
IDNYC դիմողի
Փաստաթղթերի ուղեցույց

IDNYC քարտին դիմելու համար Դուք պետք է համապատասխանեք հետևյալ չափանիշներին՝
1. Առնվազն փաստաթղթերի 4 միավոր, որից առնվազն 3 միավորը ինքնության հաստատման և առնվազն 1 միավորը՝ NYC-ում

բնակության հաստատման։ 
2. Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1-ը պետք է պարունակի լուսանկար, եթե դիմողին չի ուղեկցում խնամատուն։
3. Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1-ը պետք է պարունակի ծննդյան ամսաթիվը։
4. Դիմողը պետք է լինի առնվազն 10 տարեկան՝ IDNYC քարտին դիմելու համար։ 10–13 տարեկան դիմողներին պետք է ուղեկցի

Խնամատուն, ով կստորագրի դիմումը նրանց անունից։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք ծանոթանալ այս
փաստաթղթի էջ 2-ի Խնամատու բաժնի հետ։

Ժամկետանց փաստաթղթեր չեն ընդունվի, եթե միայն հատուկ նշված չեն ստորև։
Ընդունվում են միայն բնօրինակ փաստաթղթերը և թողարկող գործակալության կողմից հավաստագրված պատճենները, լամինացված 
փաստաթղթերը կընդունվեն միայն այն դեպքում, եթե դրանց բնօրինակը թողարկվել է լամինացված վիճակում։

ՁԵՐ IDNYC ՔԱՐՏԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՕԳՏՎԵԼ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՑ։

ԱՍՏՂԱՆԻՇՈՎ (*) ՆՇՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԱՊԱՑՈՒՅՑ։

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅՑԵԼԵՔ IDNYC-Ի ԿԱՅՔ WWW.NYC.GOV/IDNYC ՀՂՈՒՄՈՎ։

ԴԻՄՈՒՄԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԸՆԹԵՐՑԵԼ IDNYC ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԸ։

Չորս (4) միավորի փաստաթղթեր – Ինքնության 
և բնակության հաստատում

• NYS DMV Վարորդական իրավունք, Սովորողի թույլտվություն կամ
NYC-ի ներկայիս հասցեով Ոչ-վարորդի ID քարտ։ Ժամկետանց NYS
DMV վկայականը / թույլտվությունը / ID-ն կընդունվի, եթե ներկայացվի
ոչ-ժամկետանց DMV ժամանակավոր վկայական / թույլտվություն / ID,
որն ունի նույն համարը։*

• ԱՄՆ Պետքարտուղարության Վարորդական վկայական կամ NYC-ի
ներկայիս հասցեի Ոչ-վարորդի ID քարտ*

• Ներկայիս բնակության հասցեով IDNYC քարտ*
• NYC Ոստիկանության բաժնի (NYPD) Սահմանափակ զենքեր կրելու

վկայական NYC-ի ներկայիս հասցեով*
• IDNYC Միջին դպրոցի քարտի հայտ՝ ստորագրված Խնամատուի կողմից,

որը ներկայացվել է դպրոցին անդամակցելիս և որը հաստատված է
DOE-ի կողմից

Երեք (3) միավորի փաստաթղթեր – Ինքնության հաստատում

• ԱՄՆ անձնագիր կամ ԱՄՆ անձնագրի քարտ*
• Օտարերկրյա անձնագրեր (սարքերի կողմից ընթեռնելի)*
• ԱՄՆ Նահանգային Վարորդական վկայական կամ Սովորողի

թույլտվության լուսանկարով ID*
• ԱՄՆ պետական ID քարտ*
• ԱՄՆ Մշտական բնակության քարտ (Գրին քարտ)*
• ԱՄՆ Քաղաքացիության հավաստագիր / Բնականացում*
• ԱՄՆ Նավաստի վաճառականի հավաստագիր*
• ԱՄՆ Պետքարտուղարության Վարորդական վկայական կամ առանց

ներկայիս բնակության հասցեով Ոչ-վարորդի ID քարտ*
• NYS Ուղղումների և Համայնքային վերահսկման բաժնի (DOCCS) կողմից 

տրված կարգազանց անձի ID քարտ (ամսագրված 1 տարվա ընթացքում)*
• NYS Միացյալ դատական համակարգի իրավաբանի անվտանգության 

անցագրային ID քարտ*
• Ընդհանուր մատչելիության քարտ (ծառայության համար, թոշակառու կամ 

պահեստային զինվորական անձնակազմ)*
• ԱՄՆ ընթացիկ աշխատանքային թույլտվություն*
• ԱՄՆ Բնիկ ցեղախմբի ID*
• NYS Նպաստների փոխանցման էլեկտրոնային (EBT) քարտ /

CBIC լուսանկարով*
• Առանց ներկայիս բնակության հասցեի IDNYC քարտ*

Երկու (2) միավորի փաստաթղթեր – Ինքնության հաստատում

• Օտարերկրյա անձնագրեր (սարքերի կողմից անընթեռնելի)*
• Ժամկետանց ԱՄՆ անձնագիր կամ Անձնագրային քարտ (մինչև 3 տարի 

ժամկետանց, սարքավորումների կողմից ընթեռնելի)*
• Ժամկետանց օտարերկրյա անձնագիր (մինչև 3 տարի ժամկետանց, 

սարքավորումների կողմից ընթեռնելի)*
• Հյուպատոսական ID քարտ*
• ԱՄՆ Վետերանների ID քարտ՝ տրված VA-ի կողմից
• ԱՄՆ Վետերանների առողջապահության ID քարտ՝ տրված VA-ի կողմից
• ԱՄՆ դաշնային, նահանգի կամ տեղական կառավարության

աշխատակցի ID
• ԱՄՆ ծննդյան վկայական*
• ԱՄՆ Պետքարտուղարության կողմից տրված վիզա*
• Օտարերկրյա վարորդական իրավունք (սարքավորումների կողմից ընթեռնելի)*
• Օտարերկրյա ազգային ID քարտ (սարքավորումների կողմից ընթեռնելի)*

շարունակություն... Երկու (2) միավորի փաստաթղթեր –
Ինքնության հաստատում

• Սոցիալական ապահովագրության քարտ
• Ժամկետանց IDNYC քարտ – ներկայիս հասցեով կամ առանց դրա

(6 ամսից ավելի կամ ժամկետի սպաոռւմից 3 տարի հետո)
• ԱՄՆ ITIN Հանձնարարության նամակ
• ԱՄՆ Ուժային կառույցների ID*
• NYS Կրթության բաժնի մասնագիտական ID քարտ
• NYC Երիտասարդների ամառային աշխատանքի ծրագրի (SYEP)

հաստատման ձև (նաև հաստատում է բնակությունը)*
• I-94 ձև՝ տրված ԱՄՆ Ներքին անվտանգության վարչության կողմից,

լուսանկարով, մատնահետքով և ծննդյան ամսաթվով*
• NYS DMV Ժամանակավոր Վարորդական իրավունք, Սովորողի

թույլտվություն կամ Ոչ-վարորդի ID քարտ*
• I-797, I-797A, I-797B կամ I-797D ձևերի Հաստատման ծանուցում՝

տրված ԱՄՆ Քաղաքացիության և ներգաղթյալների ծառայությունների
կողմից (USCIS)

• NYC DOE Ուսանողի Հաստատման ձև, Խնամատուն ներկա է

Մեկ (1) միավորի փաստաթղթեր – Ինքնության հաստատում

• Օտարերկրյա ազգային ID քարտ (սարքավորումների կողմից անընթեռնելի)*
• Օտարերկրյա ծննդյան վկայական*
• Օտարերկրյա ռազմական ծառայության ID քարտ, լուսանկարով*
• Օտարերկրյա վարորդական իրավունք (սարքավորումների կողմից

չընթեռնելի)*
• Կրթական հաստատության ID քարտ միջին դպրոց, ավագ դպրոց,

համալսարան, քոլեջ և հետ-միջնակարգ դպրոց*
• NYC Կրթության բաժնի (DOE) Ուսանողի Հաստատման ձև (նաև

հաստատում է բնակությունը)։ Պետք է ներկայացնել ուսանողի ID-ի
հետ, եթե խնամատուն չի ուղեկցում ուսանողին։*

• ԱՄՆ ավագ դպրոցի դիպլոմ, ավագ դպրոցին համարժեք ծրագիր կամ
ԱՄՆ հետ-միջնակարգ դպրոց, քոլեջ կամ համալսարան

• ԱՄՆ դպրոցի գնահատականների արձանագրություն ավագ դպրոցից
կամ հետ-միջնակարգ դպրոցից, քոլեջից կամ համալսարանից

• NYS EBT քարտ առանց լուսանկարի*
• NYC SYEP ID քարտ
• ԱՄՆ միության լուսանկարով ID
• Աշխատակցի, խորհրդատուի կամ խորհրդի անդամի ID քարտ ԱՄՆ-ում

գտնվող կազմակերպությունից, ներառյալ հոգևորականի ID
• Ամուսնության, քաղաքացիական միության, ընտանեկան միության կամ

բաժանման հավաստագիր*
• MTA MetroCard տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց

համար
• MTA Access-A-Ride ID քարտ
• NYC-ի զբոսայգիների և հանգստի կենտրոն չափահասների համար,

երիտասարդ չափահասների, տարեցների կամ վետերանների
անդամակցության քարտ

• ԱՄՆ ընտրողների գրանցման քարտ
• ԱՄՆ ընտրովի ծառայությունների գրանցման քարտ*
• Medicare քարտ
• ԱՄՆ ITIN քարտ*
• Ձեր երեխայի ԱՄՆ ծննդյան վկայականը* (պետք է նշի դիմողին

որպես ծնող)*
• NYS OMH հաստատության լուսանկարով ID քարտ։
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շարունակություն... Մեկ (1) միավորի փաստաթղթեր – Այն դիմողների
բնակության հաստատում, որոնք չունեն բնակության հասցե կամ 
հանդիսանում են ընտանեկան բռնության զոհ

• Անօթևանների NYC-ի կացարանից նամակ (պետք է նշվի, որ դիմողը բնակվել է 
կացարանում 15 օր, և որ կացարանը թույլատրում է բնակիչներին մնալ 30 օրից 
ավելի) (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում): Քարտի վրա կտպվի կացարանի հասցեն։

• Ընտանեկան բռնության զոհերի բնակության վայրում խնամքի տրամադրման 
ծրագրից նամակ՝ ամսագրված 30 օրվա ընթացքում։ Քարտը կարող է չպարունակել 
հասցե կամ ծրագրի փոստային դասիչը։ 

• Սիթիի գործակալության, հասարակական կազմակերպության կամ NYC-ի 
կրոնական հաստատության կողմից նամակ, համաձայն որի վերջիններս 
տրամադրում են ծառայություններ ընտանեկան բռնության զոհերին (ամսագրված 
30 օրվա ընթացքում)։ Քարտի վրա հասցե չի տպվի։

• NYC-ի հիվանդանոցի կամ առողջապահական կլինիկայի կողմից տրված նամակ 
(ամսագրված 30 օրվա ընթացքում)։ Քարտի վրա հասցե չի տպվի։ 

Խնամատուի հետ փոխհարաբերություններ – Խնամատուի 
և դիմողի միջև փոխհարաբերությունների ապացույց

Դիմողը նաև պետք է ներկայացնի առնվազն 2 միավոր՝ ապացուցելով
ինքնությունը, ներառյալ ծննդյան ամսաթիվը (DOB): Խնամատուն պետք է
տրամադրի առնվազն 3 միավոր՝ հաստատելով իր ինքնությունը, ներառյալ
լուսանկարով ID։ Դիմողների տարիքները, որոնք կարող են օգտագործել
յուրաքանչյուր փաստաթուղթը, նշված են փակագծերում։

• Դիմողի ծննդյան վկայական (21 տարեկան և փոքր)*
• Որդեգրման որոշում, որդեգրման հավաստագիր կամ NYS DOH Որդեգրման

զեկույց (21 տարեկան և փոքր)*
• Հայրության ճանաչման ձև՝ տրված NYC DOHMH-ի և NYS OTDA-ի կողմից

(21 տարեկան և փոքր)*
• ACS-ի կամ ACS-ի ֆոստերային խնամքի գործակալության կողմից նամակ (21

տարեկան և փոքր) Խնամատուն պետք է ներկայացնի ACS-ի կամ
գործակալության աշխատակցի ID-ն։* Նաև հաստատում է բնակությունը։
(ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)*

• Հավաստագիր, որ խնամատուն վկայագրված ֆոստերային ծնող է, ինչպես նաև
նամակ ֆոստերային գրասենյակի կողմից՝ նշելով, որ խնամատուն դիմողի
ֆոստերային ծնողն է։ (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում, 21 տարեկան
և փոքր)։* Նաև հաստատում է բնակությունը։

• Դատարանի որոշում Հայրության / Հարազատության ճանաչմամբ (21 տարեկան
և փոքր)*

• Դիմողի ծննդյան վկայական և խորթ ծնողի ամուսնության, քաղաքացիական
միության կամ ընտանեկան միության վկայական (21 տարեկան և փոքր)*

• «Դուրսգրման հաստատում» ձև՝ տրված ԱՄՆ HHS / ORR-ի կողմից (21 տարեկան 
և փոքր)*

• Օտարերկրյա դատարանի որոշում, որը նշանակում է խնամատուին որպես դիմողի 
օրինական խնամակալ (21 տարեկան և փոքր)*

• ԱՄՆ դատարանի որոշում, որը նշանակում է խնամատուին որպես դիմողի
օրինական խնամակալ, պահառու կամ պահող (ցանկացած տարիք)*

• Որոշման կամ վճռի ծանուցում (NOD) կապված զարգացման հաշմանդամության 
հետ՝ տրված NYS OPWDD-ի կողմից (ցանկացած տարիք)*

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH կամ NYC DOHMH-ի կողմից 
շահագործվող, հավաստագրված, վկայագրված կամ ֆինանսավորվող խնամքի 
տրամադրման բնակելի հաստատության կողմից տրված նամակ։ (ամսագրված 
60 օրվա ընթացքում, ցանկացած տարիք): Խնամատուն պետք է ներկայացնի 
աշխատողի ID-ն։ Նաև հաստատում է բնակությունը։ 

• Նամակ SSA-ի կողմից՝ սահմանելով անհատ խնամատուին որպես դիմողի Վճարը 
ստացող ներկայացուցիչ (ամսագրված 1 տարվա ընթացքում, ցանկացած տարիք):* 

• Նամակ SSA-ի կողմից՝ սահմանելով կազմակերպությանը որպես դիմողի Վճարը
ստացող ներկայացուցիչ (ամսագրված 1 տարվա ընթացքում) ԵՎ նամակ
կազմակերպությունից՝ սահմանելով աշխատակցին / ներկայացուցչին որպես
լիազորված անձ ներկայացնել դիմողին (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում,
ցանկացած տարիք) Խնամատուն պետք է ներկայացնի աշխատողի ID-ն։ 

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH-ի կամ դրանց
մատակարարներից մեկի կող մից նամակ (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում,
ցանկացած տարիք) Խնամատուն պետք է ներկայացնի աշխատողի ID-ն։

Վետերանի կարգավիճակի ապացույց (Ձեզ անհրաժեշտ է միայն մեկը)

• DD 214. Զինվորական ծառայությունից ազատման կամ ավարտման հավաստագիր
• DD 2 (թոշակառու). ԱՄՆ Ուժային կառույցների ID քարտ (թոշակառու)
• VIC / VHIC. Վետերանների գործերի հիվանդանոցի ID քարտ
• NGB-22. Ազգային գվարդիայի բյուրոյի կողմից տրված ազատման և

ծառայությունների գրանցման զեկույց
• NYS DMV Վարորդական վկայական կամ Վետերանի կարգավիճակի

Ոչ-վարորդի ID
• Վետերանի կարգավիճակի IDNYC քարտ
• NYC-ի Վետերանների ծառայությունների վավերացում՝ հաստատելով

զինվորական ծառայությունը
• Նամակ NYC-ի Վետերանների ծառայությունների բաժնից, որը

հաստատում է զինվորական ծառայությունը

Մեկ (1) միավորի փաստաթղթեր – Բնակության հաստատում

• Մալուխային կապի, հեռախոսի կամ կոմունալ վճարի հաշիվ կամ քաղվածք
(ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)

• Ներկայիս բնակելի սեփականության վարձակալում կամ ենթավարձակալություն 
• Տեղային սեփականության հարկային քաղվածք (ամսագրված 1 տարվա ընթացքում)
• Սեփականության հիփոթեքային վարկի վճարման անդորրագիր (ամսագրված

60 օրվա ընթացքում)
• Բանկային, ֆինանսական կամ կրեդիտային քարտի հաշիվ, քաղվածք կամ 

ծանուցում (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)։ Պետք է ներառի հաշվեհամարը 
կամ հաճախորդի ID համարը։

• Աշխատավարձի վճարման անդորրագրի առանձնացվող և պահվող մասը 
(ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)

• Քաղվածք, հաշիվ կամ գրառում բուժհաստատությունից (ամսագրված 1 տարվա 
ընթացքում)։ Պետք է ներառի հաշվեհամարը կամ հիվանդի ID համարը։

• Դատարանի ծանուցագիր կամ դատական հրաման՝ տրված NYS-ի (ներառյալ
NYC դատարանները) կամ դաշնային դատարանների կողմից (ամսագրված
60 օրվա ընթացքում)

• IRS ձևեր W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B և 1095-C (ընդունված է ձևում 
նշված հարկային տարվան հաջորդող տարվա մինչև ապրիլի 15-ը)

• Հարկի հետստացում՝ լրացման ապացույցով (ամսագրված լրացման ամսաթվից
1 տարվա ընթացքում)

• IRS-ի կամ NYS-ի Հարկային և ֆինանսների բաժնի (DTF) կողմից տրված 
փաստաթուղթ կամ նամակ (ամսագրված 1 տարվա ընթացքում) 

• Ապահովագրության վճար, քաղվածք կամ գրառում (տանտիրոջ, կյանքի,
վարձակալի, ավտոմեքենայի, առողջապահական ապահովագրություն,
ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)

• Նամակ NYCHA-ից (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)
• NYCHA-ի վարձակալության փոփոխություն և վարձակալության ծանուցագիր 

(ամսագրված 1 տարվա ընթացքում)
• USPS-ի հասցեի փոփոխության հաստատում (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)
• NYC HPD Բաժին 8 Վարձակալման բաշխման ձև (ամսագրված 1 տարվա

ընթացքում)
• NYC HRA Գործի կազմության ամփոփ զեկույց (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)
• NYS OMH հաստատության ստացիոնար, լուսանկարով ID քարտ։
• «Դուրսգրման հաստատում» ձև՝ տրված ԱՄՆ HHS / ORR-ի կողմից (ամսագրված 

1 տարվա ընթացքում)
• ԱՄՆ Ներգաղթյալների և մաքսային ոստիկանության (ICE) վերահսկման հրաման 

(ամսագրված 1 տարվա ընթացքում)
• NYS DMV Ժամանակավոր Վարորդական իրավունք, Սովորողի թույլտվություն

կամ Ոչ-վարորդի ID քարտ
• Որոշման կամ վճռի ծանուցում (NOD) կապված զարգացման հաշմանդամության 

հետ՝ տրված NYS OPWDD-ի կողմից (ամսագրված 1 տարվա ընթացքում)
• Բնակության հաստատման նամակ Միավորված ազգերի կազմակերպության (UN)

դիվանագետների և նրանց ընտանիքի համար (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)
• Խելացի սկիզբ (Head Start), Վաղ ուսուցում (Early Learn) ծրագրերում կամ 

ցանկացած NYC DOE դպրոցում ընդգրկված ուսանողի ծնողի / խնամակալի 
նամակ  (ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)։ Դիմողը պետք է հաստատի ուսանողի 
հետ իր փոխհարաբերությունը։

• Մասնավոր կամ սեփական դպրոցում ընդգրկված ուսանողի նամակ (ամսագրված 
60 օրվա ընթացքո ւմ)։ Դիմողը պետք է ներկայացնի դպրոցական ID։

• NYC DOE Ուսանողի Հաստատման ձև (հասանելի է DOE դպրոցներում)։
Ուսանողը պետք է ներկայացնի դպրոցական ID կամ անդամագրվի
խնամատուի հետ։*

• SYEP Հաստատման ձև
• Անօթևանների NYC-ի կացարանից նամակ (նշելով, որ դիմողը բնակվել է

կացարանում 15 օր, և որ կացարանը թույլատրում է բնակիչներին մնալ
30 օրից ավելի)։ (Ամսագրված 60 օրվա ընթացքում)

• Համալսարանի բնակության համաձայնագիր դիմողների համար, որոնք
բնակվում են համալսարանի կացարանում։ Դիմողը պետք է ներկայացնի
դպրոցի լուսանկարով ID։ Պետք է ներկայումս լինի գործող։

• Նամակ քոլեջի կամ համալսարանի Կառավարչից, նշելով, որ դիմողը բնակվում
է համալսարանի կացարանում և ստանում է փոստ համալսարանի մեկ այլ
հասցեով։ Դիմողը պետք է ներկայացնի դպրոցի լուսանկարով ID։ (Պետք է
ամսագրված լինի 60 օրվա ընթացքում): Քարտի վրայի հասցեն կլինի դպրոցի
«հայեցողության» համար:

Ամուսիններ և համատեղ ապրող կողակիցներ՝ Դիմողները, որոնք ի վիճակի չեն 
տրամադրել բնակության փաստաթուղթ իրենց իսկ անունով, կարող են 
ներկայացնել իրենց ամուսնու կամ համատեղ ապրող կողակցի անունով, և կամ 
(1) ամուսնության, քաղաքացիական միության կամ ընտանեկան միության 
վկայական, կամ (2) երեխայի ծննդյան վկայական, որտեղ թե դիմողը, թե 
ամուսինը կամ համատեղ ապրող կողակիցը նշված են որպես ծնողներ։ Դիմողը 
նաև պետք է ներկայացնի վավերացում՝ ստորագրված ամուսնու կամ համատեղ 
ապրող կողակցի կողմից՝ նշելով, որոնք նրանք ապրում են համատեղ։

Մեկ (1) միավորի փաստաթղթեր – Այն դիմողների բնակության
հաստատում, որոնք չունեն բնակության հասցե կամ հանդիսանում 
են ընտանեկան բռնության զոհ

• «Խնամքի նամակ»՝ տրված NYC-ի հասարակական կազմակերպության կամ
կրոնական հաստատության կողմից, որոնք սպասարկում են անհատներին կամ
ընտանեկան բռնության զոհերին։ Հաստատությունը ներկայումս պետք է
ստանա Սիթիի կողմից ֆինանսավորում։ Նամակը պետք է նշի, որ դիմողը
ստացել է ծառայություններ հաստատության կողմից անցած 60 օրվա
ընթացքում և կարող է օգտագործել հաստատության հասցեն փոստային
հաղորդակցության համար (ամսագրված 14 օրվա ընթացքում): Քարտի վրայի
հասցեն կլինի կազմակերպության «հայեցողության» համար։

• Սիթիի գործակալության, հասարակական կազմակերպության կամ NYC-ի
կրոնական հաստատության կողմից նամակ, համաձայն որի վերջիններս
տրամադրում են ծառայություններ անօթևան անձանց (ամսագրված 30 օրվա
ընթացքում)։ Քարտի վրա հասցե չի տպվի։

Ինչ անել, եթե Դուք չունեք բավարար փաստաթղթեր

• Դուք, այնուամենայնիվ, կարող եք դիմել IDNYC-ի համար։ Եթե Դուք ծնվել եք
Նյու Յորք Սիթիում, ստանում եք Կանխիկ գումարի կամ SCRIE նպաստներ,
ապրում եք NYCHA կառույցում, և/կամ չունեք մշտական բնակավայր, խնդրում
եք խոսել մեր Գրանցման գրասենյակի աշխատակիցներից որևէ մեկի հետ։


