
د IDNYC عریضھ کوونکی د اسنادو الرښود
تاسو باید د IDNYC کارت د غوښتنې لپاره دا الندې معیار پوره کوئ:

لږترلږه 4 ټکي اسناد، د لږترلږه 3 ټکي د ھویت ثابتونھ سره او لږترلږه 1 ټکي پھ NYC کې د استوګنځۍ ثابتونھ کوي.   .1
لږترلږه وړاندي شوي اسنادو څخھ باید 1 عکس ولري، تر ھغھ عریضھ کوونکی د پالونکی لخوا ملتیا لري.  .2

لږترلږه د وړاندی شوي اسنادو څخھ 1 سند باید د زیږیدنې نیټھ ولري.  .3
د IDNYC کارت غوښتنھ کولو لپاره عریضھ کوونکي باید لږترلږه 10 کلن وي. د 10 - 13 کلن عمر عریضھ کوونکي باید د پالونکی سره یو ځای وي چی غوښتنلیک د ھغوی پھ   .4

خاطر السلیک کوي. د ال ډٻرو مالوماتو لپاره مھرباني وکړئ د دې سند پھ دویمھ پاڼھ کې د مراقبت کوونکي برخې تھ مراجعھ وکړئ. 

ھیڅ وخت ختم شوی اسناد بھ ونھ منل شي ، تر ھغھ پھ ځانګړې توګھ الندې ذکر شوي.
یواځې اصلي اسناد او کاپیانی د صادر کونکي ادارې لخوا تصدیق شوي بھ ومنل شي؛ یواځي بندیز شوي اسناد بھ ھغھ وخت ومنل شي کلھ چې دوی پھ یوه بندیز شوي حالت کې صادر شوي 

وی.
تاسو کولی شئ خپل د IDNYC کارت غوښتنې لپاره الندې لیسټ شوی اسناد وکاروئ.

د یو ستوري (*) سره اسناد د زیږیدو نیټې د ثبوت پھ توګھ منل کیږي. 
د نورو معلوماتو لپاره، د IDNYC ویب پاڼھ پدې WWW.NYC.GOV/IDNYC وګورئ.

د غوښتنلیکونو الرښوونو لپاره لطفاً د IDNYC غوښتنلیک شا وګورئ. 

د څلور (4) ټکي اسناد - د پٻژندنې او استوګنې ثبوت
د NYS DMV موټر چلولو جواز، د زده کوونکي اجازه لیک یا د موټر چلولو لھ پٻژندکارډ   •

 NYS DMV څخھ پرتھ بل سند، د نیویارک ښار لھ اوسنۍ پتې سره. یو وخت ختم شوي
الئسنس/اجازه لیک/ID بھ ومنل شي کھ چیرې د نھ ختم شوي DMV انتقالي الئسنس سره 

وړاندي کړي/اجازه لیک/ID سره د ورتھ ID شمیر سره وړاندې شي.*
د امریکا د متحده ایاالتو د بھرنیو چارو وزارت د موټر چلولو جواز یا د موټر چلولو لھ   •

پٻژندکاډ څخھ برتھ بل سند، د نیویارک ښار لھ اوسنۍ پتې سره*
د اوسني کور ادرس سره د IDNYC کارت*  •

د NYC د پولیسو څانګې (NYPD) د اوسني NYC ادرس سره د تمانچھ محدود شوي   •
الئسنس*

د IDNYC منځني ښوونځي د کارډ غوښتنلیک چې د مراقبت کوونکي لھ لوري، چې پھ   •
ښوونځي کې د شمولیت پر مھال حاضر وي، السلیک شوی وي او د DOE لھ لوري تائید 

شوی وي.

د دری (3) ټکي اسناد - د پیژندنې ثبوت
د متحده ایاالتو پاسپورت یا د متحده ایاالتو پاسپورټ کارت*  •

بھرنۍ پاسپورت (د ماشین لوستلو وړ)*  •
د امریکا د متحده ایاالتو د موټر چلولو د جواز یا د زده کوونکي د اجازه لیک عکس لرونکی   •

پٻژندکارډ*
د متحده ایاالتو د ایالت ID کارت*  •

د متحده ایاالتو تل پاتې استوګن کارت (شنھ کارت)*  •
د متحده ایاالتو تابعیت/طبیعت تصدیق نامھ*  •

د متحده ایاالتو د سوداګر بٻړۍ چلوونکی باورلیک*  •
•د امریکا د متحده ایاالتو د بھرنیو چارو وزارت د موټر چلولو جواز یا د موټر چلولو لھ 

پٻژندکارډ څخھ پرتھ بل سند، د کور لھ اوسنۍ پټې سره*
NYS د اصالحاتو او د ټولنې څارنې (DOCCS) خپره شوي سرغړوونکی ID کارت   •

(پھ 1 کال کې ټاکل شوی)*
د NYS متحد محکمې سسټم د څارنوال خوندي پاس ID کارت*  •

د عام السرسی کارت (د فعالھ دندې، تقاعدي، یا احتیاطي عسکر پوځي پرسونل لپاره)*  •
د متحده ایاالتو اوسني کار اجازه لیک*  •

*ID د متحده ایاالتو قبیلي  •
د NYS بریښنا ګټو لیږد (EBT) کارت/د CBIC عکس سره*  •

د اوسني کور ادرس پرتھ د IDNYC کارت*  •

د دوه (2) ټکي اسناد - د پٻژندنې ثبوت
بھرنۍ پاسپورت (د ماشین لوستلو وړ نھ وی)*  •

د وخت ختم شوي متحده ایاالتو پاسپورت یا د پاسپورت کارت (تر 3 کالو وخت ختم شوي؛ د   •
ماشین لوستلو وړ)*

د وخت شوي بھرني پاسپورټ (تر 3 کالو وخت ختم شوي؛ د ماشین لوستلو وړ)*  •
د قونسلګر ID کارت*  •

د VA پھ وسیلھ د امریکا د متحده ایاالتو د تقاعد ID کارډ  •
د VA پھ وسیلھ د امریکا د متحده ایاالتو د تقاعد د روغتیا ID کارډ  •
ID د متحده ایاالتو فدرال، ایالت، یا د سیمھ ییزو حکومتي کارمندانو  •

د متحده ایاالتو زیږون تصدیق نامھ*  •
د متحده ایاالتو د بھرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې ویزه*  •
د موټر چلولو بھرنی جواز (د ماشین پھ وسیلھ د لوستلو وړ)*  •

د بھرنیو ملي ID کارت (د ماشین لوستلو وړ)*  •
د ټولنیز امنیت کارت  •
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         د دوه (2) ټکي اسناد - د پٻژندنې ثبوت
د IDNYC منقضی شوی کارډ – لھ او یا پرتھ لھ اوسنۍ پتې څخھ (د انقضا لھ نٻټې څخھ 6   •

میاشتې ډٻرې او 4 کالھ کم)
د متحده ایاالتو د ITIN انتصاب لیک  •

*ID د متحده ایاالتو منظم خدماتو  •
د NYS ښوونې څانګې مسلکي ID کارت  •

د NYC د اوړی ځوانانو روزګار پروګرام (SYEP) تشخیص فورمھ (ھمداشان د استوګنې   •
ثابتوي)* 

د I-94 فورمھ چې د امریکا د متحده ایاالتو د کورنیو چارو وزارت لھ لوري لھ عکس او د   •
ګوتو لھ نښې او زٻږون لھ نٻټې سره صادره شوې وي.*

•د NYS DMV موټر چلولو موقت جواز، د زده کوونکي اجازه لیک، یا د موټر چلولو لھ 
پٻژندکاډ څخھ برتھ بل سند*

 I-797 ،I-797A ،لخوا صادر شوي د (USCIS) د متحده ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدماتو  •
I-797B یا I-797D فورمھ باندي د تایید یادونھ.

د NYC DOE زده کوونکي د تصدیق فورمھ;  مراقبت کوونکی حاضر دی  •

د یو (1) ټکي اسناد - د پیژندنې ثبوت
د بھرنیو ملي ID کارت (د ماشین لوستلو وړ نھ وی)*  •

د بھرنۍ زیږون تصدیق نامھ*  •
د بھرنیو پوځیانو عکس ID کارت*  •

د موټر چلولو بھرنی جواز (چې د ماشین پھ وسیلھ د لوستلو وړ نھ وي)*  •
د تحصیلي بنسټ ID کارډ: منځني ښوونځي، عالي ښوونځي، پوھنتون، کالج او لھ منځني   •

سطحې څخھ د لوړې درجې ښوونځي*
NYC د زده کړو وزارت (DOE) د زده کوونکي د تصدیق فورمھ (ھمداراز استوګنھ ھم   •

ثبوت کوي)، کھ مراقبت کوونکی لھ زده کوونکي سره مل نھ وي، باید د زده کوونکي لھ 
ID کارډ سره حاضر وي.*

د متحده ایاالتو د عالي لٻسھ، د عالي ښوونځي د برابرۍ پروګرام، یا د متحده ایاالتو وروستې   •
ثانوي لٻسھ، پوھنځي یا پوھنتون څخھ ډپلوما 

د عالي لیسې یا د وروستي ثانوي ښوونځي، پوھنځی یا پوھنتون څخھ د متحده ایاالتو   •
د ښوونځي نقل

د عکس پرتھ د NYS EBT کارت*  •
د NYC SYEP ID کارت  •

ID د متحده ایاالتو د اتحادیې عکس  •
کارمند، مشاور، یا د ادارې څخھ د بورډ غړي ID کارت پھ متحده ایاالتو کې موقعیت لري   •

ID پشمول د روحانیونو
واده، مدني اتحادیھ، کورني شراکت یا طالق تصدیق نامھ*  •

د مسنو او معلولیت لرونکو افرادو لپاره د MTA میټرو کارډ  •
د MTA السرسۍ یو سفر ID کارت  •

د NYC پارکونھ او د تفریح مرکز بالغ، ځوان بالغ، مشران، یا د تجربھ کارو غړیتوب کارت  •
د متحده ایاالتو د رای ورکونکي کارت  •

د متحده ایاالتو انتخابی خدماتو ثبتونې کارت*  •
Medicare کارت  •

د متحده ایاالتو ITIN کارت  •
ستاسو د ماشوم د متحده ایاالتو زیږون تصدیق نامھ (باید د عریضھ کوونکی د والدین پھ توګھ   •

لیست کړئ)*
د NYS OMH اسانتیا عکس ID کارت.  •

ادامھ...

Pashto



          د یو (1) ټکي اسناد – د عریضھ کوونکو لپاره د استوګنې د ادرس یا د کورنې 
تاوتریخوالی ژغورلو پرتھ د استوګنځۍ ثبوت

پھ NYC کې د بې کوره پناه ګاه څخھ لیک (دا بیانوي چې عریضھ کوونکي د 15 ورځو لپاره پھ پناه   •
ګاه کې پاتې شوی او پناه ګاه اسیدونکی تھ اجازه ورکوي چې د 30 ورځو څخھ زیات پاتې شي) (د 

60 ورځو دننھ ټاکل شوي) د پناه ځای ادرس بھ پھ کارت کې وي.
د کورني تاوتریخوالی د استوګنی پاملرنې پروګرام څخھ لیک چې پھ 30 ورځو کې ټاکل شوی وي.   •

کارت ښایي پھ دي اړه ھیڅ پتھ ونھ لري، یا د پروګرام PO باکس. 
د ښاري آژانس، غیر انتفاعي موسسې یا پھ NYC کې مذھبي موسسې څخھ لیکنھ چې د کورني   •

تاوتریخوالی د ژوندکونکو لپاره خدمات چمتو کوي (د 30 ورځو کې ټاکل شوي). پھ کارت کې بھ 
ھیڅ ادرس نھ ښکاره کوي.

ھغھ لیک چې د NYC کې د روغتون یا روغتیا کلینیک لخوا صادره شوی وي (د 30 ورځو دننھ   •
ټاکل شوي). پھ کارت کې بھ ھیڅ ادرس نھ ښکاره کوي. 

د مراقبت کوونکي اړیکې – د مراقبت کوونکي او غوښتونکي تر مینځ د اړیکې ثبوت
عریضھ کوونکی لږترلږه د 2 ټکي چمتو کوي چې پیژندنھ ثبتوي، پشمول DOB. پالونکی باید لږترلږه 
3 ټکي چمتو کوي چې د ھغھ پیژندنھ، پشمول عکس ID ثبتوي. د عریضھ کوونکی عمرونھ څوک چې 

ھر سند کاروي پھ قوسونو کې دي.
د عریضھ کوونکی د زیږون تصدیق نامھ (21 کلنۍ او کم عمره)*  •

د خپلونې فرمان، د ځان کړنې تصدیق نامھ، یا د NYS DOH د خپلونی راپور (21 کلنۍ او کم   •
عمره)* 

د NYC DOHMH او د NYS OTDA لخوا صادر شوي د پالروالی ستاینھ (21 کلنۍ او کم   •
عمره)*

د ACS یا ACS پرورشګاه د مراقبتونو لھ اجینسۍ څخھ لیک (د 21 او یا لھ دې عمر څخھ ښکتھ   •
اشخاصو تھ) مراقبت کوونکی باید ACS یا د اجینسۍ د کارمندۍ آی ډي وړاندې کړي* ھمدارنګھ 

استوګنې ثابتول. (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)*
تصدیق کوي چې پالونکی یو جواز لرونکي رضاعی والدین دی؛ او د رضاعی آژانس لخوا لیک   •

بیانوي چې پالونکی د عریضھ کوونکی رضاعی والدین دی. (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي؛ 21 کلنۍ 
او کم عمره)*. ھمدارنګھ استوګنې ثابتول.

د پالوالي/زویوالی محکمې حکم (21 کلنۍ او کم عمره)*  •
د عریضھ کوونکي د زیږون تصدیق نامھ او د میره مور پالر د واده تصدیق نامھ، مدني اتحادیھ، یا   •

کورني ملګرتیا سند (21 کلنۍ او کم عمره)*
د متحده ایاالتو HHS/ORR لخوا د "خوشې کیدو تصدیق" فورمھ (21 کلنۍ او کم عمره)*  •

د بھرنیو محکمو امر چي پالونکی د عریضھ کوونکی قانوني ساتونکي پھ حیث ګوماري (21 کلنۍ او   •
کم عمره)*

د متحده ایاالتو محکمې امر چي پالونکی د عریضھ کوونکی قانوني ساتونکي، خوندي کونکی، یا   •
ھمساتونکی پھ حیث ګوماري (ھر عمر)*

 (NOD) لخوا صادر شوي د پرمختیایي معلولیت د پریکړې یا توضیح کولو NYS OPWDD د  •
خبرتیا (ھم عمر)*

 NYS OPWDD, د استوګنې د پاملرنې د اسانتیا چلوونکی، الئسس یافتھ، تصدیق شوي، یا د  •
NYS OMH, NYS DOH، یا د NYC DOHMH لخوا تمویل شوي څخھ لیک، د جواز 

ایساف یا لخوا جواز شوي، تصدیق شوي، او یا تمویل شوي. (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوی; ھر عمر) 
پالونکی باید د کارمندانو ID وړاندې کړي. ھمدارنگھ استوګنې ثابتول. 

د SSA څخھ لیک چې شخصي پالونکی د عریضھ کوونکی د استازی پیسې اخیستونکی پھ توګھ   •
جوړوي (د 1 کال دننھ ټاکل شوي؛ ھر عمر)* 

لھ SSA څخھ لیک چې د غوښتونکي د تادیوي استازي پھ توګھ یو بنسټ پرانیزي (چې نٻټھ یې باید د   •
1 کال پھ ترڅ کې وي) او لھ ھغھ بنسټ څخھ یو لیک چې ووایي کارکوونکی/استازی صالحیت لري 
تر څو د غوښتونکي استازیتوب وکړي (چې نٻټھ یې باید د 60 ورځو پھ ترڅ کې وي، د ھر عمر) 

مراقبت کوونکی باید د کارمندۍ پٻژندکارډ وړاندې کړي. 
لھ NYS OPWDD، NYS DOH، NYS OMH، NYC DOHMH یا د دې لھ یوه تامین   •
کوونکي څخھ یو لیک (چې نٻټھ یې باید د 60 ورځو پھ ترڅ کې وي، د ھر عمر) مراقبت کوونکی 

باید د کارمندۍ پٻژندکارډ وړاندې کړي.

د تجربھ کار حالت ثبوت (تاسو تھ یوازې د یو اړتیا ده)
DD 214: د فعالھ دندې څخھ د خوشٻینې یا رخصتۍ تصدیق نامھ  •

DD 2 (متقاعد): د متحده ایاالتو د منظم خدماتو ID کارت (متقاعد)  •
VIC/VHIC: تجربھ لرونکو چارو روغتون ID کارت  •

NGB-22: د ملي ساتونکی بیورو د جال کولو راپور او د خدماتو ریکارډ  •
•د NYS DMV د موټر چلولو جواز یا د موټر چلولو لھ پٻژندکاډ څخھ برتھ بل سند لھ تقاعدي مقام سره

د تجربھ کار غوراینې سره د IDNYC کارت  •
د NYC د تجربھ کارو خدماتو د تایید کولو پوځي خدماتو څانکې څخھ تصدیق شوی فورمھ  •

د NYC د تجربھ کارو خدماتو څانګې څخھ لیک  •
د پوځي خدماتو تایید کونھ   

څھ باید وکړئ کھ تاسو کافی سند نھ لرئ
تاسو بیا ھم کولی شئ IDNYC تھ غوښتنلیک وړاندې کړئ. کھ تاسو د نیویارک پھ ښار کې زٻږٻدلي  •

یاست، نقدي مرستې یا د SCRIE فواید ترالسھ کوئ، د NYCHA پھ ودانۍ کې اوسئ او/یا ثابتھ 
استوګنھ نھ لرئ، مھرباني وکړئ د شمولیت مرکز لھ یوه کارکوونکي سره خبرې وکړئ.

د یو (1) ټکي اسناد - د استوګنۍ ثبوت
د کیبل، ټلیفون، یا ګټې اخیستنې بل یا بیانیھ (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)  •

د اوسني استوګنځۍ ملکیت اجاره یا فرعی اجاره   •
د ځایي ملکیت مالیھ بیانیھ (د 1 کال دننھ ټاکل شوي)  •

د ملکیت ضمانت پیسو رسید (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)  •
بانکی، مالي یا کریډت کارت  حساب بل، بیانیھ یا خبرتیا (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي). باید د حساب   •

یا پیرودونکي ID شمیر شامل وي.
د کارموندنې معاش چک (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)  •

د روغتیایي ادارې څخھ بیانیھ، بل، یا ریکارډ (د 1 کال دننھ ټاتکل شوي). باید د یو حساب یا د ناروغھ   •
ID شمیره ھم شامل وي.

د NYS یا د فډرال محکمې لخوا صادر شوی د جووري سمنونھ (د NYC محکمو پھ ګډون) یا د   •
فدرالي محکمھ (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)

د IRS فارمونھ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B، او C-1095 (پھ فورمھ کې د   •
مالیې کال څخھ وروستھ د کال 15 اپریل پورې منل کیږي)

د ډکولو ثبوت سره د مالیې بیرتھ ستنیدل (د ډکولو نیټې د 1 کال دننھ ټاکل شوي)   •
لیک یا سند چې د IRS لخوا صادر شوی، یا د NYS د مالیھ او مالیې وزارت (DTF) (د 1 کال دننھ   •

ټاکل شوي) 
د بیمې بل، بیانیھ، یا ریکارډ (د کور مالک، ژوند، د کرایھ دار، آټو موبائل، روغتیا بیمھ؛ د 60 ورځو   •

دننھ ټاکل شوي)
د NYCHA څخھ لیک (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)  •

د NYCHA اجاره ضمیمھ او کرایھ خبرتیا (د 1 کال دننھ ټاکل شوي)  •
USPS د ادرس تایید بدلون (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)  •

NYC HPD برخھ 8 د کرایھ ماتولو فورمھ (د 1 کال دننھ ټاکل شوي)  •
د NYC HRA قضیې جوړښت لنډیز راپور (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي)  •

د NYS OMH اسانتیا د داخلي ناروغھ عکس ID کارت.  •
د متحده ایاالتو HHS/ORR لخوا صادر شوی فورمھ "د خوشٻیني تایید" (د 1 کال دننھ ټاکل شوي)  •

د متحده ایاالتو د کډوالۍ او ګمرکي اجراکوونکو (ICE) د نظارت سپارښتنھ (د 1 کال دننھ ټاکل شوي)  •
د NYS DMV موټر چلولو موقت جواز، د زده کوونکي اجازه لیک، یا د موټر چلولو لھ پٻژندکارډ   •

څخھ پرتھ بل سند
 (NOD) لخوا صادر شوي د پرمختیایي معلولیت د پریکړې یا توضیح کولو NYS OPWDD د  •

خبرتیا (د 1 کال دننھ ټاکل شوي)
د ملګرو ملتونو (UN) د ډیپلوماتانو او د ھغوی کورنیو لپاره د استوګنې د تایید لیک (د 60 ورځو   •

دننھ ټاکل شوي)
پھ ھیډ سټارټ، ارلي لرن، یا ھر NYC DOE ښوونځي کې داخل شوي زده کونکی د   •

والدین/ساتونکی لپاره لیک (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي) غریضھ کوونکی بھ باید د زده کونکي سره 
د اړیکو ثبوت چمتو کړي.

پھ خصوصي یا کلیسھ ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره لیکنھ (د 60 ورځو دننھ ټاکل شوي). عریضھ   •
کوونکی بھ باید د ښوونځي ID چمتو کړي.

د NYC DOE د زده کونکي د تایید فورمھ (د DOE ښوونځیو کې شتون لري). زده کونکي باید د   •
ښوونځي ID وړاندې کړي، یا د پالونکی سره داخل کړي.* 

د SYEP تایید فورمھ  •
پھ NYC کې د بې کوره پناه ګاه څخھ لیک (دا بیانوي چې عریضھ کوونکي د 15 ورځو لپاره پھ پناه   •
ګاه کې پاتې شوی او پناه ګاه اسیدونکی تھ اجازه ورکوي چې د 30 ورځو څخھ زیات پاتې شي). (د 

60 ورځو دننھ ټاکل شوي)
د ھغو غوښتونکو لپاره د پوھنتون د استوګنې تړون چې د ښوونځي پھ استوګنھ کې اوسي. عریضھ   •

کوونکي باید د ښوونځي عکس ID وړاندې کړي. اوس مھال باید پھ اغیزه کې وي.
د کالج یا پوھنتون لھ ادارې څخھ لیک چې ووایي غوښتونکی د ښوونځي پھ استوګنھ کې اوسي او د   •
 ID ښوونځي پھ بٻالبٻلو موقعیتونو کې پست ترالسھ کوي. عریضھ کوونکي باید د ښوونځي عکس

وړاندې کړي. (باید د 60 ورځو دننھ ټاکل شوی وي) پھ کارت کې ادرس بھ د ښوونځي 'پاملرنھ' وي.

میرمني او کورني ھمکاران: عریضھ کوونکی څوک چې د خپل نوم سره د استوګنې اسناد چمتو کولو 
توان نھ لري، کیدای شي یو د دوی د میرمن یا کورني ملګري نوم سره حاضر کړي؛ او یا (1) واده 

تصدیق نامھ، مدني اتحایې، یا کورنۍ ملګرتیا، او یا (2) د ماشوم د زیږون تصدیق نامھ دواړه عریضھ 
کوونکی او میرمن یا کورني ملګري د والدینو پھ توګھ نوموي. عریضھ کوونکی باید د ھغھ میرمنې یا 

کورني ملګري لھ خوا تصدیق شوي سند وړاندې کړي چې بیانوي دوی یوځای ژوند کوي.

د یو (1) ټکي اسناد – د عریضھ کوونکو لپاره د استوګنې د ادرس یا د کورنې تاوتریخوالی 
ژغورلو پرتھ د استوګنځۍ ثبوت

د غیر اتفاعي موسسې یا دیني موسسو لخوا صادر شوي د "پاملرنې لیک" چې NYC کې د بې کوره   •
اقرادو یا کورني تاوتریخوالي ژوند کونکو خدمات کوي. شرکت اوس مھال د ښار فنډ ترالسھ کوي. 
لیک باید ښکاره کوي چې عریضھ کوونکی د تیرو 60 ورځو لپاره د شرکت څخھ خدماتو ترالسھ 

کړي او کیدی شي د ایمیل کولو موخو لپاره د شرکت ادرس وکاروي (د 14 ورځو دننھ ټاکل شوي). 
د کارت ادرس بھ د سازمان "پاملرنھ" وي.

پھ NYC کې د ښار آژانس، غیر اتفاعي موسسې، یا دیني ادارو څخھ لیک کوم چې بې کوره اقرادو   •
تھ خدمات چمتو کوی (د 30 ورځو دننھ ټاکل شوي). پھ کارت کې بھ ھیڅ ادرس نھ ښکاره کوي.

ادامھ...




