
د IDNYC غوښتنلیک

1. لومړی/ورکړل شوی نوم:

3. وروستنی نوم:

2. منځني نوم او یا لومړنۍ:

4. د زیږون نیټھ:

9. ټیلیفون:  

7. جنس:

8. ایمیل:

5. د سترګو رنګ:

د غوښتنلیک تصویب د سپارولي اسنادو بسیاتوب او مشروعیت پورې اړه لري.

6. لوړوالی:

د عریضھ کونکی معلومات

د غوښتنلیک ډول - یو وټاکئ

--

ندې ټاکل شویX (نھ ښځینھ یا نرینھ)ښځینھانچيفټھ نارینھ

رنګین-رنګخړشینووديتورزرځينصواري / /MM D D Y Y Y Y

10. تر 2 پورې (د ASL پھ شمول) د ژبې ترجیح:  

السلیک  کوونکی  عریضھ  وی) د  مناسب  (کھ  السلیک  پالونکی  د 

ادرس

-- ټیلیفون:  
12. پھ کارت کې د یوې بیړني اړیکې ټاکل (اختیاري):

نوم لومړی  نوم  وروستنی 

11. شمٻره او کوڅھ:

ښار:

بوره (چک ون  ):

زپ کوډ:

BRONXBROOKLYNQUEENSSTATEN ISLAND

Nایالت:  Y

کوڅھ/یونټ/خونھ  پوړ/   /# پارتمان  ا

MANHATTAN

/ /MM D D Y Y Y Y

د نن ورځې نیټھ

زما د IDNYC شمیره ده:

لطفاً پھ روښانھ توګھ چاپ کړئ

ستاسو ایمیل/ تیلیفون بھ یوازې د داخلي موخو لپاره کارول کیږي

د عریضھ کوونکو 10–13 کالو عمرونو لپاره

د والدین یا قانوني ساتونکی تصدیق

13. لومړی/ورکړل شوی نوم:

15. وروستنی نوم:

14. منځني نوم او یا لومړنۍ:

پالونکی

16. ایمیل:
ستاسو ایمیل/ تیلیفون بھ یوازې د داخلي موخو لپاره کارول کیږي

--17. ټیلیفون:

د پالونکی تصدیق څوک چي د عریضھ کوونکی والدین یا قانوني ساتونکی نھ دېد والدین یا قانوني ساتونکی تصدیق

a 18. زه دا اقرار کوم چې زه د عریضھ کوونکی والدین یا قانوني ساتونکی یم; چې عریضھ کونکی 
د نیویارک ښار کې ژوند کوي; او ټول ھغھ اسناد چې وړاندې شوي دي او پھ دې غوښتنلیک باندې 

بیان شوي بیانونھ زما د علم تر ټولو ښھ رښتیا دي. زه د دې غوښتنلیک پھ السلیک کولو سره دا 
تصدیق کوم چې زه د نیویارک ښار لخوا ترسره شوي تحقیقاتو سره موافق یم چې وړاندې شوي ھر 
معلومات تایید یا تصدیق کړم. زه پوھیږم چې دا تحقیق ممکن د IDNYC لخوا عریضھ کوونکی پھ 

اړه ځیني معلوماتو تھ السرسی ولري او/یا د NYC د ټولنیز خدماتو ادارې یا د نورو ښارونو 
آژانسونو څخھ د زما ځان پھ اړه ځینې معلوماتو تھ السرسی ولري، شامل دي خو د عامھ مرستې 

معلوماتو پورې محدود ندي.

b 18. زه دا اقرار کوم چې زه د عریض کوونکی پالونکی یم; عریضھ کونکی د نیویارک ښار کې 
ژوند کوي او ټول ھغھ اسناد چې وړاندې شوي دي او پھ دې غوښتنلیک باندې بیان شوي بیانونھ زما د 
علم تر ټولو ښھ رښتیا دي. زه د دې غوښتنلیک پھ السلیک کولو سره دا تصدیق کوم چې زه د نیویارک 

ښار لخوا ترسره شوي تحقیقاتو سره موافق یم چې د خپل ځان او یا د استوګنې پھ اړه د وړاندې شوي 
معلوماتو تایید یا تصدیق وکړم. زه پوھیږم چې دا تحقیق ممکن د IDNYC لخوا د NYC د ټولنیز 

خدماتو ادارې یا د نورو ښارونو آژانسونو څخھ زما پھ اړه ځینې معلوماتو تھ السرسی ولري، شامل دي 
خو د عامھ مرستې معلوماتو پورې محدود ندي.

دلتھ وګورئ    کھ تاسو نھ غواړئ چې ادرس ستاسو پھ کارت ښکاره شي. 

نوی غوښتنلیک:

اوسمھالیز کارت: زه د خپل کارت پھ اړه معلومات تازه کولو تھ اړتیا لرم. (د داخلٻدنې مرکز تھ زوړ IDNYC کارت راوړي.) 

نوی توب (کارت بھ د 60 ورځوپھ دننھ ختم شي یا لھ 6 میاشتو څخھ لږ دمخھ ختم شو.)

کارت بدل کړئ: ورک شوی / غال شوی / خراب شوی / ویجاړ شوی (د 10$ بدیل فیس شتون لري تر څو عریضھ کوونکي د سختۍ معافیت السلیک کړي نھ وي. تاسو کولی شئ د دې غوښتنلیک وړاندې کولو مخکې اناالئن
پیسې ورکړئ. پھ شخصی پیسو ورکولو لپاره، تاسو باید دا غوښتنلیک د IDNYC داخلٻدنې مرکز کې وسپاري چې د مالیې چارو دقتر پھ څانګھ کې موقعیت لري. د نورو معلوماتو لپاره، www.nyc.gov/idnyc وګورئ.)

کارت لھ 6 میاشتو څخھ ډیر دمخھ ختم شو.

بیا غوښتنلیک: (ھیڅکلھ کارت نھ دی ترالسھ شوی او بیا غوښتنھ کولو تھ اړتیا لري.)

د لومړي IDNYC غوښتنلیک.
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تاسو باید د IDNYC کارت د غوښتنې لپاره دا الندې معیار پوره کوئ:

د IDNYC غوښتنلیک الرښوونې

د نومونو مطابقت 

د عریضھ کوونکی عمرونھ 10-13

د عکس پیژندنھ یا د ھستوګنځۍ ثبوت پرتھ د معیوبوالي سره غوښتنلیکونھ 

د پالونکی سره د ټولو عریضھ کوونکو غوښتنھ کول 

د عریضھ کوونکی لپاره ھستوګنځۍ څوک چې بې کور دې یا د کورني تاوتریخوالی ژوند کوونکی

د IDNYC کارت تمدیدول

ستاسو پھ ټولو اسنادو نومونھ باید د یو بل سره مطابقت ولري. ستاسو د IDNYC پھ غوښتنلیک نوم باید د ھویت د سند تر ټولو لوړ ارزښت ثبوت پھ څیر وي (لکھ ستاسو پاسپورت، د موټر چلولو 
الئسنس، د زیږون تصدیق نامھ، د قونسلګرۍ ID، او داسې نور) ترڅو تاسو ھم د محکمې حکم، د واده تصدیق نامھ، یا بل کوم حکومت خپور کړی سند کوم چې د قانوني نوم بدلون رامنځتھ کوي 

وړاندې کړئ. پھ ھغھ صورت کې چې یو عریضھ کوونکی دوه پیژندنی اسنادو وړاندیز کوي کوم چې د مساوي شمٻرو ارزښت لري، د IDNYC غوښتنلیک باید ھغھ نوم پھ ھغھ سند کې ښکاره کړي 
چې عکس پکې شامل وي. 

د IDNYC کارت غوښتنی لپاره لږ تر لږه عمر 10 دی. ټول د 13-10 عریضھ کوونکی باید د یو پالونکی سره غوښتنلیک ورکړي څوک چې غوښتنلیک السلیک کړي. باید بیړني اړیکې چمتو 
کړي او ممکن د کارت څخھ پاتې پریښودل شي.

د عمر پرتھ، یو معیوبیت لرونکی عریضھ کوونکی څوک چې د عکس پیژندنې یا د ھستوګنځۍ ثبوت نھ لري کیدای شي غوښتنھ وکړي کھ د پالونکی سره ملګری شي څوک چې عریضھ کوونکی 
سره د اړیکو ثبوت څرګندولې شی. د ھر عمر عریضھ کوونکی لپاره د مستحق پالونکي شملوي: د پراختیایی معیوبوالی خلکو لپاره د NY نیویارک ایالت دفتر څخھ واکمن کارکوونکی 

(OPWDD)، د NYS د روغتیایی اداره (NYS DOH)، د نیو یارک ایالت د دماغي روغتیا دفتر (NYS OMH)، د NYC د روغتیا او دماغي روغتیایی څانګھ (NYC DOHMH)ا، 
ACS، یو ټاکل شوي ACS رضاعی پاملرنی آژانس، یا یو OPWDD, NYS DOH یا NYS DOHMH چمتو کوونکی، پھ شمول د استوګنې د پاملرنې اسانتیاوي عملي شوي، تصدیق 

شوي، اجازه لرونکی، یا OPWDD ،NYS OMH ، NYS DOH ، NYC DOHMH لخوا تمویل شوي؛ د عریضھ کوونکی ھمخوبي څوک چې د OPWDD لخوا معلومھ شوی وي چې د 
پراختیایي معیوبیت یو کس وي; یا دیوه غوښتونکي د ټولنیز امنیت استازی تادیھ کوونکی.

یو عریضھ کوونکی چې د یو پالونکی سره غوښتنھ کوي باید لږترلږه دوه ټکي اسناد چمتو کړی چې پیژندنې ثبت کوي پھ شمول د زیږون نیټې. عریضھ کوونکی او پالونکی بھ ھم باید د پالونکی د 
اړیکو ثبوت وړاندې کړي لکھ څنګھ چې د IDNYC سند الرښود پھ پالونکی برخھ کې لیست شوی. پالونکی بھ باید لږترلږه 3 ټکي اسناد چمتو کړي چې خپلھ پیژندنھ ثابت کوي، پھ شمول د عکس 
پیژندنھ. کھ چیرې عریضھ کونکی د استوګنځۍ سند ثبوت ونھ لري او د پالونکی سره ژوند کوي، پالونکی کولی شي د IDNYC سند پھ الرښود کې لست شوي د استوګنځۍ اسنادو څخھ پھ کارولو 
سره د استوګني خپل ثبوت چمتو کړي او یو تصدیق بھ چمتو کوي چي عریضھ کوونکی د پالونکی سره ژوند کوي. ټول پالونکی باید د IDNYC غوښتنلیک السلیک کړي. ھغھ کارکوونکی چې د 

پالونکی پھ توګھ کار کوي باید د خپل کارکوونکی IDs بھ وړاندې کړي. 

یو عریضھ کوونکی چې پھ بې کوره پناګاه کې ژوند کوي کولی شي د پناګاه پتھ د یو لیک سره چمتو کړي، او دا بیانوي چې دوی ھلتھ لږترلږه 15 ورځې ژوند کړئ او دا چې پناګاه اوسیدونکو تھ 
اجازه ورکوي چې لږترلږه 30 ورځې لپاره پھ استوګنځۍ کې پاتې شي. د پناګاه پتھ بھ پھ کارت ښکاره وي. یو عریضھ کوونکی چې د کور پتھ نھ لري یا د کورني تاوتریخوالی ژوند کوي باید د 

نیویارک ښار دننھ د استوګنځۍ ثابتول اړین دي، خو کیدای شي یو غیر انتفاعم سازمان یا مذھبي موسسھ وګڼل شي د کوم چې پتھ بھ د عریضھ کوونکی د پاملرنې پتې پھ کارتونو کې ښکاره شي؛ یا، 
د کارت څخھ پتې پریښودل شی. د IDNYC کارتونھ کوم چې پتھ نھ ښکاره کوي، یا کوم چې د پاملرنې پتھ ښکاره کوي، ممکن پھ ځینو حااللتو کې ونھ منل شي.

یو عریضھ کوونکی څوک چې ثبوت وړاندې کوي چې د NYS پتې د اعتبار وړ پروګرام برخھ ده یا پھ یو NYC پناګاه کې د کورنۍ تاوتریخوالي ژغورنې لپاره ژوند کوي باید دا ثابتھ کړي چې 
دوی پھ نیویارک ښار کې ژوند کوي. د دوی IDNYC کارت کولی شي د PO پوکس، یا ھیڅ پتھ پھ ټولو کې وه ښایي. 

د IDNYC کارتونھ د کارت لھ ختمیدو څخھ 60 ورځې دمخھ د تمدیدولولپاره اعتبار لري. د تمدید موده د کارت ختمیدو څخھ 60 ورځې دمخھ پیلٻږې او لھ 6 میاشتو وروستھ پای تھ رسیږي. 
 IDNYC یوھغھ سړی چې لھ تیریدو څخھ 6 میاشتې ډٻروروستھ د کارت غواړي د کارت نوي غوښتونکي پھ توګھ بھ ورسره چلند شي. مھرباني وکړئ د کارت پھ تمدید کولو کې د مرستې لپاره د

د نوم لیکنې مرکز څخھ لیدنھ وکړئ.

1. لږترلږه د 4 ټکي اسناد، پھ شمول لږترلږه 3 ټکي د ھویت ثابتونھ او لږ تر لږه 1 استوګنځۍ ثابتونھ کوي.
2. لږترلږه وړاندي شوي اسنادو څخھ باید یو عکس ولري، تر ھغھ عریضھ کوونکی د پالونکی لخوا ملتیا لري.

3. لږترلږه د وړاندی شوي اسنادو څخھ یو سند باید د زیږیدنې نیټھ ولري.
ھیڅ وخت ختم شوی اسناد بھ ونھ منل شي، تر ّھغھ پھ ځانګړې توګھ د IDNYC سند الرښود کې ذکر شوي.

یواځې اصلي اسناد او کاپیانی د صادر کونکي ادارې لخوا تصدیق شوي بھ ومنل شي؛ یواځي بندیز شوي اسناد بھ ھغھ وخت ومنل شي کلھ چې دوی پھ یوه بندیز شوي حالت کې صادر شوي وی.

Eric Adams
Mayor

د پالونکی سره د ټولو عریضھ کوونکو غوښتنھ کول 

د بدلولو کارتونھ 

د ورک شوي، غال شوي، یا خراب شوي یو کارت د بدلولو لپاره یوغوښتنلیک 10$ فیس لري، مګر غوښتونکی پر مشکل معافیت السلیک کړي یا دا ثابتولو لپاره چې د دوی کارت غال شوی و 
رسمي سند ولري.  د کارتونود بدلولو لپاره تادیات باید د IDNYC څانګې د مالي چارو د نوم لیکنې مرکز تھ ورکړل شي.




