער וועלער רעגיסטרַאציע קַארטע 	 
ַאמעריקַאנער סעלעקטיב סערוויס רעגיסטרַאציע קארטע 	 
מעדיקער קַארטע 	 
U.S. ITIN קַארטע 	 
US געבורטסדָאקומענט ֿפּון אַײער קינד וטָאס הָאט דעם ַאּפליקַאנט ַאז טַאטע/מַאמע 	 
NYS OMH ֿפַאסיליטי קַארטע מיט ַא ביל 	 

IDNYC-1A (Y)

IDNYC ַאּפליקַאנט דָאקומענט ֿפירער 

איר דַארף טרעֿפן די ווַײטערדיקע תנאים צו צולייגן ֿפַאר ַאן IDNYC קַארטע: 
1 . NYC .  לפחות 4 ּפּונקטן מיט לפחות 3 ּפּונקטן ווָאס בַאשטעטיקן אידענטיעטט און לפחות 1 ּפּונקט בַאשטעטיקן רעזידענציע אין
לפחות 1 ֿפּון די דָאקּומענטן מּוזט הָאבן ַא בילד, סַײדן דער ַאּפליקַאנט קּומט מיט ַא קערטייקער. . 2
לפחות 1 ֿפּון די דָאקּומענטן מּוזט הָאבן געבורט דַאטע. . 3
ַאּפליקַאנטן מּוזט זַײן לפחות 14 יָאר ַאלט צּו ַאּפליקירן ֿפַאר ַאן IDNYC קַארטע. . 4

מיר וועלן ניט ָאננעמען קַײן אויסגעלויפענע דָאקּומענטן סַײדן עז איז סּפעזיֿפיש ֿפַארשריבן אונטן. 

מען וועלן ָאננעמען דָאקּומענטן ָאדער קָאּפיעס ווָאס זַײנען סערטיֿפיקירט ֿפון דער רעלעווַאנטע ָאגענטור. לַאמינַאטעד דָאקומענטן וועלן זַײן 
ָאנגענומען בלויז ווען זיי זַײנען ערשטנס ַאזוי געמַאכט געווען. 

אונטן עס איז דָא ַא רשימה ֿפון די דָאקּומענטן איר קען נוצן ֿפַאר צולייגן ֿפַאר ַאייער IDNYC קַארטע. 

 .WWW.NYC.GOV/IDNYC וועבּפלַאץ אין IDNYC מער אינֿפָארמַאציע קען מען גֿפינען אין דעם

ֿפַאר ַאּפליקַאציע אינסטרוקציעס, ביטע לייענט דער הינטער זַײט ֿפון דער IDNYC ַאּפליקַאציע.

דרַײווער לַײסענץ ָאדער סטודענט דערלויבענכש מיט הַײנטיקערד ניו יָארק ַאדרעס. מיר 	 
וועלן נעמען ַאן אויסגעלויפענע NYS DMV license/permit אויב עס קומט מיט ַא 
נישט אויסגעלויפענע DMV interim license/permit מיט דעם זעלבן ID נומער. 

ַא NYS DMV Non-Driver אידענטיֿפיקַאציע קַארטע מיט ַא הַײנטיקער ַאדרעס אין ניו 	 
 NYS DMV Non - Driver ID card יַארק סיטי. מיר וועלן נעמען ַאן אויסגעלויפענע
אויב עס קומט מיט ַא נישט אויסגעלויפענע DMV interim ID card מיט דעם זעלבן 

ID נומער. 
US סטיייט דעּפַארטמענט דרַײווערס לַײסענץ ָאדער ניט-דרַײוווער אידענטיֿפיקַאציע  	

 US קַארטע מיט ַא הַײנטיקער ניו יָארק ַאדרעס
 IDNYC קַארטע מיט הַײנטיקער היים ַאדרעס. 	 
ּפָאליס דעּפַארטמענט NYPD( Restricted Handgun License NYC( מיט ַא 	 

הַײנטיקערד ניו יָארק ַאדרעס 

US ּפַאסּפָארט ָאדער US ּפַאסּפָארט קַארטע 	 
אויסלענדישער ּפַאסּפָארט )װָאס ַא מַאשין קען לייענען( 	 
 	 ID סטייט דרַײווערס לַײסענץ ָאדער לערנער דערלויבעניש מיט בילד US
US סטייט ID קַארטע 	 
US ּפערמַאנענט רעזידענט קַארטע )גרינקַארד( 	 
סערטיֿפיקַאט ֿפּון US בירגרשאפט/נַאטורַאליזַאציע 	 
US מערטשַאנט מַארינער קרעדענשיַאל 	 
US סטייט דעּפַארטמענט דרַײווערס לַײסענץ ָאדער Non - Driver ID קַארטע ָאן ַא 	 

הַײנטיקער היים ַאדרעס 
 NYS דּפַארטמענט ֿפון קָאררעקטיָאנס און קָאמיויניטי סוּפערוויזיון 	 

 ) DOCSS (  Released Offender ID קַארטע )מיט ַאן 1-יָאר דַאטע( 
 NYS Unified Court System Attorney Secure Pass ID קַארטע 	 
 קאמאן אקסעס קארד )פאר אקטיוו דיוטי, עמעריטן אדער רעזערוויסטען אין 	 

דער ַארמיי(. 
הַײנטיקער US ַארבעט דערלויבעניש 	 
US טריבאל אידענטיפיקַאציע דָאקומענט 	 
 	 )EBT/CBIC( עלעקטראניק בענעפיט טראנספער קארד מיט א בילד NYS
IDNYC קארטע ָאן ַא הַײנטיקער היים ַאדרעס 	 

אויסלענדישער דרַײווערס לַײסענץ )װָאס ַא מַאשין קען לייענען( 	 
אויסלענדישער נַאציָאנַאלע אידענטיפיקַאציע קַארטע )װָאס ַא מַאשין קען לייענען( 	 
סוציַאל ֿפַארזיכערונג קַארטע 	 
U.S. ITIN Assignment בריוו 	 
 	 ID אוניפארמד סערוויס US
 	 NYS Education Department ּפרָאֿפעסיָאנעלע ID קארטע

 )NYS Education Department )DOE סטודעט וועריֿפיקַאציע ֿפָארם  	
)אויכעט ּפרּובירט רעזידענסי(. 

)NYC Summer Youth Employment Program )SYEP וועריֿפיקַאציע ֿפָארם  	
)אויכעט ּפרּובירט רעזידענסי( 

I-94 ֿפָארם ֿפּון U.S. Department of Homeland Security מיט בילד אּון 	 
ֿפינגערּפרינט 

NYS DMV אינטערים דרַײווערס לַײסענץ, סטודענט דעלויבעניש ָאדער נָאן-דרַײווער 	 
אידענטיפיקַאציע קַארטע 

 מעלדונג בַאמערקונג אין ֿפָארם I-797, I-797A, I-797B ָאדער I-797D ֿפּון 	 
 US Citizenship and Immigration Services )USCIS(

אויסלענדישער ּפַאסּפָארט )װָאס ַא מַאשין קען ניט לייענען( 	 
 אויסגעלויפענע US ּפַאסּפָארט ָאדער US ּפַאסּפָארט קַארטע 	 

)ביז 3 יָאר אויסגעלויפענע; װָאס ַא מַאשין קען לייענען( 
אויסלענדישער אויסגעלויפענע ּפַאסּפָארט )ביז 3 יָאר אויסגעלויפענע; װָאס ַא מַאשין 	 

קען לייענען( 
קָאנסולַאר אידענטיפיקַאציע קַארטע 	 
US Veterans אידענטיפיקַאציע קַארטע 	 
US Veterans געזּונטַײט אידענטיפיקַאציע קַארטע 	 
US באשעפטיקטער ID –פעדערעל, סטייט ָאדער לָאקַאלע רעגיערונג 	 
ַאמעריקַאנער געבורטסדָאקומענט 	 
וויזַא ֿפּון US סטייט דעּפַארטמענט 	 



 איין )1( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון רעזידענץ ֿפַאר ַאּפליקַאנטס 
 ָאן ַא היים ַאדרעס ָאדער לעבן געבליבענער ֿפּון היים-געווַאלט 

 מער… איין )1( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון רעזידענס ֿפַאר ַאּפליקַאנטס 
ווָאס הָאבן ניטַא היים ַאדרעס ָאדער לעבן געבליבענער ֿפּון היים געווַאלט 

 Department of Probation )DOP(

ּפרּווו ֿפּון וועטערַאן סטַאטּוס, אירדַארף בלויז איינעם 

קערטייקער בַאציונג - ּפרּווו ֿפּון בַאציונג צווישן קערטייקער און ַאּפליקַאנט

איין )1( ּפינטל דָאקומעננטן - ּפרּווו ֿפּון רעזידענס 

DOP קלַײענטס קענען ַאּפליקירן אין יעדער IDNYC ֿפַארשרַײבן צענטער נּוצן די 	 
 .NYC ערטער אין DOP ֿפָארם ווָאס קען געֿפינען ווערן אין ַאלע DOP Verification

שטראם, קייבל, טעלעוויזשען ָאדער טעלעֿפָאן ביל מיט דעם דַאטע ביס צו 60 טעג 	 
צוריק 

גילטיקער קָאנטרַאקט ֿפון רעזידענשיאל ּפרָאּפערטי 	 
לָאקַאל ּפרָאּפערטי טַאקס סטייטמענט מיט דעם דַאטע ביס צו אין יָאר צוריק 	 
ַא דָאקומענט וועגען בַאצָאלונג ֿפון אייגענטום מָארטגעדטש מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו 	 

60 טעג צוריק 
ַא בַאנק קַארטע/בַאשטעטיקונג מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו 60 טעג צוריק 	 
ַא דָאקומענט וועגן בַאשעֿפטיקונג בַאצָאלונג מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו 60 טעג צוריק 	 
ַא דָאקומענט וועגן שּפיטָאל בַאצָאלונג מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו ַא יָאר צוריק 	 
יורי סאמאנס ָאדער ַא בית דין ֿפַארָארדענונג ֿפון ניו יָארק סטייט ָאדער ַא ֿפעדערַאל בית 	 

דין מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו 60 טעג צוריק 
IRS ֿפָארמס ַאקסעּפטעד ביז אּפריל 15 ֿפון דעם יָאר ווַײטערדיק ֿפון טַאקס יָאר ֿפון 	 

 W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, 1095-C דעם ֿפָארס
טַאקס רעטורן מיט ּפרּווו ֿפון ֿפַײלינג, מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו ַא יָאר צוריק 	 
ַא בריוו ָאדער דָאקומענט ֿפון דעם    IRS ָאדער ֿפּון NYS דעּפַארטמענט ָאף טַאקסַאטיון 	 

ַאנד ֿפינַאנס DTF מיט ַא דַאטע ֿפּון ַא יָאר 
פַארזיכערונג ביל שטוב, לעבן, ָאטָאמָאביל געזונדהייט ֿפַארזיכערונג מיט דעם דַאטע 	 

ביס צו 60 טעג צוריק 
ַא בריוו ֿפון ניו יָארק סיטי האוסינג אאוטאריטעט NTCHA מיט דעם דַאטע ֿפון ביס צו 	 

ביס צו 60 טעג צוריק 
NYCHA ליס ַאדענדום און רענט נָאטיס דַאטע ֿפון ביס צו ַא יָאר צוריק 	 
USPS Change of Address קָאנֿפירמיישון דַאטע מיט 60 טעג 	 
NYC HPD Section 8 Rent Breakdown ֿפָארס מיט דַאטע ֿפּון 1 יָאר 	 

	  HRA “Response to Request for a Budget Calculation Report” 
מיט ַא דַאטע ֿפון 60 טעג 

NYS OMH facility inpatient בילד אידענטיֿפיקַאציע קַארטע  	
 ”Verification of Release“ ֿפָארם מיט ַא דַאטע ֿפון 1 יָאר ֿפון דעם 	 

 US HHS/ORR
)U.S. Immigration and Customs Enforcement )ICE ארדענונג ֿפַאר  	

השגחה מיט ַא דַאטע ֿפון 1 יָאר 
NYS DMV אינטערים דרַײווערס לַײסענץ, סטודענט דעלויבעניש ָאדער נָאן-דרַײווער 	 

אידענטיפיקַאציע קַארטע נָאן-דרַײווער אידענטיפיקַאציע קַארטע 
 	 Developmental Disability ֿפון NOD נָאטיס ֿפון דעזישון ָאדער דעטערמיניישון

ֿפון NYS OPWDD מיט ַא דַאטע ֿפון 1 יָאר 
רעזידענסי קָאנֿפירמיישון בריוו ֿפַאר דוּפלָאמַאטס ֿפון UN און זייערע משּפחות מיט ַא 	 

דַאטע ֿפון 60 טעג 
 	 ,Head Start בריוו ֿפַאר ּפַארענט/גוַארדיַאן ֿפון סטודענט ֿפַארשריבן אין 

Early Learn ָאדער ַא שולע ֿפון NYC DOE דעם סטודענט. 
בריוו ֿפַאר סטודענט ָאדער ּפַארענט/גוַארדיַאן ֿפון סטודענט ֿפַארשריבן אין ּפריווַאט 	 

ָאדער ּפַארָאקיַאל שולע מיט ַא דַאטע ֿפון 60 טעג. אויב דער ַאּפליקַאנט איז דעם 
מוטער/ֿפַאטער ֿפּון ַא סטודענ זיי מוזן דערווַײזן די בַאציונג מיט דער סטודענט 

בריוו ֿפּון ACS ָאדער ACS ֿפָאסטער קער מיט ַא דַאטע ֿפון 60 טעג 	 
NYC DOE Student Verification ֿפָארם ֿפּון DOE שולעס 	 
SYEP Verification ֿפָארם 	 
ַא בריוו ֿפון ַא שעלטער ֿפַאר היימלאזע אין ניו יארק סיטי ווָאס מוז בַאשטעטיקן ַאז 	 

דער ַאּפליקַאנט איז געבליבן אינעם שעלטער 15 טעג און דער שעלטער דערלויבט ַאז די 
רעזידענטן זָאלן בלַײבן מער ֿפּון 30 טעג 

 	 ,NYS OPWDD ,NYS OMH ,NYS DOH בריוו ֿפּון רעזידענשיַאל קער בילדינג ֿפון
ָאדער NYC DOHMH מיט ַא דַאטע ֿפון 60 טעג 

בן-זוג און דָאמעסטיק ּפַארטנערס: ַאּפליקַאנטס ווָאס קענען נישט ּפרּוווירן 
זייער רעסידענץ ווען צולייגן איינע ֿפּון די דָאקומענטן מיט זייער אייגענער 

נָאמען, קענען צולייגן ַא דָאקומענט מיטן נָאמען ֿפּון זייער בן/בת זוג און אויך 
ַא: חתונה סערטיֿפיקַאט, ציוויל יוניון ָאדער דָאמעסטיק ּפַארטנערשיּפ, ָאדער ַא 

געבורטסדָאקומענט ֿפּון זַײנער קינד, בַאװַײזן דער בַאציונג מיט דעם בן-זוג ָאדער 
ּפַארטנער. דער ַאּפליקַאנט דַארף אויכעט צולייגן ַאן ַאטעסטיישון אונטערגעשריבן ֿפּון 

דעם בן-זוג ָאדער ּפַארטנער צּו בַאװַײזן ַאז זיי לעבן מיט דעם ַאּפליקַאנט.

”קער ָאף בריוו“ ֿפון ַא נָאן ּפרָאֿפיט ָארגַאניזַאציע ָאדער רעליגיעזע אינסטיטוציע אין ניו 	 
יארק סיטי ווָאס אונטערשטיצט היימלָאזע ָאדער לעבן געבליבענער ֿפון היים-געווַאלט. 

ענטיטי דַארף בַאקומען הַײנטיקע סיטי אונטערשטיץ. אויפן בריף עס מוז שטייען אז 
דער אפליקאנט הָאט בַאקומען סערוויסעס ֿפון דער ענטיטי אין די לעצטע 60 טעג און 

מעג בַאנוצן דעם ַאדרעס ֿפון דער ענטיטי ֿפאר פאסט מיט דעם דאטע פון ביס צו 14 
טעג צוריק. דער אדרעס אויף דער קַארטע וועל זַײן ”Care-of“ די ָארגַאניזַאציע. 

ַא בריוו ֿפון סיטי, ַאגענטור, נָאן ֿפרָאֿפיט ָארגַאניזַאציע ָאדער רעליגיעזע אינסטיטוציע 	 
אין ניו יָארק ווָאס גיט סערוויסעס צו מענטשן וָאס הָאבן נישט ַא היים מיט ַא דַאטע פון 

ביס צו 30 טעג. קַײן ַאדרעס וועל ניט שטייען אויף דער קַארטע. 
ַא בריוו ֿפון סיטי, ַאגענטור, נָאן ֿפרָאֿפיט ָארגַאניזַאציע ָאדער רעליגיעזע אינסטיטוציע 	 

אין ניו יָארק ווָאס גיט סערוויסעס צו לעבן געבליבענער ֿפון היים-געווַאלט מיט ַא דַאטע 
פון ביס צו 30 טעג. קַײן ַאדרעס וועל ניט שטייען אויף דער קַארטע. 

ַא בריוו ֿפון ַא שּפיטָאל ָאדער ַא געזונדהייט קליניק אין ניו יארק סיטי מיט דעם דַאטע 	 
ביס צו 30 טעג צוריק. 

 .DOB דער ַאּפליקַאנט מוז צולייגן לפחות 2 ּפינטל ּפרּווון אידענטיטי, אויך
דער קערטייקער מוז צולייגן לפחות 3 ּפינטל ּפרּווון זַײן אידענטיטי, ווי בילד 

אידענטיֿפיקַאציע. דער עלטער ֿפּון די ַאּפליקַאנטס ווָאס קענען נוצן יעדער 
דָאקומענט זַײנען באווַײזן. 

דער געבורטסדָאקומענט ֿפּון ַאּפליקַאנט, 21 יָאר און יונגער 	 
NYS DOH ַאדָאּפציע דעקרעט, ַאדָאּפציע סערטיֿפיקאט, ָאדער רעּפָארט ֿפּון 	 

ַאדָאּפציע, 21 יָאר און יונגער 
 Acknowledgment of Paternity ֿפָארם ֿפּון NYC DOHMH און 	 

NYS OTDA 21 יָאר און יונגער 
בריוו ֿפּון ACS ָאדער ACS ֿפָאסטער קער ַאגענטור, 21 יָאר און יונגער 	 
Court Order ֿפּון ּפַאטערניטי/ֿפיליעישון 21 יָאר און יונגער 	 
געבורטסדָאקומענט ֿפּון ַאּפליקַאנט און חתונה סערטיֿפיקַאט ֿפּון ֿפָאסטער ּפַארענטס, 	 

ציוויל יוניון ָאדער דָאמעסטיק ּפַארטנערשיּפ, 21 יָאר און יונגער 
”Verification of Release“ ֿפָארם ֿפּון U.S. HHS/ORR 21 יָאר און יונגער 	 
אויסלענדישער בית דין ֿפַארָארדענונג ֿפַארשרַײבן דעם קערטייקער ַאז ליגַאל גַארדיַאן 	 

ֿפּון ַאּפליקַאנט, 21 יָאר און יונגער 
בית דין ֿפַארָארדענונג ֿפַארשרַײבן דעם קערטייקער ַאז ליגַאל גַארדיַאן, קּוסטָאדיַאן 	 

ָאדער קָאנסערווַאטָאר ֿפּון ַאּפליקַאנט 
דעקרעט ֿפּון בַאשלּוס ָאדער דעטערמיניישון ֿפּון Developmental Disability ֿפּון 	 

 NYS OPWDD
בריוו ֿפּון ַא רעסידעשיַאל קער ֿפַאסיליטי, דַאטע ֿפּון 60 טעג 	 
בריוו ֿפּון SSA מַאכן דעם קערטייקער ַאז דעם ווָאס מען בַאצָאלט אין מָאמען ֿפּון 	 

ַאּפליקַאנט, מיט ַאן 1-יָאר דַאטעע 
בריוו ֿפּון SSA מַאכן ַאו ָארגַאניזַאציע ַאז דעם ווָאס מען בַאצָאלט אין מָאמען ֿפּון 	 

ַאּפליקַאנט, מיט ַאן 1-יָאר דַאטעע און ַא בריוו ֿפּון די ָארגַאניזַאציע צּו זָאגן וועלכער 
ַארבעטער/רעּפרעזענטַאנט איז ָאטָאריזירט צּו ֿפָארשטעלן דער ַאּפליקַאנט,דַאטע ֿפּון 

60 טעג 
בריוו ֿפּון NYS OPWDD ,  NYS DOH ,  NYS OMH ,  NYC DOHMH ָאדער איינער 	 

ֿפּון זַײנע שּפײזערס, דַאטע ֿפּון 60 טעג 

DD 214: סערטיֿפיקַאט ֿפּון ריליס ָאדער דיסדשַארדש ֿפּון ַאקטיוו דיוטי  	
Retired( DD 2(: US אוניפָארמד סערוויס ID )ריטַײערד(	 

VIC/VHIC: וועטערַאנס Affairs שּפיטָאל ID קַארטע  	
NGB-22: נַאטיָאנַאל גַארד ביורו רעּפָארט ֿפּון ָאּפטײלונג און רעקָארד ֿפּון סערוויס  	

NYS DMV דרַײווער לַײסענץ ָאדער נָאן- דרַײווער מיט וועטערַאן בַאשטימונג 	 
IDNYC קַארטע מיט וועטערַאן בַאשטימונג 	 
ַאטעסטיישון ֿפּון ) Mayor ’ s Office of Veteran ’ s Affairs  ) MOVA  מיט 	 

קָאנֿפירמיישון ֿפּון ַארמיי סערוויס 

Bill de Blasio
מייג’ָאר 


