
ווי אזוי זיך איינצוגעבן פאר א הונט לייסענס
ניו יארק סיטי העלט קאוד 161.04§ פאדערט אז הינט דארפן האבן א לייסענס-צעטל 

באהאפטן צום קאלנער, ביים זיין אין דער עפנטליכקייט.

 שּפָארט זיך צייט און ּפָאסט-מַארק דורכן זיך איינגעבן פאר א הונט-לייסענס אנליין ביי
nyc.gov/doglicense

ווי אזוי זיך איינצוגעבן דורך דער ּפָאסט
•  פולט אויס אין ענגליש וויפיל אינפארמאציע איר קענט. פארמס וואס ווערן אריינגעגעבן אין אנדערע 

שפראכן קענען דויערן לענגער צו פראצעסירן.
•  וועלט אויס דעם סארט לייסענס וואס איר באשטעלט.

•  שרייבט אונטער און לייגט דעם דאטום אויפן פָארם.
•  רעכנט אויס די צאלונגען, נוצנדיג דעם אפצאל-טשארט אונטן. איר קענט לייסענסירן אייער הונט פאר 

מער ווי איין יאר, סיידן עס איז אונטער 4 מאנאטן אלט און איז נישט ספעיד אדער נוטערד. לייסענס 
אפצאלונגען זענען נישט צוריקצאלבאר.

•  לײגט בײ א טשעק אדער מאני-ארדער )נישט קעש( פאר דער סך הכל סומע וואס עס קומט זיך. שטעלט 
.NYC DOHMH עס אויס צו

•  שיקט דעם אויסגעפולטן פָארם און צאלונג צו:
 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

מיר זענען נישט פאראנטווארטליך פאר פארלוירענע אדער געשעדיגטע ּפָאסט.

לייסענס און אנדערע אפצאלונגען
ּפער יאר, ביז 5 יאר$8.50סּפעיד אדער נוטערד, סיי וועלכן עלטער

ּפער יאר, ביז 5 יאר$34.00נישט סּפעיד אדער נוטערד, איבער 4 מאנאטן אלט

בלויז דאס ערשטע יאר$8.50נישט סּפעיד אדער נוטערד, אונטער 4 מאנאטן אלט

פאר יעדן יאר וואס דער לייסענס איז נישט באנייט געווארן$2.00פארשפעטיגונג אפצאל )אויסגעלאפענע לייסענסעס(

$1.00ערזעצונג צעטל
איר קענט אױך ביישטייערן צו העלפן די )Animal Care Centers )ACC פון ניו יארק סיטי צוצושטעלן 

סערוויסעס פאר באשעפענישן אין נויט.
$10 קען צושטעלן פָארמולע פאר פאר'יתומ'טע  •

קעצלעך אדער הונטלעך.
$45 קען סּפעיען אדער נוטערן איין הונט. •

$150 קען צושטעלן פאלגזאמקייט טרענירונג. •

$500 קען קויפן א נייע קאץ וואוינונג. •
$1000 קען צושטעלן אן ארטאפעדישע אפעראציע   •

פאר א געשעדיגטן הונט אדער קאץ.

זענט איר רעגיסטרירט צו שטימען?
.www.nyccfb.info/registertovote אויב נישט, רופט 311 כדי צו באקומען א וויילער רעגיסטראציע פָארם אדער באזוכט

רופט 311 אדער באזוכט nyc.gov/doglicense פאר מער אינפארמאציע אדער זיך איינצוגעבן אנליין.
Yiddish

www.nyccfb.info/registertovote

