دليل وثائق المتقدمين للحصول على
بطاقة ُهوية مدينة نيويورك ()IDNYC

يجب أن تستوفي المعايير التالية للتقدم بطلب للحصول على بطاقة ُهوية مدينة نيويورك (:)IDNYC
 41.1نقاط على األقل من الوثائق مع  3نقاط على األقل تثبت الهوية ونقطة واحدة على األقل تثبت اإلقامة في مدينة نيويورك.
2.2يجب أن تحتوي وثيقة واحدة على األقل من الوثائق المقدمة على صورة شخصية ،ما لم يرافق ولي األمر ُمقدم الطلب.
3.3يجب أن تحتوي وثيقة واحدة على األقل من الوثائق المقدمة على تاريخ الميالد.
عاما على األقل للتقدم بطلب للحصول على بطاقة ُهوية مدينة نيويورك (.)IDNYC
4.4يجب أن يكون سن ُمقدم الطلب ً 14
لن يتم قبول أي وثائق منتهية الصالحية ما لم يرد ذكرها أدناه على وجه التخصيص.

أساسا في حالة مغلفة.
لن يتم قبول سوى الوثائق األصلية والنسخ الموثقة من الوكالة التي أصدرتها؛ لن يتم قبول الوثائق المغلفة إال إذا صدرت
ً
في ما يلي قائمة بالوثائق التي يمكنك استخدامها لتقديم طلب الحصول على بطاقة ُهوية .IDNYC
يمكنك العثور على معلومات إضافية على موقع  IDNYCاإللكتروني WWW.NYC.GOV/IDNYC

لالطالع على تعليمات تقديم الطلبُ ،يرجى مطالعة الجزء الخلفي من طلب الحصول على بطاقة ُهوية .IDNYC

الهوية واإلقامة
وثائق ألربع نقاط  -إثبات ُ

موضحا
•رخصة قيادة أو رخصة متعلم صادرة من إدارة المركبات ( )DMVبوالية نيويورك
ً
ٍ
منته إذا تم
سيقبل تصريح/إذن NYS DMV
بها العنوان الحالي في مدينة نيويوركُ .
الهوية.
تقديمه مع تصريح/إذن  DMVمؤقت يحمل نفس رقم بطاقة ُ
•بطاقة ُهوية  NYS DMVغير الرخصة مدون عليها العنوان الحالي في مدينة نيويورك.
ستُ قبل بطاقة ُهوية  NYS DMVمنتهية غير رخصة القيادة إذا تم تقديمه مع بطاقة
الهوية.
الهوية باعتبارها بطاقة ُ
ُهوية  DMVمؤقتة تحمل نفس رقم بطاقة ُ
•رخصة قيادة أو بطاقة ُهوية صادرة من وزارة الخارجية األمريكية مدون عليها العنوان
الحالي في مدينة نيويورك
•بطاقة ُهوية  IDNYCمدون عليها العنوان الحالي
•ترخيص مسدس مقيد صادر من دائرة الشرطة بمدينة نيويورك ( )NYPDمدون عليه
العنوان الحالي بمدينة نيويورك

الهوية
وثائق لثالث نقاط  -إثبات ُ

•جواز سفر أمريكي أو بطاقة جواز سفر أمريكي
آليا)
•جواز سفر أجنبي (قابل للقراءة ً
•رخصة قيادة من إحدى الواليات األمريكية أو بطاقة ُهوية لرخصة متعلم تحتوي على
صورة شخصية
•بطاقة هوية صادرة من إحدى الواليات األمريكية
•بطاقة اإلقامة الدائمة األمريكية (البطاقة الخضراء)
•شهادة التجنس/المواطنة األمريكية
•أوراق اعتماد البحرية التجارية األمريكية
•رخصة قيادة أو بطاقة ُهوية صادرة من وزارة الخارجية األمريكية مدون عليها العنوان
الحالي
جان ُمطلق سراحه صادرة من وزارة اإلصالح وشؤون المجتمع بوالية
•بطاقة ُهوية ٍ
نيويورك ( )DOCCSعلى أن تكون (مؤرخة في غضون عام واحد)
•بطاقة ُهوية ترخيص الدخول اآلمن الصادرة من محامي نظام المحاكم الموحد بمدينة
نيويورك
حاليا ،أو المتقاعدين ،أو العسكريين
•بطاقة الوصول المشتركة (لألفراد في الخدمة ً
االحتياطيين)
•تصريح العمل األمريكي الحالي
الهوية القبلية األمريكية
•بطاقة ُ
•بطاقة اإلعانة اإللكترونية (/)EBTبطاقة ُهوية اإلعانات العامة الصادرة من والية
نيويورك المحتوية على صورة شخصية
•بطاقة ُهوية  IDNYCمدون عليها العنوان الحالي

الهوية
وثائق لنقطتين  -إثبات ُ

آليا)
•جواز سفر أجنبي (غير قابل للقراءة ً
•جواز سفر أمريكي أو جواز سفر أجنبي منتهي الصالحية (انتهت صالحيته منذ مدة تصل
إلى  3سنوات؛ قابل للقراءة آليا)
•جواز سفر أجنبي منتهي الصالحية (انتهت صالحيته منذ مدة تصل إلى  3سنوات؛ قابل
للقراءة آليا)
•بطاقة ُهوية قنصلية
•بطاقة ُهوية محاربين قدماء أمريكية صادرة من وزارة شؤون المحاربين القدماء
•بطاقة ُهوية صحة محاربين قدماء أمريكية صادرة من وزارة شؤون المحاربين القدماء
•بطاقة ُهوية لموظف بالحكومة الفيدرالية أو بالحكومة التابعة للوالية أو بالحكومة المحلية
األمريكية
•شهادة ميالد أمريكية
•تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية األمريكية

الهوية
تتمة ...وثائق لنقطتين  -إثبات ُ

آليا)
•رخصة قيادة أجنبية (قابلة للقراءة ً
آليا)
•بطاقة ُهوية وطنية أجنبية (قابلة للقراءة ً
•بطاقة الضمان االجتماعي
•خطاب تفويض لرقم تعريف دافع الضرائب الشخصي األمريكي
•بطاقة ُهوية خاصة بالخدمات النظامية األمريكية
•بطاقة ُهوية مهنية صادرة من وزارة التعليم بوالية نيويورك
أيضا كإثبات
(يقدم ً
•نموذج التحقق من الطالب صادر من وزارة التعليم بوالية نيويورك ُ
لإلقامة)
أيضا
(يقدم ً
•نموذج التحقق الخاص ببرنامج توظيف الشباب الصيفي بوالية نيويورك ُ
كإثبات لإلقامة)
•نموذج  I-94الصادر من وزارة األمن الداخلي األمريكية مع صورة شخصية ودليل بصمات
األصابع
•رخصة قيادة أو رخصة متعلم صادرة من إدارة المركبات ( )DMVبوالية نيويورك،
أو بطاقة ُهوية
•إشعار الموافقة على النموذج  I-797أو  I-797Aأو  I-797Bأو  I-797Dالصادر من إدارة
خدمات الهجرة والجنسية األمريكية

الهوية
وثائق لنقطة واحدة  -إثبات ُ

آليا)
•بطاقة ُهوية وطنية أجنبية (غير قابلة للقراءة ً
•شهادة ميالد أجنبية
•بطاقة ُهوية عسكرية أجنبية تحتوي على صورة شخصية
آليا)
•رخصة قيادة أجنبية (غير قابلة للقراءة ً
•بطاقة ُهوية لمؤسسة تعليمية :المدارس اإلعدادية والمدارس الثانوية والجامعات
والكليات والمدارس ما بعد المرحلة الثانوية
•دبلوم من مدرسة ثانوية أمريكية أو برنامج معادل لمدرسة ثانوية ،أو دبلوم بعد المرحلة
الثانوية ،أو دبلوم من كلية ،أو دبلوم من جامعة
•سجل مدرسي لمدرسة أمريكية من مدرسة ثانوية أو مدرسة ما بعد المرحلة الثانوية أو
كلية أو جامعة
•بطاقة اإلعانة اإللكترونية ( )EBTبوالية نيويورك بدون صورة شخصية
•بطاقة ُهوية خاصة ببرنامج توظيف الشباب الصيفي بمدينة نيويورك
•بطاقة ُهوية بها صورة شخصية خاصة بنقابة أمريكية
•بطاقة ُهوية أو مستشار أو عضو مجلس إدارة صادرة من مؤسسة كائنة في الواليات
المتحدة ،بما في ذلك بطاقة ُهوية رجال الدين
•شهادة الزواج أو االقتران المدني أو المعاشرة أو الطالق
•بطاقة المترو الخاصة بهيئة النقل ( )MTAلكبار السن ولألشخاص ذوي اإلعاقة
•بطاقة ُهوية خدمة االنتقال عبر وسائل النقل العام ( )Access-A-Rideالخاصة بهيئة
النقل ()MTA
•بطاقة عضوية مركز أنشطة االستجمام والترفيه بحدائق مدينة نيويورك
•بطاقة تسجيل الناخب األمريكي
•بطاقة تسجيل الخدمة االختيارية األمريكية
•بطاقة برنامج الرعاية الطبية Medicare
•بطاقة رقم تعريف دافع الضرائب الشخصي األمريكية
•شهادة الميالد األمريكية الخاصة بطفلك (يجب إدراج ُمقدم الطلب باعتباره األب الوالد)
•بطاقة ُهوية بصورة شخصية لمنشأة مكتب الصحة العقلية بوالية نيويورك

)IDNYC-1A (A

وثائق لنقطة واحدة  -إثبات اإلقامة
يوما)
•فاتورة كابل أو هاتف أو مرفق (مؤرخة في غضون ً 60
•عقد إيجار أو إيجار من الباطن للممتلكات السكنية
(مؤرخا في غضون عام واحد)
•بيان الضرائب الملكية المحلية
ً
يوما)
•إيصال دفع رهن الملكية
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
يوما)
•كشف حساب بنكي أو مالي أو بطاقة ائتمان
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
يوما)
•كعب دفع العمل
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
(مؤرخا في غضون عام واحد)
•كشف حساب أو فاتورة أو سجل من مؤسسة صحية
ً
(شامال محاكم
•أمر استدعاء من هيئة المحلفين أو أمر قضائي صادر من والية نيويورك
ً
يوما)
الوالية) أو من محكمة فيدرالية
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
•نموذج مصلحة الضرائب  W-2و 1099-MISCو 1095-Aو 1095-Bو1095-C
(يقبل حتى  15أبريل من السنة التالية للسنة الضريبية على النموذج)
ُ
(مؤرخا في غضون عام واحد من تاريخ التعبئة)
•إقرار ضريبي مع إثبات بالتعبئة
ً
•خطاب أو وثيقة صادرة من مصلحة الضرائب أو وزارة الضرائب والمالية بوالية نيويورك
(مؤرخا في غضون عام واحد)
ً
•فاتورة أو كشف حساب أو سجل التأمين (الخاصة بصاحب المنزل أو بالحياة أو بالمستأجر
يوما)
أو بالسيارة أو بالتأمين الصحي ،مؤرخة في غضون ً 60
يوما)
•خطاب من هيئة اإلسكان بمدينة نيويورك ()NYCHA
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
(مؤرخا في غضون
•ملحق استئجار وإشعار اإليجار من هيئة اإلسكان بمدينة نيويورك
ً
عام واحد)
يوما)
•تأكيد تغيير العنوان من الخدمات البريدية األمريكية
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
•نموذج التوقف عن دفع اإليجار الخاص بالقسم الثامن لوزارة صيانة اإلسكان وتطويره
(مؤرخا في غضون عام واحد)
بوالية نيويورك
ً
(مؤرخا في غضون
•"الرد على طلب تقرير حساب الميزانية" الخاص بإدارة الموارد البشرية
ً
يوما)
ً 60
•بطاقة ُهوية بصورة شخصية لمريض مقيم في منشأة مكتب الصحة العقلية بوالية
نيويورك
•نموذج "التحقق من اإلفراج" الصادر من وزارة والصحة والخدمات اإلنسانية  /مكتب
(مؤرخا في غضون عام واحد)
إعادة توطين الالجئين األمريكي
ً
(مؤرخا في غضون
•طلب إشراف من اإلدارة التنفيذية للهجرة والجمارك األمريكية
ً
عام واحد)
•رخصة قيادة أو رخصة متعلم مؤقتة أو بطاقة ُهوية صادرة من إدارة المركبات ()DMV
بوالية نيويورك
•إشعار بإقرار أو تحديد إعاقة النمو صادر من مكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي إعاقة
(مؤرخا في غضون عام واحد)
نمو
ً
يوما)
•خطاب تأكيد اإلقامة لدبلوماسيي األمم المتحدة وذويهم
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
•خطاب للوالد/الوصي القانوني على الطفل الملتحق لبرنامج  Head Startأو Early
يوما).
أي مدرسة تابعة لوزارة التعليم بوالية نيويورك
ً
 Learnأو ّ
(مؤرخا في غضون ً 60
يجب على ُمقدم الطلب تقديم ما يثبت العالقة بالطالب.
•خطاب للطالب أو الوالد/الوصي القانوني على الطالب الملتحق في مدرسة خاصة أو
والدا لطلب ،يتعين عليه
يوما) .إذا كان ُمقدم الطلب
أبرشية
ً
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
تقديم ما يثبت العالقة بالطالب.
(مؤرخا
•خطاب من إدارة خدمات أطفال أو وكالة رعاية تبني تابعة إلدارة خدمات األطفال
ً
يوما)
في غضون ً 60
(متوفرا في مدارس وزارة
•نموذج تحقق الطالب صادر من وزارة التعليم بوالية نيويورك
ً
التربية والتعليم)
•نموذج تحقق خاص ببرنامج توظيف الشباب الصيفي
•خطاب من ملجأ للمشردين في مدينة نيويورك (يجب على ُمقدم الطلب أن يبين أنه
يوما)
يوما والملجأ يسمح للمقيمين باإلبقاء لمدة تزيد عن ً 30
أقام في الملجأ لمدة ً 15
•خطاب من منشأة رعاية سكنية يديرها أو معتمدة من أو يمولها مكتب والية نيويورك
لألشخاص ذوي إعاقة نمو أو مكتب الصحة العقلية بوالية نيويورك أو وزارة الصحة بوالية
يوما)
نيويورك أو وزارة الصحة والصحة النفسية بوالية نيويورك
ً
(مؤرخا في غضون ً 60
األزواج والشركاء المحليونُ :مقدمو الطلبات الذين ال يستطيعون إثبات اإلقامة بتقديم
إحدى الوثائق أعاله مع اسمهم ،يجوز لهم تقديم وثيقة باسم الزوج أو الشريك المحلي
وإما ( )1وثيقة زواج أو اقتران مدني أو شراكة محلية ،أو ( )2شهادة ميالد طفل،
توضح عالقة ُمقدم الطلب بالزوج/الزوجة أو الشريك/الشريكة المحلية .ويجب ً
أيضا
على ُمقدم الطلب تقديم شهادة موقعة من الزوج/الزوجة أو الشريك/الشريكة المحلية
تؤكد أنها تقيم مع ُمقدم الطلب.

وثائق لنقطة واحدة  -إثبات اإلقامة للمتقدمين ممن ليس لديهم عنوان منزل
أو ناجين من عنف منزلي
•"خطاب الرعاية" الصادر من منظمة غير ربحية أو مؤسسة دينية في مدينة نيويورك
تخدم األفراد الذين ال مأوى لهم أو الناجين من عنف منزلي .يجب أن تتلقى المنشأة
حاليا تمويل "المدينة" .يجب أن يشير الخطاب إلى أن ُمقدم الطلب قد تلقى خدمات من
ً
يوما الماضية ،ويمكنه استخدام عنوان المنشأة ألغراض بريدية
المنشأة خالل فترة ً 60
يوما) .سيصبح العنوان الموجود على البطاقة "رعاية" المنظمة.
ً
(مؤرخا في غضون ً 14

تتمة ...وثائق لنقطة واحدة  -إثبات اإلقامة للمتقدمين ممن ليس لديهم
عنوان منزل أو ناجين من عنف منزلي
•خطاب صادر من وكالة تابعة للمدينة أو منظمة غير ربحية أو مؤسسة دينية في مدينة
(مؤرخا في غضون
نيويورك التي توفر خدمات لألفراد ممن ليس لديهم عنوان منزلي
ً
أي عنوان على البطاقة.
يوما) .لن يظهر ّ
ً 30
•خطاب صادر من وكالة تابعة للمدينة أو منظمة غير ربحية أو مؤسسة دينية في مدينة
(مؤرخا في غضون 30
نيويورك التي توفر خدمات لألفراد الناجين من العنف المنزلي
ً
أي عنوان على البطاقة.
يوما) .لن يظهر ّ
ً
(مؤرخا في غضون
•خطاب صادرة من مستشفى أو عيادة صحية في مدينة نيويورك
ً
يوما).
ً 30

ومقدم الطلب
عالقة متعهد الرعاية – إثبات العالقة بين متعهد الرعاية ُ

يجب ً
الهوية ،بما في ذلك
أيضا على ُمقدم الطلب أن يقدم نقطتين على األقل إلثبات ُ
شهادة الميالد .يجب على متعهد الرعاية تقديم  3نقاط على األقل التي تثبت ُهويته،
بما في ذلك بطاقة ُهوية بصورة شخصية .أعمار المتقدمين الذين يمكنهم استخدام كل
وثيقة مبينة بين قوسين.
عاما أو أقل)
•شهادة ميالد ُمقدم الطلب (ً 21
•مرسوم التبني ،أو شهادة التبني ،أو تقرير وزارة الصحة بوالية نيويورك بالتبني
عاما أو أقل)
(ً 21
•نموذج االعتراف باألبوة صادر من وزارة الصحة والصحة النفسية بوالية نيويورك ،و
عاما أو أقل)
ﻣﻜﺘﺐ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻹﻋﺎﻗﺔ (ً 21
•خطاب من إدارة خدمات أطفال أو وكالة رعاية التبني التابعة إلدارة خدمات األطفال (21
عاما أو أقل)
ً
عاما أو أقل)
•مرسوم محكمة باألبوة/البنوة (ً 21
•شهادة ميالد ُمقدم الطلب ووثيقة زاوج زوج األم/زوج األب أو اقتران مدني أو شراكة
عاما أو أقل)
محلية (ً 21
•نموذج "التحقق من اإلفراج" صادر من وزارة والصحة والخدمات اإلنسانية  /مكتب إعادة
عاما أو أقل)
توطين الالجئين األمريكي (ً 21
قانونيا على ُمقدم الطلب
وصيا
•مرسوم محكمة أجنبية يعين متعهد الرعاية
ً
ً
عاما أو أقل)
(ً 21
(أي سن)
وصيا
•مرسوم محكمة أمريكية يعين متعهد الرعاية
قانونيا على ُمقدم الطلب ّ
ً
ً
•إشعار بإقرار أو تحديد إعاقة النمو صادر من مكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي إعاقة
(أي سن)
نمو ّ
أي سن)
•خطاب من منشأة رعاية سكنية
ً
يوما؛ ّ
(مؤرخا في غضون ً 60
•خطاب من إدارة التضامن االجتماعي يبين أن متعهد الرعاية الفردي المستفيد الممثل
أي سن)
لمقدم الطلب
ً
(مؤرخا في غضون عام واحد؛ ّ
ُ
لمقدم الطلب
•خطاب من إدارة التضامن االجتماعي يبين أن المنظمة المستفيدة الممثلة ُ
(مؤرخا في غضون عام واحد) ،وخطاب من المنظمة يبين أن الموظف/الممثل مفوض
ً
أي سن)
بتمثيل ُمقدم الطلب
ً
يوما؛ ّ
(مؤرخا في غضون ً 60
•خطاب من مكتب والية نيويورك لألشخاص ذوي إعاقة نمو أو وزارة الصحة بوالية
نيويورك أو مكتب الصحة العقلية بوالية نيويورك أو وزارة الصحة والصحة النفسية بوالية
أي سن)
نيويورك أو أحد مورديها
ً
يوما؛ ّ
(مؤرخا في غضون ً 60

إثبات حالة المحارب القديم (تحتاج إلى واحد فقط)
•نموذج وزارة الدفاع  :DD 214شهادة اإلعفاء من الخدمة
•نموذج وزارة الدفاع ( DD 2متقاعد) :بطاقة ُهوية خاصة بالخدمات النظامية األمريكية
(متقاعد)
•بطاقة ُهوية محارب قديم/بطاقة ُهوية صحة محارب قديم :بطاقة ُهوية مستشفى
وزارة شؤون المحاربين القدماء
•نموذج مكتب الحرس الوطني  :NGB-22تقرير مكتب الحرس الوطني بالفصل وسجل
الخدمة
•رخصة قيادة أو بطاقة ُهوية صادرة من إدارة المركبات ( )DMVبوالية نيويورك مع
تحديد محارب قديم
•بطاقة  IDNYCمع تحديد محارب قديم
•شهادة من مكتب شؤون المحاربين القدماء التابع للعمدة ( )MOVAيؤكد الخدمة
العسكرية

إدارة مراقبة المجرمين
أي مركز تسجيل تابع لـ IDNYC
•يستطيع عمالء إدارة مراقبة المجرمين التقديم في ّ
أي مقر تابع
مستخدمين نموذج التحقق الخاص باإلدارة والذي يمكن الحصول عليه من ّ
لإلدارة في والية نيويورك.

العمدة/بيل دي
بالسيو

