Nepali

IDNYC आवेदकको कागजात सहायक
तपा�ले IDNYC काडर्को आवेदन �दन �नम्न मापदण्ड परू ा गनप
ुर् छर् :
1. कम्तीमा 3 प�हचान प्रमा�णत पोइन्ट र NYC मा बसोबास प्रमा�णतको किम्तमा 1 पोइन्ट स�हत कागजातहरूको कम्तीमा 4 पोइन्टहरू।
2. आवेदक स्याहारकतार्को साथमा नरहे को खण्डमा पेश गर�एका कागजात मध्ये 1 मा फोटो हुनप
ु छर् ।
3. पेश ग�रएको कागजातहरू मध्ये कम्तीमा 1 मा जन्म �म�त समावेश हुनुपछर् ।
4. IDNYC काडर्को ला�ग आवेदन �दन आवेदकहरूको उमेर कम्तीमा प�न 10 वषर् हुनप
ु छर् । 10 दे �ख 13 वषर् उमेरका आवेदकहरू आफ्नो तफर्बाट
आवेदनमा हस्ता�र गन� स्याहारकतार्सँग हुनप
ुर् ोस ्।
ु छर् । थप जानकार�को ला�ग कागजातको पष्ृ ठ 2 मा हे रचाहकतार् खण्ड हे नह
तल �वशेष रूपमा उिल्ल�खत बाहे क कुनै प�न �म�त स�कएका कागजातहरू स्वीकार ग�रनेछैन।
मल
ू कागजातहरू र जार� गन� एजेन्सीले प्रमा�णत गरे का प्र�त�ल�पहरू मात्र स्वीकार ग�रनेछ; ले�मनेसन ग�रएका कागजातहरू य�द �तनीहरूलाई मौ�लक रूपमा ले�मनेसन
गर� जार� ग�रएको भए मात्र स्वीकार गर�नेछ।
तपा�ले आफ्नो IDNYC काडर्को ला�ग आवेदन �दन तल सूचीबद्ध ग�रएका कागजातहरूको प्रयोग गनर् सक्नुहुन्छ।
तारा �चन्ह (*) भएका कागजातहरूलाई जन्म�म�तको प्रमाणको रूपमा स्वीकार ग�रन्छ।
थप जानकार�का ला�ग, IDNYC WWW.NYC.GOV/IDNYC मा जानुहोस ्।
आवेदन �नद� शनहरूको ला�ग कृपया IDNYC आवेदनको पछा�ड हे नह
ुर् ोस ्।
चार (4) पोइन्ट कागजातहरू - प�हचान तथाा बा�सन्दाको प्रमाण

• NYS DMV चालक अनुम�तपत्र, �सकारू अनम
ु �तपत्र वा हालको NYC ठे गाना
स�हतको गैर-चालक प�रचय पत्र। �म�त स�कएको NYS DMV सवार� चालक

अनुम�तपत्र/अनुम�तपत्र/आइडी य�द समान आइडी नम्बर भएको �म�त नस�कएको DMV
अन्त�रम सावर� चालक अनुम�तपत्र/अनुम�तपत्र/आइडी स�हत प्रस्तत
ु गरे मा स्वीकार
ग�रनेछ।*
• हालको NYC ठे गाना* स�हतको युएस राज्य �वभागको सवार� चालक अनुम�तपत्र वा
गैर-सवार� चालक प�रचयपत्र
• हालको गहृ ठे गाना* स�हतको IDNYC काडर्
• हालको NYC ठे गाना* स�हतको NYC प्रहर� �वभाग (NYPD) प्र�तबिन्धत
ह्याण्डगन इजाजतपत्र
• DOE बाट रुजु ग�रएको �वद्यालय भनार् हुँदा हे रचाहकतार्बाट हस्ता��रत IDNYC माध्य�मक
�वद्यालय काडर् आवेदन
तीन (3) पोइन्ट कागजातहरू - प�हचानको प्रमाण

• यु.एस पासपोटर् वा यु.एस पासपोटर् काडर्*
• �वदे शी पासपोटर् (मे�सन �रडेबल)*
• युएस राज्य सवार� चालक अनुम�तपत्र वा �सकारूको अनुम�तपत्र फोटो प�रचय*
• य.ु एस राज्यको आइडी काडर्*
• यु.एस स्थायी �नवासी काडर् (�ग्रन काडर्)*
• यु.एस नागर�कता/दे शीकरणको प्रमाणपत्र*
• यु.एस मच�न्ट मेताइनर पत्यारपत्र*
• हालको ठे गाना �बनाको य.ु एस राज्य �वभागको सवार� चालक अनम
ु �तपत्र वा गैर-सवार�
चालक आइडी**
• NYS सध
ु ार तथा समुदाय �नर��ण �वभाग (DOCCS) �र�लज्ड अफेन्डर आइडी काडर्
(1 वषर्�भत्रको �म�त ले�खएको)*
• NYS एक�कृत अदालत प्रणाल� वक�ल सरु �षा पास आइडी काडर्*
• साधारण पहुँच काडर् (स�क्रय ड्यट
ु �, अवकास वा �रजभर् ग�रएको फौजी कमर्चार�)*
• हालको यु.एस वकर् पर�मट*
• यु.एस ट्राइबल आइडी*
• फोटो स�हतको NYS इलेक्ट्रो�नक बे�न�फट ट्रान्सफर (EBT) काडर्/CBIC*
• हालको गहृ ठे गाना �बनाको IDNYC काडर्*
दई
ु (2) पोइन्ट कागजातहरू - प�हचानको प्रमाण

• �वदे शी पासपोटर् (मे�सन �रडेबल �बनाको)*
• �म�त स�कएको यु.एस पासपोटर् वा पासपोटर् काडर् (3 वषर् दे �ख �म�त स�कएको;
मे�सन �रडेबल)*
• �म�त स�कएको �वदे शी पासपोटर् (3 वषर् दे �ख �म�त स�कएको; मे�सन �रडेबल)*
• दत
ु र) आइडी काडर्*
ू (कन्सल
• VA द्वारा जार� ग�रएका यए
ु स सेवा�नवत्ृ त सै�नकहरूको प�रचय पत्र
• VA द्वारा जार� ग�रएका यए
ु स सेवा�नवत्ृ त सै�नकहरूको स्वास्थ्य काडर्
• यु.एस संघीय, राय्य वा स्थानीय सरकार� कमर्चार�को आइडी
• यु.एस जन्मदतार्को प्रमाणपत्र*
• यु.एस राज्य �वभागद्वारा जार� ग�रएको �भसा*
• �वदे शी सवार� चालक अनम
ु �तपत्र (मे�सन �रडेबल)*
• �वदे शी रािष्ट्रय आइडी काडर् (मे�सन �रडेबल)*

क्रमश... दईु (2) पोइन्ट कागजातहरू - प�हचानको प्रमाण

• सामािजक सुर�ा काडर्
• हालको ठे गाना भएको या नभएको म्याद स�कएको IDNYC काडर् (म्याद स�कएको 6 म�हना
कटे को तर 3 वषर् भन्दा बढ� नभएको)

• यु.एस ITIN असाइनमेन्ट पत्र
• यु.एस एक�कृत सेवाहरू आइडी*
• NYS �श�ा �वभाग पेशव
े र आइडी काडर्
• NYC समर यव
ु ा रोजगार कायर्क्रम (SYEP) प्रमाणीकरण फाराम (�नवास प�न प्रमा�णत
गन�)*
• युएस होमल्याण्ड सुर�ा �वभागद्वारा (U.S. Department of Homeland
Security) फोटो, औ�ठाछाप र जन्म �म�त स�हत जार� गरे को I-94 फाराम*
• NYS DMV अन्त�रम सवार� चालक अनुम�तपत्र, �सकारू अनुम�तपत्र वा गैर-सवार�
चालक प�रचय पत्र*

• अमे�रक� नाग�रकता र अध्यागमन सेवा (USCIS) द्वारा जार� ग�रएका फाराम I-797,
I-797A, I-797B वा I-797D को स्वीकृ�त सच
ू ना
• NYC DOE �वद्याथ� प्रमाणीकरण फाराम; हे रचाहकतार् उपिस्थत हुनुपन�
एक (1) पोइन्ट कागजातहरू - प�हचानको प्रमाण

• �वदे शी रािष्ट्रय आइडी काडर् (मे�सन �रडेबल नभएको)*
• �वदे शी जन्मदतार्को प्रमाणपत्र*
• �वदे शी सै�नक फोटो आइडी काडर्*
• �वदे शी सवार� चालक अनुम�तपत्र (मे�सन �रडेबल नभएको)*
• शै��क �नकायहरूको प�रचय पत्र: मध्य स्कुल, माध्य�मक स्कुल, �वश्व�वद्यालयहरू,
कलेजहरू र पोस्ट- माध्य�मक �वद्यालयहरू*

• �वद्याथ� हे रचाहकतार्* को साथमा हुनहु ु न्न भने NYC �श�ा �वभाग (Department
of Education, DOE) �वद्याथ� प्रमाणीकरण फाराम (�नवास प�न प्रमा�णत गनप
ुर् न�)
�वद्याथ� आइडी सँग प्रस्तत
ु ग�रनुपछर् ।
• यु.एस हाई स्कूलबाट �डप्लोमा, हाई स्कूल सरहको कायर्क्रम वा यु.एस पोस्ट- माध्य�मक
�वद्यालय, कलेज वा �वश्व�वद्यालय

• हाई स्कूल वा पोस्ट-माध्य�मक �वद्यालय, कलेज वा �वश्व�वद्यालयका य.ु एस
स्कूल ट्रान्स�क्रप्ट

• फोटो �बनाको NYS EBT काडर्*
• NYC SYEP आइडी काडर्
• यु.एस य�ु नयनको फोटो आइडी
• पुरो�हत वगर् आइडी स�हत य.ु एसमा अविस्थत संस्थाका कमर्चार�, परामशर्दाता
वा बोडर् सदस्यको आइडी

• �ववाह, नाग�रक य�ु नयन, घरे लू साझेदार� वा सम्बन्ध �वच्छे दको प्रमाणपत्र*
• जेष्ठ नाग�रक र अशक्तता भएका मा�नसहरूका ला�ग MTA MetroCard
• MTA Access-A-Ride आइडी काडर्
• NYC पाकर् तथा प्रसन्नता केन्द्र वयस्क, जवान वयस्क, अग्रज वा भेटेरन सदस्यता काडर्
• य.ु एस मतदाता पञ्जीकरण काडर्
• य.ु एस सेलेिक्टभ सेवा पञ्जीकरण काडर्*
• Medicare काडर्
• य.ु एस ITIN काडर्
• य.ु एसका बच्चाको जन्मदतार् प्रमाणपत्र (आवेदक आमाबव
ु ाको रूपमा सच
ू ी गनप
ुर् छर् )*
• NYS OMH स�ु वधा फोटो आइडी काडर्।
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एक (1) पोइन्ट कागजातहरू - �नवासीको प्रमाण

• केबल, फोन वा उपयो�गताका �बल वा �ववरण (60 �दन �भत्रका)
• हालको �नवास घरको �लज बा सहायक �लज
• स्थानीय सम्पित्त कर �ववरण (एक वषर् �भत्रको)
• सम्पित्तको �धतोबन्धक भुक्तानको र�सद (60 �दन �भत्रको)
• ब��कङ, �वत्तीय वा क्रे�डट काडर् खाताको �बल, �ववरण वा सूचना (60 �दन�भत्रको)।
खाता वा ग्राहक ID नम्बर समावेश गनप
ुर् छर् ।
• रोजगार� भुक्तान अधर्कट्टी (60 �दन �भत्रको)
• स्वास्थ्य संस्थाको �ववरण, �बल वा रे कडर् (1 वषर् �भत्रको)। खाता वा �बरामी ID नम्बर समावेश

गनप
ुर् छर् ।
• NYS (NYC अदालतहरू स�हत) वा संघीय अदालतहरूद्वारा जार� ग�रएका �नणार्यक
स�म�तको आह्वान पत्र वा अदालतको आदे श (60 �दन �भत्रको)
• IRS फारामहरू W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, तथा 1095-C (फारामको
कर वषर् प�छको यस वषर्को अ�प्रल 15 सम्मको स्वीकार ग�रन्छ)
• फाइ�लङको प्रमाण स�हतको कर �फतार् (एक वषर् �भत्रको दा�खला �म�त)
• IRS वा NYS कर तथा �वत्तीय �वभाग (DTF) द्वारा जार� ग�रएको पत्र वा कागजात (1 वषर्
�भत्रको)
• �बमाको �बल, �ववरण वा रे कडर् (घरमा�लक, जीवन, बहालकतार्, अटोमोबाइल, स्वास्थ्य �बमाका;
60 �दन �भत्रको)
• NYCHA को पत्र (60 �दन �भत्रको)
• NYCHA �लज प�र�शष्ट र भाडाको सच
ू नापत्र (1 वषर् �भत्रको)
• USPS को ठे गाना कन्फरमेसनको प�रवतर्न (60 �दन �भत्रको)
• NYC HPD सेक्सन 8 भाडा खारे जी फाराम (एक वषर् �भत्रको)
• NYC HRA मा�मला संयोजन सारांश �रपोटर् (60 �दन�भत्रको)
• NYS OMH स�ु वधा इनप्यासेन्ट फोटो आइडी काडर्।
• यु.एस HHS/ORR द्वारा जार� ग�रएको “�र�लजको प्रमाणीकरण” (1 वषर् �भत्रको)
• य.ु एस अध्यागमन र भन्सार प्रवतर्न (ICE) को �नर��णको आदे श (1 वषर् �भत्रको)
• NYS DMV अन्त�रम सवार� चालक अनम
ु �तपत्र, �सकारू अनम
ु �तपत्र वा गैर-सवार� चालक
आइडी काडर्
• NYS OPWDD द्वारा जार� ग�रएको �वकासात्मक अस�मताको छलफल वा �नधार्रण
(NOD) को सच
ू नापत्र (1 वषर् �भत्रको)
• संयुक्त राष्ट्र (UN) कुट�नती�हरू र �तनका प�रवारहरूका �नवास कन्फरमेसनको पत्र
(60 �दन �भत्रको)
• �वद्याथ�को हे ड स्टाटर् , अल� ल�नर्ङ, वा कुनै प�न NYC DOE स्कूल भनार्को
आमाबव
ु ा/अ�भभावकलाई पत्र (60 �दन �भत्रको)। आवेदकलेके �वद्याथ�सँगको सम्बन्ध
उपलब्ध गराउनप
ु छर् ।
• �नजी वा संक�णर् �वद्यालयहरूमा नामां�कत �वद्याथ�लाई पत्र (60 �दन �भत्रको)। आवेदकले
�वद्यालय ID उपलब्ध गराउनुपछर् ।
• NYC DOE �वद्याथ� प्रमाणीकरण फाराम (DOE स्कूलहरूमा उपलब्ध हुने)। �वद्याथ�लाई
�वद्यालय ID उपलब्ध गराउनुपछर् वा स्याहारकतार्सँग भनार् हुनुपछर् ।*
• SYEP प्रमाणीकरण फाराम
• NYC मा घरबार�बह�नका ला�ग बासस्थानको पत्र (आवेदक शेल्टरमा 15 �दन बसेको र शेल्टरले
�नवासीलाई 30 �दन भन्दा धेरै बस्न अनम
ु �त �दन्छ भन्ने उल्लेख गनप
ुर् छर् ) (60 �दन �भत्रमा
�म�त ले�खएको)
• �वद्यालय हाउिजङमा बस्ने आवेदकहरूका ला�ग �वश्व�वद्यालय हाउिजङ सम्झौता। आवेदकले
�वद्यालयको फोटो आइडी पेश गनप
ुर् छर् । हाल प्रभावमा हुनप
ु छर् ।
• आवेदक �वद्यालय हाउिजङमा बस्ने र �व�भन्न �वद्यालय स्थानमा पत्राचार प्राप्त गन� भनी उल्लेख
ग�रएको कलेज वा �वश्व�वद्यालयको पत्र। आवेदकले �वद्यालयको फोटो आइडी पेश गनप
ुर् छर् ।
े ।
(60 �दन �भत्रको हुनप
ु छर् ) काडर्को ठे गाना �वद्यालयको 'हेरचाहको' हुनछ
जीवनसाथी तथा घरे लू साझेदारहरू: आफ्नै नामबाट मा�थ उिल्ल�खत कागजातहरू उपलब्ध गराइ
�नवासी प्रमा�णत गनर् असमथर् हुने आवेदकहरूले आफ्नो जीवनसाथी वा घरे लू साझेदारको नामको
कागजातहरू र या त (1) �ववाह दतार्को प्रमाणपत्र, नाग�रक य�ु नयन वा घरे लू साझेदार� वा (2)
बच्चाको जन्म दतार् प्रमाणपत्रलाई आवेदकको जीवनसाथी वा घरे लू साझेदारसँगको सम्बन्धलाई
प्रस्तत
ु गन� गर� पेश गनर् सक्नेछन ्। आवेदकले जीवनसाथी वा घरे लू साझेदारले आफूहरू आवेदकसँगै
बस्छन भनी उल्लेख गर� हस्ता�र ग�रएको सा�ी प�न पेश गनप
ुर् छर् ।
एक (1) पोइन्ट कागजातहरू – घरको ठे गाना �बना वा घरे लु �हंसाबाट आ�श्रतहरूका
ला�ग �नवासको प्रमाण

• NYC का गैर-नाफामल
ू क संस्था वा धा�मर्क संस्थाले घरबार�बह�न व्यिक्तहरू वा घरे लु �हंसाका
आ�श्रतहरूलाई सेवा �दन जार� ग�रएको “स्याहार पत्र” (“Care-of Letter”)। हालै �सट�
फिन्डङ प्राप्त गरे को संस्था। पत्रमा आवेदकले प�छल्लो 60 �दनमा संस्थाबाट प्राप्त गरे को सेवाहरू
उल्लेख गनप
ुर् छर् र संस्थाको ठे गानालाई मेल गन� उद्देश्यहरूको ला�ग प्रयोग गनर् सक्नेछन ् (14 �दन
�भत्रको)। काडर्मा ठे गाना सङ्गठनको “स्याहार” हुनछ
े ।

• NYC का सहर एजेन्सी, गैर-सरकार� संस्था वा धा�मर्क संस्थाका पत्र (30 �दन �भत्रको)

पत्र जसले घरबार�वह�न व्यिक्तहरूलाई सेवाहरू प्रदान गछर् । काडर्मा कुनै ठे गाना दे �खनेछैन।

क्रमश... एक (1) पोइन्ट कागजातहरू – घरको ठे गाना �बना वा घरे लु �हंसाबाट
आ�श्रतहरूका ला�ग �नवासको प्रमाण

• NYC घरबार�वह�न शेल्टरको पत्र (आवेदक 15 �दन दे �ख आवासमा बसेको र आवासले
�नवासीलाई 30 �दन भन्दा धेरै बस्न अनम
ु �त �दन्छ भन्ने उल्लेख गनप
ुर् छर् ) (60
�दन�भत्रको हुनुपछर् ) आवास ठे गाना काडर्मा दे खा पन�छ।

• 30 �दन �भत्रको �म�त भएको घरे लु �हंसा �नवासीय स्याहार कायर्क्रमको पत्र। काडर्मा कुनै
ठे गाना वा कायर्क्रमको पोस्ट बक्स नहुन सक्छ।

• NYC का सहर एजेन्सी, गैर-सरकार� संस्था वा धा�मर्क संस्थाका पत्र (30 �दन �भत्रको)

पत्र जसले घरे लु �हंसाका जी�वतहरूलाइ सेवाहरू प्रदान गछर् । काडर्मा कुनै ठे गाना दे �खनेछैन।

• NYC का अस्पताल वा स्वास्थ्य िक्ल�नकद्वारा जार� ग�रएको पत्र (30 �दन �भत्रको)।
काडर्मा कुनै ठे गाना दे �खनेछैन।

य�द तपा�सँग पयार्प्त कागजात नभएमा के गन�

• तपा� अझै प�न IDNYC को ला�ग आवेदन �दन स�म हुन सक्नुहुन्छ। य�द तपा� न्युयोकर्
�सट�मा जन्मनभ
ुर् ु न्छ; NYCHA
ु एको हो; नगद सहायता वा SCRIE लाभहरू प्राप्त गनह
भवनमा बस्नह
ु ु न्छ; र/वा तपा�को स्थायी �नवास छै न भने, कृपया हाम्रो नामाङ्कन केन्द्रका
कुनै कमर्चार�सँग कुरा गनह
ुर् ोस ्।

स्याहारकतार्सँगको सम्बन्ध – आवेदक र स्याहारकता ब�चको सम्बन्धको प्रमाण
आवेदकले जन्म �म�त स�हत किम्तमा 2 पोइन्ट प्रमा�णत हुने गराउने प�हचान प�न उपलब्ध
गराउनप
ु छर् । स्याहारकतार्ले फोटो प�हचान स�हत उहाँको 3 पोइन्ट प्रमा�णत हुने आफ्नो फोटो
उपलब्ध गराउनप
ु छर् । प्रत्येक कागजातको प्रयोग गनर् सक्ने आवेदकहरूको उमेर कोष्ठक छ।

• आवेदकको जन्म दतार् (21 वषर् र कम)*
• गोद �लने आदे श वा गोद �लने प्रमाणपत्र वा NYS DOH को अंगीकरणको �रपोटर् (21 वषर् र
कम उमेरको)*
• NYC DOHMH र NYS OTDA द्वारा जार� ग�रएको �पतत्ृ व फारामको स्वीकृ�त
(21 वषर् वा सोभन्दा कम)*
• ACS वा ACS फोस्टर स्याहार एजेन्सी (21 वषर् र कम) स्याहारकतार्को पत्रमा ACS वा
एजेन्सी कमर्चार� ID प्रस्तुत गनप
ुर् छर् ।* �नवास प�न प्रमा�णत गछर् । (60 �दन �भत्रको �म�त
भएको)*
• स्याहारकतार् अनुम�तप्राप्त पालक अ�भभावक हुनुहुन्छ भन्ने प्रमा�णकरण; र स्याहारकतार्

आवेदकको पालक अ�भभावक हुनुहुन्छ भनी उल्लेख गन� पालक एजेन्सीबाट पत्र।
(60 �दन�भत्रको �म�त भएको; 21 वषर् वा सोभन्दा कम)*। �नवास प�न प्रमा�णत गछर् ।
• अ�भभावकत्व/गोद �लएको बारे अदालतको आदे श (21 वषर् र कम)*
• आवेदकको जन्म दतार्को प्रमाणपत्र र सौतेलो आमाबब
ु ाहरूको �ववाह दतार्, नाग�रक य�ु नयन वा
घरे लू साझेदार�को प्रमाणपत्र (21 वषर् वा कम उमेरको)*
• य.ु एस HHS/ORR द्वारा जार� ग�रएको “�र�लजको प्रमाणीकरण” (21 वषर् र कम)*
• आवेदकको कानन
ू ी अ�भभावकको रूपमा वैदे�शक अदालतको आदे शले अपोइन्ट गरे को स्याहारकतार्
(21 वषर् र कम)*
• आवेदकको कानूनी अ�भभावकको रूपमा यु.एस अदालतको आदे शले अपोइन्ट गरे को
स्याहारकतार्को (कुनै प�न उमेर)*
• NYS OPWDD द्वारा जार� ग�रएको �वकासात्मक अस�मताको छलफल वा �नधार्रण
(NOD) को सच
ू नापत्र (कुनै प�न उमेरको)*
• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH वा NYC DOHMH द्वारा सञ्चा�लत,
प्रमा�णत वा �वत्त व्यवस्था ग�रएको आवासीय स्याहार सु�वधाको पत्र (60 �दनमा �म�त
ले�खएको; कुनै प�न उमेरको) स्याहारकतार्ले कमर्चार� आइडी प्रस्तत
ु गनप
ुर् छर् । �नवास प�न
प्रमा�णत गछर् ।
• व्यिक्तगत स्याहारकतार्लाई आवेदकको प्र�त�न�धत्व गन� प्रापक (Payee) को रूपमा SSA बाट
स्था�पत ग�रएको पत्र (1 वषर् �भत्रको; कुनै प�न उमेरको)*
• आवेदकको प्र�त�न�ध प्रापकको रूपमा सङ्गठन स्था�पत गन� SSA को पत्र (1 वषर् �भत्रको)
र आवेदकको प्र�त�न�धत्व गनर् संगठनले कमर्चार�/प्र�त�न�धलाई अ�धकार प्रदान ग�रएको
(60 �दन �भत्रको; कुनै प�न उमेरको) स्याहारकतार्को पत्रमा कमर्चार� ID प्रस्तत
ु गनप
ुर् छर् ।
• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, वा �तनीहरूको कुनै
एक प्रदायकहरू (60 �दन �भत्रको; कुनै प�न उमेरको) स्याहारकतार्को पत्रमा कमर्चार� ID प्रस्तत
ु
गनप
ुर् छर् ।
सेवा�नवत्ृ त सै�नकको िस्थ�त (तपा�लाई एउटा मात्र आवश्यक हुन्छ)

DD 214: स�क्रय कतर्व्य (Duty) बाट �र�लज वा �डस्चाजर्को प्रमाणपत्र
DD 2 (अवकास प्राप्त): य.ु एस ए�ककृत सेवा आइडी काडर् (अवकाश प्राप्त)
VIC/VHIC: सेवा�नवत्ृ त सै�नक कायार्लय अस्पताल आइडी काडर्
NGB-22: रािष्ट्रय गाडर् ब्यूरो छु�ट्टनु को �रपोटर् र सेवा को रे कडर्
NYS DMV सेवा�नवत्ृ त सै�नकहरूको साथमा NYS DMV सवार�चालक अनम
ु �तपत्र वा
गैर-सवार�चालक ID
• सेवा�नवत्ृ त सै�नक पद स�हतको IDNYC काडर्
• सेवा�नवत्ृ त सै�नक सेवा पिु ष्ट ग�रएको सेवा�नवत्ृ त सै�नक सेवाहरूको NYC
•
•
•
•
•

�वभागबाट प्रमा�णत

• सेवा�नवत्ृ त सै�नक सेवाहरूको NYC �वभागको पत्र सै�नक सेवा
पुिष्ट ग�रएको

