سند والدت کا آرڈر دينا
نيو يارک سٹی محکمۂ صحت اور حفظان ذہنی صحت ) (New York City Department of Health and Mental Hygieneميں
خوش آمديد
محکمہ صحت ان پانچوں برو ميں پيدا ہونے والے ہر کسی کے ليے اسناد والدت جاری کرتا ہے,Queens ,Manhattan ,Bronx ,Brooklyn :
.Staten Island

سطر چھوڑ ديں
آن الئن يا بذريعہ ڈاک اپنی سند والدت کا آرڈر کريں اور  30دنوں ميں اسے حاصل کريں۔ مزيد جاننے کے ليے  nyc.gov/healthمالحظہ کريں اور
”) ”order a birth certificateايک سند والدت کا آرڈر کريں( کو تالش کريں يا بره راست  vitalchek.comپر جائيں۔ آن الئن آرڈر کرنے کے ليے آپ کو
ايک ذاتی کريڈٹ ،ڈيبٹ يا چيکنگ اکاؤنٹ درکار ہوگا اور اکاؤنٹ پر آپ کا نام ہونے پر ہی آرڈرز مکمل ہو سکتے ہيں۔
 آن الئن آرڈرز پر ہر سند کے ليے  $15کی الگت آتی ہے نيز ہر آرڈر کے ليے  $8.30پروسيسنگ فيس لگتی ہے۔
 ڈاک والے آرڈرز پر ہر سند کے ليے  $15الگت آتی ہے۔ اس ميں کوئی پروسيسنگ فيس نہيں ہے۔

بذات خود آرڈر
بذات خود آرڈر کرنے کے ليے مجھے کيا چيز درکار ہے؟
آپ کو ايک حاليہ با تصوير  IDيا پتے کے دو ثبوت درکار ہوں گے۔
باتصوير  IDکے اختيارات ميں شامل ہيں:






حاليہ ڈرائيور الئسنس يا غير ڈرائيور ID
 IDNYCميونسپل ID
جاب  IDاور حاليہ تنخواه کی پرچی
يونيورسٹی يا کالج  IDمع حاليہ نقل حرفی
 NYC MTAکا تخفيف شده کرايہ کارڈ







حاليہ امريکی يا غير ملکی پاسپورٹ يا پاسپورٹ کارڈ
 NYSکا بينيفٹ کارڈ مع تصوير
مستقل اقامتی کارڈ
ہمراہی کا  IDمع حاليہ ريليز کے کاغذات
) NYC Access‐A‐Rideايکسيس ايے رائيڈ( کارڈ

پتے کے اختيارات ميں شامل ہيں :
 يوٹيليٹی بل ،جيسے آپ کا انٹرنيٹ ،گيس يا بجلی کا بل
 کريڈٹ کارڈ کے گوشوارے
 سرکاری ايجنسی کی جانب سے آپ کے پتے پر ارسال کرده ڈاک
دونوں دستاويزات پر آپ کا نام اور پتہ موجود ہونا ضروری ہے اور اس پر  60دنوں کے اندر کی تاريخ درج ہو۔ اگر آپ حاليہ باتصوير  IDکی جگہ پتے
کے دو ثبوت جمع کرواتے ہيں تو آپ کی سند آپ کو ڈاک سے بھيجی جائے گی۔
فيس کتنی ہے اور ميں کس طرح ادا کروں؟
 NYC کی سبھی اسناد والدت اور وفات پر  $15فی سند اور شناخت کی توثيق کے ليے  $2.75يک وقتی فيس کی الگت آتی ہے۔ مثالً ،ايک سند کی
الگت  $17.75ہے۔ دو اسناد = $32.75؛ تين اسناد = $47.75؛ وغيره
 کريڈٹ کارڈ ،ڈيبٹ کارڈ ،چيک يا منی آرڈر سے ادائيگی کريں۔ ہم نقدی قبول نہيں کرتے ہيں۔
ميں سند وفات کا آرڈر کس طرح کروں؟
براه کرم کسٹمر سروس ايجنٹ سے  NYCکی سند وفات کی درخواست طلب کريں۔ سند والدت کی الئن ميں موجود کسٹمر سروس ايجنٹ آپ کے آرڈر ميں
آپ کی اعانت کرے گا۔
اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو کسٹمر سروس ايجنٹ سے بات کريں.

Urdu

