
 3.  □ أنثى 2. االسم األول1. االسم األخير في شهادة الميالد
*X □    ذكر □

 6.  المنطقة اإلدارية التي ولدت فيها 5. اسم المستشفى أو عنوان المكان الذي ُولدت فيه
MANH  □ BRONX  □ BKLYN  □ QUEENS  □ SI □

7. اسم األم/الوالد قبل أول زواج )االسم قبل الزواج(

     األول                       األخير

8. رقم شهادة الميالد )إذا كان معروفًا(

9. اسم األب/ الوالد قبل أول زواج

     األول                       األخير

10. لماذا تحتاج إلى شهادة الميالد هذه؟

11أ.  هل تحتاج إلى النموذج المطول من شهادة 
 الميالد؟** 

□ نعم        □ ال
 11ب.  هل تحتاج إلى خطاب تصديق 

 رسمي؟ *** 
□ نعم        □ ال

 12.  كم نسخة مطلوبة؟
  

3 □      2 □     1 □
 13.  ما صلتك بالشخص الوارد 

اسمه في شهادة الميالد هذه؟ نفسي/ الوالد/ غير ذلك )يرجى التوضيح(

االسم

          رقم الشقة عنوان الشارع 

          الرمز البريدي المدينة                                                  الوالية 

 رقم الهاتف 
المتاح نهاًرا

 عنوان البريد 
اإللكتروني

اكتب بوضوح معلومات البريد واالتصال أدناه.

-

    رمز المنطقة       رقم الهاتف

Office of Vital Records
125 Worth Street, CN-4, Room 119
New York, NY 10013-4090

راجع التعليمات والرسوم المطبقة أدناه و في الصفحة الثانية.

طلب شهادة ميالد
 )يرجى الكتابة بوضوح وملء أكبر قدر ممكن من المعلومات باللغة اإلنجليزية. تستغرق معالجة النماذج المقدمة بلغات أخرى وقتًا أطول. 

تتوفر ترجمات لهذا النموذج عبر اإلنترنت كمرجع فقط - يُرجى ملء النموذج اإلنجليزي باللغة اإلنجليزية(.

14. توقيع العميل والتاريخ

التوقيع:           التاريخ: 

15. تعليقات العمالء/ معلومات إضافية

 مالحظة: ال يمكن إصدار نسخة من سجل الميالد إال لصاحب سجل الميالد، إذا كان بالغًا، أو أحد الوالدين أو مؤسسة خدمات إنسانية. يعد تقديم أي شخص بيانًا غير صحيح أو مضلل 
أو تزوير توقيع شخص آخر على هذا الطلب خرقًا للقانون. وتعد المخالفات جنحة يُعاقب عليها بغرامة تصل إلى 2000 دوالر.

 4ب. إذا كنت ال تعرف تاريخ الميالد الصحيح4أ. إذا كنت تعرف تاريخ الميالد الصحيح
انظر أدناه لالطالع على 

معلومات الرسوم.
السنةاليومالشهر

بدء البحث

السنةاليومالشهر

إنهاء البحث

السنةاليومالشهر

الرسوم

15 دوالًرا لكل نسخة x  )بحد أقصى 3 نسخ(  =                  دوالًرا

تشمل تكلفة النسخة المعتمدة بحثًا لمدة عامين متتاليين

3 دوالرات لكل سنة إضافية أُجري البحث فيها x  من األعوام  =  دوالًرا

 إجمالي المبلغ المستحق
)إجمالي المبلغين الواردين أعاله بالدوالر(:          دوالًرا

إذا لم يكن السجل محفوًظا، فسيصدر ما يفيد بأن "البيان غير موجود" بشكل معتمد. ال تُقبل المبالغ النقدية عن طريق 
البريد أو شخصيًا. الحد األقصى لطلب الشهادة: ما يصل إلى ثالثة.

يجب توثيق الطلبات المقدمة عن طريق البريد

والية 

مقاطعة 

َوقََّع وأَْقَسم أمامي:

20  ، يوم  من 

توقيع كاتب العدل

ختم كاتب العدل

.NYC.GOV/VITALRECORDS اطلب شهادات الميالد عبر اإلنترنت بسرعة وأمان من خالل

*X هو جنس ليس ذكًرا أو أنثى )ال منتمي للثنائية الجنسية(.
**يمكن استخدام نموذج مختصر لشهادة الميالد لمعظم المسائل العائلية. ويشمل هذا النموذج االسم األول للطفل واالسم األخير له وتاريخ الميالد والجنس أو عالمة الجنس، واالسم األول واألخير لألم أو األب أو ولي األمر. يتضمن النموذج المطول 

لشهادة الميالد أيًضا محل ميالد الطفل وتاريخ ميالده، وعنوان الوالدين ومعلومات أخرى عن وقت الوالدة، والطبيب الذي َولَّد األم.
*** إذا كنت بحاجة إلى خطاب تصديق رسمي، فاطلب النموذج المطول من شهادة الميالد.
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voting.nyc :سجل للتصويت

 لطلب شهادات ميالد بسرعة وأمان عبر اإلنترنت من 
 خالل VitalChek، تفضل بزيارة nyc.gov/vitalrecords وانقر 

 "ORDER A BIRTH CERTIFICATE ONLINE" فوق 
)طلب شهادة ميالد عبر اإلنترنت( في أعلى الصفحة.

 للتحقق من حالة طلبك )شهادة حديثي الوالدة، أو شهادة ميالد 
 أو شهادة وفاة أو تصحيح شهادة ميالد أو وفاة(، يُرجى زيارة 

.https://a-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
http://voting.nyc/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/


معلومات مهمة عن شهادة الميالد
 يمكنك الحصول على شهادة ميالد لنفسك إذا كان عمرك 18 عاًما على األقل، أو لطفلك بهويتك الحالية. تتوفر تعليمات مفصلة للمحامين الذين يقدمون 	 

.nyc.gov/vitalrecords الطلبات نيابة عن عمالئهم عبر اإلنترنت على
 تزوير المعلومات، بما في ذلك تزوير التوقيع، للحصول على شهادة ميالد هو جنحة وقد يتعرض المخالفون أيًضا لغرامة تصل إلى 2000 دوالر 	 

لكل مخالفة.
 ال تُقبل بطاقات االئتمان لطلبات البريد. إذا كنت تعيش خارج الواليات المتحدة، فأرسل حوالة مالية دولية.	 
 	.nyc.gov/vitalrecords تحقق من أوقات المعالجة الحالية على 

3 طرق لطلب شهادة ميالد في مدينة نيويورك
 عبر اإلنترنت: تفضل بزيارة nyc.gov/vitalrecords للطلب باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو شيك إلكتروني. تُعالج الطلبات عبر 	 

.UPS express mail اإلنترنت في غضون 24 ساعة خالل أيام األسبوع، ويتوفر التسليم عبر
  شخصيًّا: لتقديم طلبك شخصيًّا، يجب أن تحدد موعًدا عبر اإلنترنت من خالل 	 

.https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking
إذا كنت غير قادر على تحديد موعد ولديك طلب طارئ يتعلق بتغطية الرعاية الصحية أو الخدمات الحكومية أو الجيش أو السكن أو العمل، فأرسل 

بريًدا إلكترونيًّا إلى nycdohvr@health.nyc.gov أو اتصل بالرقم 311.
 يقع المكتب في Worth Street 125 في مانهاتن ويفتح من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباًحا إلى 3:30 مساًء. 

.Centre Street لذوي االحتياجات الخاصة( أو مداخل( Lafayette Street يمكنك استخدام
 	 125 Worth Street, CN-4, Room 119, عن طريق البريد: يجب أن تكون جميع الطلبات المرسلة بالبريد موثقة. أرسل طلبك بالبريد إلى 

New York, NY 10013. تأكد من إرفاق مظروف مختوم ويحمل عنوانك مع الشيك الخاص بك أو الحوالة البريدية مستحقة الدفع إلى 
"NYC Department of Health and Mental Hygiene". يجب عليك تقديم نسخة من هوية الفئة 1 أو نسخ أصلية من الهوية من 

الفئة 2 )انظر أدناه(.

متطلبات الهوية )identification, ID( للحصول على شهادة ميالد لك أو لطفلك
الفئة 1: مستندات الهوية. إذا طلبت الشهادة شخصيًا، فيمكنك طلب النموذج المختصر لشهادة الميالد في معظم الحاالت ما لم يلزم النموذج المطول منها.

قدم أيًا من مستندات الهوية اآلتية إذا كان يتضمن صورتك وتوقيعك ولم تنتِه صالحيته:
 رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين 	 
 بطاقة مزايا NYS مع صورة 	 
 جواز سفر أمريكي أو أجنبي أو بطاقة جواز سفر 	 
 	 IDNYC هوية بلدية 
 بطاقة إقامة دائمة 	 
 بطاقة هوية الجامعة أو الكلية مع بيان الدرجات الحالي 	 
 بطاقة هوية النزيل مع أوراق اإلفراج الحالية 	 
 بطاقة هوية العميل مع إيصاالت استالم الراتب الحالي 	 
 	 NYC في Access-A-Ride بطاقة 
 	NYC في MTA بطاقة أجرة مخفضة من خالل 
 بطاقة هوية الجيش	 

الفئة 2: دليل إثبات العنوان إذا لم يكن لديك أي مما سبق، فيمكنك تقديم دليل إثبات العنوان كما هو موضح أدناه. تُرسل شهادتك بالبريد إلى العنوان المذكور 
في المستندات المقدمة.

قدم وثيقتين مختلفتين مؤرختين خالل الـ 60 يوًما الماضية، في حال إدراج اسمك وعنوانك )سنرسل إليك الشهادة بالبريد( فيهما:
 فواتير المرافق أو الهاتف )يمكن تنزيل الفواتير عبر اإلنترنت من مزودك(	 
 البريد الحكومي الرسمي الذي تلقيته	 

إذا لم تتمكن من تقديم هوية الفئة 1 أو الفئة 2، فاتصل بالرقم 311 واطلب "Vital Records assistance" )مساعدة مكتب السجالت الحيوية( 
أو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى nycdohvr@health.nyc.gov. إذا كنت تعيش خارج NYC، فاتصل بالرقم 212-639-9675.
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http://www.nyc.gov/vitalrecords
http://www.nyc.gov/vitalrecords
http://www.nyc.gov/vitalrecords
https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov
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