
નવા અરજદાર: આ માર� પ્રથમ IDNYC અર� છે.

(ન�ધણી ક�ન્દ્ર પર �ૂ�ુ ંIDNYC કાડર્ લાવ�ુ ંજ�ર� છે.)

પ્રમાણીકરણ

IDNYC અર�

સરના�ું

14. કાડર્ પર તાક�દનો સપંકર્  િન�કુ્ત કરો: (વૈક�લ્પક)

કાડર્ અપડ�ટ કરો: મને મારા કાડર્ િવશે અપડ�ટ મા�હતીની જ�ર છે. 

�રન્�અૂલ

કાડર્ બદલો: મા�ંુ IDNYC કાડર્ ખોવાઈ/ચોરાઈ/ક્ષિતગ્રસ્ત થયેલ/નષ્ટ થયેલ છે (બદલી માટ� ફ� $10 છે, િસવાય ક� અરજદાર� હાડર્િશપ જતી કરવા માટ� સહ� ન કર� હોય. તમે આ અર� 
સબિમટ કરતા પહ�લા ંઑનલાઇન �કુવી શકો છો. �બ� મળ�ને �કૂવણી કરવા માટ�, IDNYC �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ ફાઇનાન્સ એનરોલમેન્ટ સેન્ટર પર તમાર� તમાર� અર� સબિમટ કરવી જ�ર� છે. વ� ુ
િવગતો માટ�, www.nyc.gov/idnyc ની �લુાકાત લો.)

1. પ્રથમ/આપેલ નામ(મો):

મારો IDNYC નબંર આ છે:

3. અટક:

2. મધ્ય નામ અથવા આદ્યાક્ષર:

4. જન્મ તાર�ખ:

9. ફોન:

7. �લ�ગ:

8. ઇમેઇલ:

5. �ખનો રંગ:

પ્રથમ નામ અટક

અર�ની મ�ૂંર� સબિમટ કર�લા દસ્તાવેજોની પયાર્પ્તતા અને િનયિમતતા પર આધા�રત છે.

6. �ચાઈ:

અરજદાર િવશેની મા�હતી

અર�નો પ્રકાર - એક પસદં કરો

--

/ /

--ફોન:  

ફર� અર� કરવી: મને �ાર�ય કોઈ કાડર્ પ્રાપ્ત થ�ુ ંનથી અને ફર� અર� કરવી જ�ર� છે.

�ટ �ચ
�ી િન�કુ્ત કર�લ નથી��ુુષ

કથ્થઈ બદામી રંગ કાળો વાદળ� લીલો રાખોડ� િવિવધ-રંગ

જો તમે અમે�રકન લશ્કર� દળ (U.S. Armed Forces), નેશનલ ગાડર્ (National Guard), અથવા અનામત (Reserves), 
દળમા ંસેવા આપી �કૂ�લા પીઢ વ્ય�ક્ત હો અને કાડર્ની આગળ "વટેરન" એ�ુ ંિપ્રન્ટ કરાવવા માગંતા હો તો અહ� ચોકડ� કરો.

મમ �દ �દ વ વ વ વ

10. ભાષા પસદંગીઓ (ASL સ�હત):

11. દળમા ંસેવા આપી �કૂ�લ વ્ય�ક્ત:

15. અરજદાર અને સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત�ુ ંપ્રમાણીકરણ (જો લા� ુપડ� ુ ંહોય): �ુ ંખાતર� આ�ુ ં� ંક� અરજદાર ન્�યૂોકર્ િસટ�મા ંરહ� છે અને સબિમટ કર�લા બધા દસ્તાવજેો અને અર� પર લખેલા િવધાનો
માર� શ્રષે્ઠ સમજ �જુબ સાચા છે. �ુ ંપ્રમા�ણત ક�ંુ � ંક� આ અર� પર સહ� કર�ને �ુ ંમ� સબિમટ કર�લી મા�હતી ચકાસવા અથવા તેની ��ુષ્ટ કરવા માટ� ન્�યૂોકર્ િસટ� દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવતી તપાસ સાથ ે
સમંત થા� �.ં �ુ ંસમ�ુ ં� ંક� આ તપાસમા ંલોક સહાયતા મા�હતી સ�હત, NYC �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ સોિસઅલ સિવ�િસસ અથવા અને િસટ� એજન્સીઓ પરની મારા િવશનેી અ�કુ મા�હતીની IDNYC દ્વારા 
ઍક્સેસ સામેલ હોઈ શક� છે પણ આટ�ુ ંનથી.

અરજદારની સહ� સભંાળ રાખનારની સહ� (જો લા� ુપડ� ુહોય) 

/ /મમ �દ �દ વ વ વ વ

દાતાની સમંિત માટ� સહ�:

/ /મમ �દ �દ વ વ વ વ

12. ડોનેટ લાઈફ ર�સ્ટ્ર� (Donate Life Registry): ન્�યૂોકર્ સ્ટ�ટ �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ હ�લ્થ (NYS DOH) ની ડોનેટ લાઈફ ર�સ્ટ્ર�મા ંદાખલ થવા માટ� "હા"ના ખાના પર િનશાન કરો અને તમારા
નામની સહ� કરો. તમે પ્રમા�ણત કરો છો ક� તમે 16 વષર્ ક� તેથી વ� ુ�મરના છો; પ્રત્યારોપણ, સશંોધન અથવા બનંે માટ� તમારા બધા �ગો અને કોિશકાઓ�ુ ંદાન કરવા માટ� સમંિત આપો છો; િસટ� ઑફ 
ન્�યૂોકર્ને તમા�ંુ નામ અને ઓળખપાત્ર મા�હતી NYS DOH મા ંપ્રવશે માટ� રવાના કરવા માટ� મ�ૂંર� આપો છો; અને સમવાય ર�તે િનયિંત્રત �ગ દાન સગંઠનો અને NYS નો પરવાનો ધરાવતી કોિશકા 
અને આઇ બ�ક અને હો�સ્પટલોને તમારા �તૃ્� ુવખતે આ મા�હતીની પહ�ચને માન્ય કરવા NYS DOH ને સ�ા આપો છો. તમારા કાડર્ની આગળના ભાગ પર "�ગદાતા" િપ્રન્ટ કરવામા ંઆવશ.ે લાયક 
હોવા માટ� તમારા કાડર્મા ંસરના�ુ ંહો�ુ ંજ�ર� છે. તમે NYS DOH તરફથી ��ુષ્ટ પત્ર અને વધારા�ુ ં��ુષ્ટકરણ મેળવશો � તમારા દાનને મયાર્�દત કરવાની તક �રૂ� પાડશ.ે

�ુ ંતમાર� �મર 16 વષર્ અથવા તેનાથી વ� ુછે અને ડોનેટ લાઇફ ર�જસ્ટ્ર�મા ંમા�ંુ નામ ઉમેરવા માગંો છો? હા:

IDNYC-1b (GU)  Rev. 7/18

13. નબંર અને સ્ટ્ર�ટ:

શહ�ર:

બૉરો (  એક તપાસો):

�ઝપ કોડ:રા�ય:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y

Apt. # / Fl. / Ste. / Unit / Rm. 

MANHATTAN

આજની તાર�ખ

�ૃપા કર�ને સ્પષ્ટ દ�ખાય તે ર�તે �દુ્રણ કરો

તમારા ઇમેઇલ/ફોનનો ઉપયોગ માત્ર �ત�રક બાબતો માટ� જ કરવામા ંઆવશે

14 વષર્ ક� તેથી વ� ુવયના અરજદાર માટ�

Gujarati



IDNYC કાડર્ માટ� અર� કરવા તમાર� નીચે આપેલ માપદંડની �િૂત� કરવી જ�ર� છે:

Bill de Blasio
મયેર

IDNYC અર� માટ�ની �ચૂનાઓ

નામની �સુગંતતા  

અરજદારની આ� ુ10-13

ફોટો ઓળખ અથવા રહ�ઠાણના �રુાવા િવનાના 14-21 વષર્ની �મરના અરજદારો 

ફોટો ઓળખ અથવા રહ�ઠાણના �રુાવા િવનાના િવકલાગં અરજદારો

સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત સાથે અર� કરનાર બધા અરજદાર 

બેઘર હોય અથવા ઘર�� ુ�હ�સાનો ભોગ બનેલ હોય એવા અરજદાર માટ� રહ�ઠાણ

વેટરનનો હોદ્દો 

બદલી કાડર્ 

1. દસ્તાવેજના ઓછામા ંઓછા 4 પૉઇન્ટ �મા ંઓળખ સા�બત કરતા ઓછામા ંઓછા 3 પૉઇન્ટ અને રહ�ઠાણ સા�બત કરતો ઓછામા ંઓછો 1 પૉઇન્ટ સામેલ છે.
2. સબિમટ કર�લ દસ્તાવેજનો ઓછામા ંઓછો 1 પૉઇન્ટ ઓળખ ધરાવતો હોવો જોઈએ, િસવાય ક� અરજદાર સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત સાથે આવ્યો ન હોય.
3. સબિમટ કર�લ ઓછામા ંઓછા 1 દસ્તાવેજમા ંજન્મ તાર�ખ હોવી જોઈએ.
IDNYC દસ્તાવેજ ગાઇડમા ંિવશેષ�પે દશાર્વેલ ન હોય ત્યા ં�ધુી સમયસીમા સમાપ્ત થયેલ દસ્તાવેજો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�.
ફક્ત �ળૂ દસ્તાવેજો અને �ર� કરનારા એજન્સી �ારા �મા�ણત નકલો જ સમિથ�ત છે; લેિમનેટ કર�લ દસ્તાવેજોને તે �ળૂ�પે લેિમનેટ કરવામા ંઆવ્યા હતા તે �સ્થિતમા ં
�ર� કરવામા ંઆવે તો સ્વીકાયર્ છે.

તમારા બધા દસ્તાવેજો પરના નામો એક બી� સાથે મળતા આવવા જોઈએ. તમારા IDNYC અરજદાર�ુ ંનામ ઓળખના દસ્તાવેજના સૌથી વ� ુમહત્વ�ણૂર્ �રુાવા પર હોય 
તે સમાન હો�ુ ંજોઈએ (�મ ક� તમારો પાસપોટર્ , �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ, જન્મ�ુ ં�માણપ�, કાઉન્સેલર ID વગેર�) િસવાય ક� તમે અદાલતનો આદ�શ, લગ્ન�ુ ં�માણપ� અથવા 
સરકાર �ારા �ર� બીજો દસ્તાવેજ ક� � કાયદ�સર નામ ફ�રફાર િસ� કરતો હોય તે ર�ૂ ન કરો. અરજદાર ઓળખ માટ� બે દસ્તાવેજો ર�ૂ કર� અને તે બ�ેના પોઇન્ટ�ુ ં�લૂ્ય 
સમાન સખં્યામા ંઆવે છે એવા �કસ્સામા,ં IDNYC અર� પર ફોટો સાથેના દસ્તાવેજમા ંછે તે નામ દ�ખા�ુ ંજોઈએ.

ફોટો ઓળખ અથવા િનવાસના �રુાવા િવના 14-21 વષર્ની �મરના અરજદાર જો તેમની સાથે સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્તને લાવે ક� � અરજદાર સાથેના સબંધંનો �રુાવો 
દશાર્વી શક� તેઓ અર� કર� શક� છે. એક પા� સભંાળ રાખનાર લોકોમા ંજન્મ આપનાર માતા-િપતા, દ�ક લેનાર માતા-િપતા, સાવકા માતા-િપતા, કા�નૂી પાલક, કા�નૂી 
સરંક્ષક, ફોસ્ટર ક�ર પાલક, NYC એડિમિનસ્ટ�શન ફોર �ચલ્�ન સિવ�િસસ (ACS) ના અિધ�ૃત કમર્ચાર� અથવા ACS ફોસ્ટર ક�ર એજન્સી અથવા સગીરના વ�રષ્ઠ �ાયોજક, 
�.ુએસ. �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ હ�લ્થ અને �મુન સિવ�િસસ �ારા િન�કુ્ત વ્ય�ક્ત, ઑ�ફસ ઑફ �રફ��ુ ર�સેટલમ�ટ

સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત સાથે અર� કરનાર અરજદાર� ઓળખ સા�બત કરતા હોય એવા ઓછામા ંદસ્તાવેજના 2 પૉઇન્ટ �દાન કરવા જ�ર� છે. અરજદાર અને સભંાળ 
રાખનાર વ્ય�ક્તએ IDNYC દસ્તાવેજ ગાઇડના સભંાળ રાખાનરા િવભાગમા ં��ૂચબ� �જુબ સભંાળ રાખનાર સાથે સબંધંનો �રુાવો પણ �દાન કરવો જ�ર� છે. સભંાળ 
રાખનાર વ્ય�ક્તએ ફોટો અળખ સ�હત, દસ્તાવેજના ઓછામા ં3 એવા પોઇન્ટ �દાન કરવા જ�ર� છે ક� � તેમની ઓળખ સા�બત કરતા હોય. જો અરજદાર પાસે િનવાસના 
�રુાવાનો દસ્તાવેજ ન હોય અને સભંાળ રાખનાર સાથે રહ�તા હોય, તો સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત IDNYC દસ્તાવેજ સબંિંધત ગાઇડમા ં��ૂચબ� િનવાસના �રૂવામાથંી કોઈ 
એક �રૂાવાનો ઉપયોગ કર�ને તેનો પોતાના િનવાસનો �રૂાવો આપી શક� છે અને �માણપ� �દાન કર� શક� છે ક� અરજદાર સભંાળ રાખનાર સાથે રહ� છે. સભંાળ રાખનાર 
બધી વ્ય�ક્તએ IDNYC અર� પર સહ� કરવી જ�ર� છે. સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત તર�ક�ની સેવા બ�વનારા કમર્ચાર�ઓએ તેમ�ુ ંકમર્ચાર� ID ર�ૂ કર�ુ ંજ�ર� છે.

શેલ્ટર હોમમા ંરહ�તા હોય એવા અરજદાર શેલ્ટરના સરનામા સાથે તે જણાવતો પ� �દાન કર� શક� છે ક� તેમણે ઓછામા ંઓછા 15 �દવસ માટ� તેમને રહ�વાની સગવડ આપી 
છે અને તે ક� શેલ્ટર ઓછામા ંઓછા 30 �દવસ માટ� િનવાસ પર રહ�વાની મ�ૂંર� આપે છે. કાડર્ પર શેલ્ટર�ુ ંસરના�ુ ંદ�ખાઈ શક� છે. અરજદાર ક� �ના ઘરના સરનામાનો 
અભાવ છે અથવા ઘર�� ુ�હ�સાનો ભોગ બનેલ છે તેણે ન્� ૂયોકર્ િસટ�મા ંિનવાસ કરતા હોવા�ુ ંિસ� કર�ુ ંજ�ર� છે, પણ એક �બનલાભાથ� સસં્થા અથવા ધાિમ�ક સસં્થા િન�કુ્ત 
કર� શક� છે ક� ��ુ ંસરના�ુ ંઅરજદારના ઉફ� સરનામા તર�ક� કાડર્ પર દ�ખાશે; અથવા કાડર્માથંી સરના�ુ ંકાઢ� નાખો. IDNYC કાડર્ ક� �ના પર સરના�ુ ંદ�ખા� ુ ંન હોય અથવા 
�ના પર ઉફ� સરના�ુ ંહોય, તેને અ�કુ પ�ર�સ્થિતઓમા ંસ્વીકાર� શકાય છે.

અરજદાર ક� �ઓ �રુાવો આપે ક� તેઓ NYS એ��સ કો�ન્ફડ�ન્સયલી �ો�ામના ભાગ છે અથવા ઘર�� ુ�હ�સનો ભોગ બનવા બદલ NYC શેલ્ટરમા ંરહ� છે તેમણે પણ એ 
સા�બત કર�ુ ંજ�ર� છે ક� તેઓ ન્�યૂોકર્ િસટ�મા ંરહ� છે. તેમના IDNYC કાડર્ પર પો.ઓ. બોક્સ દ�ખાય શક� છે અથવા �બલ�ુલ સરના�ુ ંઆપે�ુ ંન હોઈ શક�.

જો તમાર� લશ્કર� સેવાનો �રુાવો મેળવવામા ંતમને મદદની જ�ર હોય તો વેટરન્સ’નો NYC િવભાગ મદદ કર� શક� છે.
www.nyc.gov/veterans પર તેનો ઑનલાઇન અથવા 311 પર કૉલ કર�ને સપંકર્ કર� શકો છો.

ખોવાયેલ, ચોરાયેલ અથવા ક્ષિત�સ્ત કાડર્ બદલવાની અર� માટ� $10 �લુ્ક છે, િસવાય ક� હાડર્િશપ જતી કરવા માટ� સહ� ન કર� હોય.
ઑનલાઇન �કુવણી કરવા માટ�, www.nyc.gov/idnyc ની �લુાકાત લો. �બ� મળ�ને �કૂવણી કરવા માટ�, IDNYC �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ ફાઇનાન્સ એનરોલમેન્ટ સેન્ટર 
પર તમાર� અને બદલી માટ�ની તમાર� અર� સબિમટ કરવી જ�ર� છે.

�મરને ધ્યાનમા ંલીધા િવના, િવકલાગં અરજદાર ક� �ની ફોટો ઓળખ અથવા સરનામાનો �રુાવો �ટૂ� છે તેઓ જો અરજદાર સાથેના સબંધંનો �રુાવો દશાર્વી શક� તેવી 
સભંાળ રાખનાર વ્ય�ક્તની સાથે આવ્યા હોય તો તેઓ અર� કર� શક� છે. કોઈપણ �મરના અરજદારો માટ� પા� સભંાળ રાખનારમા ંઆનો સમાવેશ થાય છે: OPWDD, 
NYS OMH, NYS DOH અથવા NYC DOHMH �ારા સચંા�લત, �મા�ણત, લાઇસન્સ �ાપ્ત અથવા ફંડ �ાપ્ત ર�િસડ��ન્સયલ ક�ર ફ�િસ�લટ�ના કમર્ચાર�ઓ સ�હત, NY 
સ્ટ�ટ ઑ�ફસ ફોર પીપલ વીથ ડ�વલપમેન્ટ �ડસે�બ�લટ� (OPWDD), NYS �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ હ�લ્થ (NYS DOH), ન્� ૂયોકર્ સ્ટ�ટ ઑ�ફસ ઑફ મેન્ટલ હ�લ્થ (NYS OMH),
NYC �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ હ�લ્થ એન્ડ મેન્ટલ હાઇ�જન (NYC DOHMH), ACS, િન�કુ્ત ACS ફોસ્ટર ક�ર એજન્સીના અિધ�તૃ કમર્ચાર�ઓ અથવા OPWDD, NYS DOH
અથવા NYC DOHMH �દાતા; અરજદારની સાથે રહ�નાર �ને OPWDD �ારા િવકાસાત્મક િવકલાગંતા ધરાવતી વ્ય�ક્ત હોવાનો િનણર્ય કરવામા ંઆવેલ હોય; અથવા 
અરજદારના સોિશયલ િસ��ુરટ� પ્રિતિનિધ �કુવણીકાર.

IDNYC કાડર્ માટ� અર� કરવાની ન્�નૂતમ �મર 10 વષર્ છે. 10-13 વષર્ના તમામ અરજદાર� અર� કરનાર સભંાળ રાખતી વ્ય�ક્ત સાથે અર� કરવી જ�ર� છે. તાક�દ સપંકર્ 
�દાન કરવો જ�ર� છે અને કાડર્માથંી સરના�ુ ં�ૂર કર� શક� છે.
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