Turkish

IDNYC Numaram:

IDNYC Başvurusu

Lütfen okunaklı yazın

14 ve Daha Büyük Yaştaki Başvuranlar için

BAŞVURU TİPİ - BİR TANE SEÇİN
Kartın süresi geçeli 6 aydan fazla zaman oldu.

Birinci IDNYC Başvurusu

Yeni Başvuru:

Yenileme: (Kartın süresi 60 gün içinde sona erecek ya da 6 aydan daha kısa bir süre önce son erdi.)

Tekrar Başvuru: (Hiç kart almadım ve tekrar başvurmam gerekiyor.)

Kart Güncelleme: Kartımın üzerindeki bilgileri güncellemem gerekli. (Süresi bitmiş IDNYC kartınızı Kayıt Merkezi’ne getirmeniz gereklidir.)
Kart Değiştirme: Kartım kayboldu/çalındı/hasar gördü/kullanılmaz hale geldi (Başvuran kişi zorluk feragatnamesi imzalamazsa 10 $ değiştirme ücreti vardır. Bu
başvuruyu göndermeden önce internet üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Şahsen ödeme yapmak için bu başvuru belgesini Maliye Bakanlığı’nın herhangi bir bürosunda bulunan IDNYC
Kayıt Merkezi’ne göndermeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için www.nyc.gov/idnyc adresini ziyaret edin.)
BAŞVURAN BİLGİLERİ

Bir Bakıcı ile birlikte başvuru yapılıyorsa burayı işaretleyin

1. İsim(ler):
2. İkinci İsim veya İkinci
İsmin İlk Harfi:
3. Soy İsim(ler):
4. Doğum Tarihi:
6. Boy:

M M / D
FİT

8. E-mail:

D / Y

Y

Y

Y

5. Göz Rengi:
7. Cinsiyet:

İNÇ

KAHVERENGİ

BAYAN

ELA

SİYAH

ERKEK

MAVİ

KARIŞIK
RENKLİ

GRİ

X (BAYAN YA DA ERKEK DEĞİL)

BELİRTİLMEDİ

-

9. Telefon:

E-mail ve telefon numaranız sadece dahili işler için kullanılacaktır.

YEŞİL

-

10. En fazla 2 Dil Tercihi (ASL Dahil):
11. Emektarlar:

Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Güvenlik, veya Yedek Kuvvetler’de hizmet vermiş bir gaziyseniz ve
kartın ön yüzünde “Veteran” yazısının olmasını istiyorsanız burayı işaretleyin.

12. Donate Life Registry: New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı (NYS DOH) Donate Life Registry’ye kayıt olmak için “evet” kutucuğunu işaretleyin ve imzanızı atın. 16 yaşında
veya daha büyük olduğunuzu; nakil, araştırma veya her ikisi için tüm organ ve dokularınızı bağışlamaya razı olduğunuzu; NYS DOH’a kayıt amaçlı isim ve tanıtıcı bilgilerinizi
aktarması için New York Şehri’ni yetkilendirdiğinizi; siz öldükten sonra federal olarak belirlenmiş organ bağış kurumlarına, NYS lisanslı doku ve göz bankalarına ve
hastanlere bu bilgilere erişimi sağlaması için NYS DOH’u yetkilendirdiğinizi onaylamaktasınız. Kartınızın ön yüzüne “Organ Donor” yazılacaktır. Uygun olabilmeniz için
kartınızda bir adres olması gerekmektedir. NYS DOH'den ek onay alacaksınız, bu da bağışınıza sınırlandırma imkanı sağlayacak .

M M / D

16 yaşında veya daha büyükseniz ve Donate Life Registry’ye dahil edilmek ister misiniz? Evet:

D / Y

Y

Y

Y

ORGAN BAĞIŞI ONAY İMZASI:

ADRES
13. Numara
ve cadde:
Apt. # / Kat / Daire / Bölüm / Oda

Şehir:

Eyalet:
İlçe ( bir tane işaretleyin):

BROOKLYN

BRONX

MANHATTAN

Posta Kodu:

QUEENS

14. Kart Üzerinde Acil İletişim Numarası Belirtin: (İsteğe bağlı)
İSİM

N Y

Telefon:

STATEN ISLAND

-

-

SOY İSİM

BELGE
15. BAŞVURAN VE BAKICININ (VARSA) ONAYI Başvuran bu kişinin New York Şehri’nde yaşadığını ve sunulan tüm belgelerin ve bu başvuruda belirtilen ifadelerin
bilgim dahilinde doğru olduğunu onaylarım. Bu başvuru belgesini imzalamak suretiyle sunulan bilgilerin doğruluğunun tespit veya tasdiki için New York Şehri tarafından
yürütülecek soruşturmaya razı olduğumu beyan ederim. Bu soruşturmanın, IDNYC tarafından NYC Sosyal Hizmetler Şubesi veya diğer Şehir kurumlarından sosyal yardım
bilgisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hakkımdaki bazı bilgilere erişimi içerebileceğini biliyorum.

M M / D
Başvuranın imzası

Bakıcının İmzası (varsa)

D / Y

Y

Y

Y

Bugünün tarihi

Müracaat onayı sunulan belgelerin yeterliği ve meşruiyetine bağlıdır.
OFFICIAL Date:
USE ONLY Print Initials:

C/O:

NAME OF CARE-OF ORGANIZATION

Omit Address
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IDNYC Başvuru Talimatları
IDNYC KARTINA BAŞVURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE SAHİP OLMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Kimliği ispat eden en az 3 puanlık ve ikameti ispat eden en az 1 puanlık belge dahil olmak üzere 4 puanlık belge.
2. Başvuran kişiye bakıcısı eşlik etmiyorsa verilen evraklardan en az 1 tanesinde fotoğraf olmalıdır.
3. Belgelerin en az birinde doğum tarihi yer almalıdır.
IDNYC Belge Kılavuzunda açıkça belirtilmediyse tarihi geçmiş belgeler kabul edilmeyecektir.
Sadece belgelerin aslı ve veren kurum tarafından onaylanan kopyaları kabul edilecektir. Kaplanmış belgeler basıldıkları ülkede ancak orijinal
olarak kaplı bir şekilde basıldıysa kabul edilecektir.
İSİMLERİN TUTARLILIĞI
Belgelerinizdeki isimlerin tümünün birbirleriyle tutarlı olması şarttır. Belgelerinizle birlikte hukuki bir isim değişikliğini ispat eden bir mahkeme emri,
evlilik belgesi ya da bir devlet dairesi tarafından düzenlenmiş isim değişikliği belirten başka bir belge sunulmadığı sürece, IDNYC başvurunuzdaki ismin,
kimliği ispat eden en güvenilir belgelerde (pasaport, sürücü belgesi, doğum sertifikası, konsolosluk kimliği vs. gibi) gösterilen isim ile aynı olması şarttır.
Başvuranın eşdeğer puanda iki kimlik belgesi göstermesi durumunda, IDNYC başvuru belgesinde fotoğrafı olan belgedeki isim yer almalıdır.

KİMLİKTE FOTOĞRAFI BULUNMAYAN YA DA İKAMETİ İSPATLAYAN BELGESİ OLMAYAN 14-21 YAŞ ARASI BAŞVURU SAHİPLERİ
14-21 yaşları arasında olup fotoğraflı kimliği ya da ikameti ispatlayan belgesi olmayan bir başvuru sahibi, beraberinde kendisine bakan ve akrabalığı
ispatlayan belgesi bulunan biri varsa başvuru yapabilir. Biyolojik anne veya baba, evlat edinen anne veya baba, üvey anne veya baba, yasal vasi, yasal veli,
koruyucu anne veya baba, NYC Çocuk Hizmetleri Yönetiminin (ACS) veya bir ACS koruyucu aile ajansının yetkili bir çalışanı veya reşit olmamış bir çocuğun
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, Göçmen Yerleştirme Ofisi tarafından tayin edilen yetişkin sponsoru bakıcı olarak uygun şartlara sahiptir.

KİMLİKTE FOTOĞRAFI BULUNMAYAN YA DA İKAMET ETTİĞİNİN BİR KANITI OLMAYAN ENGELLİ BAŞVURANLAR
Yaşa bakılmaksızın engelli bir kişi fotoğrafsız kimlik belgesi ya da ikamet belgesiyle birlikte bakıcısıyla ilişkisini kanıtlayan bir belgeyle başvuruda
bulunabilir. Her yaştan başvuru sahipleri için uygun bakıcılar: Gelişim Engelliliği olan Bireyler için NY Kamu Ofisi (OPWDD), NYS Sağlık Departmanı (NYS
DOH), New York Eyaleti Akıl Sağlığı Kamu Ofisi (NYS OMH), NYC Sağlık ve Akıl Hijyeni Departmanı (NYS DOHMH) ve ACS'nin yetkili çalışanlarını; atanmış
bir ACS koruyucu bakım ajansını ya da OPWDD, NYS DOH veya NYC DOHMH sağlayıcısını; OPWDD, NYS OMH, NYS DOH veya NYC DOHMH tarafından
işletilen, belgelendirilen, lisanslanan ya da finanse edilen evde bakım çalışanlarını; OPWDD tarafından gelişimsel engeli olduğu saptanan başvuran
kişiyle birlikte yaşayan kişileri ya da bir başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Temsilci Ödeme Alıcısı.

BAKICI EŞLİĞİNDE BAŞVURUDA BULUNAN TÜM BAŞVURANLAR
Bakıcıyla yapılan başvurularda, doğum tarihinin yer aldığı en az 2 puanlı belge sunulacaktır. Başvuran ve bakıcı, IDNYC Belge Kılavuzu bölümünde
belirtildiği gibi Bakıcı İlişki kanıtını ibraz edecektir. Bakıcı fotoğraflı kimlik dahil kendi kimliğini belirten en az 3 belge ibraz edecektir. Başvuranın
ikametgah belgesi yoksa ve bakıcıyla birlikte yaşıyorsa bakıcı, IDNYC Belge Kılavuzunda listelenen ikametgah belgelerinden birini kullanarak ikamet
ettiğine dair kendi kanıtını gösterebilir ve başvuranın bakıcıyla birlikte yaşadığına dair onay belgesi sunabilir. Tüm bakıcıların IDNYC başvurusunu
imzalaması şarttır. Bakıcı olarak görev yapan çalışanların çalışan kimlik kartını ibraz etmeleri zorunludur.

EVSİZ VEYA EV İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLAN BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN İKAMET
Evsizler için bakım evinde yaşayıp başvuruda bulunanlar bakım evinin adresinin yer aldığı bir mektup hazırlayarak burada en az 15 gündür ikamet
ettiklerini ve bakım evinin en az 30 gün ikamet edilmesine izin verdiğini belirtebilirler. Bakım evinin adresi kartın üzerinde yer alacaktır. Ev adresi olmayan
ya da ev içi şiddet mağduru olan bir başvuranın New York Şehri’nde ikamet ettiğini kanıtlaması gerekmektedir ancak başvuran, kartın üzerinde
başvurana bakan kurum olarak görünecek kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun veya dini bir kurumun adresini belirtebilir ya da adres kısmını karttan
çıkarabilir. Adres göstermeyen ya da bakıcının adresini gösteren IDNYC kartları bazı durumlarda kabul edilmeyebilir.
NYS Adres Gizliliği Programı’nın bir parçası olan ya da ev içi şiddet mağdurlarına yönelik herhangi bir NYC bakımevinde ikamet ettiğini belirten
başvuru sahipleri New York Şehri’nde ikamet ettiklerini kanıtlamak zorundadırlar. Bu kişilerin IDNYC kartları posta kutusu numarasını gösterebilir ya da
hiç adres göstermeyebilir.

GAZİLİK TESPİTİ
Askerlik hizmetinizi ispatlama konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız NYC Gazi Hizmetleri Departmanı size yardımcı olabilir. Kendilerine internet
üzerinden www.nyc.gov/veterans adresinden veya 311 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.

IDNYC KART YENİLEME
IDNYC Kartları, kartın süresinin dolmasından 60 gün öncesinden itibaren yenilenebilir. Yenileme süresi kartın süresinin dolmasından 60 gün önce başlar
ve 6 ay sonra sona erer. Sürenin dolmasından 6 ay sonra bir kart talebinde bulunan kişiler yeni başvuru sahibi olarak işlem görecektir. Kart yenilemeleri
konusunda destek için lütfen bir IDNYC Başvuru Merkezini ziyaret edin.

KARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Başvuru sahibi zorluk belgesi ya da kartının çalındığını ispatlayan resmi belge imzalamazsa kayıp, çalıntı ya da hasar görmüş kartların
değişim başvurusu için 10 dolar ücret alınmaktadır. Kart değişim ödemelerinin IDNYC Finansal Başvuru Merkezi Bölümü’nde
yapılması gerekmektedir.
Eric Adams
Belediye Başkanı

