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) کے ريکارڈوں ميں نام اور/يا Human Resources Administration, HRA( انتظاميہ وسائل انسانى
  (Urdu)صنف تبديل کرنے کی درخواست

 
 

نوٹ: ذيل کے سبهی سيکشنز يا تو کالئنٹ يا کالئنٹ کی 
 رے۔جانب سے عملہ مکمل ک

 
 کيس کی حاليہ معلومات – Iسيکشن 

 :CIN کالئنٹ کا نام:
 

 کيس نمبر يا
 سوشل سيکيورڻی نمبر (اختياری):

 جمع کرانے کی تاريخ:

 پتہ:
 
 
 
 

 
 
 

ديکهيں۔) آپ اپنے کيس ميں درج  3شيٹ کا سيکشن/آئڻم نمبر  FAQدرخواست (اصالحات کی وضاحت کے ليے منسلکہ  – IIسيکشن 
) ئی بهی يا ساری تبديلياں کرنے کی درخواست کر سکتے ہيں۔ آپ جو تبديلياں کروانا چاہتے ہيں انہيں نشان زد(ذيل ميں سے کو

 کريں۔
 

  ) کيس ريکارڈ ميں صنف درست کريںWMS(  
 …ميری شناخت ہے بطور                      

       خاتون    مرد 
 

 Medicaid ہڻا ی پابندياں کے تحت ہيلته کوريج پر عائد تمام صنف
 * ديں

* نوٹ کر ليں کہ يہ کوڈ بلنگ سسڻم ميں فراہم کننده کو نظر     
 آئے گا

 …ميری شناخت ہے بطور                      
 ) خاتونeMedNY  کوڈG1( 

 ) مردeMedNY  کوڈG2( 
 
  نام تبديل کريں 

 ________________از: _______________________________ تا: _________________________ 

 

 

 
 
 

 کالئنٹ کے مجاز نمائندے کا نام:

 مجاز نمائندے کا نام (جلی حروف ميں):
   

 
 

 اگال صفحہ ديکهيں  
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 (پہلے کالم ميں ان سبهی پر نشان لگائيں جو الگو ہوتے ہيں)  دستاويز (دستاويزات) جو آپ جمع کروا رہے ہيں – IIIسيکشن 
ديکهيں۔ اصل  2اور  1شيٹ کا سيکشن/آئڻم نبمر  FAQہم جو دستاويزات قبول کر سکتے ہيں ان کی وضاحت کے ليے منسلکہ 

 يقينی بنائيں کہ آپ جو کاپی بهيجتے ہيں وه صاف اور مکمل ہو۔دستاويزات ميل نہ کريں۔ 
 

ز کم ايک ايسی دستاويز جمع کرانا ضروری ہے جس سے صنف کی تصحيح اور نام ميں جس تبديلی کی آپ درخواست کر آپ کو کم ا
 ) پر نگاه ڈاليں۔ √رہے ہيں ان سب کی تائيد ہوتی ہو۔ آخری دو کالموں ميں دونوں ميں سے ايک/دنوں ميں چيک مارک (

 
 ت کے بطور درست ہيں:دستاويز کی مندرج قسميں درج ذيل کی تائيد کے ليے ثبو

 نام کی تبديلی صنف کی تصحيح دستاويز کی قسم
 سند والدت/ترميم شده سند والدت √ √ 
 عدالتی فرمان  √ 
 NYS کا ڈرائيونگ الئسنس √ √ 
 NYS  کا نان ڈرائيورID √ √ 
 ) کی جانب سے سوشل سيکيورڻی ايڈمنسڻريشنSocial Security 

Administrationکی جانب سے خط ( √ √ 
 طبی نوٹ √  

 شادی کا الئسنس  √ 
 پاسپورٹ √ √ 

 شيٹ ياد سے شامل کريں۔ FAQميں محولہ  IIIاور  IIعملہ کے نام نوٹ: اوپر کے سيکشن 
 
 

 ) پر کال کريں۔718(1399-577 کی انفو الئن کو  HRAاگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو براه کرم 


