والد/والدہ/سرپرست کی طرف سے شناخت اور/یا رہائش کا بیان
dmv.ny.gov
اگر آپ کی عمر  21سال سے کم ہے اور آپ  ID-44یا  ID-82سے کافی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے تو یہ فارم استعمال کریں۔
تمام ڈرائیونگ پرمٹس اور الئسنسز ،حقیقی  IDیا بہتر بنائی گئی دستاویزات کے ساتھ رہائش کا ثبوت درکار ہے۔
 جس شخص کی عمر  21سال سے کم ہے اور وہ حقیقی  IDدستاویز یا بہتر بنائی گئی دستاویز کی درخواست دے رہا ہے اسے اپنے نام پر یا والد/والدہ یا
سرپرست کے نام پر موجود اضافی رہائش کا ثبوت اس بیان کے ساتھ جمع کروانا ہوگا جو اسی پتہ کی عکاسی کرتا ہو۔
آپ کے والد /والدہ یا سرپرست مندرجہ ذیل مراحل فالو کر کے شناخت یا رہائش یا پھر دونوں کی توثیق کر سکتے ہیں:
 یہ فارم استعمال کرنے کی صورت میں آپ کو اپنے والد/والدہ یا سرپرست کو اپنے ساتھ موٹر گاڑیوں کے آفس النا ہوگا۔
 آپ کے والد /والدہ یا سرپرست کو وہاں موجود موٹر گاڑیوں کے نمائندے کے ساتھ مندرجہ ذیل معلومات مکمل کرنی ہوں گی۔
 آپ کو اس فارم کے ساتھ اپنی تاریخ پیدائش کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ الئسنس ،پرمٹ یا نان ڈرائیونگ شناختی کارڈ کے لیے درخواست دیتے ہیں تو آپ
کو فارم  ID-44پر موجود سوشل سیکورٹی کا تقاضا بھی پورا کرنا ہوگا۔
 آپ کے والد /والدہ یا سرپرست کی شناخت ثابت کرنے کیلئے دستاویزات جمع کروائی جانی چاہئیں۔ آپ کے والد/والدہ یا سرپرست کو ریاست نیو یارک کا
درست ڈرائیونگ الئسن س ،لرنر پرمٹ یا نان ڈرائیور شناختی کارڈ فراہم کرنا ہوگا یا پھر فارم  ID-44پر شناخت کے ثبوت پر پورا اترنا ہوگا۔
 اہم بات :جب تک آپ موٹر گاڑیوں کے نمائندے کے ساتھ نہ ہوں اس فارم پر دستخط نہ کریں۔

سند
میں ،____________________________________________________________________________ ،بحیثیت والد/والدہ/قانونی
(والد/والدہ/سرپرست کا م کمل نام)

سرپرست برائے __________________________________________________________________________ ،جن کا پتہ ہے
(درخواست دہندہ کا م کمل نام)

___________________________________________________________________________________________،
(پتہ)

تصدیق کرتا /کرتی ہوں کہ یہ درخواست دہندہ کا مکمل نام ہے اور درخواست دہندہ مذکورہ باال پتے پر رہتا ہے۔ میری بہترین معلومات کے مطابق ،انہوں نے
کسی اور نام سے لرنر پرمٹ ،نان ڈرائیونگ شناختی کارڈ یا ڈرائیونگ الئسنس حاصل نہیں کیے ہیں نہ ان کی درخواست دی ہے۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ
جھوٹا بیان دینا یا جھوٹ کی تائید میں کوئی دستاویز جمع کروانا مجرمانہ عمل کے طور پر قابل سزا ہو سکتا ہے۔

والد/والدہ/سرپرست یہاں دستخط کریں _____________________________________________________________________ X
والد/والدہ/سرپرست کا نام جلی حروف میں یہاں درج کریں__________________________________________________________________ :
ڈرائیونگ الئسنس ،لرنر پرمٹ یا نان ڈرائیونگ شناختی کارڈ کا شناختی نمبر______________________________________________________ :
اپنا میلنگ پتہ جلی
حروف میں لکھیں

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

اہم بات :جب تک آپ موٹر گاڑیوں کے نمائندے کے ساتھ نہ ہوں اس فارم پر دستخط نہ کریں۔

درخواست دہندہ کے دستخط ______________________________________________________________ X
OFFICE USE ONLY
Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian:

 Major Credit Card
 ATM Card

) DHS Document(s

 Social Security Card

 NYS Photo Document
 Utility Bill

 US Passport

 Birth Certificate
 Foreign Passport

_______________________________________________________________________________________  Other:
______________________ Signature of Person Accepting Proof X ___________________________________ Date:
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عضو کے عطیہ دہندہ بنیں! مالحظہ کریں donatelife.ny.gov
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