Armenian

Իմ IDNYC համարն է՝

IDNYC դիմում

Խնդրում ենք գրել հստակ

14 և ավելի տարեկան դիմողների համար

ԴԻՄՈՒՄԻ ՏԵՍԱԿ – ԸՆՏՐԵՔ ՄԵԿԸ
Քարտի ժամկետը սպառվել է ավելի քան 6 ամիս առաջ:

Առաջին IDNYC դիմումը:

Նոր դիմում.

Վերադիմում՝ (Նախկինում երբեք քարտ չեմ ստացել և պետք է
նորից դիմեմ։)
Թարմացնել քարտը. Ես ուզում եմ թարմացնել իմ քարտի վրայի տեղեկությունները։ (Անհրաժեշտ է բերել IDNYC-ի հին քարտը Անդամագրման կենտրոն։)
Արդիացում. (Քարտի ժամկետը սպառվում է 60 օրվա ընթացքում կամ սպառվել է մոտ 6 ամիս առաջ:)

Փոխարինել քարտը. Կորել է/գողացել են/վնասվել է /ոչնչացվել է (Գործում է 10 ԱՄՆ դոլարի չափով փոխարինման վճար, եթե դիմողը չի ստորագրել կարիքի
իրավունքից հրաժարումը։ Դուք կարող եք վճարել առցանց՝ նախքան այս դիմումը ներկայացնելը։ Անձամբ վճարելու համար Դուք պետք է ներկայացնեք այս դիմումը
IDNYC-ի Անդամագրման կենտրոնին, որը տեղակայված է Ֆինանսական բաժնի գրասենյակում։ Մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք www.nyc.gov/idnyc։)
Եթե դիմում եք խնամատուի հետ, ծանոթացեք այստեղ ներկայացված փաստաթղթերին

ԴԻՄՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1. Անուն(ներ)՝

2. Միջին անուն կամ սկզբնատառ՝
3. Ազգանուն(ներ)՝
4. Ծննդյան
ամսաթիվ՝

Ամիս Ամիս

6. Հասակ՝

ՈՏՆԱՉԱՓ

/

Օր

Օր

/ Տարի Տարի Տարի Տարի 5. Աչքերի գույն՝
7. Սեռ՝

ԴՅՈՒՅՄ

ԴԱՐՉՆԱԳՈՒՅՆ

ԻԳԱԿԱՆ

ՍԵՎ

ԱՐԱԿԱՆ

X (ՈՉ ԻԳԱԿԱՆ, ՈՉ ԱՐԱԿԱՆ)

9. Հեռախոսահամար՝

8. Էլեկտրոնային փոստ՝

ԿԱՆԱՉ

ՇԱԳԱՆԱԿԱԳՈՒՅՆ

ԿԱՊՈՒՅՏ

ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ

ԲԱԶՄԱ
ԳՈՒՅՆ

ՉՍԱՀՄԱՆՎԱԾ

-

-

Ձեր էլեկտրոնային փոստը / հեռախոսահամարը կօգտագործվեն միայն ներքին նպատակներով

10. Նախընտրելի լեզու (ներառյալ Ամերիկյան նշանների լեզուն) Մինչև 2.
Նշեք այստեղ, եթե Դուք վետերան եք, ով ծառայել է ԱՄՆ Զինված ուժերում, Ազգային գվարդիայում կամ Պահեստային ուժերում և կցանկանաք,
որպեսզի «Վետերան» բառը տպված լինի քարտի դիմացի մասում։

11. Վետերաններ՝

12. «Նվիրիր կյանք» ռեեստր՝ Նյու Յորք նահանգի Առողջապահության վարչության (NYS DOH) «Նվիրիր կյանք» ռեեստրում գրանցվելու համար, նշեք «այո» վանդակում և
ստորագրեք Ձեր անունը։ Դուք հաստատում եք, որ 16 տարեկան կամ ավելի եք, համաձայնում եք նվիրաբերել Ձեր բոլոր օրգանները և հյուսվածքները փոխպատվաստման,
հետազոտության կամ երկուսի համար, թույլատրում եք Նյու Յորք Սիթիին փոխանցել Ձեր անունը և նույնականացման տվյալները՝ NYS DOH-ին անդամագրվելու համար, ինչպես
նաև լիազորում եք NYS DOH-ին թույլատրել դաշնային կառավարմամբ օրգանների նվիրատվության կազմակերպություններին և NYS-ի կողմից վկայագրված հյուսվածքների և
աչքի բանկերին ու հիվանդանոցներին մուտք ունենալ այդ տվյալներին Ձեր մահից հետո։ Ձեր քարտի առջևի կողմում կտպվի «Օրգանի նվիրատու»։ Իրավունակ լինելու համար,
Ձեր քարտը պետք է ներառի հասցե։ Դուք կստանաք լրացուցիչ հաստատում NYS DOH-ի կողմից, որը հնարավորություն կտա սահմանափակել Ձեր նվիրատվությունը։
Դուք 16 տարեկա՞ն կամ ավելի եք և ցանկանո՞ւմ եք ընդգրկվել «Նվիրիր կյանք» ռեեստրում։ Այո՝

Ամիս Ամիս

/

Օր

/ Տարի Տարի Տարի Տարի

Օր

ՆՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՍՑԵ
13. Համարը
և փողոցը՝
Բնկ. # / Տն. / Հվք. / Միավոր / Սնյկ.

Քաղաքը՝

N Y

Նահանգը՝

Համայնքը (3 նշեք մեկը)՝

BRONX

BROOKLYN

MANHATTAN

14. Նշեք արտակարգ իրավիճակի կոնտակտային անձ քարտի վրա՝ (պարտադիր չէ)

ԱՆՈՒՆ

Փոստային դասիչը՝

QUEENS

Հեռախոս
ահամար՝

STATEN ISLAND

-

-

ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ
15. ԴԻՄՈՂԻ ԵՎ ԽՆԱՄԱՏՈՒԻ (ԵԹԵ ԿԻՐԱՌԵԼԻ Է) ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐԸ՝ Ես հաստատում եմ, որ դիմողը բնակվում է Նյու Յորք Սիթիում, և որ բոլոր ներկայացված
փաստաթղթերը և այս դիմումի մեջ արված հայտարարությունները ճիշտ են, որքանով ես տեղյակ եմ։ Ստորագրելով այս դիմումը՝ ես հաստատում եմ, որ համաձայնվում եմ Նյու
Յորք Սիթիի կողմից իրականացվող քննությանը՝ ստուգելու կամ հաստատելու իմ կողմից ներկայացված տեղեկությունները։ Ես հասկանում եմ, որ այս քննությունը կարող է
ներառել IDNYC-ի հասանելիությունը NYC-ի Սոցիալական ծառայությունների բաժնի կամ Սիթիի այլ գործակալությունների՝ իմ մասին որոշակի տեղեկություններին, ներառյալ,
բայց չսահմանափակվելով, հանրային աջակցման տեղեկությունները։
Ամիս Ամիս

Դիմողի ստորագրություն

Խնամատուի (եթե կիրառելի է) ստորագրություն

/

Օր

Օր

/ Տարի Տարի Տարի Տարի

Այսօրվա ամսաթիվը

Դիմումի հաստատումը կախված է ներկայացված փաստաթղթերի բավարարությունից և օրինականությունից։
OFFICIAL Date:
USE ONLY Print Initials:

C/O:

NAME OF CARE-OF ORGANIZATION

Omit Address
IDNYC-1b (AW) Rev. 8/22

IDNYC դիմումի հրահանգներ
IDNYC ՔԱՐՏԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ՝
1. Առնվազն փաստաթղթերի 4 միավոր, ներառյալ առնվազն 3 միավորը ինքնության հաստատման և առնվազն 1 միավորը՝ բնակության
հաստատման։
2. Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1-ը պետք է պարունակի լուսանկար, եթե դիմողին չի ուղեկցում խնամատուն։
3. Ներկայացված փաստաթղթերից առնվազն 1-ը պետք է պարունակի ծննդյան ամսաթիվը։
Ժամկետանց փաստաթղթեր չեն ընդունվի, եթե միայն հատուկ նշված չեն IDNYC Փաստաթղթերի ուղեցույցում։
Ընդունվում են միայն բնօրինակ փաստաթղթերը և թողարկող գործակալության կողմից հավաստագրված պատճենները, լամինացված
փաստաթղթերը կընդունվեն միայն այն դեպքում, եթե դրանց բնօրինակը թողարկվել է լամինացված վիճակում։

ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ձեր բոլոր փաստաթղթերում նշված անունները պետք է համապատասխանեն միմյանց։ IDNYC քարտի դիմումի մեջ նշված անունը պետք է լինի
նույնը, ինչ որ նշված է Ձեր անձը հաստատող ամենաբարձր արժեքի փաստաթղթում (օրինակ՝ անձնագիր, վարորդական իրավունքի վկայական,
ծննդյան վկայական, հյուպատոսական ID և այլն), բացառությամբ, եթե Դուք ներկայացնեք նաև դատարանի որոշում, ամուսնության վկայական կամ
պետության կողմից տրված մեկ այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է անվան օրինական փոփոխությունը։ Այն դեպքում, եթե դիմողը ներկայացնում
է երկու նույնականացնող փաստաթուղթ, որոնք ունեն հավասար միավորներ, IDNYC-ի դիմումում պետք է նշվի այն փաստաթղթի անունը, որտեղ
առկա է լուսանկար։

ԱՌԱՆՑ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ 14–21 ՏԱՐԵԿԱՆ ԴԻՄՈՂՆԵՐ
14–21 տարեկան դիմողները, որոնք չունեն լուսանկարով ինքնության փաստաթուղթ կամ բնակության ապացույց, կարող են դիմել, եթե նրանց
ուղեկցում է խնամատուն, ով կարող է ապացուցել իր փոխհարաբերությունը դիմողը հետ։ Իրավունակ խնամատուն է՝ կենսաբանական ծնողը,
որդեգրած ծնողը, խորթ ծնողը, օրինական խնամակալը, օրինական պահառուն, ֆոստերային խնամքի ծնողը, NYC-ի Երեխաների ծառայությունների
վարչության (ACS) կամ ACS-ի ֆոստերային խնամքի գործակալության լիազոր ներկայացուցիչը կամ անչափահաս անձի չափահաս հովանավորը,
որը նշանակվել է ԱՄՆ Առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների վարչության Փախստականների վերաբնակեցման գրասենյակի կողմից:

ԱՌԱՆՑ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԻՄՈՂՆԵՐ
Անկախ տարիքից, հաշմանդամություն ունեցող դիմողները, որոնք չունեն լուսանկարով ինքնության փաստաթուղթ կամ հասցեի ապացույց, կարող են
դիմել, եթե նրանց ուղեկցում է խնամատուն, ով կարող է ապացուցել իր փոխհարաբերությունը դիմողի հետ։ Ցանկացած տարիքի դիմողների համար
իրավասու խնամատու կարող են լինել՝ NY նահանգի Զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարչության (OPWDD), NYS-ի
Առողջապահության վարչության (NYS DOH), Նյու Յորք նահանգի Մտավոր առողջության վարչության (NYS OMH), NYC-ի Առողջապահության
և մտավոր հիգիենայի վարչության (NYC DOHMH), ACS-ի, ACS-ի նշանակված ֆոստերային խնամքի գործակալության լիազորված
աշխատակիցները, կամ OPWDD, NYS DOH կամ NYC DOHMH-ի մատակարարները, ներառյալ OPWDD-ի, NYS OMH-ի, NYS DOH-ի կամ NYC
DOHMH-ի կողմից շահագործվող, հավաստագրված, վկայագրված կամ ֆինանսավորվող խնամքի տրամադրման բնակելի հաստատության
աշխատակիցները, այն դիմողի հետ համատեղ ապրող անձինք, որը OPWDD-ի կողմից սահմանվել է որպես զարգացման հաշմանդամություն
ունեցող անձ, կամ դիմողի Սոցիալական ապահովագրության Վճարը ստացող ներկայացուցիչը:

ԽՆԱՄԱՏՈՒԻ ՀԵՏ ԴԻՄՈՂ ԲՈԼՈՐ ԴԻՄՈՂՆԵՐԸ
Խնամատուի հետ դիմող անձը պետք է ներկայացնի առնվազն 2 միավորի փաստաթուղթ՝ հաստատելով ինքնությունը, ներառյալ ծննդյան ամսաթիվը։
Դիմողը և խնամատուն նաև պետք է ներկայացնեն Խնամատուի հետ փոխհարաբերության ապացույցը, ինչպես նշված է IDNYC-ի Փաստաթղթերի
ուղեցույցի խնամատու բաժնում։ Խնամատուն պետք է տրամադրի առնվազն 3 միավորի փաստաթղթեր՝ հաստատելով իր ինքնությունը, ներառյալ
լուսանկարով նույնականացում։ Եթե դիմողը չունի բնակության հաստատման փաստաթուղթ և բնակվում է խնամատուի հետ, ապա խնամատուն
կարող է սահմանել իր իսկ բնակության ապացույցը, օգտագործելով IDNYC Փաստաթղթերի ուղեցույցում նշված բնակության փաստաթղթերից մեկը,
և տրամադրել վավերացում, որ դիմողը բնակվում է խնամատուի հետ։ Բոլոր խնամատուները պետք է ստորագրեն IDNYC դիմումը։
Աշխատակիցները, որոնք հանդես են գալիս որպես խնամատու, պետք է ներկայացնեն աշխատողի իրենց ID-ները։

ԲՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՆ ԴԻՄՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ԵՆ ԿԱՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀ
Դիմողը, որը բնակվում է անօթևանների կացարանում, կարող է ներկայացնել կացարանի հասցեով նամակ՝ նշելով, որ բնակվել է այդտեղ առնվազն
15 օր, և որ կացարանը թույլատրում է բնակիչներին մնալ կացարանում առնվազն 30 օր։ Քարտի վրա կտպվի կացարանի հասցեն։ Դիմողը, որը չունի
բնակության հասցե կամ ընտանեկան բռնության զոհ է, պետք է ապացուցի բնակությունը Նյու Յորք Սիթիում, սակայն կարող է նշանակել
հասարակական կազմակերպությանը կամ կրոնական հաստատությանը, որոնց հասցեն կտպվի քարտի վրա որպես դիմողի խնամատարության
հասցե, կամ քարտի վրա հասցե չի տպվի։ IDNYC քարտերը, որոնք չունեն հասցե, կամ որոնց վրա տպված են խնամատուի հասցեն, հնարավոր է
չընդունվեն որոշ հանգամանքներում։
Դիմողը, որը ներկայացնում է ապացույց, որ ինքը NYS-ի Գաղտնի հասցեի ծրագրի անդամ է կամ բնակվում է NYC-ի ընտանեկան բռնության զոհերի
կացարանում, պետք է նաև ապացուցի, որ բնակվում են Նյու Յորք Սիթիում։ Նրանց IDNYC քարտը կարող է պարունակել փոստային դասիչը կամ
չպարունակել որևէ հասցե:

ՎԵՏԵՐԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
Եթե Ձեր զինվորական ծառայության ապացույցի հարցում օգնության կարիք ունեք, ապա Նյու Յորք քաղաքի Վետերանների ծառայությունների
վարչությունը կարող է օգնել։ Դուք կարող եք դիմել նրանց առցանց՝ www.nyc.gov/veterans հասցեով կամ զանգահարելով՝ 311 համարով։

IDNYC ՔԱՐՏԻ ՆՈՐԱՑՈՒՄ
IDNYC քարտերը կարող են վերականգնվել քարտի ժամկետը սպառվելուց 60 օր առաջ: Վերականգնման ժամանակահատվածը սկսվում է քարտի
ժամկետի ավարտից 60 օր առաջ և ավարտվում է 6 ամիս հետո: Ժամկետի ավարտից ավելի քան 6 ամիս հետո քարտի համար դիմող անձը
կդիտարկվի որպես նոր դիմող: Քարտերի վերականգնումների հետ կապված օգնություն ստանալու համար այցելեք IDNYC-ի Անդամագրման կենտրոն:

ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐ
Կորցված, գողացված կամ վնասված քարտը փոխարինելու դիմումի համար գանձվում է 10 ԱՄՆ դոլարի չափով վճար, եթե
կարիքի իրավունքից հրաժարումը չի ստորագրվել։ Դուք պետք է անձամբ վճարեք և ներկայացնեք Ձեր փոխարինման դիմումը
IDNYC-ի Անդամագրման կենտրոնի Ֆինանսական բաժին։

Eric Adams
Քաղաքապետ

