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 Запис на прийом для зняття відбитків пальців 
 Fingerprint Appointment 
 Скористайтеся цією формою, щоб записатися на прийом до 
Департаменту соціального забезпечення та охорони здоров'я для зняття відбитків пальців. 

Розділ 1: Заповнюється службовцями, яки працюють із Системою контролю біографічних даних 

1. Відомство, яке звертається із запитом на дактилоскопічну перевірку, має надати таку інформацію: 

 НОМЕР ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ BCCU         Номер ID у запиті до BCCU/номер OCA:         

 Ім'я заявника:         Дата народження:         

 Адреса:         Номер телефону в робочий час:         

Розділ 2: Інформація, яку потрібно зібрати ПЕРЕД до того, як записатись на дактилоскопічну експертизу в 
IdentoGO / IDEMIA 

Записуючись на прийом для зняття відбитків пальців, будьте готові надати інформацію з Розділу 1 та інформацію, 
наведену нижче. 
1.  НОМЕР СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(ЗА БАЖАННЯМ) 
      

2.  МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ (ШТАТ / КРАЇНА) 
      

3.  ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ В РОБОЧІЙ ЧАС 
(КОД ЗОНИ / НОМЕР) 
      

4.  СТАТЬ 
     Чоловіча   Жіноча  Невідома 

5.  ЗРІСТ (ФУТІВ / ДЮЙМІВ ) 
      

6.  ВАГА (ФУНТІВ) 
      

7.  РАСА 
  Американський індіанець 
  Азіат 
  Чорношкірий 
  Білошкірий 
  Невідомо 

8.  КОЛІР ВОЛОССЯ 
   Лиса людина   Рудий 
   Чорний   Пісочний 
   Білявий   Білий 
   Каштановий   Невідомо 
   Сивий 

9.  КОЛІР ОЧЕЙ 
  Чорний   Світло-карий 
  Синій   Темно-карий 
  Коричневий   Багатокольорові очі 
  Сірий              Червонуватий 
  Зелений         Невідомо 

Розділ 3: Заповніть цей розділ ПІД ЧАС запису на для зняття відбитків пальців 

1. Щоб записатися на прийом для зняття відбитків пальців в організації IdentoGO / IDEMIA, перейдіть на сайт за 
адресою https://wa.ibtfingerprint.com або зателефонуйте 1-888-771-5097. 

2. Запишіть дату, час і місце вашої дактилоскопічної експертизу тут: 

Дата / день на тижні:         Час:          

Місце / адреса:         

Розділ 4: Особисті дані (ID) 

На дактилоскопічну експертизу ви маєте принести ДІЮЧЕ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ державного зразка З 
ФОТОКАРТКОЮ.  Прострочені посвідчення особи НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ, якщо ви не можете довести, що вони наразі 
поновлюються.  Будь-яке тимчасове посвідчення особи МУСИТЬ супроводжуватися тимчасовим посвідченням особи з 
фотографією, термін дії якого закінчився, а імена на них МУСЯТЬ збігатися — інакше вашу експертизу може бути 
перенесено. 

Приймаються такі посвідчення особи державного зразка: 

• Посвідчення водія США або будь-яке посвідчення особи, видане федеральним урядом, урядом штату або 
місцевим урядом (включаючи посвідчення учня штату Вашингтон) 

• Будь-яке посвідчення військовослужбовця Збройних сил США (що належить до армії, військово-повітряних сил, 
військово-морського флоту, морської піхоти тощо) 

• Паспорт США 

• Паспорт громадянина іншої країни (з фотокарткою та підписом) 

• Федеральне посвідчення особи, яка належить до племені 

Додаткову інформацію про посвідчення особи та перелік усіх прийнятних державних документів, що посвідчують особу, 
ІЗ ФОТОКАРТКОЮ можна знайти на сайті IdentoGO / IDEMIA за адресою: 
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf 
 

https://wa.ibtfingerprint.com/
https://www.identogo.com/uploads/general/Acceptable-Identification_Washington.pdf

