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 ווי אזוי זיך איינצוגעבן פאר א ניו יארק:   

 לערנער פערמיט 
 

 דרייווער לייסענס 
 

 קארטל  IDדרייווער -נאנ
 

 

REAL ID סטאנדארט  ענהענסד 

  

 נישט פאר 
 פעדעראלע צוועקן 

 

ווערט אנגענומען פארן ארויפגיין צו א דאמעסטישע   •
 איינטריט צו א פעדעראלע געביידעפלוג אדער פאר 

 קיין צוגאב באצאלונג  •

קוואליפיקאציעס: באווייז פון סאושעל סעקיוריטי,   •
באווייז פון בירגערשאפט אדער געזעצליכע  

פוינטס פון    6באווייזן פון רעזידענץ, און   2סטאטוס, 
 באווייז אויפן נאמען. 

דאמעסטישע  ווערט אנגענומען פארן ארויפגיין צו א  •
 פלוג אדער פאר איינטריט צו א פעדעראלע געביידע

. לאנד/ים גרעניץ  U.Sווערט אנגענומען ביי  •
 אריבערגענג

 . בירגער בלויז U.Sאוועילעבל צו  •

 צו באצאלן  $30נאך  •

קוואליפיקאציעס: באווייז פון סאשעל סעקיוריטי,   •
  באווייזן פון רעזידענץ,  2באווייז פון בירגערשאפט, 

 פוינטס פון באווייז פונעם נאמען.  6און 

אנגענומען פארן ארויפגיין צו אן   וערט נישטו •
דאמעסטישע פלוג אדער אריינטרעטן א פעדעראלע  

 געביידע

פעדעראלע אומאנערקענטער פארעם פון   •
 אידענטיפיקאציע

 קיין צוגאב באצאלונג  •

 קוואליפיקאציעס: באווייז פון געבורטס דאטום,   •
פוינטס פון באווייז    6באווייז פון רעזידענץ, און   1

  IDדרייווער -און נאנ CDLפונעם נאמען. )פאר 
 ( 4פאדערונגען, זעט בלאט 

 dmv.ny.gov/realidאדער ענהענסד, קענט איר באזוכן  REAL IDפאר מער אינפארמאציע וועגן 
 

 דאקומענטן אדער דאקומענטן וואס זענען סערטיפייד דורך די אגענטור וואס האט דאס ארויסגעגעבן. אריגינעלע  איר מוזט צושטעלן די  • באמערקט:  
 נעמט נישט אן אויסגעלאפענע דאקומענטן.  DMVסיידן עס ווערט באזונדער באצייכנט,  •

 

 אנבאלאנגט סאשעל סעקיוריטי פון די פאלגנדע. באצייכנט דאס באווייז פון נאמען פוינטס פאר די אויסגעוועלטע באווייז. ( זאך 1חלק א: איר מוזט צושטעלן איין )

  באצייכנט דעם קעסטל צו נאכפאלגן די דאקומענטן איר פלאנט צו ברענגען צוםDMV  .אפיס 
 באווייז פון נאמען  

 פוינט ווערד 

 US  2 סאשעל סעקיוריטי קארטל 

 0 פאר מער אינפארמאציע(  3סאשעל סעקיוריטי אומבארעכטיגונג בריוו )זעט פאדערונגען אויף בלאט   

 0 ( * NSS-1Aאדער  NSS-1אפידאוויט פון קיינמאל נישט דערהאלטן א סאשעל סעקיוריטי נומער ) 

 0 ( * MV-44סאשעל סעקיוריטי נומער אן דעם קארטל )נומער מוז זיין געדרוקט אויפן   

 דאקומענט   REAL ID* נישט נוצבאר פאר א ענהענסד אדער 

 געבורט דאטום.( באווייז פון איינע פון די פאלגנדע קאטעגאריעס. אלע באווייזן אין דעם חלק ווערן גערעכנט אלס באווייז פון  1: איר מוזט געבן אמווייניגסטן איין ) Bחלק  
 באצייכנט דאס באווייז פון נאמען פוינטס פאר די אויסגעוועלטע באווייז. 

  באצייכנט דעם קעסטל צו נאכפאלגן די דאקומענטן איר פלאנט צו ברענגען צום  בירגערשאפט: באווייזן פוןDMV  .אפיס 
 באווייז פון נאמען  

 פוינט ווערד 

 U.S 4 . פאספארט אדער פאספארט קארטל 

 3 ( N-570, און N-550, N-560, N-561סערטיפיקאט פון נאטוראליזאציע אדער בירגערשאפט ) 

 U.S .)0 געבורט סערטיפיקאט )ארויסגעגעבן דורך א סטעיט אדער לאקאלע רעגירונג 

 0 ( FS-240, DS-1350, F-545. קאנסולער באריכט פון געבורט אין אויסלאנד )U.Sאריגינעלע אדער סערטיפייד קאפיע פון  

 
 אפיס.  DMVבאצייכנט דעם קעסטל צו נאכפאלגן די דאקומענטן איר פלאנט צו ברענגען צום  באווייזן פון געזעצליכע סטאטוס:

 )אומנוצבאר פאר ענהענסד(

 באווייז פון נאמען  

 פוינט ווערד 

 4 פאר מער אינפארמאציע(   3אויסלענדישע פאספארט )זעט אויסלענדישע פאספארט פאדערונגען אויף בלאט  

 I-551 3גילטיגע פערמענאנטע רעזידענט קארטל   

 
( מיט א בילד באגלייט דורך דאקומענטאציע וואס איז באשטעטיגט דורכן  I-766אדער   I-688Bעמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל )

ווי עס ווערט   . געזעצליכע סטאטוס U.S( וואס דערקלערט ספעציפיש גילטיגע I-797דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי )צ.ב.,  
 C.F.R. 37.3 6באשטימט דורך 

3 

 
( מיט בילד, ארויסגעגעבן דורך אימיגראציע און נאטורעליזאציע  I-766אדער   I-688Bעמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל )

(  Immigration & Naturalization Service/Department of Homeland Securityסערוויס/דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי )
 (REAL ID)אומנוצבאר פאר )מוז זיין אין קראפט( 

3 

 
 אפיס.  DMVבאצייכנט דעם קעסטל צו נאכפאלגן די דאקומענטן איר פלאנט צו ברענגען צום  באווייזן פון געבורט דאטום בלויז:

 ס(IDדרייווער -, אדער נאנREAL ID)אומנוצבאר פאר ענהענסד, 

 באווייז פון נאמען  
 פוינט ווערד 

 0 אויסלענדישע געבורט סערטיפיקאט )ארויסגעגעבן דורך א רעגירונגס ארגאניזאציע(  

 2 יאר(  2אויסגעלאפענע פערמאנענט רעזידענט קארטל )אויסגעלאפן נישט נישט מער ווי  

 
( מיט בילד, ארויסגעגעבן  I-766אדער   (I-688B (Employment Authorization Card)אויסגעלאפענע עמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל  

 יאר(  2סערוויס/דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי )אויסגעלאפן נישט מער ווי דורך אימיגראציע און נאטוראליזאציע 
2 

 2 קארטל  IDסט. רעגיס מאוהאוק טרייבעל בילד  

 U.S . 0אנערקענטע טרייב, צו אויפווייזן געבורט אין די -טרייבעל געבורט סערטיפיקאט פון א פעדעראל 

 4 דאקומענט  IDקאנסולער  

 4 יאר.  2אויסלענדישע דרייווער לייסענס מיט א בילד. מוז זיין יעצטיג אדער אויסגעלאפן נישט מער ווי  

 3 גרעניץ אדורכגיין קארטל  

 U.S  מיליטערישע בילד .ID   )3 קארטל )ארויסגעגעבן בלויז פאר אקטיוו, רעזערוו, און רעטייערד מיליטערישע שטאב 

 
. סטעיט, יוריסדיקציע אדער  U.Sקארטל ארויסגעגעבן דורך אן אנדערע  IDדרייווער -בילד דרייווער לייסענס/לערנער פערמיט/נאנ

 יאר.  2פראווינץ אדער טעריטאריע. מוז זיין יעצטיג אדער אויסגעלאפן נישט מער ווי אייגנטימער, אדער קאנאדישע  
4 

 

   צוזאמען  Bאון   Aגיט צו די באווייז פון נאמען פוינטס איר האט באצייכנט אין חלקים 

 נאכצוקומען די רעזידענץ פאדערונגען פארן דאקומענט איר טוט זיך איינגעבן.  Cפוינטס, נוצט חלק  6אויב איר האט אמווייניגסטן  •
פוינטס אדער    6הכל צו -צו ברענגען אייער סך  Cפוינטס, מוזט איר צושטעלן מער באווייזן פון חלק  6הכל איז ווינציגער ווי -אויב אייער סך  •

 מער, וועלכע מוז ענטהאלטן די רעזידענץ באווייזן וואס זענען געפאדערט פאר די דאקומענטן איר טוט זיך איינגעבן. 
 

https://dmv.ny.gov/driver-license/which-id-right-me


ID-44Y (3/20)   4 בלאט 2 פון  
 

 באווייז פון ניו יארק סטעיט רעזידענץ און נאך באווייזן פון נאמען Cחלק 
 באווייז פון רעזידענץ פאר א סטאנדארט לייסענס אדער פערמיט.   1דאקומענט, אדער  REAL IDעזידענץ פאר א ענהענסד אדער באווייזן פון ר  2איר מוזט צושטעלן אדער 

 

יעצטיגע אדרעס מוז ערשיינען פארן ווערן אפגעדרוקט אויפן דאקומענט צו ווערן גענוצט אלס א רעזידענץ  
בילס מוזן ווערן אפגעדרוקט. בלויז  -איז נישט גילטיג(. עלעקטראנישע סטעיטמענטס און אי P.O. Boxבאווייז )

 איינס פון יעדע באווייז קען ווערן אנגענומען. 
 אפיס.  DMVבאצייכנט דעם קעסטל צו נאכפאלגן די דאקומענטן איר פלאנט צו ברענגען צום 

 ניו יארק סטעיט רעזידענץ

 באווייז 

באווייז פון  

וינט  נאמען פ
 ווערד 

קארטל. מוז זיין יעצטיג אדער נישט אויסגעלאפן פאר   IDדרייווער -ניו יארק סטעיט דרייווער לייסענס/פערמיט/נאנ 
 יאר.  2מער ווי 

 6 יא

 DMV   אדער רעזידענץ דורך עלטערן \ דערקלערונג פון אידענטיטעט און \ ( גארדיעןMV-45  אויב אונטער דאס עלטער פון )4 יא 21 

 DMV דערקלערונג פון אידענטיטעט און\ ( אדער רעזידענץMV-45A  )-    פאר אפליקאנטן פארטרעטן דורך רעגירונג
 4 יא אדער רעגירונג באשטעטיגטע פאסיליטיס

 DMV  ( דערקלערונג פון אידענטיטעטMV-45B ) -   לאזער,  -פאר אפליקאנטן וואס קענען גערעכנט ווערן א רעכט
 4 יא היימלאזער יוגנטליכער * 

 2 יא ניו יארק סטעיט סערטיפיקאט פון טיטל  

 2 יא ניו יארק סטעיט פראפעסיאנעלע לייסענס  

 2 יא פיסטאל פערמיט  NYSניו יארק סטעיט/ 

 US שולע בילד -הויךID 2 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   קארטל מיט באריכט קארטל אדער אפיציעלע טראנסקריפט 

 U.S  קאלעדזש בילד .ID  2 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   קארטל און אפיציעלע טראנסקריפט 

 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   באנק סטעיטמענט  

 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   אנולירטע טשעק  

 U.S 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   . קאמפיוטער אפגעדרוקטע פעי סטאב 

 U.S מוניציפאל .ID  1 יא קארטל מיט בילד 

 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   יאר(  2אמווייניגסטנס לעבנס אינשורענס פאליסי אדער יעצטיגע דערקלערונג )אין קראפט  

 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   יוטיליטי ביל  

 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   W-2פעדעראל אדער ניו יארק סטעיט אינקאם טעקס  

 IRS  * 1 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   טעקס טראנסקריפט אדער אינדיווידועלע טעקספאפיר אידענטיפיקאציע נומער ארויסגעבונג בריוו 

 1 )יעצטיגע יאר( יא  ( SSA-1099יערליכע סאשעל סעקיוריטי דערקלערונג ) 

 0 )יעצטיגע יאר( יא  ( SSA-1099, SSA-1098פארדינסט דערקלערונג )פעדעראלע אדער ניו יארק סטעיט אינקאם טעקס אדער   

 DMV   ( סערטיפיקאט פון רעזידענץMV-44NYR ** ) 0 יא 

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   לעבנס באהילף אדער נוירסינג היים דערקלערונג 

 0 יאר(   1אינערהאלב  )אויב ארויסגעגעבן  יא   קרעדיט קארטל דערקלערונג  

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   יעצטיגע באווייז פון היים אייגנטימערס/רענטערס אינשורענס )פאליסי, באווייז פון קלאגע(  

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   דזשורי פליכט מעלדונג 

מעדיקאל אונטערזוכער'ס סערטיפיקאט מיט ניו יארק סטעיט אדרעס און אונטערשריפט  
 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   מעדיקאל עקזאם פאדערונג(  CDL)פאר 

 0 יא מיליטער באפעלן וואס זענען נאך אין קראפט  

 
 געסטעמפלטע פאסט -פאסט

 יא
געסטעמפלט  -)אויב פאסט

 יאר(  1אינערהאלב 

0 

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   באווייז פון יעצטיגע מארטגעדזש  

 0 יא פראפערטי דיד  

פראפערטי אדער שולע טעקס בילס אדער רעסיטס פארן יעצטיגן יאר )מוזן אפשפיגלען יעצטיגע אדרעס אויפן פאסט   
 0 יא פראפערטי ווערט גערעכנט טעקס( פארציע און פארציע ואוס דערקלערט וועלכע  

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   רעזידענץ ליס  

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   ריטייערמענט דערקלערונג  

 0 יא סעלעקטיוו סערוויס קארטל  

 0 יאר(   1ארויסגעגעבן אינערהאלב  )אויב  יא   צוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט געשענק דערקלערונג  

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   אומעמפלוימענט בענעפיט דערקלערונג 

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   וויילער רעגיסטראציע מעלדונגס קארטל  

 0 יאר(   1)אויב ארויסגעגעבן אינערהאלב  יא   וועלפעיר בענעפיט דערקלערונג 

 0 יא )מיט די זעלבע לעצטע נאמען אדער מיט באווייז פון באציאונג(   IDעלטערן/ווייב/מאן   

 U.S  מיליטערישע בילד .ID   )3 ניין  קארטל )ארויסגעגעבן בלויז פאר אקטיוו, רעזערוו, און רעטייערד מיליטערישע שטאב 

 3 ניין  ( I-327אויפסניי איינטריט פערמיט )  

 3 ניין  ( I-571רעפיודזשי טראוועל דאקומענט )  

 3 ניין  ניו יארק סטעיט בענעפיט/מעדיקעיד קארטל אן א בילד  

 2 ניין  , אן א בילד IDדרייווער -ניו יארק סטעיט צייטווייליגע לייסענס/פערמיט/נאנ 

 2 ניין  ניו יארק סטעיט רעגיסטראציע דאקומענט )בלויז וויהיקל אדער שיף(  

. סטעיט, יוריסדיקציע U.Sקארטל ארויסגעגעבן דורך אן אנדערע    IDדרייווער  - בילד דרייווער לייסענס/לערנער פערמיט/נאנ  
 4 ניין  אדער באזיצער, אדער קאנאדישע פראווינץ אדער טעריטאריע. מוז זיין גילטיג אדער אויסגעלאפן נישט מער ווי צוויי יאר.
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 באווייז פון ניו יארק סטעיט רעזידענץ און נאך באווייזן פון נאמען )פארזעצונג( Cחלק 
 באווייז פון רעזידענץ פאר א סטאנדארט לייסענס אדער פערמיט.   1דאקומענט, אדער  REAL IDבאווייזן פון רעזידענץ פאר א ענהענסד אדער   2איר מוזט צושטעלן אדער 

 

ערשיינען פאר ווערן אפגעדרוקט אויפן דאקומענט צו ווערן גענוצט אלס א רעזידענץ  יעצטיגע אדרעס מוז  
בילס מוזן ווערן אפגעדרוקט. בלויז  -איז נישט גילטיג(. עלעקטראנישע סטעיטמענטס און אי P.O. Boxבאווייז )

 איינס פון יעדע באווייז קען ווערן אנגענומען. 

 אפיס.  DMVבאצייכנט דעם קעסטל צו נאכפאלגן די דאקומענטן איר פלאנט צו ברענגען צום 

ניו יארק סטעיט רעזידענץ  
 באווייז 

באווייז פון  
נאמען פוינט  

 ווערד 

 U.S  הייראט אדער גט רעקארד ארויסגעגעבן דורך א סטעיט אדער לאקאל רעגירונג אדער געריכט ארויסגעגעבן א .
 דעקרעט נאמען טויש 

 2 ניין 

אויסלענדישע הייראט אדער גט רעקארד )ארויסגעגעבן דורך א רעגירונג ארגאניזאציע( אדער געריכט ארויסגעגעבן   
 א נאמען טויש דעקרעט * 

 2 ניין 

 U.S מיליטערישע דעפענדענט .ID  2 ניין 

 2 ניין  ניו יארק סטעיט בענעפיט/מעדיקעיד קארטל אן א בילד  

 1 ניין  געדרוקטע נאמען( -( )מוז האבן אונטערשריפט און פאראויסATMקעש קארטל ) 

 1 ניין  גילטיגע מעידזשער קרעדיט קארטל  

 US  ארבעטערID  1 ניין  קארטל 

 US שולע דיפלאמע אדער  -הויךGED  1 ניין 

 U.S 1 ניין  געדרוקטע נאמען( -פאראויס. סופערמארקעט טשעק קעשינג קארטל )מוז האבן אונטערשריפט און 

 U.S 1 ניין  . יוניאן קארטל 

 1 ניין  קארטל  IDוועטעראנס יוניווערסל עקסעס בילד   

 1 ניין  פרעסקריפשאן קארטל צו צייגן יעצטיגע באווייז פון העלט אינשורענס דעקונג \ העלט אינשורענס קארטל  

 U.S 1 ניין  אפליקאנט אלס א צד * . געריכט דאקומענט מיטן נאמען פון 

 2 ניין  אויסלענדישע שולע באריכט קארטל/רעקארד מיט א בילד *  

 1 ניין  אויסלענדישע שולע באריכט קארטל/רעקארד אן א בילד *  

 ** נישט נוצבאר פאר א סטאנדארט דאקומענט  דאקומענט REAL ID* נישט נוצבאר פאר א ענהענסד אדער 

   פוינטס(  6הכל אמווייניגסטן -)מוז זיין סך  Cאון  A, Bגעבט צו די באווייז פון נאמען פוינטס איר האט באצייכנט אין חלקים  
 

 אלע אפליקאנטן מוזן: 
 (. MV-44קארטל )פארעם   IDדרייווער -פולקאמע אפליקאציע פאר פערמיט, דרייווער לייסענס אדער נאנ . 1
  dmv.ny.gov/DocumentGuide'ס אנליין דאקומענט אנווייזונג אויף DMVיעצטיגע געפאדערטע באווייזן פון אידענטיטעט. איר מעגט באזוכן די ניו יארק סטעיט  . 2

 פאר געהעריגע באווייזן.   3 - 1אדער גיין צו די ליסטעס אויף בלאט  
 קראפט טעסט. - לייסענס און לערנער פערמיט אפליקאנטן מוזן אריבערגיין א זע . 3
 ". Commissioner of Motor Vehicles ארדער אויסגעשריבן צו " -באצאלן. איר קענט צאלן מיט א קרעדיט קארטל, קעש, אדער טשעק אדער מאני . 4

 
 אלגעמיינע פאדערונגען: 

 ( סאשעל סעקיוריטי אומבארעכטיגונגREAL ID  :)בלויז 
אויב איר זענט נישט בארעכטיגט צו האבן א סאשעל סעקיוריטי נומער, מוזט   ⬧

( מיטן  SSAאיר צושטעלן א בריוו פון די סאשעל סעקיוריטי אדמיניסטראציע ) 
טעג פון אייער אפיס באזוך וואס דערקלערט אז איר    30דאטום אינערהאלב  

זענט אומבארעכטיגט פאר א סאשעל סעקיוריטי נומער. איר מוזט אויך צייגן  
דעם דעפארטמענט אוו היימלאנד סעקיוריטי דאקומענטאציע וואס איז באוויזן  

 כטיגט.צו באשטימען אז איר זענט אומבארע   SSAגעווארן צו די  

פאר אינפארמאציע אויף ווי צו באקומען א דופליקאט קארטל אדער פאר   ⬧
 www.ssa.govאפיס אדרעס, גייט צו  SSAאייער לאקאל 

   :פרעמדע שפראך דאקומענטן 
דאקומענטן אין א פרעמדע שפראך מוזן זיין באגלייט דורך א סערטיפייד   ⬧

 אננעמען. ענגליש איבערזעצונג כדי מען זאל עס קענען 

   :צעריסענע דאקומענטן 
⬧ DMV   וועט נישט אננעמען קיין שום געשעדיגטע אדער צעריסענע

דאקומענטן, אדער דאקומענטן מיט סיי וועלכע ענדערונגען אדער  
וועט קאנפיסקירן סיי וועלכע דאקומענט וואס זעט   DMVאויסמעקונגען. 

אויס צו זיין געפעלטשט. אויב איר געבט אריין א געפעלטשטע  
 געשטעלט צו א קרימינאלע אנקלאגע. דאקומענט, קענט איר ווערן אויס

  :איין באווייז פער מקור אדער סארט 
⬧ DMV   וועט נישט אנננעמען מער ווי איין דאקומענט פון די זעלבע סארט

וועט   DMVפון באווייז אדער פון דער זעלבער מקור. צום ביישפיל, 
אננעמען בלויז איין מעידזשער קרעדיט קארטל דערקלערונג אדער איין 

וועט נישט אננעמען א באנק דערקלערונג און   DMVיוטיליטי ביל, אדער 
 א קרעדיט קארטל דערקלערונג פון די זעלבע פינאנסיעלע אנשטאלט. 

 : REAL IDפאדערונגען פאר ענהענסד און 
  נאמען: פולע געזעצליכע 

, מוז צייגן אייער פולע  1, אויף בלאט Bאייער דאקומענט פון חלק  ⬧
ערשטע, פולע מיטעלע )אויב שייך(, און פולע לעצטע נאמען מיטן סופיקס  

 . )אויב שייך(. דער פולער נאמען וועט ערשיינען אויף אייער קארטל 
אויפן  אויב אייער נאמען האט זיך געטוישט פון דעם נאמען וואס   ▪

דאקומענט, מוזט איר ברענגען אריגינעלע אדער סערטיפיייד קאפיעס וואס  
דאקומענטירן דעם טויש )הייראט סערטיפיקאט, גט דעקרעט, געריכט  

ארויסגעגעבענע דאקומענטן(. אויב אייער נאמען האט זיך געטוישט פיל  
 ן. מאל, מוזט איר ברענגען די פיל דאקומענטן וועלכע פארבינדן אלע נעמע 

  :אויסלענדישע פאספארט 
אויב איר געבט אריין א אויסלענדישע פאספארט אלס באווייז פון   ⬧

 געזעצליכע סטאטוס, מוזט איר האבן אדער: 
אריינגעגעבן דורך אימיגראציע און   I-94א גילטיגע וויזע און אן   ▪

נאטורעליזאציע סערוויס/דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי אדער  
 Customs & Border Patrolאון ארויסגעגעבן דורך  געסטעמפלט 

סארט פון געזעצליכע סטאטוס באשטימט    - מארקע    I-551א גילטיגע   ▪
 דורך דעם דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי וועריפיקאציע 

סארט פון געזעצליכע סטאטוס באשטימט    - דערקלערונג    I-551א גילטיגע   ▪
 דורך דעם דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי וועריפיקאציע 

א אויסלענדישע פאספארט אן דאס באגלייטונג פון דאקומענטאציע מעג ווערן   ⬧
גענוצט אלס באווייז פון געבורט דאטום. עס וועט נישט ווערן אנגענומען אלס  
באווייז פון געזעצליכע סטאטוס און קען נישט ווערן גענוצט פאר א ענהענסד 

 . ID  דרייווער - דאקומענט אדער סיי וועלכע נאנ   REAL IDאדער  

   :יעצטיגע ניו יארק סטעיט אדרעס 
 יעדע דאקומענט מוזן צייגן אייער יעצטיגע אדרעס אין ניו יארק סטעיט.  ⬧
 ווערט נישט אנגענומען.  P.O. boxאן אדרעס מיט א  ⬧
אדער   REAL IDאייער יעצטיגע אדרעס וועט ערשיינען אויף אייער  ⬧

 ענהענסד דאקומענט. 

  :צייטווייליגע געזעצליכע סטאטוס 
אויב איר האט א צייטווייליגע געזעצליכע סטאטוס, זייט גרייט צו צייגן   ⬧

 יעצטיגע דאקומענטאציע. 

  :מער סָאושעל סעקיוריטי קארטל אפציעס 
אויב איר האט א גילטיגע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט, מעגט איר   ⬧

קומענטן אנשטאט אייער סאשעל  אריינגעבן איינע פון די פאלגנדע דא
סעקיוריטי קארטל. דער דאקומענט מוז צייגן אייער פולע סאשעל  

סעקיוריטי נומער. די דאקומענטן אונטן ווערן אנגענומען פאר דעם צוועק,  
 אפגעזען דעם דאטום פון ארויסגעבן. 

 W-2פעדעראלע אדער ניו יארק סטעיט אינקאם טעקס  ▪

 ( SSA-1099סעקיוריטי דערקלערונג )יערליכע סאושעל   ▪

פעדעראל אדער ניו יארק סטעיט אינקאם טעקס אדער פארדינסט   ▪
 ( SSA-1099דערקלערונג )

https://dmv.ny.gov/more-info/dmv-document-guide
https://www.ssa.gov/
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 צו אפגרעידן א:  צו זיך איינגעבן פאר א:

 לייסענס:  Mאדער  Dלייסענס צו א  MJאדער  DJ  )מאטארציקל(:  M)אפערעיטער( אדער  Dקלאס   -לערנער פערמיט 

קראפט טעסט. דער  -איר מוזט אריבערגיין א שריפטליכע טעסט און א זע •
דרייווער מאנועל און פראקטיס עקזאמעס קען מען באקומען אויף אונזער  

 dmv.ny.govוועבזייטל אויף 
זיך צו איינגעבן פאר א   16איר מוזט זיין אמווייניגסטן אין עלטער פון  •

לייסענס. הסכמה פון עלטערן ווערט  לערנער פערמיט אדער דרייווער 
, סיידן איר זענט  17אדער  16געפאדערט אויב איר זענט אין עלטער פון 

יאר אלט און האט א דרייווער עדיוקעישאן סערטיפיקאט פון  17
(  Driver Education Certificate of Completionקאמפלישאן )

 (. MV-285)פארעם 
וואס קען זיין אין קראפט פער מער ווי   נייע דרייווערס באקומען א פערמיט  •

איין יאר. אויב איר האט צייטווייליגע געזעצליכע סטאטוס און איר געבט זיך  
, וועט איר דערהאלטן א דאקומענט וואס לויפט אפ  REAL IDאן פאר א  

נישט שפעטער ווי דער אפלויף דאטום פון די צייטווייליגע געזעצליכע 
 סטאטוס דאקומענט. 

 

, ברענגט אייער דרייווער עדיוקעישאן 17איר זענט אין עלטער פון אויב  •
(. אויב איר זענט אין  MV-285סערטיפיקאט פון קאמפלישאן )פארעם 

, דארפט איר נישט באזוכן אן אפיס, א דאקומענט וועט  18עלטערן פון 
 אויטאמאטיש געשיקט ווערן צו אייך דורכן פאסט. 

 צוגעבן א לייסענס קלאס: קלאס לייסענס אדער - העכערע

 לייסענס מוזט איר צאלן א צוגאב פארן לייסענס.   Eצו אפגרעידן צו א קלאס   •
לייסענס מוזט איר אריבערגיין די  C, אדער A, Bצו באקומען א קלאס  •

שריפטליכע  CDL (General Knowledge)אלגעמיינע וויסנשאפט 
 טעסט און מעגליך איר וועט ווערן געפאדערט אריבערצוגיין א  

CDL Endorsement  שריפטליכע טעסט. קלאסA  אוןB  לייסענסעס
פאדערן אויך א לערנער פערמיט און א סקילס טעסט. איר וועט דארפן  
 באווייזן געזעצליכע סטאטוס און באווייז פון ניו יארק סטעיט רעזידענץ.

 קענט אריינגעבן אן עמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל  איר  •
(I-688B   אדערI-766  אלס באווייז פון געזעצליכע סטאטוס ) 

ביים זיך אנגעבן פאר א סטאנדארט קאמערשל דרייווער לייסענס 
(Standard Commercial Driver License .) 

 אויב איר געבט זיך אן פאר א פארם ענדארסמענט   •
(Farm Endorsement) (F   אדערG  אדער א טו טראק )

( וועט מען אייך W) (Tow Truck Endorsementענדארסמענט )
 לייסענס.  Cארויסגעבן א קלאס 

איר קענט אריינגעבן א ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט באנייאונג   •
 (New York State Photo Document Renewal Invitation)איינלאדנונג 

(MV-2  אלס )  באווייז פון רעזידענץ ביים זיך אנגעבן פאר א סטאנדארט
 קאמערשל דרייווער לייסענס. 

  קארטל:  IDדרייווער -נאנ

 איר מוזט צושטעלן באווייז פון בירגערשאפט אדער געזעצליכע סטאטוס.  •
 פאר א סטאנדארט דאקומענט, באווייז פון רעזידענץ ווערט נישט געפאדערט.  •
דרייווער - עס איז נישט פאראן קיין עלטער באגרעניצונג צו באקומען א נאנ •

ID  16קארטל, פונדעסטוועגן אויב איר זענט אונטער דעם עלטער פון  ,
 ווערט געפאדערט הכסמה פון די עלטערן. 

(, ביטע  SSIאויב איר דערהאלט צוגאבליכע סעקיוריטי איינקופט ) •
 ס. ברענגט מיט דאקומענטאציע צום אפי

 

 סטעיט לייסענס: - פון - ניו יארק סטעיט לייסענס דורך אריבערפירן אן אינדרויסן 

די שריפטליכע און וועג טעסט קען פארגעבן ווערן אויב איר האלט א דרייווער   •
. יוריסדיקציע,  U.S. סטעיט,  U.Sלייסענס ארויסגעגעבן דורך אן אנדער  

קאנאדישע פראווינץ, אדער קאנאדישע טעריטאריע וואס איז געווען אין 
 יאר.  2מאנאט און איז נישט אויסגעלאפן מער ווי    6קראפט במשך  

אויב דער דאטום פון ארויסגעבן אויף אייער לייסענס איז אינערהאלב די   •
מאנאט, מוזט איר אפנעמען א סערטיפייד קאפיע פון אייער    6לעצטע 

 מאנאט.   6דרייווינג רעקארד צו צייגן אז איר האט א לייסענס פאר מער ווי 

 סטעיט לייסענס.-פון-ניו יארק סטעיט וועט האלטן אייער אינדרויסן •
הסכמה פון עלטערן ווערט געפאדערט אויב איר זענט אונטער דעם  •

 .18עלטער פון 

 צו פאררעכטן א: 

 נאמען אויף אייער עקזיסטירנדע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט:

. גט  U.S. הייראט אדער U.Sאיר מוזט פארשטעלן אן אריגינעלע  •
געריכט ארויסגעגעבענע  רעקארד אדער א סערטיפייד קאפיע פון 

 נאמען טויש דעקרעט אין אייער נייעם נאמען. 

 אן אנדער זאך אויף אייער עקזיסטירנדע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט: 

פאר מער פאררעכטונג אפציעס קענט איר באזוכן   •
https://dmv.ny.gov/amend 

 צו פארבייטן א:  צו באנייען א: 

 פארלוירענע, צעריסענע, אדער געגנב'טע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט:   )מאטארציקל(:  M)אפערעיטער( אדער  Dקלאס   -לערנער פערמיט 

איר מוזט האבן אריבערגעגאנגען א שריפטליכע טעסט אינערהאלב די   •
 יאר.  2לעצטע 

 

• DMV   רעקאמענדירט צו באריכטן געגנב'טע דאקומענטן צו די לאקאל
געזעצליכע אויטאריטעטן איידער איר בעט צו פארבייטן א דאקומענט.  

אויב איר באריכט געגנב'טע דאקומענטן צום פאליציי איידער איר  
באזוכט דעם אפיס, זייט זיכער צו מיטברענגען א קאפיע פון אייער 

 פאליציי באריכט. 

 דרייווער לייסענס: 

קראפט טעסט. אויב איר זענט אריבער א  - איר מוזט אריבערגיין א זע •
זעאונג טעסט ביי אן אויטאריזירטע זעאונג רעגיסטרי פראוויידער, איז  

 dmv.ny.govמעגליך איר קענט באנייען אייער לייסענס אנליין ביי 
 קארטל:  IDדרייווער -נאנ

 אנליין  IDדרייווער -עס איז מעגליך אז איר קענט באנייען אייער נאנ •
 dmv.ny.govאויף 

   

 טראנסאקשן סארט 
 אלע באצאלונגען זענען אומגעפער. א פונקטליכע סומע קען נישט באשטימט ווערן ביז אייער דאקומענט ווערט ארויסגעגעבן. 

הכל וועט  -דער סך
 נישט זיין מער ווי 

 $136.00  ( MJ/Mאדער  DJ/Dלערנער פערמיט )קלאס 

 $98.50  ( Mאדער   Dלייסענס )קלאס 

 $180.50  ( Eאדער קלאס  CDLלייסענס )

 $13.00  קארטל  IDדרייווער -נאנ

 $6.50  ( דערהאלטער[ SSIקארטל ]צוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט ) IDדרייווער -נאנ

 * $153.00  ( Eאדער קלאס  CDLלייסענס )אפגרעיד צו א העכערע 

 $17.50  לייסענס/פערמיט פארבייטונג

 $8.00  קארטל  IDדרייווער -פארבייטן א נאנ

 $6.50  ( דערהאלטער[ SSIקארטל ]צוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט ) IDדרייווער -פארבייטן א נאנ

 $17.50  פאררעכטן לייסענס/פערמיט 

 $5.00  קארטל  IDדרייווער -פאררעכטן נאנ

 פאר ענהענסד דאקומענט   $30גיט צו באמערקט: 
 *נאך שריפטליכע און וועג טעסט באצאלונגען קענען אנגיין. טראנסאקשנס אויסער פארביטענע דאקומענטן. 

 

 

 קלָאר / בַאשטעטיק

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/change-your-name-or-non-address-information-dmv-documents

	 ווי אזוי זיך איינצוגעבן פאר א ניו יארק: לערנער פערמיט דרייווער לייסענס נאנ-דרייווער ID קארטל 
	REAL ID 
	 ענהענסד 
	 סטאנדארט 
	 חלק א: איר מוזט צושטעלן איין (1) זאך אנבאלאנגט סאשעל סעקיוריטי פון די פאלגנדע. באצייכנט דאס באווייז פון נאמען פוינטס פאר די אויסגעוועלטע באווייז. 
	 חלק B: איר מוזט געבן אמווייניגסטן איין (1) באווייז פון איינע פון די פאלגנדע קאטעגאריעס. אלע באווייזן אין דעם חלק ווערן גערעכנט אלס באווייז פון געבורט דאטום. באצייכנט דאס באווייז פון נאמען פוינטס פאר די אויסגעוועלטע באווייז. 
	 חלק C באווייז פון ניו יארק סטעיט רעזידענץ און נאך באווייזן פון נאמען 
	 אלע אפליקאנטן מוזן: 
	 אלגעמיינע פאדערונגען: 
	 פאדערונגען פאר ענהענסד און REAL ID :
	 צו זיך איינגעבן פאר א: 
	 לערנער פערמיט - קלאס D (אפערעיטער) אדער M (מאטארציקל): 
	 נאנ-דרייווער ID קארטל: 
	 ניו יארק סטעיט לייסענס דורך אריבערפירן אן אינדרויסן-פון-סטעיט לייסענס: 

	 צו באנייען א: 
	 לערנער פערמיט - קלאס D (אפערעיטער) אדער M (מאטארציקל): 
	 דרייווער לייסענס: 
	 נאנ-דרייווער ID קארטל: 

	 צו אפגרעידן א: 
	 DJ אדער MJ לייסענס צו א D אדער M לייסענס: 
	 העכערע-קלאס לייסענס אדער צוגעבן א לייסענס קלאס: 

	 צו פאררעכטן א: 
	 נאמען אויף אייער עקזיסטירנדע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט: 
	 אן אנדער זאך אויף אייער עקזיסטירנדע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט: 

	 צו פארבייטן א: 
	 פארלוירענע, צעריסענע, אדער געגנב'טע ניו יארק סטעיט בילד דאקומענט: 



	US סאשעל סעקיוריטי קארטל: Off
	סאשעל סעקיוריטי אומבארעכטיגונג בריוו זעט פאדערונגען אויף בלאט 3 פאר מער אינפארמאציע: Off
	אפידאוויט פון קיינמאל נישט דערהאלטן א סאשעל סעקיוריטי נומער NSS-1  אדער NSS-1A: Off
	סאשעל סעקיוריטי נומער אן דעם קארטל נומער מוז זיין געדרוקט אויפן MV-44: Off
	US פאספארט אדער פאספארט קארטל: Off
	סערטיפיקאט פון נאטוראליזאציע אדער בירגערשאפט N 550 N 560 N 561 און N 570: Off
	US געבורט סערטיפיקאט ארויסגעגעבן דורך א סטעיט אדער לאקאלע רעגירונג: Off
	אריגינעלע אדער סערטיפייד קאפיע פון US קאנסולער באריכט פון געבורט אין אויסלאנד FS 240 DS 1350  F 545: Off
	אויסלענדישע פאספארט זעט אויסלענדישע פאספארט פאדערונגען אויף בלאט 3 פאר מער אינפארמאציע: Off
	גילטיגע פערמענאנטע רעזידענט קארטל I 551: Off
	עמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל I 688B אדער I 766 מיט א בילד באגלייט דורך דאקומענטאציע וואס איז באשטעטיגט דורכן דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי צ: 
	ב  I 797 וואס דערקלערט ספעציפיש גילטיגע US געזעצליכע סטאטוס ווי עס ווערט באשטימט דורך 6 C F R  37 3: Off

	עמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל  I 688B אדער I 766 מיט בילד ארויסגעגעבן דורך אימיגראציע און נאטורעליזאציע סערוויס דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי Immigration & Naturalization Service/Department of Homeland Security מוז זיין אין קראפט אומנוצבאר פאר REAL ID: Off
	אויסלענדישע געבורט סערטיפיקאט ארויסגעגעבן דורך א רעגירונגס ארגאניזאציע: Off
	אויסגעלאפענע פערמאנענט רעזידענט קארטל אויסגעלאפן נישט נישט מער ווי 2 יאר: Off
	אויסגעלאפענע עמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל  Employment Authorization Card I 688B אדער I 766 מיט בילד  ארויסגעגעבן דורך אימיגראציע און נאטוראליזאציע סערוויס דעפארטמענט פון היימלאנד סעקיוריטי אויסגעלאפן נישט מער ווי 2 יאר: Off
	סט רעגיס מאוהאוק טרייבעל בילד ID קארטל: Off
	טרייבעל געבורט סערטיפיקאט פון א פעדעראל אנערקענטע טרייב צו אויפווייזן געבורט אין די US: Off
	קאנסולער ID דאקומענט: Off
	אויסלענדישע דרייווער לייסענס מיט א בילד מוז זיין יעצטיג אדער אויסגעלאפן נישט מער ווי 2 יאר: Off
	גרעניץ אדורכגיין קארטל: Off
	US מיליטערישע בילד ID קארטל ארויסגעגעבן בלויז פאר אקטיוו רעזערוו און רעטייערד מיליטערישע שטאב: Off
	בילד דרייווער לייסענס לערנער פערמיט נאנ-דרייווער ID קארטל ארויסגעגעבן דורך אן אנדערע US סטעיט יוריסדיקציע אדער אייגנטימער אדער קאנאדישע פראווינץ אדער טעריטאריע מוז זיין יעצטיג אדער אויסגעלאפן נישט מער ווי 2 יאר: Off
	גיט צו די באווייז פון נאמען פוינטס איר האט באצייכנט אין חלקים A און B צוזאמען: 
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