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אפליקאנט סארט – וועלט איינס

ווידער-אפליקאציע :איך האב קיינמאל נישט באקומען קיין קארטל און דארף זיך
איינשרייבן נאכאמאל.

נייע אפליקאנט :דאס איז מיין ערשטע  IDNYCאפליקאציע.
באנייאונג

אפדעיט קארטל :איך דארף אפדעיטן אינפארמאציע אויף מיין קארטל) .מוז ברענגען אפגעלאפענע  IDNYCקארטל צום איינשרייבונג צענטער(.
ערזעצן קארטל :מיין  IDNYCקארטל איז פארלוירן/גע'גנב'עט/געשעדיגט געווארן/חרוב געווארן )עס איז דא א  $10ערזעצונג אפצאל אויסער אויב א הארדשיפ וועיווער ווערט אונטערגעשריבן.
איר מוזט צאלן פערזענליך און אריינגעבן אייער ערזעצונג אפליקאציע ביי אן  IDNYCאיינשרייבונג צענטער ביי א דעפארטמענט אוו פינאנץ ענראלמענט צענטער .פאר מער אינפארמאציע ,באזוכט (.www.nyc.gov/idnyc
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סערטיפיקאציע פון עלטערן אדער לעגאלע גארדיען
 .18aאיך באשטעטיג אז איך בין דעם אפליקאנט'ס עלטערן אדער לעגאלע גארדיען; אז
דער אפליקאנט וואוינט אין די סיטי אוו ניו יארק און אז אלע דאקומענטן איינגעגעבן
און דערקלערונגען געמאכט אויף דעם אפליקאציע זענען וואר לויט מיין בעסטע
וויסנשאפט .איך באשטעטיג אז דורך אונטערשרייבן דעם אפליקאציע טו איך צושטימען
אז אן אויספארשונג זאל ווערן דורכגעפירט דורך די סיטי אוו ניו יארק צו פעסטשטעלן
אדער באשטעטיגן די אינפארמאציע וואס איך האב אריינגעגעבן .איך פארשטיי אז די
אויספארשונג קען איינשליסן צוטריט דורך  IDNYCצו געוויסע אינפארמאציע וועגן
דעם אפליקאנט און/אדער מיך פון די  NYCדעפארטמענט אוו סאושעל סערוויסעס אדער
אנדערע סיטי אגענטורן ,אריינגערעכנט אבער נישט באגרעניצט צו פובליק אסיסטענס
אינפארמאציע.

-

סערטיפיקאציע פון קעירטעיקער וועלכער איז נישט דעם אפליקאנט'ס עלטערן
אדער לעגאלע גארדיען
 .18bאיך באשטעטיג אז איך בין דעם אפליקאנט'ס קעירטעיקער; אז דער אפליקאנט וואוינט
אין די סיטי פון ניו יארק און אז אלע דאקומענטן איינגעגעבן און דערקלערונגען געמאכט
אויף דעם אפליקאציע זענען וואר לויט מיין בעסטע וויסנשאפט .איך באשטעטיג אז דורך
אונטערשרייבן דעם אפליקאציע טו איך צושטימען אז אן אויספארשונג זאל ווערן דורכגעפירט
דורך די סיטי אוו ניו יארק צו פעסטשטעלן אדער באשטעטיגן די אינפארמאציע וואס איך
האב אריינגעגעבן בנוגע מיין אייגענע אידענטיטעט און/אדער וואוינארט .איך פארשטיי אז
די אויספארשונג קען איינשליסן צוטריט דורך  IDNYCצו געוויסע אינפארמאציע וועגן
מיך פון די  NYCדעפארטמענט אוו סאושעל סערוויסעס אדער אנדערע סיטי אגענטורן,
אריינגערעכנט אבער נישט באגרעניצט צו פובליק אסיסטענס אינפארמאציע.

אונטערשריפט פון עלטערן/לעגאלע גארדיען

אפליקאציע באשטעטיגונג ווענדט זיך אויב די דאקומענטן וואס מען האט
אריינגעגעבן זענען גענוג און לעגיטים.
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 IDNYCאפליקאציע אינסטרוקציעס

איר מוזט זיין צוגעשטעלט מיט די פאלגנדע באדינגונגען כדי איינצוגעבן פאר אן  IDNYCקארטל:
 .1כאטש  4פונקטן פון דאקומענטן ,אריינגערעכנט כאטש  3פונקטן וואס באווייזט אידענטיטעט און כאטש איינס וואס באווייזט וואוינארט.
 .2כאטש  1פון די דאקומענטן וואס ווערן אריינגעגעבן מוזן האבן א בילד ,אויסער אויב אפליקאנט ווערט באגלייט דורך א קעירטעיקער.
 .3כאטש  1פון די דאקומענטן וואס ווערן אריינגעבן מוזן האבן אויף זיך די געבורטס-דאטום.
אפגעלאפענע דאקומענטן וועלן נישט ווערן אנגענומען אויסער אויב אויסדרוקלעך פארצייכנט אין די  IDNYCדאקומענט וועגווייזער.
נאר אריגינעלע דאקומענטן און קאפיעס וועלכע זענען סערטיפייד דורך די ארויסגעבנדע אגענטור וועט ווערן אנגענומען; לאמינירטע דאקומענטן וועלן נאר
ווערן אנגענומען אויב זיי זענען אריגינעל ארויסגעגעבן געווארן לאמינירט.
אייניגקייט פון נעמען
די נעמען אויף אלע אייערע דאקומענטן מוזן זיין אין איינשטימונג איינע מיט די אנדערע .די נעמען אויף אייער  IDNYCאפליקאציע מוז זיין די זעלבע ווי די אויף אייער העכסטע
ווערד באווייז פון אידענטיטעט דאקומענט )אזויווי פאספארט ,דרייווער לייסענס ,געבורט שיין ,קאנסולאר  ,IDא.א.וו (.אויסער אויב איר פרעזענטירט א קאורט פארארדענונג,
הייראט שיין ,אדער אן אנדערע גאווערמענט-ארויסגעגעבענע דאקומענט וואס צייגט א געזעצליכע נאמען טויש .אין פאל וואס אן אפליקאנט פרעזענטירט צוויי אידענטיטעט
דאקומענטן וואס זענען ווערד די זעלבע מאס פונקטן ,מוז די  IDNYCאפליקאציע אויסשטעלן די נאמען אויף די דאקומענט וואס האט אויך א בילד.

אפליקאנטן עלטער 10-13
די מינימום עלטער זיך אנצוגעבן פאר אן  IDNYCקארטל איז  .10אלע אפליקאנטן  10-13מוזן זיך אנגעבן מיט א קעירטעיקער וועלכע שרייבט אונטער דעם אפליקאציע.
מען מוז צושטעלן עמערדזשענסי קאנטאקט און מען מעג אויסלאזן אדרעס פון דעם קארטל.

אפליקאנטן עלטער  14-21אן פאטא אידענטיפיקאציע אדער באווייז פון וואוינארט
אן אפליקאנט אין עלטער פון  14-21יאר אן א פאטא אפליקאציע אדער באווייז פון וואוינארט קען זיך איינגעבן אויב ער/זי ווערט באגלייט דורך א קעירטעיקער וואס קען
באווייזן פארבינדונג צו די אפליקאנט .א בארעכטיגטע קעירטעיקער איז געבורט עלטערן ,אדאפטיוו עלטערן ,שטיף עלטערן ,לעגאלע גארדיען ,לעגאלע קאסטאדיען,
פאסטער קעיר עלטערן ,אן אויטאריזירטע איינגעשטעלטע פון די  NYCאדמיניסטראציע פאר קינדער סערוויסעס ) (ACSאדער אן  ACSפאסטער קעיר אגענטור ,אדער
אן ערוואקסענע ספאנסער פון א מינאר ,באשטימט דורך די  .U. Sדעפארטמענט אוו העלטה און היומען סערוויסעס ,אפיס פון רעפיודזשי ריסעטלמענט.

אפליקאנטן מיט דיסעביליטיס אן פאטא אידענטיפיקאציע אדער באווייז פון וואוינארט
נישט קיין חילוק די עלטער ,קען אן אפליקאנט מיט דיסעביליטיס וועלכע האט נישט קיין פאטא אידענטיפיקאציע אדער באווייז פון אדרעס זיך אנגעבן אויב ער/זי ווערט
באגלייט דורך א קעירטעיקער וואס קען צייגן באווייז פון א פארבינדונג צו די אפליקאנט .בארעכטיגטע קעירטעיקערס פאר אפליקאנטן פון סיי וועלכע עלטער רעכנט אריין:
אויטאריזירטע איינגעשטעלטע פון די  NYסטעיט אפיס פאר מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס ) ,(OPWDDדי  NYSדעפארטמענט אוו העלטה )NYS
 ,(DOHדי  NYCדעפאטמענט אוו העלטה און מענטל היגיענע  ,(NYC DOHNH), ACSא דעזיגנירטע  ACSפאסטער קעיר אגענטור ,אדער אן OPWDD, NYS
 DOHאדער  NYC DOHMHפראוויידער ,אריינגערעכנט איינגעשטעלטע פון רעזידענשל קעיר פאסיליטיס וועלכע ווערן געפירט ,זענען סערטיפייד ,לייסענסד אדער
פאנדעד דורך  OPWDD, NYS OMH, NYS DOHאדער  ;NYC DOHMHצוזאמען-וואוינערס פון די אפליקאנט וועלכער איז געווארן באשטימט דורך OPWDD
צו זיין א מענטש מיט א דעוועלאפמענטל דיסאביליטי; אדער אן אפליקאנט'ס סאושעל סעקיוריטי רעפרעזענטעטיוו פעיאי.

אלע אפליקאנטן וואס געבן זיך איין מיט א קעירטעיקער
אן אפליקאנט וואס גיבט זיך איין מיט א קעירטעיקער מוז צושטעלן כאטש  2פונקטן פון דאקומענטן צו באווייזן אידענטיטעט ,אריינגערעכנט געבורטס דאטום .דער אפליקאנט
און קעירטעיקער מוזן אויך צושטעלן באווייזן פון די קעירטעיקער פארבינדונג ווי אויסגערעכנט אין די קעירטעיקער אפטיילונג פון די  IDNYCדאקומענט וועגווייזער .דער
קעירטעיקער מוז באווייזן כאטש  3פונקטן פון דאקומענטן באווייזנדיג זייער אייגענע אידענטיטעט ,אריינגערעכנט פאטא אידענטיפיקאציע .אויב דער אפליקאנט האט נישט
קיין באווייז פון וואוינארט דאקומענט און וואוינט מיט א קעירטעיקער ,קען די קעירטעיקער פעסטשטעלן זייער אייגענע באווייזן פון וואוינארט נוצנדיג איינע פון די וואוינארט
דאקומענטן וואס ווערן אויסגערעכנט אין די  IDNYCדאקומענט מדריך און צושטעלן א באשטימונג אז די אפליקאנט וואוינט מיט די קעירטעיקער .אלע קעירטעיקערס מוזן
אונטערשרייבן די  IDNYCאפליקאציע .איינגעשטעלטע וואס געבן זיך אן אלץ קעירטעיקערס מוזן פרעזענטירן זייער ארבעטער 'IDס.

וואוינארט פאר אפליקאנטן וואס זענען היימלאז אדער איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאט
אן אפליקאנט וועלכע וואוינט אין א שעלטער פאר היימלאזע קען צושטעלן א בריוו מיט די שעלטער'ס אדרעס ,וועלכע דערקלערט אז זיי האבן דארט געוואוינט פאר כאטש
 15טעג און אז די שעלטער ערלויבט רעזידענטן צו בלייבן אין די רעזידענס פאר כאטש  30טעג .די שעלטער אדרעס וועט שטיין אויף די קארטל .אן אפליקאנט וואס האט
נישט קיין היים אדרעס אדער איז אן איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן מוז אויפווייזן וואוינארט אינערהאלב ניו יארק סיטי ,אבער קען דעזיגנירן א נאן-פראפיט
ארגאניזאציע אדער רעליגיעזע אינסטיטוציע וועמען'ס אדרעס וועט שטיין אויף די קארטל אלץ דער אפליקאנט'ס קעיר-אוו אדרעס; אדער ,אויסלאזן אדרעס פון דעם קארטל.
 IDNYCקארטלעך וועלכע האבן נישט אויף זיך אן אדרעס ,אדער וועלכע האבן א קעיר-אוו אדרעס ,קענען מעגליך אין געוויסע פעלער נישט ווערן אנגענומען.
אן אפליקאנט וועלכע שטעלט צו באווייזן אז זיי זענען א טייל פון די  NYSאדרעס קאנפידענשיאליטי פראגראם אדער וואוינט אין א  NYCשעלטער פאר איבערלעבער פון
דאמעסטישע געוואלדטאטן מוזן אויך באווייזן אז זיי וואוינען אין ניו יארק סיטי .זייער  IDNYCקארטל קענען האבן א  ,P.O. Boxאדער אן קיין אדרעס בכלל.

וועטעראן דעזיגנאציע
אויב איר דארפט הילף צו באקומען באווייזן פון אייער מיליטערישע סערוויס ,קען די  NYCדעפארטמענט אוו וועטערענס' סערוויסעס אייך העלפן.
איר קענט זיך פארבינדן מיט זיי אנליין אויף  ,www.nyc.gov/veteransאדער דורך רופן .311

ערזאץ קארטלעך
אן אפליקאציע צו ערזעצן א פארלוירענע ,גע'גנב'עטע ,אדער קאליע-געווארענע קארטל האט א פרייז פון  ,$10אויסער אויב א הארדשיפ וועיווער ווערט אונטערגעשריבן.
איר מוזט צאלן פערזענליך און אריינגעבן אייער ערזאץ אפליקאציע ביי אן  IDNYCדעפארטמענט אוו פינאנץ ענראלמענט צענטער.

ביל דע בלאזיא
מעיאר

