
   

 پتہ کی تبدیلی  
 پر تبدیل کریں dmv.ny.govاپنا پتہ آن الئن 

  
 
 

 کر سکتے ہیں۔  آن الئن اپنا پتہ تبدیلپر  dmv.ny.govدفتر میں یا  DMVآپ اپنے مقامی  
 

کارڈ،    IDکا ڈرائیونگ الئسنس، لرنر پرمٹ یا غیر ڈرائیور    NYSکے قانون کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کے پاس  )  New York State, NYS(نیو یارک اسڻیٹ  
کو مطلع کریں۔ عارضی پتہ میں تبدیلی کی    DMVدنوں کے اندر    10یا گاڑی، کشتی، یا اسنوموبائل کے لیے رجسڻریشن ہے تو مستقل پتہ میں کسی تبدیلی سے  

 رپورٹ نہ کریں۔ 
 

مل کیں،  ویز کی تجدید کی کارروائی کے حصے کے بطور اپنا پتہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنے کاغذی یاد دہانی والے نوڻس پر درج نئے پتہ کی فیلڈز مکآپ دستا
 dmv.ny.gov/address-changeاکاؤنٹ پر اپنا پتہ اپ ڈیٹ کریں۔ اپنا پتہ آن الئن تبدیل کرنے کے طریقے سے متعلق معلومات کے لیے،    MyDMVیا اپنے  

 مالحظہ کریں۔ 
 

کارڈ، یا رجسڻریشن کی دستاویز حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس نئی دستاویز حاصل کرنے کا   IDآپ کو نیا الئسنس، پرمٹ، غیر ڈرائیونگ 
 اختیار ہے۔

 

 : اگر آپ کو نئی دستاویز چاہیے
 مکمل کریں۔  2اور حصہ  1پر حصہ  2اس فارم کے صفحہ  .1
 والے سیکشن میں اپنے نام کے دستخط کریں۔ " تصدیق" .2
 ۔یں) جمع کرائیچھے(آگے اور پ یکاپ یکا یک ID یڻریمل یا NDIDالئسنس/پرمٹ/ NYSموجوده درست  اپنے .3
 کے نام واجب االدا چیک یا منی آرڈر لکھیں۔ ) کمشنر برائے موڻر گاڑیاں ("Commissioner of Motor Vehicles" کل فیس کے عوض .4
 NYS DMV License Production Bureau: بھیجیںمکمل کرده فارم اور ادائیگی اس پتے پر ڈاک سے  .5

PO Box 2895 
Albany, NY 12220-0895 

۔ اگر آپ نئے افزوں رکھیں) دستاویزات(موصول ہونے کے وقت تک اپنی حالیہ دستاویز ) دستاویزات(اپنی نئی دستاویز ں میں ڈاک میں ہفتو  6تا  4 .6
 آپکا پتہ آپ کی دستاویز پر نظر آئے گا اور آپ کی دستاویز  رہائشکارڈ کی درخواست کرتے ہیں تو، آپ کی  IDالئسنس، پرمٹ، یا  IDشده یا اصل 

کا پتہ آپ   ڈاککارڈ کی درخواست کرتے ہیں تو، آپ کا  IDکے ڈاک کے پتے پر ڈاک سے بھیج دی جائے گی۔ اگر آپ معیاری الئسنس، پرمٹ، یا 
 کی دستاویز پر نظر آئے گا۔ 

 

 :اگر آپ کو نئی دستاویز نہیں چاہیے
 

 کو بغیر الگت کے اپ ڈیٹ کرے گا۔) ریکارڈز(ریکارڈ   DMVآپ کے  DMVمکمل نہ کریں۔  2مکمل کریں لیکن حصہ   1حصہ  .1
رجسڻریشن دستاویز پر اپنا پتہ اپ ڈیٹ کریں۔ اپنا پتہ اپ ڈیٹ کرنے کے  NYSکارڈ پر، اور اپنے  IDالئسنس، پرمٹ، یا غیر ڈرائیونگ  NYSاپنے  .2

پرانے  یے،کے ل  رجسڻریشن والے باکس میں لکھیں۔"  پتہ کی تبدیلی درج کریں"لیے، اپنا نیا پتہ براه راست دستاویز کی پشت پر مستقل روشنائی سے 
 ۔ یںپتہ درج کر یااور سامنے ن ینچیںالئن کھ یکپر ا پتہ

  ۔یں) جمع کرائیچھے(آگے اور پ یکاپ یکا یک  ID یڻریمل یا NDIDالئسنس/پرمٹ/ NYSموجوده درست  اپنے .3
 

لیشن بیورو کو  اگر آپ اپنا پتہ تبدیل کرتے ہیں اور آپ نے نیو یارک سڻی میں ڻریفک کی خالف ورزیوں کے جرمانے ادا نہیں کیے ہیں تو، آپ کو ڻریفک وائ
یے پر کال کرنا ضروری ہے۔ اپنا نیا پتہ فراہم کرنے اور اپنے جرمانے ادا کرنے کو تیار رہیں۔ مزید معلومات کے ل 488-5710 (718)

dmv.ny.gov/tvboffice.htm  مالحظہ کریں۔ 
 

 نیو یارک اسڻیٹ کے رجسڻریشن کی درخواست کی معلومات
 ) ووڻر رجسڻریشن کی درخواست مکمل کرنے سے پہلے پڑھیں۔  NYSپر    2براه کرم صفحہ (

NYS   کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻریشن کروانے کے واسطے
NYS یا/کا ووڻر رجسڻریشن فارم مکمل کریں، اور : 

 

  اپنے ووڻر رجسڻریشن پر درج نام یا پتہ تبدیل کریں 
 ساسی پارڻی کا رکن بنیں 
  پارڻی کی اپنی رکنیت تبدیل کریں 
  لیے پیشگی رجسڻر کریں سال ہے تو وٹ ڈالنے کے  17یا    16اگر آپ کی عمر 

 :رجسڻر کرنے کے لیے الزم ہے کہ
 

  آپ امریکی شہری ہوں 

Office Use Only 

  سال کی عمر تک ووٹ  18سال پر پیشگی رجسڻر کر سکتے ہیں لیکن آپ  17اور  16آپ (سال ہو  18آپ کی عمر
 ) نہیں ڈال سکتے 

  سنگین جرم کے سزا یابی کے لیے جیل میں نہ ہوں 
   ووٹ ڈالنے کے حق کے دعویدار نہ ہوں کسی اور جگہ 
 عدالت نے غیر مستند نہ پایا ہو 

 
Información en español: si le interesa obtener este 

formulario en español, llame al 1-800-367-8683 
   

 

مسترد کر دیا ہے۔ اگرآپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر    اگر آپ نیو یارک اسڻیٹ کے ووڻر رجسڻریشن کی درخواست مکمل نہیں کرتے ہیں تو، مانا جائے گا کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر کرنے کو 
جائے گا اور صرف ووڻر رجسڻریشن کے عمل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ ووٹ ڈالنے کے  کرنے کو مسترد کرتے ہیں تو، رجسڻر کرنے کے لیے آپ کے مسترد کرنے کی حقیقت کو خفیہ رکھا  

کے عمل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ    لیے رجسڻر کرتے ہیں تو، جس دفتر میں آپ نے ووڻر رجسڻریشن کے لیے درخواست جمع کروائی وه خفیہ رہے گی اور اسے اور صرف ووڻر رجسڻریشن 
رجسڻر کرنے کی دخواست دینی ہے یا نہیں اس  یقین ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر کرنے کے یا رجسڻر کرنے کو مسترد کرنے کے آپ کے حق، رجسڻر کرنا ہے یا نہیں یا ووٹ ڈالنے کے لیے  کو  

 New York State Boardمنتخب کرنے کے آپ کے حق میں کسی نے خلل ڈاال ہے تو، آپ  کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے رازداری کے آپ کے حق، یا خود اپنی سیاسی پارڻی یا دیگر سیاسی ترجیح  
of Elections, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729   ) کے پاس شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ )  6872-469-800-1:  فون 

 

 کو مطلع کیا جائے گا۔ اگر    آپ رخواست پر کارروائی ہو جانے پر آپ کی کاؤنڻی کے بورڈ آف الیکشن کے ذریعے  آپ کی مکمل کرده درخواست بورڈ آف الیکشنز کو بھیجی جائے گی اور آپ کی د 
 ریں یا کو چاہیے کہ اپنی کاؤنڻی کے بورڈ آف الیکشنز کو کال ک   آپ ووڻر رجسڻریشن کی درخواست پُر کرنے یا ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر کرنے کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہوں تو،  

1-800-FOR-VOTE   )TDD/TTY  711   1۔ اگر آپ نیو یارک سڻی میں رہتے ہیں تو، آپ کو  ) صرف ووڻر رجسڻریشن سے متعلق سواالت کے لیے ( پر کال کریں  )  درج کریں-VOTE-NYC    پر 
 پر بھی مل سکتے ہیں   www.elections.ny.govکال کرنی چاہیے۔ آپ کو جوابات یا ڻولز نیو یارک اسڻیٹ کے بورڈ آف الیکشنز کی ویب سائٹ  

 
MV-232U (10/22)  2از   1صفحہ 

 

 

Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or:

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格，

請電：1-800-367-8683

                        

               

한국어 : 한국어양식을원하시면

1-800-367-8683 으로전화하십시오 .

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-your-address
https://dmv.ny.gov/tickets/find-tvb-office-locations
https://www.elections.ny.gov/


MV-232U (10/22)  اپنا پتہ آن الئن  پتہ کی تبدیلی 2از   2صفحہdmv.ny.gov پر تبدیل کریں 
 اپنا پتہ تبدیل کرنے کے لیے یہ سیکشن مکمل کریں - 1حصہ 

میں فراہم کریں۔ دستاویز کی ہر اس قسم کے لیے باکس کو نشان زد کریں جو آپ کے پاس ہے اور جسے آپ کا نیا پتہ دکھانے   1جس قسم کی دستاویز آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر الگو ہونے والی معلومات حصہ  
 ہے۔ ی) شامل کرنا ضروریچھے(آگے اور پ ی کاپ یکا یک ID یڻریمل   یا NDIDالئسنس/پرمٹ/ NYSکے موجوده درست  آپ کے لیے تبدیل ہونا ضروری ہے۔

  معیاری دستاویز  افزون شده دستاویز  REAL ID دستاویز   رجسڻریشن 
پ اپنے ووڻر رجسڻریشن ریکارڈ پر  اگر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻرڈ ہیں تو، یہ فارم آپ کے مکمل کرنے اور جمع کرانے پر آپ کا ووڻر رجسڻریشن ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ اگر آ :اہم بات 

 گا۔ نشان زد کریں۔ اگر آپ یہ باکس نشان زد نہیں کرتے ہیں تو، آپ کا نیا پتہ آپ کی رہائش والی کاؤنڻی کے بورڈ آف الیکشنز کو بھیجا جائے تو، یہ باکس   ہیںنئے پتہ کے خواہاں نہیں  
 

 : کارڈ IDغیر ڈرائیور /پرمٹ/الئسنس
الئسنس اسڻیٹ کے  یارک  ڈرائیور  /پرمٹ /نیو   IDغیر 

 نمبر درج کریں۔ IDکارڈ پر موجود 
 ڻیلیفون نمبر           

) ( 
 تاریخ پیدائش  ) آخری، پہال، درمیانی - اپنا نام جلی حروف میں لکھیں (نام 

 M  F  X       
 ) باکس نمبر شامل کریں۔ نیچے رہائش کا پتہ بھی پُر کریں۔ .  .P.Oیا  / اسڻریٹ نمبر اور نام، رورل ڈیلیوری، اپارڻمنٹ نمبر، اور   -   مطلوب ہے ( آپ کو جہاں اپنی ڈاک ملتی ہے    - نیا پتہ  

آپ کو جہاں ڈاک ملتی ہے وه پتہ اگر آپ کے قیام واال ہی پتہ ہے تو یہ باکس نشان زد کریں۔     کاؤنڻی  زپ کوڈ ریاست  شہر یا قصبہ 
والی فیلڈز مکمل نہ کریں۔  "  جہاں آپ رہتے ہیں  - نیا پتہ  " اگر آپ یہ باکس نشان زد کرتے ہیں، تو  (
   ) والی قطار پر جائیں۔"  کا پتہ  NYSپچھال  "

 ) باکس نہ دیں۔ اسڻریٹ نمبر اور نام، اور اپارڻمنٹ نمبر شامل کریں۔  O..P -  اگر ڈاک کے لیے آپ کے پتے سے مختلف ہو تو مطلوب ہے(جہاں آپ رہتے ہیں  – نیا پتہ 
 

 
 شہر یا قصبہ 

 
 

 ریاست 
 

 کاؤنڻی  زپ کوڈ 

  
 )یا باکس نمبر شامل کریں،/ اور اسڻریٹ نمبر اور نام، رورل ڈیلیوری، اپارڻمنٹ نمبر، (کا پتہ  NYSپچھال  

 
 

 کاؤنڻی  شہر یا قصبہ 

 آپ انپے نئے پتہ میں اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں۔  نام سے ہر اس رجسڻریشن کے لیے ذیل کی معلومات فراہم کریں جو اپنے: رجسڻریشن
 *رجسڻر کننده /مختلف مالک ) ایک کو نشان زد کریں(رجسڻریشن کی قسم  الئسنس پلیٹ نمبر 

   پسنجر   کمرشیل   اسنوموبائل   کشتی   بیان کریں ( دیگر (  
   پسنجر   کمرشیل   اسنوموبائل   کشتی   بیان کریں ( دیگر (  
   پسنجر   کمرشیل   اسنوموبائل   کشتی   بیان کریں ( دیگر (  

باکس کو نشان زد  وه اسی رجسڻر کرنے والے کے نام سے جاری کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک رجسڻریشن کے لیے   اگرڻائڻل سرڻیفکیٹ کے ریکارڈز کو بھی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے * 
مماثل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر، رجسڻریشن صرف آپ کے نام پر   بالکل نام ڻائڻل سرڻیفکیٹ پر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن رجسڻریشن اور ڻائڻل پر موجود نام   آپ کاجہاں  کریں

 ہے لیکن ڻائڻل دو ناموں سے جاری کیا گیا ہے۔ 
 

 ه معلومات میرے بہترین علم کی حد تک درست ہیں۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں ہی اوپر نامزد فرد ہوں اور کہ فراہم کرد: تصدیق

 x: یہاں دستخط کریں
  تاریخ   پورے نام کے دستخط کریں  

 ا۔اس فارم پر جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کرنا سنگین جرم ہے اور اس کا نتیجہ قانون سے اختیار یافتہ جرمانوں کی شکل میں برآمد ہوگ !انتباه
 

 کا نیا پتہ دکھاتا ہو یہ سیکشن مکمل کریں جو آپایک بدل دستاویز خریدنے کے لیے  2حصہ 
 

پھر، کل فیس کے لیے   نشان زد کریں جو آپ کے پاس فی الحال اور جسے آپ اپنا نیا پتہ دکھانے کے لیے اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔دستاویز کی ہر اس قسم کے لیے باکس کو 
Commissioner of Motor Vehicles”“  کے نام واجب االدا چیک سے جس پر اکاؤنٹ بردار کا نام پہلے سے پرنٹ ہو، یا منی آرڈر سے فیس ادا کریں۔ 

  17.50$: فیس(ڈرائیونگ الئسنس (   لرنر پرمٹ)  17.50$فیس(    غیر ڈرائیونگID  کارڈ) 8.00$: فیس *( 
 ) اگر آپ الئسنس دستاویز طلب کر رہے ہیں تو منتخب نہ کریں (

  فی رجسڻریشن 3.00$: فیس(رجسڻریشن (    کشتی رجسڻریشن)فی رجسڻریشن 2.00$: فیس (  
 مالحظہ کریں۔ dmv.ny.gov/officesجس کاؤنڻی میں آپ رہتے ہیں وہاں اپنے اسنوموبائل رجسڻریشن کی کارروائی کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

 

 : بدلنے کے لیے اضافی معلومات  IDغیر ڈرائیونگ  *
  ہے۔  6.50$آپ سپلیمنڻل سیکیورڻی انکم وصول کننده ہیں تو، فیس  یاسال ہے   62اگر آپ کی عمر 
  آپ سپلیمنڻل سیکیورڻی انکم وصول کننده ہیں تو، کوئی فیس نہیں ہے۔ اورسال ہے  62اگر آپ کی عمر 
  اگر آپ سپلیمنڻل سیکیورڻی انکم وصول کننده ہیں تو، آپ کو اس فارم کے ساتھ ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ 
 1  عوامی اعانت کے وصول کنندگان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ کو اس فارم کے ساتھ ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔2020اکتوبر کے بعد ، 

 نیو یارک اسڻیٹ ووڻر رجسڻریشن کی درخواست  3حصہ 
 معلومات اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ درخواست مکمل کریں۔ اگر آّپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر کرنا یا بورڈ آف الیکشنز کے پاس ووڻر رجسڻریشن کی اپنی 

 کیا آپ امریکی شہری ہیں؟ 
   ہاں    نہیں 

اگر آپ نے نہیں میں جواب دیا  
تو، آپ ووٹ ڈالنے کے لیے  

 رجسڻر نہیں کر سکتے۔ 

 نہیں    ہاں  سال ہو جائے گی؟   18کیا یوم انتخاب کو یا اس سے پہلے آپ کی عمر 
سال ہونا ضروری ہے، اور جب تک اس طرح کے انتخاب کے وقت آپ   18سال ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے یوم انتخاب کو یا اس سے پہلے آپ کی عمر  16کیا آپ کی عمر کم از کم  

نہیں اگر آپ نے پچھلے دونوں     ہاں   ی بھی انتخاب میں بیلٹ کاسٹ کرنے سے قاصر ہوں گے؟  کا نشان لگا ہوگا اور آپ کس " زیر التوا"کی عمر اڻھاره سال نہ ہو جائے آپ کے رجسڻریشن پر  
 میں دیا تو، آپ ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر نہیں کر سکتے۔  نہیں سوالوں کا جواب 

کیا آپ نے اس سے پہلے  
 ووٹ ڈاال ہے؟ 

   ہاں    نہیں 
 کس سال؟ 

ووڻنگ کی معلومات جو تبدیل  
 : ہوئی ہیں 

تبدیل نہیں ہوئی ہیں یا آپ نے اس اگر یہ 
سے پہلے ووٹ نہیں ڈاال ہے تو، اسے 

 چھوڑ دیں۔

 آپ کا نام تھا 
 

 
آپ کا پتہ تھا 

  
 : آپ کی ریاست یا نیو یارک اسڻیٹ کی کاؤنڻی تھی

 ڻیلیفون نمبر  ای میل ) اختیاری(مزید معلومات 
 

 سیاسی پارڻی 
انتخاب کرنا ضروری ہے۔    1آپ کو  

اختیاری  سیاسی   انتخاب  کا  پارڻی 
ہے لیکن سیاسی پارڻی کے ابتدائی  
انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے،  
میں   پارڻی  سیاسی  اس  کا  ووڻر 
اّال یہ کہ   مندرج ہونا ضروری ہے 
بصورت   اصول  کے  پارڻی  ریاستی 

 دیگر اجازت دیتے ہوں۔ 

 : میں سیاسی پارڻی میں اندراج کروانا چاہتا ہوں
   پارڻی ڈیموکریڻک 
 ریپبلکن پارڻی 
 کنزرویڻو پارڻی 
  ورکنگ فیملیز پارڻی 
 دیگر _____________________________________ : 

 

 میں کسی سیاسی پارڻی میں اندراج کروانا نہیں چاہتا ہوں اور میں خود مختار ووڻر رہنا چاہتا ہوں 
  کوئی پارڻی نہیں 

 کرتا ہوں کہ میں حلف لیتا ہوں یا توثیق : حلف نامہ
  میں امریکہ کا شہری ہوں۔ 
  دن تک کاؤنڻی،، شہر، یا گاؤں میں رہا ہوں۔  30میں انتخاب سے قبل کم از کم 
 میں نیو یارک اسڻیٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر کرنے کے تمام تقاضے پورا کرتا ہوں۔ 
 نیچے کی سطر پر یہ میرے ہی دستخط یا نشان ہیں۔ 
  ت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست نہیں ہے تو، مجھے سزا سنائی جا سکتی  مذکوره باال معلومات درس

 یا چار سال تک کے لیے جیل میں ڈاال جا سکتا ہے۔ /تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور   5,000$ہے یا 

 reset/clear  تاریخ    Xدستخط 
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	 پتہ کی تبدیلی 
	 اگر آپ کو نئی دستاویز نہیں چاہیے: 
	 نیو یارک اسٹیٹ کے رجسٹریشن کی درخواست کی معلومات 
	 NYS کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹریشن کروانے کے واسطے NYS کا ووٹر رجسٹریشن فارم مکمل کریں، اور/یا: 
	 رجسٹر کرنے کے لیے لازم ہے کہ: 

	 حصہ 1 - اپنا پتہ تبدیل کرنے کے لیے یہ سیکشن مکمل کریں 
	سﻧﺳﺋﻻ/ٹﻣرﭘ/ روﯾﺋارڈ رﯾﻏID ڈرﺎﮐ : 
	نﺷﯾرﮢﺳﺟر :
	 تصدیق: 
	 انتباہ! 

	 حصہ 2 ایک بدل دستاویز خریدنے کے لیے جو آپ کا نیا پتہ دکھاتا ہو یہ سیکشن مکمل کریں 
	 حصہ 3 نیو یارک اسٹیٹ ووٹر رجسٹریشن کی درخواست 
	 سیاسی پارٹی 
	 حلف نامہ: 
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