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 كيفية التقدم بطلب للحصول في نيويورك على:   

 ترخيص متعلم 
 

 رخصة قيادة
 

 بطاقة هوية لغير قائدي السيارات 
 

 

 قياسية محسنة بطاقة الهوية الحقيقية )مقبولة فيدرالًيا كإثبات هوية( 

  

 غير مخصصة 
 لألغراض الفيدرالية 

 

 مقاعد الطيران المحلي أو دخول مبنى فيدراليمقبولة في حجز   •

 ال توجد رسوم إضافية  •

حالة    الجنسية أو  المؤهالت: إثبات الضمان االجتماعي، إثبات •
، إثبات االسم ذو  إثباتين لمكان اإلقامة  اإلقامة الصحيحة قانونيًا، 

 الست نقاط. 

 فيدراليمقبولة في حجز مقاعد الطيران المحلي أو دخول مبنى   •

 مقبولة في عبور حدود الواليات المتحدة بًرا وبحًرا  •

 متاحة للمواطنين األمريكيين فقط  •

 $ 30رسوم إضافية قدرها  •

 ،  المؤهالت: إثبات الضمان االجتماعي، إثبات المواطنة •
 ، إقبات االسم ذو الست نقاط. اثباتين لمكان اإلقامة 

 محلي أو دخول  في حجز مقاعد الطيران ال غير مقبولة •
 مبنى فيدرالي 

 إثبات هوية غير معترف به فيدراليًا  •

 ال توجد رسوم إضافية  •

االسم    إثبات تجنس   إقامة،   إثبات   المؤهالت: إثبات تاريخ الميالد،  •
ذو الست نقاط. )بالنسبة الشتراطات رخصة القيادة التجارية،  

 ( 4وبطاقة الهوية لغير قائدي السيارات، انظر صفحة 

 dmv.ny.gov/realidللمزيد من المعلومات حول بطاقة الهوية الحقيقية أو بطاقة الهوية المحسنة، يمكنك زيارة الرابط 
 

 أو مستندات مصدقة من الجهة المصدرة لها.  أصلية يجب أن تقدم مستندات  • مالحظة:  
 يُذكر خالف ذلك. ال تقبل إدارة المركبات أي مستندات منتهية الصالحية، وذلك مالم  •

 

 ( مما يلي بخصوص الضمان االجتماعي. ضع عالمة إثبات نقط االسم لإلثباتات المختارة. 1: يجب أن تقدم عنصر واحد )Aالقسم 

  .قيمة نقطة إثبات االسم  ضع عالمة في المربع لتتبع المستندات التي تخطط إلحضارها لمكتب إدارة المركبات 

 2 االجتماعي األمريكية بطاقة الضمان  

 0 للمزيد من المعلومات(  3خطاب عدم استحقاق الضمان االجتماعي )انظر االشتراطات في صفحة  

 0 ( * NSS-1Aأو  NSS-1إفادة بعدم إصدار رقم ضمان اجتماعي من قبل ) 

 0 ( * MV-44رقم الضمان االجتماعي بدون البطاقة )يجب طباعة الرقم على   

 * غير قابل لالستخدام لبطاقة الهوية المحسنة أو الحقيقية 

 لتاريخ الميالد. ( على األقل من الفئات الواردة أدناه. كل اإلثباتات في هذا القسم تعتبر إثبات 1: يجب أن تقدم إثبات واحد )Bالقسم 
 ضع عالمة إثبات نقط االسم لإلثباتات المختارة. 

 :قيمة نقطة إثبات االسم  المركبات. ضع عالمة في المربع لتتبع المستندات التي تخطط إلحضارها لمكتب إدارة  إثباتات المواطنة 

 4 جواز سفر أمريكي أو بطاقة جواز سفر  

 3 ( N-550 ،N-560 ،N-561 ،N-570أو مواطنة ) تجنس  شهادة  

 0 شهادة ميالد أمريكية )صادرة من أي من الواليات أو الحكومات المحلية(  

 0 ( FS-240 ،DS-1350 ،F-545البالد )مستند أصلي أو نسخة مصدقة من إفادة قنصلية بالوالدة خارج   

 
 ضع عالمة في المربع لتتبع المستندات التي تخطط إلحضارها لمكتب إدارة المركبات.  إثباتات حالة اإلقامة الصحيحة قانونيًا:

 )غير قابل لالستخدام للمحسنة(
 قيمة نقطة إثبات االسم 

 4 للمزيد من المعلومات(  3جواز السفر األجنبي )انظر االشتراطات في صفحة  

 I-551 3بطاقة اإلقامة الدائمة غير منتهية الصالحية   

 
( تؤكد بشكل محدد حالة اإلقامة  I-797( مع صورة مشفوعة بالمستندات مصدقة من وزارة األمن الداخلي )مثال  I-766أو    I-688Bبطاقة الترخيص بالعمل ) 

 . 37.3اللوائح الفيدرالية قانون  6الصحيحة قانونيًا المعرفة في 
3 

وزارة األمن الداخلي )يلزم أن تكون سارية(  /والتجنس ( مع صورة صادرة من إدارة الهجرةI-766أو    I-688Bبطاقة الترخيص بالعمل )  
 )غير مقبولة لبطاقة الهوية الحقيقية(

3 

 
 المستندات التي تخطط إلحضارها لمكتب إدارة المركبات. ضع عالمة في المربع لتتبع  إثباتات تاريخ الميالد فقط:

 )غير مقبولة لبطاقة الهوية المحسنة أو الحقيقية أو بطاقة الهوية لغير قائدي السيارات(
 قيمة نقطة إثبات االسم 

 0 شهادة ميالد أجنبية )صادرة عن جهة حكومية(  

 2 صالحيتها منذ عامين على األكثر( بطاقة اإلقامة الدائمة منتهية الصالحية )انتهت   

 
منذ عامين على   صالحيتها   انتهتوزارة األمن الداخلي ) /والتجنس ( منتهية الصالحية مع صورة صادرة من إدارة الهجرة I-766أو    I-688Bبطاقة الترخيص بالعمل ) 

 ( األكثر
2 

 2 بطاقة هوية مزودة بصورة شخصية من قبلية سانت ريجيس موهاوك  

 0 شهادة ميالد قبلية من قبيلة معترف بها فيدراليًا تثبت الوالدة في الواليات المتحدة األمريكية.  

 4 بطاقة تعريف هوية قنصلية  

 4 عامين كحد أقصى.  منذ  صالحيتها انتهت  رخصة قيادة أجنبية مزّودة بصورة شخصية؛ يجب أن تكون سارية، أو 

 3 بطاقة عبور الحدود  

 3 بطاقة الهوية العسكرية بصورة صادرة من الجيش األمريكي )صادرة ألفراد القوات العاملة، واالحتياط، والمتقاعدين فقط(   

 
هة اختصاص قضائي  رخصة قيادة بصورة / ترخيص متعلم / بطاقة هوية لغير قائدي السيارات صادرة من والية أمريكية أخرى أو منطقة تستحوذ عليها أمريكا أو ج

 عامين كحد أقصى.  منذ  صالحيتها  انتهت أمريكية أو محافظة أو إقليم كندي. يجب أن تكون سارية، أو 
4 

 

   معًا  Bو  Aإضافة إثبات نقاط االسم التي حددتها في األقسام 

 لتلبية اشتراطات اإلقامة للمستندات التي تتقدم لها.   Cنقاط على األقل، استخدم القسم  6إذا كان لديك   •
نقاط أو أكثر،   6بحيث يصل المجموع الخاص بك إلى  Cنقاط، يجب عليك تقديم إثباتات إضافية من تلك المذكورة في القسم  6إذا كان المجموع الخاص بك أقل من  •

 وهو ما يجب أن يشمل إثباتات اإلقامة المطلوبة للمستندات التي تتقدم لها. 
 

https://dmv.ny.gov/driver-license/which-id-right-me
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 إثباتات إضافية لالسم : إثبات اإلقامة في والية نيويورك وCالقسم 
 إثبات إقامة للرخصة أو الترخيص القياسي.  1إثبات إقامة لمستند الهوية المحسن أو الحقيقي، أو   2يجب أن تقدم إما 

 
البيانات  يلزم أن يكون العنوان الحالي مطبوع مسبقًا على المستند المستخدم كإثبات إقامة )صندوق البريد غير مقبول(. يجب طباعة 

 واإلقرارات والفواتير اإللكترونية. سيتم قبول واحد فقط من كل إثبات. 
 ضع عالمة في المربع لتتبع المستندات التي تخطط إلحضارها لمكتب إدارة المركبات. 

 إثبات اإلقامة في  
 والية نيويورك 

قيمة نقطة  
 إثبات االسم 

السيارات من والية نيويورك يجب أن تكون سارية، أو ستنتهي صالحيتها بعد عامين كحد  رخصة سائق/ ترخيص / بطاقة هوية لغير قائدي   
 أقصى. 

 6 نعم 

 4 نعم  21( إذا كان السن أقل من  MV-45بيان الهوية أو اإلقامة أو كالهما من إدارة المركبات من األب/الوصي القانوني ) 

بالنسبة لمتقدمي الطلبات الذين تمثلهم الحكومة أو الهيئات المعتمدة   -(  MV-45Aكالهما )أو   المركبات بيان هوية أو بيان إقامة من إدارة  
 4 نعم  حكوميًا 

 4 نعم  بالنسبة لمتقدمي الطلبات الذين يعتبروا مجردين من حقوقهم أو شباب مشردين *  - ( MV-45Bبيان هوية من إدارة المركبات )  

 2 نعم  شهادة ملكية من والية نيويورك  

 2 نعم  تصريح مهني من والية نيويورك  

 2 نعم  ترخيص سالح من والية نيويورك / مدينة نيويورك  

 2 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم أمريكية أو بطاقة تقرير أو شهادة رسمية ثانوية بطاقة هوية بصورة شخصية من مدرسة  

 2 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم أمريكية وشهادة رسمية بطاقة هوية مزودة بصورة شخصية من كلية  

 1 ( 1في غضون عام واحد  صدر قد كان )إذا نعم مصرفي  كشف حساب  

 1 ( 1في غضون عام واحد  صدر قد كان )إذا نعم شيك ملغي  

 1 ( 1في غضون عام واحد  صدر قد كان )إذا نعم مرتب أمريكي مطبوع بالحاسب  كعب شيك   

 1 نعم  بطاقة هوية بلدية أمريكية مزودة بصورة  

 1 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم بوليصة التأمين على الحياة أو كشف حساب جاري )ساري لمدة عامين على األقل(  

 1 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم فاتورة مرافق  

 1 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم W-2ضريبة الدخل الفيدرالي أو من والية نيويورك  نموذج  

 1 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم تعريف دافع الضرائب الفردي *  رقم شهادة ضريبية من دائرة اإليرادات الداخلية أو خطاب إصدار  

 1 )العام الجاري(  نعم ( SSA-1099السنوي )بيان الضمان االجتماعي   

 0 )العام الجاري(  نعم ( SSA-1099, SSA-1098ضريبة الدخل الفيدرالي أو من والية نيويورك أو بيان دخل ) 

 0 نعم  ( ** MV-44NYRشهادة إقامة من إدارة المركبات )  

 0 ( 1صدرت في غضون عام واحد )إذا كانت قد   نعم المساعدة في المعيشة أو بيان دار التمريض بيان  

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم كشف حساب بطاقة االئتمان  

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم إثبات حالي من تأمين المالك/ المؤجرين )بوليصة/ إثبات مطالبة(  

 0 ( 1صدرت في غضون عام واحد )إذا كانت قد   نعم إشعار حضور لهيئة المحلفين؛  

 شهادة الفحص الطبي بعنوان والية نيويورك والتوقيع   
 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم )بالنسبة الشتراطات الفحص الطبي لرخصة القيادة التجارية( 

 0 نعم  األوامر العسكرية التي مازالت سارية  

 
 من هيئة البريد عليه ختم   خطاب 

 نعم 
 ( 1في غضون عام واحد  طباعته )إذا كانت قد تمت

0 

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم الرهن العقاري الحالي  إثبات 

 0 نعم  صك ملكية ممتلكات  

قسم العنوان على أن  فواتير أو إيصاالت سداد ضرائب الممتلكات أو الضرائب التعليمية للعام الحالي )يجب أن يظهر عنوانك الحالي في  
 0 نعم  يظهر فيها كذلك الممتلكات الخاضعة للضريبة( 

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم اإليجار السكني  

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم بيان التقاعد  

 0 نعم  بطاقة الخدمة االختيارية  

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم التكميلي بيان استحقاق دخل الضمان  

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم بيان استحقاقات البطالة  

 0 ( 1)إذا كانت قد صدرت في غضون عام واحد  نعم بطاقة إشعار تسجيل الناخب  

 0 ( 1عام واحد )إذا كانت قد صدرت في غضون  نعم استحقاقات حسن المعيشة  بيان 

 0 نعم  أو مع إثبات العالقة(  إسم العائلة )بنفس  الوالد/الوالدة/الزوج/الزوجة بطاقة هوية 

 3 ال  بطاقة الهوية العسكرية بصورة صادرة من الجيش األمريكي )صادرة ألفراد القوات العاملة، واالحتياط، والمتقاعدين فقط(   

 3 ال  ( I-327ترخيص إعادة الدخول )  

 3 ال  ( I-571مستند سفر الجئ )  

 3 ال  من والية نيويورك بصورة شخصية / مخصصات   Medicaid  بطاقة 

 2 ال  رخصة مؤقتة / ترخيص / بطاقة هوية لغير قائدي السيارات، بدون صورة من والية نيويورك  

 2 ال  مستند تسجيل والية نيويورك )سيارة أو قارب فقط(  

والية أمريكية أخرى أو منطقة تستحوذ عليها أمريكا  رخصة قيادة بصورة / ترخيص متعلم / بطاقة هوية لغير قائدي السيارات صادرة من  
 4 ال  عامين كحد أقصى.  منذ  صالحيتها  انتهت  أو جهة اختصاص قضائي أمريكية أو محافظة أو إقليم كندي. يجب أن تكون سارية، أو 
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 : إثبات اإلقامة في والية نيويورك وإثباتات إضافية لالسم )يتبع( Cالقسم 
 إثبات إقامة للرخصة أو الترخيص القياسي.  1إثبات إقامة لمستند الهوية المحسن أو الحقيقي، أو   2يجب أن تقدم إما 

 

يلزم أن يكون العنوان الحالي مطبوع مسبقًا على المستند المستخدم كإثبات إقامة )صندوق البريد غير مقبول(. يجب طباعة البيانات  
 اإللكترونية. سيتم قبول واحد فقط من كل إثبات. واإلقرارات والفواتير 

 ضع عالمة في المربع لتتبع المستندات التي تخطط إلحضارها لمكتب إدارة المركبات. 

 إثبات اإلقامة في  
 والية نيويورك 

قيمة نقطة  
 إثبات االسم 

 2 ال  االسم قسيمة زواج أو سجل طالق صادر عن حكومة محلية أو والئية، أو حكم محكمة بتغيير   

 2 ال  قسيمة زواج أو سجل طالق أجنبي )صادر عن جهة حكومية(، أو حكم محكمة بتغيير االسم *  

 2 ال  بطاقة فرد تابع للجيش األمريكي  

 2 ال  من والية نيويورك بدون صورة شخصيةمخصصات  /   Medicaid  بطاقة 

 1 ال  التوقيع واالسم مطبوع مسبقًا( بطاقة نقدية )ماكينة صراف آلي( )يجب أن يكون فيها  

 1 ال  بطاقة ائتمان كبرى صالحة  

 1 ال  بطاقة هوية عمل أمريكية 

 1 ال  أمريكية أو درجة معادلة التخرج  ثانوية دبلومة مدرسة  

 1 ال  بطاقة إئتمان أمريكية لمحال السوبر ماركت )يجب أن يكون فيها التوقيع واالسم مطبوع مسبقًا(  

 1 ال  بطاقة عضوية نقابة مهنية أمريكية  

 1 ال  للمحاربين القدامى  بطاقة هوية مزودة بصورة شخصية للدخول العام 

 1 ال  كإثبات للتغطية التأمينية الصحية  الطبية  بطاقة التأمين الصحي / بطاقة الوصفة 

 1 ال  على أن يكون باسم مقدم الطلب كأحد أطرافه *  أمريكية مستند حكم محكمة  

 2 ال  سجل/بطاقة تقرير المدرسة األجنبية بصورة شخصية *  

 1 ال  سجل/بطاقة تقرير المدرسة األجنبية بدون صورة شخصية *  

 * غير قابل لالستخدام لمستند قياسي* * غير قابل لالستخدام لبطاقة الهوية المحسنة أو الحقيقية

   نقاط على األقل(  6معًا )يجب أن يكون اإلجمالي  Cو  Bو  Aإضافة إثبات نقاط االسم التي حددتها في األقسام 
 

 يجب على كل المتقدمين: 
 (. MV-44الستخراج ترخيص أو رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين )النموذج  إكمال طلب   .  1
للتعرف    1- 3أو الرجوع إلى الجداول في الصفحات  dmv.ny.gov/DocumentGuide على إثباتات الهوية المطلوبة. يمكنك زيارة دليل مستندات إدارة المركبات التابع لوالية نيويوركتقديم  . 2

 على اإلثباتات المقبولة. 
 يلزم أن يجتاز مقدمو طلبات الرخصة وترخيص المتعلم اختبار رؤية.  . 3
ض إدارة المركبات اآللية(. Commissioner of Motor Vehiclesسداد الرسوم. يمكنك الدفع ببطاقة إئتمان أو نقًدا أو بشيك أو بحوالة مالية مستحقة الدفع إلى "  . 4  " )مفوَّ

 
 اشتراطات عامة: 

  :)عدم استحقاق الضمان االجتماعي )بطاقة الهوية الحقيقية فقط 
إذا لم تكن مستحقًا للحصول على رقم ضمان اجتماعي، يجب أن تقدم خطاب من إدارة   ⬧

للمكتب ينص على أنك غير  يوم من زيارتك    30الضمان االجتماعي بتاريخ ال يتجاوز  
مؤهل للحصول على رقم ضمان اجتماعي. يجب كذلك أن تظهر مستندات وزارة األمن  

 الداخلي التي تؤكد إلدارة الضمان االجتماعي أنك غير مستحق. 

للتعرف على كيفية الحصول على نسخة أخرى من بطاقة، أو التعرف على عنوان إدارة   ⬧
 www.ssa.govالضمان االجتماعي التابع لها عنوانك، زر الموقع 

  :المستندات باللغة األجنبية 
 يجب إرفاق ترجمة إنجليزية معتمدة مع المستندات باللغة األجنبية وذلك حتى يتم قبولها.  ⬧

  ت المشوهة: المستندا 
لن تقبل إدارة المركبات أي مستندات تالفة أو مشوهة، أو مستندات بها تغييرات أو كشط.   ⬧

ستصادر إدارة المركبات أي مستندات تبدو مزيفة. ستخضع للمالحقة الجنائية في حالة  
 قدمت مستندات مزورة. 

  :إثبات واحد لكل مصدر أو نمط 
مستند واحد من نفس نوع اإلثبات، أو أكثر من نموذج  لن تقبل إدارة المركبات أكثر من  ⬧

بطاقة   فقط كشف حساب  المركبات  إدارة  المثال، ستقبل  المصدر. على سبيل  نفس  من 
وكشف حساب    مصرفي ائتمان كبرى واحدة، أو فاتورة مرافق، ولن تقبل كشف حساب

 بطاقة االئتمان من نفس المؤسسة المالية. 

 الهوية المحسنة والحقيقية اشتراطات بطاقة 
  :االسم القانوني بالكامل 

القسم   ⬧ يظهر  أن  الصفحة    Bيجب  ذلك  إسمك  1في  )إذا كان  (  ينطبق  األول واألوسط 
(. هذا االسم الكامل سيظهر  ينطبق  بالكامل مع الملحق )إذا كان ذلك  وإسم العائلة  بالكامل، 

 . على بطاقتك
عن   ▪ تغير  قد  اسمك  كان  تقديم  إذا  عليك  يجب  المستند،  هذا  في  المذكور  االسم 

قسيمة   زواج،  )شهادة  بالتغيير  الخاصة  منها  معتمدة  نسخ  أو  األصلية  المستندات 
طالق، مستندات صادرة من المحكمة(. إذا كان اسمك قد تغير عدة مرات، يجب أن  

 تحضر مستندات متعددة تربط بكل األسماء. 

  :جواز سفر أجنبي 
تقدم بجواز سفر إجنبي كإثبات لحالة اإلقامة الصحيحة قانونيًا، يجب أن يكون  إذا كنت ست ⬧

 لديك إما: 
ومستند   ▪ سارية  الهجرة   I-94تأشيرة  إدارة  من  األمن    /والتجنس   صادر  وزارة 

 الداخلي أو خاتم صادر من إدارة مراقبة الجمارك والحدود 
تصديق نوع حالة اإلقامة الصحيحة قانونيًا الذي حددته وزارة    -ساري    I-551خاتم   ▪

 األمن الداخلي 
تصديق نوع حالة اإلقامة الصحيحة قانونيًا    -سارية على التأشيرة    I-551شهادة   ▪

 الذي حددته وزارة األمن الداخلي 
لتاريخ الميالد: لن يُقبل  كإثبات    مصاحبة   يمكن اعتبار جواز السفر األجنبي بدون مستندات  ⬧

أو   المحسنة  الهوية  بطاقة  قانونيًا، وغير صالح لمستند  الصحيحة  لحالة اإلقامة  كإثبات 
 الحقيقية أو أي بطاقة هوية لغير قائدي السيارات. 

   :العنوان الحالي في والية نيويورك 
 يجب أن يظهر في كل مستند عنوانك الحالي في والية نيويورك.  ⬧
 غير مقبول.  بصندوق بريد  العنوان ⬧
 سيظهر عنوانك الحالي في بطاقة الهوية الحقيقية أو المحسنة الخاصة بك.  ⬧

  حالة اإلقامة المؤقتة الصحيحة قانونيًا 
إذا كان لديك إثبات حالة اإلقامة المؤقتة الصحيحة قانونيًا، يلزم تجهيز المستندات التالية   ⬧

 لتقديمها لإلطالع. 

  :خيارات بطاقة الضمان االجتماعي اإلضافية 
والية نيويورك ساري، يمكنك تقديم واحد من المستندات   بصورة من إذا كان لديك مستند ⬧

التالية بداًل من بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك. يجب أن يظهر هذا المستند رقم  
رض، بغض النظر عن تاريخ  الضمان االجتماعي بالكامل. المستندات أدناه مقبولة لهذا الغ

 إصدارها. 

 W-2ضريبة الدخل الفيدرالي أو من والية نيويورك  ▪

 ( SSA-1099بيان الضمان االجتماعي السنوي ) ▪

 ( SSA-1099ضريبة الدخل الفيدرالي أو من والية نيويورك أو بيان دخل ) ▪

https://dmv.ny.gov/more-info/dmv-document-guide
https://www.ssa.gov/


ID-44A (3/20) 4 الصفحة  4 من 

لترقية:للتقدم بطلب لـ:

: Mأو  Dإلى رخصة  MJأو  DJرخصة )الدراجة النارية( M)المشغل( أو   Dالفئة  - ترخيص المتعلم 

موقعنا   على  يجب أن تجتاز اختبار مكتوب واختبار رؤية. يمكن اإلطالع  •
dmv.ny.gov  على دليل السائق واختبارات الممارسة 

على األقل للتقدم بطلب الستخراج ترخيص متعلم أو   16يجب أن يكون عمرك   •
سنة، يلزم الحصول على موافقة الوالدين، مالم   17أو  16رخصة قيادة. إذا كان عمرك 

( MV-285سنة ولديك شهادة إنجاز تعليم سائق )النموذج   17يكن عمرك 

أكثر من عام. إذا كان لديك إلثبات  سيتسلم السائقون الجدد ترخيص قد يكون ساريًا لمدة  •
حالة اإلقامة المؤقتة الصحيحة قانونيًا وكنت تتقدم لبطاقة هوية حقيقية، ستتسلم مستند 
تنتهي صالحيته في تاريخ لن يتجاوز تاريخ إنتهاء صالحية مستند إثبات حالة اإلقامة  

 المؤقتة الصحيحة قانونيًا. 

(. MV-285ادة إنجاز تعليم سائق )النموذج  سنة، يلزم إحضار شه  17إذا كان عمرك   •
 سنة، فلست بحاجة إلى زيارة مكتب، سيتم إرسال مستند إليك تلقائيًا.   18إذا كان عمرك  

رخصة من فئة أعلى أو أضف فئة رخصة: 

 يلزم سداد رسوم رخصة إضافية.  Eللترقية للرخصة الفئة  •
، يجب اجتياز االختبار المكتوب Cأو Bأو  Aللحصول على رخصة قيادة الفئة   •

للمعرفة العامة لرخصة القيادة التجارية وقد يلزم أن تجتاز االختبار المكتوب لتصديق  
يحتاج لترخيص متعلم   B أو  Aرخصة القيادة التجارية. الحصول على رخص الفئة 

اإلقامة الصحيحة قانونيًا، وكذلك مطلوب  واختبار مهارة. سيتوجب عليك إثبات حالة  
 إثبات اإلقامة في والية نيويورك. 

( كإثبات لحالة اإلقامة  I-766أو   I-688Bيمكنك تقديم بطاقة الترخيص بالعمل ) •
 الصحيحة قانونيًا عند التقدم للحصول على رخصة قيادة تجارية عادية. 

( ستحصل  Wمقطورة شحن )   ( أو اعتمادGأو  Fإذا كنت تتقدم العتماد مزرعة ) •
 . Cعلى رخصة من الفئة 

كإثبات    (MV-2) يمكنك تقديم دعوة تجديد المستند بصورة شخصية لوالية نيويورك •
 لحالة اإلقامة الصحيحة قانونيًا عند التقدم للحصول على رخصة قيادة تجارية عادية. 

بطاقة هوية لغير قائدي السيارات 

 إثبات مواطنة أو حالة اإلقامة الصحيحة قانونيًا. يجب عليك تقديم   •
 بالنسبة للمستند القياسي، فإن إثبات اإقامة غير مطلوب.  •
ال يوجد أي قيود بخصوص السن للحصول على بطاقة هوية لغير قائدي السيارات، ومع   •

 سنة، يلزم الحصول على موافقة الوالدين.  16ذلك، إذا كان عمرك أقل من 
 لقى دخل الضمان التكميلي، الرجاء إحضار المستندات معك أثناء  إذا كنت تت •

 حضورك للمكتب. 

ترخيص من والية نيويورك لنقل ترخيص من خارج الوالية:
يمكن اإلعفاء من االختبار الكتابي واختبار الطريق إذا كنت تحمل رخصة قيادة صادرة   •

أمريكية أو محافظة كندية أو إقليم  من والية أمريكية أخرى، أو جهة اختصاص قضائي 
كندي، وذلك شريطة أن تكون سارية في الستة شهور الماضية وأن يكون تاريخ انتهاء  

عامين كحد أقصى  منذ  صالحيتها 

إذا كان تاريخ اإلصدار في رخصتك ضمن الستة شهور الماضية، يجب أن تحصل على   •
 شهور.  6 ألكثر من  وجود رخصة إلثبات نسخة مصدقة من سجل قيادتك

 ستحتجز والية نيويورك رخصتك من خارج الوالية.  •

سنة.  18موافقة الوالدين مطلوبة إذا كان عمرك أقل من  •

لتعديل:

 االسم في مستند والية نيويورك بصورة شخصية الموجود الخاص بك: 
نسخة مصدقة  يجب إحضار قسيمة زواج أمريكية أصلية أو شهادة طالق أمريكية أو  •

من حكم قضائي يفيد بحكم تغيير االسم إلى اسمك الجديد. 

بنود أخرى في مستند والية نيويورك بصورة شخصية الخاص بك: 

للتعرف على خيارات التعديل اإلضافية يُرجى زيارة الرابط:   •
https://dmv.ny.gov/amend 

الستبدال:

 بصورة شخصية المفقود أو التالف أو المسروق: مستند والية نيويورك لتجديد: 

القانون المحلية عن المستندات المسروقة   •)الدراجة النارية( M)المشغل( أو   Dالفئة  - ترخيص المتعلم  إنفاذ  توصي إدارة المركبات بإبالغ جهات 
زيارة  وذلك قبل التقدم الستخراج بدل فاقد. إذا أبلغت الشرطة عن مستندات مفقودة قبل  

المكتب، يُرجى التأكد من إحضار نسخة عن تقرير الشرطة. 
يجب أن تكون قد اجتزت اختبار مكتوب في غضون آخر عامين.  •

 رخصة قيادة:
يجب أن تجتاز اختبار رؤية. إذا كنت قد اجتزت اختبار الرؤية لدى مقدم خدمات   •

تسجيل رؤية معتمد، ستتمكن من تجديد رخصتك على االنترنت من الموقع  
dmv.ny.gov 

 بطاقة هوية لغير قائدي السيارات 
dmv.ny.govيمكنك تجديد بطاقة الهوية لغير قائدي السيارات على الموقع اإللكتروني  •

نوع المعاملة 
 كل الرسوم تقديرية. ال يمكن تحديد الرسوم بدقة إال بعد إصدار مستندك. 

اإلجمالي لن  
يتجاوز

 دوالر  136.00 ( MJ/Mأو   DJ/Dترخيص متعلم )الفئة 

 دوالر  98.50 ( Mأو   Dرخصة )

 دوالر  180.50 ( Eرخصة )رخصة قيادة تجارية أو الفئة 

 دوالر  13.00 بطاقة هوية لغير قائدي السيارات 

 دوالر  6.50 ([ SSIبطاقة هوية لغير قائدي السيارات ]إيصال دخل الضمان التكميلي )

 * دوالر  153.00 ( Eالترقية إلى رخصة أعلى )رخصة قيادة تجارية أو الفئة 

 دوالر  17.50 بديل رخصة/ترخيص 

 دوالر  8.00 بديل بطاقة هوية لغير قائدي السيارات 

 دوالر  6.50 ([ SSIبديل بطاقة هوية لغير قائدي السيارات ]إيصال دخل الضمان التكميلي )

 دوالر  17.50 تعديل رخصة/ترخيص 

 دوالر  5.00 تعديل بطاقة هوية لغير قائدي السيارات 

لمعامالت المستند المحسن   دوالر  30إضافة مالحظة:  
 * الخضوع الختبار مكتوب واختبار طريق إضافي قد يكون برسوم.  باستثناء المستندات البديلة.  

إعادة تعیین / مسح

https://dmv.ny.gov/
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https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents
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