
گواھی والد / قیم قانونی

برای متقاضیان سنین بین 10 تا 13 سال

شماره IDNYC من:

نوع درخواست - یکی را انتخاب کنید

12. شماره تماس اضطراری را روی کارت مشخص کنید (الزامی):
- - تلفن: 

نام خانوادگینام

امضای مراقبامضای والد / قیم قانونی

// M MDDYYYY

آدرس

11. پالک
      و خیابان:

شھر:

شھرک ( یکی را عالمت بزنید):

زیپ کد: ایالت:

BRONXBROOKLYNQUEENSSTATEN ISLAND

N Y
آپارتمان پالک / طبقھ / سوئیت / واحد / اتاق 

MANHATTAN

اگر نمی خواھید آدرس روی کارتتان درج شود، اینجا  را عالمت بزنید.

تاریخ امروز

لطفاً بھ وضوح چاپ شود

- -

13. نام (ھای) کوچک:

15. نام (ھای) خانوادگی:

14. نام میانی یا حروف اول:

مراقب

ایمیل/تلفن شما صرفاً برای اھداف درون سازمانی استفاده خواھد شد

1. نام (ھای) کوچک:

3. نام (ھای) خانوادگی:

2. نام میانی یا حروف اول:

اطالعات متقاضی

// M MDDYYYYچند رنگ خاکستریسبزآبیمشکیفندقیقھوه ای

- -
ایمیل/تلفن شما صرفاً برای اھداف درون سازمانی استفاده خواھد شد

مشخص نشده استزناینچپا مرد

4. تاریخ تولد:

6. قد:

9. تلفن:8. ایمیل:

5. رنگ چشم

7. جنسیت:

17. تلفن:16. ایمیل:

18 الف. اینجانب شھادت می دھم کھ والد یا قیم قانونی متقاضی ھستم؛ متقاضی در شھر نیویورک 
زندگی می کند؛ و اینکھ کلیھ مدارک ارسالی و اظھارات مندرج در این فرم تا آنجا کھ اطالع دارم 

درست و صحیح است. ھمچنین گواھی می کنم کھ با امضای این فرم، موافقت می کنم کھ تحقیقاتی از 
سوی شھر نیویورک برای تأیید و تصدیق ھریک از اطالعات ارسالی صورت پذیرد. اینجانب مطلع 
ھستم کھ تحقیقات مذکور ممکن است شامل دسترسی IDNYC بھ بعضی از اطالعات متقاضی و/یا 

خود من شود کھ از وزارت خدمات اجتماعی شھر نیویورک یا سایر نھادھای شھری ارائھ می گردد؛ کھ 
از جملھ این اطالعات عبارت است از اطالعات مربوط بھ کمک ھای عمومی.

18 ب. اینجانب شھادت می دھم کھ مراقب متقاضی ھستم؛ متقاضی در شھر نیویورک زندگی می کند؛ و 
اینکھ کلیھ مدارک ارسالی و اظھارات مندرج در این فرم تا آنجا کھ اطالع دارم درست و صحیح است. 
ھمچنین گواھی می کنم کھ با امضای این فرم، موافقت می کنم کھ تحقیقاتی از سوی شھر نیویورک برای 

تأیید و تصدیق اطالعات ارسالی در خصوص ھویت و/یا محل سکونت من صورت پذیرد. اینجانب مطلع 
ھستم کھ تحقیقات مذکور ممکن است شامل دسترسی IDNYC بھ بعضی از اطالعات من شود کھ از 

وزارت خدمات اجتماعی شھر نیویورک یا سایر نھادھای شھری ارائھ می گردد؛ کھ از جملھ این اطالعات 
عبارت است از اطالعات مربوط بھ کمک ھای عمومی.

تأیید شدن درخواست بستگی بھ کافی بودن
و مشروعیت اسناد ارسالی دارد.

IDNYC درخواست

گواھی مراقب کھ والد یا قیم قانونی متقاضی نیست

Farsi

X (نه مرد نه زن)

درخواست جدید:

مبلغ مذکور را می توانید بھ صورت آنالین قبل از ارائھ این فرم درخواست پرداخت نمایید. جھت پرداخت حضوری، الزم است فرم درخواست جاری را بھ یکی از مراکز ثبت نام 
IDNYC واقع در دفاتر وزارت دارایی تسلیم نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر از www.nyc.gov/idnyc دیدن کنید.)

(الزم است کارت قدیمی IDNYC بھ مرکز ثبت نام تحویل داده شود.) بھ روزرسانی کارت: باید اطالعات روی کارتم را بھ روزرسانی کنم. 

تمدید: (کارت ظرف 60 روز منقضی می شود یا کمتر از 6 ماه قبل منقضی شده است.)

تعویض کارت: گم شده/دزدیده شده/آسیب دیده/ازبین رفتھ (10 دالر ھزینھ تعویض کارت است، مگر اینکھ متقاضی یک درخواست شمول استثنا بھ علت تنگای مالی را امضا کند. 

درخواست مجدد: (من ھیچ گاه کارتی دریافت نکردم و باید دوباره درخواست دھم.)
.IDNYC کارت بیش از 6 ماه قبل منقضی شده است.اولین درخواست

10. ارجحیت زبانی (ازجملھ زبان اشاره آمریکایی (ASL)) حداکثر تا 2 مورد:

OFFICIAL 
USE ONLY

C/O:
Date:

Print Initials: NAME OF CARE-OF ORGANIZATION
Omit Address 
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برای درخواست کارت IDNYC، داشتن معیارھای زیر الزامی است:

Eric Adams
شھردار

IDNYC دستورالعمل ھای مربوط بھ درخواست

یکسانی نام ھا

متقاضیان سنین بین 10 تا 13 سال

متقاضیان دچار ناتوانی و فاقد مدرک شناسایی عکس دار یا سند احراز محل سکونت

کلیھ متقاضیانی کھ ھمراه با مراقب درخواست می دھند 

سکونت برای متقاضیان بی خانمان یا بازماندگان خشونت خانگی

IDNYC تمدید کارت

1. حداقل 4 امتیاز مدارک، کھ شامل 3 امتیاز احراز ھویت و حداقل 1 امتیاز احراز محل سکونت می شود.
2. حداقل یکی از مدارک ارسالی باید عکس دار باشد، مگر اینکھ متقاضی یک ھمراه مراقب داشتھ باشد.

3. حداقل یکی از مدارک ارسالی باید دارای تاریخ تولد باشد.
مدارک تاریخ اعتبار گذشتھ قابل قبول نخواھد بود، مگر اینکھ در "راھنمای مدرک IDNYC" بھ نحو خاصی قید شده باشد.

فقط اصل مدارک و کپی ھایی کھ از سوی نھاد صادرکننده تأیید شده باشد قابل قبول است؛ مدارک لمینت دار تنھا در صورتی پذیرفتھ می شود کھ اصل آن از ابتدا بھ صورت لمینت دار صادر 
شده باشد.

اسامی قید شده در تمامی مدارک شما باید با یکدیگر مطابقت داشتھ باشند. نام قید شده بر روی درخواست IDNYC شما باید ھمان نامی باشد کھ بر روی اصلی ترین مدرک تأیید ھویت شما قید شده 
است (مثل گذرنامھ، گواھینامھ رانندگی، گواھی تولد، کارت شناسایی کنسولی و دیگر موارد)، مگر اینکھ حکم دادگاھی مبنی بر تغییر نام، سند ازدواج یا دیگر اسناد صادر شده دولتی را داشتھ باشید 
کھ در آنھا نام بھ نحوی قانونی تغییر کرده باشد. چنانچھ متقاضی دو مدرک شناسایی ارائھ دھد کھ ارزش امتیازی آنھا یکسان باشد، در فرم درخواست IDNYC باید نام مدرکی کھ عکس دار است قید 

شود.

متقاضیانی کھ ھمراه مراقب درخواست می دھند باید حداقل 2 امتیاز از مدارک احراز ھویت داشتھ باشند، از جملھ تاریخ تولد. ھمچنین متقاضی و مراقب ملزم بھ ارائھ مدرکی دال بر "نسبت مراقب" 
ھستند کھ در بخش مربوط بھ مراقبان در "راھنمای مدرک IDNYC" آمده است. فرد مراقب ملزم بھ ارائھ 3 امتیاز برای مدارک احراز ھویت است، از جملھ مدرک شناسایی عکس دار. اگر متقاضی 
فاقد مدرک احراز محل سکونت باشد و ھمراه با مراقب زندگی کند، مراقب می تواند با یکی از مدارک سکونت کھ در "راھنمای مدرک IDNYC" ذکر شده است محل سکونت خود را محرز نموده و 

شھادت دھد کھ متقاضی با وی سکونت دارد. کلیھ مراقبان موظف ھستند فرم درخواست IDNYC را امضا کنند. کارمندانی کھ بھ عنوان مراقب فعالیت دارند ملزم بھ ارائھ کارت کارمندی خود می
 باشند.

متقاضیانی کھ در مراکز بی خانمان ھا زندگی می کنند می توانند نامھ ای را کھ حاوی آدرس آن مرکز است ارائھ دھند، و قید کنند کھ حداقل 15 روز در آنجا اقامت داشتھ اند و اینکھ مرکز مذکور اجازه 
اقامت 30 روزه را در آنجا بھ افراد می دھد. آدرس مرکز بی خانمان ھا روی کارت درج خواھد شد. متقاضیانی کھ فاقد آدرس خانھ ھستند یا از بازماندگان یک خشونت خانگی بھ حساب می آیند الزم است 

مدرکی را دال بر سکونت در شھر نیویورک ارائھ دھند، اما می توانند یکی از سازمان ھای غیرانتفاعی یا نھاد مذھبی را نیز بھ عنوان محل سکونت معرفی کنند کھ آدرس آنجا بھ عنوان آدرس واسطھ  
متقاضی بر روی کارت درج خواھد شد؛ یا اینکھ، آدرس از کارت حذف گردد. کارت ھای IDNYC کھ فاقد آدرس ھستند یا آدرس واسطھ روی آنھا درج شده است ممکن است در بعضی مواقع و برای 

بعضی جاھا پذیرفتھ نشود.
متقاضیانی کھ مدرکی دال بر عضویت در "برنامھ محرمانگی آدرس NYS" ارائھ می دھند یا در یکی از مراکز بازماندگان خشونت ھای خانگی شھر نیویورک سکونت دارند نیز ملزم بھ ارائھ مدرکی 

جھت احراز سکونتشان در شھر نیویورک ھستند. کارت IDNYC آنھا ممکن است حاوی شماره صندوق پستی یا فاقد آدرس باشد.

متقاضیان مبتال بھ ناتوانی در ھر سنی کھ ھستند اگر فاقد مدرک شناسایی عکس دار یا سند احراز محل سکونت باشند در صورتی می توانند درخواست دھند کھ مراقبی ھمراه آنھا باشد و مراقب بتواند 
مدرکی را دال بر نسبت خود با متقاضی ارائھ دھد. مراقبان واجد شرایط برای متقاضیان در کلیھ سنین عبارتند از: کارمندان رسمی "دفتر افراد مبتال بھ ناتوانی ھای رشدی در ایالت نیویورک" 

 ،(NYC DOHMH) سازمان بھداشت و سالمت روانی شھر نیویورک ،(NYS OMH) مرکز سالمت روانی ایالت نیویورک ،(NYS DOH) سازمان سالمت ایالت نیویورک ،(OPWDD)
اداره خدمات کودکان (ACS)، یک سازمان سرپرستی ACS منتصب، یا یکی از ارائھ دھندگان خدمات NYS DOH ،OPWDD یا NYC DOHMH، از جملھ کارمندان مراکز خدمات سکونتی 

 OPWDD یا تحت گواھی، مجوز یا حمایت مالی مراکز مذکور؛ افرادی کھ ھمراه متقاضی ساکن ھستند و بھ تشخیص NYC DOHMH یا NYS DOH ،NYS OMH ،OPWDD زیر نظر
مبتال بھ نوعی ناتوانی رشدی می باشند؛ یا گیرنده وجھ نماینده تأمین اجتماعی متقاضی.

حداقل سن برای درخواست کارت IDNYC ده (10) سال است. کلیھ متقاضیان بین 10 تا 13 سال الزم است ھمراه با مراقب درخواست دھند، و مراقب فرم درخواست را امضا می کند. ملزم بھ 
ارائھ شماره تماس اضطراری ھستند و می توانند آدرس را از کارت حذف کنند.

برای کارت ھای IDNYC می توانید از 60 روز قبل از  تاریخ انقضای کارت درخواست کنید. مدت زمان تمدید از 60 روز قبل از انقضای کارت شروع و 6 ماه بعد بھ پایان می رسد. فردی کھ بیش از 
6 ماه بعد از انقضا کارت درخواست کارت کند، بھ عنوان متقاضی جدید محسوب می شود. لطفاً برای دریافت راھنمایی دررابطھ با تمدید کارت، بھ مرکز ثبت نام  IDNYC مراجعھ کنید.

کارت ھای تعویضی 
ھزینھ درخواست صدور کارت مجدد بھ دلیل گم شدن، دزدیده شدن یا آسیب دیدن کارت 10 دالر است، مگر اینکھ متقاضی یک درخواست شمول استثنا بھ علت تنگای مالی را امضا کند یا سندی رسمی 

دال بر بھ سرقت رفتن کارت دراختیار داشتھ باشد. وجھ تعویض کارت باید بھ صورت حضوری در یکی از مراکز ثبت نام مالی اداره IDNYC پرداخت شود.




