
Tôi có thể nhận được ID Thành phố 
Philadelphia bằng cách nào?
Bất cứ ai đăng ký làm ID Thành phố Philadelphia đều phải 
cung cấp Chứng nhận Danh tính và Chứng nhận Địa chỉ cư 
trú. Tất cả các giấy tờ phải là bản gốc và mới nhất. Một số 
mẫu ID đã hết hạn vẫn có thể được chấp nhận.

Ví dụ về Giấy tờ Chứng nhận Danh tính được chấp nhận:
• Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc nước ngoài
• Thẻ cựu chiến binh
• Thẻ ID SEPTA Key cho người cao tuổi
• Bằng lái xe Hoa Kỳ hoặc nước ngoài
• Thẻ ID học sinh hoặc sinh viên
• Thẻ căn cước lãnh sự (Consular identification card, 

CID)

Ví dụ về Giấy tờ Chứng nhận Địa chỉ cư trú được chấp 
nhận: 
• Hóa đơn dịch vụ tiện ích
• Sao kê ngân hàng
• Hợp đồng cho thuê hiện tại
• Phiếu lương
• Thư của bệnh viện, phòng khám y tế, nơi tránh trú hoặc 

cơ quan dịch vụ xã hội

Quý vị đã nhận được ID 
Thành phố Philadelphia 
chưa?  
Hãy đăng ký ngay hôm 
nay! 

Tôi có thể sử dụng thẻ 
ID Thành phố 
Philadelphia của mình 
vào mục đích gì?

Sử dụng thẻ của quý vị:

• Để mở tài khoản ngân hàng 
tại các ngân hàng và liên 
hiệp tín dụng tham gia.

• Để tiếp cận các dịch vụ y tế.

• Để mượn trả sách thư viện.

• Để đăng ký ra vào các 
trường học và tòa nhà của 
Thành phố.

• Để được giảm giá tại một số 
bảo tàng, địa điểm giải trí, 
và nhiều hơn thế nữa.

• Bất cứ lúc nào quý vị cần 
xuất trình ID!

Chi phí để nhận 
được ID Thành phố 
Philadelphia là bao 
nhiêu?

• $5 đối với thanh thiếu 
niên từ 13-17 tuổi 

• $10 đối với người lớn từ 
18-64 tuổi 

• Miễn phí đối với người 
lớn từ 65 tuổi trở lên

Ai có thể nhận được 
ID Thành phố 
Philadelphia?

ID Thành phố Philadelphia 
dành cho bất kỳ ai sống tại 
Philadelphia và từ 13 tuổi trở 
lên. 

ID Thành phố 
Philadelphia là gì?

ID Thành phố Philadelphia là 
thẻ căn cước không bắt 
buộc, hợp lệ, do chính phủ 
cấp, được tất cả các dịch vụ 
của Thành phố và các 
chương trình do Thành phố 
tài trợ chấp nhận.

Để tìm hiểu thêm:

• Truy cập trực tuyến tại địa chỉ 
phila.gov/PHLcityID

• Gọi tới số 311 

• Đến Trung tâm Không cần hẹn trước 311 
ở Phòng 167 của Tòa Thị chính

Truy cập địa chỉ phila.gov/PHLcityID để xem 
danh sách đầy đủ các giấy tờ được chấp nhận.


