
 

 ے درخواست دينے لئےالئسنس ک
  مراحلےک

، آپ کو ايک موبائل ے لئے کے درخواست دينے لئے کںوٹنگ لسٹ ویٹگرين کار 
ی موبائله آپ کسی بے جسہےوتا ہ الئسنس ہ وہ  یہے۔وتا ہنگ الئسنس درکار ڈ وينڈفو
 ہ  اگر آپ کا ارادے۔ گں استعمال کر سکیے لئے کےرک کو چالنٹ يا ٹ کارڈفو

 ہ موجود نے سےلہ، تو پہے کا ے درخواست دينے لئے کںوٹنگ لسٹ ویٹکارگرين 
 ں۔ ايک الئسنس حاصل کر لیہ کہے آپ پر الزم ں کی صورت میےونہ

)ں کا وقت دیںفتوہ 8 -4(

يکس اور ٹ ے رياست نيو يارک برائۀ حمکمے لئے کےيکس وصول کرنٹسيلز ۔ 1
 ں۔ کی درخواست دیے حاصل کرنہ خمتار نامےماليات س

www.nys-permits.org ں۔پر کال کری 3464-342(800) يا ںپر جائی 

 5 ے س2 ںاس می
 ے لگ سکتےفتہ
ں۔یہ

رز ڈ وينڈ موبائل فوےيکشن کورس برائٹ پروڈ فوے صحت کۀبنفس نفيس حمکم۔ 2
 ,Broadway, 5th Floor 42) ر ٹر پيما الئسنسنگ سينہ  شں۔ر کروائیٹ رجسے لئےک

Manhattan)ں۔کی فيس ادا کری 53$ر ڈ چيک يا منی آرہ مصّدقۀريعپر جا کر بذ 

ںیہ ے تک لگ سکتےفتہ 4

  ں شرکت کریںرز میڈ وينڈ موبائل فوےيکشن کورس برائٹ پروڈفو
) تکں دنو2 کی بنياد پر ںوٹنه گ4 ہيومی(

ہے لگ سکتا ہفتہ 1

 :ںیل رک رایت اپنی دستاويزات

  کا ثبوتےپت  

  تصويری شناخت 

   آئی (ايس ايس اين يا
 )ی آئی اينٹ

   رياست نيو يارک سيلز
 ٹيفيکیٹيکس سرٹ

  ٹ اينفورمسنٹ سپورڈچائل
 فارم

ر پيما ہ الئسنس کی درخواست شےبنفس نفيس اپن۔ 4
 چيک يا منیۀفيس بذريع 50$ ں۔ر پر دیٹالئسنسنگ سين

 *٭ں۔ر ادا کریڈآر

ںیہ ے لگ سکتےفتہ 3 ےس 2

نگ ٹ ویٹ، تو آپ گرين کارۓائاک اپنا الئسنس مل جڈ ۀجب آپ کو بذريع۔ 5
 ں۔یہ ے سکتےی درخواست ده بے لئے کےونہ شامل ں میںوٹلس

 باے کی مسلح افواج کہ امريکہ٭اگر آپ متحد
ںیہی ہ جنگی سپاے والےونہعّزت طور پر برخاست 

لرزڈاور آپ کوئی نيا رياست نيو يارک پی
ے کٹيفيکیٹ يا اس سرںیہ ے پيش کرتٹيفيکیٹسر

 /ں بقيد حيات مياےی کہی سپاحامل کسی جنگ
 کوئی فيسے تو آپ سںیہی هريلو ساتهبيوی يا گ

 ۔ گیے لی جائںیہن

  يا ںطلب کری" سٹگرين کار "ے پر کال کر ک311، ے لئےمزيد معلومات ک
nyc.gov/greencarts۔ ںجائی  پر 
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