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نیو یارک کے لیے درخواست دینے کا طریقہ:

کارڈ IDنان ڈرائیور   الئسنس ڈرائیور لرنر پرمٹ 

معیاریبہتر کردہIDریئل 
وفاقی مقاصد کے لیے نہیں

گھریلو پرواز میں سوار ہونے یا وفاقی عمارت میں داخل   ●

ہونے کے لیے قبول کیا جاتا ہے

کوئی اضافی فیس نہیں ہے  ●

اہلیت: سوشل سیکیورٹی کا ثبوت، شہریت یا قانونی   ●

ثبوت، اور نام کے ثبوت   2حیثیت کا ثبوت، رہائش کے 

پوائنٹس۔  6کے 

گھریلو پرواز میں سوار ہونے یا وفاقی عمارت میں داخل   ●

 ہونے کے لیے قبول کیا جاتا ہے

ایس لینڈ / سی بارڈر کراسنگ پر قبول کیا جاتا ہےیو  ●

صرف امریکی شہریوں کے لیے دستیاب ہے  ●

$ فیس30اضافی  ●

اہلیت: سوشل سیکیورٹی کا ثبوت، شہریت کا ثبوت،   ●

پوائنٹس۔  6ثبوت، اور نام کے ثبوت کے  2رہائش کے 

گھریلو پرواز میں سوار ہونے یا وفاقی عمارت میں داخل   ●

 قبول نہیں کیا جاتا ہے ہونے کے لیے 

شناخت کی وفاقی طور پر تسلیم شدہ شکل نہیں ہے  ●

کوئی اضافی فیس نہیں ہے  ●

ثبوت، اور نام    1اہلیتیں: تاریخ پیدائش کا ثبوت، رہائش کا   ●

IDاور نان ڈرائیور    CDLپوائنٹس۔ )  6کے ثبوت کے  

 دیکھیں(  4کے تقاضوں کے لیے صفحہ 

مالحظہ کر سکتے ہیں  dmv.ny.gov/realidیا بہتر کردہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، آپ  IDریئل  

 دستاویزات یا وہ دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی جو جاری کرنے والی ایجنسی کے ذریعہ تصدیق شدہ ہوں۔  اصلآپ کو  ● نوٹ:

ان دستاویزات کو قبول نہیں کرتا ہے جن کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ DMVجب تک کہ خصوصی طور پر نوٹ نہ کیا جائے،  ●

( آئٹم فراہم کرنا ہوگا۔ منتخب کردہ ثبوت کے لیے نام کے ثبوت کو نشان زد کریں۔ 1ایک )آپ کو نیچے سے سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے : Aسیکشن 

  ان دستاویزات کو ٹریک کرنے کے لیے باکس کو نشان زد کریں جنہیں آپDMV  دفتر النے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
نام پوائنٹ ویلیو کا  

ثبوت

2یو ایس سوشل سیکیورٹی کارڈ

0پر درج تقاضے دیکھیں(  3سیکیورٹی کی نااہلی کا خط )مزید معلومات کے لیے صفحہ سوشل  

0ری نہ ہونے کا حلف نامہ* جا  NSS-1A)یا  NSS-1نمبر )ماضی میں کبھی بھی سوشل سیکیورٹی  

0پر پرنٹ ہونا ضروری ہے( * MV-44بغیر کارڈ واال سوشل سیکیورٹی نمبر )نمبر 

دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے ID* بہتر کردہ یا ریئل  

کردہ ( ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اس سیکشن میں درج تمام ثبوت تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ منتخب  1آپ کو نیچے دیے گئے زمروں میں سے کم از کم ایک ): Bسیکشن  

ثبوت کے لیے نام کے ثبوت کو نشان زد کریں۔

  :ان دستاویزات کو ٹریک کرنے کے لیے باکس کو نشان زد کریں جنہیں آپ شہریت کے ثبوتDMV  دفتر النے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
نام پوائنٹ ویلیو کا  

ثبوت

4امریکی پاسپورٹ یا پاسپورٹ کارڈ

N-5703)اور  N-550, N-560, N-561)نیچرالئزیشن یا شہریت کا سرٹیفکیٹ 

0امریکی سند پیدائش )ریاست یا مقامی حکومت کی طرف سے جاری کردہ( 

0(FS-240, DS-1350, F-545)ہ کاپی بیرون ملک پیدائش کی امریکی قونصلر رپورٹ کی اصل یا تصدیق شد


دفتر النے کا ارادہ رکھتے ہیں۔   DMVان دستاویزات کو ٹریک کرنے کے لیے باکس کو نشان زد کریں جنہیں آپ قانونی حیثیت کے ثبوت: 

)بہتر کردہ کے لیے قابل استعمال نہیں ہے( 

نام کا ثبوت 

پوائنٹ ویلیو 

4پاسپورٹ کے تقاضے دیکھیں( پر درج غیر ملکی  3غیر ملکی پاسپورٹ )مزید معلومات کے لیے صفحہ 

I-5513پرماننٹ ریزیڈینٹ کارڈ جس کی میعاد ختم نہ ہوئی ہو 

یں خاص جس مI-766) یا   I-688Bکارڈ )رف سے منظور شدہ دستاویزات کے ساتھ با تصویر ایمپالئمنٹ آتھرائزیشن  کی طI-797) ٹی )مثالً  ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیور

 کے ذریعہ بیان کردہ امریکی قانونی حیثیت کو بیان کیا گیا ہو۔  C.F.R. 37.3 6طور پر 
3

، امیگریشن اینڈ نیچرالئزیشن سروس/ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی )درست ہونا ضروری ہے(/  I-766)یا  I-688Bبا تصویر ایمپالئمنٹ آتھرائزیشن کارڈ ) 

کے لیے قابل استعمال نہیں ہے( ID)ریئل  
3


دفتر النے کا ارادہ رکھتے ہیں۔   DMVان دستاویزات کو ٹریک کرنے کے لیے باکس کو نشان زد کریں جنہیں آپ صرف تاریخ پیدائش کے ثبوت: 

کے لیے قابل استعمال نہیں ہے(  IDs، یا نان ڈرائیور ID)بہتر کردہ، ریئل 

نام کا ثبوت 

پوائنٹ ویلیو 

0غیر ملکی سند پیدائش )سرکاری ادارے سے جاری کردہ(

2سال سے زیادہ نہ ہو(  2پرماننٹ ریزیڈینٹ کارڈ جس کی میعاد ختم ہو چکی ہو )جس کی میعاد 

جس کی میعاد   (I-766یا    I-688Bامیگریشن اینڈ نیچرالئزیشن سروس/ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے جاری کردہ با تصویر ایمپالئمنٹ آتھرائزیشن کارڈ )

 سال سے زیادہ نہ ہو(  2میعاد ختم ہو چکی ہو )جس کی 
2

2کارڈ  IDسینٹ ریگیس موہاک قبائلی تصویری 

0وفاقی طور پر تسلیم شدہ قبیلے سے جار کردہ قبائلی سند پیدائش، جس سے امریکہ میں پیدائش ثابت ہوتی ہو 

4دستاویز  IDقونصلر 

4سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہو۔   2یا پھر اس کی میعاد ختم ہوئے با تصویر غیر ملکی ڈرائیونگ الئسنس۔ حالیہ ہونا ضروری ہے 

3بارڈر کراسنگ کارڈ

3کارڈ )صرف فعال، ریزرو، اور ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو جاری کیا جاتا ہے( IDامریکی فوجی تصویری 

کارڈ جو کسی دوسری امریکی ریاست، دائرہ اختیار یا ملکیت، یا کینیڈا کے صوبے یا عالقے سے جاری کردہ  IDبا تصویر ڈرائیونگ الئسنس/ لرنر پرمٹ/ نان ڈرائیور 

 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہو۔  2ہو۔ حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہوئے 
4

 ---------------------------------------------------------------------------- میں ایک ساتھ نشان زد کیا ہے  Bاور  Aنام پوائنٹس کا ثبوت شامل کریں جنہیں آپ نے سیکشن 

کا استعمال کریں۔  Cپوائنٹس ہیں، تو جس دستاویز کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں اس کے لیے رہائشی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سیکشن  6اگر آپ کے پاس کم از کم  ●
ے اضافی ثبوت فراہم کرنے ہوں گے، جس میں آپ س  Cپوائنٹس یا اس سے زیادہ تک النے کے لیے سیکشن  6پوائنٹس سے کم ہے، تو آپ کو اپنے کل کو   6اگر آپ کا ٹوٹل  ●

کو ان دستاویزات کے لیے مطلوبہ رہائشی ثبوت شامل کرنا ہوگا جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں۔  

https://dmv.ny.gov/driver-license/which-id-right-me
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 : نیو یارک اسٹیٹ کی رہائش کا ثبوت اور نام کے اضافی ثبوتCسیکشن 

 ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔  1ثبوت، یا معیاری الئسنس یا پرمٹ کے لیے رہائش کا  2دستاویز کے لیے رہائش کے    ID آپ کو بہتر کردہ یا ریئل

 

ں ہے(۔  رہائشی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دستاویز پر موجودہ پتہ پہلے سے پرنٹ شدہ ظاہر ہونا چاہیے )پوسٹ آفس باکس قابل قبول نہی

 اسٹیٹمنٹس اور ای بل پرنٹس ہونے چاہئیں۔ ہر ایک ثبوت میں سے صرف ایک کو قبول کیا جا سکتا ہے۔الیکٹرانک 

 دفتر النے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ DMVان دستاویزات کو ٹریک کرنے کے لیے باکس کو نشان زد کریں جنہیں آپ 

 نیو یارک اسٹیٹ  

 کا رہائشی ثبوت 

 نام پوائنٹ ویلیو  

 کا ثبوت 

 6 ہاں  سال باقی ہو۔  2کارڈ۔ حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہونے میں   IDنیو یارک اسٹیٹ ڈرائیونگ الئسنس/پرمٹ/نان ڈرائیور  

 4 ہاں  سال سے کم عمر ہو 21بیان اگر  DMV( کی طرف سے شناخت اور/یا رہائش کا  MV-45والدین/سرپرست )  

 DMV   ( شناخت اور/یا رہائش کا بیانMV-45A  )-   4 ہاں  ان درخواست دہندگان کے لیے جن کی نمائندگی حکومت یا حکومت سے منظور شدہ فیسیلٹیز نے کی ہو 

 DMV ( شناخت کا بیانMV-45B  )-  * 4 ہاں  ان درخواست دہندگان کے لیے جنہیں حق رائے دہی سے محروم، بے گھر نوجوان سمجھا جا سکتا ہے 

 2 ہاں  نیو یارک اسٹیٹ سرٹیفکیٹ آف ٹائٹل  

 2 ہاں  نیو یارک اسٹیٹ پروفیشنل الئسنس  

 2 ہاں  پسٹل پرمٹ  NYCنیو یارک اسٹیٹ/ 

 2 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں کارڈ  IDرپورٹ کارڈ یا آفیشل ٹرانسکرپٹ واال یو ایس ہائی اسکول فوٹو  

 2 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر ہاں  کارڈ اور آفیشل ٹرانسکرپٹ  IDیو ایس کالج فوٹو  

 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں بینک اسٹیٹمنٹ  

 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر ہاں  منسوخ شدہ چیک  

 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں پرچیاںکمپیوٹر کے ذریعے پرنٹ شدہ امریکہ کی ادائیگی کی  

 1 ہاں  کارڈ   IDبا تصویر امریکی میونسپل  

 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں سال تک کے لیے مؤثر(  2الئف انشورنس پالیسی یا حالیہ اسٹیٹمنٹ )کم از کم  

 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں یوٹیلیٹی بل  

 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں W-2وفاقی یا نیویارک اسٹیٹ انکم ٹیکس  

 IRS  * 1 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں ٹیکس ٹرانسکرپٹ یا انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر جاری کرنے کا خط 

 1 سال()رواں ہاں  ( SSA-1099ساالنہ سوشل سیکیورٹی کا اسٹیٹمنٹ ) 

 0 )رواں سال(ہاں  ( SSA-1099, SSA-1098وفاقی یا نیو یارک اسٹیٹ انکم ٹیکس یا آمدنی کا اسٹیٹمنٹ ) 

 0 ہاں  ( **MV-44NYRسرٹیفکیٹ ) DMVرہائش کا  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر ہاں  اسسٹڈ لیونگ یا نرسنگ ہوم اسٹیٹمنٹ  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں کریڈٹ کارڈ کا اسٹیٹمنٹ 

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں گھر کے مالکان/ کرایہ داروں کی بیمہ کا حالیہ ثبوت )پالیسی، دعوے کا ثبوت(  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں جیوری ڈیوٹی نوٹس  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں طبی معائنے کی ضرورت کے لیے(  CDLمیڈیکل ایگزامینر کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ )نیویارک اسٹیٹ کے پتے اور دستخط کے ساتھ  

 0 ہاں  ملٹری آرڈرز جو ابھی تک نافذ ہیں  

 0 سال کے اندر پوسٹ مارک کیا جائے(  1)اگر ہاں  پوسٹ مارک شدہ ڈاک 

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں حالیہ رہن کا ثبوت  

 0 ہاں  جائیداد کا وثیقہ  

 0 ہاں  لگایا جا رہا ہے( جائیداد یا اسکول ٹیکس کا بل یا سال رواں کی رسیدیں )ڈاک کے حصے اور اس حصے پر موجودہ پتہ ظاہر ہونا چاہیے کہ کس پراپرٹی پر ٹیکس   

 0 کیا جائے( سال کے اندر جاری  1)اگر  ہاں رہائشی لیز  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں ریٹائرمنٹ اسٹیٹمنٹ  

 0 ہاں  سلیکٹیو سروس کارڈ  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں اضافی سیکیورٹی انکم ایوارڈ اسٹیٹمنٹ  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں بے روزگاری بھتہ کا اسٹیٹمنٹ  

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں ووٹر رجسٹریشن نوٹیفکیشن کارڈ 

 0 سال کے اندر جاری کیا جائے(  1)اگر  ہاں فالح و بہبود کی مراعات کا اسٹیٹمنٹ  

 0 ہاں  )اسی آخری نام میں یا رشتہ کے ثبوت کے ساتھ(  IDوالدین/شریک حیات کی  

 3 نہیں  کارڈ )صرف فعال، ریزرو، اور ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو جاری کیا جاتا ہے(  IDامریکی فوجی تصویری  

 3 نہیں  ( I-327دوبارہ داخلے کی پرمٹ ) 

 3 نہیں  ( I-571پناہ گزین کی سفری دستاویز ) 

 3 نہیں  کارڈ Medicaidبا تصویر نیویارک اسٹیٹ بینیفٹ/ 

 2 نہیں  IDنیو یارک اسٹیٹ کا بغیر تصویر واال عبوری الئسنس/پرمٹ/نان ڈرائیور  

 2 نہیں  نیویارک اسٹیٹ رجسٹریشن کی دستاویز )صرف گاڑی یا کشتی(  

کارڈ جو کسی دوسری امریکی ریاست، دائرہ اختیار یا ملکیت، یا کینیڈا کے صوبے یا عالقے سے   IDبا تصویر ڈرائیونگ الئسنس/ لرنر پرمٹ/ نان ڈرائیور   

 جاری کردہ ہو۔ حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہوئے دو سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہو۔
 4 نہیں 
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 اضافی ثبوت )جاری( : نیو یارک اسٹیٹ کی رہائش کا ثبوت اور نام کے Cسیکشن 
 ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔  1ثبوت، یا معیاری الئسنس یا پرمٹ کے لیے رہائش کا  2دستاویز کے لیے رہائش کے    ID آپ کو بہتر کردہ یا ریئل

 

باکس قابل قبول  رہائشی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دستاویز پر موجودہ پتہ پہلے سے پرنٹ شدہ ظاہر ہونا چاہیے )پوسٹ آفس 
 نہیں ہے(۔ الیکٹرانک اسٹیٹمنٹس اور ای بل پرنٹس ہونے چاہئیں۔ ہر ایک ثبوت میں سے صرف ایک کو قبول کیا جا سکتا ہے۔

 دفتر النے کا ارادہ رکھتے ہیں۔  DMVان دستاویزات کو ٹریک کرنے کے لیے باکس کو نشان زد کریں جنہیں آپ 

 نیو یارک اسٹیٹ  
 کا رہائشی ثبوت 

 پوائنٹ ویلیو   نام
 کا ثبوت 

 2 نہیں  ریاست یا مقامی حکومت کی طرف سے جاری کردہ امریکی شادی یا طالق کا ریکارڈ یا عدالت سے جاری کردہ نام کی تبدیلی کا حکم نامہ 

 2 نہیں  حکم نامہ *غیر ملکی شادی یا طالق کا ریکارڈ )سرکاری ادارے سے جاری کردہ( یا عدالت سے جاری کردہ نام کی تبدیلی کا  

 2 نہیں  IDامریکی فوجی کی ڈپینڈنٹ  

 2 نہیں  کارڈ  Medicaidنیو یارک اسٹیٹ کا بغیر تصویر واال بینیفٹ/ 

 1 نہیں  ( )دستخط اور پہلے سے جلی حروف میں تحریر شدہ نام ہونا چاہیے( ATMکیش کارڈ ) 

 1 نہیں  درست میجر کریڈٹ کارڈ 

 1 نہیں  کارڈ  IDیو ایس ایمپالئی   

 1 نہیں  GEDیو ایس ہائی اسکول ڈپلومہ یا   

 1 نہیں  یو ایس سپر مارکیٹ چیک کیشنگ کارڈ )دستخط اور پہلے سے جلی حروف میں تحریر شدہ نام ہونا چاہیے(  

 1 نہیں  یو ایس یونین کارڈ  

 1 نہیں  کارڈ  IDویٹرنز یونیورسل ایکسیس فوٹو  

 1 نہیں  دکھانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ/پریسکرپشن کارڈ ہیلتھ انشورنس کوریج کا حالیہ ثبوت  

 1 نہیں  امریکی عدالت کی دستاویز جس پر درخواست دہندہ کا نام بطور فریق لکھا ہوا ہو * 

 2 نہیں  تصویر کے ساتھ ریکارڈ *غیر ملکی اسکول کا رپورٹ کارڈ/  

 1 نہیں  غیر ملکی اسکول کا رپورٹ کارڈ / تصویر کے بغیر ریکارڈ * 

 ** معیاری دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے  دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے IDبہتر کردہ یا ریئل  * 

     پوائنٹس ہونے چاہئیں(   6میں نشان زد کیا ہے ایک ساتھ شامل کریں )کم از کم  Cاور  A, Bنام پوائنٹس کا ثبوت جو آپ نے سیکشن 

 تمام درخواست دہندگان کو:

 (۔MV-44کارڈ کے لیے درخواست مکمل کرنا ہوگی )فارم  IDپرمٹ، ڈرائیونگ الئسنس یا نان ڈرائیور   .1

آن الئن ڈاکیومنٹ گائیڈ مالحظہ کر سکتے ہیں یا قابل قبول ثبوت کے لیے   DMVپر نیو یارک اسٹیٹ  dmv.ny.gov/DocumentGuideشناخت کے مطلوبہ ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ آپ  .2
 پر دیے گئے جدول مالحظہ کر سکتے ہیں۔  3تا  1صفحہ 

 الئسنس اور لرنر پرمٹ کے درخواست دہندگان کو ویژن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ .3

 فیس ادا کریں۔ آپ "کمشنر آف موٹر وہیکلز" کو کریڈٹ کارڈ، نقد، یا چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادائیگی کر سکتے ہیں۔  .4
 

 عمومی تقاضے: 

 (: ID سوشل سیکیورٹی کیلئے نااہلی )صرف ریئل ●

اگر آپ سوشل سیکورٹی نمبر حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں، تو آپ کو اپنے دفتر کے  ⬧
 دنوں کے اندر سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن  30دورے کے 

(Social Security Administration, SSA سے موصول شدہ خط فراہم کرنا )
آپ کو  ہوگا جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ سوشل سیکیورٹی نمبر کے اہل نہیں ہیں۔ 
کو یہ   SSAڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی دستاویزات بھی دکھانی ہوں گی جو 

 تعین کرنے کے لیے دکھائی گئی تھیں کہ آپ اہل نہیں ہیں۔ 

ڈپلیکیٹ کارڈ حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات کے لیے یا اپنے مقامی   ⬧
SSA  ،دفتر کے پتے کے لیےwww.ssa.gov پر جائیں۔ 

 غیر ملکی زبان میں دستاویزات:  ●

غیر ملکی زبان میں دستاویزات کو قبول کرنے کے لیے ان کے ساتھ سند یافتہ انگریزی  ⬧
 ترجمہ کا ہونا ضروری ہے۔ 

 مسخ شدہ دستاویزات: ●

⬧ DMV  کسی بھی خراب شدہ یا مسخ شدہ دستاویز، یا کسی بھی تبدیلی یا اریزر والی
کسی بھی ایسی دستاویز کو ضبط کر لے گا جو   DMVدستاویز کو قبول نہیں کرے گا۔  

دھوکہ دہی پر مبنی معلوم ہوتی ہو۔ اگر آپ جعلی دستاویز جمع کراتے ہیں، تو آپ پر  
 فوجداری مقدمہ چل سکتا ہے۔ 

 یا قسم ایک ثبوت: فی ماخذ  ●

⬧ DMV    ایک ہی قسم کے ثبوت یا ایک ہی ماخذ سے ایک سے زیادہ دستاویز قبول نہیں
صرف ایک اہم کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ یا ایک  DMVکرے گا۔ مثال کے طور پر، 
ایک ہی مالیاتی ادارے کا بینک اسٹیٹمنٹ اور  DMVیوٹیلیٹی بل قبول کرے گا، یا 

 ۔کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ قبول نہیں کرے گا

 کے لیے تقاضے:  IDبہتر کردہ اور ریئل 

 مکمل قانونی نام:  ●

پر، الحقہ )اگر قابل اطالق ہو( کے ساتھ    1سے آپ کی دستاویز میں، صفحہ    Bسیکشن   ⬧
آپ کا پورا پہال نام، پورا درمیانی نام )اگر قابل اطالق ہو(، اور پورا آخری نام کا ہونا 

 ضروری ہے۔ یہ پورا نام آپ کے کارڈ پر ظاہر ہوگا

تو آپ کو تبدیلی کو  اگر آپ کا نام اس دستاویز پر موجود نام سے بدل گیا ہے،   ■
دستاویزی شکل دینے والی اصل یا سند یافتہ کاپیاں ساتھ النا ہوں گی )شادی  
کا سرٹیفکیٹ، طالق کا حکمنامہ، عدالت کی جاری کردہ دستاویزات(۔ اگر آپ  
کا نام متعدد بار تبدیل ہوا ہے، تو آپ کو متعدد دستاویزات النا ہوں گی جو  

 تمام ناموں کو لنک کرتی ہوں۔ 

 نیو یارک اسٹیٹ کا حالیہ پتہ:  ●

 ہر ہونا چاہیے۔ہر دستاویز میں نیو یارک اسٹیٹ میں آپ کا حالیہ پتہ ظا ⬧

 پوسٹ آفس باکس واال پتہ قابل قبول نہیں ہے۔  ⬧

 یا بہتر کردہ دستاویز پر ظاہر ہوگا۔  IDآپ کا حالیہ پتہ آپ کی ریئل  ⬧

 عارضی قانونی حیثیت: ●

 حیثیت ہے، تو حالیہ دستاویزات دکھانے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کی عارضی قانونی   ⬧

 غیر ملکی پاسپورٹ:  ●

اگر آپ قانونی حیثیت کے ثبوت کے طور پر غیر ملکی پاسپورٹ جمع کروا رہے ہیں،   ⬧
 تو آپ کے پاس ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے: 

اور   ■  نیچرالئزیشن سروس/ڈپارٹمنٹ    I-94ایک درست ویزا  اینڈ  امیگریشن 
 آف ہوم لینڈ سیکیورٹی یا کسٹمز اور بارڈر پٹرول کا جاری کردہ ڈاک ٹکٹ 

قانونی حیثیت کی قسم جس کا تعین ڈپارٹمنٹ    -ڈاک ٹکٹ    I-551ایک درست   ■ 
 آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی تصدیق کرتا ہو

قانونی حیثیت کی قسم جو ڈپارٹمنٹ   -اسٹیٹمنٹ  I-551ویزا پر ایک درست   ■ 
 آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی تصدیق کے ذریعہ طے کی جاتی ہو 

دائش کے ثبوت کے طور پر دستاویزات کے بغیر غیر ملکی پاسپورٹ کو تاریخ پی ⬧
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے قانونی حیثیت کے ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے  

کے لیے استعمال  IDدستاویز یا کسی نان ڈرائیور  ID  گا اور اسے بہتر کردہ یا ریئل
 نہیں کیا جائے گا۔ 

 سوشل سیکیورٹی کارڈ کے اضافی اختیارات: ●

رک اسٹیٹ کی با تصویر دستاویز ہے تو، آپ اپنے سوشل  اگر آپ کے پاس نیو یا ⬧
سیکیورٹی کارڈ کی بجائے درج ذیل دستاویزات میں سے کوئی ایک جمع کرا سکتے  

ہیں۔ دستاویز میں آپ کا پورا سوشل سیکیورٹی نمبر ظاہر ہونا چاہیے۔ تاریخ اجراء سے  
 قطع نظر، اس مقصد کے لیے درج ذیل دستاویزات قابل قبول ہیں۔ 

 W-2وفاقی یا نیو یارک اسٹیٹ انکم ٹیکس  ■

 (SSA-1099)ساالنہ سوشل سیکیورٹی اسٹیٹمنٹ  ■

 (SSA-1099)وفاقی یا نیویارک اسٹیٹ انکم ٹیکس یا آمدنی کا اسٹیٹمنٹ  ■

https://dmv.ny.gov/more-info/dmv-document-guide
https://www.ssa.gov/
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A  :کے لیے درخواست دینے کے لیےA  :کو اپ گریڈ کرنے کے لیے

)موٹر سائیکل(:  M)آپریٹر( یا  Dکالس   -لرنر پرمٹ 

آپ کو تحریری امتحان اور وژن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ ڈرائیور مینوئل اور پریکٹس ایگزامز  •

 پر دستیاب ہیں  dmv.ny.govہماری ویب سائٹ 

لرنر پرمٹ یا ڈرائیونگ الئسنس کے واسطے درخواست دینے کے لیے آپ کی عمر کم از کم   •

سال ہے تو والدین کی رضامندی درکار ہوتی    17یا    16سال ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی عمر    16

سال نہ ہو جائے اور آپ کے پاس ڈرائیور ایجوکیشن   17ہے، جب تک کہ آپ کی عمر 

 ( ہونا چاہیے۔ MV-285 سرٹیفیکیٹ آف کمپلیشن )فارم

نئے ڈرائیوروں کو پرمٹ ملتا ہے جو ایک سال سے زیادہ کے لیے درست ہو سکتا ہے۔ اگر آپ   •

کے لیے درخواست دے رہے ہیں، تو آپ    ID  کے پاس عارضی قانونی حیثیت ہے اور آپ ریئل

کو ایک دستاویز موصول ہوگی جس کی میعاد عارضی قانونی حیثیت کی دستاویز پر درج 

 تاریخ اختتام سے پہلے ختم نہ ہو رہی ہو۔

کارڈ: IDنان ڈرائیور 

 آپ کو شہریت یا قانونی حیثیت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔  •

 معیاری دستاویز کے لیے، رہائش کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔  •

کارڈ حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، تاہم اگر آپ کی  IDنان ڈرائیور   •

 سال سے کم ہے تو والدین کی رضامندی ضروری ہے۔  16ر عم

( وصول  Supplemental Security Income, SSIاگر آپ سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم ) •

 کنندہ ہیں، تو براہ کرم اپنے ساتھ دفتر میں دستاویزات لے کر آئیں۔ 

ریاست سے باہر کے الئسنس کو منتقل کر کے نیو یارک اسٹیٹ کا الئسنس: 

آپ کے پاس امریکہ کی کسی دوسری ریاست، امریکی دائرہ اختیار، کینیڈا کے صوبے، یا    اگر  •

سال    2ماہ سے نافذ العمل ہے اور    6کینیڈین ٹیریٹوری سے جاری کردہ ڈرائیونگ الئسنس ہے جو  

سے پہلے اس کی میعاد ختم نہیں ہو رہی ہو تو تحریری اور روڈ ٹیسٹ معاف کیا جا سکتا ہے۔ 

مہینوں کے اندر کی ہے، تو آپ کو اپنے   6کے الئسنس پر درج تاریخ اجراء پچھلے اگر آپ  •

ڈرائیونگ کے ریکارڈ کی ایک سند یافتہ کاپی حاصل کرنی ہوگی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ  

 ماہ سے زیادہ کا الئسنس ہے۔ 6آپ کے پاس 

 ۔نیو یارک اسٹیٹ آپ کا ریاست سے باہر کا الئسنس برقرار رکھے گی •

 سال سے کم ہے تو والدین کی رضامندی درکار ہے۔ 18اگر آپ کی عمر  •

D  یاM  الئسنس کے لیےDJ  یاMJ  :الئسنس

 سال ہے، تو اپنا ڈرائیور ایجوکیشن سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن   17اگر آپ کی عمر  •

سال ہے، تو آپ کو دفتر جانے کی  18( لے کر آئیں۔ اگر آپ کی عمر MV-285)فارم 

ضرورت نہیں ہے، دستاویز خود بخود آپ کو بھیج دی جائے گی۔

اعلی درجے کا الئسنس یا الئسنس کا کالس شامل کریں: 

 الئسنس میں اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کو الئسنس کی اضافی فیس ادا کرنا ہوگی۔   Eکالس   •

تحریری امتحان پاس    CDLالئسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو جنرل نالج    Cیا    A, Bکالس   • 

توثیق تحریری امتحان پاس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کالس    CDLکرنا ہوگا اور آپ کو  

A    اورB    کے الئسنس کے لیے بھی لرنر پرمٹ اور مہارت کے ٹیسٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔

 قانونی حیثیت اور ثبوت کو ثابت کرنا ہوگا۔ آپ کو نیو یارک کی ریاستی رہائش گاہ کی  

معیاری کمرشل ڈرائیونگ الئسنس کے لیے درخواست دیتے وقت آپ قانونی حیثیت کے ثبوت   •

 ( جمع کرا سکتے ہیں۔I-766یا  I-688Bکے طور پر ایمپالئمنٹ اتھارٹی کارڈ )

واست دیتے ہیں تو  ( کے لیے درخ W( یا ٹو ٹرک انڈورسمنٹ )Gیا    Fاگر آپ فارم کی تصدیق ) •

 کا الئسنس جاری کیا جائے گا۔ Cآپ کو کالس 

معیاری کمرشل ڈرائیونگ الئسنس کے لیے درخواست دیتے وقت آپ رہائش کے ثبوت کے   •

 ( جمع کرا سکتے ہیں۔ MV-2طور پر نیو یارک اسٹیٹ فوٹو ڈاکیومنٹ رینیول انویٹیشن )

A  میں ترمیم کرنا

 اسٹیٹ فوٹو دستاویز پر نام: آپ کی حالیہ نیو یارک 

آپ کو اپنے نئے نام میں اصل امریکی شادی یا امریکی طالق کا ریکارڈ یا عدالت سے جاری  •

کردہ نام کی تبدیلی کے حکمنامے کی سند یافتہ کاپی پیش کرنی ہوگی۔

 آپ کے حالیہ نیو یارک اسٹیٹ فوٹو دستاویز پر موجود دیگر آئٹم: 

مالحظہ کر  https://dmv.ny.gov/amendترمیم کے اضافی اختیارات کے لیے آپ   •

سکتے ہیں 

A  :کی تجدید کرانے کے لیےA  :کو تبدیل کرنے کے لیے

)موٹر سائیکل(:  M)آپریٹر( یا  Dکالس   -لرنر پرمٹ 

سالوں میں تحریری امتحان پاس کیا ہوگا۔ 2آپ نے پچھلے  •

 ڈرائیونگ الئسنس: 

آپ کو وژن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایک مجاز ویژن رجسٹری فراہم کنندہ سے وژن   •

پر آن الئن اپنے الئسنس کی تجدید کرا سکتے ہیں  dmv.ny.govٹیسٹ پاس کیا ہے، تو آپ 

 کارڈ: IDنان ڈرائیور 

کی آن الئن تجدید کرا سکتے ہیں  IDپر اپنی نان ڈرائیور   dmv.ny.govآپ  •

 ک اسٹیٹ فوٹو دستاویز کا گم شدہ، مسخ شدہ یا چوری شدہ:نیو یار 

• DMV   متبادل دستاویز کے لیے درخواست دینے سے پہلے چوری شدہ دستاویزات کی مقامی

قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطالع دینے کی سفارش کرتا ہے۔ اگر آپ دفتر جانے سے  

پہلے پولس کو چوری شدہ دستاویزات کی اطالع دیتے ہیں، تو اپنی پولیس رپورٹ کی ایک  

 ائیں۔ کاپی ساتھ النے کو یقینی بن

ٹرانزیکشن کی قسم 

تمام فیسیں تخمینی ہیں۔ جب تک آپ کی دستاویز جاری نہیں کی جاتی ہے تب تک درست فیس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ 

کل درج ذیل سے 

زیادہ نہیں ہوگا 

$ MJ/M136.00)یا  DJ/Dلرنر پرمٹ )کالس 

$ M98.50)یا  Dالئسنس )کالس 

$ E180.50)یا کالس  CDLالئسنس )

$ 13.00کارڈ IDنان ڈرائیور  

$ 6.50وصول کنندہ[ (SSI) کارڈ ]سپلیمینٹل سیکیورٹی انکم  IDنان ڈرائیور  

$ 153.00*میں اپ گریڈ کریں E) یا کالس  CDLاعلٰی الئسنس )

$ 17.50متبادل الئسنس/پرمٹ 

8.00$کارڈ کی تبدیلی  IDنان ڈرائیور  

$ 6.50وصول کنندہ[ (SSI) کارڈ کی تبدیلی ]سپلیمینٹل سیکیورٹی انکم  IDنان ڈرائیور  

$ 17.50الئسنس/پرمٹ میں ترمیم کریں 

$ 5.00کارڈ میں ترمیم کریں  IDنان ڈرائیور  

تحریری اور روڈ ٹیسٹ فیس الگو ہو سکتی ہے۔اضافی *$ شامل کریں۔30تبدیلی کی دستاویزات کے عالوہ بہتر کردہ دستاویز کے لین دین کے لیے نوٹ: 

Reset / Clear 

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents
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	امیگریشن اینڈ نیچرلائزیشن سروس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے جاری کردہ با تصویر ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن کارڈ I688B یا I766 جس کی میعاد ختم ہو چکی ہو جس کی میعاد 2 سال سے زیادہ نہ ہو: Off
	وفاقی طور پر تسلیم شدہ قبیلے سے جار کردہ قبائلی سند پیدائش جس سے امریکہ میں پیدائش ثابت ہوتی ہو: Off
	با تصویر غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس۔ حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہو: Off
	بارڈر کراسنگ کارڈ: Off
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	نیو یارک اسٹیٹ سرٹیفکیٹ آف ٹائٹل: Off
	نیو یارک اسٹیٹ پروفیشنل لائسنس: Off
	نیو یارک اسٹیٹNYC پسٹل پرمٹ: Off
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	یوٹیلیٹی بل: Off
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	دوبارہ داخلے کی پرمٹ I327: Off
	پناہ گزین کی سفری دستاویز I571: Off
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	ریاست یا مقامی حکومت کی طرف سے جاری کردہ امریکی شادی یا طلاق کا ریکارڈ یا عدالت سے جاری کردہ نام کی تبدیلی کا حکم نامہ: Off
	نیو یارک اسٹیٹ کا بغیر تصویر والا بینیفٹ Medicaid کارڈ: Off
	کیش کارڈ ATM دستخط اور پہلے سے جلی حروف میں تحریر شدہ نام ہونا چاہیے: Off
	درست میجر کریڈٹ کارڈ: Off
	یو ایس ہائی اسکول ڈپلومہ یا GED: Off
	یو ایس سپر مارکیٹ چیک کیشنگ کارڈ دستخط اور پہلے سے جلی حروف میں تحریر شدہ نام ہونا چاہیے: Off
	یو ایس یونین کارڈ: Off
	دکھانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ پریسکرپشن کارڈ ہیلتھ انشورنس کوریج کا حالیہ ثبوت: Off
	غیر ملکی اسکول کا رپورٹ کارڈ  تصویر کے بغیر ریکارڈ   بہتر کردہ یا ریئل ID شناخت دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے: Off
	غیر ملکی اسکول کا رپورٹ کارڈ  تصویر کے ساتھ ریکارڈ  بہتر کردہ یا ریئل ID شناخت دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے: Off
	امریکی عدالت کی دستاویز جس پر درخواست دہندہ کا نام بطور فریق لکھا ہوا ہو   بہتر کردہ یا ریئل ID شناخت دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے: Off
	ویٹرنز یونیورسل ایکسیس فوٹو ID شناخت کارڈ: Off
	یو ایس ایمپلائی ID شناخت کارڈ: Off
	امریکی فوجی کی ڈپینڈنٹ ID شناخت: Off
	غیر ملکی شادی یا طلاق کا ریکارڈ سرکاری ادارے سے جاری کردہ یا عدالت سے جاری کردہ نام کی تبدیلی کا حکم نامہ   بہتر کردہ یا ریئل ID شناخت دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے: Off
	با تصویر ڈرائیونگ لائسنس لرنر پرمٹ نان ڈرائیور ID شناخت کارڈ جو کسی دوسری امریکی ریاست دائرہ اختیار یا ملکیت یا کینیڈا کے صوبے یا علاقے سے جاری کردہ ہو حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہوئے دو سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہو: Off
	نیو یارک اسٹیٹ کا بغیر تصویر والا عبوری لائسنس پرمٹ نان ڈرائیور ID شناخت: Off
	امریکی فوجی تصویری ID شناخت کارڈ صرف فعال، ریزرو، اور ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں کو جاری کیا جاتا ہے: Off
	والدین شریک حیات کی ID شناخت اسی آخری نام میں یا رشتہ کے ثبوت کے ساتھ: Off
	با تصویر امریکی میونسپل ID شناخت کارڈ: Off
	یو ایس کالج فوٹو ID شناخت کارڈ اور آفیشل ٹرانسکرپٹ: Off
	DMV شناخت اور یا رہائش کا بیان MV45A  ان درخواست دہندگان کے لیے جن کی نمائندگی حکومت یا حکومت سے منظور شدہ فیسیلٹیز نے کی ہو  بہتر کردہ یا ریئلشناخت  ID دستاویز کے لیے قابل استعمال نہیں ہے: Off
	نیو یارک اسٹیٹ ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ نان ڈرائیور ID شناخت کارڈ۔ حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہونے میں 2 سال باقی ہو: Off
	با تصویر ڈرائیونگ لائسنس لرنر پرمٹ نان ڈرائیور ID شناخت کارڈ جو کسی دوسری امریکی ریاست، دائرہ اختیار یا ملکیت، یا کینیڈا کے صوبے یا علاقے سے جاری کردہ ہو۔ حالیہ ہونا ضروری ہے یا پھر اس کی میعاد ختم ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا ہو: Off
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