
 
      

 
Inquiry and Call Center Unit 
66 John St., 10th Floor 
New York, NY  10038 

 
 

 آڈیو ریکارڈنگز کے لیے درخواست

 

 ۔سماعت کی آڈیو ریکارڈنگ کی درخواست کرنے کے لیے استعمال کریں یہ فارم 
 

OATH Hearings Division     25¢ فیCD  شرح سے ان ریکارڈنگ کے لیے جو  کی  3.00$ کی شرح سے ان ریکارڈنگز کے لیے جو لے جائی جاتی ہیں اور 

آپ سے رابطہ کرے  هآڈیو ریکارڈنگ (ریکارڈنگز) تیار کرنے کے لیے کل الگت کے سات Hearings Division  ۔میل کی جاتی ہیں آڈیو ریکارڈنگز تیار کرتا ہے

جو ریکارڈنگز ای  ۔کاپی جاری کرے ادائیگی (صرف بذریعہ چیک، منی آرڈر یا کریڈٹ کارڈ) الزماً کر دی جائے the Hearings Divisionقبل اس سے کہ   ۔گا
 ۔میل کی جاتی ہیں ان کے لیے کوئی الگت نہیں ہے

 
 
 

 سمن (سمنوں) / نوٹس (نوٹسز) کے بارے میں معلومات

 منبرز اس فارم کی پشت پر درج کریں)"سمن/نوٹس منبر (منبرز) (اضافی سمن/نوٹس 
__________________________
__ 
________________________________________________________________________________________________________
___ 

 (اگر قابل اطالق ہو): TLC license numberیا  CAMIS number ___________________ سماعت کی تاریخ:
______________________
___ 

 مدعاعلیہ کا نام، ہو بہو سمن (سمنوں)/ نوٹس (نوٹسز) کے اوپر درج کی طرح:
_________________________________
____ 
__________________________________________________________________________________________________
__________ 

     

 درخواست کرنے والے شخص کے بارے میں معلومات

 درخواست کی تاریخ: 
______________
_ 

   

 درخواست دینے والے شخص کا نام:
___________________________________________________________________________
____ 

 ٹیلیفون منبر: 
___________________________________
__ 

 ای میل پتہ:
___________________________________
__ 

      ایک پر نشان لگائیں:

  میںCD(s) لے جاؤں گا  _____________________________________________________ آڈیو، بال قیمت، اس پتے پر ای میل کریں 

 CD(s) یجیں هاس پتے پر ڈاک سے ب
________________________________________________________________________________________ 

 

    نہیں   ہاں  نامزد مدعاعلیہ ہیں؟کیا آپ سمن (سمنوں) / نوٹس (نوٹسز) میں 

   ہے: ضروری اگر آپ نامزد مدعاعلیہ نہیں ہیں تو، آپ کے لیے درج ذیل سوالوں کا جواب دینا 

a( :اس باکس پر نشان لگائیں جو آپ کے بارے میں بہترین وضاحت کرتا ہو 
  جائیداد /کاروبار کے مالک  عمومی/ نظم و نسق کرنے والے ایجنٹ  مدعاعلیہ کے مالزم 

   کمپنی کے آفیسر شراکت دار/مدعاعلیہ  وضاحت کریں ________________…دیگر(دوست، رشتہ دار، وغیرہ ،( 

 (الزمی طور پر اجازتی فارم منسلک کریں) رجسٹرڈ منائندے  اٹارنی 

b( کیا آپ مدعاعلیہ کی منائندگی کرنے کی اجازت ہے؟   ہاں   نہیں  

c( نام کیا ہے جس نے آپ سے یہ درخواست دینے کے لیے کہا ہے؟ اس فرد کا 
________________________________________

_____________ 

d( عہدہاس فرد کا کیا رشتہ ہے؟  مثال کے طور پر، اگر سمن / نوٹس کسی کارپوریشن کے نام ہے تو، ہمیں اس کارپوریشن میں اس فرد کی مالزمت یا  همدعاعلیہ کے سات 

 __________________________________________  ۔بتائيں
 

 

 یں)هصرف دفتری استعمال کے لیے (اس سطر کے نیچے نہ لک

 

 تیار کردہ بذریعہ: ____________ مکمل کرنے کی تاریخ: ____________

CD(s)  کی کل تعداد ______ گنا فیس فیCD _________ :([رقم]) = واجب االدا فیس 
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