
IDNYC ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ
IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੁ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
1.  ਪਛਾਣ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਵਾਇੰਟ� ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਪਵਾਇੰਟ ਅਤੇ NYC ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਪਵਾਇੰਟ। 
2. ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ, ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਜ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੈ।
3. ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
4. IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਨ� � ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਉਦ� ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਜਦ� ਤਕ ਹੇਠ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ;ਂ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਜ ੇਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੇਠ� ਉਨ� � ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ ਹ ੈਿਜਨ� � ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

IDNYC ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ WWW.NYC.GOV/IDNYC ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। 

ਚਾਰ (4) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ
• NYS DMV ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜ� ਵਰਤਮਾਨ NYC ਪਤ ੇਨਾਲ ਲਰਨਰ’ਸ ਪਰਿਮਟ। ਕੋਈ 

ਵੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਿਗਆ NYS DMV ਲਾਇਸੰਸ/ਪਰਿਮਟ ਤ� ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ੇਿਬਨ� 
ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗੇ DMV ਅੰਤਿਰਮ ਲਾਇਸੰਸ/ਪਰਿਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹੀ 
ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ।

• ਵਰਤਮਾਨ NYS ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ NYC DMV ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਆਦ 
ਪੁੱ ਿਗਆ NYS DMV ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤ� ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਿਬਨ� 
ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗੇ DMV ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ 
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ।

• ਯੂ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਪ��ਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ (U.S. Department of State 
Driver’s License) ਜ� ਵਰਤਮਾਨ NYC ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

• ਵਰਤਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਦਾ ਨਾਲ IDNYC ਕਾਰਡ
• ਵਰਤਮਾਨ NYC ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ NYC ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ (NYC Police Department, 

NYPD) ਸੀਮਤ ਹ�ਡਗਨ ਲਾਇਸੰਸ

ਿਤੰਨ (3) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ
• ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜ� ਲਰਨਰ’ਸ ਪਰਿਮਟ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ
• ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਕਾਰਡ (ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ)
• ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ/ਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
• ਯੂ.ਐਸ.ਮਰਚ�ਟ ਮੈਰੀਨਰ ਕ�ੈਡ�ਸ਼ੀਅਲ
• ਯੂ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਪ��ਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜ� ਵਰਤਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਤ� ਿਬਨ� 

ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• NYS ਦਾ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ ਿਵਭਾਗ (Department of 

Corrections and Community Supervision, DOCCS) ਿਰਹਾਅ ਅਪਰਾਧੀ 
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)

• NYS ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੋਰਟ ਿਸਸਟਮ ਅਟਾਰਨੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਾਸ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਕਾਮਨ ਅਕਸੈਸ ਕਾਰਡ (ਸਿਕ�ਯ ਿਡਊਟੀ, ਿਰਟਾਇਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਰਾਖਵ� ਸੈਿਨਕ� ਲਈ)
• ਵਰਤਮਾਨ ਯੂ.ਐਸ. ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ
• ਯੂ.ਐਸ. ਕਬਾਇਲੀ ਆਈਡੀ
• NYS ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਬੈਿਨਿਫਟ ਟ��ਸਫਰ (Electronic Benefit Transfer, EBT) 

ਕਾਰਡ/ਫੋਟੋ ਨਾਲ CBIC
• ਵਰਤਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਤ� ਿਬਨ� IDNYC ਕਾਰਡ

ਦੋ (2) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ

• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ (ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� 3 

ਸਾਲ ਤਕ; ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� 3 ਸਾਲ ਤਕ; ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ 

ਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਕ�ਸਲਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• VA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੂ.ਐਸ. ਵੈਟਰਨਸ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• VA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੂ.ਐਸ. ਵੈਟਰਨਸ ਿਸਹਤ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਸੰਘੀ, ਪ��ਤਕ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ
• ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ
• ਯੂ.ਐਸ. ਰਾਜ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ

ਜਾਰੀ... ਦੋ (2) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ITIN ਿਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
• ਯੂ.ਐਸ. ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਆਈਡੀ
• NYS ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਬਾਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• NYC ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (Department of Education, DOE) ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ (ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)
• NYC ਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਜਵਾਨ� ਦਾ ਯੂਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Summer Youth 

Employment Program, SYEP) ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ (ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ 
ਹੈ) 

• ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਹੋਮਲ�ਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ (U.S. Department of Homeland 
Security) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ I-94 ਫਾਰਮ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਿਫਂਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਦੇ ਨਾਲ

• NYS DMV ਅੰਤਿਰਮ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਲਰਨਰ’ਸ ਪਰਿਮਟ, ਜ� ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ 
ਕਾਰਡ

• ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ� (U.S. Citizenship and Immigration 
Services, USCIS) ਦੁਆਰਾ I-797, I-797A, I-797B ਜ� I-797D ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ

ਇੱਕ (1) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਮਲਟਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪੜ�ਣਯੋਗ)
• ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ 

ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ
• ਯੂ.ਐਸ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਨਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਿਡਪਲੋਮਾ 
• ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਯੂ.ਐਸ. ਸਕੂਲ ਪ�ਤੀਿਲਪੀ
• ਫੋਟੋ ਤ� ਿਬਨ� NYS EBT ਕਾਰਡ
• NYC SYEP ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ
• ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਐਸ. ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜ� ਬੋਰਡ 

ਮ�ਬਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ ਜ� ਤਲਾਕ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ
• ਬਜੁਰਗ� ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ MTA ਮੈਟਰੋਕਾਰਡ
• MTA ਅਕਸੈਸ-ਏ-ਰਾਈਡ ਕਾਰਡ
• NYC ਪਾਰਕ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸ�ਟਰ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਚੁਣਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
• ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ITIN ਕਾਰਡ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਪੇ ਵਜ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)
• NYS OMH ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

IDNYC-1A (E)



ਇੱਕ (1) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ
• ਕੇਬਲ, ਫੋਨ ਜ� ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਿਬਲ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• ਵਰਤਮਾਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਲੀਜ਼ ਜ� ਸਬਲੀਜ਼ 
• ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮ�ਟ (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• ਸੰਪਤੀ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• ਬ�ਿਕੰਗ, ਿਵੱਤੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਿਬਲ, ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਨ� ਿਟਸ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲ� ਸਟੇਟਮ�ਟ, ਿਬਲ ਜ� ਿਰਕਾਰਡ (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• NYS ਜ� ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਜਊਰੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (NYC 

ਅਦਾਲਤ� ਸਮੇਤ) (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• IRS ਫਾਰਮ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, ਅਤੇ 1095-C (ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੈਕਸ 

ਸਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 15 ਅਪ�ੈਲ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ)
• ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ) 
• IRS ਜ� NYS ਦੇ ਕਰ-ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (Department of Taxation and 

Finance, DTF) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) 
• ਬੀਮਾ ਿਬਲ, ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਿਰਕਾਰਡ (ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, 

ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ; 60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• NYCHA ਤ� ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• NYCHA ਲੀਜ਼ ਅੰਤਕਾ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• USPS ਪਤਾ ਬਦਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• NYC HPD ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਿਕਰਾਇਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• HRA “ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ” (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ)
• NYS OMH ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਇਨਪੇਸ਼�ਟ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. HHS/ORR ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ "ਿਰਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ" ਦਾ ਫਾਰਮ (1 ਸਾਲ 

ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ ਦਾ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਏਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਆਰਡਰ (Immigration 

and Customs Enforcement, ICE) (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• NYS DMV ਅੰਤਿਰਮ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਲਰਨਰ’ਸ ਪਰਿਮਟ, ਜ� ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ 

ਕਾਰਡ
• NYS OPWDD ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਜ� ਫੈਸਲੇ ਦਾ 

ਨ� ਿਟਸ (Notice of Decision or Determination, NOD) (1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ)

• ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਨ� ਸ਼ਨਸ (United Nations, UN) ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)

• ਹੈ�ਡ ਸਟਾਰਟ, ਅਰਲੀ ਲਰਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ NYC DOE ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ 
ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਲਈ ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

• ਿਨ�ਜੀ ਜ� ਪਰੋਕੀਅਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ 
ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਜੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

• ACS ਜ� ACS ਫੋਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਤ� ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)
• NYC DOE ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ (DOE ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)
• SYEP ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ
• NYC ਿਵੱਚ ਬੇਘਰ� ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਤ� ਪੱਤਰ (ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ 

ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ 15 ਿਦਨ� ਲਈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨ�  ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 30 ਿਦਨ� ਤਕ ਰਿਹਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ)

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, ਜ� NYC DOHMH ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜ�ਦੀ, 
ਪ�ਮਾਣੀਿਕ�ਤ ਕੀਤੀ ਜ� ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਤ� ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ 
ਦੀ ਤਾਰੀਖ)

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ: ਉਹ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ ੋਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਨਾਮ ਵਾਲੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਕ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦ ੇਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹ 
ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ (1) ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ ਜ� (2) ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 
ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਜੋ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ ੇਨੰੂ ਿਦਖਾਏ। 
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਜ ੋਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ੇਿਕ ਉਹ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ।

ਜਾਰੀ... ਇੱਕ (1) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼- ਿਬਨ� ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਤ� 
ਬਚੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ

• NYC ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ, ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲ� ਪੱਤਰ ਜ ੋਬੇਘਰ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)। ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ 
ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

• NYC ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ, ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲ� ਪੱਤਰ ਜ ੋਘਰੇਲੂ 
ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)। ਕਾਰਡ ਤੇ 
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।

• NYC ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ ਤ� ਪੱਤਰ (30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)। 

ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ – ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ 
ਪ�ਮਾਣ

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਤਰੀਖ ਸਮਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪਵਾਇੰਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ�  
ਪੈਣਗੇ। ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਫਟੋ ੋਪਛਾਣ ਸਮਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਵਾਇੰਟ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ�  ਪੈਣਗੇ। ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਉਮਰ ਜ ੋਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਰੈਕਟ� ਿਵੱਚ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ (21 ਸਾਲ ਜ� ਘੱਟ)
• ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ, NYS DOH ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (21 ਸਾਲ 

ਜ� ਘੱਟ) 
• NYC DOHMH, ਅਤੇ NYS OTDA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਪੱਤਰਤਵ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਸੀਦ (21 

ਸਾਲ ਜ� ਘੱਟ)
• ACS ਜ� ACS ਫਸੋਟਰ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਤ� ਪੱਤਰ (21 ਸਾਲ ਜ� ਘੱਟ)
• ਿਪੱਤਰਤਵ/ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ (21 ਸਾਲ ਜ� ਘੱਟ)
• ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ-ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤੇੌਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਯਨੂੀਅਨ, ਜ� ਘਰੇਲੂ 

ਸਾਥੀ/ਸਾਥਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ (21 ਸਾਲ ਜ� ਘੱਟ)
• ਯ.ੂਐਸ. HHS/ORR ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ “ਿਰਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ” ਦਾ ਫਾਰਮ (21 ਸਾਲ ਜ� 

ਘੱਟ)
• ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਕਨੰੂਨਨ ਸਰਪ�ਸਤ ਿਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ 

(21 ਸਾਲ ਜ� ਘੱਟ)
• ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਕਨੰੂਨਨ ਸਰਪ�ਸਤ, ਿਨਗਰਾਨ ਜ� ਰੱਿਖਅਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯ.ੂਐਸ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਕਈੋ ਉਮਰ)
• NYS OPWDD ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਅਯਗੋਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਜ� ਫਸੈਲੇ ਦਾ 

ਨ� ਿਟਸ (Notice of Decision or Determination, NOD) (ਕਈੋ ਉਮਰ)
• ਯਨੂਾਈਿਟਡ ਨ� ਸ਼ਨਸ ਦ ੇਰਾਜਦੂਤ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਪੱਤਰ (60 

ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; ਕਈੋ ਉਮਰ) 
• SSA ਤ� ਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਨਧ 

ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਹ ੈ(1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; ਕਈੋ ਉਮਰ) 
• SSA ਤ� ਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਿਕ ਕਈੋ ਸੰਸਥਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਹ ੈ(1 

ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਨੰੂ 
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਹ ੈ(60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; ਕਈੋ ਉਮਰ) 

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, ਜ� ਉਨ� � ਦ ੇਿਕਸ ੇ
ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਤ� ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ; ਕਈੋ ਉਮਰ)

ਵੈਟਰਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹ)ੈ

• DD 214: ਿਰਹਾਈ ਜ� ਸਿਕ�ਯ ਿਡਊਟੀ ਤ� ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ
• DD 2 (ਿਰਟਾਇਰਡ): ਯੂ.ਐਸ. ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਆਈਡੀ (ਿਰਟਾਇਰਡ)
• VIC/VHIC: ਵੈਟਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• NGB-22: ਅਲਿਹਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਿਬਊਰੋ ਿਰਪੋਰਟ
• ਵੈਟਰਨ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ NYS DMV ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਈਡੀ
• ਵੈਟਰਨ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ IDNYC ਕਾਰਡ
• ਵੈਟਰਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ NYC ਿਵਭਾਗ ਤ� ਿਮਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Department of 

Veterans' Services)

ਇੱਕ (1) ਪਵਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼- ਿਬਨ� ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ

ਜ�ਚ ਿਵਭਾਗ (Department of Probation, DOP)

• NYC ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ, ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ “ਕੇਅਰ-ਆਫ ਪੱਤਰ” ਜ ੋ
ਬੇਘਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਸਟੀ ਫੰਿਡੰਗ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨ�  ਸੰਸਥਾ ਤ� ਿਪਛਲੇ 60 
ਿਦਨ� ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (14 
ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ)। ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ “ਕੇਅਰ-ਆਫ” ਹੋਵੇਗਾ।

• DOP ਗਾਹਕ DOP ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ IDNYC ਭਰਤੀ ਕ�ਦਰ ਤੇ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ NYC ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ DOP ਸਥਾਨ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bill de Blasio
ਮਅੇਰ


