
Stát Kalifornie 
Certifikace životních záznamů

Město Berkeley
Odbor zdravotní péče

 
Číslo státní složky                                                       Rodný list státu Kalifornie místní registrační číslo

Používat pouze černý inkoust
Toto dítě
1A. První jméno dítěte 
1B. Druhé jméno 
1C. Příjmení 
2.  Pohlaví 
3A. Počet dětí z tohoto porodu, jedno, dvojčata, atd.
3B. V případě mnohočetného porodu, toto dítě je první, druhé, atd.
4A. Datum narození - MM/DD/SSRR
4B. Čas – 24 hodinový formát  
 
Místo narození
5A. Místo narození – název nemocnice, nebo zařízení 
5B. Adresa ulice - ulice a číslo, nebo místo 
5C. Město 
5D. Okres 
 
Rodič/Otec
6A. První jméno otce/rodiče  
6B. Druhé jméno 
6C. Příjmení 
7. Místo narození – stát/země  
8. Datum narození - MM/DD/SSRR
 
Rodič/Matka
9A. První jméno matky/rodiče  
9B. Druhé jméno 
9C. Rodné příjmení 
10. Místo narození – stát/země  
11. Datum narození - MM/DD/SSRR
 
Informátor a ověření narození
Potvrzuji, že jsem prověřil výše uvedené informace a že jsou pravdivé a správné podle mého nejlepšího vědomí.
12A. Podpis rodiče nebo jiného informátora 
12B. Vztah k dítěti 
12C. Datum podpisu - MM/DD/SSRR
Potvrzuji, že dítě bylo narozeno živé ve výše uvedeném dni, hodině a místě.
13A. Podpis a titul porodníka/ověřovatele - podpis nečitelný
13B. Číslo licence 
13C. Datum podpisu - MM/DD/SSRR
13D. Tiskacím jméno, titul a poštovní adresa porodníka 
14. Tiskacím jméno a titul ověřovatele pokud jiné, než porodníka 
 
Místní matrikář
15A. Datum úmrtí - MM/DD/SSRR
15B. Číslo státní složky – pouze pro potřebu státu
16. Podpis místního matrikáře podpis nečitelný
17. Datum přijetí pro registraci - MM/DD/SSRR
 
Toto osvědčuje, že je tento dokument pravou kopií oficiálního záznamu matriky města Berkeley.

místní matrikář a zdravotní úředník.
Podpis nečitelný
místní matrikář a zdravotní úředník  vystaveno dne
 
Kulaté razítko Kulaté razítko
Velká pečeť státu Kalifornie (Eureka) čárový kód zdravotní oddělení, Berkeley, Kalifornie
 
Kopie není platná pokuď neobsahuje vyryté hranice zobrazující pečeť a podpis matrikáře.
 
PBNCO (Rev) 10/09 Jakékoli změny nebo výmazy činí tento dokument neplatným. 
 


