
ऐच्छिक (तपाईं कार्डमा देखाउन चाहेको तलको जानकारीलाई मात्र पूरा गन््डहोस)् 

सेवाननवृत्त सैननक 

आकस्मक च्थिनतमा समपक्ड  

अंग तथिा तनत ्दान 

भाषा

प्रमाणीकरण 

आवेदकको जानकारी 

कारा्डलर 
प्ररोजनको 
लानग मात्र

C/O: 
मिमि: 

CARE-OF सङ्गठनको नाि 
ठे्गाना छोमिदिनुहोस्

आवेदनको प्रकार - एउटा चरन गन््डहोस ्

N Y

M D D Y Y Y Y

IDNYC आवेदन 

न्गर(बरो) (   एउटािा मिनह ल्गाउनुहोस्): 

जीप कोि: 

9. फोन: 

5. ललङ्ग: 

10. ईमेल: _________________________________________________

7. आँखाको रङ: 

6. जनम ममनत: 

8. उचाइ: 

नमबर, मट्रिट

राज्य: 

ब्रोंकस  ब्ुमकलन दविनस ट्टेटन आइल्याणि 

- - 

/ 

अपाट्टिेनट # / िला / Ste. / Unit / Rm.

प्न: आवेदन (आवेदन ददएको तर कदहलरै कार्ड प्राप्त नगरेको; नन:श्लक) 

म्यानह्ाटन 

दिट इनि 

 अट्पष्ट 

बिािी रािो रङ 
(HAZEL) 

कालो नीलो  हरर्यो खरानी रङ बहु-रङ

िपाईं सं्युक्त राज्य सशस्त्र बल (U.S. Armed Forces), राम्रि्य ्गाि्ट (National Guard) वा आरमषिि बलहरू (Reserves) -िा सेवा ्गरेको सेवामनवृत्त सैमनक हो र िपाईंले काि्टको 
अ्गामिको भा्गिा “सेवामनवृत्त सैमनक” छामपएको िाहनुहुनछ भने ्यो बाकसिा मिहन ल्गाउनुहोस्।

11. प्रमाणीकरण: ि ्यदकन दिलाउँछु दक ि न्ययू्योक्ट  सहर बट्छु; ि कममििा 14 वर्ट उिेरको छु; र ्यस आवेिनकासाथ पेश ्गररएका का्गजाि र बनाइएका मववरणहरू िेरो ज्ान एवि् मववेक अनयूसार 
सत्य छन्। िैल े्यस आवेिनिा हट्िाषिर ्गरी प्रिामणि ्गि्टछु दक िैल ेपेश ्गरेका जानकारीलाई प्रिामणि वा पुमष्ट ्गन्ट न्ययू्योक्ट  मसटीले ्गनने छानमबनका लाम्ग ि सहिि छु। 

14. कार्डमा आपतकालीन च्थिनतमा समपक्ड  गन््डपनने व्यक्तिको उललेख गन््डहोस:्

पमहलो नाि

IDNYC आवेदनको ्वीकृनत शत्ड अधीन हुनछि अनन रो पेश गररएका कागजातहरूको परा्डप्तता र वैधतामा ननभ्डर (शत्डसदहतको) हुनछि।

- - फोन: 

िािाको सहिमिको हट्िाषिर: ____________________________________________________________________

13. रोनेट लाइफ रेलज्ट्री: न्ययू्योक्ट  राज्य ट्वाट््थ्य मवभा्ग (NYS DOH) िोनेट लाइि रेमजट्रिीिा भना्ट हुनका लाम्ग, “हो” बाकसिा मिनह ल्गाउनुहोस र आफनो नािको हट्िाषिर ्गनु्टहोस्। ्यट्िो 
्गरेर िपाईं 16 वर्ट वा बढी उिेरको हुनुहुनछ; आफना सबै अङ्ग िथा िनिुहरू प्रत्यारोपण, अनुसन्ान ्गन्टका लाम्ग िान ्गननेिा सहिमि छ; मसटी अि न्ययू्योक्ट लाई NYS DOH िा भना्टका लाम्ग 
िपाईंको नाि र पमहिान खुलाउने जानकारी ट्थानानिरण अम्कार दिनछु; र िृत्युपश्ाि् NYS DOH लाई ्यस जानकारीिा पहुिँ हुन संघी्य रूपिा मन्यमनरिि ्गररएका अङ्ग िानसँ्ग समबमन्ि 
संट्थाहरू र NYS-इजाजिप्राप्त िनिु िथा आँखा बैंक िथा अट्पिालहरूलाई अनुिमि दिनछु भनी प्रिामणि ्गनु्टहुनछ। िपाईंको IDNYC को अ्गामिको भा्गिा “अङ्ग िानकिा्ट” (Organ Donor) 
छामपनेछ। ्योग्य हुनको लाम्ग िपाईंको IDNYC िा ठे्गाना सिावेश हुनुपछ्ट। िपाईंले NYS DOH बाट प्रिाणीकरण मिठ्ी र अमिररक्त जानकारी प्राप्त ्गनु्टहुनेछ जसल ेिपाईंलाई आफनो िानलाई 
सीमिि ्गनने अवसर उपलब् ्गराउनेछ। 
कृपरा धरान ददन्होस:् 16 र 17 वर्ट उिेरका िामनसको अं्ग िानको सहिमिलाई नािांदकि व्यमक्तको िृत्युको सि्यिा आिाबुवा िथा अमभभावकहरूद्ारा रद्द ्गररन सकछ।
म 16 वष्ड वा बढरी उमेरको छ्ि र रोनेट लाइफ रेलज्ट्रीमा सामेल हुन चाहनछ्ि। हो:  

12. भाषा प्राथिममकता (ASL समहि): _________________________________________________________________________________

पदहलो आवेदन (नन:श्लक)

कार्डमा ददइएको जानकारीमा पररवत्डन (नाि वा ठे्गाना पररवि्टन ्गन्टका लाम्ग भना्ट केनद्रिा मिमि सदकएको IDNYC काि्ट अमनवी्य्ट रूपिा ल्याउनुपछ्ट।)

कार्ड हराएको / चोररएको / क्षनतग्र्त भरको  (हराएको, िोररएको वा षिमिग्रट्ि भ्यको काि्टहरूको प्रमिट्थापन IDNYC को मवत्ती्य भना्ट मवभा्गिा उपलब् हुनछन।् आवेिकले मिन्ट 
नसके्हरूको लाम्ग उपलब् शलुक छुट मनममि हट्िाषिरन्गरेको खणििा $10 िलर शलुक लागछ।

आवेिकको हट्िाषिर 

/ िमहला पुरूर

M M D D Y Y Y Y/ / 

स्पर्ट बुझने नाउँका प्रघिाक्रर

M M D D Y Y Y Y/ / 

1. ददइएको नाम(हरू): 

2. पक्छिललो नाम(हरू): 

3. अनर प्ररोग भएका सबै नाम(हरू): ________________________________________________________________________________

4. ठेगाना: 

सहर: 

पमछललो नाि (थर)

खैरो

M

Nepali
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फोटो पदहचान वा ननवासको प्रमाण नभएका असक्षमता भएका आवेदकहरू 

कुन ैपमन उिरेका िोटो पमहिान वा मनवासको प्रिाण नभएका अषिि आवेिकहरूले ्यदि ट््याहारकिा्टकोसाथिा आवेिकस्ँगको समबन्को प्रिाण प्रट्ििु ्गन्ट सकेिा आवेिन दिन सके्छन।् कुन ै
पमन उिरेका आवेिकहरूको लाम्ग िान्य ट््याहारकिा्टहरूिा ्यी सिावेश हुनछन:् नवकासातमक अक्षमता भएका व्यक्तिहरूका लानग NY राज्य का्या्टल्य (OPWDD), NYS ट्वाट््थ्य मवभा्ग 
(NYS DOH), न्ययू्योक्ट  राज्य िानमसक ट्वाट््थ्य का्या्टल्य (NYS OMH), NYC ट्वाट््थ्य िथा िानमसक ट्वचछिा मवभा्ग (NYC DOHMH), ACS, मनरि्टष्ट ्गररएका ACS िोट्टर 
ट््याहार एजेनसी वा OPWDD, NYS DOH वा NYC DOHMH प्रिा्यक का आम्काररक कि्टिारीहरूका साथैि OPWDD, NYS OMH, NYS DOH वा NYC DOHMH द्ारा 
सञ्ामलि, प्रिामणि वा मवत्त व्यवट्था ्गररएका आवासी्य ट््याहार समुव्ाहरूका कि्टिारीहरू; नवकासातमक अक्षमता भएका आवेदकसँग सगँ ैबस्न OPWDD ले ननधा्डरण गरेका व्यक्तिहरू; वा 
आवेिकको सामालजक सर्क्षा प्रनतननक्ध प्रापक (Payee)।

कार्डहरूको प्रनत्थिापन 

सेवाननवृत्त सैननकको पद 

घरबारनबहरीन वा घरेल ूहहंसाबाट पीनरत आवेदकहरूका लानग ननवास 

्राहारकता्डसँग आवेदन ददन ेसबै आवेदकहरू 

फोटो पदहचान वा ननवासको प्रमाण नभएका 14 देलख 21 वष्डसममका आवेदकहरू 

उमेरको आवशरकता 

नामहरूको एकरूपता

तपाईंल ेIDNYC कार्डको आवेदन ददन ननम्न मापदणर पूरा गन््डपछि्ड: 

Bill de Blasio 
Mayor 

1. कममििा 3 पमहिान प्रिामणि पोइनट र बसोबास प्रिामणिको कममििा 1 पोइनट समहि का्गजािहरूको कममििा 4 पोइनटहरू। 

2. आवेिक ट््याहारकिा्टको साथिा नरहकेो खणििा पेश ्गररएका का्गजाि िध्य े1 िा िोटो हुनुपछ्ट। 

3. पेश ्गररएको का्गजािहरू िध्य ेकममििा 1 िा जनि मिमि सिावेश हुनुपछ्ट। 

IDNYC का्गजाि िा्ग्टिरश्टकािा मवशेर रूपिा उमललमखि बाहके कुन ैपमन मिमि सदकएका का्गजािहरू ट्वीकार ्गररनेछैन। 

ियूल का्गजािहरू र जारी ्गनने एजेनसील ेप्रिामणि ्गरेका प्रमिमलमपहरू िारि ट्वीकार ्गररनेछ; लेमिनेसन ्गररएका का्गजािहरू ्यदि मिनीहरूलाई िौमलक रूपिा लेमिनेसन 
्गरी जारी ्गररएको भए िारि ट्वीकार ्गररनेछ।

IDNYC काि्टको लाम्ग आवेिन दिने न्ययूनिि उिेर 14 वर्ट हो। 14 वर्ट र सोभनिा िामथका आवेिकहरूल ेकानयूनी अमभभावक वा ट््याहारकिा्ट मबना आवेिन दिन सके्छन्। 

िपाईं ्यु.एस सेवामनवृत्त सैमनक हुनुहुनछ भने िपाईंको IDNYC काि्टको अ्गामिको भा्गिा “सेवामनवृत्त सैमनक” हुनेछ। आवेिन दिनका लाम्ग, िपाईंसँ्ग IDNYC का्गजाि 
िा्ग्टिरश्टकािा दिइएको सेवामनवृत्तको प्रिाण सेकसनिा सयूिीबद्ध कुन ैएक का्गजािको िौमलक वा प्रिामणि प्रमिमलमप हुनुपछ्ट। िपाईंलाई सैमनक सेवाको प्रिाण प्राप्त ्गन्टका लाम्ग 
सहा्यिा आवश्यक पछ्ट भने सेवामनवृत्त सैमनक सेवा NYC मवभा्गल ेिद्दि ्गन्ट सकछ। िपाईंले मिनीहरूलाई अनलाइन www.nyc.gov/veterans िा ्गई वा 311 िा िोन ्गरी 
समपक्ट  ्गन्ट सकु्हुनछ।

आवेिकल ेशुलक मिन्ट नसके्हरूको लाम्ग उपलब् सुमव्ा पाउनलाई हट्िाषिर न्गरेको भएिा हराएको, िोररएको वा षिमिग्रट्ि भएको काि्टको प्रमिट्थापनको आवेिनको लाम्ग $10 िलर 
शयूलक लागछ। प्रमिट्थापन काि्टहरू IDNYC मवत्त भना्ट काि्ट केनद्र िा िारि उपलब् हुनछन्। 

िोटो पमहिान वा मनवासको प्रिाण नभएका 14 िमेख 21 वर्टसमिका आवेिकहरूल े्यदि ट््याहारकिा्टकोसाथिा आवेिकसँ्गको समबन्को प्रिाण प्रट्िुि ्गन्ट सकेिा आवेिन दिन सके्छन्। 
िान्य ट््याहारकिा्टिा जनि दिने आिाबुवा, पालन-पोरण ्गनने अमभभावक, सौिेनी आिाबुवा, कानयूनी अमभभावक, कानयूनी संरषिक, िोट्टर ट््याहार आिाबुवा, बालबामलकाको सेवाहरूको 
लाम्ग सं्युक्त राज्य ट्वाट््थ्य िथा िानवी्य सेवा मवभा्ग, शरणाथथी पुनट्था्टपना का्या्टल्यद्ारा मन्युक्त ्गररएका बच्ाहरूको सेवा को लाम्ग NYC प्रशासन (ACS) का आम्काररक 
कि्टिारी वा ACS िोट्टर ट््याहार एजेनसी, वा नाबालकको व्यट्क उत्तरिा्यी पछ्टन्।

घरबारमबहीन वा घरेलयू हहसंाबाट पीमििहरूका आवेिकहरू बाहके समपयूण्ट IDNYC आवेिकहरूल ेआफनो ्गृह ठे्गाना उपलब् ्गराउनु आवश्यक पछ्ट। घरबारमबहीनर शेलटरिा बसोबास 
्गनने आवेिकहरूल ेमिनीहरू शेलटरिा कममििा 15 दिन िमेख बमसरहकेो र शेलटरले मनवासीहरूलाई कममििा 30 दिनका लाम्ग बस्न अनुिमि दिनछ भन् ेउललेख ्गररएको शेलटरको 
ठे्गानासमहिको परि उपलब् ्गराउन सकछन्। ्गृह ठे्गाना नभएको वा घरेलयू हहसंाको पीमिि आवेिकल ेन्ययू्योक्ट  सहरमभरिको मनवासी भएको प्रिामणि ्गनु्टपछ्ट िर आवेिकको Care-of 
ठे्गानाको रूपिा ्गैर-नािाियूलक संट्था वा ्ारि्टक संट्थाको ठे्गानालाई काि्टिा िखेाउन सदकनछ। कमिप्य अवट्थाहरूिा ठे्गाना निखेाउने वा Care-of ठे्गाना िखेाउने IDNYC 
काि्टहरूलाई अट्वीकार ्गन्ट सदकनछ। 

आवेिकल ेऊ NYS ठे्गाना ्गोपनी्यिा का्य्टक्रिको महट्सा रहकेो वा घरेल ुहहसंाको कारण NYC शेलटरिा बसोबास ्गनने ्गरेको प्रिाण उपलब् न्गराउँिासमि पोट्ट बाकस नमबरलाई 
अनुिमि दिइँिनै। 

िपाईंका सबै का्गजािहरूिा भएका नािहरू एक-अका्टको अनुरूप हुनुपछ्ट। िपाईंको IDNYC आवेिनिा भएको नाि िपाईंको पमहिानलाई प्रािामणि घनने उच् िहत्तवक का्गजाि 
(जट्िै पासपोट्ट,िालक अनुिमि परि, जनिििा्ट प्रिाण-परि, कनसुलर आइिी आदि) सँ्ग सिान हुनुपछ्ट। होइनभने िपाईंले अिालिको आिशे, मववाह ििा्टको प्रिाण-परि वा कानयूनी रूपिा 
नाि पररवि्टन ्गररएको अकको सरकारद्ारा जारी ्गररएको का्गजाि पमन प्रट्िुि ्गनु्टपछ्ट। आवेिकल ेसिान नमबरको पोइनटको िान राख्े िईुवटा उट्िै का्गजािहरू पेश ्गरेको अवट्थािा, 
IDNYC आवेिनल ेिोटो सिावेश भएको का्गजाििा भएको नािलाई प्रिश्टन ्गनु्टपछ्ट। 

ट््याहारकिा्टसँ्ग आवेिन दिने सबै आवेिकल ेजनि मिमि समहिको पमहिान खुलने कममििा 2 पोइनटको का्गजािहरू उपलब् ्गराउनुपछ्ट। आवेिक र ट््याहारकिा्टले IDNYC का्गजाि 
िा्ग्टिरश्टका अनि्ग्टि ट््याहारकिा्ट सेकसनिा सयूिीबद्ध ्गरे अनुसारको ट््याहारकिा्टसँ्गको समबन्को प्रिाण उपलब् ्गराउनुपछ्ट। ट््याहारकिा्टले िोटो पमहिान समहि उसको/आफनो 
पमहिान प्रिामणि हुने का्गजािहरूको 3 पोइनट उपलब् ्गराउनुपछ्ट। आवेिकल मनवास प्रिाणको का्गजाि पेश ्गन्ट असिथ्ट हुनछ भने, ट््याहारकिा्टले IDNYC का्गजाि िा्ग्टिरश्टकािा 
सयूिीबद्ध मनवास प्रिाणको का्गजािहरू प्र्यो्ग ्गरी आफनो मनवासको प्रिाण ट्थामपि ्गन्ट सकछ र आवेिक ट््याहारकिा्टसँ्गै बट्छ भनी साषिी उपलब् ्गराउन सकछ।

IDNYC आवेदन ननददेशनहरू 

http://www.nyc.gov/veterans

