
اختیاری )فقط در صورتی اطالعات زیر را پر کنید که بخواهید بر روی کارت قید شود( 

بازنشسته نظامی 

تماس در مواقع اضطراری 

اهدای عضو و بافت 

زبان

تأییدیه 

اطالعات فرد متقاضی: 

فقط برای 
برای: استفاده رسمی

تاریخ: 

نام سازمان حمایت کننده 
حذف آدرس 

نوع درخواست - یکی را انتخاب کنید 

N Y

م ر ر س س س س

 IDNYC درخواست

Borough ) یک مورد را عالمت بزنید(: 

کد پستی: 

9. تلفن: 

5. جنسیت: 

 __________________________________________________ 10. ایمیل:

7. رنگ چشم: 

6. تاریخ تولد: 

8. قد: 

شماره، خیابان

ایالت: 

 BRONX BROOKLYN  QUEENS STATEN ISLAND

 - -

 /

پالک آپارتمان طبقه خیابان واحد/اتاق

درخواست مجدد )قبالً درخواست کردم اما هیچگاه کارت دریافت نشد؛ رایگان( 

 MANHATTAN

اینچ فوت 

 مشخص نشده 

چند خاکستری سبز  آبی سیاه فندقی 
رنگ

اگر بازنشسته نظامی هستید که در National Guard ،U.S. Armed Forces یا نیروهای Reserves خدمت کرده اید و می خواهید عنوان "بازنشسته نظامی" روی کارتتان قید شود، این گزینه را 
عالمت بزنید.

11. تأییدیه: من در شهر نیویورک زندگی می کنم، حداقل 14 سال سن دارم و تمام اسناد ارائه شده و اظهارات صورت گرفته در مورد این تقاضا تا جایی که آگاهی دارم، صحت دارند. من با امضای این فرم درخواست، 
موافقت می کنم که از طرف شهر نیویورک بررسی انجام خواهد گرفت تا صحت اطالعات ارائه شده توسط من تأیید شود. 

14. مشخصات فردی را برای تماس در مواقع اضطراری وارد کنید:

نام

تأیید درخواست IDNYC مشروط به قانونی بودن و مورد تأیید بودن اسناد ارسال شده.

 - - تلفن: 

 ________________________________________________________________________ امضای اهداکننده عضو:

13. لیست اهداکنندگان عضو: برای ثبت نام در طرح اهدای عضو بخش سالمت نیویورک )NYS DOH(، کادر "بله" را عالمت بزنید و امضا کنید. با انجام این کار تأیید می کنید که 16 سال یا بیشتر سن دارید؛ با 
 NYS DOH انتقال دهد؛ به NYS DOH اهدای تمام اعضا و بافت هایتان برای پیوند عضو و انجام تحقیقات موافق هستید؛ به شهر نیویورک اجازه می دهید تا نام و اطالعات قابل شناسایی شما را برای ثبت نام در

اجازه می دهید تا در صورت مرگ شما، به سازمان های اهداکننده عضو مورد تأیید دولت فدرال و بانک بافت و خون و بیمارستان های مورد تأیید NYS، امکان دسترسی به این اطالعات را بدهید. بر روی کارت 
 NYS DOH باید یک آدرس داشته باشد. شما یک نامه تأییدیه و اطالعات بیشتری از طرف IDNYC ،نوشته می شود. برای اینکه واجد شرایط باشید )Organ Donor( "عبارت "اهدا کننده عضو IDNYC

دریافت می کنید که به شما امکان می دهد محدودیت هایی را در طرح اهدای عضوتان ایجاد کنید. 
لطفا توجه داشته باشید: والدین یا سرپرستان افراد 16 و 17 ساله میتوانند رضایتنامه اهدای عضو آنها را در زمان مرگ فرد باطل کنند.

من 16 سال یا بیشتر سن دارد و مایلم در لیست اهداکنندگان عضو ثبت نام کنم. بله:  

_____________________________________________________________________________________ :)ASL 12. زبان دلخواه )شامل

درخواست برای اولین بار )رایگان(

)برای تغییر نام یا آدرس، باید کارت IDNYC از تاریخ گذشته را به مرکز ثبت نام بیاورید.( تغییر در اطالعات کارت 

)تعویض کارت های گم شده، سرقت شده یا خراب شده فقط در بخش امور مالی IDNYC در مراکز ثبت نام مالی امکان پذیر است.  هزینه  کارت گم شده/سرقت شده/خراب شده 
این کار 10 دالر است مگر اینکه فرد متقاضی فرم "سلب مسئولیت در قبال هزینه های ناشی از خسارات و صدمه ها" را امضا کند.(

امضای درخواست کننده 

 / مذکرمؤنث 

م م ر ر س س س / س  /

حروف اول: 

م م ر ر س س س / س  /

1. نام: 

2. نام )های( خانوادگی: 

 _____________________________________________________________________________________ 3. سایر نام های مورد استفاده:

4. آدرس: 

شهر: 

نام خانوادگی

قهوه ای

م

Farsi
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درخواست کنندگانی که دارای ناتوانی های خاصی هستند و کارت شناسایی عکس دار یا مدرک اقامت ندارند 
بدون در نظر گرفتن سن، متقاضی که نوع خاصی ناتوانی دارد و کارت شناسایی عکس دار یا تأییدیه آدرس ندارد در صورتی می تواند اقدام کند که فرد حمایت کننده او حضور داشته باشد و بتواند رابطه خود را 

با فرد متقاضی اثبات کند. حامیان واجد شرایط متقاضیان در هر سنی، از جمله: کارکنان مورد تأیید از طرف O ce ایالتی نیویورک برای افرادی که ناتوانی های گسترشی دارند )OPWDD(، سازمان سالمت 
 ،OPWDD یا ACS سازمان سرپرستی ،ACS ،)NYC DOHMH( سازمان سالمت و بهداشت روانی نیویورک ،)NYS OMH( اداره سالمت روانی ایالتی نیویورک ،)NYS DOH( NYS 

NYS DOH یا ارائه دهنده NYC DOHMH، شامل کارکنان مراکز ارائه خدمات مراقبتی برای ساکنین، که توسط NYS DOH ،NYS OMH ،OPWDD یا NYC DOHMH اداره شود، 
مورد تأیید آنها باشد یا از طرف آنها تأمین مالی شود؛ فردی که مشترکاً با متقاضی زندگی می کند و توسط OPWDD تأیید شده است که دارای ناتوانی گسترشی است یا نماینده متقاضی و دریافت 

کننده وجه. 

تعویض کارت 

تعیین به عنوان بازنشسته نظامی 

اقامت درخواست کنندگانی که بی خانمان یا قربانیان خشونت خانگی هستند 

درخواست کنندگانی که با یک حامی اقدام می کنند 

درخواست کنندگان بین 14 تا 21 سال بدون مدرک عکس دار اقامت 

شرایط سنی 

تطابق اسامی 

برای درخواست کارت IDNYC باید واجد شرایط زیر باشید: 

 Bill de Blasio
 Mayor

1. حداقل اسناد شماره 4 با حداقل گواهی اثبات هویت شماره 3 و حداقل گواهی سکونت شماره 1. 

2. حداقل 1 سند ارسال شده باید عکس دار باشد مگر اینکه سن متقاضی بین 14 تا 21 سال باشد و توسط فردی حمایت شود. 

3. حداقل 1 سند ارائه شده باید تاریخ تولد داشته باشد. 

اگر اسناد منقضی شده باشند امکان پذیرش آنها وجود ندارد مگر اینکه مشخصاً در راهنمای اسناد IDNYC عنوان شده باشد. 

فقط اسناد اصلی و کپی هایی که توسط سازمان صادرکننده تأیید شده باشد، پذیرفته می شوند.

حداقل سن برای اقدام جهت دریافت کارت IDNYC، 14 سال است. متقاضیان باید 14 سال یا بیشتر داشته باشند تا بتوانند بدون قیم قانونی یا حامی اقدام کنند. 

اگر بازنشسته نظامی ایاالت متحده هستید می توانید درخواست کنید عنوان "بازنشسته نظامی" بر روی کارت IDNYC شما درج شود. برای اقدام کردن الزم است نسخه اصلی یا کپی تأیید شده یکی از 
 اسناد زیر را که در بخش "مدرکی دال بر اثبات وضعیت بازنشستگان نظامی" در راهنمای اسناد IDNYC عنوان شده است ارائه کنید. اگر برای دریافت مدرک خدمت نظامی خود به کمک نیاز دارید، 

اداره خدمات بازنشستگان نظامی NYC میتواند به شما کمک کند. شما میتوانید با آنها به طور آنالین در آدرس www.nyc.gov/veterans یا به شماره تلفن 311 تماس بگیرید.

متقاضی تعویض کارت گم شده، سرقت شده یا خراب شده باید 10 دالر پرداخت کند مگر اینکه فرم "سلب مسئولیت در قبال هزینه های ناشی از خسارات و صدمه ها" را امضا کند. تعویض کارت فقط 
در بخش امور مالی IDNYC در مراکز ثبت نام مالی امکان پذیر است.

درخواست کنندگانی که 14 تا 21 سال سن دارند بدون کارت شناسایی عکس دار یا کارت اقامت اقدام کنند، در صورتی که فرد حمایت کننده آنها حضور داشته باشد و بتواند رابطه خود را با فرد متقاضی 
اثبات کند. یک مراقب واجد شرایط والدین اصلی، والدین انتخابی، والدین غیرصلبی، قیم قانونی، فرد یا سازمان قانونی مسئول نگهداری، والدینی که فرد را به فرزندخواندگی قبول کرده اند، کارمند خدمات 

اجرایی کودکان در شهر نیویورک )ACS( یا سازمان سرپرستی ACS ، یا یک حمایت کننده مالی بزرگسال برای فردی که به سن قانونی نرسیده است و از طرف سازمان سالمت و خدمات انسانی 
ایاالت متحده، اداره تعیین مکان پناهندگان، است.

کلیه درخواست کنندگان IDNYC بجز کسانی که آدرس خانه ندارند و قربانیان خشونت خانگی هستند الزم است آدرس خانه شان را ارائه کنند. درخواست کننده که در پناهگاه افراد بی خانمان زندگی می 
کند می تواند نامه ای ارائه کند حاوی آدرس پناهگاه که در آن عنوان شده است این فرد به مدت حداقل 15 روز در این مکان زندگی کرده است و اجازه دارد حداقل برای 30 روز دیگر در آنجا بماند. 

متقاضی که آدرس خانه ندارد یا قربانی خشونت خانگی است الزم است محل اقامت خود را در شهر نیویورک ثابت کند و می تواند از سازمان های غیرانتفاعی یا مذهبی استفاده کند که آدرس آنها بر روی 
کارت به عنوان آدرس متقاضی قید می شود. کارت های IDNYC که آدرس یا آدرس گیرنده بر روی آنها قید نشده است در بعضی شرایط خاص ممکن است پذیرفته نشود. 

اجازه استفاده از صندوق پستی ندارید مگر اینکه متقاضی سندی ارائه کند دال بر اینکه تحت پوشش طرح محرمانگی آدرس NYS است یا در پناهگاهی در نیویورک زندگی می کند که برای قربانیانی 
خشونت خانگی در نظر گرفته شده است. 

اسامی قید شده در تمامی مدارک شما باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند. نام قید شده بر روی درخواست IDNYC شما باید همان نامی باشد که بر روی اصلی ترین مدرک تأیید هویت شما قید شده است 
)مثل پاسپورت، گواهینامه رانندگی، گواهی تولد، کارت شناسایی کنسولی و دیگر موارد(، مگر اینکه حکم دادگاهی مبنی بر تغییر نام، سند ازدواج یا دیگر اسناد صادر شده حکومتی را داشته باشید که 

در آنها نام به صورت قانونی تغییر کرده باشد. در صورتی که متقاضی دو سند شناسایی ارائه کند که هر دو از ارزش یکسانی برخوردار هستند، برای درخواست IDNYC باید نام عنوان شده بر روی 
مدرک عکس دار ارائه شود. 

درخواست کننده ی که با حامی اقدام می کند باید حداقل 2 سند تأییدکننده هویت خود را ارائه کند، از جمله گواهی تولد. متقاضی و حامی همچنین باید گواهی رابطه حامی را نشان دهند که در آن در بخش 
حامی راهنمای سند IDNYC این رابطه مشخص شده است. حامی باید حداقل 3 مدرک ارائه کند که هویت خودش را ثابت کند، از جمله کارت شناسایی عکس دار. اگر متقاضی نتواند سندی برای اثبات 
اقامت خود ارائه کند، حامی می تواند با استفاده از یکی از کارت های اقامت عنوان شده در راهنمای اسناد IDNYC شخصاً نسبت به ارائه گواهی اقامت اقدام کند و گواهی صادر کند که نشان می دهد 

متقاضی با حامی زندگی می کند. 

 IDNYC دستورالعمل های درخواست

http://www.nyc.gov/veterans

