
IDNYC راھنمای متقاضیان مدرک
برای درخواست کارت IDNYC، داشتن معیارھای زیر الزامی است:

1.  حداقل 4 امتیاز مدارک، کھ شامل 3 امتیاز احراز ھویت و حداقل 1 امتیاز احراز محل سکونت در شھر نیویورک می شود. 
2. حداقل یکی از مدارک ارسالی باید عکس دار باشد، مگر اینکھ متقاضی یک ھمراه مراقب داشتھ باشد.

3. حداقل یکی از مدارک ارسالی باید دارای تاریخ تولد باشد.
4. متقاضیان باید حداقل 10 سال داشتھ باشند تا بتوانند برای کارت IDNYC درخواست دھند. ھمراه متقاضیان سنین بین 10 تا 13 سال باید  

 مراقبی باشد کھ فرم درخواست را بھ نیابت از وی امضا خواھد کرد. جھت کسب اطالعات بیشتر، لطفاً بھ بخش مربوط بھ مراقبان در 
 صفحھ 2 این سند مراجعھ کنید. 

مدارک تاریخ اعتبار گذشتھ قابل قبول نخواھد بود، مگر اینکھ در زیر مشخصاً قید شده باشد.
فقط اصل مدارک و کپی ھایی کھ از سوی نھاد صادرکننده تأیید شده باشد قابل قبول است؛ مدارک لمینت دار تنھا در صورتی پذیرفتھ می شود کھ اصل آن از ابتدا بھ صورت لمینت دار صادر شده باشد.

جھت درخواست برای کارت IDNYC می توانید از مدارک زیر استفاده نمایید.
مدارکی کھ با عالمت ستاره (*) مشخص شده اند بھ عنوان مدرک مؤید تاریخ تولد قابل قبول ھستند. 

جھت کسب اطالعات بیشتر، بھ وب سایت IDNYC بھ آدرس WWW.NYC.GOV/IDNYC مراجعھ نمایید.
برای اطالع از دستورالعمل ھای درخواست کارت، لطفاً بھ پشت فرم درخواست IDNYC رجوع فرمایید. 

مدارک چھار (4) امیتازی - مدرک احراز ھویت و سکونت
• گواھینامھ رانندگی NYS DMV، مجوز موقت رانندگی، یا کارت شناسایی غیر رانندگی با آدرس 

فعلی در شھر نیویورک. گواھینامھ رانندگی NYS DMV/مجوز موقت رانندگی/کارت شناسایی 
اگر اعتبارش گذشتھ باشد در صورتی قابل قبول است کھ ھمراه یک گواھینامھ موقت/مجوز 

DMV/کارت شناسایی معتبر با شماره شناسایی یکسان ارائھ گردد.*
• گواھینامھ رانندگی وزارت امور خارجھ ایاالت متحده آمریکا یا کارت شناسایی غیر رانندگی با 

آدرس فعلی در شھر نیویورک*
• کارت IDNYC با آدرس فعلی منزل*

• مجوز محدود کلت از اداره پلیس شھر نیویورک (NYPD) با آدرس فعلی در شھر نیویورک*
• درخواست کارت مدرسھ راھنمایی IDNYC با امضای مراقب کھ در ھنگام ثبت نام بھ مدرسھ 

ارائھ شده و توسط DOE تایید شده باشد

مدارک سھ (3) امتیازی - مدرک احراز ھویت

• گذرنامھ ایالت متحده یا کارت گذرنامھ ایاالت متحده*
• گذرنامھ خارجی (با قابلیت خوانش ماشینی)*

• گواھینامھ رانندگی ملی ایاالت متحده یا مجوز موقت عکس دار رانندگی*
• کارت شناسایی وزارت امور خارجھ ایاالت متحده آمریکا*

• کارت اقامت دائم ایاالت متحده آمریکا (گرین کارت)*
• گواھی شھروندی/تابعیت ایاالت متحده*

• اعتبارنامھ تجاری دریانوردان از ایاالت متحده*
• گواھینامھ رانندگی وزارت امور خارجھ ایاالت متحده آمریکا یا کارت شناسایی غیر رانندگی 

بدون آدرس فعلی منزل*
 (DOCCS) کارت تبرئھ متخلفان از سوی اداره اصالحات و نظارت بر جوامع ایالت نیویورک •

(با تاریخ 1 سال اخیر)*
• کارت شناسایی عبور ایمن وکالی سیستم دادگاھی یکپارچھ ایالت نیویورک*

• کارت دسترسی عمومی (برای خدمت وظیفھ، بازنشستگان، یا پرسنل نظامی ذخیره)*
• مجوز کار فعلی در ایاالت متحده*

• کارت شناسایی طایفھ ای ایاالت متحده*
• کارت انتقال الکترونیکی مزایا (EBT) از ایالت نیویورک/CBIC با عکس

• کارت IDNYC بدون آدرس فعلی منزل*

مدارک دو (2) امتیازی - مدرک احراز ھویت
• گذرنامھ خارجی (بدون قابلیت خوانش ماشینی)*

• گذرنامھ اعتبارگذشتھ ایاالت متحده یا کارت گذرنامھ (حداکثر 3 سال از اعتبار گذشتھ باشد؛ با 
قابلیت خوانش ماشینی)*

• گذرنامھ خارجی اعتبارگذشتھ (حداکثر 3 سال از اعتبار گذشتھ باشد؛ با قابلیت خوانش ماشینی)*
• کارت شناسایی کنسولی*

VA کارت شناسایی کھنھ سربازان ایاالت متحده، صادره از •
VA کارت سالمت کھنھ سربازان ایاالت متحده، صادره از •

• کارت کارمندی فدرال، ایالت یا دولت محلی ایاالت متحده آمریکا
• گواھینامھ تولد در ایاالت متحده آمریکا*

• ویزای صادرشده از وزارت امور خارجھ ایاالت متحده آمریکا*
• گواھینامھ رانندگی خارجی (با قابلیت خوانش ماشینی)*

• کارت ملی از کشورھای خارجی (با قابلیت خوانش ماشینی)*
• کارت تأمین اجتماعی

• کارت IDNYC باطل شده – با یا بدون آدرس فعلی (بیش از 6 ماه و کمتر از 3 سال پس از 
تاریخ ابطال)

         مدارک دو (2) امتیازی - مدرک احراز ھویت
• نامھ تخصیص ITIN ایاالت متحده آمریکا

• کارت شناسایی خدمات یکپارچھ ایاالت متحده آمریکا*
• کارت شناسایی شغلی از وزارت آموزش و پرورش ایالت نیویورک

• فرم تأیید برنامھ تابستانی اشتغال جوانان (SYEP) در شھر نیویورک (مؤید محل سکونت نیز 
ھست)* 

• فرم I-94 صادره از وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده آمریکا ھمراه با عکس و اثر انگشت و 
تاریخ تولد*

• گواھینامھ موقت رانندگی NYS DMV، مجوز موقت رانندگی، یا کارت شناسایی غیر رانندگی*
• اطالعیھ تأییدیھ در رابطھ با فرم I-797B ،I-797A ،I-797 یا I-797D صادره از سازمان 

(USCIS) خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده آمریکا
• فرم تأییدیھ دانشجویی NYC DOE؛ با حضور مراقب

مدارک یک (1) امتیازی - مدرک احراز ھویت
• کارت ملی از کشورھای خارجی (بدون قابلیت خوانش ماشینی)*

• گواھینامھ تولد در کشورھای خارجی*
• کارت شناسایی نظامی عکس دار از کشورھای خارجی*

• گواھینامھ رانندگی خارجی (بدون قابلیت خوانش ماشینی)*
• کارت شناسایی مؤسسات آموزشی: مدرسھ راھنمایی، دبیرستان، دانشگاه، کالج و  مراکز 

آموزش عالی*
• فرم تأییدیھ دانشجویی از وزارت آموزش و پرورش (DOE) شھر نیویورک (مؤید محل 

سکونت نیز ھست)؛ اگر دانش آموز مراقب ندارد، باید ھمراه با کارت شناسایی دانش آموز ارائھ 
گردد.*

• دیپلم از دبیرستان ھا، دوره ھای تحصیلی دبیرستانی مشابھ در ایالت متحده، یا پیش دانشگاھی، 
کالج یا دانشگاه ھای ایاالت متحده آمریکا 

• کارنامھ از دبیرستان، پیش دانشگاھی، کالج یا دانشگاه ھای ایاالت متحده آمریکا
• کارت NYS EBT بدون عکس*

NYC SYEP کارت شناسایی •
• کارت شناسایی عکس دار اتحادیھ ایاالت متحده

• کارت شناسایی کارمندان، مشاوران، یا اعضای ھیئت مدیران سازمان ھای مستقر در ایاالت 
متحده، از جملھ کارت شناسایی روحانیون

• سند ازدواج، پیوند مدنی، ھم خانگی قانونی یا طالق*
• متروکارت MTA برای سالمندان و افراد مبتال بھ ناتوانی

MTA کارت حمل و نقل •
• کارت عضویت در پارک ھا و مراکز تفریحی بزرگساالن، جوانان، سالمندان یا کھنھ سربازان 

شھر نیویورک
• کارت ثبت نام در برنامھ ھای انتخاباتی ایاالت متحده

• کارت ثبت نام در خدمات منتخب ایاالت متحده*
Medicare کارت •

• کارت ITIN ایاالت متحده آمریکا
• گواھی تولد فرزند شما در ایاالت متحده آمریکا (متقاضی باید بھ عنوان والد قید شده باشد)*

.NYS OMH کارت شناسایی عکس دار از مرکز •
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          مدارک یک (1) امتیازی – مدرک احراز ھویت برای متقاضیان فاقد آدرس خانھ یا 
بازماندگان خشونت خانگی

مدارک یک (1) امتیازی - مدرک احراز محل سکونت
• قبض سرویس کابلی تلویزیون، تلفن یا قبوض شھری یا صورتحساب آنھا (با تاریخ 60 روز اخیر)

• اجاره نامھ ملک مسکونی فعلی یا اجاره نامھ فرعی آن 
• اظھارنامھ مالیاتی ملک محلی (با تاریخ 1 سال اخیر)

• رسید پرداخت رھن ملک (با تاریخ 60 روز اخیر)
• صورتحساب، اظھارنامھ یا اطالعیھ بانکی، مالی یا کارت اعتباری (با تاریخ 60 روز اخیر). داشتن 

شماره حساب یا شماره شناسایی مشتری الزامی است.
• فیش حقوقی (با تاریخ 60 روز اخیر)

• اظھارنامھ، صورتحساب یا گزارش از مؤسسات سالمت (با تاریخ 1 سال اخیر). داشتن شماره حساب یا 
شماره شناسایی بیمار الزامی است.

• احضاریھ ھای ھیئت منصفھ یا حکم دادگاه صادرشده سوی ایالت نیویورک (از جملھ دادگاه ھای شھر 
نیویورک) یا دادگاه فدرال (با تاریخ 60 روز اخیر)

1095-B ،1095-A ،1099-MISC ،W-2 از قبیل (IRS) فرم ھای اداره خدمات درآمد داخلی •
و C-1095 (تا 15 آوریل سال بعد از سال مالیاتی مندرج در فرم قابل قبول است)

• اظھارنامھ مالیاتی با تأییدیھ (با تاریخ 1 سال از تاریخ پر کردن آن) 
• نامھ یا سند صادره از IRS، یا وزارت مالیات و امور مالی (DTF) ایالت نیویورک (با تاریخ 1 سال 

اخیر) 
• صورتحساب، اظھارنامھ یا گزارش سوابق بیمھ (بیمھ صاحب خانھ، عمر، مستأجر، اتومبیل، سالمت؛ با 

تاریخ 60 روز اخیر)
• نامھ از سوی سازمان مسکن شھر نیویورک (NYCHA) (با تاریخ 60 روز اخیر)

• الحاقیھ اجاره نامھ و اطالعیھ اجاره از سوی NYCHA (با تاریخ 1 سال اخیر)
• تأییدیھ تغییر آدرس USPS (با تاریخ 60 روز اخیر)

• فرم تحلیل اجاره بخش NYC HPD 8 (با تاریخ 1 سال اخیر)
• گزارش خالصھ تشکیل پرونده NYC HRA (با تاریخ 60 روز اخیر)

.NYS OMH کارت شناسایی عکس دار بیمار بستری از مرکز •
• فرم «تصدیق برائت» صادره از سازمان HHS/ORR ایاالت متحده (با تاریخ 1 سال اخیر)

• حکم نظارت صادره از سازمان مھاجرت و گمرک ایاالت متحده (ICE) (با تاریخ 1 سال اخیر)
• گواھینامھ موقت رانندگی NYS DMV، مجوز موقت رانندگی، یا کارت شناسایی غیر رانندگی

• اطالعیھ رأی یا تعیین ناتوانی رشدی، صادره از NYS OPWDD (با تاریخ 1 سال اخیر)
• نامھ تأییدیھ اقامت برای دیپلمات ھای سازمان ملل (UN) و خانواده ھای آنان (با تاریخ 60 روز اخیر)

• نامھ خطاب بھ والد/قیم دانش آموزی کھ در یا ھریک از مدارس
NYC DOE ثبت نام کرده است (با تاریخ 60 روز اخیر). متقاضی ملزم بھ ارائھ مدرکی دال بر نسبت 

خود با دانش آموز است.
• نامھ مربوط بھ دانش آموزی کھ در یکی از مدارس خصوصی یا مدارس مذھبی ثبت نام کرده است (با 

تاریخ 60 روز اخیر). متقاضی ملزم بھ ارائھ کارت شناسایی تحصیلی است.
• فرم تأییدیھ دانشجویی NYC DOE (در مدارس DOE موجود است). دانش آموز الزم است ارائھ کارت 

شناسایی تحصیلی خود را ارائھ دھد، یا اینکھ ثبت نام را ھمراه با مراقب انجام دھد.* 
SYEP فرم تصدیق •

• نامھ از طرف مرکز بی خانمان ھا در شھر نیویورک (کھ در آن قید شده باشد متقاضی 15 روز در آن 
مرکز اقامت داشتھ است و اینکھ مرکز مذکور اجازه ماندن بھ مدت 30 روز را بھ ساکنین خود می دھد.) 

(با تاریخ 60 روز اخیر)
• قرارداد مسکن دانشگاھی برای متقاضیانی کھ در خانھ ھای دانشجویی زندگی می کنند. متقاضی ملزم بھ 

ارائھ کارت شناسایی تحصیلی عکس دار است. باید معتبر باشد.
• نامھ از رئیس کالج یا دانشگاه کھ در آن قید شده باشد دانشجو در خانھ دانشجویی سکونت دارد و نامھ را 

در محل دیگری از آن مرکز آموزشی دریافت می کند. متقاضی ملزم بھ ارائھ کارت شناسایی تحصیلی 
عکس دار است. (تاریخ آن باید در بازه 60 روز اخیر باشد) آدرس مدرسھ روی کارت بھ عنوان آدرس 

واسطھ درج خواھد شد.

ھمسرھا و ھم خانھ ھای قانونی: متقاضیانی کھ قادر بھ ارائھ مدرک احراز محل سکونت با نام خودشان 
نیستند می توانند مدرکی را با نام ھمسر یا ھم خانھ قانونی شان ارائھ دھند؛ و یا (1) سند ازدواج، پیوند 

مدنی یا ھم خانگی قانونی، یا (2) گواھی تولد فرزند کھ ھم نام متقاضی و ھم ھمسر یا ھم خانھ قانونی بھ 
عنوان والدین در آن ذکر شده باشد. متقاضی ھمچنین موظف است شھادتی را ارائھ دھد کھ حاوی امضای 

ھمسر یا ھم خانھ قانونی بوده و سکونت آنھا با یکدیگر در آن ذکر شده باشد.

• نامھ از طرف مرکز بی خانمان ھا در شھر نیویورک (کھ در آن قید شده باشد متقاضی بھ مدت 15 روز 
در آن مرکز اقامت داشتھ است و اینکھ مرکز مذکور اجازه ماندن بھ مدت 30 روز را بھ ساکنین خود 

می دھد) (با تاریخ 60 روز اخیر) آدرس مرکز روی کارت درج خواھد شد.
• نامھ از طرف برنامھ خدمات اسکان برای قربانیان خشونت خانگی با تاریخ 30 روز اخیر. کارت می

 تواند فاقد آدرس یا دارای آدرس صندوق پستی برنامھ باشد. 
• نامھ از سوی نھاد شھری، سازمان غیرانتفاعی، یا مؤسسھ مذھبی در شھر نیویورک کھ ارائھ دھنده 

خدمات بھ بازماندگان خشونت خانگی باشد (با تاریخ 30 روز اخیر). آدرسی روی کارت درج نخواھد 
شد.

• نامھ صادره از بیمارستان ھا یا کلینیک ھای سالمت در شھر نیویورک  (با تاریخ 30 روز اخیر). آدرسی 
روی کارت درج نخواھد شد. 

نسبت مراقب – مدرک نشان دھنده نسبت مراقب با متقاضی
متقاضی ملزم بھ ارائھ حداقل 2 امتیاز برای احراز ھویت خود است، از جملھ تاریخ تولد. فرد مراقب ملزم 
بھ ارائھ 3 امتیاز برای مدارک احراز ھویت است، از جملھ مدرک شناسایی عکس دار. سن متقاضیانی کھ 

می توانند از ھریک از مدارک استفاده کنند در پرانتز قید شده است.
• گواھی تولد متقاضی (21 سال بھ پایین)*

NYS DOH حکم فرزندخوانگی، گواھی فرزندخواندگی، یا گزارش فرزندخواندگی از سوی •
(سنین 21 سال بھ پایین)* 

• تصدیق نامھ فرم سرپرستی پدری، صادره از NYC DOHMH و NYS OTDA (سنین 21 سال بھ 
پایین)

• نامھ از سوی ACS یا سازمان سرپرستی ACS (سنین 21 سال بھ پایین) مراقب ملزم بھ ارائھ کارت 
شناسایی ACS یا کارت شناسایی کارکنان سازمان سرپرستی است.* ھمچنین بھ عنوان احراز محل 

سکونت نیز کاربرد دارد. (با تاریخ 60 روز اخیر)*
• گواھی مؤید اینکھ مراقب بھ عنوان والد سرپرست مجاز تلقی می شود؛ و نامھ از سازمان سرپرستی کھ 

بیان کند مراقب مذکور سرپرست متقاضی است. (با تاریخ 60 روز اخیر؛ سنین 21 سال بھ پایین)*. بھ 
عنوان مدرک احراز محل سکونت نیز کاربرد دارد.

• حکم دادگاھی تعیین والد/نسب (سنین 21 سال بھ پایین)*
• گواھی تولد متقاضی و سند ازدواج ناپدری یا نامادری، پیوند مدنی یا ھم خانگی قانونی (سنین 21 سال بھ 

پایین)*
• فرم "تصدیق برائت" صادره از سازمان HHS/ORR ایاالت متحده (سنین 21 سال بھ پایین)*

• حکم دادگاه خارجی مبنی بر انتصاب مراقب بھ عنوان قیم قانونی متقاضی (سنین 21 سال بھ پایین)*
• حکم دادگاه ایاالت متحده مبنی بر انتصاب مراقب بھ عنوان قیم قانونی متقاضی، متولی یا سرپرست 

(تمامی سنین)*
• اطالعیھ رأی یا تعیین ناتوانی رشدی، صادره از NYS OPWDD (تمامی سنین)*

 NYC یا NYS DOH ،NYS OMH ،OPWDD نامھ از مراکز خدمات سکونتی زیر نظر •
DOHMH یا تحت گواھی، مجوز یا حمایت مالی مراکز مذکور. (با تاریخ 60 روز اخیر؛ تمامی سنین) 

مراقب ملزم بھ ارائھ کارت کارمندی می باشد. بھ عنوان مدرک احراز محل سکونت نیز کاربرد دارد. 
• نامھ از سازمان تأمین اجتماعی دال بر اینکھ فرد مراقب، نماینده متقاضی برای دریافت وجھ است (با 

تاریخ 1 سال اخیر؛ تمامی سنین)* 
• نامھ از سازمان تأمین اجتماعی کھ سازمانی را بھ عنوان نماینده متقاضی برای دریافت وجھ معرفی کند 

(با تاریخ 1 سال اخیر) و ھمچنین نامھ از سوی سازمان مذکور کھ آن کارمند/نماینده را برای نماینده 
مجاز متقاضی شناختھ باشد (با تاریخ 60 روز اخیر؛ تمامی سنین) مراقب ملزم بھ ارائھ کارت شناسایی 

کارمندی می باشد.
• نامھ از NYS OPWDD، NYS DOH، NYS OMH، NYC DOHMH یا ھریک از مراکز 

ارائھ دھنده خدمات آنان (با تاریخ 60 روز اخیر؛ تمامی سنین) مراقب ملزم بھ ارائھ کارت شناسایی 
کارمندی می باشد.

مدرک مؤید وضعیت کھنھ سرباز (فقط بھ یک مدرک نیاز دارید)

• DD 214: گواھی برائت یا پایان خدمت وظیفھ
• DD 2 (بازنشستھ): کارت شناسایی خدمات یکپارچھ ایاالت متحده (بازنشستھ)

• VIC/VHIC: کارت شناسایی بیمارستان وزارت امور کھنھ سربازان
• NGB-22: گزارش خروج از اداره گارد ملی آمریکا، و گزارش خدمات

• گواھینامھ رانندگی NYS DMV یا کارت شناسایی غیررانندگی با درج عنوان کھنھ سرباز
• کارت IDNYC با درج عنوان کھنھ سرباز

• گواھی صادره از اداره خدمات کھنھ سربازان شھر نیویورک کھ مؤید خدمت سربازی باشد
• نامھ از سوی اداره خدمات کھنھ سربازان شھر نیویورک کھ مؤید خدمت سربازی باشد

مدارک یک (1) امتیازی – مدرک احراز ھویت برای متقاضیان فاقد آدرس خانھ یا بازماندگان 
خشونت خانگی

• "نامھ تحت سرپرستی" صادره از سازمان غیرانتفاعی یا مؤسسھ مذھبی در شھر نیویورک کھ خدمات
 رسانی بھ افراد بی خانماد یا بازماندگان خشونت خانگی را انجام می دھد. نھاد باید دریافت کننده بودجھ 
شھری باشد. در نامھ باید ذکر شده باشد کھ متقاضی در 60 روز اخیر از نھاد مذکور خدمات دریافت 
کرده است و اینکھ شخص اجازه دارد از آدرس نھاد برای امور پستی استفاده نماید (با تاریخ 14 روز 

اخیر). آدرس سازمان بھ عنوان "آدرس واسطھ" بر روی کارت درج خواھد شد.
• نامھ از سوی نھادھای شھری، سازمان ھای غیرانتفاعی یا مؤسسات مذھبی شھر نیویورک کھ خدماتی 

را بھ افراد بی خانمان ارائھ می دھند (با تاریخ 30 روز اخیر). آدرسی روی کارت درج نخواھد شد.

در صورت نداشتن مدارک کافی چھ کاری باید انجام دھید
• ھمچنان ممکن است بتوانید برای IDNYC درخواست دھید. چنانچھ متولد شھر نیویورک ھستید؛ کمک 

مالی نقدی یا مزایای SCRIE دریافت می کنید؛ در یکی از ساختمان ھای NYCHA سکونت دارید؛ 
و/یا محل سکونت ثابتی ندارید، لطفاً با یکی از مسئولین مرکز ثبت نام ما صحبت کنید.

ادامھ...




