
IDNYC درخواست دہنده کے لیے دستاویزی رہنما
IDNYC کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے آپ کو درج ذیل معیار پورا کرنا ضروری ہے:

1.  کم از کم 4 پوائنڻس کی دستاویزات نیز شناخت کو ثابت کرتے ہوئے کم از کم 3 پوائنٹ اور NYC میں رہائش کو ثابت کرتے ہوئے کم از کم 1 پوائنٹ۔ 
2. جمع کرائی گئی کم از کم 1 دستاویز پر تصویر ہونا ضروری ہے، اّال یہ کہ درخواست دہنده نگراں کے ساتھ ہو۔

3. جمع کرائی گئی کم از کم 1 دستاویز میں تاریخ پیدائش ہونا ضروری ہے۔
IDNYC .4 کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے درخواست دہندگان کی عمر کم از کم 10 سال ہونا ضروری ہے۔ 13 - 10 سال کی عمر کے درخواست دہندگان کے ہمراه

    ایسے نگراں کا ہونا ضروری ہے جو ان کی جانب سے درخواست پر دستخط کرے گا۔ مزید معلومات کے لئے براه کرم اس دستاویز کے صفحہ نمبر 2 پر موجود نگران کے 
 سیکشن سے رجوع کریں۔ 

میعاد ختم شده دستاویزات قبول نہیں کی جائیں گی اّال یہ کہ ذیل میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہو۔
صرف اصل دستاویزات اور جاری کننده ایجنسی سے مصدقہ کاپیاں قبول کی جائیں گی؛ لیمینیٹ کرده دستاویزات صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی اگر وه اصالً لیمینیٹ کرده حالت 

میں جاری کی گئی تھیں۔
آپ اپنے IDNYC کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے ذیل میں مندرج دستاویزات استعمال کر سکتے ہیں۔

ستارے کے نشان (*) والی دستاویزات تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ 
مزید معلومات کے لیے WWW.NYC.GOV/IDNYC پر IDNYC کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔

درخواست سے متعلق ہدایات کے لیے براه کرم IDNYC کی درخواست کا عقبی حصہ دیکھیں۔ 

چار (4) پوائنٹ والی دستاویزات - شناخت اور رہائش کا ثبوت
• NYS DMV کا ڈرائیونگ الئسنس، لرنر پرمٹ یا نان ڈرائیور ID کارڈ مع موجوده NYC کا 
پتہ۔ میعاد ختم شده NYS DMV الئسنس/پرمٹ/ID صرف اس صورت میں قبول کیا جائے گا 
جب اسے ایک ایسے میعاد غیر ختم شده DMV کے عبوری الئسنس/پرمٹ/ID کے ساتھ پیش 

کیا جائے جس پر وہی ID نمبر ہو۔*
• امریکی ڈپارڻمنٹ آف اسڻیٹ کا ڈرائیونگ الئسنس یا نان ڈرائیور ID کارڈ مع موجوده NYC کا 

پتہ*
• موجوده گھر کے پتہ کے ساتھ IDNYC کارڈ*

• NYC پولیس محکمہ (New York City Police Department, NYPD) کا پابندی عائد 
شده دستی بندوق کا الئسنس مع موجوده NYC کا پتہ*

• IDNYC مڈل اسکول کارڈ کی درخواست جو نگران کی جانب سے دستخط شده ہو سکول میں 
اندراج پر پیش کی گئی ہو اور DOE کی جانب سے توثیق شده ہو

تین (3) پوائنٹ والی دستاویزات - شناخت کا ثبوت

• امریکی پاسپورٹ یا امریکی پاسپورٹ کارڈ*
• غیر ملکی پاسپورٹ - (مشین سے پڑھنے الئق)*

*ID امریکی ریاست کا ڈرائیونگ الئسنس یا لرنر پرمٹ تصویری •
• امریکی ریاست کا ID کارڈ*

• امریکی مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ)*
• امریکی شہریت/وطن گیری کی سند*

*(Merchant Mariner Credential) امریکی مرچنٹ مرینر کریڈنشیل •
• یو ایس ڈپارڻمنٹ آف اسڻیٹ کا ڈرائیونگ الئسنس یا نان ڈرائیور ID کارڈ جس پر موجوده گھر 

کا پتہ نہ ہو*
Department of Correc-) کے محکمہ برائے اصالحات اور معاشرتی نگرانی NYS •

tions and Community Supervision, DOCCS) سے رہائی یافتہ مجرم کا شناختی 
کارڈ (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔*

• NYS کے متحده عدالتی نظام کے اڻارنی کا محفوظ پاس ID کارڈ*
• عمومی رسائی کارڈ (فعال ڈیوڻی، ریڻائری یا ریزروزٹ ملڻری اہلکار کے لیے)*

• موجوده امریکی ورک پرمٹ*
*ID امریکی قبائلی •

 CBIC/کارڈ (Electronic Benefit Transfer, EBT)الیکڻرانک بینیفٹ ڻرانسفر NYS •
مع تصویر*

• موجوده گھر کے پتہ کے بغیر IDNYC کارڈ*

دو (2) پوائنٹ والی دستاویزات - شناخت کا ثبوت
• غیر ملکی پاسپورٹ - جو مشین سے پڑھنے الئق نہ ہو*

• میعاد ختم شده امریکی پاسپورٹ یا پاسپورٹ کارڈ - (3 سال تک میعاد ختم شده؛ مشین سے 
پڑھنے الئق)*

• میعاد ختم شده غیر ملکی پاسپورٹ - (3 سال تک میعاد ختم شده؛ مشین سے پڑھنے الئق)*
• قونصلر ID کارڈ*

• VA کا جاری کرده امریکی سابق فوجی کا ID کارڈ
• VA کا جاری کرده امریکی سابق فوجی کا صحت کا ID کارڈ

ID امریکی وفاقی، ریاستی یا مقامی حکومت کی مالزم کی •
• امریکی سند والدت*

• یو ایس اسڻیٹ ڈپارڻمنٹ کا جاری کرده ویزا*
• غیر ملکی ڈرائیونگ الئسنس (مشین سے پڑھنے الئق)*
• غیر ملکی شہری کا ID کارڈ (مشین سے پڑھنے الئق)*

(Social Security Card) سوشل سیکیورڻی کارڈ •
• زائد المیعاد IDNYC کارڈ - موجوده پتے کے ساتھ یا اس کے بغیر (تاریخ تنسیخ کے بعد 6 

ماه سے زائد اور 3 سال سے کم)

 دو (2) پوائنٹ والی دستاویزات - شناخت کا ثبوت
• امریکی ITIN اسائنمنٹ کا خط
*ID امریکی متحده خدمات کی •

• NYS کے محکمہ تعلیم کا پیشہ ورانہ ID کارڈ
 (Summer Youth Employment Program, SYEP) سّمر یوتھ ایمپالئمنٹ پروگرام NYC •

کا تصدیقی فارم (رہائش کو بھی ثابت کرتا ہے)* 
 (U.S. Department of Homeland Security) یو ایس ڈپارڻمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورڻی •

کا جاری کرده تصویر اور انگلی کے نشان اور تاریخ پیدائش کے ساتھ I-94 فارم*
• NYS DMV کا عبوری ڈرائیونگ الئسنس، لرنر پرمٹ یا نان ڈرائیور کا ID کارڈ*

• فارم I-797, I-797A, I-797B یا I-797D پر منظوری کا نوڻس جو امریکی شہریت اور 
 (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) ترک وطن کی خدمات

کا جاری کرده ہو
• NYC DOE کا طالب علم کا توثیقی فارم؛ نگران موجود ہو

ایک (1) پوائنٹ والی دستاویزات - شناخت کا ثبوت
• غیر ملکی شہری کا ID کارڈ - (مشین سے پڑھنے الئق نہ ہو)*

• غیر ملکی سند والدت*
• غیر ملکی فوجی کا با تصویر ID کارڈ*

• غیر ملکی ڈرائیونگ الئسنس (مشین سے پڑھنے الئق نہیں ہے)*
• تعلیمی ادارے کا ID کارڈ: مڈل اسکول، ہائی اسکول، یونیورسڻی، کالج اور پوسٹ سیکنڈری 

اسکول*
• NYC ڈپارڻمنٹ آف ایجوکیشن (Department of Education, DOE) کا طالب علم کا 

توثیقی فارم (رہائش کو بھی ثابت کرتا ہے) اگر طالب علم نگران کے ہمراه نہ ہو تو طالب علم 
کی ID پیش کرنا ضروری ہے۔*

• امریکی ہائی اسکول، ہائی اسکول کے مساوی پروگرام، یا امریکی پوسٹ سیکنڈری اسکول، 
کالج یا یونیورسڻی سے ڈپلوما 

• ہائی اسکول یا پوسٹ سیکنڈری اسکول، کالج، یا یونیورسڻی سے امریکی اسکول کی نقل حرفی
• NYS EBT کارڈ بال تصویر*

• NYC SYEP ID کارڈ
ID امریکی یونین کی با تصویر •

ID کارڈ بشمول کلیسائی ID امریکہ میں واقع تنظیم کی طرف سے مالزم، مشیر یا بورڈ ممبر کا •
• شادی، سول یونین، گھریلو شراکت یا طالق کی سند*

MTA MetroCard بزرگوں اور معذور افراد کے لیے •
• MTA ایکسس اے رائیڈ (Access-A-Ride) کا ID کارڈ

• NYC پارکس اینڈ ریکریئیشن سنڻر کا بالغوں، نوعمر بالغوں، بزرگوں یا سابق فوجی کی 
رکنیت کا کارڈ

• امریکی ووڻر رجسڻریشن کارڈ
• امریکی سلیکڻو سروس کا رجسڻریشن کارڈ*

• Medicare کارڈ
• U.S. ITIN کارڈ

• آپ کے بچے کی امریکی سند والدت - (درخواست حقیقی والدین کے بطور مندرج ہو)*
• NYS OMH فسیلیڻی کا با تصویر ID کارڈ۔

IDNYC-1c (B) Rev. 10/19

جاری…

Urdu



           ایک (1) پوائنٹ والی دستاویزات – رہائش کا ثبوت ان درخواست دہندگان کے لیے
جن کے پاس گھر کا پتہ نہیں ہے یا جو گھریلو تشدد سے متاثر ہیں

ایک (1) پوائنٹ والی دستاویزات - رہائش کا ثبوت
• کیبل، فون، یا یوڻیلیڻی بل یا اسڻیڻمنٹ (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• موجوه رہائشی جائیداد کی لیز یا ضمنی لیز 
• مقامی جائیداد ڻیکس کا گوشواره (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• جائیداد کے رہن کی ادائیگی کی رسید (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)
• بینکنگ، فائنانشیل یا کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ کا بل، گوشواره یا نوڻس (60 دن کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔ 

اکاؤنٹ یا کسڻمر کا ID نمبر الزماً شامل ہو۔
• مالزمت کی ادائیگی کی پرچی (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• کسی صحت ادارے کا گوشواره، بل، یا ریکارڈ (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔ اکاؤنٹ یا مریض 
کا ID نمبر الزماً شامل ہو۔

• جیوری کے پروانہ طلبی یا عدالتی آرڈر جو NYS (بشمول NYC کی عدالتوں) یا وفاقی عدالت کا 
جاری کرده ہو (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• IRS فارمز W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B اور C-1095 (فارم پر درج ڻیکس والے 
سال کے اگلے سال کے 15 اپریل تک قبول کیا جاتا ہے)

• ڻیکس ریڻرن مع فائل کرنے کا ثبوت (فائل کرنے کی تاریخ سے 1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو) 
 NYS Department of Taxation and) کا محکمہ برائے ڻیکس کاری اور مالیات NYS یا IRS •

Finance, DTF) سے جاری شده خط یا دستاویز (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو) 
• بیمہ بل، گوشواره یا ریکارڈ (مالک مکان کا، زندگی، کرایہ دار کا، آڻوموبائل، صحت بیمہ؛ 60 دن کے 

اندر کی تاریخ درج ہو)
• NYCHA کی جانب سے خط (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• NYCHA کا لیز کا ضمیمہ اور کرایے کا نوڻس (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)
• USPS سے پتے کی تبدیلی کی تصدیق (60 دنوں کے اندر کی تاریخ ہو)

• NYC HPD کا سیکشن 8 کرایے کے انقطاع کا فارم (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)
 NYC HRA Case Composition) کی کیس کی ترکیب کی خالصہ رپورٹ NYC HRA •

Summary Report) (60 دن کے اندر کی تاریخ درج ہو)
• NYS OMH فسیلیڻی کے ان پیشنٹ کا با تصویر ID کارڈ۔

• U.S. HHS/ORR سے جاری شده "رہائی کی تصدیق" کا فارم (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)
 (Immigration and Customs Enforcement, ICE) امریکی امیگریشن اینڈ کسڻمز انفورسمنٹ •

کا نگرانی کا آرڈر (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)
• NYS DMV کا عبوری ڈرائیونگ الئسنس، لرنر پرمٹ یا نان ڈرائیور کا ID کارڈ

• NYS OPWDD سے جاری شده نشوونما سے متعلق معذوری کے فیصلے یا تعین کا نوڻس
(NOD) (1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• اقوام متحده (United Nations, UN) کے سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کے لیے رہائش کی 
تصدیق کا خط (60 دن کے اندر کی تاریخ درج ہو)

• کسی ہیڈ اسڻارٹ، ارلی لرن یا NYC DOE کے کسی اسکول میں اندراج یافتہ طالب علم کے 
والدین/سرپرست کے لیے خط (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔ درخواست دہنده کو طالب علم 

سے اپنے رشتے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔
• نجی یا کلیسائی اسکول میں اندراج یافتہ طالب علم کے لیے خط (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو) 

درخواست دہنده کو اسکول کی ID فراہم کرنا ضروری ہے۔
• NYC DOE کا طالب علم کی تصدیق کا فارم (DOE کے اسکولوں میں دستیاب ہے)۔ طالب علم کو 

اسکول کی ID فراہم کرنا یا نگراں کے ساتھ اندراج کروانا ضروری ہے۔* 
• SYEP کی توثیق کا فارم

• NYC میں بے گھر افراد کی پناه گاه کی جانب سے خط (جس میں یہ مذکور ہو کہ درخواست دہنده پناه 
گاه میں 15 دنوں تک رہا ہے اور پناه گاه رہائشیوں کو 30 دنوں سے زیاده وقفے تک رہنے کی 

اجازت دیتی ہے)۔ (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)
• جو درخواست دہندگان سکول کی رہائش میں رہتے ہیں ان کے لیے یونیورسڻی ہاؤسنگ کا معاہده۔ 

درخواست دہنده کو اسکول کی با تصویر ID پیش کرنا ضروری ہے۔ فی الحال نافذ العمل ہونا ضروری 
ہے۔

• کالج یا یونیورسڻی کے منتظم کی جانب سے خط جس میں یہ مذکور ہو کہ درخواست دہنده سکول کی 
رہائش میں رہتا ہے اور سکول کے کسی اور پتے پر ڈاک موصول کرتا ہے۔ درخواست دہنده کو 

اسکول کی با تصویر ID پیش کرنا ضروری ہے۔ (60 دن کے اندر کی تاریخ درج ہو) کارڈ پر موجود 
پتہ اسکول کا 'Care-of' ہوگا۔

شریک حیات اور گھریلو پارڻنرز: جو درخواست دہندگان خود اپنے نام سے رہائش کا ثبوت فراہم کرنے 
سے قاصر ہوں وه اپنے/اپنی شریک حیات یا گھریلو پارڻنر کے نام واال ثبوت؛ اور یا تو (1) سند 

ازدواج، سول یونین یا گھریلو شراکت یا (2) بچے کی سند والدت جس میں درخواست دہنده اور شریک 
حیات دونوں کا نام ہو یا گھریلو پارڻنر بطور والدین درج ہو پیش کر سکتے ہیں۔ درخواست دہنده کو 

شریک حیات یا گھریلو پارڻنر کی دستخط کرده توثیق بھی پیش کرنا ضروری ہے جس میں یہ بیان کیا 
گیا ہو کہ وه ایک ساتھ رہتے ہیں۔

• NYC میں بے گھر افراد کی پناه گاه کی جانب سے خط (جس میں الزماً یہ مذکور ہو کہ درخواست 
دہنده پناه گاه میں 15 دنوں تک رہا ہے اور پناه گاه رہائشیوں کو 30 دنوں سے زیاده وقفے تک 

رہنے کی اجازت دیتی ہے) (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو) پناه گاه کا پتہ کارڈ پر ظاہر ہوگا۔
• گھریلو تشدد سے متعلق رہائشی نگہداشت پروگرام کی جانب سے خط جس پر 30 دن کے اندر کی 

تاریخ درج ہو۔ ممکن ہے کارڈ پر پتہ نہ ہو یا پروگرام کا P.O. باکس درج ہو۔ 
• خانگی تشدد سے متاثرین کو خدمات فراہم کرنے والی NYC میں واقع سڻی کی ایجنسی، غیر منفعتی 
تنظیم یا مذہبی ادارے کی جانب سے خط۔ (30 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔ کارڈ پر کوئی پتہ 

ظاہر نہیں ہوگا۔
• NYC میں واقع کسی ہسپتال یا کلینک کا جاری کرده خط (30 دن کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔ کارڈ 

پر کوئی پتہ ظاہر نہیں ہوگا۔ 

نگران کا رشتہ – نگران اور درخواست دہنده کے بیچ رشتے کا ثبوت
درخواست دہنده کو DOB سمیت، شناخت کو ثابت کرتے ہوئے کم از کم 2 پوائنڻس بھی فراہم کرنا 

ضروری ہے۔ نگراں کو با تصویر ID سمیت خود اپنی شناخت ثابت کرتے ہوئے کم از کم 3 پوائنڻس 
فراہم کرنا ضروری ہے۔ جو درخواست دہندگان ہر ایک دستاویز استعمال کر سکتے ہیں ان کی عمریں 

قوسین میں دی گئی ہیں۔
• درخواست دہنده کی سند والدت (21 سال اور اس سے کم)*

• تبنیت کا فرمان، تبنیت کی سند یا NYS DOH کی تبنیت کی رپورٹ (21 سال اور اس سے کم)* 
• NYC DOHMH اور NYS OTDA کا جاری کرده ولدیت کا اعتراف (21 سال اور اس سے کم)*

 ACS کی رضاعی نگہداشت کی ایجنسی کا خط (21 سال اور اس سے کم) نگران پر ACS یا ACS •
یا ایجنسی کے مالزم کی ID فراہم کرنا ضروری ہے۔* رہائش کو بھی ثابت کرتی ہے۔ (60 دن کے 

اندر کی تاریخ درج ہو)*
• یہ تصدیق کہ نگراں ایک الئسنس یافتہ رضاعی والدین ہے؛ اور رضاعی ایجنسی کا خط جس میں 

مذکور ہو کہ نگراں درخواست دہنده کا رضاعی والدین ہے۔ (60 دن کے اندر کی تاریخ درج ہو؛ 21 
سال اور اس سے کم)*۔ رہائش کو بھی ثابت کرتی ہے۔

• ولدیت /فرزندانہ تعلق کا عدالتی آرڈر (21 سال اور اس سے کم)*
• درخواست دہنده کی سند والدت اور سوتیلے والدین کی سند ازدواج سول یونین یا گھریلو پارڻنرشپ 

(21 سال اور اس سے کم)*
• "رہائی کی تصدیق" کا فارم جو U.S. HHS/ORR کا جاری کرده ہو (21 سال اور اس سے کم)*

• غیر ملکی عدالتی آرڈر جو نگراں کو درخواست دہنده کے قانونی والدین کے بطور بحال کرتا ہو
(21 سال اور اس سے کم)*

• امریکی عدالتی آرڈر جو نگراں کو درخواست دہنده کے قانونی سرپرست، متولی یا محافظ کے بطور 
بحال کرتا ہو (کوئی بھی عمر)*

• NYS OPWDD سے جاری شده نشوونما سے متعلق معذوری کے فیصلے یا تعین کا نوڻس 
(Notice of Decision or Determination, NOD) (کوئی بھی عمر)

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH یا NYC DOHMH کے ذریعہ چلنے والی، اس 
سے الئسنس یافتہ، تصدیق یافتہ یا فنڈ یافتہ رہائشی نگہداشت کی سہولت کا خط (60 دن کے اندر کی 

تاریخ درج ہو؛ کوئی بھی عمر) نگراں پر مالزم کی ID پیش کرنا الزم ہے۔ رہائش کو بھی ثابت
کرتی ہے۔ 

• درخواست دہنده کے نمائنده یابند کی حیثیت سے انفرادی نگراں کا تعین کرنے واال SSA کا خط
(1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو؛ کوئی بھی عمر)* 

• درخواست دہنده کے نمائنده یابنده کی حیثیت سے کسی تنظیم کو متعین کرنے واال SSA کا خط 
(1 سال کے اندر کی تاریخ درج ہو) اور اس تنظیم کا خط جو یہ تعین کرتی ہو کہ مالزم/نمائنده 

درخواست دہنده کی نمائندگی کرنے کا مجاز ہے (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو؛ عمر کوئی 
بھی ہو) نگران پر مالزم کی ID پیش کرنا الزم ہے۔ 

• NYS OPWDD ،NYS DOH ،NYS OMH ،NYC DOHMH یا ان کے کسی فراہم کننده کی 
جانب سے خط (60 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو؛ کوئی بھی عمر) نگران پر مالزم کی ID پیش 

کرنا الزم ہے۔

سابق فوجی کی حیثیت کا ثبوت (آپ کو صرف ایک درکار ہے)
• DD 214: فعال ڈیوڻی سے رخصت یا ڈسچارج کی سند

• DD 2 (سبکدوش): امریکی متحده خدمات کا ID کارڈ (سبکدوش)
• VIC/VHIC: سابق فوجیوں کے امور کا ہسپتال کا ID کارڈ

• NGB-22: نیشنل گارڈ بیورو کی علیحدگی کی رپورٹ اور سروس کا ریکارڈ
• NYS DMV کا ڈرائیونگ الئسنس یا نان ڈرائیور ID مع سابق فوجی کا عہده

• IDNYC کارڈ مع سابق فوجی کا عہده
 (NYC Department of Veterans' Services) کے محکمہ برائے سابق فوجیوں کی خدمات NYC •

سے تصدیق نامہ جس سے فوجی خدمت کی تصدیق ہوتی ہو
• NYC کے محکمہ برائے سابق فوجیوں کی خدمات سے خط جس سے فوجی

خدمت کی تصدیق ہوتی ہو

ایک (1) پوائنٹ والی دستاویزات – رہائش کا ثبوت ان درخواست دہندگان کے لیے جن کے
پاس گھر کا پتہ نہیں ہے یا جو گھریلو تشدد سے متاثر ہیں

• بے گھر افراد اور گھریلو تشدد سے متاثرین کی خدمت میں مصروف NYC میں واقع کسی غیر 
منفعتی تنظیم یا مذہبی ادارے کا جاری کرده "Care-of Letter"۔ ادارے کو فی الحال سڻی سے 

فنڈنگ موصول ہونا ضروری ہے۔ درخواست میں یہ بیان ہونا ضروری ہے کہ درخواست دہنده کو 
پچھلے 60 دنوں تک ادارے سے خدمات موصول ہوئی ہیں اور خط و کتابت کے مقاصد کے لیے 
اس ادارے کا پتہ استعمال کر سکتا ہے (14 دنوں کے اندر کی تاریخ)۔ کارڈ پر درج پتہ تنظیم کا 

"Care-of" ہوگا۔
• بے گھر افراد کو خدمات فراہم کرنے والی NYC میں واقع سڻی کی ایجنسی، غیر منفعتی تنظیم یا مذہبی 

ادارے کی جانب سے خط (30 دنوں کے اندر کی تاریخ درج ہو)۔ کارڈ پر کوئی پتہ ظاہرنہیں ہوگا۔

اگر آپ کے پاس کافی دستاویزی شہادت نہ ہو تو کیا کریں
• آپ اب بھی IDNYC کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پیدائش نیو یارک 
سڻی میں ہوئی تھی؛ آپ نقد امداد یا SCRIE کے فوائد موصول کرتے ہیں؛ NYCHA کی عمارت 

میں رہتے ہیں اور/یا آپ کے پاس مستحکم رہائش نہیں ہے تو براه کرم ہمارے مرکز اندراج کے 
عملہ میں سے کسی سے بات کریں۔

جاری…




