
كيفية التقدم بطلب للحصول على رخصة كلب
يتطلب قانون الصحة بمدينة نيويورك المادة رقم 161.04§ أن يكون للكالب شارة رخصة معلقة في طوقها 

عند الخروج في األماكن العامة.

 وفر وقتك وأجرة الطابع البريدي بالتقدم بطلب الحصول على رخصة القتناء كلب عبر اإلنترنت 
nyc.gov/doglicense على الموقع اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب عن طريق البريد
 •  امأل أكبر قدر ممكن من المعلومات باللغة اإلنجليزية. 

فاالستمارات المقدمة بلغات أخرى قد تستغرق وقًتا أطول في معالجتها.
اختر نوع الرخصة التي تطلبها.  •

قم بتوقيع االستمارة وكتابة التاريخ عليها.  •
 •  احسب الرسوم باستخدام جدول الرسوم الموضح أدناه. يمكنك أن ترخص كلبك لمدة 

 أكثر من عام، ما لم يكن عمره أقل من 4 أشهر وما لم يكن مخصّيًا أو مزالة مبايضها. 
رسوم الرخصة غير قابلة لالسترداد.

 •  أرفق الشيك أو الحوالة المالية )وليس نقًدا( بإجمالي المبلغ المستحق. 
.NYC DOHMH اجعله مستحق الدفع إلدارة

أرسل االستمارة المكتملة والمبلغ بالبريد إلى:  •
 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

لسنا مسؤولين عن ضياع الرسالة أو تلفها. 

رسوم الرخصة والرسوم األخرى
كل عام، ما يصل إلى 5 سنوات8.50 دوالراتمخصي أو مزال مبايضها، أي سن

كل عام، ما يصل إلى 5 سنوات34.00 دوالًراليس مخصًيا أو لم تزال مبايضها، بعمر أكبر من 4 أشهر

السنة األولى فقط8.50 دوالراتليس مخصًيا أو لم تزال مبايضها، بعمر أقل من 4 أشهر

لكل عام لم تجدد فيه الرخصة2.00 دوالررسوم تأخير )للرخصة منتهية الصالحية(

1.00 دوالرشارة بديلة
 )Animal Care Centers, ACC( يمكنك أيًضا أن تتبرع لمساعدة مراكز رعاية الحيوان 

التابعة لمدينة نيويورك NYC على تقديم خدماتها للحيوانات التي تحتاج إليها.
• 10 دوالر يمكن أن توفر حليب اصطناعي لصغار القطط 

والكالب اليتامى.
•  45 دوالًرا يمكن أن تستخدم إلخصاء كلب أو إزالة مبايض كلبة.

• 150 دوالًرا يمكن أن تسدد تكاليف التدريب على الطاعة.

• 500 دوالر يمكنها شراء بيت جديد لقطة.
 • 1000 دوالر يمكنها أن تقدم جراحة عظام 

لكلب أو قطة مصابين.

هل أنت مسجل للتصويت؟
.www.nyccfb.info/regis tertovote إن لم تكن مسجالً، فاتصل على الرقم 311 للحصول على نموذج تسجيل الناخبين أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

ت أو اتصل على الرقم 311 أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني nyc.gov/doglicense لالطالع على مزید من المعلوما
لتقدیم الطلب عبر اإلنترنت.

Arabic
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