
کتا پالنے کے الئسنس کے لیے درخواست 
کیسے دیں

نیو یارک سٹی ہیلتھ کوڈ )Health Code( آرٹیکل 161.04§ کا تقاضہ ہے کہ کتے جس وقت  
باہر عوامی مقام پر ہوں اس وقت ایک الئسنس ٹیگ پٹے سے منسلک ہو۔

آن الئن nyc.gov/doglicense پر کتا پالنے کے الئسنس کے لیے درخواست دے کر وقت اور ڈاک خرچ بچائیں۔
بذریعہ ڈاک کیسے درخواست دیں

 •  اپنی کوشش کی حد تک زیادہ سے زیادہ معلومات انگریزی میں ُپر کریں۔ 
دوسری زبانوں میں جمع کرائے گئے فارموں پر کارروائی کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔

جس قسم کے الئسنس کا آپ آرڈر کر رہے ہیں اسے منتخب کریں۔  •
فارم پر دستخط مع تاریخ درج کریں۔  •

 •  ذیل میں فیس کے جدول کا استعمال کرکے فیس کا حساب لگائیں۔ آپ ایک سال سے زیادہ کے لیے اپنے کتے کا 
 الئسنس لے سکتے ہیں، ااّل یہ کہ 4 ماہ سے کم کا یا خصی کیا ہوا یا ال جنس بنایا ہوا نہ ہو۔ 

الئسنس فیس ناقابل واپسی ہے۔
•  کل واجب االدا رقم کے لیے چیک یا منی آرڈر )نقدی نہیں( منسلک کریں۔ NYC DOHMH کے نام واجب االدا بنائیں۔

مکمل کردہ فارم اور ادائیگی اس پتے پر سپرد ڈاک کریں:  •
 New York City Department of Health and Mental Hygiene 

 Veterinary Public Health Services 
 P.O. Box 4768 

 Church Street Station 
New York, NY 10261-4768

ہم گمشدہ یا خراب شدہ ڈاک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ 

الئسنس اور دیگر فیس
ہر سال، 5 سال تک8.50$خصی کیا ہوا یا ال جنس بنایا ہوا، کسی بھی عمر کا

ہر سال، 5 سال تک34.00$غیر خصی کیا ہوا یا ال جنس بنایا ہوا، 4 ماہ سے زیادہ عمر کا

صرف پہال سال8.50$غیر خصی کیا ہوا یا ال جنس بنایا ہوا، 4 ماہ سے کم عمر کا

ہر اس سال کے لیے جب الئسنس کی تجدید نہیں ہوئی تھی2.00$تاخیر فیس )میعاد ختم شدہ الئسنسز(

1.00$بدل ٹیگ
)Animal Care Centers, ACC( کے اینیمل کیئر سنٹرز NYC آپ ضرورتمند جانوروں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے 

کی مدد کرنے کے لیے بھی عطیہ دے سکتے ہیں۔
• 10$ بے سہارا بلّی کے بچوں یا پلّوں کے لیے فارموال 

فراہم کر سکتا ہے۔
• 45$ ایک کتے کو خصی یا الجنس بنا سکتا ہے۔ 

• 150$ تابعداری کی تربیت فراہم کر سکتا ہے۔ 

• 500$ ایک نیا بلّی کا مسکن خرید سکتا ہے۔
• 1000$ کسی زخمی کتے یا بلّی کو آرتھوپیڈک سرجری 

فراہم کر سکتا ہے۔

کیا آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں؟
اگر نہیں تو، ایک ووٹر رجسٹریشن فارم حاصل کرنے کے لیے 311 پر کال کریں یا www.nyccfb.info/regis tertovote مالحظہ کریں

مزید معلومات کے لیے یا آن لائن درخواست دینے کے لیے311  پر کال کریں یا nyc.gov/doglicense ملاحظہ کریں۔
Urdu


