ﻻﺋﺴﻨﺲ کے ﻟﺊے درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﻦے
کے ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﺮﻳﻦ ﮐﺎرٹ ویٹﻧﮓ ﻟﺲٹوں کے ﻟﺊے درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﻦے کے ﻟﺊے ،ﺁپ ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ
ﻓﻮڈ وﻳﻦڈﻧﮓ ﻻﺋﺴﻨﺲ درﮐﺎر ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ۔ یﮦ وﮦ ﻻﺋﺴﻨﺲ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲے ﺁپ ﮐﺴﯽ بهی ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ
ﻓﻮڈ ﮐﺎرٹ ﻳﺎ ٹرک ﮐﻮ ﭼﻼنے کے ﻟﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﯽں گے۔ اﮔﺮ ﺁپ ﮐﺎ ارادﮦ
ﮔﺮﻳﻦ ﮐﺎرٹ ویٹﻧﮓ ﻟﺲٹوں کے ﻟﺊے درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﻦے ﮐﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ پﮦلے سے ﻣﻮﺟﻮد نﮦ
ﮦونے ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽں ﺁپ ﭘﺮ ﻻزم ﮨﮯ کﮦ اﻳﮏ ﻻﺋﺴﻨﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻟﯽں۔

) 8 -4ﮦﻓﺘﻮں ﮐﺎ وﻗﺖ دیں(

1۔ ﺳﻴﻠﺰ ٹﻳﮑﺲ وﺻﻮل ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﳏﮑﻢۀ رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻴﻮ ﻳﺎرک ﺑﺮائے ٹﻳﮑﺲ اور
ﻣﺎﻟﻴﺎت سے ﳐﺘﺎر ﻧﺎمﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دیں۔
 www.nys-permits.orgﭘﺮ ﺟﺎﺋﯽں ﻳﺎ  (800)342-3464ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮیں۔
اس ﻣﯽں  2سے 5
ﮦﻓﺖے ﻟﮓ ﺳﮑﺖے
ﮦیں۔

2۔ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻔﻴﺲ ﳏﮑﻢۀ ﺻﺤﺖ کے ﻓﻮڈ ﭘﺮوٹﻳﮑﺸﻦ ﮐﻮرس ﺑﺮائے ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻓﻮڈ وﻳﻦڈرز
کے ﻟﺊے رﺟﺲٹر ﮐﺮواﺋﯽں۔ شﮦر ﭘﻴﻤﺎ ﻻﺋﺴﻨﺴﻨﮓ ﺳﻴﻦٹر (42 Broadway, 5th Floor,
)Manhattanﭘﺮ ﺟﺎ ﮐﺮ ﺑﺬرﻳﻊۀ ﻣﺼﺪ
ّقﮦ ﭼﻴﮏ ﻳﺎ ﻣﻨﯽ ﺁرڈر  $53ﮐﯽ ﻓﻴﺲ ادا ﮐﺮیں۔

 4ﮦﻓﺖے ﺗﮏ ﻟﮓ ﺳﮑﺖے ﮦیں

ﻓﻮڈ ﭘﺮوٹﻳﮑﺸﻦ ﮐﻮرس ﺑﺮائے ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﻓﻮڈ وﻳﻦڈرز ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮیں
)ﻳﻮﻣﯽﮦ  4گهنٹوں ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺮ  2دﻧﻮں ﺗﮏ(

 1ﮦﻓﺖﮦ ﻟﮓ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
اﭘﻨﯽ دﺳﺘﺎوﻳﺰاتںﯼل رﮎ راﯼت :







ﭘﺖے ﮐﺎ ﺛﺒﻮت
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻳﺲ اﻳﺲ اﻳﻦ ﻳﺎ )ﺁﺋﯽ
ٹی ﺁﺋﯽ اﻳﻦ(
رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻴﻮ ﻳﺎرک ﺳﻴﻠﺰ
ٹﻳﮑﺲ ﺳﺮٹﻳﻔﻴﮑﯽٹ
ﭼﺎﺋﻞڈ ﺳﭙﻮرٹ اﻳﻨﻔﻮرﲰﻦٹ
ﻓﺎرم

4۔ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﻔﻴﺲ اﭘﻦے ﻻﺋﺴﻨﺲ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ شﮦر ﭘﻴﻤﺎ
ﻻﺋﺴﻨﺴﻨﮓ ﺳﻴﻦٹر ﭘﺮ دیں۔  $50ﻓﻴﺲ ﺑﺬرﻳﻊۀ ﭼﻴﮏ ﻳﺎ ﻣﻨﯽ
ﺁرڈر ادا ﮐﺮیں۔٭*

 2سے  3ﮦﻓﺖے ﻟﮓ ﺳﮑﺖے ﮦیں

5۔ ﺟﺐ ﺁپ ﮐﻮ ﺑﺬرﻳﻊۀ ڈاک اﭘﻨﺎ ﻻﺋﺴﻨﺲ ﻣﻞ ﺟﺎئۓ ،ﺗﻮ ﺁپ ﮔﺮﻳﻦ ﮐﺎرٹ ویٹﻧﮓ
ﻟﺲٹوں ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦونے کے ﻟﺊے بهی درﺧﻮاﺳﺖ دے ﺳﮑﺖے ﮦیں۔

٭اﮔﺮ ﺁپ ﻣﺘﺤﺪﮦ اﻣﺮﻳﮏﮦ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺢ اﻓﻮاج کے ﺑﺎ
ّت ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮦونے والے ﺟﻨﮕﯽ ﺳﭙﺎﮦی ﮦیں
ﻋﺰ
اور ﺁپ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻴﻮ ﻳﺎرک ﭘﯽڈﻟﺮز
ﺳﺮٹﻳﻔﻴﮑﯽٹ ﭘﻴﺶ ﮐﺮتے ﮦیں ﻳﺎ اس ﺳﺮٹﻳﻔﻴﮑﯽٹ کے
ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﭙﺎﮦی کے ﺑﻘﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﺎں /
ﺑﻴﻮی ﻳﺎ گهرﻳﻠﻮ ﺳﺎتهی ﮦیں ﺗﻮ ﺁپ سے ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻴﺲ
نﮦیں ﻟﯽ ﺟﺎئے ﮔﯽ۔

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﺊے 311 ،ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮ کے "ﮔﺮﻳﻦ ﮐﺎرٹس" ﻃﻠﺐ ﮐﺮیں ﻳﺎ
 nyc.gov/greencartsﭘﺮ ﺟﺎﺋﯽں ۔

دﻳﮕﺮ دﺳﺘﻴﺎب زﺑﺎﻧﯽں), Bengali (বাংলা), Chinese (中文), Spanish (Español) :ﻋ ﺮﺑﻲ(  Arabicاور ) Urduاردو(
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