
IDNYC ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ
IDNYC ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ:
1. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਿਬੰਦੂ, ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿਬੰਦੂਆ ਂਅਤੇ NYC ਿਵੱਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਿਬੰਦੂ ਸਮੇਤ।
2. ਜਮ�� ਕੀਤ ੇਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਫੋਟੋ, ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੈ।
3. ਜਮ�� ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
4. IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤ� 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਦ� ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਜਦ� ਤਕ ਉਨ� � ਦਾ ਹੇਠ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਿਜ਼ਕਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ।
ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ;ਂ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਜ ੇਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਲੈਮੀਨ� ਟ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ।

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ IDNYC ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਰੇ (*) ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, IDNYC ਵੈਬਸਾਈਟ WWW.NYC.GOV/IDNYC 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ IDNYC ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। 

ਚਾਰ (4) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਮਜੂੌਦਾ NYC ਪਤੇ ਦ ੇਨਾਲ NYS DMV ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ, ਲਰਨਰ ਪਰਿਮਟ ਜ�
ਗੈਰ-ਡ�ਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ। ਕਈੋ ਿਮਆਦ ਪੱੁਿਗਆ NYS DMV ਲਾਈਸ�ਸ/ਪਰਿਮਟ/ID
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ੇਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਈੋ ਨਾ ਿਮਆਦ ਪੱੁਿਗਆ
DMV ਅੰਤਿਰਮ ਲਾਇਸ�ਸ/ਪਰਿਮਟ/ਆਈਡੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੈ।*

• ਮੌਜੂਦਾ NYC ਪਤ ੇਨਾਲ ਯੂ.ਐਸ. ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ�
ਗੈਰ-ਡ�ਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ*

• ਵਰਤਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ IDNYC ਕਾਰਡ*
• ਮੌਜੂਦਾ NYC ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ NYC ਪੁਿਲਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ (NYC Police Department,

NYPD) ਦਾ ਪ�ਿਤਬੰਿਧਤ ਹੈਡਗਨ ਲਾਇਸ�ਸ*
• ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ IDNYC ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ

ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ DOE ਦੁਆਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਿਤੰਨ (3) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ
• ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ*
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ)*
• ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਲਰਨਰ ਪਰਿਮਟ ਦਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਪਰਮਾਨ� ਟ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਕਾਰਡ (ਗ�ੀਨ ਕਾਰਡ)*
• ਯੂ.ਐਸ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ/ਨ� ਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਮਰਚ�ਟ ਮਰੀਨਰ ਪਿਰਚ-ੈਪੱਤਰ*
• ਵਰਤਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਐਸ. ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਡ�ਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ�

ਗੈਰ-ਡ�ਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ*
• NYS ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ (DOCCS) ਿਰਲੀਜਡ

ਆਫਡ�ਦਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)*
• NYS ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੋਰਟ ਿਸਸਟਮ ਅਟਾਰਨੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਸ ਕਾਰਡ*
• ਆਮ ਪਹੁੰ ਚ ਕਾਰਡ (ਸਰਗਰਮ ਿਡਊਟੀ, ਿਰਟਾਇਰੀ, ਜ� ਿਰਜ਼ਰਿਵਸਟ ਿਮਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ

ਲਈ)*
• ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ ਐ�ਸ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਟ�ਾਜ਼ੀਬਲ ਆਈਡੀ*
• ਫੋਟੋ ਨਾਲ NYS ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਬੈਨ� ਿਫਟ ਟ��ਸਫਰ (Electronic Benefit Transfer,

EBT) ਕਾਰਡ/CBIC*
• ਵਰਤਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਪਤ ੇਦੇ ਿਬਨ� IDNYC ਕਾਰਡ*

ਦੋ (2) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਨਹ�)*
• ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਿਗਆ ਯੂ.ਐਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ (3 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਿਗਆ;

ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ)*
• ਿਮਆਦ ਪੱੁਿਗਆ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (3 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਿਮਆਦ ਪੱੁਿਗਆ; ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯਗੋ)*
• ਕਾਨਸੂਲਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ*
• VA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੂ.ਐਸ. ਵੈਟਰਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• VA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੂ.ਐਸ. ਵੈਟਰਨ ਿਸਹਤ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਫੈਡਰਲ, ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ID
• ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵੀਜ਼ਾ*
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ (ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ)*
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ)*
• ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਕਾਰਡ

         ਦ ੋ(2) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ IDNYC ਕਾਰਡ - ਵਰਤਮਾਨ ਪਤ ੇਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਬਨ�
(ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� 6 ਮਹੀਨ�  ਤ� ਵੱਧ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ)

• ਯੂ.ਐਸ. ITIN ਅਸਾਈਨਮ�ਟ ਲੈਟਰ
• ਯੂ.ਐਸ. ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਆਈਡੀ*
• NYS ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• NYC ਸਮਰ ਯਥੂ ਇੰਪਲੋਇਮ�ਟ ਪ�ਗੋਰਾਮ (SYEP) ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਫਾਰਮ (ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ

ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹ)ੈ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੋਮਲ�ਡ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ (U.S. Department of

Homeland Security) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਿਫੰਗਰਿਪ�ੰ ਟ ਨਾਲ I-94 ਫਾਰਮ*
• NYS DMV ਅੰਤਿਰਮ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ, ਲਰਨਰ ਪਰਿਮਟ ਜ� ਗੈਰ-ਡ�ਾਈਵਰ

ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ*
• ਯੂ.ਐਸ. ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (USCIS) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ

I-797, I-797A, I-797B ਜ� I-797D 'ਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨ� ਿਟਸ
• NYC DOE ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ; ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਇੱਕ (1) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਨਹ�)*
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ*
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ*
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ (ਮਸ਼ੀਨ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਨਹ�)*
• ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ

ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ*
• NYC ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (Department of Education, DOE)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ (ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹ)ੈ; ਜ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।*

• ਿਕਸੇ ਯੂ.ਐਸ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਨਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਜ� ਯੂ.ਐਸ. ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਿਡਪਲੋਮਾ

• ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ� ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਯੂ.ਐਸ.
ਸਕੂਲ ਟ��ਸਿਕ�ਪਟ

• ਫੋਟੋ ਿਬਨਾ NYS EBT ਕਾਰਡ*
• NYC SYEP ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ
• ਪਾਦਰੀ ਆਈਡੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ,

ਜ� ਬੋਰਡ ਮ�ਬਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਜ� ਤਲਾਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ*
• ਬਜ਼ਰੁਗ� ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ MTA MetroCard
• MTA Access-A- Ride ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• NYC ਪਾਰਕ� ਅਤੇ ਰੀਿਕ�ਏਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਅਡਲਟ, ਯੰਗ ਅਡਲਟ, ਸੀਨੀਅਰ, ਜ� ਵੈਟਰਨ

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਵੋਟਰ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
• ਯੂ.ਐਸ. ਿਸਲੈਕਿਟਵ ਸਰਿਵਸ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ*
• Medicare ਕਾਰਡ
• ਯੂਐਸ ITIN ਕਾਰਡ
• ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਯੂਐਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਵਜ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹ)ੈ*
• NYS OMH ਸਹੂਲਤ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ।
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         ਇਕ (1) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਇੱਕ (1) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ ਼- ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ

• ਕੇਬਲ, ਫੋਨ, ਜ� ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਿਬੱਲ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਵਰਤਮਾਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੀਜ਼ ਜ� ਸਬ-ਲੀਜ਼
• ਸਥਾਨਕ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮ�ਟ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਪ�ਾਪਰਟੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਪੇਮ�ਟ ਰਸੀਦ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਬ�ਿਕੰਗ, ਿਵੱਤੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਿਬੱਲ, ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਨ� ਿਟਸ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)।

ਖਾਤਾ ਜ� ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਨ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ) ਤ� ਸਟੇਟਮਟ, ਿਬੱਲ ਜ� ਿਰਕਾਰਡ। ਖਾਤਾ ਜ�

ਮਰੀਜ਼ ID ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਜੂਰੀ ਸੰਮਨ ਜ� NYS (NYC ਅਦਾਲਤ� ਸਮੇਤ) ਜ� ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਆਰਡਰ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• IRS ਫਾਰਮ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, ਅਤੇ 1095-C (ਫਾਰਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ

ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਅਪ�ੈਲ ਤੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ)
• ਫਾਈਿਲੰਗ ਦ ੇਸਬੂਤ ਦ ੇਨਾਲ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ (ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦ ੇ1 ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• IRS, ਜ� NYS ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਫਾਇਨ� ਸ (DTF) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜ�

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਬੀਮਾ ਿਬੱਲ, ਸਟੇਟਮ�ਟ, ਜ� ਿਰਕਾਰਡ (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜੀਵਨ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ,

ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ, 60 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• NYCHA ਤ� ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• NYCHA ਲੀਜ਼ ਐਡਨਡਮ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• USPS ਪਤ ੇਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• NYC HPD ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਿਕਰਾਇਆ ਵੇਰਵੇ ਫਾਰਮ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• NYC HRA ਕੇਸ ਰਚਨਾ ਸਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• NYS OMH ਸਹੂਲਤ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਫੋਟੋ ID ਕਾਰਡ।
• ਯਐੂਸ HHS/ORR ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ "ਿਰਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ" ਫਾਰਮ (1 ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ (ICE) ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ (1 ਸਾਲ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• NYS DMV ਅੰਤਿਰਮ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ, ਲਰਨਰ ਪਰਿਮਟ ਜ� ਗੈਰ-ਡ�ਾਈਵਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
• NYS OPWDD ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ� ਿਨਰਧਾਰਨ (NOD)

ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ (UN) ਦੇ ਿਡਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਮਾਣ

ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)
• ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ, ਅਰਲੀ ਲਰਨ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ NYC DOE ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਲਈ ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)। ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿਕਸੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਜ� ਪੈਰੋਿਚਅਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਪੱਤਰ (60 ਿਦਨ� ਦੇ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)। ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਆਈਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• NYC DOE ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮ (DOE ਸਕੂਲ� ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ)। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ� ਿਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।*

• SYEP ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਫਾਰਮ
• NYC ਿਵੱਚ ਬੇਘਰ ੇਪਨਾਹ ਤ� ਿਚੱਠੀ (ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ 15 ਿਦਨ� ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ

ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 30 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਰਿਹਣ ਲਈ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ)। (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)

• ਸਕੂਲ ਹਾਉਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਹਾਉਿਸੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ।
ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ-ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

• ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਟਰ ਤ� ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿਚੱਠੀ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਹਾਉਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਬਨ� ਕਾਰ
ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ-ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (60 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ) ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ 'ਕੇਅਰ ਆਫ' ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ: ਿਜਹੜ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਨਾਮ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ ਦੇ
ਨ� ਦ ੇਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ (1) ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਿਸਵਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ� ਘਰੇਲੂ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜ� (2) ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਿਜਸ 'ਤ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜ� ਪਤਨੀ ਜ�
ਘਰੇਲ ੂਸਾਥੀ, ਦੋਵ� ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਪਤੀ ਜ� ਪਤਨੀ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਸਿਹਭਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ।

• NYC ਿਵੱਚ ਬੇਘਰੇ ਪਨਾਹ ਤ� ਿਚੱਠੀ (ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ 15 ਿਦਨ� ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ
ਤੇ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 30 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਰਿਹਣ ਲਈ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ) (60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ) ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।

• 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਚ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਵਾਲੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਿਚੱਠੀ। ਕਾਰਡ �ਤੇ ਕੋਈ
ਪਤਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• NYC ਿਵੱਚ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਬਚਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)। ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ�
ਿਦਸੇਗਾ।

• NYC ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)।
ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਦਸੇਗਾ।

ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ - ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਸਮਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਖੇਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਟੋ ੋਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਦ ੇਸਬੂਤ ਸਮਤੇ, ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਦੀ ਉਮਰ ਬਰੈਕਟ� ਿਵੱਚ ਹੈ।
• ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ (21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ)*
• ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ, ਜ� NYS DOH ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (21 ਸਾਲ

ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ) *
• NYC DOHMH, ਅਤੇ NYS OTDA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇਪਤਰਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ (21

ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ)*
• ACS ਤ� ਪੱਤਰ ਜ� ACS ਫਸੋਟਰ ਕਅੇਰ ਏਜੰਸੀ (21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ) ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

ਨੰੂ ACS ਜ� ਏਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।* ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(60 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)*

• ਸਰਟੀਿਫਕਸੇ਼ਨ ਜ ੋਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ਦੁਾ ਫਸੋਟਰ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤ� ਿਚੱਠੀ ਜ ੋਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਪਾ ਹੈ।
(60 ਿਦਨ� ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ; 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ)*। ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਿਪਤਾ/ਫਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੋਟ ਆਦੇਸ਼ (21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ)*
• ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਅਤੇ ਮਤਰੇਅ ਮਾਪੇ ਦਾ ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਯਨੂੀਅਨ, ਜ� ਘਰੇਲੂ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ (21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ)*
• ਯਐੂਸ HHS/ORR ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ "ਿਰਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ" ਫਾਰਮ (21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ)*
• ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਿਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰੋਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (21 ਸਾਲ

ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ)*
• ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ, ਿਨਗਰਾਨ, ਜ� ਕੰਜਰਵਟੇਰ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਿਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯ.ੂਐਸ.

ਕਰੋਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ (ਕਈੋ ਵੀ ਉਮਰ)*
• NYS OPWDD ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਜ� ਿਨਰਧਾਰਨ (NOD)

ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (ਕਈੋ ਵੀ ਉਮਰ)*
• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, ਜ� NYC DOHMH ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ਦੁਾ,

ਪ�ਮਾਿਣਤ, ਜ� ਿਵੱਤਪੋਿਸ਼ਤ ਿਕਸ ੇਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਅੇਰ ਸਸੋਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਿਚੱਠੀ। (60 ਿਦਨ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ; ਕਈੋ ਵੀ ਉਮਰ) ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• SSA ਤ� ਪੱਤਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਭਗੁਤਾਨ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਵੋ ੇ(1 ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ; ਕਈੋ ਵੀ ਉਮਰ)*

• SSA ਤ� ਪੱਤਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ
'ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤ� ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ ੋਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਦੀ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ
(60 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ; ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ) ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, ਜ� ਉਹਨ� ਦ ੇਿਕਸ ੇਪ�ਦਾਤਾ
ਤ� ਿਚੱਠੀ (60 ਿਦਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ; ਕਈੋ ਵੀ ਉਮਰ) ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੈਟਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

• DD 214: ਸਰਗਰਮ ਿਡਊਟੀ ਤ� ਰੀਲੀਜ਼ ਜ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
• DD 2 (ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ): ਯੂਐਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ID ਕਾਰਡ (ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ)
• VIC/VHIC: ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ID ਕਾਰਡ
• NGB-22: ਨ� ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਿਬਊਰੋ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
• ਵੈਟਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ NYS DMV ਡ�ਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਗੈਰ-ਡ�ਾਈਵਰ ਆਈਡੀ
• ਵੈਟਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ IDNYC ਕਾਰਡ
• ਵੈਟਰਨਜ਼ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ NYC ਿਵਭਾਗ ਤ� ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਦੀਕ
• NYC ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਸਿਰਿਵਸਜ਼ ਤ� ਪੱਤਰ

ਜ ੋਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

ਇਕ (1) ਪੁਆਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ 
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ

• NYC ਿਵੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ� ਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਬਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ
ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ "ਕੇਅਰ ਆਫ ਲੈ�ਟਰ"। ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮ� ਿਸਟੀ ਫੰਿਡੰਗ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨ�  ਿਪਛਲੇ
60 ਿਦਨ� ਤ� ਸੰਸਥਾ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਤੇ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ "ਕੇਅਰ
ਆਫ" ਹੋਵੇਗਾ।

• NYC ਿਵੱਚ ਿਸਟੀ ਏਜੰਸੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਬੇਘਰ� ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ (30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਿਮਤੀ)। ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਦਸੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ IDNYC ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ ਸੀ; ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� SCRIE ਲਾਭ ਿਮਲਦੇ ਹਨ; ਤੁਸ� NYCHA ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਹ;ੋ ਅਤੇ/ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ ਨਹ� ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਦਾਖਲਾ
ਕ�ਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜਾਰੀ...




