 IDNYCدرخواست دہندہ کے لیے
دستاویزات سے متعلق رہنما
 IDNYCکارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ درج ذیل معیارات کی تکمیل کریں:
 .1دستاویزات کے کم از کم  4پوائنٹس جن میں کم از کم  3پوائنٹس شناخت کی تصدیق کے لیے اور کم از کم  1پوائنٹ  NYCمیں رہائش کی تصدیق کے لیے ہیں۔
 .2فراہم کردہ دستاویزات میں کم از کم  1پر تصویر ضرور ہو ،تاوقتیکہ درخواست دہندہ اور نگراں کے ساتھ نہ ہو۔
 .3جمع کردہ دستاویزات میں سے کم از کم  1پر تاریخ پیدائش شامل ہو۔
 IDNYC .4کارڈ کے لیے درخواست دہندہ کی عمر کم از کم  14سال ہونی چاہیے۔
کوئی بھی مدت ختم شدہ دستاویزات قبول نہیں کیے جائیں گے تاوقتیکہ خاص طور پر ذیل کا بیان نہ ہو۔

صرف اصل دستاویزات اور جاری کنندہ ایجنسی کے ذریعہ تصدیق شدہ کاپیاں ہی قبول کی جائیں گی؛ لیمنیشن کیے ہوئے دستاویزات صرف ایسی صورت میں
قبول کیے جائیں گے اگر وہ اصل میں لیمنیشن کی ہوئی حالت میں جاری کی گئی ہوں۔
ذیل میں ان دستاویزات کی فہست ہے جنہيں آپ اپنے  IDNYCکارڈ کی درخواست دینے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔
اضافی معلومات  IDNYCکی اس ویب سائٹ پر مل سکتی ہیں WWW.NYC.GOV/IDNYC
درخواست سے متعلق ہدایات کے لیے براہ کرم  IDNYCدرخواست کی پشت پر دیکھیں۔

چار ( )4پوائنٹ والے دستاویزات  -شناخت اور رہائش کا ثبوت

جاری ہے… دو ( )2پوائنٹ والے دستاویزات  -شناخت کا ثبوت

•ریاست نیویارک ( )NYSڈپارٹمنٹ آف موٹر وھیکلز ( )DMVکا ڈرائیور الئسنس یا
لرنرز پرمٹ موجودہ  NYCپتہ کے ساتھ۔ ایک میعاد ختم شدہ  NYS DMVالئسنس /
پرمٹ کو ایسی صورت میں قبول کیا جائے گا اگر اسے میعاد کے اندر والے  DMVعبوری
الئسنس  /پرمٹ کے ساتھ پیش کیا جائے جس پر یکساں شناختی نمبر ہوں۔
• NYS DMVکا غیر ڈرائیور شناختی کارڈ مع موجودہ  NYCپتہ۔ ایک میعاد ختم شدہ
 NYS DMVغیر ڈرائیور شناختی کارڈ کو ایسی صورت میں قبول کیا جائے گا اگر اسے
میعاد کے اندر والے  DMVشناختی کارڈ کے ساتھ پیش کیا جائے جس پر وہی شناختی نمبر
ہو جو کہ شناختی کارڈ پر ہے۔
•یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ڈرائیورز الئسنس یا غیر ڈرائیور شناختی کارڈ مع موجودہ
 NYCپتہ
• IDNYCکارڈ مع موجودہ گھر کا پتہ
• NYCپولیس ڈپارٹمنٹ ( )NYPDموجودہ  NYCپتے کے ساتھ پابندی والے ہینڈگن کا
الئسنس

•غیر ملکی ڈرائیور الئسنس (مشین سے پڑھا جاسکنے واال)
•غیر ملکی قومی شناختی کارڈ (مشین سے پڑھا جاسکنے واال)
•سوشل سیکیورٹی کارڈ
•امریکی  ITINتفویض کا خط
•امریکی یونیفارم والی سروسز کا شناختی کارڈ
• NYSایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پیشہ وارانہ  IDکارڈ
• NYCمحکمۂ تعلیم ( )DOEطالبعلم کی توثیق کا فارم (جو رہائش کو بھی ثابت
کرتا ہو)
• NYCسمر یوتھ ایمپالئمنٹ پروگرام ( )SYEPتصدیقی فارم (جو رہائش کو بھی ثابت
کرتا ہو)
• I-94فارم یو ۔ ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ذریعہ جاری کردہ مع تصویر
اور فنگرپرنٹ
• NYS DMVعبوری ڈرائیورز الئسنس ،لرنرز پرمٹ ،یا غیر ڈرائیور کا شناختی کارڈ
•فارم  I-797، I-797A، I-797Bیا  I-797Dپر منظوری کا نوٹس یو ایس سٹیزن شپ
اینڈ امیگریشن سروسز ( )USCISکے ذریعہ جاری

•امریکی پاسپورٹ یا امریکی پاسپورٹ کارڈ
•غیر ملکی پاسپورٹ (مشین سے پڑھا جانے واال)
•امریکی ریاست کا جاری کردہ ڈرائیور الئسنس یا لرنرز پرمٹ مع بالتصویر شناخت
•امریکی ریاست کا شناختی کارڈ
•امریکہ میں مستقل رہائش کا کارڈ (گرین کارڈ)
•امریکی شہریت /شہریت حاصل کرنے کا سرٹیفکٹ
•امریکی مرچنٹ میرینر کے اسناد
•یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ڈرائیورز الئسنس یا غیر ڈرائیور شناختی کارڈ بغیر موجودہ
گھر کا پتہ
• NYSڈپارٹمنٹ اف کریکشنز اینڈ کمیونٹی سپرویزن ( )DOCCSکا آفینڈر شناختی کارڈ
( 1سال کے اندر کی تاریخ)
• NYSیونیفائیڈ کورٹ سسٹم اٹارنی سیکیورر پاس شناختی کارڈ
•عام رسائی والے کارڈ (فعال ڈیوٹی ،سبکدوش ،یا ریزرو ملٹری اہلکار)
•امریکہ میں کام کرنے کا حالیہ پرمٹ
•امریکی قبائلی شناخت نامہ
• NYSالکٹرانک بینیفٹ ٹرانسفر ( )EBTکارڈ  CBIC/مع تصویر
• IDNYCکارڈ بغیر موجودہ گھر کا پتہ

ایک ( )1پوائنٹ والے دستاویزات  -شناخت کا ثبوت

تین ( )3پوائنٹ والے دستاویزات  -شناخت کا ثبوت

دو ( )2پوائنٹ والے دستاویزات  -شناخت کا ثبوت

•غیر ملکی پاسپورٹ (مشین سے نہ پڑھا جانے واال)
•میعاد ختم شدہ امریکی پاسپورٹ یا پاسپورٹ کارڈ ( 3سال تک کا مدت ختم شدہ؛
مشین سے پڑھا جاسکنے واال)
•میعاد ختم شدہ غیر ملکی پاسپورٹ ( 3سال تک کا مدت ختم شدہ؛ مشین سے پڑھا
جاسکنے واال)
•قونصلر کے ذریعہ شناختی کارڈ
• VAکے ذریعہ جاری کردہ امریکی سابق فوجی کا شناختی کارڈ
• VAکے ذریعہ جاری کردہ امریکی سابق فوجیوں کا صحت کا شناختی کارڈ
•امریکی وفاقی ،ریاستی ،یا مقامی انتظامیہ کے مالزمین کا شناختی کارڈ
•امریکی سند پیدائش
•امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ جاری کردہ ویزا

•غیر ملکی قومی شناختی کارڈ (بغیر مشین پڑھا جاسکنے واال)
•غیر ملکی سند پیدائش
•غیر ملکی فوجی کا باتصویر شناختی کارڈ
•غیر ملکی ڈرائیور الئسنس (بغیر مشین پڑھا جاسکنے واال)
•تعلیمی اداروں کا شناختی کارڈ :مڈل اسکول ،ہائی اسکول ،یونیورسیٹیوں ،کالج ،اور
سیکنڈری کے بعد والے اسکولز
•امریکی ہائی اسکول ،ہائی اسکول کے مساوی پروگرام ،یا امریکی سیکنڈری بعد کے
اسکول ،کالج ،یا یونیورسٹی سے ڈپلومہ
•ہائی اسکول یا سیکنڈری بعد کے ساکول ،کالج ،یا یونیورسٹی سے متعلق امریکی
اسکولی سند
• NYS EBTکارڈ بغیر تصویر کے
• NYC SYEPشناختی کارڈ
•امریکی یونین کا تصویری شناختی کارڈ
•مالزم ،کنسلٹنٹ ،یا بورڈ ممبران کا شناختی امریکہ میں واقع تنظیموں کی جانب سے
کارڈ بشمول پادری کی جانب سے شناختی کارڈ
•شادی ،سول یونین ،خانگی پارٹنرشپ یا طالق کی سند
•عمر رسیدہ اور معذور لوگوں کے لیے MTA MetroCard
• MTA Access-A-Rideشناختی کارڈ
• NYCکا پارک کے تفریحی مرکز کا رکنیتی کارڈ
•امریکی ووٹر رجسٹریشن کارڈ
•امریکی منتخب خدمات سے متعلق رجسٹریشن کارڈ
•میڈیکیئر کارڈ
•امریکی  ITINکارڈ
•آپ کے بچے کی امریکی سند پیدائش (جس میں درخواست دہندہ حقیقی والدین کے طور
پر درج ہوں)
• NYS OMHفسیلیٹی کا تصویری شناختی کارڈ

)IDNYC-1A (U

ایک ( )1پوائنٹ والے دستاویزات  -رہائش کا ثبوت
•کیبل ،فون ،یا افادہ جات کے بل یا اسٹیٹمنٹ ( تاریخیں  60دنوں کے اندر کی ہوں)
•موجودہ رہائشی جائیداد کی لیز یا ذیلی لیز
•مقامی پراپرٹی ٹیکس کا اسٹیٹمنٹ ( 1سال کے اندر کی تاریخ ہو)
•جائیداد کے مارگیج کی ادائیگی کی رسیدیں (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
•بینکنگ ،فائنانشیئل یا کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ بل ،اسٹیٹمنٹ یا نوٹس (تاریخ  60دنوں کے
اندر کی ہو)
•مالزمت کی تنخواہ کی رسید (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
•صحت کے ادارے سے اسٹیٹمنٹ ،بل ،یا ریکارڈ ( 1سال کے اندر کی تاریخ ہو)
•جیوری کا سمن یا ( NYSبشمول  NYCعدالتیں) یا وفاقی عدالتوں کے ذریعہ جاری کردہ
عدالتی فرمان (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
• IRSفارمز  ،W-2، 1099-MISC، 1095-A, 1095-Bاور ( 1095-Cفارم پر درج
ٹیکس سال کے بعد والے سال میں اپریل  15تک قابل قبول)
•جمع کرنے کے ثبوت کے ساتھ ٹیکس ریٹرن (جمع کرنے کی تاریخ سے  1سال کے اندر کی
تاریخ ہو)
• IRSیا  NYSڈپارٹمنٹ آف ٹیکزیشن اینڈ فائناس ( )DTFکے ذریعہ جاری کردہ خط یا
دستاویز
•بیمے کا بل ،اسٹیٹمنٹ یا ریکارڈ (گھر کے مالک کا ،زندگی کا ،کرایے دار کا ،آٹوموبائل،
صحت کا بیمہ ،تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
• NYCHAکی جانب سے خط (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
• NYCHAلیز کا ضمیمہ اور کرایے کا نوٹس (تاریخ  1سال کے اندر کی ہو)
• USPSپتے میں تبدیلی کی تصدیق (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
• NYC HPDسیکشن  8کرایے کا تجزیہ کا فارم (تاریخ  1سال کے اندر کی ہو)
•" HRAبجٹ کلکولیشن رپورٹ کی درخواست کے لیے ایک ردعمل" (تاریخ  60دنوں کے
اندر کی ہو)
• NYS OMHفسیلیٹی کا تصویری شناختی کارڈ
•امریکی  HHS/ORRکے ذریعہ جاری کردہ "ریلیز کی تصدیق" کا فارم (تاریخ  1سال کے
اندر کی ہو)
•امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ( )ICEآرڈر آف سپرویزن (تاریخ  1سال کے
اندر کی ہو)
• NYS DMVعبوری ڈرائیورز الئسنس ،لرنرز پرمٹ ،یا غیر ڈرائیور شناختی کارڈ
• NYS OPWDDکے ذریعہ جاری کردہ آموزشی معذوری کے فیصلے یا تعین کا نوٹس
(( )NODتاریخ  1سال کے اندر کی ہو)
•اقوام متحدہ ( )UNکے مندوبین اور ان کے خاندان کے لیے رہائش کی تصدیق کا خط
(تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
•ہیڈ اسٹارٹ ،ارلی لرن یا  NYC DOEکے کسی اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے والدین/
سرپرست کے لیے خط (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)۔ درخواست دہندہ کے لیے ضروری
ہے کہ وہ طالب علم سے رشتے کا ثبوت پیش کرے۔
•طلباء یا طالب علم کے والدین سرپرست کے لیے خط جو کسی پرائیوٹ یا کلیسائی حلقے
کے اسکول میں زیر تعلیم ہو (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)۔ اگر درخواست دہندہ طالب
علم کے والدین میں سے کوئی ہے تو اس کے لیے طالب علم کے ساتھ رشتے کا ثبوت فراہم
کرنا ضروری ہے۔
• ACSیا  ACSرضاعی نگہداشت کی ایجنسی کی جانب سے خط (تاریخ  60دنوں کے
اندر کی ہو)
• NYC DOEکے طالب علم کی توثیق کا فارم ( DOEکے اسکولوں میں دستیاب ہے)
• SYEPتصدیقی فارم
• NYCمیں ہوم لیس شیلٹر کی جانب سے خط جس میں یہ بیان ہونا الزمی ہے کہ
درخواست دہندہ  15دنوں تک پناہ گاہ میں رہا ہے اور پناہ میں مکینوں کو  30دنوں سے
زیادہ تک رہنے کی اجازت ہو)
•رہائشی نگہداشت کے ادارے کی جانب سے خط جو NYS OPWDD، NYS OMH،
 ،NYS DOHیا  NYC DOHMHکے ذریعہ چالئی جارہی ہو ،سند یافتہ ہو ،یا مالی
اعانت حاصل ہوتی ہو (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو)
زوجین اور ڈومیسٹک پارٹنرز :ایسے درخواست دہندگان جو اپنے نام سے مذکورہ باال
کوئی بھی دستاویز فراہم کرکے رہائش کا ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہوں ،وہ اپنے
زوج یا ڈومیسٹک پارٹنر کے نام کے ساتھ دستاویز اور یا تو ( )1شادی ،سول یونین ،یا
ڈومیسٹک پارٹنرشپ کی سند ،یا ( )2بچے کی سند پیدائش ،جس میں درخواست دہندہ
کے زوج یا ڈومیسٹک پارٹنر کے ساتھ رشتے کا بیان ہو ،پیش کرسکتے ہیں۔ درخواست
دہندہ کے لیے زوج یا ڈومیسٹک پارٹنر کی جانب سے مع دستخط ایک تصدیق نامہ پیش
کیا جانا چاہیے کہ وہ درخواست دہندہ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔

جاری ہے… ایک ( )1پوائنٹ والے دستاویزات  -بغیر گھر کا پتہ والے درخواست
دہندگان یا خانگی تشدد کے متاثرین کے لیے گھر کے پتے کے بغیر رہائش کا ثبوت
• NYCمیں موجود سٹی ایجنسی ،غیر منفعتی تنظیم ،یا مذہبی ادارے کی جانب سے
خط جو بے گھر لوگوں کو خدمات فراہم کرتی ہوں (تاریخ  30دنوں کے اندر کی ہو)۔
کارڈ پر کوئی پتہ درج نہیں ہوگا۔
• NYCمیں موجود سٹی ایجنسی ،غیر منفعتی تنظیم ،یا مذہبی ادارے کی جانب سے
خط جو خانگی تشدد کے متاثرین کو گھر کے پتے کے بغیر خدمات فراہم کرتی ہو (تاریخ
 30دنوں کے اندر کی ہو)۔ کارڈ پر کوئی پتہ درج نہیں ہوگا۔
• NYCکے ہسپتال یا ہیلتھ کلیکنک کے ذریعہ جاری کردہ خط (تاریخ  30دنوں کے اندر
کی ہو)۔

نگراں کا رشتہ – نگراں اور درخواست دہندہ کے درمیان رشتے کا ثبوت
درخواست دہندہ کے لیے شناخت ،بشمول تاریخ پیدائش کو ثابت کرنے واال کم از کم دو
ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ نگراں کم از کم  3پوائنٹس فراہم کرے
جو اس کی شناخت کو ثابت کرتا ہو ،جس میں تصویری شناخت بھی شامل ہے۔ ایسے
درخواست دہندگان کی عمریں ،جو ہر ایک دستاویز کو استعمال کرسکتے ہیں ،قوسین
میں دکھائی گئی ہیں۔
•درخواست دہندہ کی سند پیدائش ( 21سال اور کم)
•گود لینے کا حکمنامہ ،گود لینے کی سند ،یا  NYS DOHکی گود لینے سے متعلق رپورٹ
( 21سال اور کم)
• ،NYC DOHMHاور  NYS OTDAکے ذریعہ جاری کردہ ،والدین کے اعتراف کا فارم
( 21سال اور کم)
• ACSیا  ACSرضاعی نگہداشت کی ایجنسی کی جانب سے خط ( 21سال اور کم)
•والدیت  /تعلق فرزندی سے متعلق عدالتی فرمان ( 21سال اور کم)
•درخواست دہندہ کی سند پیدائش اور سوتیلے والدین کی شادی ،سول یونین ،یا
ڈومیسٹک پارٹنرشپ کی سند ( 21سال اور کم)
•امریکی  HHS/ORRکے ذریعہ جاری کردہ "ریلیز کی تصدیق" کا فارم( 21سال اور کم)
•غیر ملکی عدالت کا فرمان جس میں نگراں کو درخواست دہندہ کا قانونی سرپرست
مقرر کیا گیا ہو ( 21سال اور کم)
•غیر ملکی عدالت کا فرمان جس میں نگراں کو درخواست دہندہ کا قانونی سرپرست،
متولی یا محافظ مقرر کیا گیا ہو (کوئی بھی عمر)
• NYS OPWDDکے ذریعہ جاری کردہ آموزشی معذوری کے فیصلے یا تعین کا نوٹس
(( )NODکوئی بھی عمر)
•رہائشی نگہداشت کی فیسیلیٹ کی جانب سے خط (تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو؛
کوئی بھی عمر)
• SSAکی جانب سے خط جس میں نگراں فرد کو درخواست دہندہ کا نمائندہ وصول
کنندہ مقرر کیا گیا ہو (تاریخ  1سال کے اندر کی ہو؛ کوئی بھی عمر)
• SSAکی جانب سے خط جس میں کسی تنظیم کو درخواست دہندہ کا نمائندہ وصول
کنندہ مقرر کیا گیا ہو (تاریخ  1سال کے اندر کی ہو) اور تنظیم کی جانب سے ایک خط
جس میں مالزم /نمائندے کو درخواست دہندہ کی نمائندگی کرنے کی اجازت ہو
(تاریخ  60دنوں کے اندر کی ہو؛ کوئی بھی عمر)

سابق فوجی والی حیثیت کا ثبوت (آپ کو صرف ایک کی ضرورت ہے)
• :DD 214سرگرم ڈیوٹی سے چھوڑنے یا ڈسچارج کرنے کی سند
•( DD 2ریٹائرڈ) :یو ایس انفارمڈ سروسز کا شناختی کارڈ (ریٹائرڈ)
• :VIC/VHICویٹرنز افیئرز ہاسپٹل کا شناختی کارڈ
• :NGB-22نیشنل گارڈ بیور کی عالحدگی اور سروس کے ریکارڈ سے متعلق رپورٹ
• NYS DMVکا ڈرائیورز الئسنس یا غیر ڈرائیور شناۃ نامہ مع سابق فوجی کا عہدہ
• IDNYCکارڈ مع سابق فوجی کا عہدہ
•میئرز آفس آف ویٹرنز افیئرز ( )MOVAکی جانب سے ملٹری سروس کی توثیق سے
متعلق تصدیق

ڈپارٹمنٹ آف پروبیشن
• DOPکالئنٹس کسی بھی  IDNYCانرولمنٹ سنٹر میں  DOPتصدیق فارم کے ساتھ
درخواست دے سکتے ہیں جو کہ  NYCکے کسی  DOPمرکز سے حاصل کی جاسکتی ہے

ایک ( )1پوائنٹ والے دستاویزات  -بغیر گھر کا پتہ والے درخواست دہندگان یا
خانگی تشدد کے متاثرین کے لیے گھر کے پتے کے بغیر رہائش کا ثبوت
•"کیئر آف لیٹر" جو ایسے غیر منفعتی یا مذہبی ادارے کے ذریعہ جاری کیا گیا ہو جو NYC
میں بے گھر افراد یا خانگی تشدد کے متاثرین کی خدمت کرتا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اس
ادارے کو ابھی سٹی سے مالی امداد ملتی ہو خط میں الزمی طور پر یہ مذکور ہو کہ
درخواست دہندہ کو اس ادارے سے گزشتہ  60دنوں کے اندر خدمات ملی ہیں اور وہ ڈاک
کے مقاصد کے لیے ادارے کا پتہ استعمال کرسکتا ہے ( 14دنوں کے اندر کی تاریخ ہو)۔ کارڈ
پر پتہ "کیئر آف" تنظیم کا ہو۔

،Bill de Blasio
میئر

