
IDNYC دلیل وثائق مقدم طلب
:IDNYC یجب أن تستوفي المعاییر التالیة للتقدم بطلب بطاقة

1.  ما ال یقل عن 4 نقاط من الوثائق تشمل على األقل 3 نقاط تثبت الھویة ونقطة واحدة على األقل تثبت محل اإلقامة في مدینة نیویورك. 
2. یجب أن تحتوي وثیقة واحدة على األقل من الوثائق الُمقدَّمة على صورة، ما لم یصحب المتقدم بالطلب أحد القائمین على الرعایة.

3. یجب أن تحتوي وثیقة واحدة على األقل من الوثائق الُمقدَّمة على تاریخ المیالد.
4. یجب أن ال یقل عمر مقدم الطلب عن 10 أعوام لیقّدم طلبًا للحصول على بطاقة IDNYC. یجب أن یصحب مقدمي الطلبات الذین تتراوح أعمارھم بین 10 و13 عاًما 

    أحد القائمین على رعایتھم للتوقیع على طلب التقدیم بالنیابة عنھم. للمزید من المعلومات، یُرجى الرجوع إلى الجزء الخاص بالقائم على الرعایة في الصفحة 2 من ھذه الوثیقة. 

لن یتم قبول أي وثائق منتھیة الصالحیة إال إذا ورد ذكرھا تحدیًدا في الجزء التالي.
سیتم قبول الوثائق األصلیة والنسخ المعتمدة من جھة اإلصدار فقط؛ ولن یتم قبول المستندات المغلفة إال في حالة إصدارھا في األصل في ھذه الحالة.

یمكنك استخدام الوثائق الُمدرجة أدناه للتقدم بطلب الحصول على بطاقة IDNYC الخاصة بك.
یتم قبول الوثائق التي تحمل عالمة نجمة (*) كإثبات لتاریخ المیالد. 

.WWW.NYC.GOV/IDNYC وھو IDNYCلمزید من المعلومات یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني الخاص بـ
 .IDNYC لالطالع على تعلیمات التقدم بالطلبات، یُرجى االطالع على الجزء الخلفي من طلب

وثائق النقاط األربعة (4) - إثبات الھویة ومحل اإلقامة
رخصة القیادة الصادرة من إدارة المركبات ذات المحركات بوالیة نیویورك (NYS DMV)، أو   •

رخصة المتعلم، أو بطاقة ھویة غیر السائق مع عنوان اإلقامة الحالي بمدینة نیویورك. تُقبل الرخصة 
أو التصریح أو بطاقة الھویة منتھیة الصالحیة الصادرة من NYS DMV إذا تم تقدیمھا مع رخصة 

مؤقتة أو تصریح مؤقت أو بطاقة ھویة مؤقتة من DMV غیر منتھیة الصالحیة تحمل نفس رقم 
الھویة.*

رخصة قیادة صادرة من وزارة الخارجیة األمریكیة أو بطاقة ھویة غیر السائقین توضح عنوان   •
اإلقامة الحالي بمدینة نیویورك*

بطاقة IDNYC موضح بھا عنوان المنزل الحالي*  •
رخصة مسدس محدودة من إدارة شرطة مدینة نیویورك (NYPD) توضح عنوان اإلقامة الحالي   •

بمدینة نیویورك.*
طلب بطاقة IDNYC للمدارس المتوسطة بتوقیع القائم على الرعایة یتم تقدیمھ لدى التسجیل في   •

المدرسة والتحقق منھ من جانب DOE (وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة)

وثائق النقاط الثالثة (3) - إثبات الھویة
جواز سفر أمریكي أو بطاقة جواز سفر أمریكیة*  •

جواز سفر أجنبي (یمكن قراءتھ آلیًا)*  •
رخصة قیادة صادرة من والیة أمریكیة أو بطاقة ھویة لرخصة متعلم قیادة مزودة بصورة*  •

بطاقة ھویة صادرة من والیة أمریكیة*  •
بطاقة اإلقامة الدائمة األمریكیة (البطاقة الخضراء)*  •

شھادة المواطنة / شھادة التجنس األمریكیة*  •
أوراق اعتماد أمریكیة للبحارة التجاریین*  •

رخصة قیادة صادرة من وزارة الخارجیة األمریكیة أو بطاقة ھویة غیر السائقین ال توضح عنوان المنزل الحالي*  •
بطاقة ھویة الجناة المفرج عنھم الصادرة من إدارة التصحیحات واإلشراف المجتمعي  •

(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS)
بوالیة نیویورك (مؤرخة خالل عام)*

بطاقة ھویة المرور اآلمن للمحامین من نظام المحاكم الموحدة بوالیة نیویورك*  •
بطاقة الوصول المشترك (لألفراد العسكریین الذین ما زالوا في الخدمة أو المتقاعدین أو من ھم ضمن   •

قوات االحتیاط)*
تصریح عمل ساٍر من الوالیات المتحدة*  •

بطاقة ھویة قبیلة أمریكیة*  •
بطاقة التحویل اإللكتروني للمخصصات (EBT) من والیة نیویورك / بطاقة معلومات المخصصات   •

المشتركة (Common Benefit Information Card, CBIC) مزودة بصورة*
• بطاقة IDNYC غیر موضح بھا عنوان المنزل الحالي*

وثائق النقطتین (2) - إثبات الھویة
• جواز سفر أجنبي (ال یمكن قراءتھ آلیًا)*

• جواز سفر أمریكي أو بطاقة جواز سفر أمریكیة منتھیة الصالحیة (منتھي الصالحیة حتى
3 سنوات؛ یمكن قراءتھ آلیًا)*

• جواز سفر أجنبي منتھي الصالحیة (منتھي الصالحیة حتى 3 سنوات؛ یمكن قراءتھ آلیًا)*
• بطاقة الھویة القنصلیة*

• بطاقة ھویة المحاربین القدامى األمریكیین الصادرة من إدارة المحاربین القدامى 
(Veterans Administration, VA)

VA بطاقة الھویة الصحیة للمحاربین القدامى األمریكیین الصادرة من •
• بطاقة ھویة لموظف لدى الحكومة المحلیة أو الوالیة أو الحكومة الفیدرالیة األمریكیة

• شھادة میالد أمریكیة*
• تأشیرة صادرة من وزارة الخارجیة األمریكیة*

• رخصة قیادة أجنبیة (یمكن قراءتھا آلیًا)*
• بطاقة ھویة الرعایا األجانب (یمكن قراءتھا آلیًا)* 

• بطاقة الضمان االجتماعي

    ... وثائق النقطتین (2) - إثبات الھویة
• بطاقة IDNYC منتھیة الصالحیة - توضح أو ال توضح العنوان الحالي (یجوز مرور أكثر من 6 

أشھر وأقل من 3 أعوام على انتھاء صالحیة البطاقة)
 Individual Taxpayer) خطاب تعیین بطاقة رقم تعریف دافع الضرائب الفردي •

Identification Number, ITIN) األمریكیة
• بطاقة ھویة القوات النظامیة األمریكیة*

• بطاقة ھویة مھنیة من إدارة التعلیم بوالیة نیویورك
• نموذج تحقق برنامج التوظیف الصیفي للشباب (SYEP) الخاص بمدینة نیویورك (أیًضا یثبت محل 

اإلقامة)* 
• نموذج I-94 صادر من وزارة األمن الداخلي األمریكیة یحتوي على صورة وبصمات أصابع وتاریخ 

المیالد*
*NYS DMV رخصة قیادة مؤقتة أو رخصة متعلم قیادة أو بطاقة ھویة غیر السائقین صادرة من •

إخطار بالموافقة على نموذج I-797 أو I-797A أو I-797B أو I-797D صادر من إدارة   •
.(USCIS) خدمات المواطنة والھجرة األمریكیة

• نموذج التحقق من الطالب من إدارة التربیة والتعلیم (Department of Education, DOE) في مدینة 
نیویورك؛ القائم على الرعایة موجود

وثائق النقطة الواحدة (1) - إثبات الھویة
بطاقة ھویة الرعایا األجانب (ال یمكن قراءتھا آلیًا)*  •

شھادة میالد أجنبیة*  •
بطاقة ھویة عسكریة أجنبیة مزودة بصورة*  •
رخصة قیادة أجنبیة (ال یمكن قراءتھا آلیًا)*  •

بطاقة ھویة المؤسسة التعلیمیة: المدارس اإلعدادیة والثانویة والكلیات والجامعات لما بعد المدرسة   •
الثانویة*

یجب تقدیم نموذج التحقق من ھویة الطالب الصادر من إدارة التعلیم (DOE) بمدینة نیویورك   •
(أیًضا یثبت محل اإلقامة) مع بطاقة تعریف الطالب إذا لم یكن الطالب مصحوبًا بأحد القائمین على 

رعایتھ.*
شھادة دبلومة من إحدى المدارس الثانویة األمریكیة، أو برنامج معادل للمدرسة الثانویة، أو مدرسة   •

أو كلیة أو جامعة أمریكیة لما بعد الثانویة 
الِسجل التعلیمي األمریكي من المدرسة الثانویة، أو مدرسة أو كلیة أو جامعة لما بعد الثانویة  •

بطاقة EBT والیة نیویورك غیر مزودة بصورة*  •
بطاقة ھویة SYEP الخاصة بمدینة نیویورك  •

بطاقة ھویة مزودة بصورة وصادرة من نقابة أمریكیة  •
بطاقة ھویة موظف أو مستشار أو عضو مجلس إدارة صادرة من مؤسسة یقع مقرھا داخل   •

الوالیات المتحدة بما في ذلك بطاقات ھویة رجال الدین
وثیقة زواج أو ارتباط مدني أو شراكة منزلیة أو طالق*  •

بطاقة MTA MetroCard لكبار السن والمعاقین  •
MTA Access-A-Ride بطاقة ھویة خدمات  •

بطاقة عضویة للبالغین أو البالغین الشباب أو كبار السن أو المحاربین القدامى صادرة من مركز   •
الترفیھ والمتنزھات في مدینة نیویورك

بطاقة تسجیل الناخب األمریكیة  •
بطاقة تسجیل في الخدمة االنتقائیة*  •

Medicare بطاقة برنامج  •
بطاقة ITIN أمریكیة  •

شھادة میالد طفلك األمریكیة (یجب إدراج مقدم الطلب على أنھ أحد الوالدین)*  •
بطاقة تعریف ھویة ُمزودة بصورة من أحد مرافق مكتب الصحة النفسیة بوالیة نیویورك  •

.(NYS Office of Mental Health, OMH)
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     ... وثائق النقطة الواحدة (1) - إثبات محل اإلقامة للمتقدمین بالطلبات الذین لیس لدیھم عنوان 
منزل أو الناجین من العنف المنزلي.

خطاب من ملجأ الُمشردین في مدینة نیویورك (یجب أن یوضح أن مقدم الطلب أقام في الملجأ مدة  •
15 یوًما وأن الملجأ یسمح للمقیمین بالبقاء ألكثر من 30 یوًما) (مؤرخ خالل 60 یوًما) وسیظھر عنوان 

الملجأ على البطاقة.
خطاب من برنامج الرعایة السكنیة للتعامل مع العنف المنزلي مؤرخ خالل 30 یوًما. قد ال تشتمل البطاقة   •

على عنوان، أو رقم صندوق البرید الخاص بالبرنامج. 
خطاب من ھیئة مدینة نیویورك أو منظمة غیر ھادفة للربح أو مؤسسة دینیة في مدینة نیویورك تقدم   •

خدمات للناجین من العنف المنزلي (مؤرخ خالل 30 یوًما). لن یظھر أي عنواٍن على البطاقة.
خطاب صادر من مستشفى أو عیادة صحیة تقع في مدینة نیویورك (مؤرخ خالل 30 یوًما). لن یظھر أي   •

عنواٍن على البطاقة. 

العالقة بالقائم على الرعایة - إثبات العالقة بین مقدم الطلب والقائم على رعایتھ
یجب على مقدم الطلب أیًضا أن یقدم ما ال یقل عن نقطتین إلثبات الھویة، بما في ذلك تاریخ المیالد. یجب 

أن یقدم القائم على الرعایة ما ال یقل عن 3 نقاط تثبت ھویتھ، بما في ذلك بطاقة ھویة مزودة بصورة. 
أعمار مقدمي الطلبات الذین یمكنھم استخدام كل وثیقة موجودة بین القوسین.

• شھادة میالد مقدم الطلب (21 سنة أو أقل)*
 New York Department) مرسوم تبني أو شھادة تبني أو تقریر تبني من إدارة الصحة بوالیة نیویورك •

of Health, NYS DOH) (21 سنة أو أقل)* 
 (New York Department استمارة إقرار باألبوة صادرة من إدارة الصحة والصحة العقلیة بمدینة نیویورك •

(of Health and Mental Health, NYC DOHMH، ومكتب والیة نیویورك للمعونات المؤقتة 
ومعونات اإلعاقة (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) (21 سنة

أو أقل)*
• خطاب من ACS أو وكالة خدمات رعایة التبني التابعة إلدارة ACS (21 سنة وأقل) یجب على القائم 

على الرعایة تقدیم بطاقة الھویة التي تثبت أنھ موظف بإدارة ACS أو بالوكالة.* ویثبت محل إقامتھ. 
(مؤرخ خالل 60 یوًما)*

• شھادة بأن القائم على الرعایة والد بالتبني مرخص لھ؛ وخطاب من وكالة التبني یوضح أن القائم على 
الرعایة ھو والد مقدم الطلب بالتبني. (مؤرخ خالل 60 یوًما؛ 21 سنة وأقل)*. ویثبت محل إقامتھ.

• أمر محكمة باألبوة/ البنوة (21 سنة وأقل)*
• شھادة میالد مقدم الطلب وشھادة الزواج أو الزواج المدني أو الشراكة المنزلیة الخاصة بزوج األم / زوجة 

األب (21 سنة وأقل)*
• استمارة "تصدیق على خروج" صادرة من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة

(Department of Health and Human Services, HHS) / مكتب إعادة توطین الالجئین 
(Office of Refugee Resettlement, ORR) (21 سنة وأقل)*

• أمر من المحكمة بتعیین القائم على الرعایة وصیًا قانونیًا على مقدم الطلب (21 سنة وأقل)*
• أمر من محكمة أمریكیة بتعیین القائم على الرعایة وصیًا قانونیًا أو قیِّما قانونیًا أو أمینًا على مقدم الطلب 

(أي سن)*
• إشعار بقرار أو تأكید (NOD) وجود إعاقة في النمو صادر من مكتب والیة نیویورك لألشخاص الذین یعانون 

 (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) من إعاقات في النمو
(أي سن)*

• خطاب من أحد مرافق الرعایة السكنیة الُمدارة والمرخصة والمعتمدة والممولة من NYS OPWDD أو 
NYS OMH أو NYS DOH أو NYC DOHMH. (مؤرخ خالل 60 یوًما؛ أي سن) یجب أن یقدم 

القائم على الرعایة بطاقة ھویة الموظف الخاصة بھ. ویثبت محل إقامتھ. 
• خطاب من SSA یثبت أن الفرد القائم على الرعایة ھو ممثل مدفوع لھ من الضمان االجتماعي لمقدم 

الطلب (مؤرخ خالل عام واحد؛ أي سن)* 
• خطاب من SSA یثبت أن إحدى المؤسسات تُعتبر بمثابة الممثل المدفوع لھ لمقدم الطلب (مؤرخ خالل 

ض بتمثیل مقدم الطلب (مؤرخ خالل 60  عام واحد) وخطاب من المؤسسة یثبت أن الموظف / الممثل ُمفوَّ
یوًما؛ أي سن) یجب أن یقدم القائم على الرعایة بطاقة ھویة الموظف الخاصة بھ. 

• خطاب من NYS OPWDD أو NYS DOH أو NYS OMH أو NYC DOHMH أو أحد 
مقدمي الخدمات التابعین لھم (مؤرخ خالل 60 یوًما؛ أي سن) یجب أن یقدم القائم على الرعایة بطاقة 

ھویة الموظف الخاصة بھ.

إثبات حالة المحاربین القدامى (تحتاج إلى واحدة فقط)
• وثیقة DD 214: شھادة إعفاء أو تسریح من الخدمة الفعلیة

• وثیقة DD 2 (متقاعد): بطاقة ھویة القوات النظامیة األمریكیة (متقاعد)
• بطاقة التعریف بالمحاربین القدامى (Veterans Identification Card, VIC) / بطاقة التعریف 
الصحیة للمحاربین القدامى (Veteran Health Identification Card, VHIC): بطاقة ھویة 

مستشفى المحاربین القدامى
• NGB-22: تقریر مكتب الحرس الوطني بالفصل وسجل الخدمة

• رخصة قیادة أو بطاقة ھویة غیر السائقین صادرة من NYS DMV مخصصة للمحاربین القدامى
• بطاقة IDNYC مخصصة للمحاربین القدامى

• شھادة من إدارة شؤون المحاربین القدامى بمدینة نیویورك تثبت الخدمة العسكریة لمقدم الطلب
• خطاب من إدارة شؤون المحاربین القدامى بمدینة نیویورك تثبت الخدمة العسكریة لمقدم الطلب

ماذا تفعل إذا لم یكن لدیك الوثائق الكافیة
• ما زال یمكنك التقدیم للحصول على بطاقة IDNYC. إذا كنت مولوًدا في مدینة نیویورك؛ وتحصل على 

مساعدة نقدیة، أو مخصصات برنامج SCRIE؛ وتعیش في مبنى من مباني NYCHA؛ و/أو لیس لدیك 
محل إقامة ثابت، فیُرجى التحدث مع أحد موظفي مركز التسجیل.

وثائق النقطة الواحدة (1) - إثبات محل اإلقامة
• فاتورة أو كشف كابل التلیفزیون أو الھاتف أو المرافق (مؤرخة خالل 60 یوًما)

• عقد إیجار أو عقد إیجار من الباطن لعقار سكني حالي 
• بیان الضرائب العقاریة المحلیة (مؤرخ خالل سنة واحدة)

• إیصال سداد الرھن العقاري (مؤرخ خالل 60 یوًما)
• فاتورة أو كشف أو إشعار لحساب مصرفي أو مالي أو لبطاقة ائتمان (مؤرخ خالل 60 یوًما). یجب أن یكون 

مزوًدا برقم معرف العمیل أو الحساب.
• كعب شیك أجر العمل (مؤرخ خالل 60 یوًما)

• كشف أو فاتورة أو سجل من مؤسسة صحیة (مؤرخ خالل سنة واحدة). یجب أن یكون مزوًدا برقم معرف 
المریض أو الحساب.

• استدعاء ھیئة المحلفین أو أمر محكمة صادر من والیة نیویورك (ویتضمن ذلك محاكم مدینة نیویورك) أو 
محكمة فیدرالیة (مؤرخ خالل 60 یوًما)

 1095-C1095 و-B1095 و-A1099 و-MISCو (IRS) W-2 نماذج مصلحة الضرائب الداخلیة •
(یُقبل النموذج حتى 15 أبریل من العام التالي لعام سداد الضریبة الوارد في النموذج)

• اإلقرار الضریبي مع دلیل على تقدیم اإلقرار (مؤرخ خالل سنة واحدة من تاریخ التقدیم) 
 (Department of Taxation أو إدارة الشئون الضریبیة والمالیة ،IRS خطاب أو مستند صادر من •

(and Finance, DTF بوالیة نیویورك (مؤرخ خالل عام واحد) 
• فاتورة أو كشف أو سجل التأمین (التأمین على األمالك أو التأمین على الحیاة أو التأمین على العین المؤجرة 

أو التأمین على السیارة أو التأمین الصحي؛ مؤرخ خالل 60 یوًما)
 (New York City Housing Authority, NYCHA) خطاب من ھیئة اإلسكان بمدینة نیویورك •

(مؤرخ خالل 60 یوًما)
• ملحق إیجارات NYCHA وإشعار باإلیجار (مؤرخ خالل عام واحد)

 (United States Postal Service, USPS) تأكید تغییر العنوان من الخدمة البریدیة بالوالیات المتحدة •
(مؤرخ خالل 60 یوًما)

 (NYC Housing نموذج تفصیل اإلیجار الوارد بالقسم 8 من إدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا •
(Preservation and Development, HPD في مدینة نیویورك (مؤرخ خالل عام واحد)

 (Human Resources Administration, HRA) تقریر ملخص تكوین الحالة من إدارة الموارد البشریة •
بمدینة نیویورك (مؤرخ خالل 60 یوًما)

• بطاقة تعریف ھویة مریض داخلي في أحد مرافق OMH بوالیة نیویورك مزودة بصورة.
 Department) استمارة "تصدیق على خروج" صادرة من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة •

 Office of) مكتب إعادة توطین الالجئین / (of Health and Human Services, HHS
Refugee Resettlement, ORR) (مؤرخة خالل عام واحد)

 Immigration and Customs) أمر مراقبة من مصلحة إنفاذ شؤون الھجرة والجمارك األمریكیة •
Enforcement, ICE) (مؤرخ خالل عام واحد)

NYS DMV رخصة قیادة مؤقتة أو رخصة متعلم قیادة أو بطاقة ھویة غیر السائقین صادرة من •
• إشعار بقرار أو تأكید (NOD) وجود إعاقة في النمو صادر من مكتب والیة نیویورك لألشخاص الذین یعانون 

 (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD) من إعاقات في النمو
(مؤرخ خالل عام واحد)

• خطاب تأكید إقامة للدبلوماسیین التابعین لألمم المتحدة (UN) وأُسرھم (مؤرخ خالل 60 یوًما)
• خطاب من أحد الوالدین / األوصیاء على الطالب المسجل في برنامج Head Start أو مراكز التعلیم المبكر 

أو أي مدرسة تابعة إلدارة التعلیم (DOE) بمدینة نیویورك (مؤرخ خالل 60 یوًما). یجب على المتقدم 
بالطلب تقدیم إثبات بعالقتھ بالطالب.

• خطاب للطالب المسجل في مدرسة خاصة أو أبرشیة (مؤرخ خالل 60 یوًما). یجب أن یقدم مقدم الطلب 
بطاقة الھویة المدرسیة.

• نموذج التحقق من ھویة الطالب الصادر من إدارة التعلیم (DOE) بمدینة نیویورك (متاح في المدارس 
التابعة لإلدارة). یجب أن یقدم الطالب بطاقة الھویة المدرسیة أو یسجل مع أحد القائمین على رعایتھ.* 

SYEP نموذج التحقق •
• خطاب من ملجأ الُمشردین في مدینة نیویورك (یوضح أن مقدم الطلب أقام في الملجأ لمدة 15 یوًما وأن 

الملجأ یسمح للمقیمین بالبقاء ألكثر من 30 یوًما). (مؤرخ خالل 60 یوًما)
• اتفاقیة السكن الجامعي للمتقدمین بالطلبات الذین یعیشون في سكن جامعي. یجب أن یقدم مقدم الطلب بطاقة 

الھویة المدرسیة مزودة بصورة. یجب أن تكون البطاقة ساریة.
• خطاب من مسؤوٍل في الكلیة أو الجامعة یوضح أن مقدم الطلب یقیم في سكن جامعي ویتلقى رسائل البرید 

في موقع مدرسة مختلف. یجب أن یقدم مقدم الطلب بطاقة الھویة المدرسیة مزودة بصورة. (یجب أن تكون 
مؤرخة خالل 60 یوًما) سیكون العنوان الموجود على البطاقة "عنایة" المدرسة.

األزواج وشركاء المنزل: یجوز لمقدمي الطلبات، الذین ال یستطیعوا تقدیم إثبات لإلقامة مكتوب علیھ 
اسمھم، تقدیم مستند باسم الزوج أو الشریك األسري؛ وإما (1) شھادة الزواج أو االرتباط المدني أو 
الشراكة األسریة، أو (2) شھادة میالد الطفل التي تحدد اسم مقدم الطلب والزوج أو الشریك األسري 

كآباء. كما یجب على مقدم الطلب أن یقدم شھادة بتوقیع الزوج أو الشریك األسري تنص على أن مقدم 
الطلب یقیم مع الزوج.

وثائق النقطة الواحدة (1) - إثبات محل اإلقامة للمتقدمین بالطلبات الذین لیس لدیھم عنوان
منزل أو الناجین من العنف المنزلي.

• "خطاب عنایة" صادر من منظمة غیر ھادفة للربح أو مؤسسة دینیة في نیویورك تخدم األفراد المشردین 
أو الناجین من العنف المنزلي. ویجب تتلقى ھذه الھیئة في الوقت الراھن في الوقت الراھن تمویالً من 

مدینة نیویورك. یجب أن یشیر الخطاب إلى أن مقدم الطلب قد تلقى خدمات من ھذه الھیئة في الستین یوًما 
الماضیة ویجوز أن یستخدم عنوان الھیئة ألغراض المراسالت البریدیة (مؤرخ خالل 14 یوًما). سیكون 

العنوان المذكور على البطاقة "عنایة" المؤسسة / المنظمة.
• خطاب من وكالة في مدینة نیویورك أو منظمة غیر ھادفة للربح أو مؤسسة دینیة في مدینة نیویورك تقدم 

خدمات لألفراد المشردین (مؤرخ خالل 30 یوًما). لن یظھر أي عنواٍن على البطاقة.

تابع


