
کنٹری بیوشن کارڈ

نیو یارک سٹی کمپین فنانس بورڈ کی رپورٹنگ کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے، تعاون کنندہ کو اس کارڈ کو مکمل کرنا 
اور اس کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ دستخط کرنے سے پہلے، تعاون کنندہ کو اس کارڈ کو الزمی طور پر مکمل کر لینا چاہیے۔ 

دستخط ہو جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں، تو تعاون کنندہ سے نیا کارڈ حاصل کریں۔

q نقد رقم )زیادہ سے زیادہ 100$ فی تعاون کنندہ( q منی آرڈر   q چیک  q کریڈٹ کارڈز  تعاون کی قسم 

q دیگر $  $250 q  $175 q  100$ q  $50 q  $20 q  $10 q تعاون کی رقم 

اگر کسی تعاون کنندہ کے سٹی کے ساتھ کاروباری معامالت چل رہے ہوں، جیسا کہ کمپین فنانس ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے، تو ایسا تعاون کنندہ سٹی 
کونسل کے لیے صرف 250$، بورو پریزیڈینٹ کے لیے 320$ اور میئر، کمپٹرولر یا پبلک ایڈووکیٹ کے لیے 400$ تک کا حصہ ڈال سکتا ہے۔

تعاون کنندہ کا نام

شہر/ریاست/زپگھر کا پتہ

ای میلاختیاری: ٹیلیفون:

کارڈ کی قسماکأونٹ ہولڈر

سی وی سی تاریخ اختتاماکأونٹ نمبر

ذیل میں اپنی مالزمت کی معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ مالزم نہیں ہیں، تو اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ کی مالزمت کی حیثیت کو سب 

سے بہتر کیا چیز بیان کرتی ہے )مثالً "ہوم میکر"، "ریٹائرڈ"، "طالب علم" یا "بے روزگار"(۔ اگر کوئی اپنا ذاتی روزگار ہے، تو آجر کو بطور "خود" ظاہر کریں 

اور اپنے پیشے اور مالزمت کا پتہ فراہم کریں۔

پیشہآجر

شہر/ریاست/زپکاروبار کا پتہ

میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی قانون کی شرط کے مطابق، میرا چندہ میرے اپنے نام سے اور میری اپنی رقم سے دیا جانا چاہیے۔ میں بذریعہ ٰہذا اس بات 

کی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے اس چندہ کے عوض کوئی رقم واپس ادا نہیں کی جائے گی اور میرے بہترین علم کے مطابق دیگر کسی شخص کو بھی 

کوئی باز ادائیگی نہیں ملے گی؛ یہ کہ یہ چندہ قرض کے طور پر نہیں دیا جا رہا ہے؛ اور یہ کہ یہ میری اپنی جیب یا میرے ذاتی اکاؤنٹ سے دیا جا رہا ہے، 

جس کا کوئی کارپوریٹ یا کاروباری مفاد وابستہ نہیں ہے۔

چندہ دینے کی تاریخ )mm-dd-yyyy(تعاون کنندہ کے دستخط

کاروباری وابستگی کے حوالے سے معلومات

کسی شخص کو عام طور پر سٹی کے ساتھ "کاروبار کرنے" کے طور پر سمجھا جاتا ہے؛ اگر وہ سٹی کے ساتھ ایک رجسٹر شدہ NYC البیئسٹ ہے یا بنیادی مالک ہے با کوئی 

اختیار آفیسر ہے یا کسی ایسے ادارے کا سینئر منیجر ہے جس نے اس سے وابستہ ہونے کی درخواست دی ہو اور وہ منتظر یا پچھلے 12 مہینوں کے دوران درج ذیل میں سے 

کسی پروپوزل کی درخواست دی ہو:

ایسے معاہدے، مراعات، فرنچائزز یا گرانٹس جو مسابقتی سر بمہر بولی کے ذریعے دیے گئے ٹھیکوں کے عالوہ 100,000$ )تعمیراتی معاہدوں کے لیے $500,000(   •
سے زیادہ ہوں۔

اقتصادی ترقی کے معاہدے، بشمول ٹیکس کے بدلے ادائیگیاں، سٹی کی جانب سے ٹیکس مراعات، اور سٹی کی فنانسنگ۔  •

پنشن فنڈز یا متعلقہ خدمات میں سرمایہ کاری کے معاہدے۔  •

سٹی کے ساتھ یا اس کے ذریعہ ریئل پراپرٹی کی فروخت، خریداری یا لیز کے معاہدے، جب تک کہ یہ عمل عوامی نیالمی یا مسابقتی سر بمہر   • 
بولی کے ذریعے نہ ہو۔

یونیفارم لینڈ یوز ریویو پروسیجر )ULURP( کی کارروائیاں یا سٹی چارٹر آفس لیز یا زوننگ تبدیلی کی درخواستیں۔  •

سٹی کے ساتھ کاروبار کرنے والے افراد کی جانب سے یا ان کی طرف سے ثالثی کی جانے والی شراکتیں، عوامی فنڈز سے مماثل نہیں سمجھی جائیں گی۔

.www.nyccfb.info/candidate-services/doing-business-faqs :مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں
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