
 طلب   شهادة   ميالد
 مرحبًا   بكم   في   دائرة   الصحة   والسالمة   العقلية   بمدينة   نيويورك   

(New York City Department of Health and Mental Hygiene) 

 تصدر   اإلدارة   الصحية   شهادات   الميالد   ألي   شخص   وُلِد   ضمن   المناطق   اإلدارية   الخمس:
Brooklyn،Bronx ،Manhattan ،Queens ،.Staten Island  

 تجنب   الوقوف   في   الصف
 والبحث   عن nyc.gov/healthيُرجى   زيارة     يومًا.   30اطلب   شهادة   الميالد   الخاصة   بك   عبر   اإلنترنت   أو   عن   طريق   البريد   واستلمها   خالل   

order a birth cer ficate" "   (طلب   شهادة   ميالد)   لمعرفة   المزيد،   أو   االنتقال   مباشرة   إلىvitalchek.com.    ٍستحتاج   إلى   حساب   ائتمان   أو   مدين   أو   جار
  شخصي   إليداع   طلبك   عبر   اإلنترنت،   وال   يمكن   إكمال   الطلبات   إال   إذا   كان   اسمك   ظاهرًا   على   هذا   الحساب.

 دوالرات   رسوم   معالجة   لكل   طلب.   8.30دوالرًا   لكل   شهادة   باإلضافة   إلى      15تبلغ   تكلفة   الطلبات   عبر   اإلنترنت    •
 وال   توجد   رسوم   معالجة. دوالرًا   لكل   شهادة.   15وتبلغ   تكلفة   الطلبات   بالبريد    •

 الطلب   بصفة   شخصية
 ما   الذي   أحتاج   إليه   لكي   أتقدم   بطلب   بصفة   شخصية؟

  ستحتاج   إلى   هوية   شخصية   بها   صورة   وسارية   أو   إثباتين   للعنوان.
 

 تشمل   خيارات   الهوية   الشخصية   التي   بها   صورة   ما   يلي:

 خيارات   إثبات   العنوان   تشمل   ما   يلي:

 فواتير   المرافق،   مثل   فاتورة   اإلنترنت   أو   الغاز   أو   الكهرباء •
 بيانات   بطاقة   االئتمان    •
 بريد   من   جهة   حكومية   موجّه   إليك •

ً   من   هوية   شخصية   بها   صورة    يومًا   الماضية.   60يتعين   أن   تظهر   كلتا   الوثيقتين   اسمك   وعنوانك،   وأن   تكونا   مؤرختين   خالل    إذا   أرسلت   إثباتين   للعنوان   بدال
 سارية،   فسيتم   إرسال   الشهادة   الخاصة   بك   عن   طريق   البريد.

 كم   تبلغ   الرسوم   وكيف   أدفعها؟
واحدة   من   أجل      يدفع   مرةدوالر  2.75دوالرًا   لكل   شهادة   باإلضافة   إلى   رسم      15تبلغ   تكلفة   كل   شهادات   الميالد   والوفاة   في   مدينة   نيويورك    •

   47.75دوالرًا؛   والشهادات   الثالث   =      32.75وتكلفة   الشهادتين   =    دوالرًا.   17.75على   سبيل   المثال،   تكلفة   الشهادة   الواحدة   تبلغ    التحقق   من   الهوية.
 دوالرًا؛   وهكذا.

 ال   نقبل   الدفع   النقدي. سدد   قيمة   الطلب   ببطاقة   ائتمان   أو   بطاقة   مدين   أو   شيك   أو   حوالة   مالية. •

 كيف   أطلب   أستخرج   شهادة   وفاة؟
يُرجى أن تطلب من وكيل خدمة العمالء إعطاءك طلب شهادة الوفاة الخاص بمدينة نيويورك. وسوف يساعدك وكيل خدمة العمالء المسؤول عن 

 صف   استخراج   شهادات   الميالد   في   تنفيذ   طلبك.

 تحدث   إلى   أحد   وكالء   خدمة   العمالء   إذا   كانت   لديك   أي   أسئلة.

 رخصة   قيادة   سارية   أو   بطاقة   هوية   لمَن   ليس   لديهم   رخصة   قيادة •
  بطاقة   هوية   بلدية   مدينة   نيويورك •
 ة   شيك   دفع   سارٍ مهنيبطاقة هوية  •
 بطاقة   هوية   الجامعة   أو   الكلية   مع   بيان   درجات   حديث •
 بطاقة   األجرة   المخفضة   من   هيئة   نقل   متروبوليتان   التابعة    •

 لمدينة   نيويورك

  جواز   سفر   أمريكي   أو   أجنبي   سارٍ   أو   بطاقة   جواز   سفر •
  بطاقة   إعانة   صادرة   من   والية   نيويورك   بها   صورة •
  بطاقة   إقامة   دائمة •
  بطاقة   هوية   نزيل   بالسجن   مع   أوراق   إطالق   سراح   سارية •
لذوي   اإلعاقة)      والمواصالت(خدمة النقل  Access-A-Rideبطاقة    •

  التابعة   لمدينة   نيويورك
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