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איר מוזט זיין צוגעשטעלט מיט די פאלגנדע באדינגונגען כדי אנצוגעבן פאר אן IDNYC קארטל:
1.  כאטש 4 פונקטן פון דאקומענטן, אריינגערעכנט כאטש 3 פונקטן וואס באווייזט אידענטיטעט און כאטש איינס וואס באווייזט וואוינארט. 

2. כאטש 1 פון די דאקומענטן וואס ווערן אריינגעגעבן מוזן האבן א בילד, אויסער אויב אפליקאנט ווערט באגלייט דורך א קעירטעיקער.
3. כאטש 1 פון די דאקומענטן וואס ווערן אריינגעבן מוזן האבן אויף זיך די געבורטס-דאטום.

4. אפליקאנט מוז זיין כאטש 10 יאר אלט צו איינגעבן פאר אן IDNYC קארטל. אפליקאנטן אין עלטער פון 10 – 13 מוזן קומען אין באגלייטונג פון א 
     קעירטעיקער וועלכער וועט אונטערשרייבן די אפליקאציע פאר זיי. פאר מער אינפארמאציע, ביטע קוקט אויפן קעירטעיקער אפטיילונג פון בלאט 2 פון 

     דעם דאקומענט. 

אפגעלאפענע דאקומענטן וועלן נישט ווערן אנגענומען אויסער אויב אויסדרוקליך פארצייכנט ווייטער.
נאר אריגינעלע דאקומענטן און קאפיעס וועלכע זענען סערטיפייד דורך די ארויסגעבנדע אגענטור וועט ווערן אנגענומען; לאמינירטע דאקומענטן וועלן נאר 

ווערן אנגענומען אויב זיי זענען אריגינעל ארויסגעגעבן געווארן לאמינירט.

איר קענט נוצן די דאקומענטן אויסגערעכנט ווייטער זיך אנצוגעבן פאר אייער IDNYC קארטל.
דאקומענטן מיט א שטערנדל (*) זענען ערלויבט אלץ באווייז פון געבורטס דאטום. 

.WWW.NYC.GOV/IDNYC וועבזייטל אויף IDNYC פאר מער אינפארמאציע, באזוכט דעם
פאר אפליקאציע אנווייזונגען ביטע זעט די אנדערע זייט פון די IDNYC אפליקאציע. 

פיר (4) פונקטן דאקומענטן – באווייז פון אידענטיטעט און וואוינארט
• NYS DMV דרייווער לייסענס, לערנער פערמיט, אדער נאן-דרייווער ID קארטל 
 ID/לייסענס/פערמיט NYS DMV אדרעס. אן אפגעלאפענע NYC מיט יעצטיגע

וועט ווערן אנגענומען אויב געצייגט מיט א נישט-אפגעלאפענע DMV אינטערים 
לייסענס/פערמיט/ID וואס טראגט די זעלבע ID נומער.*

• U.S. Department of State דרייווער לייסענס אדער נאן-דרייווער ID קארטל 
מיט יעצטיגע NYC אדרעס*

• IDNYC קארטל מיט יעצטיגע היים אדרעס*
• NYC פאליציי דעפארטמענט (NYPD) באגרעניצטע האנטביקס לייסענס מיט 

יעצטיגע NYC אדרעס*
• IDNYC מיטל שולע קארטל אפליקאציע אונטערגעשריבן דורך קעירטעיקער און 

DOE געצייגט ביי שולע איינשרייבונג און באשטעטיגט דורך

דריי (3) פונקטן דאקומענטן – באווייז פון אידענטיטעט

• .U.S פאספארט אדער .U.S פאספארט קארטל*
• אויסלענדישע פאספארט (מאשין ליינבאר)*

*ID סטעיט דרייווער לייסענס אדער לערנער פערמיט פאטא U.S. •
• .U.S סטעיט ID קארטל*

• .U.S פערמאנענט רעזידענט קארטל (גרין קארד)*
• סערטיפיקעט אוו .U.S סיטיזענשיפ/נאטוראליזעישען*

• .U.S מערטשענט מארינער קרעדענשעל*
• .U.S דעפארטמענט אוו סטעיט דרייווער לייסענס אדער נאן-דרייווער ID קארטל 

אן קיין יעצטיגע היים אדרעס*
 (DOCCS) דעפארטמענט אוו קארעקשענס און קאמיוניטי סופערווישזען NYS •

ריליעסד אפענדער ID קארטל (דאטום אין די לעצטע 1 יאר)
• NYS יוניפייד קאורט סיסטעם אטוירני סעקיור פעס ID קארטל*

• קאמאן אקסעס קארטל (פאר אקטיווע דאטי, ריטיירי, אדער ריזערוויסט מיליטיער 
פערסאנעל)*

• יעצטיגע .U.S ארבעט פערמיט*
*ID טרייבעל U.S. •

• NYS עלעקטראנישע בענעפיט טרענספער (EBT) קארטל/CBID מיט בילד*
• IDNYC קארטל אן יעצטיגע היים אדרעס*

צוויי (2) פונקטן דאקומענטן – באווייז פון אידענטיטעט

• אויסלענדישע פאספארט (נישט מאשין-ליינבאר)*
• אפגעלאפענע .U.S פאספארט אדער פאספארט קארטל (ביז 3 יאר אפגעלאפן; 

מאשין ליינבאר)*
• אפגעלאפענע אויסלענדישע פאספארט אדער פאספארט קארטל (ביז 3 יאר 

אפגעלאפן; מאשין ליינבאר)*
• קאנסולאר ID קארטל*

VA קארטל ארויסגעגעבן דורכן ID וועטעראן U.S. •
VA קארטל ארויסגעגעבן דורכן ID וועטעראן העלט U.S. •

ID פעדעראלע, סטעיט, אדער לאקאלע גאווערמענט איינגעשטעלטע U.S. •
• .U.S געבורט-שיין*

• וויזא ארויסגעגעבן דורך .U.S סטעיט דעפארטמענט*
• אויסלענדישע דרייווער לייסענס (מאשין ליינבאר)*

• אויסלענדישע נעשענעל ID קארטל (מאשין ליינענד)*
• סאושעל סעקיוריטי קארטל

 צוויי (2) פונקטן דאקומענטן – באווייז פון אידענטיטעט

• אויסגעלאפענע IDNYC קארטל – מיט אדער אן יעצטיגע אדרעס (מער ווי 6 
מאנאטן און ווייניגער ווי 3 יאר נאכן אויסלויף דאטום)

• U.S. ITIN צוטיילונג בריוו
*ID יוניפארמד סערוויסעס U.S. •

• NYS עדיוקעישען דעפארטמענט פראפעשאנעל ID קארטל
• NYC זומער יוגנט ארבעט פראגראם (SYEP) באשטעטיגונג פארם (באווייזט 

אויך וואוינארט)* 
• I-94 פארם ארויסגעגעבן דורכן .U.S אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט מיט 

פאטא און פינגער אפדרוקן און געבורט דאטום*
• NYS DMV צייטווייליגע דרייווער לייסענס, לערנער פערמיט, אדער 

נאן-דרייווער ID קארטל*
 I-797D אדער I-797, I-797A, I-797B באשטעטיגונג מעלדונג אויף פארם •

(USCIS) סיטיזענשיפ און אימיגראציע סערוויסעס U.S. ארויסגעגעבן דורך
• NYC DOE סטודענט באשטעטיגונג פארם; קעירטעיקער איז אנוועזנד

איין (1) פונקט דאקומענטן – באווייז פון אידענטיטעט

• אויסלענדישע נעשענעל ID קארטל (נישט מאשין-ליינענד)*
• אויסלענדישע געבורט-שיין*

• אויסלענדישע מיליטערישע פאטא ID קארטל*
• אויסלענדישע דרייווער לייסענס (נישט מאשין ליינבאר)*

• עדיוקעישאנעל אינסטיטוציע ID קארטל: מיטל שולע, הויך שולע, אוניווערזיטעט, 
קאלעדזש, און נאך-סעקאנדערי שולע*

• NYC דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן (DOE) סטודענט באשטעטיגונג פארם 
(ווייזט אויך אויף וואוינארט); מוז ווערן פרעזענטירט מיט א סטודענט ID אויב 

דער סטודענט איז נישט באגלייט פון א קעירטעיקער.*
• דיפלאמע פון א .U.S הויעך שולע, הויעך שולע עקוויווילענסי פראגראם, אדער 

.U.S פאוסט-סעקאנדערי סקול, קאלידש, אדער יוניווערסיטעט 
• .U.S סקול טראנסקריפט פון הויעך שולע אדער פאוסט-סעקאנדערי סקול, 

קאלידש, אדער יוניווערסיטעט
• NYS EBT קארטל אן בילד*

• NYC SYEP - ID קארטל
ID יוניאן פאטא U.S. •

• איינגעשטעלטע, קאנסאלטענט, אדער באורד מעמבער ID קארטל פון 
ID אריינגערעכנט קלערגי U.S. ארגאניזאציע באזירט אין

• הייראט, ציווילע יוניען, דאמעסטישע פאראייניגונג אדער גט סערטיפיקעט*
• MTA מעטראקארטל פאר סיניערס און מענטשן מיט דיסאביליטיס

• MTA אקסעס-א-רייד ID קארטל
• NYC פארקס און ריקריעישען צענטער ערוואקסענע, יונגע ערוואקסענע, סיניער, 

אדער וועטערען מעמבערשיפ קארטל
• .U.S שטימער רעגיסטראציע קארטל

• .U.S סעלעקטיוו סערוויס רעגיסטראציע קארטל*
• מעדיקעיר קארטל

• U.S. ITIN קארטל
• אייער קינד'ס .U.S געבורט-שיין (מוז אויסרעכענען אפליקענט אלץ עלטערן)*

• NYS OMH פאסיליטי פאטא ID קארטל.

IDNYC אפליקאנט דאקומענט וועגווייזער

המשך...

Yiddish



                איין (1) פונקט דאקומענטן – באווייז פון וואוינארט פאר אפליקאנטן 
אן א היים אדרעס אדער איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן

איין (1) פונקט דאקומענטן – באווייז פון וואוינארט

• קעיבל, טעלעפאן, אדער יוטיליטי ביל אדער סטעיטמענט (דאטום ביז 60 טעג)
• יעצטיגע רעזידענשעל פראפערטי ליעס אדער סאבליעס 

• לאקאלע פראפערטי טעקס סטעיטמענט (דאטום ביז 1 יאר)
• פראפערטי מארגעדש באצאלונג רעסיט (דאטום ביז 60 טעג)

• באנקונג, פינאנציעלע אדער קרעדיט קארטל קאנטע ביל, סטעיטמענט אדער מעלדונג 
(דאטום ביז 60 טעג). מוז אריינרעכענען קאנטע אדער קאסטומער ID נומער.

• ארבעט פעי-סטאב (דאטום ביז 60 טעג)
• סטעיטמענט, ביל, אדער רעקארד פון א געזונטהייט אינסטיטוציע (דאטום ביז 1 יאר). מוז 

אריינרעכענען קאנטע אדער פאציענט ID נומער.
 NYC אריינגערעכנט) NYS דשורי סאמענס אדער קאורט ארדער ארויסגעגעבן דורך •

קאורטס) אדער פעדעראלע קאורט (דאטום ביז 60 טעג)
• IRS פארמס W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, און C-1095 (אנגענומען דורך 

אפריל 15 פון די יאר נאך די טעקס יאר אויפן פארם)
• טעקס ריטערן מיט באווייז פון איינגעבן (דאטום אין די 1 יאר פון איינגעבן דאטום) 

• בריוו אדער דאקומענט ארויסגעגעבן דורך די IRS, אדער די NYS דעפארטמענט פון 
טעקסעישען און פינאנץ (DTF) (דאטום ביז 1 יאר) 

• אינשורענס ביל, סטעיטמענט אדער רעקארד (היים-אייגנטימער'ס, לעבן, רענטער'ס, אויטא, 
געזונטהייט אינשורענס; דאטום ביז 60 טעג)

• בריוו פון NYCHA (דאטום ביז 60 טעג)
• NYCHA ליעס אדענדום און רענט מעלדונג (דאטום ביז 1 יאר)

• USPS טויש פון אדרעס באשטעטיגונג (דאטום ביז 60 טעג)
• NYC HPD סעקשען 8 רענט ברעיקדאון פארם (דאטום ביז 1 יאר)

• NYC HRA קעיס קאמפאזיציע סאמערי באריכט (דאטום ביז 60 טעג)
• NYS OMH פאסיליטי אינפעישענט פאטא ID קארטל.

• "וועריפיקאציע אוו ריליעס" פארם ארויסגעגעבן דורך U.S. HHS/ORR (דאטום ביז 1 יאר)
• .U.S אימיגראציע און קאסטאמס ענפארסמענט (ICE) ארדער אוו סופערווישען (דאטום 

ביז 1 יאר)
• NYS DMV צייטווייליגע דרייווער לייסענס, אדער נאן-דרייווער ID קארטל

• נאוטיס אוו דעסיזשען אר דיטערמינעישען (NOD) אוו דעוועלאפמענטל דיסעביליטי 
ארויסגעגעבן דורך NYS OPWDD (דאטום ביז 1 יאר)

• וואוינארט באשטעטיגונג בריוו פאר יונייטעד נעישענס (UN) דיפלאמאטן און זייערע 
פאמיליעס (דאטום ביז 60 טעג)

• בריוו פאר עלטערן/גארדיען פון סטודענט איינגעשריבן אין העד סטארט, אורלי לערן, 
אדער סיי וועלכע NYC DOE סקול (דאטום ביז 60 טעג). דער אפליקאנט מוז באווייזן 

פארבינדונג צום סטודענט.
• בריוו פאר סטודענט איינגעשריבן אין א פריוואטע אדער פעראשיעל סקול (דאטום 

.ID ביז 60 טעג). אפליקאנט מוז צושטעלן סקול
• NYC DOE סטודענט באשטעטיגונג פארם (פארהאן ביי DOE סקולס). סטודענט 

מוז צייגן סקול ID, אדער זיך איינשרייבן מיט א קעירטעיקער.* 
• SYEP באשטעטיגונג פארם

• בריוו פון שעלטער פאר היימלאזע אין NYC (דערקלערנדיג אז אפליקאנט האט דארט 
געוואוינט פאר כאטש 15 טעג און אז די שעלטער ערלויבט רעזידענטן צו בלייבן אין די 

רעזידענס פאר מער ווי 30 טעג). (דאטום ביז 60 טעג)
• אוניווערזיטעט האוזינג אפמאך פאר אפליקאנטן וואס וואוינען אין שולע האוזינג. 

אפליקאנט מוז צייגן סקול פאטא ID. מוז זיין גילטיג אין די יעצטיגע צייט.
• בריוו פון קאלעדזש אדער אוניווערזיטעט אדמיניסטראטאר וואס זאגט אז דער 
אפליקאנט וואוינט אין שולע האוזינג און באקומט פאסט ביי אן אנדערע שולע 

לאקאציע. אפליקאנט מוז צייגן סקול פאטא ID. (מוז האבן דאטום ביז 60 טעג) 
אדרעס אויף די קארטל ווען זיין 'קעיר-אוו' די סקול.

ספאוס און דאמעסטישע פארטנערס: אפליקאנטן וועלכע קענען נישט צושטעלן א 
וואוינארט דאקומענט מיט זייער אייגענע נאמען, קענען צייגן איינס מיט זייער ספאוס 

אדער דאמעסטישע פארטנער'ס נאמען; און אדער (1) א סערטיפיקעט פון הייראט, 
ציווילע יוניען, אדער דאמעסטישע פארטנערשיפ, אדער (2) א קינד'ס געבורט-שיין 

וועלכע רעכנט אויס סיי די אפליקאנט און סיי די ספאוס אדער דאמעסטישע פארטנער 
אלץ עלטערן. דער אפליקאנט מוז אויך צייגן א באשטימונג דורך די ספאוס אדער 

דאמעסטישע פארטנער דערקלערנדיג אז זיי וואוינען צוזאמען.

• בריוו פון שעלטער פאר היימלאזע אין NYC (מוז דערקלערן אז אפליקאנט איז געבליבן 
אין די שעלטער פאר 15 טעג און די שעלטער ערלויבט רעזידענטן צו בלייבן פאר מער ווי 

30 טעג) (דאטום ביז 60 טעג) שעלטער אדרעס וועט שטיין אויף דעם קארטל.
• בריוו פון דאמעסטישע געוואלדטאטן רעזידענשעל קעיר פראגראם מיט א דאטום ביז 

30 טעג. קארטל וועט זיין אן אן אדרעס, אדער מיט דעם פראגראם'ס .P.O באקס. 
• בריוו פון סיטי אגענטור, נאן-פראפיט ארגאניזאציע, אדער רעליגיעזע אינסטיטוציע אין 

NYC וואס שטעלט צו סערוויסעס צו איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן 
(דאטום ביז 30 טעג). עס וועט נישט שטיין קיין אדרעס אויף דעם קארטל.

• בריוו ארויסגעגעבן דורך א שפיטאל אדער געזונטהייט קליניק אין NYC (דאטום ביז 30 
טעג). עס וועט נישט שטיין קיין אדרעס אויף דעם קארטל. 

קעירטעיקער פארבינדונג – באווייז פון א פארבינדונג צווישן 
קעירטעיקער און אפליקאנט

אפליקאנט מוז אויך צושטעלן כאטש צוויי פונקטן וואס באווייזן אידענטיטעט, 
אריינגערעכנט DOB. קעירטעיקער מוז צושטעלן כאטש 3 פונקטן וואס באווייזן זייער 
אייגענע אידענטיטעט, אריינגערעכנט פאטא ID. עלטער פון אפליקאנטן וועלכע קענען 

נוצן יעדע פון די דאקומענטן זענען אריינגערינגלט.
• אפליקאנט'ס געבורט-שיין (21 יאר און אונטער)*

• אדאפשען דעקרי, סערטיפיקעט פון אדאפשען, אדער NYS DOH באריכט פון אדאפשען 
(21 יאר און אונטער)* 

 NYS און ,NYC DOHMH אקנאלעדשמענט אוו פאטערניטי פארם ארויסגעגעבן דורך •
OTDA (21 יאר און אונטער)*

• בריוו פון ACS אדער ACS פאסטער קעיר אגענטור (21 יאר און אונטער) קעירטעיקער 
מוז צייגן ACS אדער אגענטור עמפלויאי ID.* באווייזט אויך וואוינארט. (דאטום ביז 60 

טעג)*
• סערטיפיקעישען אז קעירטעיקער איז א לייסענסד פאסטער עלטערן; און בריוו פון פאסטער 
אגענטור דערקלערנדיג אז קעירטעיקער איז אפליקאנט'ס פאסטער עלטערן. (דאטום ביז 60 

טעג; 21 יאר און אונטער)* באווייזט אויך וואוינארט.
• קאורט ארדער אוו פאטערניטי/פיליעישען (21 יאר און אונטער)*

• אפליקאנט'ס געבורט-שיין און שטוף עלטערן'ס סערטיפיקעט פון הייראט, ציווילע יוניען, 
אדער דאמעסטישע פארטנערשיפ (21יאר און אונטער)*

• "וועריפיקעישען אוו ריליעס" פארם ארויסגעגעבן דורך די U.S. HHS/ORR (21 יאר 
און אונטער)*

• אויסלענדישע קאורט ארדער באשטימענדיג קעירטעיקער אלץ אפליקאנט'ס לעגאלע 
גארדיען (21 יאר און אונטער)*

• .U.S קאורט אקדער באשטימענדיג די קערטעיקער אלץ אפליקאנט'ס לעגאלע גארדיען, 
קאסטאדיען, אדער קאנזערוועטאר (סיי וועלכע עלטער)*

• נאוטיס אוו דעסיזשען אר דיטערמינעישען (NOD) אוו דעוועלאפמענטל דיסעביליטי 
ארויסגעגעבן דורך NYS OPWDD (סיי וועלכע עלטער)*

• בריוו פון א רעזידענשעל קעיר פאסיליטי וועלכע איז סערטיפייד, לייסענסד אדער פאנדעד 
דורך NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH, אדער NYC DOHMH. (דאטום ביז 

60 טעג; סיי וועלכע עלטער) קעירטעיקער מוז צייגן איינגעשטעלטע ID. צייגט 
אויך וואוינארט. 

• בריוו פון SSA פעסטשטעלנדיג די אינדיווידועלע קעירטעיקער אלץ דעם אפליקאנט'ס 
רעפרעזענטעטיוו פעיאי (דאטום ביז א יאר; סיי וועלכע עלטער)* 

• בריוו פון SSA וואס באשטעטיגט אן ארגאניזאציע אלס דער אפליקאנט'ס רעפרעזענטאטיוו 
פעיאי (דאטום ביז 1 יאר) און א בריוו פון די ארגאניזאציע וואס באשטעטיגט אז דער 

עמפלויאי\פארטרעטער איז אויטאריזירט צו פארטרעטן דעם אפליקאנט (דאטום ביז 60 
 .ID טעג; סיי וועלכן עלטער) קעירטעיקער מוז פרעזענטירן עמפלויאי

• בריוו פון NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, אדער איינע 
פון זייערע פראוויידערס (דאטום ביז 60 טעג; סיי וועלכן עלטער) קעירטעיקער מוז 

.ID צייגן עמפלויאי

באווייז פון וועטעראן סטאטוס (איר ברויכט נאר איינס)

• DD 214: סערטיפיקעט אוו ריליעס אר דיסטשארדש פראם אקטיוו דיוטי
• DD 2 (ריטייערד): US יוניפארמד סערוויסעס ID קארטל (ריטייערד)

• VIC/VHIC: וועטעראן'ס אפיערס שפיטאל ID קארטל
• NGB-22: נעשענאל גארד ביורא ריפארד אוו סעפערעישען ענד רעקארד אוו סערוויס

• NYS DMV דרייווער לייסענס אדער נאן-דרייווער ID מיט וועטעראן דעזיגנעישאן
• IDNYC קארטל מיט וועטעראן דעזיגנאציע

• באשטימונג פון די NYC דעפארטמענט אוו וועטעראן'ס סערוויסעס וואס 
פעסטשטעלנדיג מיליטערי סערוויס

• בריוו פון די NYC דעפארטמענט אוו וועטעראן'ס סערוויסעס פעסטשטעלנדיג מיליטערי 
סערוויס

איין (1) פונקט דאקומענטן – באווייז פון וואוינארט פאר אפליקאנטן אן א היים 
אדרעס אדער איבערלעבער פון דאמעסטישע געוואלדטאטן

• "קעיר-אוו בריוו" ארויסגעגעבן דורך נאן-פראפיט ארגאניזאציע אדער רעליגיעזע 
אינסטיטוציע אין NYC וועלכע סערווירט היימלאזע מענטשן אדער איבערלעבער פון 
דאמעסטישע געוואלדטאטן ענטיטי מוז באקומען סיטי פאנדינג אין די יעצטיגע צייט. 

בריוו מוז אנווייזן אז אפליקאנט באקומט סערוויסעס פון דעם ענטיטי פאר די לעצטע 
60 טעג און מעג נוצן ענטיטי'ס אדרעס פאר פאסט צוועקן (דאטום ביז 14 טעג). 

אדרעס אויפן קארטל וועט זיין "קעיר-אוו" די ארגאניזאציע.
• בריוו פון סיטי אגענטור, נאן-פראפיט ארגאניזאציע, אדער רעליגיעזע אינסטיטוציע 
אין NYC וואס שטעלט צו סערוויסעס צו היימלאזע מענטשן (דאטום ביז 30 טעג). 

עס וועט נישט זיין קיין אדרעס אויף דעם קארטל.

וואס צו טון אויב איר האט נישט גענוג דאקומענטעישען

• איר קענט זיך נאך אלס איינגעבן פאר IDNYC. אויב איר זענט געבוירן געווארן אין ניו 
 NYCHA בענעפיטן; וואוינט אין א SCRIE יארק סיטי; באקומט קעש אסיסטענס אדער
געביידע; און\אדער איר האט נישט קיין סטאבילע וואוינארט, ביטע רעדט מיט איינע פון 

אונזערע איינשרייבונג צענטער שטאב.

המשך...


