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 نيو يارک سٹی ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن
 
 

 مجوزه اصول پر عوامی سماعت اور تبصره کرنے کے موقع کا نوٹس
 

اس بات کو بہتر طور پر يقينی بنانے کے ليے کہ نيو يارک کے ہر باشندے کو حکومت کے ہم کيا تجويز کر رہے ہيں؟ 
جاری کرده با تصوير شناخت کے ساتھ آنے واال موقع اور ذہنی سکون فراہم کيا جاتا ہے، کمشنر نيو يارک سٹی کے 

، جس ميں ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن )Department of Social Services(محکمہ برائے سماجی خدمات 
)Human Resources Administration, HRA ( شامل ہے، جونيو يارک سٹی کے شناختی کارڈ)New York 

City Identification Card ،IDNYC ( پروگرام کا بندوبست کرنے والی ايجنسی ہے سٹی آف نيو يارک کے رولز
کارڈ حاصل ) 1(تجويز پيش کرتا ہے تاکہ، ديگر چيزوں کے ساتھ  ميں ترميم کرنے کی 6کے باب  68کے ٹائٹل 

پروگرام کو بعض محدود حاالت ) 2(سال سے کم کرکے دس سال کر ديا جائے؛ اور  14کرنے کے ليے اقل عمر کو 
 ميں ڈيٹا اور طبعی دستاويزات کے بدلے ميں دستاويزات کے اليکٹرانک ورژنز کو قبول کرنے ميں سہولت ملے۔

 
نيو يارک سٹی ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن مجوزه اصول پر ايک عوامی سماعت منعقد ہے؟ ر ت کب اور کہاں پسماع
 ,Worth Street, 2nd Floor 125بجے ہوگی۔ سماعت  9:30کو صبح  2018جون  13۔ عوامی سماعت یکرے گ

in Manhattan  کے پتے پر ہوگی۔ براه کرمLafayette Street سے داخل ہوں۔  
 

کوئی بھی شخص درج ذيل طريقے سے مجوزه اصولوں پر تبصره کر ميں مجوزه اصولوں پر کيسے تبصره کروں؟  
 :سکتا ہے

 
 HRAکے رولز کی ويب سائٹ کی معرفت  NYCپر  http://rules.cityofnewyork.usآپ ويب سائٹ۔  •

 کے پاس تبصرے جمع کرا سکتے ہيں۔
 

 پر ای ميل کر سکتے ہيں  IDNYCRule@hra.nyc.govآپ تبصرے ای ميل۔  •
 

 
 :آپ تبصرے اس پتے پر سپرد ڈاک کر سکتے ہيںڈاک۔  •

 
IDNYC 

One MetroTech North, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201 

Attention: Nathaniel Hobelman 
 

 پر فيکس کر سکتے ہيں 5916-250-718آپ تبصرے  فيکس۔ •
 

عوامی سماعت ميں مجوزه اصول پر تبصره کرنے کے خواہاں کسی بھی شخص کو سماعت ميں بول کر۔  •
پر کال کرکے سائن اپ  7668-221-929بولنے کے ليے سائن اپ کرنا ضروری ہے۔ آپ سماعت سے پہلے 

جون کو سماعت شروع ہونے سے پہلے کمره سماعت ميں بھی سائن اپ کر سکتے  13کر سکتے ہيں۔ آپ 
 ہيں۔ آپ تين منٹ تک بول سکتے ہيں۔

 
 ہے۔ 2018جون  13تبصرے جمع کروانے کی آخری تاريخ کيا تبصرے جمع کروانے کی کوئی آخری تاريخ ہے؟ 
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 اگر مجھے سماعت ميں شرکت کے ليے اعانت درکار ہو تو کيا ہوگا؟ 
 

اگر آپ کو ايک غير ملکی زبان کے ترجمان، اشاراتی زبان کے ترجمان يا سماعت ميں معذوری کی معقول سہولت 
کو بتانا ضروری ہے۔ آپ اوپر ديئے گئے پتے پر بذريعہ ڈاک ہميں بتا  Nathaniel Hobelmanدرکار ہے تو آپ کو 

انتظامات کرنے کے لئے کافی وقت دينے ہيں۔  پر ٹيليفون کرکے بھی ہميں بتا سکتے 7668-221-929سکتے ہيں۔ آپ 
  بتا ديں۔تک  2018جون  6کی خاطر پيشگی نوٹس کی درخواست کی جاتی ہے۔ براه کرم ہميں 

 
ديگر  ےيہ مقام وہيل چيئر اور حرکت پذيری ک: دستياب ہيں) اختيارات(اس مقام پر رسائی پذيری کے درج ذيل اختيار 

ائی پذيری کے سلسلے ميں اضافی درخواستوں کے ليے رس ے۔کے ليے قابل رسائی ہاستعمال کرنے والے افرد  آالت
 سے بذريعہ ڈاک يا ٹيليفون رابطہ کريں۔ Nathaniel Hobelmanتک حسب مذکوره باال  2018جون  6براه کرم 

 
پر  /Http://rules.cityofnewyork.usآپ کيا ميں مجوزه اصولوں پر کيے گئے تبصروں کا جائزه لے سکتا ہوں؟ 

ويب سائٹ پر جاکر مجوزه اصولوں پر آن الئن کيے گئے تبصروں کا جائزه لے سکتے ہيں۔ سماعت کے کچھ دنوں 
زه اصول کے متعلق بعد، آن الئن جمع کئے گئے تمام تبصروں کی نقول، تمام تحريری تبصروں کی نقول، اور مجو

  کی ويب سائٹ پر عوام کے ليے دستياب ہوگا۔ HRAزبانی تبصروں کا خالصہ 
 

، انتظامی کوڈ کا 1043اور  603سٹی چارٹر کے سيکشن اصول بنانے کی اجازت ديتی ہے؟ کو يہ  HRAکيا چيز 
کو يہ مجوزه اصول بنانے کا اختيار ديتے ہيں۔ يہ مجوزه  HRA 6کا ايگزيکٹو آرڈر نمبر  2014، اور 3-115سيکشن 
شائع کيا تھا تو  اايجنڈنے  HRAکے حاليہ ترين انضباطی ايجنڈے ميں شامل نہيں کيا گيا تھا کيونکہ جب  HRAاصول 

  اس پر غور نہيں کيا گيا تھا۔
  

 
 ميں ہيں۔ 68سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل کے اصول  HRAکے اصول کہاں مل سکتے ہيں؟  HRAمجھے 

 
کو اصول بنانے يا اس ميں تبديلی کرتے وقت سٹی چارٹر کے  HRAاصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟ 

کے تقاضوں کے  1043کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ يہ نوٹس سٹی چارٹر کے سيکشن  1043سيکشن 
  بنايا گيا ہے۔ مطابق
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 مجوزه اصول کی اساس اور مقصد کا بيان
 

ميں  2015، جس کا آغاز سب سے پہلے جنوری ")کارڈ پروگرام IDNYC("نيويارک شہر کے شناختی کارڈ پروگرام 
 ہوا تھا، اب اپنی عمل آوری کے چوتھے سال ميں ہے اور اس ميں ايک ملين سے زائد کارڈ حاملين شامل ہيں۔ 

 IDNYCپہلے سال ميں اپنے تجربوں اور مستفيدين، بشمول درخواست دہندگان، وکالء،  ميں، پروگرام نے 2016اپريل 
ميں اندراج سے متعلق عملہ اور سٹی کونسل کے ممبران سے موصولہ سفارشات کی بنياد پر پروگرام پر نافذ العمل 

پروگرام سٹی  IDNYCنياد پر، اصولوں ميں تراميم کا اپنا پہال مجموعہ جاری کيا۔ اب، اضافی تجربے اور تاثرات کی ب
 ميں تراميم کا ايک اضافی مجموعہ تجويز کرتا ہے۔ 6آف نيو يارک کے رولز کے باب 

 :ديگر چيزوں کے ساتھ يہ تراميم

 کرکے کارڈ کی رسائی کو وسيع کريں گی۔ 10سال سے گھٹا کر  14کارڈ حاصل کرنے کے ليے اقل عمر کو  •
سال کی عمر ميں، بہت سارے پری ٹينز خود اپنے طور پر اسکول اور ديگر منزلوں تک پيدل جانا  11يا  10

سے ان کا تحفظ بڑھے گا اور والدين کی  IDNYCيا عوامی نقل و حمل اختيار کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ 
کے ليے ايک سال سے کم عمر والوں کے ليے، اس ميں ہنگامی رابطہ  14تشويشات کا ازالہ ہوگا کيونکہ 

سال اور اس سے زائد عمر والوں کے ليے اختياری ہے۔ اس سے پوليس اور  14مطلوبہ فيلڈ شامل ہوگی جو 
ديگر اولين جوابی اقدام کنندگان کے ليے ہنگامی حاالت ميں بچوں کو ان کے والدين کے ساتھ مربوط کرنا 

ف نگراں کے ساتھ کارڈ کے ليے سال سے کم عمر کے درخواست دہندگان صر 14آسان تر ہو جاتا ہے۔ 
سال اور اس سے زائد عمر کے کارڈ حاملين کے  14اور ان کے کارڈ کی ميعاد  درخواست دے سکتے ہيں

 سال کی مستقل اختتامی تاريخ کے بجائے اجراء کے دو سال بعد ختم ہو جائے گی۔  5ليے اجراء کے بعد 

ئش کے ثبوت کے بطور ڈيٹا اور دستاويزات کے پروگرام کو، مخصوص محدود حاالت ميں، شناخت اور رہا •
 اليکٹرانک ورژنز کو قبول کرنے کی سہولت ديں گی۔ 

 
 کالج کی مشترکہ خوابگاہوں ميں رہنے والے طلبہ کے ليے رہائشی دستاويزات شامل کريں گی۔  •

  
کی  IDNYCجس دستاويز کی تصديق نہيں ہو سکتی ہو اسے قبول نہيں کرنے کا حق محفوظ رکھنے کی  •

 کی قبول کرده دستاويزات کی فہرست ميں ظاہر ہوتی ہو۔ IDNYCپاليسی کی وضاحت کريں گی، چاہے وه 
IDNYC  کی ہميشہ سے يہی پاليسی رہی ہے، ليکن يہ تراميم واضح طور پر يہ بيان کرتے ہوئے ايک التزام

و قبول نہيں کرنے کا حق کوئی بھی ايسی دستاويز يا دستاويز کی ايسی قسم ک IDNYCشامل کر ديں گی کہ 
 محفوظ رکھتا ہے جس کی موزونيت کی تصديق نہيں کی جا سکتی ہو۔

 

اس کے عالوه، کئی ايک مجوزه تراميم، بشمول درخواست مسترد ہونے کے بعد ثانوی جائزه کے موقع پر مشتمل 
س کے نتيجے ميں بنائی ميں تشکيل يافتہ، پروگرام کی پاليسی کی عکاسی کرتی ہيں يا ا 2017سيکشن کے، جنوری 

گئی ہيں کہ، درخواست دہنده کی شناخت اور رہائشی دستاويزات کو مزيد اسکين نہيں کرنا ہے يا بصورت ديگر ان کی 
 نقول نہيں بنانی ہيں۔

، اور 3-115، انتظامی کوڈ کے سيکشن 1043اور  603سيکشن  کا اختيار سٹی چارٹر کے HRAاس اصول کے ليے 
 ميں پايا جا سکتا ہے۔ 6کے ايگزيکٹو آرڈر نمبر  2014

 
 ۔نيچے الئن کھينچی گئی ہےنئے متن کے 
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 ۔]بريکٹ لگايا گيا ہے[حذف کئے گئے متن کے ارد گرد 

ميں ترميم کی ) d(کی ذيلی تقسيم  6- 01کے سيکشن  6کے باب  68۔ نيو يارک سٹی کے رولز کے ٹائٹل 1سيکشن 
 : طريقے سے پڑھا جائےجاتی ہے تاکہ اسے درج ذيل 

)d" (کا مطلب ہے حقيقی والدين؛ گود لينے والے والدين؛ سوتيلے والدين؛ عدالت کے بحال کرده سرپرست، " نگراں
 متولی يا محافظ؛ رضاعی نگہداشت کے والدين؛ رياستہائے متحده کے محکمہ صحت و انسانی خدمات

)United States Department of Health and Human Services( دفتر برائے ريفيوجيوں کی باز آباد ،
 )؛ نيو يارک سٹی کی انتظاميہ برائے خدمات اطفال)Office of Refugee Resettlement, ORR(کاری 

)Administration for Children's Services, ACS( نيو يارک اسٹيٹ کے دفتر برائے نشوونما سے متعلق ،
، نيو يارک )Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD(معذوريوں ميں مبتال افراد 

، نيو يارک اسٹيٹ دفتر )New York State Department of Health, NYS DOH(اسٹيٹ محکمہ صحت 
، نيو يارک سٹی محکمہ )New York State Office of Mental Health, NYS OMH(برائے ذہنی صحت 

 New York City Department of Health and Mental Hygiene, NYC(صحت اور ذہنی حفطان صحت 
DOHMH ( کا بحال کرده نابالغ فرد کا کفيل؛ACS  کی نامزد رضاعی نگہداشت کی ايجنسی يا ايسی ايجنسی يا

کے ذريعہ  NYC DOHMHيا  OPWDD, NYS DOH, NYS OMHسہولت، بشمول رہائشی نگہداشت کی جو 
، تصديق شده، يا فنڈ يافتہ ہو؛ کسی درخواست دہنده کے ساتھ رہنے واال ايسا فرد نس يافتہالئسچالئی جاتی ہو، اس سے 

کے ذريعہ نشوونما سے متعلق معذوری ميں مبتال شخص ہونے کا تعين کيا گيا ہو؛ کسی درخواست  OPWDDجس کو 
اس ٹائٹل کے  HRAے جنہيں دہنده کی سوشل سيکيورٹی کا نمائنده يابنده؛ يا افراد کے اس طرح کے ديگر ايسے زمر

 کے بموجب مستقبل ميں نگراں کے بطور نامزد کر سکتا ہے۔) f(کی ذيلی تقسيم  07-6سيکشن 
 

ميں ترميم کی جاتی ہے تاکہ  02-6کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 2سيکشن 
 : اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

§ 6-02 IDNYC کارڈ۔ 
 

(a) IDNYC  ،کارڈ پر کارڈ حامل کی تصوير، نام، تاريخ پيدائش، ايک اختتامی تاريخ، دستخط، آنکھ کا رنگ، قد
شناختی نمبر اور اس سيکشن ميں فراہم کرده کو چھوڑ کر، نيو يارک سٹی ميں واقع اسٹريٹ کا پتہ ڈسپلے ہوگا۔ کارڈ 

، ]، نامزد ہنگامی رابطے کی معلومات[کرده صنف پر، کارڈ حامل کے اختيار سے، کارڈ حامل کی از خود متعين 
آئنده ڈسپلے کر  HRAترجيحی زبان، سابق فوجی حيثيت اور ايسی اضافی معلومات بھی ڈسپلے ہو سکتی ہيں جنہيں 

سال سے کم عمر کے کارڈ حامل کے ليے، کارڈ حامل کے نامزد ہنگامی رابطے کی  14اس کے عالوه، سکتا ہے۔ 
سال يا اس سے زائد عمر کے کارڈ حامل کے ليے، کارڈ حامل کے نامزد ہنگامی  14معلومات کارڈ پر ظاہر ہوگی۔ 

 رابطے کی معلومات کارڈ حامل کے اختيار پر کارڈ پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ 
 

IDNYC (b) ج ذيل حاالت ميں گھر کا پتہ ڈسپلے نہيں ہو گاکارڈ پر در: 
 

درخواست دہنده ايسا فرد ہو جس کے پاس مستحکم رہائش کا فقدان ہو يا جو گھريلو تشدد کا شکار  جہاں کوئی) 1(
کارڈ پر يا تو  IDNYCتو  کے مطابق رہائش کا ثبوت فراہم کرتا ہو 6-(2)(c)06ہواور اس ٹائٹل کے سيکشن 

 ]؛[پتہ ڈسپلے ہوگا جيسا کہ اس سکيشن ميں بيان کيا گيا ہے۔ " کيئر آف"سرے سے کوئی پتہ ڈسپلے نہيں ہوگا يا 
 

درخواست دہنده ايسے رہائشی نگہداشت کے پروگرام ميں رہتا ہو جو خانگی تشدد سے متاثر افراد  جہاں کوئی) 2(
 Emergency(کی ہنگامی مداخلتی خدمات  HRAکو پناه گاه، خدمات اور نگہداشت فراہم کرنے کے مقصد سے 

Intervention Services (6-ائٹل کے سيکشن اور اس ٹ کے ذريعہ چاليا جاتا ہو يا اس کی زير نگرانی ہو
06(c)(2)  ميں درج جدول ميں بيان کرده کے مطابق رہائشی نگہداشت پروگرام کی جانب سے ايک خط پيش

باکس ڈسپلے ہوگا يا پتہ سرے سے  .P.Oکارڈ پر يا تو قابل اطالق پروگرام کے ساتھ وابستہ  IDNYCکرے، 
 ]؛ يا[پر ہوگا۔ ڈسپلے ہی نہيں ہوگا، جس کا انحصار درخواست دہنده کی ترجيح 
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درخواست دہنده اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ وه خانگی تشدد کے متاثرين کے ليے نيو يارک  جہاں کوئی) 3(

 Address(کے ذريعہ تشکيل يافتہ نيو يارک اسٹيٹ کے پتہ کی رازداری کے پروگرام  108§ايگزيکيٹو الء 
Confidentiality Program, ACP ( ے، شرکت کر] شرکت کرتا ہے[ميںIDNYC  کارڈ پر يا تو قابل اطالق

باکس ڈسپلے ہوگا يا پتہ سرے سے ڈسپلے ہی نہيں ہوگا، جس کا انحصار  .P.Oپروگرام کے ساتھ وابستہ 
اس باب  ميں شرکت کرتا ہے اسے پھر بھی ACP۔ کوئی درخواست دہنده جو درخواست دہنده کی ترجيح پر ہوگا

ميں درج کيا گيا ) e( 6-07يا  6-06جيسا کہ اس ٹائٹل کے سيکشن [ی ہے رہائش کو ثابت کرنا ضرور کے تحت
 ۔]ہے

 
جہاں کوئی درخواست دہنده کالج يا يونيورسٹی کا ايسا طالب علم ہو جو اسکول کے ساتھ الحاق يافتہ رہائش گاه ) 4(

ميں رہتا ہو اور جسے درخواست دہنده کی رہائش سے مختلف کسی مرکزی اسکول پر مبنی مقام پر ڈاک موصول 
ہوتی ہے اور ان کے اسکول کا نام  کارڈ پر وه پتہ جہاں درخواست دہنده کو ڈاک موصول IDNYCہوتی ہو، 

ڈسپلے ہوگا بشرطيکہ درخواست دہنده کالج يا يونيورسٹی کے منتظم کی جانب سے ايک خط جمع کروائے جيسا کہ 
 ميں درج جدول ميں بيان کيا گيا ہے۔ 6-(1)(c)06اس ٹائٹل کے سيکشن 

 
 

)]c ( اس سيکشن کے ذيلی تقسيم)b ( کے پيراگراف)ميں بيان کرده درخواست دہنده کی صورت ميں، ) 1IDNYC  يا
پتہ کو ڈسپلے کر " کيئر آف"تو کوئی بھی پتہ نہيں ڈسپلے کر سکتا ہے يا کسی ادارے کے نام اور پتہ کی شکل ميں 

ميں درج جدول کے آخری اندراج ميں درج کرده تقاضوں کو پورا  (2)(c) 6-06سکتا ہے جو اس ٹائٹل کے سيکشن 
پتہ کو ڈسپلے کرتا ہو، درخواست دہنده کو ايسے " کيئر آف"و۔ ايسے کارڈ کی درخواست کرنے کے ليے جو کرتا ہ

ادارے سے ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف سے دستخط شده خط جمع کرنا ضروری ہے جس ميں يہ بيان کيا گيا 
درخواست دہنده ادارے کے پتہ کو ) 2( درخواست دہنده فی الحال ادارے سے خدمات حاصل کرتا ہے، اور) 1: (ہو کہ

 خط و کتابت کے مقاصد کے ليے استعمال کر سکتا ہے۔
 

)d ( اس سيکشن کی ذيلی تقسيم)b ( کے پيراگراف)ميں بيان کرده درخواست دہنده کی صورت ميں، ) 3(يا ) 2
IDNYC  کارڈ پر يا تو قابل اطالق پروگرام کے ساتھ وابستہP.O.  باکس ڈسپلے ہوگا يا پتہ سرے سے ڈسپلے ہی نہيں

 ]ہوگا، جس کا انحصار درخواست دہنده کی ترجيح پر ہوگا۔
 

ميں ترميم کی جاتی ہے تاکہ  6- 03کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 3سيکشن 
 : اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

 

 اہليت اور درخواست کی کارروائی۔ 6-03 §

 
IDNYC (a)   يا اس سے زائد عمر کے نيو يارک سٹی کے ايسے باشندے کے ليے دستياب ہوگا جو دس] 14[کارڈ: 

 
جمع کرائے جو کمشنر کے ذريعہ  اور انداز ميںايک ايسے فارميٹ ميں ] ايک فارم پر اور[درخواست ) 1(

 مقرر کرده ہے؛ اور
 

 :رہائش کو ثابت کرےشناخت اور ) 2(
 

)A(  04-6سيکشن(a)  پوائنٹس کی دستاويز فراہم کرکے؛ 4ميں درج چارٹ سے ايک واحد 
 

)B] ( کے ذيلی تقسيم  6-04اس ٹائٹل کے سيکشن)b ( کے مطابق نيو يارک سٹی کے محکمہ پروبيشن کے
 ذريعہ اپنی شناخت اور رہائش کی تصديق کروا کر؛
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)C ( نيو يارک سٹی کے محکمہ تعليم)Department of Education, DOE ( کے ذريعہ اپنی شناخت اور

حاصل کرکے، جيسا کہ اس اصطالح کی وضاحت نيو يارک  یرہائش کی تصديق کروا کر، والدين کی منظور
سٹی کا  ميں کی گئی ہے A-820کے سيکشن ) Chancellor's Regulations(کے چانسلر کے ضوابط 

سال سے کم ہے تو اس طرح کی خالف ورزی کے ليے اور 18مہ تعليم، اگر درخواست دہنده کی عمر محک
 کرکے؛ ميں درج اضافی تقاضوں کو پورا) d(يا ) c(کی يا تو ذيلی تقسيم  04-6اس ٹائٹل کے سيکشن 

 
)D [( پوائنٹس کے شناختی دستاويزات يا  3کے مطابق مجموعی طور پر کم از کم  6-05اس ٹائٹل کے سيکشن

 ] يا[کے مطابق کم از کم ايک اضافی رہائش کی دستاويز فراہم کر کے؛  6-06اس ٹائٹل کے سيکشن 
 

)C ( کی ذيلی تقسيم  6-04اس ٹائٹل کے سيکشن(b), (c), (d), (e)  يا)f (کے مطابق؛ يا 
 

[(E)] (D)   ميں مذکور نگراں کے التزامات کے مطابق۔ 6-07اس ٹائٹل کے سيکشن 
 

)b ( ميعاد ختم شده کوئی بھی دستاويز قبول نہيں کی جائے گی، سوائے اس کے جو اس دستاويز ميں فراہم کی گئی ہے
کے مطابق اضافی دستاويزات کی  07[(g)]-6(f)اور  05(b), 6-6-(b)06اس ٹائٹل کے سيکشنز  HRAيا جہاں پر 

 اجازت ديتے وقت ميعاد ختم شده دستاويزی شہادت کی قبوليت کے التزامات کرتا ہے۔
 

)c ( صرف اصلی دستاويزات يا دستاويزات کی وه نقول قبول کی جائيں گی جو اصل کو جاری کرنے والی ايجنسی کے
ولہ ڈيٹا يا دستاويزات کے اليکٹرانک ورژنز سے اصل جاری کرنے والی ايجنسی سے موصذريعہ تصديق شده ہوں گی۔ 

اپنی صوابديد پر يہ فيصلہ کرے کہ ڈيٹا ميں معتبريت کا کافی  HRAدستاويز الزم ہونا تصور کيا جا سکتا ہے اگر 
ں کسی بھی ردوبدل کرده يا مٹائی گئی، يا منسوخ کرده يا باطل قرار دی گئی دستاويزات کو قبول نہي اشاره موجود ہے۔

کسی بھی ايسی دستاويز کو يا دستاويز کی قسم کو جس کی موزونيت کی تصديق نہيں ہو سکتی  IDNYCکيا جائے گا۔ 
قبول نہيں کرنے کا اور ڈيٹا اور دستاويزات کے اليکٹرانک ورژنز پر انحصار کرتے وقت درخواست دہنده سے اضافی 

 ۔معلومات طلب کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے
 

)d (06-6کے سيکشن  اس ٹائٹل(a)  ميں فراہم کرده کو چھوڑ کر، شناخت اور رہائش کو ثابت کرنے کے ليے مستعمل
تمام دستاويزات ميں اس فرد کا نام شامل ہونا ضروری ہے جس کی شناخت اور رہائش کو ثابت کيا جا رہا ہے۔ اگر 

کی درخواست  IDNYCايسا نام ہے جو شناخت يا رہائش کو ثابت کرنے کے ليے استعمال شده کسی بھی دستاويز ميں 
پر موجود نام سے ہم آہنگ نہيں ہے تو درخواست دہنده کو يا تو عدالتی فرمان، شادی يا طالق کی سند يا حکومت کی 

 جاری کرده ديگر ايسی دستاويز بھی پيش کرنا ضروری ہے جس سے قانونی طور پر نام کی تبديلی ثابت ہوتی ہو۔
 

)e (و درخواست دہندگان کHRA  3-115کے ذريعہ نيو يارک شہر کے انتظامی کوڈ کے سيکشن )b)(2 ( کے مطابق
نامزد کرده اندراج کے مقام پر دستاويزات کو بذات خود پيش کرنا ضروری ہے۔ جو درخواست دہندگان ايسی اصل 

م کر سکتے ہيں، دستاويزات فراہم کرتے ہيں جو انگريزی ميں نہ ہوں وه اس کے تصديق شده انگريزی ترجمے فراہ
ڈيجيٹل طور [ليکن ان سے ايسا کرنا مطلوب نہيں ہے۔ اصل دستاويزات فوراً درخواست دہنده کو واپس کر دی جائيں گی 

شناخت يا رہائش کو ثابت  IDNYCاندراج مرکز سے ان کے روانہ ہونے سے پہلے۔ ] پر ان کو اسکين کر لينے پر
کرنے کے ليے درخواست دہندگان کے ذريعہ استعمال کرده کسی دستاويزات کی نقول نہيں بنائے گا يا ڈيجيٹل طور پر 

 ۔انہيں اسکين نہيں کرے گا
 

)f ( جہاں بھی با تصوير شناخت مطلوب ہو وہاں، تصوير پر اس فرد کے تئيں ايک معقول پسنديدگی درج ہو جس کی
شناخت ثابت کی جا رہی ہے۔ اس شخص کی صنفی شناخت يا اس کا صنفی اظہار تصوير مسترد کيے جانے کی بنياد 

 نہيں ہوگا۔
  
)g ( دس سال سے لے کر تيره سال تک کی عمر کے درخواست دہندگان کے ساتھ اندارج پر نگراں کا آنا ضروری ہے

 ۔کرنا ضروری ہےجسے درخواست دہنده کی جانب سے درخواست پر دستخط 
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 (d) ,(c) ,(b)کی ذيلی تقسيم  04-6کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 4سيکشن 
 : ميں ترميم کی گئی ہے تاکہ اسے درج ذيل کے مطابق پڑھا جائے) e(اور 

)b ( ان درخواست دہندگان کے ليے جو نيو يارک شہر کے محکمہ برائے پروبيشن)Department of Probation, 
DOP ( ،کے کالئنٹس ہيںIDNYC  درخواست دہنده کی شناخت اور رہائش کیDOP  ،کی تصديق کو قبول کرے گا
کے  DOPاور  HRAايسی شکل اور ايسے انداز ميں فراہم کيا گيا ہو جس پر ] ايک فارم پر،[کو  IDNYCجو کہ 
کے ليے درخواست دہنده کی شناخت اور رہائش کے کافی ثبوت کارڈ کے ليے اہليت کو ثابت کرنے  IDNYCذريعہ 

 ہوا ہو۔ کے طور پر اتفاق
 

)c ( ان درخواست دہندگان کے ليے جو نيو يارک سٹی کے محکمہ تعليم)DOE ( کے اسکولوں ميں طالب علم ہيں اور
درخواست دہنده کی  IDNYCکے مطابق نگراں کے ساتھ درخواست نہيں دے رہے ہيں،  07-6اس ٹائٹل کے سيکشن 

اور ايسی شکل ميں ] ايک فارم پر،[کو  IDNYCکی تصديق کو قبول کرے گا کہ جو کہ  DOEشناخت اور رہائش کی 
ايک اضافی شناختی [کے ذريعہ، اور") کی تصديق DOE ("DOEاور  HRAفراہم کيا گيا ہو جس پر  ايسے انداز ميں

کی نقل حرفی کے عالوه،  DOEکے مطابق،  05-6سيکشن  اس ٹائٹل کے اضافی شناختی دستاويزات] دستاويز
IDNYC  کارڈ کے ليے اہليت ثابت کرنے کے واسطے درخواست دہنده کی شناخت اور رہائش کی تصديق کرنے کے

۔ اضافی شناختی دستاويز پر با تصوير شناخت شامل ہونا ضروری نہيں ہے [ليے کافی ثبوت کے طور پر، اتفاق ہوا ہو
 DOEکو  IDNYCجس اسکول ميں اندارج يافتہ ہے اس اسکول ميں واقع عارضی اندراج کے مقام پر  اگر طالب علم

کو کسی دوسرے اندراج کے مقام پر فراہم کی جاتی ہے  IDNYCکی تصديق  DOEتصديق فراہم کر دی گئی ہو۔ اگر 
 :کے مطابقذيل ، ]تو اضافی شناخت کی دستاويز ميں با تصوير شناخت کا شامل ہونا ضروری ہے۔

 
کو  IDNYCاگر طالب علم جس اسکول ميں اندارج يافتہ ہے اس اسکول ميں واقع عارضی اندراج کے مقام پر  )1(

DOE  تصديق فراہم کر دی گئی ہے توIDNYC  ميں مندرج کوئی بھی شناختی دستاويز قبول  6-05سيکشن
 کرے گا۔ اس طرح کی دستاويز ميں با تصوير شناخت کا شامل ہونا ضروری نہيں ہے۔

 
کو کسی دوسرے اندراج کے مقام پر فراہم کی جاتی ہے تو درخواست دہنده  IDNYCکی تصديق  DOEاگر  )2(

 :کو يہ بھی پيش کرنا ضروری ہے
 

(A)  DOE کی تصديق کرنے والے اسی اسکول سے جاری شده طالب علم کا شناختی کارڈ؛ اور 
 

)B (يا تو: 
 

 )i ( ميں مندرج کم از کم ايک اضافی شناختی دستاويز، اگر طالب علم کا شناختی کارڈ  6-05سيکشن
 تصوير پر مشتمل ہو؛ يا

 
 )ii ( درج شناختی دستاويزات، جس ميں ميں من 6-05کم از کم دو پوائنٹس کی اہميت کی حامل سيکشن

سے ايک کو با تصوير شناخت کے بطور قبول کيا گيا ہو، اگر طالب علم کا شناختی کارڈ تصوير پر مشتمل 
 ہو۔ نہ

 
)d ( ان درخواست دہندگان کے ليے جو نيو يارک سٹی کے محکمہ تعليم)DOE ( کے اسکولوں ميں طالب علم ہيں اور

درخواست دہنده کی  IDNYCکے مطابق نگراں کے ساتھ درخواست دے رہے ہيں،  07-6اس ٹائٹل کے سيکشن 
اور ايسی شکل ميں ] ايک فارم پر،[کو  IDNYCکی تصديق کو قبول کرے گا کہ جو کہ  DOEشناخت اور رہائش کی 

ے کارڈ کے لي IDNYCکے ذريعہ ") کی تصديق DOE ("DOEاور  HRAفراہم کيا گيا ہو جس پر  ايسے انداز ميں
اہليت ثابت کرنے کے واسطے درخواست دہنده کی شناخت اور رہائش کی تصديق کرنے کے ليے کافی ثبوت کے طور 

 پر، اتفاق ہوا ہو۔
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)e ( ان درخواست دہندگان کے ليے جو نيو يارک سٹی کے محکمہ برائے نوجواں اور کميونٹی کا فروغ)Department 

of Youth and Community Development, DYCD ( کے سمر يوتھ ايمپالئمنٹ پروگرام)Summer Youth 
SYEPEmployment Program, (  ،ميں شرکت کرتے ہوںIDNYC [HRA  اورDYCD  کے ذريعہ اتفاق کرده

کی  DYCDدرخواست دہنده کی شناخت اور رہائش کی ] سے تيار کرده ايک رپورٹ DYCDشکل اور فارميٹ ميں 
 نے اتفاق کيا ہو DYCDاور HRAيں اور ايسے انداز ميں پيش کی گئی ہو جس پر کو ايسی شکل م IDNYCتصديق جو 

IDNYC  کارڈ کے ليے اہليت ثابت کرنے کے واسطے درخواست دہنده کی شناخت اور رہائش کے معقول ثبوت کے طور
 کے مطابق با تصوير شناخت کے ساتھ پيش کيا گيا ہو۔ 05-6پر قبول کرے گا اگر اسے اس ٹائٹل کے سيکشن 

 
 

شامل ) f(ميں ايک نئی ذيلی تقسيم  04-6کے سيکشن  6کے باب  68۔ نيو يارک سٹی کے رولز کے ٹائٹل 5سيکشن 
 : کرکے مزيد ترميم کی جاتی ہے تاکہ اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

)f ( ان درخواست دہندگان کے ليے جو نيو يارک سٹی کے محکمہ برائے سماجی خدمات)Department of Social 
Services, DSS ( ،کے کالئنٹس ہيںIDNYC  ،درخواست دہنده کی گزارش پرDSS  کے ذريعہ سنبھال کر رکھے

يا رہائش کی تصديق کر سکتا ہے، /گئے نظاموں سے ماخوذ معلومات کا استعمال کرکے درخواست دہنده کی شناخت اور
بشرطيکہ اس طرح کی تصديق کے مقاصد کے ليے ايسے ڈيٹا تک رسائی حاصل ہو سکے اور رسائی حاصل ہو جانے 

پر، اسے معقول حد تک معتبر تصور کيا جائے۔ اس طرح کی معلومات درخواست دہنده کی شناخت ثابت کرنے کے 
اصل تصوير اور متعلقہ آبادياتی معلومات، بشمول پورا نام اور تاريخ پيدائش ضمن ميں تين پوائنٹس کی حامل ہوگی اگر 

DSS  کے نظاموں ميں موجود ہو؛ يا شناخت کو ثابت کرنے کے ضمن ميں ايک پوائنٹ کی حامل ہوگی اگر تصوير
ن ميں ايک کے نظام ميں دستياب ہو؛ اور رہائش ثابت کرنے کے ضم DSSنہيں بلکہ صرف نام اور تاريخ پيدائش ہی 

  کے نظام ميں بھی موجود ہو۔ DSSپوائنٹ کی حامل ہوگی اگر درخواست دہنده کا پتہ 
 

ميں ترميم ) b(کی ذيلی تقسيم  6- 05کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 6سيکشن 
 :کی جاتی ہے تاکہ اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

)HRA (b  ،جاری کننده ايجنسی سے موصولہ ڈيٹا يا دستاويزات کے آئنده يہ تعين کر سکتا ہے کہ اضافی دستاويزات
کو قبول کيا جا سکتا ہے اور درخواست دہنده کی شناخت ثابت کرنے کے ضمن ميں انہيں ايک پوائنٹ  اليکٹرانک ورژنز

نئی  HRAابق اپنے اختيار کو استعمال کرتا ہے،اس ذيلی تقسيم کے مط HRAکی قدر دی جائے گی۔ اس صورت ميں کہ 
 کی ويب سائٹ پر موجود اشاعت کی اپنی قبوليت کی تشہير کرے گا۔ IDNYC ليکن بال تحديد،، بشمول يا ڈيٹادستاويزات 

 
کے ) b(کی ذيلی تقسيم  6- 05کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 7سيکشن 

 : ترميم کی جاتی ہے تاکہ اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائےميں  3پيراگراف 

 :درج ذيل دستاويزات درخواست دہنده کی شناخت کو ثابت کرنے ميں ايک پوائنٹ کے برابر ہيں) 3(  

 

 IDبا تصوير  تفصيل دستاويز
کے طور پر قابل 

 قبول؟

ID  کے ثبوت
کے ليے پوائنٹ 

 کی قدر

تاريخ پيدائش 
کے ثبوت کے 

بل طور پر قا
 قبول؟

 IDتعليمی ادارے کا 
مڈل، سيکنڈری، : کارڈ

پوسٹ سيکنڈری، کالج 
 اور يونيورسٹياں

 CUNYنيو يارک سٹی کے محکمہ تعليم اور 
اسکولوں سميت کسی تسليم شده امريکی تعليمی ادارے 

 ۔IDسے جاری شده با تصوير 

ہاں، اگر تاريخ  1 ہاں
 پيدائش شامل ہو۔
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غير ملکی ڈرائيونگ 
 الئسنس

مشين سے پڑھنے کے (
 )قابل نہيں ہے

پتہ، تاريخ پيدائش اور ميعاد ختم ہونے کی تاريخ کے 
ساتھ با تصوير شناختی کارڈ جو کہ مشين سے پڑھنے 

 کے قابل نہ ہو۔

 ہاں 1 ہاں

 غير ملکی شناختی کارڈ
مشين سے پڑھنے کے (

 )قابل نہيں ہے

قومی شناختی کارڈ مع تصوير اور تاريخ پيدائش يا 
عمر جو مشين سے پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ جاری 

کرنے والے ملک ميں دوباره داخلے کے مقاصد کے 
کے طور  IDsليے قبول کيا جانا ضروری ہے۔ قومی 

پر استعمال ہونے والے ووٹر رجسٹريشن کارڈز شامل 
 ۔يںہ

ہاں، اگر تاريخ  1 ہاں
 ل ہوپيدائش شام

غير ملکی فوجی کا با 
 تصوير شناختی کارڈ

بيرونی ملک کے ذريعہ فعال ڈيوٹی، ريٹائری يا 
ريزروزٹ ملٹری اہلکار کو جاری کرده با تصوير 

 شناختی کارڈ۔

 ہاں
 

ہاں، اگر تاريخ  1
 پيدائش شامل ہو

موجوده يا سابقہ خود مختار ملک کے ذريعہ جاری  غير ملکی سند والدت
 والدت۔کرده سند 

 ہاں 1 نہيں

درخواست دہنده کے بچے 
 کی امريکی سند والدت

درخواست دہنده کے بچے کی سند والدت جو رياست يا 
خطے يا رياست يا خطے کی لوکليٹی کا يا امريکی 

اسٹيٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کرده ہو، بشمول بيرون ملک 
والدت کی قونصلر کی رپورٹ جس ميں درخواست 

جوالئی  1۔ ںکے بطور مذکور ہو دہنده حقيقی والدين
سے پہلے پيورٹو ريکو ميں جاری شده سند  2010

والدت کو قبول نہيں کيا جائے گا۔ اس تاريخ سے پہلے 
جاری شده تمام اسناد والدت پيورٹو ريکو کے قانون 

ذريعہ کالعدم قرار ديئے ) Puerto Rico law(کے 
 گئے ہيں۔

 ہاں 1 نہيں

NYS  کے فائدے کا
 ارڈ بال تصويرشناختی ک

فوڈ اسٹيمپ کارڈ، جس کو  Medicaid/NY/ويلفيئر
 Electronic Benefit(اليکٹرانک بينفيٹ ٹرانسفر 

Transfer, EBT ( کارڈ يا عمومی شناختی بينيفٹ
 Common Identification Benefit(کارڈ بھی کہا 

Card, CBIC ( جاتا ہے، بال تصوير اور مع تاريخ
 پيدائش۔

 ہاں 1 نہيں

NYC  سمر يوتھ
ايمپالئمنٹ پروگرام کا 

 شناختی کارڈ

کميونٹی پر مبنی ايسی تنظيم کے ذريعہ جاری کرده با 
سمر يوتھ ايمپالئمنٹ  NYCتصوير شناختی کارڈ جو 

 پروگرام کا بندوبست کرتی ہے۔

 نہيں 1 ہاں

ہائی اسکول يا پوسٹ 
سيکنڈری اسکول، کالج، 

يا يونيورسٹی سے 
امريکی اسکول کی نقل 

 فیحر

تعليمی نقل حرفی کی باضابطہ نقل، بشمول ميعاد اور 
شرکت کرده يا شرکت کرنے کی تاريخيں، مجموعی 

تعليمی ريکارڈ، اور، اگر قابل اطالق ہو تو دی 
 ڈگرياں گئی

ہاں، اگر تاريخ [ 1 نہيں
 ]پيدائش شامل ہو

 نہيں

امريکی ہائی اسکول، ہائی 
اسکول کے مساوی 
پروگرام، يا امريکی 

سيکنڈری اسکول، پوسٹ 
کالج، يا يونيورسٹی سے 

 ڈپلوما

امريکی ہائی اسکول کا ڈپلوما، ہائی اسکول کے 
 مساوی ڈپلوما جو کہ عام تعليمی ترقی

)General Educational Development, GED (
اور سيکنڈری کی تکميل کی تشخيص کرنے کے ٹيسٹ 

)Test Assessing Secondary Completion, 
TASC (نات يا امريکی پوسٹ سيکنڈری کے امتحا

اسکول، کالج، يا يونيورسٹی ڈپلوما کی بنياد پر ديا 
 ہو۔ گيا

ہاں، اگر تاريخ [ 1 نہيں
 ] پيدائش شامل ہو

 نہيں

امريکہ ميں واقع تنظيم کی 
طرف سے مالزم، مشير 
يا بورڈ ممبر کا شناختی 

 کارڈ۔

با تصوير شناختی کارڈ مع تنظيم کا نام اور پتہ جو 
مالزم، صالحکار، بورڈ ممبر يا اس سے ملتے جلتے 
ديگر عہدے کے حامل کے بطور درخواست دہنده کی 
شناخت کرتا ہو۔ اس ميں مذہبی تنظيم کے ذريعہ جاری 

 کرده پادری کا شناختی کارڈ شامل ہے۔

 نہيں 1 ہاں

 امريکی يونين کی
 IDبا تصوير 

کارڈ جو اس کے حامل کی نشاندہی اس يونين کے 
ممبر کے طور پر کرتا ہو جو امريکہ ميں کام کرنے 

 والے مالزمين کی نمائندگی کرتی ہو۔

 نہيں 1 ہاں
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سند ازدواج، گھريلو 
پارٹنر شپ، سول يونين، 
طالق يا فسخ ازداوج، 

گھريلو پارٹنر شپ يا سول 
 يونين

سند ازدواج، گھريلو پارٹنر شپ، سول يونين، طالق يا 
 ر شپ يا سول يونينفسخ ازداوج، گھريلو پارٹن

 ہاں 1 نہيں

بزرگوں اور معذور افراد 
کے ليے تخفيف شده 

کرايے واال ميٹرو کارڈ 
)Reduced Fare 

MetroCard( 

با تصوير شناخت نامہ شامل ہونا اور ميٹرو پوليٹن 
ٹرانسپورٹيشن اتھارٹی کا جاری کرده ہونا 

 ہے۔ ضروری

 نہيں 1 ہاں

ايکسس اے رائيڈ 
)Access-A-Ride ( کا

ID کارڈ 

ميٹروپوليٹن ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا جاری کرده با 
 تصوير شناختی کارڈ۔

 نہيں 1 ہاں

NYC  کے ڈپارٹمنٹ آف
پارکس اينڈ ريکريئيشن 

)Department of 
Parks and 

Recreation ( کا جاری
کرده تفريحی مرکز کی 

 رکنيت کا کارڈ

NYC  کے ڈپارٹمنٹ آف پارکس اينڈ ريکريئيشن کا
تفريحی مرکز کی رکنيت کے ليے جاری کرده با 

جب درخواست دہنده کی عمر کم تصوير شناختی کارڈ 
 ۔سال ہو 18از کم 

 نہيں 1 ہاں

امريکی ووٹر رجسٹريشن 
 کارڈ

کسی بھی رياست يا خطے کا جاری کرده ووٹر 
 رجسٹريشن کارڈ۔

ہاں، اگر تصوير 
 ہو۔شامل 

 

 نہيں 1

سليکٹو سروس 
)Selective Service (

 کا رجسٹريشن کارڈ

سال کے عمر کے لوگوں کو امريکی سليکٹو  18-25
سروس کا جاری کرده کارڈ جنہوں نے سليکٹو سروس 

 کے پاس رجسٹريشن کروايا ہو۔

 ہاں 1 نہيں

Medicare کارڈ Medicare  ،کا شناختی کارڈ مع نامMedicare  کا
 دعوی نمبر اور دستخط

 نہيں 1 نہيں

امريکی انفرادی ٹيکس 
دہنده کا شناختی نمبر 

)U.S. Individual 
Taxpayer 

Identification 
Number, ITIN (کارڈ 

 U.S. Internal(امريکی انٹرنل ريونيو سروس 
Revenue Service, IRS ( سےITIN  کارڈ)IRS 

، نام اور نمبر ITIN، مع کارڈ حامل کا )9844فارم 
 دستخط۔

 نہيں 1 نہيں

NYS  کے دفتر برائے
 Office of(ذہنی صحت 

Mental Health, NYS 
OMH ( کی سہولت کا با

 تصوير شناختی کارڈ

NYS OMH نفسيتی  نے والےکے ذريعہ چالئے جا
سہولت کا جاری کرده شناختی کارڈ، مع نام اور 

 تصوير۔

 نہيں 1 ہاں

 
 

ميں ترميم کی جاتی ہے تاکہ  06-6کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 8سيکشن 
 : اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

 رہائش کا ثبوت۔ 6-06 §

)a ( اس سيکشن کی ذيلی تقسيم)c ( کے پيراگراف)(ميں، اس سيکشن کی ذيلی تقسيم ) 2d ( ميں، اس ٹائٹل کے سيکشن
 (1)(c)06-6ميں فراہم کرده کو چھوڑ کر، رہائش ثابت کرنے کے ليے، درخواست دہنده سے سيکشن  07-6يا  6-04

سے مجاز دستاويز جس پر نيو يارک سٹی ميں واقع درخواست ) b(سے ايک دستاويز، يا اس سيکشن کی ذيلی تقسيم 
ڈسپلے ہونا ضروری ہے، سوائے اس دہنده کے رہائشی اسٹريٹ کا پتہ ڈسپلے ہو۔ دستاويز پر درخواست دہنده کا نام 

کی شريک حيات يا گھريلو پارٹنر کا نام ڈسپلے کرتی ہو اور درخواست /جگہ کے جہاں دستاويز درخواست دہنده کے
سند ازدواج، سول يونين يا گھريلو پارٹنرشپ يا سند والدت جس سے شريک حيات يا ) i: (دہنده درج ذيل پيش کرے
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کمشنر کے ذريعہ تشکيل کرده فارم پر اور فارميٹ ميں شريک حيات ) ii(ثابت ہوتا ہو؛ اور گھريلو پارٹنر کے ساتھ رشتہ
 رہتی ہے۔/يا گھريلو پارٹنر کی دستخط کرده توثيق کہ درخواست دہنده شريک حيات کے ساتھ رہتا

 
HRA (b)   ،بشمول جاری کننده ايجنسی سے موصولہ ڈيٹا اور آئنده يہ تعين کر سکتا ہے کہ اضافی دستاويزات

کو قبول کيا جا سکتا ہے اور درخواست دہنده کی رہائش ثابت کرنے کے ضمن ميں دستاويزات کے اليکٹرانک ورژنز 
اس ذيلی تقسيم کے مطابق اپنے اختيار کو  HRAانہيں ايک پوائنٹ کی قدر دی جائے گی۔ ايسی صورت ميں کہ 

 کی قبوليت کی تشہير کرے گا۔ يا ڈيٹاکی ويب سائٹ سميت، اپنی نئی دستاويزات  HRA IDNYCاستعمال کرتا ہے، 
 

(c))1 ( دستاويزات ايک پوائنٹ کے برابر ہيں اور رہائش کو ثابت کرتی ہيں۔ دستاويز پر موجود پتہ کارڈ پر مندرجہ ذيل
 :ميں فراہم کيا گيا ہے (b)02-6دکھايا جائے گا، سوائے اس کے جو اس ٹائٹل کے سيکشن 

 
رہائش کے ثبوت  تفصيل دستاويز

کے ليے پوائنٹ 
 کی قدر

پتے کے ثبوت 
کے طور پر قابل 

 قبول؟ 
کيبل، فون، يا يوٹيليٹی بل يا 

 اسٹيٹمنٹ
دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ  60جمع کی گئی تاريخ سے 

 نہيں ہونی چاہئے اور درخواست دہنده کے گھر کا پتہ شامل ہونا
چاہئے۔ اکاؤنٹ کے خالصے کی شيٹ اور اکاؤنٹ کے 

 گوشوارے پر مشتمل ہوتا ہے۔

 ہاں 1

رہائشی جائيداد کی ليز يا 
 ضمنی ليز

حاليہ ليز ہونا ضروری ہے۔ تمام لِيز ميں درخواست دہنده کا نام، 
کرايے پر لی گئی يونٹ کا پتہ، ليز کی ميعاد، کرايے کی رقم، 

ئط اور ليز پر دينے والے کے يوٹيليٹيز کے سلسلے ميں شرا
رابطہ کی معلومات شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ليز پر دينے 
والے فرد کا فون نمبر ليز پر ظاہر نہيں ہوتا ہے تو درخواست 

 دہنده پر الگ سے فون نمبر فراہم کرنا الزم ہے

 ہاں 1

مقامی جائيداد ٹيکس کا 
 اسٹيٹمنٹ

پتہ، جس پر جمع  جائيداد ٹيکس کا اسٹيٹمنٹ بشمول گھر کا
 کرنے کی تاريخ سے ايک سال سے زياده پہلے کی تاريخ نہ ہو۔

 ہاں 1

جائيداد کے رہن کی ادائيگی 
 کی رسيد

رہن کی ادائيگی کی رسيد بشمول گھر کا پتہ، جس پر جمع 
 دن سے زياده پہلے کی تاريخ نہ ہو 60کرنے کی تاريخ سے 

 ہاں 1

بينکنگ، مالی يا کريڈٹ کارڈ 
کا بل، گوشواره يا اکاؤنٹ 

 نوٹس

کريڈٹ کارڈ کمپنی، بينک يا ديگر مالی ادارے کی جانب سے 
بل، گوشواره يا نوٹس۔ اس پر جمع کرانے کی تاريخ سے 

دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے اور گھر  60
کا پتہ شامل ہونا چاہئے۔ اس ميں بينک اکاؤنٹ کے گوشوارے، 

، کريڈٹ يونين اکاؤنٹ کے کريڈٹ کارڈ کے گوشوارے
گوشوارے، اکاؤنٹ کے خالصے کی شيٹ، لون کے گوشوارے 
اور اکاؤنٹ کھولنے کی تصديق کرنے والے بينکوں يا کريڈٹ 
يونينز کی جانب سے نوٹس شامل ہوتا ہے۔ بينکنگ، مالی يا 
کريڈٹ کارڈ کی دستاويزات صرف اسی طرح سے قبول کی 

کے تحت فراہم کيا  (b)06-6§جائيں گی جيسا کہ اس ٹائٹل کے 
 گيا ہے۔

 ہاں 1

آجر کا نام، درخواست دہنده کے گھر کا پتہ ضرور شامل ہونا  مالزمت کی ادائيگی کی پرچی
دنوں  60چاہئے اور اس پر جمع کرائے جانے کی تاريخ سے 
 سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے

 ہاں 1

صحت کے ادارے کی طرف 
 ريکارڈسے گوشواره، بل يا 

NYC  ہيلتھ اينڈ ہاسپٹلز کارپوريشن)NYC Health and 
Hospitals Corporation ( يا وفاقی طور پر سند يافتہ صحت

مرکز، يا نيو يارک سٹی ميں واقع سرکاری يا نجی اسپتال کے 
کسی اسپتال يا کلينک کی طرف سے  والےے نذريعہ چالئے جا

اؤنٹ يا مريض کا اکگوشواره، بل يا ريکارڈ۔ الزماً شامل ہو 
درخواست دہنده کے گھر کا پتہ اور اس پر شناختی نمبر اور

جمع کرانے کی تاريخ سے ايک سال سے زياده پہلے کی تاريخ 
 نہيں ہونی چاہئے۔

 ہاں 1
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نيو يارک اسٹيٹ کی عدالت 
کورٹس جيسے  NYCبشمول (

رہائشی عدالت، عائلی عدالت 
يا وفاقی ) يا قائم مقام عدالت

ذريعہ جاری کرده عدالت کے 
جيوری کے پروانہ طلبی يا 

 عدالتی فرمان

دنوں سے زياده پہلے کی  60اس پر جمع کرانے کی تاريخ سے 
 تاريخ نہيں ہونی چاہئے اور گھر کا پتہ شامل ہونا چاہئے۔

 ہاں 1

IRS ،فارمز 
W-2, 1099-MISC, 

1095-A, 1095-B  اور
1095-C 

پتہ ضرور شامل ہونا آجر کا نام، درخواست دہنده کے گھر کا 
چاہئے۔ فارم پر ٹيکس کے سال کے بعد والے سال کے 

 اپريل تک قبول کيا جاتا ہے۔ 15

 ہاں 1

امريکی انٹرنل ريونيو سروس 
)IRS( يا ،NYS  کے محکمہ

برائے ٹيکس کاری اور ماليات 
)Department of 

Taxation and Finance, 
DTF ( سے جاری شده خط يا

 دستاويز

درخواست دہنده کے ذاتی ٹيکس کی حيثيت کے 
يا  IRSسلسلے ميں، درخواست دہنده کے پتے پر، 

DTF  سے جاری شده خط يا دستاويز۔ مثالوں ميں
ٹيکس واپسی کی نقل حرفی، ٹيکس يا بقايا رقم کی 

واپسی کا اسٹيٹمنٹ، يا ريفنڈ کے چيک شامل ہيں۔ اس 
پہلے پر جمع کرانے تاريخ سے ايک سال سے زياده 

 کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔

 ہاں 1

ٹيکس ريٹرن نيز فائل کرنے 
 کا ثبوت

امريکی وفاقی، رياستی يا مقامی ٹيکس ريٹرن جو فائلنگ کے 
ٹيکس ريٹرن کی  IRSثبوت کے ساتھ جمع کروايا گيا ہو جيسے 

محکمہ برائے ٹيکس کاری و ماليات کا  NYSنقل حرفی، 
محکمہ ماليات کا جائيداد ٹيکس کی  NYCاکاؤنٹ کا خالصہ، 

ادائيگی کی سرگزشت کا ثبوت يا فائلنگ کا ديگر اطمينان بخش 
ثبوت۔ فائل کرنے کی تاريخ اسے جمع کرانے کی تاريخ سے 

 ايک سال سے زياده پہلے کی نہيں ہونی چاہيے۔

 ہاں 1

بيمہ بل، گوشواره يا ريکارڈ 
مالک مکان کا، زندگی کا، (

آٹوموبائل يا  کرايہ دہنده کا،
 )صحت کا بيمہ

بيمہ بل، گوشواره يا ريکارڈ بشمول گھر کا پتہ اور اس پر جمع 
 دن سے زياده پہلے کی تاريخ نہ ہو۔ 60کرانے کی تاريخ سے 

 ہاں 1

بے گھر افراد کی پناه گاه کی 
طرف سے خط جس کو سٹی 
 فنڈنگ موصول ہوتی ہو

سٹی فنڈنگ حاصل کرنے والے بے گھر افراد کی پناه گاه کے 
کسی ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف دستخط شده خط جو 

دنوں سے موجوده  15يہ بيان کرے کہ درخواست دہنده کم از کم 
رہائش ميں ره رہا ہے اور يہ کہ پناه گاه باشندوں کو رہائش ميں 

ہے۔ جمع کرانے کی دنوں سے زياده رہنے کی اجازت ديتی  30
 دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ درج نہ ہو۔ 60تاريخ سے 

 ہاں 1

NYS  دفتر برائے نشوونما
سے متعلق معذوريوں ميں 

 NYS Office(مبتال افراد 
for People with 
Developmental 

Disabilities, OPWDD) ،
NYS  محکمہ صحت)NYS 

Department of Health, 
NYS DOH ( ياNYC 

مہ صحت اور ذہنی محک
 NYC(حفظان صحت 

Department of Halth 
and Mental Hygiene, 

NYC DOHMH ( کے
، والےے نذريعہ چالئے جا

سنديافتہ، يا فنڈ يافتہ رہائشی 
نگہداشت کی سہولت کی 

 طرف سے خط

 OPWDD ،NYS DOH ،NYSنيو يارک شہر ميں واقع اور 
OMH يا ،NYC DOHMH والےے نکے ذريعہ چالئے جا 

، سند يافتہ، يا فنڈ يافتہ رہائشی نگہداشت کی سہولت الئسنس يافتہ
ميں کسی ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف سے دستخط 
شده خط، جو اس سہولت ميں درخواست دہنده کی رہائش کو 

دنوں سے زياده  60ثابت کرے۔ جمع کرانے کی تاريخ سے 
قبول صرف اس صورت ميں قابل پہلے کی تاريخ درج نہ ہو۔ 

ہے جب درخواست دہنده کے ساتھ ايسا نگراں ہو جو خط جاری 
 کرنے والی سہولت کا مالزم ہو۔

 ہاں 1
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نيو يارک سٹی ہاؤسنگ 
 New York City(اتھارٹی 

Housing Authority, 
NYCHA ( کی جانب سے

 خط

NYCHA  کے ريزيڈنشيل ڈيولپمنٹ کے مينيجر کی جانب سے
دستخط شده خط، جس سے پتہ چلتا ہو کہ درخواست دہنده 

موجوده ليز پر مندرج ہے يا بصورت ديگر اس اپارٹمنٹ ميں 
سے اجازت يافتہ ہے، جمع کرائے  NYCHAرہنے کے ليے 

 دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہ ہو۔ 60جانے کی تاريخ سے 

 ہاں 1

NYCHA  کا ليز کا ضميمہ
 اور کرايے کا نوٹس

NYCHA  کی دستاويز جس پر درخواست دہنده کا نام پٹہ دار
کی رہائشی يونٹ کے مجاز کرايہ دار کے  NYCHAيا / اور 

طور پر درج ہو۔ اس پر جمع کرانے تاريخ سے ايک سال سے 
 زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔

 ہاں 1

قع کسی نيو يارک سٹی ميں وا
، )Head Start(ہيڈ اسٹارٹ 

، )Early Learn(ارلی لرن 
پری اسکول، ايليمنٹری، 

انٹرميڈيٹ، يا ہائی اسکول يا 
NYC  محکمہ تعليم)DOE (

کے کسی بھی اسکول کی 
طرف سے خط جہاں 

درخواست دہنده کے بچے کا 
 اندراج ہو

پرنسپل يا ايگزيکٹو عہديدار يا نيو يارک سٹی ميں واقع کسی 
اری، پرائيوٹ يا کليسائی ہيڈ اسٹارٹ، ارلی لرن، پری سرک

کے  DOEاسکول، ايليمنٹری، انٹرميڈيٹ، يا ہائی اسکول يا 
کسی بھی ايسے اسکول ميں جہاں درخواست دہنده کا بچہ فی 
الحال اندراج يافتہ طالب علم ہو، پرنسپل يا ايگزيکٹو عہديدار 

طالب  کے قائم مقام کی طرف سے دستخط شده خط۔ خط سے
علم کے گھر کے پتہ کی تصديق ہونا ضروری ہے اور اس پر 

دن سے زياده پہلے کی تاريخ  60جمع کرانے کی تاريخ سے 
 نہيں ہونی چاہئے۔

 
ميں مندرج دستاويزات  (b)07-6درخواست دہنده کو سيکشن 

ميں سے کسی ايک کو استعمال کرتے ہوئے، خط ميں نام لکھے 
بوت بھی فراہم کرنا ہوئے طالب علم سے رشتے کا ث

 ہے۔ ضروری

 ہاں 1

نيو يارک سٹی ميں واقع نجی 
يا کليسائی انٹرميڈيٹ يا ہائی 
اسکول کی جانب سے خط 
جہاں درخواست دہنده کا 

 اندراج ہے

پرنسپل يا ايگزيکٹو عہديدار يا نيو يارک سٹی ميں واقع کسی يا 
کليسائی انٹرميڈيٹ يا ہائی اسکول ميں جہاں درخواست دہنده کا 
بچہ فی الحال اندراج يافتہ طالب علم ہو، پرنسپل يا ايگزيکٹو 

عہديدار کے قائم مقام کی طرف سے دستخط شده خط۔ خط سے 
ہے اور اس پر جمع  گھر کے پتہ کی تصديق ہونا ضروری

دن سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں  60کرانے کی تاريخ سے 
سال سے کم عمر کے طالب علم  18ہونی چاہئے۔ اسکولوں کو 

کے ليے ايسا خط جاری کرنے کے ليے والدين کی رضامندی 
 کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

 
درخواست دہنده کو خط جاری کرنے والے اسکول سے طالب 

 اختی کارڈ پيش کرنا ضروری ہے۔علم کا ايک شن
 

جو درخواست دہنده طلبہ يہ چاہتے ہوں کہ رہائش ثابت کرنے (
-6وه اس ٹائٹل کے سيکشن  ےان کی اعانت کر DOEميں 

(a)(2)(C)(D)]-03[(c)(2)(A)  کی معرفت يہ کام کر
 )ہيں۔ سکتے

 ہاں 1

NYC  کی انتظاميہ برائے
 NYC(خدمات اطفال 

Admisnistration for 
Children’s Services, 

ACS ( کی رضاعی نگہداشت
کی ايجنسی کی طرف 

 خط سے

ACS  ياACS  کی نامزد کردهNYC  کی رضاعی نگہداشت
کی ايجنسی ميں ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف دستخط 
شده خط جو کہ رضاعی نوجوان درخواست دہنده کی رہائش کو 

نوں سے د 60ثابت کرے، اس پر جمع کرانے کی تاريخ سے 
صرف اس صورت ميں زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔ 

قابل قبول ہے جب درخواست دہنده کے ساتھ ايسا نگراں ہو جو 
 خط جاری کرنے والی سہولت کا مالزم ہو۔

 ہاں 1

رياستہائے متحده کی ڈاک 
 United States(خدمات 

Postal Service, USPS (
 کی پتے کی تبديلی کی تصديق

کی  IDNYCدرخواست دہنده کے اسی پتہ پر بھيجا گيا ہو جو 
درخواست پر ظاہر ہوتا ہے۔ جمع کرانے کی تاريخ سے 

 دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ درج نہ ہو۔ 60

 ہاں 1

NYC  ہاؤسنگ پريزرويشن
 Housing(اينڈ ڈيولپمنٹ 

Preservation and 
Development, HPD ( کا

کرايے کے انقطاع  8سيکشن 
 ا فارمک

جمع کرانے کی تاريخ سے زياده سے زياده ايک سال کے اندر 
 کی تاريخ اور گھر کا پتہ شامل ہونا ضروری ہے۔

 ہاں 1
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]HRA " بجٹ کے حساب کی
رپورٹ کی درخواست کرنے 

کيس "] کے ليے جوابی اقدام
کی ساخت کی خالصہ رپورٹ 
جو نيو يارک اسٹيٹ ويلفيئر 

مينيجمنٹ سسٹم کی جانب سے 
 ر کيا گيا ہوتيا

بجٹ کے حساب، بشمول کيس کے ليے درخواست کے جوابی [
جو نيو کی ساخت کی خالصہ رپورٹ  کيس] اقدام ميں خط

يارک اسٹيٹ ويلفيئر مينيجمنٹ سسٹم کی جانب سے تيار کيا گيا 
دنوں  60مع موجوده گھر کا پتہ۔ جمع کرانے کی تاريخ سے  ہو

 سے زياده پہلے کی تاريخ درج نہ ہو۔

 ہاں 1

نيو يارک اسٹيٹ کے دفتر 
 Office(برائے ذہنی صحت 

of Mental Health, 
OMH ( کی سہولت کے ان

 کارڈ IDپيشنٹ کا با تصوير 

کے  NYS OMHنام، تصوير اور سہولت کے پتہ کے ساتھ 
ذريعہ چالئی جا رہی نفسيتی سہولت کے ذريعہ جاری کرده ان 

 پيشنٹ کا شناختی کارڈ۔

 ہاں 1

کا فارم " تصديقرہائی کی "
جو امريکی محکمہ صحت و 

 Department(انسانی خدمات 
of Health and Human 

Services( دفتر برائے ،
 Office(ريفيوجی سيٹلمنٹ 

of Refugee 
Resettlement( ڈويژن آف ،
 Division(چلڈرنز سروسز 

of Children's Services (
 کا جاری کرده ہو

ی خدمات، دفتر برائے امريکی محکمہ برائے صحت و انسان
" رہائی کی تصديق"کی جانب سے ) ORR(ريفيوجی سيٹلمنٹ 

بشمول تصوير، تاريخ پيدائش اور درخواست دہنده کے کفيل کا 
-ORR R، فارم ORR UAC/R-1نام اور پتہ۔ اس ميں فارم 

کے ذريعہ استعمال  ORRاور رہائی کی توثيق کے ليے  535
 کرده کوئی بھی فارم شامل ہے۔

 
پر جمع کرانے کی تاريخ سے ايک سال سے زياده پہلے کی  اس

 تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔

 ہاں 1

امريکی اميگريشن اينڈ کسٹمز 
 .U.S(انفورسمنٹ 

Immigration and 
Customs Enforcement, 

ICE (کا نگرانی کا فرمان 

کا جاری کرده ) ICE(امريکی اميگريشن اينڈ کسٹمز انفورسمنٹ 
، جس پر جمع کرائے جانے کی تاريخ سے نگرانی کا فرمان

ايک سال سے زياده پہلے کی تاريخ نہ ہو اور گھر کے حاليہ پتہ 
کے بطور  I-220Bکی جانب سے فارم  ICEسميت۔ امريکی 

 جاری کيا جا سکتا ہے۔

 ہاں 1

نيو يارک اسٹيٹ کا عارضی 
ڈرائيونگ الئسنس، لرنرز 
پرمٹ، يا غير ڈرائيور کا 

 شناختی کارڈ

عبوری ڈرائيونگ الئسنس، لرنرز پرمٹ يا غير ڈرائيور کا 
ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہيکلز کا جاری  NYSشناختی کارڈ جو 

 مع موجوده گھر کا پتہ۔ کرده ہو

 ہاں 1

NYS  کے دفتر برائے
نشوونما سے متعلق معذوريوں 

) OPWDD(ميں مبتال افراد 
سے جاری شده فيصلے يا 

نشوونما سے متعلق معذوری 
 تعين کا نوٹسکے 

OPWDD  سے جاری شده فيصلے يا تعين کا نوٹس جس سے
ثابت ہوتا ہو کہ درخواست دہنده نگہداشت کے ليے اہل قرار پاتا 
ہے۔ درخواست دہنده کے گھر کا پتہ شامل ہونا چاہئے اور اس 
پر جمع کرانے کی تاريخ سے ايک سال سے زياده پہلے کی 

 تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔

 ہاں 1

 United(ام متحده اقو
Nations, UN ( کے

سفارتکاروں اور ان کے اہل 
خانہ کے ليے رہائش کی 

 تصديق کا خط

، يا اقوام متحده کے کسی ملک UNامريکی محکمہ خارجہ، 
کے سفارتکاروں اور اہل خانہ  UNکے مستقل مشن سے جاری 

کے ليے رہائش کی تصديق کا خط۔ درخواست دہنده کے گھر کا 
 60نا چاہئے اور اس پر جمع کرانے کی تاريخ سے پتہ شامل ہو

 دن سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔

 ہاں 1

يونيورسٹی کی / کالج 
 رہائش کا اقرار نامہ

 

ادارے کا جاری کرده  ینيو يارک سٹی ميں واقع اعلی تعليم
اقرار نامہ، خط، ليز يا ديگر فارميٹ ميں۔ يہ بيان کرنا 

ضروری ہے کہ درخواست دہنده کو ادارے سے ملحق رہائش 
ميں رہنے کی اجازت ہے؛ اور اس ميں درخواست دہنده کا 

نام، رہائش کی اسٹريٹ کا پتہ اور وه تاريخيں شامل ہونا 
 ره سکتا ہے۔ ضروری ہے جس دوران طالب علم وہاں

 
يہ دستاويز اقرار نامہ جاری کرنے والے ادارے سے طالب علم 

 کے ساتھ پيش کرنا ضروری ہے۔ IDکی با تصوير 
 

 ہاں 1
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کالج يا يونيورسٹی کے 
 منتظم کی جانب سے خط

 
 

اسکول کے منتظم کی جانب سے دستخط کرده خط يہ بتاتے 
سکول ميں ايک طالب علم ) 1: (ہوئے کہ درخواست دہنده
نيو يارک سٹی ميں اس رہائش ) ii(کے بطور مندرج ہے ۔ 

ايک ) iii(ميں رہتا ہے جس کا اسکول کے ساتھ الحاق ہے؛ 
مرکزی اسکول پر مبنی مقام پر ڈاک وصول کرتا ہے جو 
درخواست دہنده کی رہائش کی جگہ سے مختلف ہے؛ اور 

)iv (تہ جہاں درخواست يا اسٹريٹ کا پ/پوسٹ آفس باکس اور
 دہنده کی ڈاک ڈيليور کی جاتی ہے۔ 

 
يہ دستاويز خط جاری کرنے والے ادارے سے طالب علم کی 

 کے ساتھ پيش کرنا ضروری ہے۔ IDبا تصوير 
 

IDNYC  کارڈ پر اس اسکول کا نام اور پتہ ڈسپلے ہوگا
 جہاں درخواست دہنده کو ڈاک موصول ہوتی ہے۔

 ہاں 1

 
مندرجہ ذيل دستاويزات ايک پوائنٹ کے برابر ہيں اور اس فرد کے ليے رہائش کو ثابت کرتی ہيں جس کے پاس ) 2(

مستحکم رہائش نہ ہو يا کسی گھريلو تشدد کا شکار ہو، جيسا بھی قابل اطالق ہو۔ جب درخواست دہندگان رہائش کے 
کارڈ پر گھر کا کوئی پتہ ظاہر نہيں ہوگا  ثبوت کے ليے ان دستاويزات ميں سے کسی ايک کو جمع کرتے ہيں تو

  ]:فراہم کيا گيا ہے ميں) d(اور ) c(کی ذيلی تقسيم  02-6سوائے اس کے جو اس پيراگراف ميں اور سيکشن [

 
رہائش کے ثبوت  تفصيل دستاويز

کے ليے پوائنٹ 
 کی قدر

پتے کے ثبوت 
کے طور پر قابل 

 قبول؟
بے گھر افراد کی خدمت ميں 

يارک سٹی کے مصروف نيو 
اندر واقع نيو يارک سٹی کی 
ايجنسی، غير منعفتی تنظيم يا 
 مذہبی تنظيم سے جاری شده خط

بے گھر افراد کو خدمات فراہم کرنے والی سٹی کی ايجنسی، 
غير منعفتی تنظيم يا مذہبی تنظيم کے ايگزيکٹو سطح کے 
عہديدار کی طرف سے دستخط شده خط۔ خط سے اس بات 

ی چاہئے کہ درخواست دہنده نے نيو يارک کی نشاندہی ہون
دنوں تک سکونت اختيار کی ہے اور  15سٹی ميں کم از کم 

اس کے پاس مستحکم رہائش نہيں ہے؛ خط پر جمع کرانے 
دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی  30کی تاريخ سے 

 چاہئے۔
 

 کارڈ پر کوئی پتہ ظاہر نہيں ہوگا۔

 نہيں 1

ثر افراد کو گھريلو تشدد سے متا
خدمات فراہم کرنے والی نيو 
يارک سٹی کی ايجنسی، غير 

منفعتی تنظيم يا مذہبی تنظيم سے 
 جاری شده خط

گھريلو تشدد سے متاثر افراد کو خدمات فراہم کرنے والی نيو 
يارک سٹی کی ايجنسی، غير منفعتی تنظيم يا مذہبی تنظيم کے 

شده خط۔ ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف سے دستخط 
خط سے اس بات کی نشاندہی ہونی چاہئے کہ درخواست دہنده 

دنوں تک سکونت اختيار  15نے نيو يارک سٹی ميں کم از کم 
کارڈ پر پتہ کے ظاہر ہونے  IDNYCکی ہے اور اس کو 

کے بارے ميں سيکورٹی کے خدشات ہيں؛ خط پر جمع 
دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ  30کرانے کی تاريخ سے 
 ں ہونی چاہئے۔نہي

 
 کارڈ پر کوئی پتہ ظاہر نہيں ہوگا۔

 

 نہيں 1

نيو يارک سٹی ميں واقع ہسپتال يا 
ہيلتھ کلينک کے کلينک سے 

 جاری شده خط

ہسپتال يا ہيلتھ کلينک کے ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی 
طرف سے دستخط شده خط جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ 

دنوں کی مدت کے دوران  60درخواست دہنده نے گزشتہ 
دنوں تک سکونت اختيار کی ہے؛  15سہولت پر کم از کم 

دنوں سے زياده پہلے  30خط پر جمع کرانے کی تاريخ سے 
 کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔

 
 کارڈ پر کوئی پتہ ظاہر نہيں ہوگا۔

 نہيں 1
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غير منفعتی تنظيم يا مذہبی ادارے 
 کی طرف سے جاری خط 

گھريلو تشدد سے متاثر افراد کو خدمات فراہم بے گھر افراد يا 
کرنے والی غير منفعتی تنظيم يا مذہبی ادارے کے ايگزيکٹو 
سطح کے عہديدار کی طرف سے دستخط شده خط۔ تنظيم کو 

 ہے۔ فی الحال سٹی سے فنڈنگ موصول ہونا ضروری
 

خط و کتابت کے مقاصد کے ليے غير منفعتی تنظيم يا مذہبی 
استعمال کو ثابت کرنے کے ليے، خط  ادارے کے پتے کے

درخواست دہنده ) 1: (سے يہ نشاندہی ہونا ضروری ہے کہ
دنوں تک خدمات حاصل کی  60نے اس ادارے سے گزشتہ 

درخواست دہنده اس ادارے کے پتے کو خط و ) 2(ہيں، 
کتابت کے مقاصد کے ليے استعمال کر سکتا ہے اور 

م پتہ نہيں ہے يا درخواست دہنده کے پاس کوئی مستحک )3(
کارڈ پر پتہ کے ظاہر ہونے کے بارے ميں  IDNYCاسے 

سيکورٹی کے خدشات ہيں۔ خط پر جمع کرانے کی تاريخ 
 دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔  14سے 

 
جاری کرده کارڈ سے يہ نشاندہی ہوگی کہ پتہ اس تنظيم کا 

“Care of” ہے جس نے خط کو لکھا ہے۔ 
 

 ںہا 1

 
 ايک رہائشی نگہداشت پروگرام

 کی جانب سے خط

نيو يارک سٹی کے اندر واقع رہائشی نگہداشت پروگرام کے 
ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی جانب سے دستخط شده خط 

کی ہنگامی اور مداخلتی خدمات  NYC HRAجس کو 
)Emergency & Intervention Services (-  دفتر برائے

کی جانب )  of Domestic ViolenceOffice(گھريلو تشدد 
يا اس پر نگاه /سے فنڈ ملتا ہو، اس کا بندوبست کيا جاتا ہو اور

رکھی جاتی ہو۔ خط سے يہ نشاندہی ہونا ضروری ہے کہ 
دنوں تک نيو يارک سٹی ميں  15درخواست دہنده کم از کم 

کارڈ پر گھر کا پتہ ظاہر ہونے  IDNYCرہا ہے؛ اسے اپنے 
اور اسے اس : يورٹی کے خدشات ہيںکے بارے ميں سيک

پروگرام کے ساتھ ملحق پوسٹ آفس باکس ميں ڈاک موصول 
 30کرنے کی اجازت ہے۔ خط پر جمع کرانے کی تاريخ سے 

 دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی چاہئے۔
 

باکس يا سرے سے کوئی پتہ نہيں  .P.Oکارڈ کے ايشوز 
 ڈسپلے کريں گے،

 

 
1 

 
 ہاں

 

(d) IDNYC ايک پوائنٹ کے برابر رہائش اور پتہ کے ثبوت کے بطور درج ذيل کو بھی قبول کرے گا: 
 

کے ذريعہ  NYCHAاور  HRAکی جانب سے تصديق، جو ) NYCHA(نيو يارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی  )1(
ہے؛ اور  کی ہاؤسنگ ميں رہتا NYCHAکہ درخواست دہنده ) 1: (متفقہ فارميٹ اور انداز ميں فراہم کيا گيا ہو

 درخواست دہنده کا پتہ؛) 2(
 

کے ذريعہ متفقہ  NYCHAاور  HRAکی جانب سے تصديق، جو ) DOF(نيو يارک سٹی محکمہ ماليات  )2(
کہ درخواست دہنده بزرگ شہری کے ليے کرايہ ميں اضافہ سے ) 1: (فارميٹ اور انداز ميں فراہم کيا گيا ہو

 درخواست دہنده کا پتہ۔ ) 2(پروگراموں ميں اندراج يافتہ ہے، اور  SCRIE(استثناء کے پروگراموں 
 

کے ) b(کی ذيلی تقسيم  07-6کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 9سيکشن 
 : ميں ترميم کی جاتی ہے تاکہ اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے 2اور  1پيراگراف 
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سال يا اس سے  21ميں متعين کرده دستاويزات کے عالوه، درج ذيل دستاويزات ) 2(اس ذيلی تقسيم کے پيراگراف ) 1(
 :کم عمر کے درخواست دہنده اور اس کے نگران کے درميان رشتے کے ثبوت کو ظاہر کريں گی

 

تاريخ پيدائش کے  تفصيل دستاويز
ثبوت کے طور پر 

 قابل قبول؟ 
 :ہيںجہاں نگراں والدين 

 درخواست دہنده کی سند والدت
نگران کے نام کو والدين کے طور پر ڈسپلے کرنے والی درخواست 

سے پہلے پيورٹو ريکو ميں  2010جوالئی  1دہنده کی سند والدت۔ 
جاری شده سند والدت کو قبول نہيں کيا جائے گا۔ اس تاريخ سے پہلے 

کے ذريعہ کالعدم جاری شده تمام اسناد والدت پيورٹو ريکو کے قانون 
 ہيں۔ یقرار دی گئ

 ہاں

 :جہاں نگراں والدين ہيں
 NYSتبنيت کا حکم، تبنيت کی سند يا 

کی تبنيت ) NYS DOH(محکمہ صحت 
 کی رپورٹ

کی  NYS DOHدرخواست دہنده کی تبنيت کا حکم، تبنيت کی سند يا 
تبنيت کی رپورٹ، جو کہ نگران کے نام کو والدين کے طور پر ڈسپلے 

 کرے۔

 ہاں

 :جہاں نگراں والدين ہيں
NYC  محکمہ صحت اور ذہنی حفظان
دفتر  NYS، اور )DOHMH(صحت 

برائے عارضی اور معذوری سے متعلق 
سے جاری شده ولديت ) OTDA(اعانت 

 کے اعتراف کا فارم

نگراں کے نام کو درخواست دہنده کے والدين کے طور پر ڈسپلے 
 LDSS-4418کرنے واال فارم 

 ہاں

 :نگراں والدين ہيںجہاں 
 تعلق فرزندی کا عدالتی حکم/ولديت 

نگراں کو درخواست دہنده کے قانونی والدين کے طور پر ثابت کرنے 
 واال عدالتی فرمان۔

 ہاں

جہاں نگراں عدالت کے ذريعہ مقرر کرده 
 :سرپرست ہے
 عدالتی فرمان

نگراں کے نام کو قانونی سرپرست کے طور پر ڈسپلے کرنے واال 
 عدالتی فرمان۔

 ہاں

 
 :جہاں نگراں رضاعی والدين ہيں

 
 

)1( ACS  کی رضاعی نگہداشت
والی ايجنسی کی جانب سے 

 دستخط شده خط؛ اور
 رضاعی والدين کا الئسنس )2(

 

 )دونوں مطلوب ہيں(دو دستاويزات 
 

)1( ACS  کی رضاعی نگہداشت والی ايجنسی کی جانب سے
ايجنسی کے ليٹر ہيڈ پر دستخط شده خط جس ميں نگراں کو 

درخواست دہنده کے رضاعی نگراں کے بطور نامزد کيا 
 گيا ہو؛ اور

 
 نگراں کے رضاعی والدين کا الئسنس )2(

 

 
 ہاں

کی  ACSکا يا  ACSجہاں نگران 
رضاعی نگہداشت کی ايجنسی کا 

] نگہداشت کا والدين يارضاعی [
 :ہے مالزم

ACS  ياACS  کی رضاعی نگہداشت کی
 ايجنسی کی جانب سے خط

ACS  ياACS  کے ذريعہ نامزدNYC  کی رضاعی نگہداشت کی
ايجنسی ميں ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف سے دستخط شده 

ايجنسی سے نوجوان درخواست دہنده کا ] رضاعی والدين يا[خط جو 
دنوں سے زياده پہلے  60رشتہ ثابت کرے۔ جمع کرانے کی تاريخ سے 

کی نامزد  ACSکا مالزم يا  ACSکی تاريخ درج نہ ہو۔ اگر نگراں 
مالزم کو  )1( :رضاعی نگہداشت کی ايجنسی ہو تو پھرخط سے

 اندراج کے مقام پر IDNYCايجنسی کی نمائندگی کرنے اور 
اسے ) 2(اور درخواست دہنده کے ساتھ جانے کی بھی اجازت ملتی ہو 

يا نامزد  ACSصرف اس صورت ميں قبول کيا جائے گا جب نگراں 
 ۔بھی پيش کرے IDايجنسی سے جاری شده مالزم کی 

 ہاں
 

جہاں نگراں امريکی محکمہ صحت اور 
انسانی خدمات، دفتر برائے مہاجر کی باز 

رر کرده نابالغ کا آبادکاری کے ذريعہ مق
 :بالغ کفيل ہو

امريکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات 
 کا فارم" رہائی کی تصديق"کا 

امريکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات، دفتر برائے مہاجر کی باز 
رہائی کی "آبادکاری، شعبہ برائے خدمات اطفال کی طرف سے 

نام اور بچے کی دستاويز، بشمول تصوير، تاريخ پيدائش، اور " تصديق
 ORR، فارم ORR UAC/1-Rکے بالغ کفيل کا پتہ۔ جس ميں فارم 

R-535  اورORR  کے ذريعہ رہائی کی تصديق کے ليے استعمال کيا
 جانے واال کوئی بھی فارم شامل ہوتا ہے۔

 ہاں
 

 : جہاں نگراں سوتيلے والدين ہوں
 

درخواست دہنده کی سند  )1(

 )دونوں مطلوب ہيں(دو دستاويزات 
 

نگراں کی سند والدت، سول يونين يا گھريلو پارٹنرشپ کے عالوه، 

 ہاں
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 والدت 
 

 اور] اور[
 

سوتيلے والدين کی سند   )2(
 ازدواج

درخواست دہنده کی سند والدت جو اس بات کو ظاہر کرے کہ نگراں 
کی شادی اس والدين کے ساتھ ہوئی ہے، يا وه اس کا گھريلو پارٹنر ہے 

جوالئی  1جس کا نام درخواست دہنده کی سند والدت پر درج ہے۔ 
و ريکو ميں جاری شده سند والدت کو قبول نہيں سے پہلے پيورٹ 2010

کيا جائے گا۔ اس تاريخ سے پہلے جاری شده تمام اسناد والدت پيورٹو 
 ريکو کے قانون کے ذريعہ کالعدم قرار ديئے گئے ہيں۔

 
درج ذيل دستاويزات کسی بھی عمر کے درخواست دہنده اور اس کے نگراں کے درميان رشتے کے ثبوت کو ) 2(  

 :ثابت کريں گی

 
تاريخ پيدائش کے  تفصيل دستاويز

ثبوت کے طور پر 
 قابل قبول؟ 

جہاں نگراں درخواست دہنده کا عدالت 
کے ذريعہ مقرر کرده سرپرست، نگراں 

 :يا محافظ ہے
 عدالتی فرمان

نگراں کو درخواست دہنده کے قانونی سرپرست، متولی يا محافظ کے 
متحده ميں واقع عدالت کی جانب بطور بحال کرنے والی رياستہائے 

 سے عدالتی فرمان۔

 ہاں

جہاں نگراں نشوونما کے لحاظ سے 
معذور درخواست دہنده کے ساتھ ميں 

 :رہنے واال ہے
نيو يارک اسٹيٹ کے دفتر برائے ) 1(

نشوونما سے متعلق معذوری ميں مبتال 
کا جاری کرده ) OPWDD(افراد 

نشوونما سے متعلق معذوری کے فيصلے 
 Notice of Decision(يا تعين کا نوٹس 

or Determination, NOD( 
 اور

نگراں اور درخواست دہنده کی ) 2(
 رہائش کا ثبوت

)1 (OPWDD  سے جاری شده نشوونما سے متعلق معذوری کے
ت دہنده فيصلے يا تعين کا نوٹس جو اس بات کو ثابت کرے کہ درخواس

 نگہداشت کے ليے اہل قرار پاتا ہے، اور
 

سے ايک رہائشی دستاويز جو  6-06يا تو اس ٹائٹل کے سيکشن ) 2(
کے پتہ پر رہتا ہے، يا  NODاس بات کو ظاہر کر رہی ہو کہ نگراں 

کے پتہ پر مزيد نہيں رہتا ہے، تو سيکشن  NODاگر درخواست دہنده 
کو ظاہر کرے کہ درخواست  سے رہائشی دستاويز جو اس بات 6- 06

 دہنده اور نگراں فی الحال ايک ہی پتہ پر رہتے ہيں۔
 

يہ التزام رہائشی نگہداشت کی سہولت ميں رہنے والے درخواست دہنده 
 پر الگو نہيں ہوتا ہے۔

فيصلے کا (ہاں
نوٹس تاريخ پيدائش 
کو ثابت کرنے کے 
ليے استعمال کيا جا 

 )سکتا ہے

اشت کی سہولت جہاں نگراں رہائشی نگہد
 :کا مالزم ہے

 
 دستخط شده خط

 OPWDD ،NYS DOH ،NYSنيو يارک شہر ميں واقع اور 
OMH يا ،NYC DOHMH الئسنس  والےے نکے ذريعہ چالئے جا
، سند يافتہ، يا فنڈ يافتہ رہائشی نگہداشت کی سہولت ميں کسی يافتہ

ايگزيکٹو سطح کے عہديدار کی طرف سے دستخط شده خط، جو اس 
سہولت ميں درخواست دہنده کی رہائش کو ثابت کرے۔ اس پر جمع 

دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں لکھی ہونی  60کرانے تاريخ سے 
زم کو ايجنسی کی نمائندگی کرنے اور مال اور الزمی طور پرچاہئے۔ 

IDNYC  اندراج کے مقام پر درخواست دہنده کے ساتھ جانے کی
صرف اس صورت ميں قابل کيا جاتا ہے جب نگراں  اجازت ملتی ہو۔

 بھی پيش کرے۔ IDسہولت سے جاری شده مالزم کی 

 ہاں

جہاں انفرادی نگراں درخواست دہنده کے 
سوشل سيکورٹی کے نمائندے کا 

 :ہے يابنده
 Social(سوشل سيکورٹی ايڈمنسٹريشن 

Security Administration, SSA (
کی جانب سے خط جو نمائنده يابنده کی 

 حيثيت کو ثابت کرتا ہو

SSA  کی جانب سے خط جس سے يہ ثابت ہوتا ہو کہ نگراں
درخواست دہنده کی سوشل سيکيورٹی کا نمائنده يابنده ہے۔ خط پر جمع 

خ سے ايک سال سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں کرانے کی تاري
 چاہئے ہونی

 ہاں 
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يا [جہاں نگراں ايسی تنطيم کا ايک مالزم 
جو درخواست دہنده کی ] ديگر نمائنده ہو

سوشل سيکورٹی کا نمائنده يابنده 
)Representtative Payee, RP (ہو: 
سوشل سيکورٹی ايڈمنسٹريشن کی ) 1(

ت کی حيثي RPجانب سے خط جس سے 
 ثابت ہوتی ہو؛

 اور
)2 (RP  تنظيم سے ايگزيکيٹو سطح کے

 عہديدار کی جانب سے خط

 ):دونوں مطلوب ہيں(دو خطوط 
 

)1 (SSA  کی طرف سے خط جس سے يہ ثابت ہو کہ تنظيم درخواست
دہنده کی سوشل سيکورٹی کا نمائنده يابنده ہے، جس پر جمع کرانے کی 

 اريخ نہ ہو؛ اورتاريخ سے ايک سال سے زياده پہلے کی ت
 

نمائنده يابنده تنظيم کی طرف سے کسی ايگزيکٹو سطح کے ) 2(
عہديدار کا دستخط شده ايک اضافی خط جس سے يہ ثابت ہوتا ہو کہ 

درخواست کے  IDNYCدرخواست دہنده کے ] يا نمائنده[اس کا مالزم 
بارے ميں تنظيم کی نمائندگی کرنے کا مجاز ہے۔ اس خط پر جمع 

دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں ہونی  60کرانے تاريخ سے 
مالزم کو تنظيم کی نمائندگی کرنے اور  اور الزمی طور پر چاہئے

IDNYC  اندراج کے مقام پر درخواست دہنده کے ساتھ جانے کی
صرف اس صورت ميں قبول کيا جاتا ہے جب نگراں  اجازت ملتی ہو۔

 ۔بھی پيش کرے IDتنظيم سے جاری شده مالزم کی 

کی  SSA(ہاں 
طرف سے خط 
تاريخ پيدائش کو 
ثابت کرنے کے 

ليے استعمال کيا جا 
 )سکتا ہے

کے دفتر برائے  NYSجہاں نگراں 
نشوونما سے متعلق معذوريوں ميں مبتال 

 کے محکمہ OPWDD) NYS(افراد 
کے دفتر برائے  DOH) ،NYS(صحت 

 NYCيا ) NYS OMH(ذہنی صحت 
محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت 

)NYC DOHMH ( يا ايسی ايجنسی يا
 ,OPWDDسہولت کا مالزم ہو جو 

NYS DOH, NYS OMH  ياNYC 
DOHMH  سے الئسنس يافتہ، تصديق

 :شده يا فنڈ يافتہ ہو
 دستخط شده خط

OPWDD, NYS DOH, NYS OMH يا NYC DOHMH  کے
ايگزيکيٹو سطح کے عہديدار يا ايسی ايجنسی يا سہولت کی جانب سے 

دستخط شده خط جو ان ايجنسيوں ميں سے کسی کے ذريعہ چالئی 
جاتی ہو، ان سے الئسنس يافتہ، تصديق شده يا فنڈ يافتہ ہو، جس سے 
ايجنسی يا سہولت سے درخواست دہنده کا رشتہ ثابت ہوتا ہو۔ اس پر 

دنوں سے زياده پہلے کی تاريخ نہيں  60رانے کی تاريخ سے جمع ک
مالزم کو ايجنسی کی نمائندگی کرنے  اور الزمی طور پرہونی چاہئے 

اندراج کے مقام پر درخواست دہنده کے ساتھ جانے کی  IDNYCاور 
صرف اس صورت ميں قابل کيا جاتا ہے جب نگراں  ۔اجازت ملتی ہو

 ۔بھی پيش کرے IDمالزم کی  ايجنسی يا سہولت سے جاری شده

 ہاں

 

ميں ترميم کی جاتی ہے تاکہ  6-10کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 10سيکشن 
 : اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

 
 ميعاد کا اختتام اور تجديد۔ 6-10 §

 
a)( IDNYC سال سے کم عمر کے  14، کارڈ درخواست کی منظوری کی تاريخ سے پانچ سال کے ليے موزوں ہوگا

 ۔لوگوں کو جاری کرده کارڈز کو چھوڑ کر جن کی اختتامی ميعاد درخواست کی منظوری کی تاريخ سے دو سال ہوگی
 

)b ( کسی فرد کے تجديد کارڈ حاصل کرنے کے واسطے، اس فرد کوIDNYC رڈ پيش کرنا ضروری ہے کا ايسا کا
دن سے زياده پہلے ختم نہ ہوئی ہو۔ اگر  60جو فعال ہو يا جس کی ميعاد تجديد کارڈ کے ليے درخواست کی تاريخ سے 

-6کارڈ پر درج پتہ درخواست دہنده کا موجوده پتہ نہيں ہے تو درخواست دہنده کو حسب اطالق اس ٹائٹل کے سيکشن 
 ئش ثابت کرنا ضروری ہے۔کے مطابق رہا 07-6يا  6-06 ,04

 
)c ( ايساIDNYC  دن سے زياده پہلے ختم ہو گئی ہو يا تو تجديد کے وقت  60کارڈ پيش کرنے واال فرد جس کی ميعاد

اہليت کے انہی تقاضوں کو ] نمٹا جائے گا[اس سے نئے درخواست دہنده کے بطور ] ،[پيش نہ کر پائے IDNYCايک 
 مطالبہ کيا جائے گا۔ پورا کرنے کا

 
ميں ترميم کی جاتی ہے تاکہ  6-11کے سيکشن  6کے باب  68۔ سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل 11سيکشن 

 : اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے

 



20 
 

§ 6-11 IDNYC کارڈ کی اہليتی معلومات کی رازداری۔ 
 

)]a ( ہر سہ ماہی پر ايک بارHRA  درخواست دہندگان کے ذريعہIDNYC  کارڈ کے ليے شناخت يا رہائش کو ثابت
کرنے کے ليے فراہم کرده ان ريکارڈوں کی نقول ضائع کر دے گا جو دو سالوں سے زائد مدت سے رکھی گئی ہيں، 

سوائے اس کے جہاں اس طرح کے ريکارڈوں کو جواز کے مقاصد کے مدنظر ثبوت کے بطور محفوظ رکھنے کا 
 قانونی تقاضا ہو۔

 
(b) 31 کو يا اس سے قبل،  2016مبر دسHRA  115-3انتظامی کوڈ کے سيکشن(h)  ميں بيان کرده رپورٹ ميں

کے مطابقريکارڈ کو برقرار رکھنے  (1)(e)115-3اکٹھا کرده ڈيٹا کا جائزه لے گا اور اس طرح کے کوڈ کے سيکشن 
طور پر بندوبست کيا جائے  کارڈ پروگرام کا مؤثر IDNYCکی مسلسل ضرورت کے سلسلے ميں تعين کرے گا تاکہ 

 کارڈ پروگرام سے متعلق ريکارڈوں کی برقراريت کے ليے پاليسی ميں مناسب تراميم کرے گا۔ IDNYCاور وه 
 

)c (ايسی صورت ميں کہ :(i) HRA  115-3انتظامی کوڈ کے سيکشن(e)(2)  کو يا اس  2016دسمبر  31کے مطابق
يہ تعين کرتا ہے کہ ريکارڈ برقرار رکھنے کی مزيد ضرورت نہيں ہے  HRA (ii)سے پہلے تعين نہيں کر پاتا ہے يا 

کارڈ کے ليے شناخت يا رہائش کو ثابت کرنے کے ليے فراہم کرده  IDNYCدرخواست دہنده کے ذريعہ  HRAتو پھر 
ھے ريکارڈوں کی اصل يا نقول کو درخواست کا جائزه لينے کے ليے درکار مدت سے زياده وقت تک برقرار نہيں رک

دسمبر  31کی ملکيت ميں موجود اس طرح کے کسی بھی ريکارڈ کو  HRAگا اور اس طرح کی تاريخ سے قبل 
کو يا اس سے پہلے، اس طرح کی تاريخ کو درخواست زير التوا رہنے کی صورت ميں درخواست کے سلسلے  2016

گا۔ اس تقسيم ميں مذکور کسی بھی چيز  ميں حتمی تعين ہو جانے کے بعد جتنی جلدی قابل عمل ہوگا ضائع کر ديا جائے
 کو ريکارڈوں کو برقرار رکھنے سے ممنوع قرار دينا الزم نہيں آئے گا جہاں اس طرح کے ريکارڈوں کو HRAسے 

 جواز کے مقاصد کے مدنظر ثبوت کے بطور برقرار رکھنا قانون کے ذريعہ مطلوب ہو۔
 

(d)] (a) ں اکٹھا کرده معلومات کے ساتھ قابل اطالق وفاقی اور رياستی کارڈ کے ليے درخواست دہندگان کے بارے مي
قانون کے ذريعہ زياده سے زياده قابل اجازت حد تک رازداری برتی جائے گی اور صرف اس صورت ميں افشاء کيا جا 

 :سکتا ہے
 

[(i)] (1)  اس معلومات کا تعلق جس فرد سے ہو اس کے ذريعہ، يا اگر اس طرح کا فرد نابالغ ہو يا بصورت ديگر
قانونی طور پر مجاز نہ ہو تو اس طرح کے افراد کے والدين يا قانونی سرپرست کے ذريعہ تحريری طور پر اجازت 

 دی گئی ہو؛
 

[(ii)] (2) مجاز دائره اختيار کے ذريعہ اس طرح کا آرڈر ديا گيا ہو؛ 
 

[(iii)] (3)  درخواست کننده سٹی ايجنسی کوIDNYC بندوبست کرنے يا اضافی فوائد، خدمات اور  اکارڈ پروگرام ک
، نگہداشت کے ليے درخواست دہنده کی اہليت کا تعين کرنے يا اس کی سہولت بہم پہنچانے کے محدود مقاصد کے ليے

بشرطيکہ اس طرح کا افشاء تمام قابل اطالق وفاقی اور رياستی رازداری کے قوانين اور ضوابط کے مطابق کيا گيا ہو 
اور مزيد اس تقاضے کے ساتھ مشروط کہ اس طرح کی معلومات کا کسی ديگر سرکاری ايجنسی يا اداره يا تيسرے 

 فريق کے سامنے دوباره افشاء نہيں کيا جائے گا؛ يا
 

v)][(i (4)  نفاذ قانون کی ايجنسی کو جو اس کا انتظام کرنے والی ايجنسی کو عدالتی پروانہ طلبی يا عدالتی وارنٹ پيش
 کرتی ہے۔

 
[(e)] (b) HRA  کرنے کے ليے درخواست دہند کے ذريعہ فراہم کرده ريکارڈ کی قسم کو ابت ثرہائش يا شناخت کو

IDNYC کارڈ کے درخواست فارموں پر ظاہر نہيں کرے گا۔ 
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کو فسخ کر ديا گيا ہے اور  12-6کے سيکشن  6کے باب  68سٹی آف نيو يارک کے رولز کے ٹائٹل   ۔12سيکشن 
 : شامل کيا گيا ہے تاکہ اسے درج ذيل طريقے سے پڑھا جائے 12-6ايک نيا سيکشن 

IDNYC  ثانوی جائزه کانفرنسيں اور تنسيخات۔ § 6-12کارڈ کی درخواستيں مسترد ہونے کے بعد 

)a ( جس کسی درخواست دہنده کوIDNYC  دنوں کے اندر  30کارڈ سے منع کر ديا گيا ہو وه انکار کے اجراء سے
IDNYC  کارڈ پروگرام کے پاس کمشنر کے متعين کرده انداز ميں جائزه کی درخواست جمع کروا کر کارڈ کے ليے

 ائزه کی درخواست کر سکتا ہے۔اپنی اہليت کے ثانوی ج

)b ( ثانوی جائزه ايک کانفرنس پر مشتمل ہوگا جس ميںIDNYC  پروگرام کے ايگزيکيٹو ڈائريکٹر کا قائم مقام
درخواست دہنده کی دستاويزات اور کارڈ کے ليے اہليت کا جائزه لے گا اور درخواست دہنده کو کارڈ کے ليے دوباره 

 ثانوی جائزے صرف خاص طور پر نامزد اندراج کے مراکز ميں پيش کيے جائيں گے۔  درخواست دينے کا موقع ہوگا۔

 

c)(  IDNYC  پروگرام درخواست دہنده کو جائزه کانفرنس کے ليے تاريخ، وقت اور مقام پيشکش کرے گا جو
ے ليے دنوں کے اندر ہوگا۔ اگر پيش کرده تاريخ، وقت اور مقام درخواست دہنده ک 30درخواست کی وصولی سے 

سہولت بخش نہيں ہيں تو پروگرام ہذا دوسری تاريخ، وقت اور مقام پتہ کرنے کے ليے درخواست دہنده کے ساتھ کام 
 دنوں کے اندر ہو جائے گی۔ 30کرے گا ليکن اس بات کی ضمانت نہيں دے سکتا ہے کہ کانفرنس درخواست سے 

 

)d(  اگر درخواست دہنده جائزه کانفرنس کے بعد دوباره درخواست دينے کا انتخاب کرتا ہے توIDNYC  کا عملہ
کانفرنس کے تعين سے  IDNYCبذريعہ ڈاک درخواست پر اپنے تعين کی بابت درخواست دہنده کو مطلع کرے گا۔ اگر 

واست کو تحريک دينے واال تعين درخواست پر دنوں کے اندر اپنا تعين جاری نہيں کرتا ہے تو پھر جائزه کی درخ 30
 حتمی فيصلہ بن جائے گا۔
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 
 تجزيہ / تصديق 

 کے مطابق (d)1043چارٹر سيکشن 
 
 

 کے اصولوں کی ترميم IDNYC: اصول کا عنوان

 HRA-18: حوالہ نمبر

 ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن: قانون ساز ايجنسی
 
 

کے تقاضے کے مطابق  (d)1043ميں تصديق کرتا ہوں کہ اس دفتر نے نيو يارک سٹی چارٹر کے سيکشن 
 :محولہ باال مجوزه اصول کا تجزيہ کيا ہے اور يہ کہ محولہ باال مجوزه اصول

 
)i (  منضبط کميونٹی يا کميونٹيز کے ليے ساده زبان ميں لکھا گيا ہے؛قابل فہم ہے اور عليحده 

 
)ii (  اصول کے بيان کرده مقصد کے حصول کے ساتھ ہم آہنگ عليحده منضبط کميونٹی يا کميونٹيز کے ليے

 تعميل کی الگتوں کو کم سے کم کرتا ہے؛ اور
 

)iii( الف ورزی کا ارتکاب، خالف ورزی کوئی تدارکی عرصہ فراہم نہيں کرتا ہے کيونکہ اس سے کسی خ
 ميں ردوبدل، يا خالف ورزی کے ساتھ وابستہ جرمانوں ميں ردوبدل نہيں ہوتا ہے۔

 
 

2018مئی  8   /s/ Geraldine Sweeney 
)Mayor’s Office of Operationsميئرز آفس آف آپريشنز (  تاريخ  
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 
DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 
NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 
 

 تصديق بمطابق

 (d)1043§چارٹر 

 

 کے اصولوں کی ترميم IDNYC: اصول کا عنوان

 HRA 043 2018: حوالہ نمبر

 ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن: قانون ساز ايجنسی

 

کے تقاضے کے  (d)1043ميں تصديق کرتا ہوں کہ اس دفتر نے نيو يارک سٹی چارٹر کے سيکشن   
 :مطابق محولہ باال مجوزه اصول کا جائزه ليا ہے اور يہ کہ محولہ باال مجوزه اصول

 
)i(  اس طرح سے تيار کيا گيا ہے کہ وه قانون کے اجازت دينے والے التزامات کے مقصد کو

 پورا کرے؛

)ii(  اطالق قوانين کے ساتھ متنازع نہيں ہے؛ديگر قابل 

)iii( عمل اور مناسب حد تک، اپنے بيان کرده مقصد کو حاصل کرنے کے ليے بہترين  قابل
 طريقے سے تيار کيا گيا ہے؛ اور

)iv(  قابل عمل اور مناسب حد تک، بنياد اور مقصد کے بيان پر مشتمل ہے جو اصول کی ايک
 تقاضے فراہم کرتا ہے۔واضح وضاحت اور اصول کے ذريعہ عائد کرده 

 

/s/ STEVEN GOULDEN    2018مئی  8: تاريخ  
 کارپوريشن کے کارگزار مشير

 

 
 
 


