Zamawianie aktu urodzenia
Witamy w Wydziale Zdrowia i Higieny Psychicznej Miasta Nowy Jork (New York City Department of
Health and Mental Hygiene)
Wydział Zdrowia wydaje akty urodzenia osobom urodzonym w pięciu okręgach: Brooklyn, Bronx, Manha an, Queens i Staten Island.

Pomiń kolejkę
Zamów akt urodzenia online lub pocztą zwykłą, a otrzymasz go w ciągu 30 dni. Odwiedź stronę nyc.gov/health i wyszukaj hasło
„order a birth cer ficate” (zamów akt urodzenia), aby dowiedzieć się więcej, lub przejdź bezpośrednio na stronę vitalchek.com. W
celu złożenia zamówienia online niezbędne jest osobisty rachunek kredytowy, debetowy lub bieżący, a zamówienia można
zrealizować wyłącznie, jeśli nazwisko wnioskodawcy widnieje na koncie.
 Koszt zamówień online wynosi 15 USD za każdy akt plus 8,30 USD opłaty manipulacyjnej do każdego zamówienia.
 Koszt zamówień wysyłanych pocztą wynosi 15 USD za każdy akt. Nie jest naliczana opłata manipulacyjna.

Zamówienia składane osobiście
Co jest niezbędne do złożenia zamówienia osobiście?
Niezbędny będzie aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem lub dwa dokumenty potwierdzające adres.
Rodzaje dokumentów tożsamości ze zdjęciem:






Aktualne prawo jazdy lub karta identyfikacyjna
dla osób niebędących kierowcami
Karta miejska IDNYC
Identyfikator pracowniczy i aktualny odcinek
wynagrodzenia
Legitymacja uniwersytecka lub college’u z aktualnym
odpisem ocen
Karta NYC MTA ze zniżką







Aktualny amerykański lub zagraniczny paszport lub
karta paszportowa
Karta świadczeń NYS ze zdjęciem
Karta stałego zamieszkania
Identyfikator więźnia z aktualnym dokumentem
zwolnienia
Karta NYC Access‐A‐Ride uprawniająca do korzystania z
programu transportu dla osób niepełnosprawnych

Rodzaje dokumentów potwierdzających adres:
 Rachunki za media, np. Internet, gaz lub elektryczność
 W karty kredytowej
 Listy od instytucji rządowej zaadresowaną na adres wnioskodawcy
Obydwa dokumenty muszą zawierać nazwisko i adres oraz być datowane na ostatnie 60 dni. W przypadku przedstawienia dwóch
dokumentów potwierdzających adres zamiast aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem akt urodzenia zostanie przesłany
pocztą.
Opłaty i sposób płatności
 Wszystkie akty urodzenia i zgonu w mieście Nowy Jork kosztują 15 USD za akt plus jednorazowa opłata w wysokości 2,75
USD za weryfikację tożsamości. Na przykład koszt jednego aktu wynosi 17,75 USD. Dwa akty = 32,75 USD. Trzy akty = 47,75
USD itd.
 Płatności Płatność można dokonać kartą kredytową, debetową, czekiem lub przekazem pieniężnym. Nie przyjmujemy
gotówki.
Jak zamówić akt zgonu?
Należy poprosić pracownika obsługi klienta o wniosek o akt zgonu miasta Nowy Jork. Pracownik w okienku do obsługi osób
wnioskujących o akt urodzenia pomoże w złożeniu zamówienia.
W przypadku pytań należy zwrócić się do pracownika działu obsługi klienta.
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