
تصدیق

پتہ

14. کارڈ پر ایک ہنگامی رابطہ نامزد کریں: (اختیاری)

نام نامپہال  آخری 

درخواست کی منظوری جمع کروائی گئی دستاویزات کی معقولیت اور قانونی حیثیت پر منحصر ہے۔

-- فون:  

اگر آپ ایسے سابق فوجی ہیں جس نے امریکی مسلح افواج، نیشنل گارڈ یا ریزروز میں خدمت انجام دی ہے اور کارڈ کے سامنے والے حصے پر
"سابق فوجی" پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہاں نشان زد کریں۔

11. سابق فوجی: 

15. درخواست دہنده اور نگراں کی تصدیق (اگر قابل اطالق ہو): میں تصدیق کرتا ہوں کہ درخواست دہنده سڻی آف نیو یارک میں رہتا ہے اور یہ کہ جمع کروائی گئی تمام دستاویزات اور اس درخواست میں دیے 
گئے بیانات میرے بہترین علم کی حد تک صحیح ہیں۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست پر دستخط کر کے میں اپنی جمع کروائی ہوئی معلومات کی توثیق یا تصدیق کے لیے سڻی آف نیو یارک کے ذریعہ انجام 
دی جانے والی تفتیش سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تفتیش میں NYC کے محکمہ برائے سماجی خدمات یا سڻی کی دیگر ایجنسیوں، بشمول لیکن بال تحدید عوامی اعانت کی معلومات سے میرے بارے 

میں مخصوص معلومات تک IDNYC کے ذریعہ رسائی شامل ہو سکتی ہے۔

دستخط کے  دہنده  ہو)  درخواست  اطالق  قابل  (اگر  دستخط  کے  نگراں 

دستخط: کے  منظوری  کی  کننده  عطیہ 

/ /MM D D Y Y Y Y

12.  ڈونیٹ الئف رجسڻری: نیویارک ریاست کے محکمہ صحت (New York State Department of Health, NYS DOH) کی ڈونیٹ الئف رجسڻری میں اندراج کروانے کے لیے، "ہاں" کے باکس کو نشان 
زد کریں اور اپنے نام کے دستخط کریں۔ آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 16 سال یا اس سے زائد ہے؛ اپنے تمام اعضاء اور نسیج پیوندکاری اور تحقیق دونوں کے لیے عطیہ کرنے کو منظوری دے رہے 

ہیں؛ سڻی آف نیو یارک کو اپنا نام اور نشاندہی کرنے والی معلومات اندراج کے لیے NYS DOH کو منتقل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؛ اور NYS DOH کو وفاقی لحاظ سے منضبط اعضاء عطیہ کننده کی 
تنظیموں اور NYS سے الئسنس یافتہ نسیج اور آنکھوں سے متعلق بینکوں اور ہسپتالوں کو آپ کی وفات ہونے پر ان معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ "عضو کا عطیہ کننده"

(Organ Donor) آپ کے IDNYC کے سامنے والے حصے پر پرنٹ کیا جائے گا۔ اہل ہونے کے لیے، آپ کے کارڈ میں ایک پتہ شامل ہونا ضروری ہے۔ آپ کو NYS DOH سے اضافی معلومات موصول ہوں 
گی جو آپ کے عطیہ کو محدود کرنے کا ایک موقع فراہم کریں گی۔

کیا آپ کی عمر 16 سال یا اس سے زائد ہے اور آپ ڈونیٹ الئف رجسڻری میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔  ہاں:
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13. نمبر
 اور اسڻریٹ:

زپ کوڈ:شہر: ریاست:

BRONXBROOKLYNQUEENSSTATEN ISLAND

N  Y

کمره   / یونٹ   / سوئٹ   / فلیٹ   / نمبر  پارڻمنٹ  ا

MANHATTAN بورو (   ایک کو نشان زد کریں):

آج کی تاریخ

IDNYC کی درخواست
14 سال اور اس سے زائد عمر کے درخواست دہندگان کے لیے

میرا IDNYC نمبر ہے:

کارڈ اپ ڈیٹ کریں: مجھے اپنے کارڈ پر درج معلومات اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ (پرانا IDNYC کارڈ اندراج مرکز پر ضرور لے کر آئیں۔)
کارڈ بدلیں: گم/چوری/خراب/ضائع ہو گیا ہے (10$ ریپلیسمنٹ فیس ہے اّال یہ کہ درخواست دہنده نے صعوبت میں تخفیف پر دستخط کیے ہوں۔ آپ یہ درخواست جمع

کرنے سے پہلے آن الئن ادائیگی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بذات خود ادائیگی کرنے کے لیے یہ درخواست محکمہ مالیات کے دفتر میں واقع IDNYC کے مرکز اندراج پر جمع کروانا
ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے، www.nyc.gov/idnyc مالحظہ کریں۔) 

درخواست کی قسم - ایک منتخب کریں

براه مہربانی واضح طور پر جلی حروف میں لکھیں

1. پہال/اصل نام:

3. آخری نام:

2. درمیانی نام یا مخفف نام:

درخواست دہنده کی معلومات

/ /MM DD YYYYخاکیسبزنیالسیاهبادامیبھورا
کثیر
رنگ

10. زبان کی ترجیح (بشمول ASL) 2 تک:

--
آپ کا ای میل/فون صرف داخلی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا

مردخاتونانچفٹ

4. تاریخ پیدائش:

6. قد:

9. فون:8. ای میل:

5. آنکھ کا رنگ

7.   صنف:

/ /MM D D Y Y Y Y

Urdu

متعین نہیں ہےX (خاتون یا مرد نہیں)

نئی درخواست:
تجدید (کارڈ کی میعاد 60 دنوں میں ختم ہو جائے گی یا 6 مہینے پہلے ختم ہو چکی ہے۔)

کارڈ کی میعاد 6 مہینے پہلے ختم ہو چکی ہے۔پہلی IDNYC درخواست۔
دوباره درخواست: (مجھے کبھی بھی کارڈ موصول نہیں ہوا اور دوباره درخواست دینے کی ضرورت ہے۔)

اگر نگراں کے ساتھ درخواست دے رہے ہیں تو یہاں نشان لگائیں

OFFICIAL 
USE ONLY

C/O:
Date:

Print Initials: NAME OF CARE-OF ORGANIZATION
Omit Address 



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

Eric Adams
میئر

IDNYC درخواست کی ہدایات

ناموں کی ہم آہنگی

21-14 سال کی عمر کے درخواست دہندگان جن کے پاس با تصویر شناخت یا رہائش کا ثبوت نہ ہو

معذور درخواست دہندگان جن کے پاس با تصویر شناخت یا رہائش کا ثبوت نہ ہو

نگراں کے ساتھ درخواست دینے والے تمام درخواست دہندگان 

بے گھر یا خانگی تشدد سے متاثر درخواست دہندگان کے لیے رہائش

سابق فوجی کا عہده

IDNYC کارڈ کی تجدید

1. کم از کم 4 پوائنڻس کی دستاویزات، بشمول شناخت کو ثابت کرتے ہوئے کم از کم 3 پوائنٹ اور 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۔
میعاد ختم شده دستاویزات قبول نہیں کی جائیں گی اّال یہ کہ IDNYC کے دستاویزی رہنما 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 کی تمام دستاویزات پر درج نام ایک دوسرے سے مماثل ہونا ضروری ہے۔ آپ کی IDNYC کی درخواست پر وہی نام ہونا ضروری ہے جو شناختی دستاویز کی آپ کی اعلی ترین قدر والی 
دستاویز (جیسے آپ کا پاسپورٹ، ڈرائیونگ الئسنس، سند والدت، کونسلر ID وغیره) پر ہو، اّال یہ کہ آپ کوئی عدالتی آرڈر، سند ازدواج یا حکومت کی جاری کرده کوئی دیگر ایسی دستاویز بھی 
پیش کریں جو قانونی طور پر نام کی تبدیلی کی تائید کرتی ہو۔ ایسی صورت میں درخواست دہنده شناخت کی دو ایسی دستاویزات پیش کرے جو ایک برابر پوائنڻس کے حامل ہوں، IDNYC کی 

درخواست میں دستاویز پر وه نام ڈسپلے ہو جس میں ایک تصویر شامل ہو۔

21-14 سال کی عمر کے جس درخواست دہنده کے پاس با تصویر شناخت یا رہائش کا ثبوت نہ ہو وه درخواست دے سکتا ہے اگر وه ایسے نگراں کے ہمراه ہو جو درخواست دہنده سے رشتے کا ثبوت 
 Administration for) ایڈمنسڻریشن فار چلڈرنز سروسز NYC ،ثابت کر سکے۔ اہل نگراں حقیقی والدین، تولیتی والدین، سوتیلے والدین، قانونی سرپرست، قانونی متولی، رضاعی نگہداشت والے والدین

Children’s Services, ACS) یا ACS کی کسی رضاعی نگہداشت کی ایجنسی کا کوئی مجاز مالزم یا نابالغ کا کوئی بالغ کفیل ہوتا ہے، جو امریکی محکمہ صحت و انسانی خدمات، دفتر برائے 
ریفیوجی سیڻلمنٹ کا منتخب کرده ہو۔

نگراں کے ساتھ درخواست دینے والی کسی درخواست دہنده کو تاریخ پیدائش سمیت، شناخت کو ثابت کرنے والی دستاویزات کے کم از کم 2 پوائنڻس فراہم کرنا ضروری ہے۔ درخواست دہنده اور 
نگراں کو نگراں کے رشتے کا ثبوت بھی فراہم کرنا ضروری ہے جیسا کہ IDNYC کے دستاویزی رہنما کے نگراں والے سیکشن میں مندرج ہے۔ نگراں کو با تصویر شناخت سمیت، خود اپنی 

شناخت کو ثابت کرنے والی دستاویزات کے کم از کم 3 پوائنڻس فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگر درخواست دہنده کے پاس رہائش کے ثبوت کی دستاویز نہیں ہے اور نگراں کے ساتھ رہتا ہے تو نگراں 
IDNYC کے دستاویزی رہنما میں مندرج رہائشی دستاویزات میں سے ایک کو استعمال کرکے خود اپنی رہائش کا ثبوت متعین کر سکتا ہے اور اس امر کی تصدیق فراہم کر سکتا ہے کہ درخواست 

دہنده نگراں کے ساتھ رہتا ہے۔ تمام نگرانوں کو IDNYC کی درخواست پر دستخط کرنا ضروری ہے۔ نگراں کے بطور کام کرنے والے مالزمین کو اپنی مالزم IDs پیش کرنا ضروری ہے۔

بے گھر افراد کی پناه گاه میں رہنے واال درخواست دہنده پناه گاه کے پتے کے ساتھ ایک خط فراہم کر سکتا ہے جس میں یہ مذکور ہو کہ وه کم از کم 15 دنوں تک وہاں رہے ہیں اور یہ کہ پناه 
گاه باشندوں کو رہائش میں کم از کم 30 دنوں تک رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ کارڈ پر پناه گاه کا پتہ ظاہر ہوگا۔ جس درخواست دہنده کے پاس گھریلو پتہ کا فقدان ہو یا جو گھریلو تشدد کا شکار 

ہو اس سے نیو یارک سڻی کے اندر رہائش ثابت کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے لیکن وه ایسی غیر منفعتی تنطیم یا مذہبی ادارے کو نامزد کر سکتا ہے جس کا پتہ کارڈ پر درخواست دہنده کے 
care-of پتہ کے بطور پر ظاہر ہوگا؛ یا کارڈ سے پتہ مڻا دے۔ IDNYC کے جن کارڈز پر پتہ ڈسپلے نہ ہو یا جن پر care-of پتہ ڈسپلے ہو وه مخصوص حالت میں قبول نہیں کیے

جا سکتے ہیں۔
جو کوئی درخواست دہنده اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ وه NYS کے پتہ کی رازداری پروگرام کا حصہ ہیں یاوه گھریلو تشدد کے متاثرین کے لیے NYS کی پناه گاه میں رہتے ہیں انہیں یہ 

بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ وه نیو یارک سڻی میں رہتے ہیں۔ ان کے IDNYC کارڈ پر .P.O باکس یا سرے سے کوئی پتہ نہیں ڈسپلے کریں گے۔

عمر سے قطع نظر جس معذور درخواست دہنده کے پاس باتصویر شناختی یا رہاش کے ثبوت کا فقدان ہو وه درخواست دے سکتا ہے اگر وه ایسے نگراں کے ساتھ ہو جو درخواست دہنده سے رشتے 
Office for People) اسڻیٹ کے دفتر برائے نشوونما سے متعلق معذور افرا NY :کا ثبوت ثابت کر سکتا ہو۔ کسی بھی عمر کے درخواست دہندگان کے لیے اہل نگرانوں میں شامل ہیں

  New York State) نیو یارک اسڻیٹ دفتر برائے ذہنی صحت ،(NYS Department of Health, NYS DOH) محکمہ صحت ،(with Developmental Disabilities, OPWDD
Office of Mental Health, NYS OMH)، محکمہ صحت اور ذہنی حفطان صحت ACS ،(NYC Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH)، نامزد 

 NYC یا OPWDD, NYS OMH, NYS DOH فراہم کننده کے مجاز مالزمین، بشمول NYC DOHMH یا OPWDD, NYS DOH کی رضاعی نگہداشت کی ایجنسی، یا ACS
DOHMH کے ذریعہ چلنے والے، ان سے مصدقہ، الئسنس یافتہ یا فنڈ یافتہ رہائشی نگہداشت کی سہولیات کے مالزمین؛ ایسے درخواست دہنده کے ساتھ رہنے والے افراد جنہیں OPWDD کے 

ذریعہ نشوونما سے متعلق معذوری میں مبتال ہونا متعین کیا گیا ہو؛ یا ایک سوشل سیکیورڻی کا نمائنده یا وصول کننده ہو۔

اگر آپ کو اپنی ملڻری سروس کا ثبوت حاصل کرنے میں اعانت درکار ہو تو NYC کا محکمہ برائے سابق فوجیوں کی خدمات مدد کر سکتا ہے۔ آپ www.nyc.gov/veterans پر آن الئن یا 
311 پر کال کر کے ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔  

کارڈ کی معیاد ختم ہونے سے 60 دن پہلے IDNYC کارڈز کی تجدید درست ہے۔ تجدید کی مدت کارڈ کی معیاد ختم ہونے سے 60 دن پہلے شروع ہوتی ہے اور 6 مہینے بعد ختم ہوتی ہے۔ 
ایک فرد کی کارڈ کی معیاد ختم ہونے کے 6 ماه بعد اسے ایک نئے درخواست گزار کے طور پر برتا جائے گا۔ براه مہربانی معاونت کے لئے کارڈ کی تجدیدوں کے ساتھ ایک IDNYC کے 

اندراج مرکز پر وزٹ کریں۔

بدل کارڈز 
گمشده، مسروقہ یا خراب شده کارڈ کو بدلنے کی درخواست کے لیے 10$ فیس ہے یہاں تک کہ آپ مصیبت میں تخفیف پر دستخط کریں یا دفتری دستاویز کا 

ثبوت یا ان کا کارڈ جو کہ چوری ہو گیا تھا موجود ہو۔ خراب شده کارڈ کو بدلنے کے عوض ادائیگیاں صرف IDNYC کے محکمہ مالیات کے اندراج مرکز پر 
ہی کی جا سکتی ہیں۔




