Gujarati

IDNYC અરજદાર સંબિં ધત
દસ્તાવેજ માટ� માગર્ દશર્ન

IDNYC કાડર્ માટ� અર� કરવા તમાર� નીચે આપેલ માપદં ડની � ૂિત� કરવી જ�ર� છે :
1. ઓળખનો �ુરાવો આપતા ઓછામાં ઓછા 3 પૉઇન્ટ ધરાવતા દસ્તાવેજોના ઓછામાં ઓછા 4 પૉઇન્ટ અને NYC માં રહ�ઠાણનો �ુરાવો આપતો ઓછામાં ઓછો 1 પૉઇન્ટ.
2. સબિમટ કર� લ દસ્તાવેજનો ઓછામાં ઓછો 1 પૉઇન્ટ ઓળખ ધરાવતો હોવો જોઈએ, િસવાય ક� અરજદાર સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત સાથે આવ્યો ન હોય.
3. સબિમટ કર� લ ઓછામાં ઓછા 1 દસ્તાવેજમાં જન્મ તાર�ખ હોવી જોઈએ.
4. IDNYC કાડર્ માટ� અર� કરવા અરજદારની �મર ઓછામાં ઓછ� 10 વષર્ હોવી જોઈએ. 10 - 13 વષર્ના અરજદાર તેમની સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્ત સાથે હોવા જોઈએ
છે ક� � તેમના વતી અર� પર સહ� કરશે. વ�ુ મા�હતી માટ� , �ૃપા કર�ને દસ્તાવેજના પાના નંબર 2 પર સંભાળકતાર્ િવભાગનો સંદભર્ સાધો.
નીચે િવશેષ�પે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હોય તે િસવાય �ુદત � ૂર� થઈ ગઈ હોય તેવા કોઈ દસ્તાવેજો સ્વીકાયર્ રહ�શે નહ�.

ફક્ત � ૂળ દસ્તાવેજો અને �ર� કરનારા એજન્સી દ્વારા પ્રમા�ણત નકલો જ સમિથ�ત છે ; લેિમનેટ કર� લ દસ્તાવેજોને તે � ૂળ�પે લેિમનેટ કરવામાં આવ્યા હતા તે �સ્થિતમાં �ર� કરવામાં
આવે તો સ્વીકાયર્ છે .

તમે તમારા IDNYC કાડર્ ની અર� કરવા માટ� નીચે � ૂ�ચબદ્ધ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર� શકો છો.
�દડ� (*) ના િનશાનવાળા દસ્તાવેજોને જન્મતાર�ખાના �ુરાવા તર�ક� સ્વીકારવામાં આવે છે .

વ�ુ મા�હતી માટ� , WWW.NYC.GOV/IDNYC પર IDNYC વેબસાઇટની �ુલાકાત લો.
અર�ની � ૂચનાઓ માટ� �ૃપા કર�ને IDNYC અર�ની પાછળ �ુઓ.

ચાર (4) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખ અને રહ�ઠાણનો �ુરાવો

• NYS DMV �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ, શીખનારની પરિમટ અથવા વતર્માન NYC
સરનામાવા�ં નૉન-�ાઇવર ઓળખ પ�. �ુદત સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય તેવા NYS DMV

લાઇસન્સ/પરિમટ/ID મા� તો જ સ્વીકારવામાં આવશે � તેને �ુદત ચા�ુ હોય એવા
DMV અસ્થાયી લાઇસન્સ/પરિમટ/સમાન ID નંબર ધરાવતા ID સાથે ર�ૂ કરવામાં
આવેલ હોય.*
• �ુ.એસ. �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ સ્ટ�ટ�ુ ં �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ અથવા વતર્માન NYC સરના�ું ધરાવ� ું
નૉન-�ાઇવર ઓળખ પ�*
• IDNYC કાડર્ ક� �માં ઘર�ું વતર્માન સરના�ું સામેલ હોય*
• NYC માં િનવાસ�ુ ં વતર્માન સરના�ું ધરાવ� ું NYC પોલીસ �ડપાટર્ મેન્ટ (NYPD)
િનયંિ�ત હ�ન્ડગન લાઇસન્સ*
• સંભાળકતાર્ �ારા સહ� કર� લ IDNYC િમડલ સ્�ૂલ કાડર્ અર� શાળા �વેશ વખતે ર�ૂ
કરવામાં આવી હતી અને DOE �ારા તેની ખરાઈ કરવામાં આવી હતી
ત્રણ (3) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો �ુરાવો

• �ુ.એસ. પાસપોટર્ અથવા �ુ.એસ. પાસપોટર્ કાડર્ *
• ફો�રન પાસપોટર્ (મશીન �ારા વાંચવા યોગ્ય)*
• �ુ.એસ. સ્ટ�ટ�ું �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ અથવા ફોટો આઈ.ડ�. વાળ� શીખનારની પરિમટ*
• �ુ.એસ. સ્ટ�ટ ID કાડર્ *
• �ુ.એસ. પિમ�નન્ટ ર� િસડન્ટ કાડર્ (�ીન કાડર્ )*
• �ુ.એસ. િસ�ટઝનિશપ/નાગ�રક બનવા�ું �માણપ�*
• �ુ.એસ. મચર્ન્ટ મૅ�રનર ઓળખપ�*
• �ુ.એસ. �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ સ્ટ�ટ �ાઇવર લાઇસન્સ અથવા ઘરના વતર્માન સરનામા િવના
નૉન-�ાઇવર ઓળખ પ�*

• NYS �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ કર� ક્શન્સ અને સ�ુદાય �ુપરિવઝન (DOCCS) થી ર�ૂ કરવામાં
આવેલ ઑફ�ન્ડર ID કાડર્ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખ�ુ)ં *
• NYS �ુિનફાઇડ કોટર્ િસસ્ટમ એટન� િસ�ુર પાસ ID કાડર્ *
• કૉમન ઍક્સેસ કાડર્ (હાલમાં ફરજ બ�વતા, િન� ૃ� અથવા �રઝવર્ લશ્કર� કમર્ચાર�ઓ માટ�)*
• ચા�ુ �ુ.એસ. વકર્ પરિમટ*
• �ુ.એસ. �ાઇબલ ID*
• NYS ઇલેક્�ોિનક બેિન�ફટ �ાન્સફર (EBT) કાડર્ /ફોટો સાથે CBIC*
• ઘરના હાલના સરનામા િવના IDNYC કાડર્ *
બે (2) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો �ુરાવો

• ફૉર� ન પાસપોટર્ (મશીનથી વંચાવો જોઈએ નહ�)*
• સમયસીમા સમાપ્ત થયેલ �ુ.એસ. પાસપોટર્ અથવા પાસપોટર્ કાડર્ (3 વષર્ �ુધી
સમયસીમા સમાપ્ત થયેલ, મશીનથી વંચાય એવો)*
• સમયસીમા સમાપ્ત થયેલ ફો�રન પાસપોટર્ (3 વષર્ �ુધી સમયસીમા સમાપ્ત થયેલ,
મશીનથી વંચાય એવો)*
• કાઉન્સેલર ID કાડર્ *
• VA �ારા �ર� કરવામાં આવેલ �ુ.એસ. વેટરન ઓળખ પ�
• VA �ારા �ર� કરવામાં આવેલ �ુ.એસ. વેટરન આરોગ્ય ઓળખ પ�
• �ુ.એસ. ફ�ડરલ, રા�ય, અથવા લોકલ ગવનર્મેન્ટ એમ્પલોઇ ID
• �ુ.એસ.માં જન્મ�ું �માણપ�*
• �ુ.એસ. રા�ય િવભાગ �ારા �ર� કરાયેલ વીઝા*
• િવદ� શી �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ (મશીન �ારા વંચાય તે�)ું *
• ફો�રન નેશનલ ID કાડર્ (મશીન �ારા વંચાય એ�ુ)ં *

આગળ ચા�ુ રાખો... બે (2) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો �ુરાવો

• સોિશઅલ િસ�ુ�રટ� કાડર્
• એક્સપાયર થઈ ગયેલ IDNYC કાડર્ – વતર્માન સરનામા સાથે ક� િવના (તાર�ખ
એક્સપાયર થયાના 6 મ�હના કરતા વ�ુ અને 3 વષર્ કરતા પહ�લા)
• �ુ.એસ. ITIN અસાઇનમેન્ટ લેટર
• �ુ.એસ. �ુિનફોમ્ડર્ સિવ�સ ID*
• NYS એડ�ુક�શન �ડપાટર્ મેન્ટ �ોફ�શનલ ID કાડર્
• NYC સમર �ુથ �ો�ામ એમ્પ્લોયમેન્ટ �ો�ામ (SYEP) �ું ચકાસણી ફોમર્ (િનવાસનો
�ુરાવો પણ આપે છે )*
• �ુ.એસ. �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ હોમલેન્ડ િસ�ુ�રટ� (U.S. Department of Homeland
Security) �ારા �ર� કારાયેલ I-94 � ફોટો અને જન્મ તાર�ખ સાથે હોય*
• NYS DMV કામચલાઉ �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ, શીખનારની પરિમટ અથવા નૉન-�ાઇવર
ઓળખ પ�*
• �ુ.એસ િસ�ટઝનિશપ અને ઇિમ�ેશન (USCIS) �ારા �ર� કરવામાં આવેલ ફોમર્ I-797,
I-797A, I-797B અથવા I-797D પર મં�ૂર�ની � ૂચના
• NYC DOE સ્�ુ ડન્ટ વે�ર�ફક�શન ફોમર્; સંભાળ રાખનાર હાજરર� છે
એક (1) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો - ઓળખનો �ુરાવો

• ફો�રન નેશનલ ID કાડર્ (મશીન �ારા વાંચી શકાય એ�ું નહ�)*
• ફો�રનમાં જન્મ�ું �માણપ�*
• ફો�રન િમ�લ�� ફોટો ID કાડર્ *
• િવદ� શી �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ (મશીન �ારા વાંચી ના શકાય તે�)ું *
• શૈક્ષ�ણક સંસ્થા�ું ઓળખ પ�: િમડલ સ્�ૂલ, હાઇ સ્�ૂલ, �ુિનિવ�િસટ�, કોલેજ અને
પોસ્ટ-સેકન્ડર� સ્�ૂલ*
• NYC �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ એ��ુક�શન (Department of Education, DOE) સ્�ુ ડન્ટ

વે�ર�ફક�શન ફોમર્ (ર� હણાંકનો પણ �ુરાવો આપે છે ); જો િવ�ાથ� સાથે સંભાળ રાખનાર ન
ં
હોય, તો િવ�ાથ�ના ઓળખ પ� સાથે ફર�જયાત ર�ૂ કર�ુ.*
• �ુ.એસ. હાઇ સ્�ૂલ, હાઇ સ્�ૂલ સમાન �ો�ામ અથવા �ુ.એસ. પોસ્ટ-સેકન્ડર� સ્�ૂલ, કોલેજ
અથવા �ુિનવિસ�ટ�થી �ડપ્લોમા
• હાઇ સ્�ૂલ, પોસ્ટ-સેકન્ડર� સ્�ૂલ, કોલેજ અથવા �ુિનવિસ�ટ�થી �ુ.એસ. સ્�ૂલ �ાન્સ��પ્ટ
• NYS EBT કાડર્ ફોટો િવના*
• NYC SYEP ID કાડર્
• �ુ.એસ. �ુિનયન ફોટો ID
• ક્લ�� ID સ�હત, �ુ.એસમાં �સ્થિત સંસ્થા�ું કમર્ચાર�, સલાહકાર, અથવા બોડર્ ના
સભ્ય�ુ ં ID કાડર્
• લગ્ન, િસિવલ �ુિનયન, ઘર� � ુ ભાગીદાર� અથવા �ટાછે ડા�ું �માણપ�*
• વ�રષ્ઠ અને િવકલાંગ લોકો માટ�� ું MTA MetroCard
• MTA ઍક્સેસ-એ-રાઇડ ID કાડર્
• NYC ઉ�ાન અને મનોરં જન ક�ન્� વયસ્ક, �ુવા, વ�રષ્ઠ લોકો અને વેરરન મેમ્બરિશપ કાડર્
• �ુ.એસ. મતદાતા ન�ધણી કાડર્
• �ુ.એસ. િસલે�ક્ટવ સિવ�સ ન�ધણી કાડર્ *
• Medicare કાડર્
• �ુ.એસ. ITIN કાડર્
• તમારા બાળકનો �ુ.એસ.માં જન્મ�ું �માણપ� (અરજદાર માતા-િપતા તર�ક� � ૂ�ચબ� હોવા
જોઈએ)*
• NYS OMH ફ�િસ�લટ� ફોટો ID કાડર્ .
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એક (1) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો - રહ�ઠાણનો �ુરાવો

• ક�બલ, ફોન અથવા �ુ�ટ�લટ� �બલ અથવા સ્ટ�ટમેન્ટ (60 �દવસની �દરની તાર�ખ�ુ)ં
• વતર્માન રહ�ણાંક િમલકત ભાડાપ�ો અથવા પેટાભાડાપ�ો
• સ્થાિનક �ોપટ� ટ�ક્સ સ્ટ�ટમેન્ટ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખ�ુ)ં
• �ોપટ� મોટર્ ગેજ �ુકવણીની રસીદ (60 �દવસની �દરની તાર�ખની)
• બ��ક�ગ, નાણાક�ય અથવા ���ડટ કાડર્ એકાઉન્ટ �બલ, સ્ટ�ટમેન્ટ અથવા નો�ટસ (60 �દવસની �દર
તાર�ખની). એકાઉન્ટ અથવા �ાહક ID નંબરનો સમાવેશ થવો જોઈએ.
• રોજગાર પગાર સ્ટબ (60 �દવસની �દરની તાર�ખ�ુ)ં
• આરોગ્ય સંસ્થા�ું સ્ટ�ટમેન્ટ, �બલ અથવા ર� કોડર્ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખના). એકાઉન્ટ અથવા દદ�
ID નંબરનો સમાવેશ હોવો જોઈએ.
• NYS (NYC ની અદાલતો સ�હત) અથવા ફ�ડરલ કોટર્ �ારા �ર� કરવામાં આવેલ �� ૂર� સમન્સ
અથવા અદલાતી આદ� શ (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો)
• IRS ફોમર્ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B અને 1095-C (ફોમર્ પરના ટ�ક્સ વષર્
પછ�ના વષર્ની 15 એિ�લ �ુધીમાં સ્વીકારાયેલ)
• ટ�ક્સ �રટનર્ ફાઇલ કરવાના �ુરાવા સ�હત (ફાઇલ કરવાની તાર�ખથી 1 વષર્ની �દરના)
• IRS અથવા NYS �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ ટ�ક્સેશન અને ફાઇનાન્સ (DTF) �ારા �ર� કરવામાં આવેલ
પ� અથવા દસ્તાવેજ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખના)
• વીમા�ું �બલ, સ્ટ�ટમેન્ટ અથવા ર� કોડર્ (મકાનમા�લક, �વનસાથી, ભા�ુ આત, ઑટોમોબાઇલ, આરોગ્ય
વીમો; 60 �દવસની �દરની તાર�ખ�ુ)ં
• NYCHA નો પ� (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો)
• NYCHA લીઝ �ુધારો અને ભાડાંની નો�ટસ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખની)
• USPS સરનામાના ફ�રફારની �ુ�ષ્ટ (60 �દવસની �દરની તાર�ખની)
• NYC HPD સેક્શન 8 ર� ન્ટ �ેકડાઉન ફોમર્ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખ�ુ)ં
• NYC HRA ક�સ કમ્પો�ઝશન સારાંશ �રપોટર્ (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો)
• NYS OMH ફ�િસ�લટ� ઇનપેશન્ટ ફોટો ID કાડર્ .
• �ુ.એસ. HHS/ORR �ારા �ર� કરાયેલ “ર��લઝની ચકાસણી” ફોમર્ (1 વષર્ની �દરની તાર�ખ�ુ)ં
• �ુ.એસ. ઇિમ�ેશન અને કસ્ટમ એન્ફોસર્મેન્ટ (ICE) ઑડર્ ર ઑફ �ુપરિવઝન (1 વષર્ની �દરની
તાર�ખનો)

• NYS DMV કામચલાઉ �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ, શીખનારની પરિમટ અથવા નૉન-�ાઇવર ઓળખ પ�
• NYS OPWDD �ારા �ર� કરવામાં આવેલ નો�ટસ ઑફ �ડિસઝન અથવા �ડટરિમનેશન (NOD)
ઑફ ડ�વલપમેન્ટ �ડસે�બ�લટ� (1 વષર્ની �દરની તાર�ખની)
• સં�ક્ુ ત રા�ય(UN)ના રાજનીિતજ્ઞો અને તેમના પ�રવારો માટ� િનવાસ સ્થાનની �ુ�ષ્ટ કરતો પ�
(60 �દવસની �દરની તાર�ખનો)
• હ�ડ સ્ટાટર્ , અરલી લનર્ અથવા કોઈપણ NYC DOE સ્�ૂલમાં નામ ન�ધાવેલ િવ�ાથ�ના વાલી/પાલક
ં નો �ુરાવો �દાન
માટ� પ� (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો). અરજદાર� િવ�ાથ� સાથેના સંબધ
કરવો જ�ર� છે .

• ખાનગી અથવા �ાદ� િશક સ્�ૂલમાં નામ ન�ધાવેલ િવ�ાથ� માટ� પ� (60 �દવસની �દરની
તાર�ખનો). અરજદાર� સ્�ૂલ ID �દાન કર�ું આવશ્યક છે .
• NYC DOE સ્�ુ ડન્ટ ફ��ર�ફક�શન ફોમર્ (DOE સ્�ૂલ ખાતે ઉપલબ્ધ). િવ�ાથ�એ સ્�ૂલ ID ર�ૂ કર�ુ,ં
અથવા સંભાળ રાખનાર સાથે ન�ધણી કરાવવી જ�ર� છે .*
• SYEP ચકાસણી ફોમર્
• NYC માં હોમલેસ શેલ્ટરનો પ� (તે જણાવતો ક� અરજદાર 15 �દવદથી આ�ય �ૃહમાં રહ� છે અને
શેલ્ટર વ�ુ 30 �દવસ માટ� રહ�વાની મં�ૂર� આપે છે ). (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો)
• છ�ાવાસમાં રહ�તા હોય તેવા અરજદારો માટ� �ુિનવિસ�ટ� રહ�ણાક કરાર. અરજદાર� ફોટો
ID ર�ૂ કર�ું જ�ર� છે . હાલમાં લા�ુ પડ� ું હો�ું જોઈએ.
• કોલેજ અથવા �ુિનવિસ�ટ�ના વ્યવસ્થાપકનો પ� તે જણાવતો ક� અરજદાર છા�ાવાસમાં રહ� છે અને
અન્ય સ્�ૂલ સ્થાન પર મેઇલ �ાપ્ત થાય છે . અરજદાર� ફોટો ID ર�ૂ કર�ું જ�ર� છે .
(60 �દવસની �દરનો હોવો જ�ર� છે ) કાડર્ પર�ુ ં સરના�ું 'ઉફ� ' શાળા હશે.
�વનસાથે અથવા ઘર� � ં ુ ભાગીદારો: � અરજદારો તેમના પોતાના નામે રહ�ઠાણનો દસ્તાવેજ પ્રદાન

કર� શક� તેમ ન હોય, તો તેઓ તેમના �વનસાથી અથવા ઘર� � ુ ભાગીદારના નામે હોય તેવો દસ્તાવેજ

ર�ૂ કર� શક� છે ; અને કાંતો (1) લગ્ન�ું પ્રમાણ પત્ર, િસિવલ �ુિનયન અથવા ઘર� � ુ ભાગીદાર�, અથવા
(2) અરજદાર અને ભાગીદાર તર�ક� �વનસાથી અથવા ઘર� � ુ ભાગીદાર બ�ેના નામે બાળકના જન્મ�ું
પ્રમાણપત્ર. અરજદાર� �વનસાથી અથવા ઘર� � ુ ભાગીદાર દ્વારા તેઓ સાથે રહ� છે તે જણાવ� ંુ સહ� કર� લ

પ્રમાણપત્ર પણ ર�ૂ કર�ું જ�ર� છે .

એક (1) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો – ઘરના સરનામા િવના અરજદારો અથવા ઘર� � ં ુ
�હ�સાના સંકટથી બહાર નીકળનાર વ્ય�ક્તઓ માટ� રહ�ઠાણનો �ુરાવો

• NYC માં બેઘર વ્ય�ક્તઓને અથવા ઘર� � ુ �હ�સાનો ભોગ બનનાર વ્ય�ક્તઓને સેવા આપનાર
�બનલાભાથ� સંસ્થા અથવા ધાિમ�ક સંસ્થા �ારા �ર� કરાયેલ “ઉફ� પ�”. વ્ય�ક્તને િસટ� ફં�ડ�ગ

�ાપ્ત થ� ું હો�ું જોઈએ. પ� તે દશાર્વતો હોવો જોઈએ ક� અરજદાર� છે લ્લા 60 �દવસ �ુધી એકમ
તરફથી સેવાઓ �ાપ્ત કર� છે અને ટપાલના હ�� ુ માટ� એકમના સરનામાનો ઉપયોગ કર� શક� છે

(14 �દવસની �દરની તાર�ખનો). કાડર્ “ઉફ� ” સંસ્થા�ુ ં નામ.

• NYC ની િસટ� એજન્સી, �બનલાભાથ� સંસ્થા અથવા ધાિમક સંસ્થા ક� � બેઘર વ્ય�ક્તઓન સેવા
�દાન કરતી હોય તેનો પ� (30 �દવસની �દરની તાર�ખનો). કાડર્ પર કોઈ સરના�ું દ� ખાશે
નહ�.

આગળ ચા�ુ રાખો... એક (1) પૉઇન્ટ દસ્તાવેજો – ઘરના સરનામા િવના અરજદારો
અથવા ઘર� � ં ુ �હ�સાના સંકટથી બહાર નીકળનાર વ્ય�ક્તઓ માટ� રહ�ઠાણનો �ુરાવો

• NYC માં હોમલેસ શેલ્ટરનો પ� (તે જણાવતો ક� અરજદાર 15 �દવસથી આ�ય �ૃહમાં રહ� છે અને
શેલ્ટર વ�ુ 30 �દવસ માટ� રહ�વાની મં�ૂર� આપે છે ) (60 �દવસની તાર�ખની �દરનો) શેલ્ડર�ુ ં
સરના�ું કાડર્ પર દ� ખાશે.

• ઘર� � ું �હ�સા ર� િસડ��ન્શયલ ક�ર �ો�ામ તરફથી 30 �દવસની �દરનો પ�. કાડર્ માં કોઈ સરના�ું અથવા
�ો�ામ�ુ ં પો.ઓ. બૉક્સ હોઈ શક� નહ�.

• િસટ� એજન્સી, �બનલાભાથ� સંસ્થા અથવા NYC માં ધાિમ�ક સંસ્થા ક� � ઘર� � ુ �હ�સાનો ભોગ બનનાર
વ્ય�ક્તને સેવાઓ �દાન કરતી હોય તેના તરફથી પ� (30 �દવસની �દરની તાર�ખનો). કાડર્ પર
કોઈ સરના�ું દ� ખાશે નહ�.

• NYC માં હો�સ્પટલ અથવા હ�લ્થ �ક્લિનક �ારા �ર� કરવામાં આવેલ પ� (30 �દવસની �દરની
તાર�ખનો). કાડર્ પર કોઈ સરના�ું દ� ખાશે નહ�.

જો તમાર� પાસે પયાર્પ્ત દસ્તાવેજ ન હોય તો �ું કર�ું

• તમે હ�ુ પણ IDNYC માટ� અર� કરવા સમથર્ હોઈ શકો. જો તમારો જન્મ ન્� ૂયોકર્ શહ�રમાં થયો
હોય; રોકડ મદદ અથવા SCRIE લાભ �ાપ્ત થતા હોય; NYCHA �બ�લ્ડ�ગમાં રહ�તા હોય;
અને/અથવા તમાર� પાસે �સ્થર રહ�ઠાણ ન હોય, તો �ૃપા કર�ને અમારા �વેશ ક�ન્� ખાતેના કોઈપણ
કમર્ચાર� સાથે વાત કરો.

સંભાળ રાખનાર સાથે સંબધ
ં – સંભાળ રાખનાર અને અરજદાર વચ્ચેના
સંબધ
ં નો �ુરાવો
અરજદાર� DOB સ�હત, ઓળખનો �ુરાવો આપતા ઓછામાં ઓછા 2 પૉઇન્ટ પ્રદાન કરવા પણ જ�ર�
છે . સંભાળ રાખનાર� , ફોટો ID સ�હત, તેમની ઓળખનો �ુરાવો આપતા ઓછામાં ઓછા
3 પૉઇન્ટ પ્રદાન કરવા જ�ર� છે . પ્રત્યેક દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર� શક� તેવા અરજદારની �મર
કૌસમાં આપેલ છે .
• અરજદાર�ું જન્મ �માણપ� (21 વષર્ અથવા તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*
• દ�ક�ું �ુકમના�ુ,ં દ�ક�ું �માણપ� અથવા NYS DOH નો દ�કનો �રપોટર્ (21 વષર્ અથવા
તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*
• NYC DOHMH અને NYS OTDA �ારા �ર� કરવામાં આવેલ િપ� ૃત્વનીએ સ્વી�ૃિત માટ�� ું
ફોમર્ (21 વષર્ અથવા તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*
• ACS અથવા ACS ફોસ્ટર ક�ર એજન્સીનો પ� (21 વષર્ અને તેના કરતાં ઓછ�) સંભાળ રાખનાર�
ACS અથવા એજન્સી રોજગાર ઓળખ પ� ફર�જયાત ર�ૂ કર�ુ.*ં િનવાસનો �ુરાવો પણ આપો.
(60 �દવસની �દરની તાર�ખનો)*
• �માણીકરણ ક� સંભાળ રાખનાર એક લાઇસન્સ �ાપ્ત પાલક માતા-િપતા છે ; અને સંભાળ રાખનાર
વ્ય�ક્ત અરજદારના પાલક માતા-િપતા છે તે જણાવતો ફોસ્ટર એજન્સીનો પ� (60 �દવસની
�દરની તાર�ખનો; 21 વષર્ અથવા તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*. તેમજ િનવાસનો � ૂરાવો પણ
આપતો હોય.
• િપ� ૃત્વ/વંશા�ુ�મનો કોડર્ નો ઑડર્ ર (21 વષર્ અથવા તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*
• અરજદાર�ું જન્મ �માણપ� અને સાવકા માતા-િપતાના લગ્ન�ુ,ં િસિવલ �ુિનયન�ું અથવા ઘર� � ુ
ભાગીદાર��ુ ં �માણ પ� (21 વષર્ અથવા તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*
• �ુ.એસ. HHS/ORR �ારા �ર� કરાયેલ “ર��લઝની ચકાસણી” ફોમર્ (21 વષર્ અથવા તેના કરતાં
ઓછ� �મરના)*
• સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્તને અરજદારના કા� ૂની પાલક તર�ક� િન�ુક્ત કરતો ફો�રન કોટર્ નો આદ� શ (21
વષર્ અથવા તેના કરતાં ઓછ� �મરના)*
• સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્તને અરજદારના કા� ૂની પાલક, રક્ષક અથવા સંરક્ષક તર�ક� િન�ુક્ત કરતો
�ુ.એસ. કોટર્ નો આદ� શ (કોઈપણ �મરના)*
ે ન (NOD)
• NYS OPWDD �ારા �ર� કરવામાં આવેલ નો�ટસ ઑફ �ડિસઝન અથવા �ડટિમ�નશ
ઑફ ડ�વલપમેન્ટ �ડસે�બ�લટ� (કોઈપણ �મરના)*
• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH અથવા NYC DOHMH �ારા સંચા�લત,
લાઇસન્સ �ાપ્ત, �મા�ણત અથવા સ્થાિપત ર� િસડ��ન્સયલ ક�ર ફ�િસ�લટ�નો પ�. (60 �દવસની
�દરનો; કોઈપણ �મર). તેમજ િનવાસનો � ૂરાવો પણ આપતો હોય.
• અરજદારના �િતિનિધ �ુકવણીકાર તર�ક� વ્ય�ક્ગત સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્તને િસ� કરનાર SSA નો
પ� (1 વષર્ની �દરની તાર�ખનો; કોઈપણ �મર)*
• અરજદારના �િતિનિધને �ુકવણીકાર તર�ક� િસ� કરનાર SSA નો પ� (1 વષર્ની �દરની
તાર�ખનો) અને કમર્ચાર�/�િતિનિધ અરજદાર�ુ ં �િતિનિધત્વ કરવા માટ� અિધ�ૃત છે તે િસ� કરનાર
સંસ્થાનો પ� (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો; કોઈપણ �મર) સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્તએ કમાર્ચાર�
ઓળખ પ� ફર�જયાત ર�ૂ કર�ુ.ં
• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH અથવા તેમના કોઈ
�દાતાનો પ� (60 �દવસની �દરની તાર�ખનો; કોઈપણ �મર) સંભાળ રાખનાર વ્ય�ક્તએ
કમાર્ચાર� ઓળખ પ� ફર�જયાત ર�ૂ કર�ુ.ં

વયો� ૃદ્ધ �સ્થિતનો �ુરાવો (તમને માત્ર એક જ �ુરાવાની જ�ર છે )

• DD 214: સ��ય ડ� ૂ�ટથી �ુક્ત થવા અથવા છોડવા�ું �માણપ�
• DD 2 (િન� ૃ�): �ુએસ �ુિનફોમર્ સિવ�સ ID કાડર્ (િન� ૃ�)
• VIC/VHIC: વેટરન અફ�ર હો�સ્પટલ ID કાડર્
• NGB-22: િવભાજનનો નેશનલ ગાડર્ બ્� ૂરો �રપોટર્ અને સેવાનો ર� કોડર્
• વેટરન હો�ો ધરાવ� ું NYS DMV �ાઇિવ�ગ લાઇસન્સ અથવા નૉન-�ાઇવર ઓળખ પ�
• વેટરન હો�ો ધરાવ� ું IDNYC કાડર્
• સૈન્ય સેવાની �ુ�ષ્ટ કરનાર NYC �ડપાટર્ મન્ે ટ ઑફ વેન્ટર સેવાઓ તરફથી �માણપ�
• NYC �ડપાટર્ મન્ે ટ ઑફ વેન્ટર સેવાઓ તરફથી પ� સૈન્ય સેવાની �ુ�ષ્ટ કરનાર

