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 درخواست دہندہ کے شریک حیات یا 
 ڈومیسٹک پارٹنر کی رہائش کی توثیق

ایسے درخواست دہندگان کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے جو اپنے شریک حیات یا  :نوٹ
سے رہائش ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ  دستاویزاتڈومیسٹک پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسری 

ہے اگر دونوں شریک  کی جا سکتیتوثیق صرف الیکٹرانک رہائشی ڈیٹا کے ساتھ استعمال 
کے لیے درخواست دے رہے  IDNYCپارٹنر فی الوقت اندراج مرکز پر ہوں اور دونوں ہی /حیات
پتہ کی  یطبعڈومیسٹک پارٹنر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے اگر اسے /شریک حیات ہوں۔

 دستاویز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
  : درخواست دہندہ کا نام

 _ __ / __ __ / __ __ __ __(: _سال/ماہ/دن)درخواست دہندہ کی تاریخ پیدائش 

  : شریک حیات یا ڈومیسٹک پارٹنر کا نام

 ڈومیسٹک پارٹنر     حیات شریک  (:ایک منتخب کریں)رشتہ 

یا ڈومیسٹک پارٹنر  اتیح کہیشر یک کے درخواست دہندہ کا شریک حیات IDNYCہوں کہ میں اوپر نامزد  یکرت کرتامیں تصدیق 
 :ہے یرہت رہتاہوں، اور یہ کہ درخواست دہندہ درج ذیل پتے پر میرے ساتھ 

 
  

 ، سوٹ یا اپارٹمنٹ نمبرمنزل نمبر اور اسٹریٹ
 

    __ __ __ __ __ 
 زپ کوڈ برو شہر

 
 
 

معلومات کی توثیق یا تصدیق کے لیے سٹی آف نیو یارک کے ذریعہ انجام دی جانے  کردہ شیپذیل میں دستخط کر کے میں اپنی 
 ہوں۔ یکرت کرتاوالی تفتیش سے اتفاق 

  __ __ __ __/ __ __ / __ __ 
 (سال/ماہ/دن)دستخط کی تاریخ  شریک حیات یا ڈومیسٹک پارٹنر کے دستخط

 
 
 

 :دستاویزات کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہےدرخواست دہندہ کو یہ خط درج ذیل دو  *

1. IDNYC  جس سے درخواست دہندہ کے شریک حیات یا ںیجاتے ہ ےیکرہائشی دستاویز قبول  ایک تحتکے اصولوں کے ،

 اورڈومیسٹک پارٹنر کے نام کا پتہ چلتا ہو، 

: پارٹنر کے بیچ رشتے کو ثابت کرتا ہودرج ذیل میں سے ایک دستاویز جو درخواست دہندہ اور شریک حیات یا ڈومیسٹک  .2

ڈومیسٹک پارٹنر /؛ یا سند والدت جس میں درخواست دہندہ اور شریک حیاتپارٹنرشپ سٹکیڈومسند ازدواج، سول یونین یا 

 دونوں کا نام اسی بچے کے والدین کے بطور درج ہو۔

 


