
 

 

 

TLC الئسنس یافتگان کے نام نوٹس 
 جنہیں سمنز موصول ہوئے ہیں:

OATH کے دفاتر بند ہیں 
 

OATH  47 00کاth Ave., Long Island City-31  ہے۔ بند پر قائم سماعت کا سینٹر، مزید کسی نوٹس تک 
 

 آپ کو اب بھی اپنے سمنز پر درج کردہ سماعت کی مقررہ تاریخ تک جواب دینا ہو گا۔ 
 اپنی سماعت کیسے طے کی جائے

پر ارسال   RemoteLIC@oath.nyc.gov"فاصالتی سماعت کی درخواست" کے عنوان پر مشتمل ایک ای میل 

 کریں۔ آپ کی ای میل میں درج ذیل چیزیں شامل ہونی چاہئیں:

 ۔ آپ کا نام 1

 ۔ آپ کا سمن نمبر )آپ کے سمنز کے فارم کے سب سے اوپر موجود نمبر( 2

 ۔ آپ کے سمنز یا ری شیڈیول نوٹس پر بیان کردہ آپ کی سماعت کی تاریخ اور وقت۔3

o کردہ سماعت کی تاریخ پر یا اس سے قبل فون پر  : آپ کو اپنے سمنز پر درج یاددہانی

سماعت کی درخواست کرنی چاہیئے۔ اگر آپ اپنے سمنز یا ری شیڈیول نوٹس پر درج کردہ 

وقت اور تاریخ پر اپنی سماعت مکمل نہیں کرتے، تو آپ کو قصور وار ٹھہرایا جائے گا  

 لی کا سامنا کریں۔ اور ممکن ہے کہ آپ مزید ہرجانوں یا اپنے الئسنس کی ممکنہ معط

 ۔ اپنی بول چال کی زبان سمیت، مفت لسانی معاونت کی کسی بھی قسم کی درخواست۔4

 
 مفت مدد 

 
ہیلپ سینٹر کے ساتھ مفت براہ راست مشاورت کی درخواست کرنے کے لئے،  OATHاپنی سماعت سے قبل 

Manhelpcenter@oath.nyc.gov وائس  یلئےک ینٹرس یلپہ یاسے بات کرنے کے لئے  ینٹرس یلپہ پر ای میل کریں۔

 ۔یںپر کال کر 0845-436 (212)کرم  براہ ے کے لیےچھوڑن یغامپواال  یلم

کے   OATH یں اورسکتے ہ یجپر بھ 8829-451 (917)ا لفظ لکھ کر ک OathHelp ضرورت ہو تو ، آپ یمدد ک  یآپ کو فور اگر

 آپ کو فون کرے گا۔ یعملہ کا ممبر جلد ہ

 یکسٹپر ٹ ( 917)  451-8829 رلکھ ک OATHreminder : یںحاصل کر یاںدہان یاد یک یسجم یکسٹٹ یںسماعت کے بارے م یاپن **

 یںکر
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