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 באשטעטיגונג פארם-זעלבסט
 יאר אלט און עלטער 18פאר רעגיסטראנטן 

נוצט די בייגעלייגטע פארם צו דערקלערן און באשטעטיגן אז א געבורט סערטיפיקאט'ס מין צייכן זאל ווערן 

געטוישט. פאלגט נאך די אנווייזונגען אונטן. אויב עס פעלט אינפארמאציע קען עס פארלענגערן די 

 אפליקאציע איבערקוקן פראצעס.

גליש, אבער אן לט אין ענידי פארם מוז ווערן אויסגעפליניע.  רליידיגע רשטעלט צו אן ענטפער פאר יעדע .1

 .פאר רעפערענץבלויז פארם איז אויך צוגעשטעלט  עראיבערזעצונג פון ד

 פארם. יד ירטשרייבט אונטער און נאטערייז .2

דאקומענטן צוזאמען מיט די אונטערגעשריבענע און נאטערייזד באשטעטיגונג געבט אריין די פאלגענדע  .3

 באשטעטיגונג פארם:-אדער זעלבסט

  ארם ביי טרעפט די פ — קארעקשאנס אפליקאציע פארם סערטיפיקאטגעבורט אן אויסגעפולטע

on.nyc.gov/birthcertcorrect. 

 בילד אידענטיפיקאציע ראן אונטערגעשריבענע קאפיע פון יעצטיגע 

  ןאפצאל פארן נייע $15פראסעסינג אפצאל און  $40) $55א טשעק אדער מאני אדער פאר 

 NYC Department of Health and Mental Hygieneצו די  אויסגעשטעלטסערטיפיקאט( 

 שיקט אריין די פארענדיגטע פארם און אלע פארלאנגטע דאקומענטן דורך פאסט צו:  .4

NYC Department of Health and Mental Hygiene Corrections Unit 

 125 Worth Street, Room 144, CN-4  

New York, NY 10013 

 

 .tgnyc@health.nyc.gov פראגעס וויאזוי צו אוישטעלן אן אפליקאציע, שיקט אן אימעיל צו פאר

  

www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vr/bcorrect.pdf
http://on.nyc.gov/birthcertcorrect
mailto:tgnyc@health.nyc.gov
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ענגלישע פארם אין י לט אויס דיצוגעשטעלט בלויז פאר רעפערענץ. פבאמערקונג: די איבערזעצונג ווערט 
 ענגליש.

I.  אינפארמאציע:אפליקאנט/רעגיסטראנט 

      
 נאמען רלעצטע מיטל נאמען נאמען רערשטע

    
 גאס אדרעס, אפט. נומער דאטום פון געבורט

  
 זיפ קאוד סטעיט סיטי

  סערטיפעקאט נומער:
  

 טעלעפאן נומער

II. :באשטעטיגונג 

באשטעטיג דא ,    איך, 

שטראף פון שווערן פאלש אז די פארלאנג צו טוישן די מין צייכן אויף געבורט סערטיפיקאט נומער  עםאונטער ד

,איז צו ווייזן די  צו   , פון  

 ריכטיגע מין אידענטיטעט פונעם רעגיסטראנט און איז נישט פאר סיי וועלכע אומגעזעצליכע צוועקן.

  דאטום:   אונטערשריפט: 

Notary Public Seal To be completed by Notary  

State of    

County of   
Subscribed and sworn before me: 

this  day of  , 20  

  

Notary Public Signature 

מאכן א פאלשע, נישט אמת'ע אדער פארפירנדע באשטעטיגונג אדער פעלשן  זאל נישטווארענונג: קיין מענטש 

אן אונטערשריפט פון א צווייטן אויף אן אפליקאציע פארלאנגט צו ווערן צוגעגרייט אין איינקלאנג מיט די ניו יארק 

העלט  NYCסיטי העלט קאוד. א פארלעצונג פונעם העלט קאוד וועט זיין באשטראפלעך אלס א מיסדימינער. )

 .(3.19קאוד 

*M  ,מיינט מאןF  מיינט פרוי, אוןX  מיינט א דזשענדער וואס איז נישט דווקא מאן אדער פרוי )א נישט ביינערי
 דזשענדער אידענטיטעט(.

F, M אדער ,*X 

 אפליקאנט/רעגיסטראנט )שרייבט נאמען(

F, M אדער ,X 


