
NYC DOT 

 ]motorist.shtml[ موڻر سوار اور پارکنگ

) کا فارم برائے خصوصی پارکنگ کی شناخت Temporary Vehicle Change, TVCگاڑی کی عارضی تبدیلی (

)Parking Identification, SPIکے پرمٹ ہولڈرز جو معروف ہے بطور سڻی کا معذوری سے متعلق پارکنگ پرمٹ ( 
 

) کا ویب فارم TVCاور آپ کے پاس اس پر رجسڻرڈ تین یا اس سے کم گاڑیاں ہیں تو گاڑی کی عارضی تبدیلی (اگر آپ کو عارضی طور پر دیگر ایسی گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے جو آپ کے پرمٹ پر مندرج نہیں ہے 
پر کال کر سکتے ہیں۔  311 بجے شام تک کال کریں۔ کاروباری اوقات کے بعد، نیو یارک سڻی میں آپ 5:00بجے صبح سے  8:00پر پیر سے جمعہ تک  3100-433 (718)مکمل کریں، یا ہمارے کسڻمر سروس سنڻر کو 

کمرشیل پلیڻیں  ڻرانپسورڻر یا، ڈیلر، ڻیکسی، عارضی، کاروبار، کمپنیبراه کرم نوٹ کر لیں: پر کال کریں۔  504 (212)-4115کے لیے  TTYپر کال کریں۔  639 (212)-9675نیو یارک سڻی سے باہر 
]faq.pdf-downloads/pdf/tvc//....کے ساتھ اس کے کام کرنے  دوسرے براؤزرصرف انڻرنیٹ ایکسپلورر کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ  ] گاڑی کی عارضی تبدیلی کے لیے نوڻری سے تصدیق شده نہیں ہیں۔ یہ فارم

 کی ضمانت نہیں ہے۔

 درخواست کی تاریخ 

 دن/ماه/سال
 

 **مطلوب**
 
 

 پرمٹ ہولڈر کا نام
 

 **مطلوب**
 
 

 سڻی کا ڈس ایبلیڻی پرمٹ نمبر
 

 **مطلوب**
 
 

 رابطہ نمبر
 

 **مطلوب**
 
 

 تاریخ آغاز درخواست کی تاریخ سے پہلے کی تاریخ نہیں ہو سکتی
 عارضی کوریج کی تاریخ آغاز 

 دن/ماه/سال
 

 **مطلوب**
 
 

 عارضی گاڑی کی معلومات

 الئسنس پلیٹ نمبر
 

 **مطلوب**
 
 

 ریاست
 

 **مطلوب**
 
 

 سال
 

 **مطلوب**
 
 

 دن/ماه/سال

 دن/ماه/سال
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 میں روبوٹ نہیں ہوں
reCAPTCHA 

 شرائط -راز داری 

DOT کو بھیجیں 

 ساخت
 

 **مطلوب**
 
 

 رنگ
 

 **مطلوب**
 
 

 عارضی گاڑی کا مالک
 

 **مطلوب**
 
 

 عارضی گاڑی جتنے دن استعمال ہونی ہے ان دنوں کی تعداد
 

 **مطلوب**
 

 دن تک کے لیے موزوں) 14(زیاده سے زیاده 

 
 ای میل

 

 **مطلوب**
 

 (آپ کے ای میل پتے پر ایک تصدیق بھیجی جائے گی کہ ہمیں آپ کا فارم موصول ہو گیا ہے)
 

 قائم مقام

 
 

 

 
 صاف کریں اور یا کسڻمر سروس کو کال کریں۔ فی صارف صرف ایک درخواست قبول کی جائے گی۔ اگر جمع کرائیں بڻن کام نہیں کرتا ہے تو براه کرم اپنا کیشے

 
 

 
 
 

دیگر فرد کا نام فراہم کریں۔ اگر پرمٹ ہولڈر کی عمر سال سے کم ہے تو براه کرم والدین، سرپرست یا درخواست دہنده کے یومیہ امور کے بندوبست کے لیے قانونی ذمہ داری کے حامل  18اگر پرمٹ ہولڈر کی عمر  -*قائم مقام 

ده کے یومیہ امور کے بندوبست کے لیے قانونی ذمہ داری کے حامل سال یا اس سے زائد ہے اور وه اصل درخواست پر دستخط کرنے سے قاصر تھا تو براه کرم شریک حیات، گھریلو پارڻنر، سرپرست یا درخواست دہن 18

 ہم کریں۔دیگر فرد کا نام فرا

] http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtml ]http://www.vote.nyc.ny.us/html/voters/voters.shtmlسرکاری خدمات ووٹ دینے کے لیے رجسڻرڈ ہونے کی شرط نہیں ہیں۔ ووڻر رجسڻریشن فارم 

 پر کال کرکے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 3692-868 (212)پر، یا 

 
 
 
 
 
 
 

 سڻی آف نیو یارک 2020 کاپی رائٹ
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