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Table 2: Matatanggap na mga Uri ng Pagkakakilanlan [sumusunod ang mga tala] 
1 2 3 

Photo Identification Social Security # Pagkamamamayan/Legal na Katayuan ng 
Residente 

Paglalarawan: Ang may-bisa sa Ipinalabas ng 
Gobyerno ng US na photo 
identification 

Paglalarawan: Ang may-bisa na social security 
number mula sa  Social Security 
Administration 

Paglalarawan: Katibayan ng pagkamamamayan 
o legal na katayuan ng 
residente 

A B1 A B2 A B3 

Ang orihinal na hindi 
nawawalan ng bisa na 
ipinalabas ng 
Gobyerno na photo ID 
card, gaya ng: 
 CA State ID 
 Out of State ID 
 Pasaporte 
 Permanent 

Resident Card 
 Work Visa 
 Consular ID 
 San Francisco City 

ID Card  

Ang photocopy ng  
orihinal na hindi 
nawawalan ng bisa 
na ipinalabas ng 
Gobyerno na photo 
ID card mula sa 
Kolumna A. 

 
OR 

 
An expired Government- 
issued photo ID card 
from Column A 

 
O 

 
Mga alternatibong 
uri4 ng          photo 
identification, gaya 
ng: 
 CHANGES printout 
 Jail ID 

 
AT 

Katibayan na ang 
aplikante ay nag-apalay 
na para sa bagong ID. 

Ang orihinal na Social 
Security card na 
ipinalabas ng Social 
Security 
Administration. 

Ang photocopy ng orihinal 
na  Social Security card. 

 
O 

 
Opisyal na mga dokumento 
na may buong pangalan ng 
kliyente at kabilang ang 
social             security number, 
gaya ng: 
 DD214 
 katibayan ng 

kita na printout 
mula sa opisyal 
na 
pinagkukunan 

 SSA printout 
 MEDS printout 
 

AT 
 

Katibayan na ang aplikante 
ay nag-aplay na para sa 
Social Security card. 

Ang orihinal na 
may-bisa na 
dokumento, gaya 
ng: 
 US Katibayan ng 

Kapanganakan 
 Opisyal na 

printout            mula 
sa SSA 

 Form DD2145 
 Kasalukuyang 

permanent 
resident card 

 Pagpapatunay ng 
Naturalisasyon 

Ang photocopy ng orihinal 
dokumento mula sa 
Kolumna A. 

 
O 

 
Ang nawalan ng bisa na 
orihinal na dokumento 
mula sa Kolumna A. 
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Paalala: Table 2: Matatanggap na mga Uri ng Pagkakakilanlan  
 
1 Sa mga pagkakataon kung saan ang kliyente ay hindi kayang makakuha ng isang ID 

mula sa Gobyerno, ang mga dokumento mula sa Kolumna B ay maaaring tanggapin 
kasama ang katibayan na nahiling na mula sa tagapagpalabas ang dokumento sa 
Kolumna A. Magiging responsable ang kliyente para sa pagbibigay ng dokumento mula 
sa Kolumna A sa loob ng anim na buwan ng pagkalipat.   
 

2 Kung hindi posible ang pagkuha ng social security card, ang mga dokumento mula sa 
Kolumna B ay maaaring tanggapin kasama ang katibayan na nahiling nang kliyente ang 
isang kapalit na kard mula sa Social Security Administration. Maaaring maging 
responsable ang  kliyente para sa pagbibigay ng orihinal na Social Security Card sa loob 
ng anim na buwan ng pagkalipat. 
 

3 Sa mga pagkakataon kung saan ang kliyente ay isang US citizen/legal na residente 
ngunit hindi kayang makakuha ng katibayan ng pagkamamamayan mula sa Kolumna A, 
ang mga dokumento mula sa Kolumna B ay maaaring tanggapin kasama ang katibayan 
na nahiling na mula sa tagapagpalabas ang dokumento mula sa Kolumna A. Magiging 
responsible ang kliyente para sa pagbibigay ng dokumento mula sa Kolumna A sa loob 
ng anim na buwan ng pagkalipat.   
 

4 Sa mga pagkakataon kung saan ang kliyente ay hindi kayang makakuha ng ID mula sa 
Gobyerno, maaaring tanggapin ang mga alternatibong uri ng pagkakakilanlan.  Ang 
mga alternatibong uri ng pagkakakilanlan ay maaaring tanggapin kapag naubos na ang 
lahat ng iba pang opsyon na makakuha ng isang Ipinalabas na ID ng US Government. 
 

5 Katibayan ng Paglabas o Pag-alis mula sa Aktibong Tungkulin; para sa higit na 
impormasyon tungkol sa patotoo at di-sakop na beterano, tingnan ang Department of 
Justice, Interim Guidance on Verification of Citizenship, Qualified Alien Status and 
Eligibility Under Title IV of the Personal Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act of 1996, 62 Fed. Reg. 61344, 61345 (Nob. 17, 1997) 
 


