
 באשטעלן א געבורט סערטיפיקאט
 ברוכים הבאים צום ניו יארק סיטי אפטיילונג פון געזונטהייט און גייסטישע היגיענע 

 (New York City Department of Health and Mental Hygiene) 
 Manhattan ,Bronx ,Brooklyn,העלט דעפארטמענט גיבט ארויס געבורט סערטיפיקאטן פאר סיי ווער וואס איז געבוירן אינערהאלב די פינף באראס:  די

 Queensאון .Staten Island 

 היפט איבער די רייע
 און זוכט  nyc.gov/healthבאזוכט  טעג. 30באשטעלט אייער געבורט סערטיפיקאט אנליין אדער דורך פאסט און באקומט עס ביז 

" order a birth certificate  (באשטעלט א געבורט סערטיפיקאט) געוואר צו ווערן מער, אדער גייט דירעקט צו " vitalchek.com .  איר וועט דארפן האבן
ערשיינט ען א פערזענליכע קרעדיט, דעביט אדער טשעקינג קאנטע כדי צו באשטעלן אנליין, און באשטעלונגען קענען נאר ווערן פארענדיגט אויב אייער נאמ

 אויף די קאנטע. 
 פראצעסירונג קאסט פאר יעדן באשטעלונג. $8.30פאר יעדע סערטיפיקאט, אין צוגאב צו א  $15אנליין באשטעלונגען קאסטן  
 עס איז נישטא קיין פראצעסירונג קאסט.פאר יעדע סערטיפיקאט.  $15פאסט באשטעלונגען קאסטן  

 באשטעלט פערזענליך
  וואס דארף איך האבן כדי צו באשטעלן פערזענליך?

 אדער צוויי באווייזן פון אדרעס.  ID איר וועט דארפן האבן א יעצטיגע בילד 

 אויסוואלן שליסן איין:   ID בילד 

 באווייזן פון אדרעס אויסוואלן רעכנט אריין:
 יוטיליטי בילס, אזוי ווי אייער אינטערנעט, גאז אדער עלעקטריק ביל 
 קרעדיט קארטל סטעיטמענטס 
פאסט פון א רעגירונגס אגענטור אדרעסירט צו אייך   

טעג. אויב איר גיבט אריין צוויי באווייזן פון  60ביידע דאקומענטן מוזן צייגן אייער נאמען און אדרעס און מוז האבן א דאטום אינערהאלב די לעצטע 
 , וועט אייער סערטיפיקאט ווערן געשיקט צו אייך דורך פאסט.  ID בילד  אדרעס אנשטאט א יעצטיגע 

 ?וואס איז די פרייז און ווי אזוי קען איך באצאלן
 אלעNYC  פאר אידענטיטעט  $2.75פער סערטיפיקאט אין צוגאב צו אן איינמאליגע קאסט פון  $15געבורט און טויט סערטיפיקאטן קאסטן

; $47.75; דריי סערטיפיקאטן = $32.75צוויי סערטיפיקאטן =  .$17.75צום ביישפיל, דער פרייז פון איין סערטיפיקאט איז פעסטשטעלונג. 
  א.א.וו.

.מיר נעמען נישט אן קיין קעש. באצאלט מיט א קרעדיט קארטל, דעביט קארטל, טשעק אדער מאני ארדער 

 ?ווי אזוי באשטעל איך א טויט סערטיפיקאט
רייע וועט  א קאסטומער סערוויס אגענט ביים געבורט סערטיפיקאט טויט סערטיפיקאט אפליקאציע פון א קאסטומער סערוויס אגענט.  NYCביטע בעט אן 

 אייך העלפן מיט אייער באשטעלונג.

 רעדט צו א קאסטומער סערוויס אגענט אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס.

דרייווער'ס -יעצטיגע דרייווער'ס לייסענס אדער נאןID 
IDNYC   מיוניסיפעלID 
 ארבעטס IDאון א יעצטיגע פעיסטאב 
אוניווערזיטעט אדער קאלעדזש ID מיט א יעצטיגע טראנסקריפט 
NYC MTA רעדוצירטע פרייז קארטל 

 יעצטיגע פאראייניגטע שטאטן אדער אויסלענדישע פאספארט
 אדער פאספארט קארטל

NYS בענעפיט קארטל מיט בילד 
שטענדיגע (פערמענאנט) איינוואוינער קארטל 
 ארעסטאנט ID מיט יעצטיגע באפרייאונגס פאפירן 
NYC Access‐A‐Ride רייד) קארטל-א-(אקסעס 

Yiddish 


