
ערשטע אפליקאציע (אומזיסט)
סארט אפליקאציע – קלייבט איינס 

(ערזאצן פאר פארלוירענע, גע'גנב'עטע אדער געשעדיגטע קארטלעך זענען נאר אוועילעבל ביים IDNYC אפטיילונג פון פינאנץ 
איינשרייבונג צענטערן. עס איז דא א $10 פרייז אויסער אויב דער אפליקאנט שרייבט אונטער א שוועריגקייט וועיווער).

(מוז ברענגען אן אויסגעלאפענע IDNYC קארטל צום איינשרייבונגס צענטער פאר נאמען אדער אדרעס ענדערונגען)

סערטיפיקאציע 

IDNYC אפליקאציע

שפראך

גליד און טישו שענקונג 

עמערדזשענסי קאנטאקט 
14. באשטימט אן עמערדזשענסי קאנטאקט אויפן קארטל:

קארטל אינפארמאציע ענדערונג 

קארטל פארלוירן / גע'גנב'עט / געשעדיגט

1. ערשטע נאמען/נעמען: 

2. לעצטע נאמען/נעמען:

3. אלע אנדערע נאמען/נעמען וואס ווערן גענוצט: 

4. אדרעס: 

סיטי:

בארא (   באצייכנט איינס):

זיפ קאוד:

9. טעלעפאן: 

5. מין:

10. אימעיל:

7. אויגן קאליר:

6. געבורט דאטום:

פאמיליע נאמעןערשטע נאמען

פרייוויליג (פולט אריין בלויז די אינפארמאציע וואס איר ווילט זאל ערשיינען אויפן קארטל) 

8. הייך:

נומער, גאס

סטעיט:

סטעטן איילענדקווינסברוקליןבראנקס

אפליקאנט אינפארמאציע

. י  . נ

- -

/ /

- - טעלעפאן: 

אפט. # \ שטאק \ סוויט \ יוניט \ צימער

ווידער איינגעבנדיג (זיך איינגעגעבן אבער קיינמאל נישט באקומען דעם קארטל; אומזיסט)

מאנהאטן

אינטשעספיס

נישט באשטימטפרוי מאן

פיל-פארביגגרויגריןבלוישווארץהעיזלברוין

וועטעראנען
באצייכנט דעם קעסטל אויב איר זענט א וועטעראן וואס האט סערווירט אין די פאראייניגטע שטאטן ארמד פארסעס, נאציאנאלע גארד, אדער רעזערווס און וואלט געוואלט אז 

"וועטעראן" זאל ווערן געדרוקט פארנט פונעם קארטל.

שענקער'ס באשטעטיגונג אונטערשריפט

13. שענקט לעבן רעגיסטרי: זיך איינצושרייבן אין ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט דאנעיט לייף רעדזשיסטרי, באצייכנט דעם "יא" קעסטל און שרייבט אונטער אייער נאמען. מיטן 
דאס טון, באשטעטיגט איר אז איר זענט 16 יאר אלט אדער עלטער; שטימט צו אוועקצושענקען אלע אייערע גלידער און טישוס פאר איבערפלאנצונג און פארשונג; באפולמעכטיגט ניו יארק 
סיטי צו טראנספערירן אייער נאמען און אידענטיפיצירנדע אינפארמאציע כדי זיך איינצושרייבן אינעם NYS DOH; און באפולמעכטיגט NYS DOH צו ערלויבן צוטריט צו די אינפארמאציע 

צו פעדעראל-רעגולירטע גליד שענקער ארגאניזאציעס און NYS-לייסענסד טישו און אויג בענק און שפיטעלער, נאך אייער טויט. "גליד שענקער" (Organ Donor) וועט זיין געדרוקט 
אויפן פארנט פון אייער IDNYC. צו זיין בארעכטיגט, מוז אייער IDNYC פארמאגן אן אדרעס. איר וועט באקומען א באשטעטיגונגס בריוול און נאך אינפארמאציע פון NYS DOH, וואס 

וועט אייך געבן א געלעגנהייט צו באגרעניצן אייער נדבה. 
ביטע באמערקט: צושטימונג צו גליד שענקונג פון 16 און 17 יעריגע מענטשן קען ווערן צוריקגעצויגן דורך עלטערן אדער גארדיענס ביים צייט פונעם איינגעשריבענער'ס טויט.

איך בין 16 יאר אלט אדער עלטער און וואלט זיך געוואלט איינשרייבן צום דאנעיט לייף רעדזישסטרי. יא:  

טממ יט י י י

 :(ASL אריינגערעכנט) 12. שפראך פארצוג

11. סערטיפיקאציע: איך באשטעטיג אז איך וואוין אין די סיטי פון ניו יארק: איך בין אלט 14 יאר און מער; און אלע איינגעגעבענע דאקומענטן און דערקלערונגען וואס זענען געמאכט געווארן 
אויף אט די אפליקאציע זענען ריכטיג לויט מיין בעסטע וויסנשאפט. איך באשטעטיג, אז מיט מיין אונטערשריפט אויף די אפליקאציע שטים איך איין צו א אויספארשונג וועלכע די סיטי פון ניו 

יארק וועט דורכפירן כדי פעסטצושטעלן אדער באשטעטיגן די אינפארמאציע איך האב איינגעגעבן.

אונטערשריפט פון אפליקאנט
/ / טממ יט י י י
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Yiddish

באשטעטיגונג פונעם IDNYC אפליקאציע איז אפהענגיג אויף א באשטעטיגונג אויב די איינגעגעבענע דאקומענטן זענעם לעגיטים און גענוגנד.
בלויז פאר 
אפיציעלע 

באנוץ
:(C/O) קעיר-אוו

דאטום:

נאמען פון קעיר-אוו ארגאניזאציעדרוקט אינישעלס: 
לאזט אויס אדרעס

/ / טממ יט י י י



איר מוזט נאכקומען די פאלגנדע באדינגונגען כדי זיך איינצוגעבן פאר אן IDNYC קארטל:

Bill de Blasio
מעיאר

IDNYC אפליקאציע אנווייזונגען

1. נישט ווייניגער פון 4 פונקטן פון דאקומענטן, אריינגערעכנט אמווייניגסטנס 3 פונקטן וועלכע צייגן דעם אידענטיטעט און אמווייניגסטנס 1 פונקט וואס צייגט וואוינארט. 
2. אמווייניגסטנס 1 פון די דאקומענטן וואס ווערן איינגעגעבן מוז האבן א בילד, אויסער אויב דער אפליקאנט ווערט באגלייט דורך אן קעירגעבער.

3. אמווייניגסטנס 1 פון די דאקומענטן וואס ווערן איינגעגעבן מוז פארמאגן א דאטום פון געבורט.
קיין שום אויסגעלאפענע דאקומענטן וועלן ווערן אנגענומען אויסער אויב עס ווערט ספעציפיש דערמאנט אין דעם IDNYC דאקומענט וועגווייזער. 

בלויז ארגינעלע דאקומענטן און קאפיעס וואס זענען סורטיפייד דורכן אגענטור וואס האט דאס ארויסגעגעבן וועלן אנגענומען ווערן; לאמינירטע דאקומענטן וועלן 
אנגענומען ווערן נאר אויב זיי זענען אריגינעל ארויסגעגעבן געווארן לאמינירט. 

אייניגקייט פון נעמען 

עלטער פאדערונג 
דער מינימאלער עלטער זיך איינצוגעבן פאר אן IDNYC קארטל איז 14. אפליקאנטן אין עלטער פון 14 יאר און עלטער מעגן זיך איינגעבן אן קיין לעגאלער גארדיען אדער 

העלפער.

אפליקאנטן אין עלטער פון 14-21 אן קיין בילד אידענטיפיקאציע אדער באווייז פון וואוינארט 

אפליקאנטן מיט דיסאביליטיס אן קיין בילד אידענטיפאציע אדער באווייז פון וואוינארט 
אפגעזען פונעם עלטער, מעג אן אפליקאנט מיט דיסאביליטיס וועלכער האט נישט בילד אידענטיפיקאציע אדער באווייז פון אדרעס זיך איינגעבן אויב באגלייט דורך א 

העלפער וועלכער קען פָארשטעלן באווייזן פון א פארבינדונג מיטן אפליקאנט. בארעכטיגטע קעירטעיקעירס פאר אפליקאנטן פון יעדן עלטער רעכנט אריין: אויטאריזירטע 
איינגעשטעלטע פון ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסאביליטיס (OPWDD), די ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון געזונטהייט (NYS DOH), די 
ניו יארק סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט (NYS OMH), די ניו יארק סיטי אפטיילונג פון געזונטהייט און גייסטישע היגיענע ACS (NYC DOHMH), א באשטימטע 

ACS פָאסטער קעיר אגענטור, אדער אןOPWDD, NYS DOH אדער NYC DOHMH פראוויידער, אריינגערעכנט איינגעשטעלטע פון רעזידענשל קעיר פאסיליטיס 
וועלכע פונקציאנירן, ווערן סערטיפייד אדער באצאלט דורך OPWDD, NYS OMH, NYS DOH אדער NYC DOHMH; מיטוואוינער פון דעם אפליקאנט וועלכער 

OPWDD האט באשטימט אלס א מענטש מיט א דעוועלאפמענטל דיסאביליטי; אדער אן אפליקאנטס סאשעל סעקיוריטי פארטרעטער באצאלטער. 

אלע אפליקאנטן וועלכע געבן זיך איין מיט א העלפער

וואוינארט פאר אפליקאנטן וועלכע זענען היימלאז אדער איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן

וועטעראן באשטימונג 
אויב איר זענט א פאראייניגטע שטאטן וועטעראן קענט איר האבן "וועטעראן" (Veteran) געדרוקט אויפן פארנט פון אייער IDNYC קארטל. זיך איינצוגעבן, דארפט איר 

האבן אן אריגינעלע אדער סערטיפייד קאפיע פון איינע פון די דאקומענטן אויסגערעכנט אין דעם באווייז פון וועטעראן סטאטוס אפטיילונג אינעם IDNYC דאקומענט 
וועגווייזער. אויב דארפט איר הילף מיטן באקומען באווייז פון אייער מיליטערישע סערוויס, קען די ניו יארק סיטי אפטיילונג פון וועטעראנ'ס סערוויסעס העלפן. איר קענט זיך 

פארבינדן מיט זיי אנליין אויף www.nyc.gov/veterans אדער דורכן רופן 311. 

ערזאץ קארטלעך 

אן אפליקאציע פון אן ערזאץ פון א פארלוירענע, גע'גנב'עטע, אדער געשעדיגטע קארטל האט א $10 אפצאל פרייז, סיידן דער אפליקאנט שרייבט אונטער א שוועריגקייט 
וועיווער. ערזאץ קארטלען זענען אוועילעבל בלויז ביים IDNYC אפטיילונג פון פינאנץ איינשרייבונג צענטערן.

אן אפליקאנט אין עלטער פון 14-21 אן קיין בילד אידענטיפיקאציע אדער באווייז פון וואוינארט מעג זיך איינגעבן אויב באגלייט דורך א העלפער וועלכער קען פארשטעלן 
באווייז פון אפארבינדונג צום אפליקאנט. א בארעכטיגטער העלפער איז א געבורטס עלטערן, אדאפטירנדע עלטערן, שטיף עלטערן, לעגאלע גארדיען, לעגאלע קאסטאדיען, 

פָאסטער קעיר עלטערן, אן אויטאריזירטער איינגעשטעלטע פון ניו יארק סיטי אדמיניסטראציע פאר קינדערס סערוויס (ACS) אדער א ACS פאסטער קעיר אגענטור, 
אדער אן ערוואקסענער ספאנסער פון א מינדעריעריגער, וועלכער איז באשטימט געווארן דורך די פאראייניגטע שטאטן אפטיילונג פון געזונטהייט און מענטשליכע 

סערוויסעס אפיס פון רעפיודזשי ריסעטלמענט. 

אלע IDNYC אפליקאנטן, אויסער מענטשן אן קיין היים אדרעס און איבערלעבער פון דאמעסטיק געוואלדטאטן, ווערן געפאדערט צוצושטעלן זייער היים אדרעס. אן 
אפליקאנט וועלכער וואוינט אין א היימלאזער שעלטער קען צושטעלן א בריוו מיטן שעלטער'ס אדרעס, וואס דערקלערט אז ער\זי האט דארט געוואוינט אמווייניגסטנס 15 

טעג און אז דער שעלטערט ערלויבט רעזידענטן צו פארבלייבן אין דעם וואוינארט אמווייניגסטנס 30 טעג. אן אפליקאנט וועלכער האט נישט קיין היים אדרעס אדער איז אן 
איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן ווערט געפאדערט אויפצואווייזן זיין וואוינען אינערהאלב ניו יארק סיטי, אבער מעג באשטימען א נאן-פראפיט ארגאניזאציע 

אדער רעליגיעזע אינסטיטוציע וועמענ'ס אדרעס וועט ערשיינען אויפן קארטל אלס דעם אפליקאנט'ס קעיר-אוו (c/o) אדרעס. IDNYC קארטלעך וועלכע צייגן נישט קיין 
אדרעס, אדער וועלכע צייגן א קעיר-אוו (c/o) אדרעס, קענען מעגליך נישט ווערן אנגענומען אין געוויסע אומשטענדן. 

P.O. קעסטלעך זענען נישט ערלויבט סיידן דער אפליקאנט שטעלט צו באווייז אז ער אדער זי איז טייל פונעם ניו יארק אדרעס געהיימקייט פראגראם אדער וואוינט אין א ניו 
יארק סיטי שעלטער פאר איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן. 

די נעמען אויף אלע אייערע דאקומענטן מוזן זיין אייניג. דער נאמען אויף אייער IDNYC אפליקאציע מוז זיין דאס זעלבע ווי אויף אייער העכסטע ווערד באווייז פון 
אידענטיטעט דאקומענט (אזוי ווי אייער פאספארט, דרייווער לייסענס, געבורט סערטיפיקאט, קאנסיולער ID, א.ד.ג) סיידן איר צייגט אויך א געריכט באפעל, הייראט 

סערטיפיקאט, אדער אן אנדערע רעגירונגס ארויסגעגעבענע דאקומענט וואס באשטעטיגט א לעגאלע נאמען טויש. אין פאל דער אפליקאנט פרעזענטירט צוויי אידענטיטעט 
דאקומענטן וועלכע זענען ווערד אן אייניגער צאל פונקטן, מוז דער IDNYC אפליקאציע פָארשטעלן דעם נאמען אויפן דאקומענט וועלכע פארמאגט א בילד. 

אן אפליקאנט וועלכער געבט זיך איין מיט אן העלפער מוז צושטעלן אמווייניגסטנס 2 פונקטן פון דאקומענטן וועלכע באווייזן אידענטיטי, אריינגערעכנט דאטום פון געבורט. 
דער אפליקאנט און העלפער מוזן אויך צושטעלן באווייז פונעם העלפער פארבינדונג לויט ווי שטייט אינעם העלפער אפטיילונג פון דעם IDNYC דאקומענטן וועגווייזער. 

דער העלפער מוז צושטעלן אמווייניגסטנס 3 פונקטן פון דאקומענטן וועלכע באווייזן זיין אדער איר אייגענע אידענטיטעט, אריינגערעכנט בילד אידענטיפיקאציע. אויב דער 
אפליקאנט קען נישט צושטעלן א באווייז פון וואוינארט דאקומענט, מעג דער העלפער שטעלן זייער אייגענע באווייז פון וואוינארט נוצנדיג איינע פון די באווייזן פון 

וואוינארט דאקומענטן וואס ווערן אויסגערעכנט אינעם IDNYC דאקומענטן וועגווייזער און צושטעלן א דערקלערונג אז דער אפליקאנט וואוינט מיטן העלפער. 


