
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਜ� ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ

IDNYC ਅਰਜ਼ੀ
10-13 ਸਾਲ ਦ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ

ਮੇਰਾ IDNYC ਨੰਬਰ ਹੈ:

ਨਵ� ਿਬਨ� ਕਾਰ: ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (IDNYC ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।)

ਨਿਵਆਉਣਾ

ਕਾਰਡ ਬਦਲੋ: ਮੇਰਾ IDNYC ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਮ/ਚੋਰੀ/ਖਰਾਬ/ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ($10 ਬਦਲੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਫਾਇਨ�ਸ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ IDNYC ਦਾਖਲਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍� ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.nyc.gov/idnyc 'ਤੇ ਜਾਓ।) 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਕਸਮ – ਇੱਕ ਚੁਣੋ
ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ: ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

12. ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ (ਲੋੜ�ਦਾ):
--ਫਨੋ:

ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ

ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

/ /ਮਮ ਿਦ ਿਦ ਸਾ ਸਾ ਸਾ ਸਾ

ਪਤਾ

11. ਨੰਬਰ
     ਅਤ ੇਸੜਕ:

ਸ਼ਿਹਰ:

ਬਰ ੋ(3 ਇੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ):

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:ਰਾਜ:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y
ਅਪਾਰਟਮ�ਟ #/Fl. / Ste. / Unit/Rm. 

MANHATTAN

ਜ ੇਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤ� ਇੱਥ ੇਸਹੀ ਲਗਾਓ 3।

ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ

--

13. ਪਿਹਲਾ/ਿਦੱਤਾ ਨਾਮ:

15. ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ:

14. ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਿਹੱਸਾ
ਜ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ:

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ/ਫੋਨ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਵ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ

1. ਪਿਹਲਾ/ਿਦੱਤਾ ਨਾਮ:

3. ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ:

2. ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਿਹੱਸਾ
ਜ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ:

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

/ /ਮਮ ਿਦ ਿਦ ਸਾ ਸਾ ਸਾ ਸਾ ਭੂਰਾ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਹਰਾ ਸਲੇਟੀ ਬਹ-ੁਰੰਗਾ

10. ਭਾਸ਼ਾ ਪਰ੍ਾਥਿਮਕਤਾ (ASL ਸਮੇਤ):

--
ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ/ਫੋਨ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਵ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ

ਫੁੱਟ ਇੰਚ ਔਰਤ ਿਨਯਤ ਨਹ�ਮਰਦ

IDNYC-1a (PU) Rev. 7/18

4. ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ:

6. ਕੱਦ:

8. ਈਮੇਲ: 9. ਫੋਨ:

5. ਅੱਖ� ਦਾ ਰੰਗ:

7. ਿਲੰਗ:

16. ਈਮੇਲ: 17. ਫੋਨ:

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ ੋਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਪਾ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਨਹ� ਹੈ
18 a. ਮ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜ� ਿਪਤਾ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਹ�; ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ
ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਿਬਆਨ ਮੇਰੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਕੇ ਜਮਹ੍� ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ
ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ IDNYC ਦੁਆਰਾ
ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਿਬਨ� ਕਰਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ NYC ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਜ� ਹੋਰ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ
ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ।

18 b. ਮ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹ�; ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਬਆਨ ਮੇਰੇ ਿਬਹਤਰੀਨ
ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ
ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ/ਜ� ਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਮਹ੍� ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊ ਯਾਰਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਜ�ਚ
ਿਵੱਚ IDNYC ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ NYC ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਜ� ਹੋਰ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ
ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ� ਦ ੇਢੁਖਵ�ਪਣ
ਅਤ ੇਪਰ੍ਮਾਿਣਕਤਾ ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Punjabi



IDNYC ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

Bill de Blasio
ਮਅੇਰ

IDNYC ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਹਦਾਇਤ�

ਨਾਮ� ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ

ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਦੀ ਉਮਰ 10-13

ਿਬਨ� ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੇ 14-21 ਸਾਲ ਦੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ 

ਿਬਨ� ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ 

ਉਨਹ੍ � ਲੋਕ� ਲਈ ਿਨਵਾਸ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹਨ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਚੇ ਹਨ

ਵੈਟਰਨ ਮਨ� ਨੀਤ ਕਰਨਾ 

ਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਬਦਲਨਾ 

1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਿਬੰਦੂ, ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਬੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਿਬੰਦੂ ਸਮੇਤ।
2. ਜਮਹ੍� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ, ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੈ।
3. ਜਮਹ੍� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਦ� ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ� ਤਕ ਉਨਹ੍ � ਦਾ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਲੈਮੀਨ� ਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� �ਪਰਲੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ� �ਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਿਜਵ� ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਈਡੀ, ਆਿਦ) ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਜ� 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਜ ੋਕਨੰੂਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਨਹ੍ � ਦੋ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਜਨਹ੍ � ਦੇ ਇਕੋ ਿਜੰਨ�  ਪਵਾਇੰਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� IDNYC ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਬਨ� ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਦ ੇ14-21 ਸਾਲ ਦਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ, ਸੌਤੇਲੇ ਮਾਪੇ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ, ਕਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨ, ਫੋਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਪੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵ� ਲਈ NYC ਪਰ੍ਸਾਸ਼ਨ (NYC Administration for Children’s Services, ACS) ਦਾ ਅਿਧਿਕਰ੍ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ACS ਫੋਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ, ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਿਸਹਤ 
ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਭਾਗ (U.S. Department of Health and Human Services), ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੀਸੈਟਲਮ�ਟ ਦਫਤਰ (O�ce of Refugee Resettlement) 
ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਬਾਲਗ ਸਪ�ਸਰ।

ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਸਮੇਤ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਿਬੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਬਨ� ਕਾਰ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ 
ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਬੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਕੋਲ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ IDNYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਪਰ੍ਮਾਣ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ IDNYC ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ ੋਬੇਘਰ� ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਤ ੇਨਾਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ �ਥ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਿਦਨ� ਤ� ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ 
ਸ਼ਰਨ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਿਦਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਨਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਜਸ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਜ ੋਘਰੇਲੂ 
ਿਹੰਸਾ ਤ� ਬਿਚਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਨਯਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਾਰਡ �ਪਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਕੇਅਰ-ਆਫ ਪਤ ੇਵਜ� ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾਲ ਜ� ਕਾਰਡ ਤ� ਪਤਾ ਹਟਾ ਿਦਓ। ਉਹ IDNYC ਕਾਰਡ ਿਜਨਹ੍ � ਤੇ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਜ� ਿਜਨਹ੍ � ਤੇ ਕੇਅਰ-ਆਫ ਪਤਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਕੁਝ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਜ ੋਸਬੂਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ NYS ਐਡਰੈੱਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਬਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ NYC ਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦਾ IDNYC ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ।

ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕਲੋ ਫਟੋੋ ਪਛਾਣ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਨਹ� ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਕਸ ੇਦਖੇਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨਾਲ 
ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਲਈ ਯਗੋ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹਨ: ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਅਪੰਗਤਾਵ� ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ� ਲਈ NY ਸਟਟੇ ਦਫਤਰ (NY State O�ce 
for People with Developmental Disabilities, OPWDD) ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸਹਤ ਦਾ NYS ਿਵਭਾਗ (NYS Department of Health, NYS DOH), 
ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਆਿਫਸ ਆਫ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ (New York State O�ce of Mental Health, NYS OMH), ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਿਦਮਾਗੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ NYS ਿਵਭਾਗ (NYC 
Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH), ACS, ਿਨਯਕੁਤ ACS ਫਸੋਟਰ ਸੰਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਜ� OPWDD, NYS DOH ਜ� NYC DOHMH 
ਪਰ੍ਦਾਤਾ, OPWDD, NYS OMH, NYS DOH ਜ� NYC DOHMH ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਜ� ਫੰਡ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿੁਵਧਾਵ� ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮਤੇ; ਉਸ ਿਬਨ� ਕਾਰ 
ਦੇ ਸਿਹਵਾਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ OPWDD ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਅਯਗੋਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਜ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੁੱਿਖਆ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ।

IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਹੈ। 10-13 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਤ� ਪਤਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਮਲਟਰੀ ਸਵੇਾ ਦਾ ਪਰ੍ਮਾਣ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤ� ਵਟੈਰਨ ਸਵੇਾਵ� ਦਾ NYC ਿਵਭਾਗ (Department of Veterans' Services) ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਉਨਹ੍ � ਕੋਲ www.nyc.gov/veterans ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜ� 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੁੰ ਮੇ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜ� ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਦਲਨ ਲਈ $10 ਦੀ ਫੀਸ ਹ ੈਜ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲਦੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਇਨ� ਿਸ਼ਅਲ ਏਨਰੋਲਮ�ਟ ਸ�ਟਰ ਦੇ IDNYC ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍� ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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