
 
 

 عمومی ہدایات

NYCDOT  شده نشان کے مذہبی کارپوریشنز یا انجمنوں کو پارکنگ پرمڻس جاری کرتا ہے تاکہ ان کے کلیسا کے ممبران کو ساالنہ بنیاد پر محدود وقت کے لیے شائع
 ذریعہ نامزد "پارکنگ ممنوع ہے" والے مخصوص عالقوں میں پارکنگ کی اجازت دی جائے۔

 
کی خدمات کے فرائض انجام دیتے ہوئے یا ان کی صدارت کرتے ہوئے فی ہفتہ کم از کم بیس گھنڻہ کام کرنے والے کلیسا  کسی بھی گروه کے مذہبی کارپوریشن یا انجمن

 کے ممبران واال مذہبی کارپوریشن یا انجمن کلیسائی پارکنگ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔
 

تک الئسنس پلیڻیں ہوتی ہیں۔ یہ پرمٹ ایک سال کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ پرمٹ کی اختتامی تاریخ  (3)ن ایک پرمٹ عبادت گاه کو جاری کی جاتی ہے نیز ایک پرمٹ پر تی
 سے دو مہینہ پہلے تجدید کا ایک پیکیج میل کر دیا جائے گا۔

 
  درخواست کی کارروائی  

 

کے ات انجام دیتا ہے اس پر مطلوبہ ہمراہی دستاویز فرائضکلیسائی پارکنگ پرمٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے جس مذہبی کارپوریشن یا انجمن کی جانب سے کلیسائی فرد 
اور اس امر  ے حیثیتمذہبی کارپوریشن کطور بساتھ پرمڻس اینڈ کسڻمر سروس کے پاس درخواست جمع کروانا الزم ہے۔ اس طرح کی دستاویزی شہادت سے عبادت خانے کی 

نہیں گاڑی کی معلومات اور کی تصدیق ہونا ضروری ہے کہ اس کا مقام مذہبی خدمات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جن پادریوں کے الئسنس پلیٹ نمبر پرمٹ پر ظاہر ہوں گے ا
ک منظور شده درخواست نیز تمام ہمراہی دستاویزات پر کارروائی کرنے میں دس کاروباری دن پادری کی حیثیت کے سلسلے میں دستاویزی شہادت جمع کروانا ضروری ہے۔ ای

 لگتے ہیں۔

 
  ذیل میں مندرج دستاویزات کی نقول آپ کی درخواست کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہیں  

 

1. N.Y.S. ) کا سرڻیفکیٹ آف انکارپوریشن یا امریکی محکمہ خزانہ کے انڻرنل ریونیو سروسU.S. Department of Treasury Internal Revenue Service, IRS (
 کے تحت ڻیکس سے مستثنی ہونے کا تعین کرتا ہو۔ 501c.(3)سے ایک خط جو عبادت خانے کو سیکشن 

کے بطور استعمال کرتا ہے؛ یا  پراپرڻی کا وثیقہ یا لیز جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی کارپوریشن اس پراپرڻی کو اصولی طور پر عبادت کے لیے جائے مالقات .2
خانہ کے بطور  پراپرڻی کے مالک کی جانب سے نوڻری سے تصدیق شده تحریری بیان جس سے اس حقیقت کی توثیق ہو کہ مذہبی کارپوریشن کو ان احاطوں کو عبادت

 استعمال کرنے کی مالک کی اجازت حاصل ہے؛ اگر وثیقہ یا لیز کی نشاندہی نہیں ہو سکتی ہے۔

سے قبل تعمیر شده مکانوں  1938کے بطور بتاتا ہو یا صرف  F-1(b)کے ضابطہ عمارت کے تحت قبضہ گروپ  NYCسند قبضہ جو پراپرڻی کی درجہ بندی کو ایک  .3
 ر بتاتا ہو۔کے لیے نوڻری سے تصدیق شده ایک خط نیز عبادت خانے کے باضابطہ اسڻیشنری پر ثبوت جو پراپرڻی تعمیر ہونے کا سال نیز بالک اور الٹ نمب

 جن پادریوں کو پرمٹ تفویض کرنا ہے ان سبھی کا ایک موجوده درست ڈرائیونگ الئسنس نمبر۔ .4

 ۔جس پر پرمٹ الگو ہو گاواری گاڑی کا رجسڻریشن کارڈ یا طویل مدتی لیز (اگر قابل اطالق ہو) ہر اس گاڑی کے لیے ایک موجوده س .5

 ۔جس پر پرمٹ الگو ہو گا۔ایک موجوده بیمہ کارڈ ہر اس گاڑی کے لیے  .6

نقل نیز اگر وه سند انگریزی میں نہ ہو تو نوڻری سے  ان تمام پادریوں کی پادری کی حیثیت کا ثبوت جنہیں پرمٹ تفویض کرنا ہے۔ آرڈینیشن سرڻیفکیٹ کی .7
 تصدیق شده ترجمہ فراہم کریں۔

سے کم  اس امر کی تصدیق کرتے ہوئے پادری کی طرف سے نوڻری سے تصدیق شده بیان فراہم کریں کہ وه اس طرح کے مذہبی کارپوریشن یا انجمن کی جانب .8
 از کم بیس گھنڻے فی ہفتہ کام کرتا/کرتی ہے۔

 )New York City Department of Transportationنیو یارک سڻی محکمہ نقل و حمل (

 کلیسائی پارکنگ پرمٹ کی
 درخواست



  کلیسائی پارکنگ پرمٹ کی درخواست  

 عبادت خانہ:

  مذہبی تنظیم کا نام 

  پتہ 

  زپ  ریاست   شہر 

IRS  رابطہ   ڻیکس سے استثناء کا نمبر  

  ای میل  فیکس  فون 
 
 

 تک الئسنس پلیڻوں کے ساتھ صرف ایک پارکنگ پرمٹ جاری کیا جائے گا (3)نوٹ: ہر اہل عبادت خانے کے لیے تین 
 

 بیمہ کی معلومات

 _______________پادری کا نام_______________________________________ پتہ _____________________________ 1گاڑی 

 _____________________________ فون ____________شہر:__________________________ ریاست ___________ زپ 

 ______________الئسنس پلیٹ___________________ریاست ____________ سال ________________ ساخت ___________

 ________________پادری کا نام_______________________________________ پتہ ____________________________ 2گاڑی 

 ________________شہر:__________________________ ریاست ___________ زپ ________________ فون _________

 __________________الئسنس پلیٹ___________________ریاست ____________ سال ________________ ساخت _______

 __________________نام_______________________________________ پتہ __________________________پادری کا  3گاڑی 

 ________________شہر:__________________________ ریاست ___________ زپ ________________ فون _________

 _____________________ ساخت ________الئسنس پلیٹ___________________ریاست ____________ سال ____________

فریق ثالث کے نام سے رجسڻرڈ پرمٹ کے لیے اہل قرار پانے کے لیے گاڑی کا اہل پادری یا عبادت خانے کی زیر ملکیت، رجسڻرڈ یا لیز شده اور بیمہ شده ہونا ضروری ہے۔ 
رجسڻرڈ ہو تو ساالنہ کلیسیائی پارکنگ پرمٹ جاری ہو پانے سے پہلے تمام پروانہ طلبی کا حل ہو  گاڑیاں اہل نہیں ہیں۔ اگر مالک کے پاس ایک ہی نام سے ایک سے زائد گاڑی

 جانا ضروری ہے۔

) کے پاس کسی نمایاں پروانہ طلبی والی کسی بھی گاڑی کو پرمٹ جاری NYC Parking Violations Bureauکی پارکنگ کی خالف ورزیوں سے متعلق بیورو ( NYCنوٹ: 
 جائے گا۔نہیں کیا 

 
  براه کرم دستخط کرنے سے پہلے درج ذیل کو پڑھ لیں  

نگ الئسنس ہے اور میں معرفت ہذا تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست کے بموجب کلیسا کے جن ممبران کو پرمٹ جاری کیا گیا ہے ان سبھی کے پاس ایک درست ڈرائیو
یں نامزد عبادت خانے، آخری رسوم سے متعلق اداروں میں اپنے دفتری فرائض کی انجام دہی میں، یا کلیسا کے صرف وہی ممبران اس طرح کے پرمٹ کو اس درخواست م
 ہسپتال میں اس طرح کے فرائض کی انجام دہی میں استعمال کریں گے۔

اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس درخواست کے سلسلے میں کسی بھی غلط بیانات کا نتیجہ پرمٹ کی مراعات کالعدم قرار دینے کی صورت میں برآمد ہوگا 
NYC محکمہ نقل و حمل کے ذریعہ مناسب تصور کیے جانے والے مجرمانہ الزامات بھی عائد ہو سکتے ہیں۔ 

 

   عہده  افسر کا نام 

  تاریخ   دستخط 
 

 ، پرمڻس اینڈ کسڻمر سروس سے رابطہ کریں۔NYC DOTاگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو براه کرم 

30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101 

 TTY :4115-504-212 1428-892-646 فون: 

 پر دستیاب ہیں nyc.gov/dotپر رابطہ کرنے پر یا  311اس دستاویز کے ترجمہ شده ورژنز 

http://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/permits.shtml
http://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/permits.shtml
http://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml
GVS
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