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 وثائق إثبات الھویة
 الالزمة للتسجیل والملكیة 

 dmv.ny.govیتوفر ھذا النموذج أیًضا على الموقع اإللكتروني 
 

 المتطلبات العامة 

 یجب علیك تقدیم إثبات بتاریخ میالدك واسمك.  •
 نقاط. 6یجب أن تكون قیمة نقاط الوثائق التي تقدمھا إلثبات اسمك إجماًال  •

یة أو منتھیة الصالحیة منذ ما ال  تفي الوثائق الصادرة من والیة نیویورك والمزودة بصورة من رخصة القیادة أو تصریح تعلم القیادة أو بطاقة الھویة لغیر السائقین السار 
 بالوثائق األخرى التي یمكنك إظھارھا إلثبات تاریخ میالدك واسمك. تاریخ المیالد. راجع الجدول أدناه لالطالع على قائمة  ویزید عن عامین بمتطلبات إثبات االسم 

) أي وثائق  DMVلن تقبل إدارة المركبات (   یجب أن تقدم الوثائق األصلیة أو المصدقة من الوكالة الصادرة لھا. یجب أن تكون موقعًا على وثیقة واحدة على األقل مما تقدمھ كإثبات.
 البیانات والفواتیر اإللكترونیة. بھا تعدیالت أو شطب. یجب طباعة 

على ھذا الشخص تقدیم وثیقة مزودة بصورة وصادرة من والیة نیویورك من الرخصة أو    یجبلتقدیم طلب التسجیل أو الملكیة الخاص بك،    DMVإذا أرسلت شخًصا إلى إدارة  
 والیة نیویورك من الرخصة أو التصریح أو بطاقة الھویة. نسخة مصورة من وثیقة مزودة بصورة وصادرة حدیثًا من  والتصریح أو بطاقة الھویة 

 
 

 الوثائق المقبولة إلثبات الھویة الالزمة للتسجیل والملكیة
 

 ال تُقبل أي وثائق منتھیة الصالحیة ما لم یُذكر خالف ذلك على وجھ التحدید في الجدول أدناه.
قیمة نقاط  
 ھل تُثبت تاریخ المیالد؟ إثبات االسم 

یجب أن  مزودة بصورة وصادرة من والیة نیویورك من رخصة القیادة/تصریح تعلم القیادة/بطاقة الھویة لغیر السائقین.وثیقة 
 نعم 6 تكون ھذه الوثائق ساریة أو غیر منتھیة الصالحیة لمدة تزید عن عامین. 

عاًما.  21إذا كان عمر مقدم الطلب أقل من  -) MV-45یستكملھ الوالد/الوصي (  DMVبیان الھویة و/أو اإلقامة الصادر عن إدارة 
 ال 6 لمزید من المعلومات. MV-45. راجع DMVإفادة خطیة من الوالد أو الوصي القانوني، موقعة بحضور ممثل من إدارة 

 لمقدمي الطلب الذین تمثلھم الحكومة أو الكیانات المعتمدة من قِبل الحكومة  - DMVبیان الھویة و/اإلقامة الصادر عن إدارة 
)MV-45A راجع .(MV-45A  .ال 6 لمزید من المعلومات 

 )  DBAم تجاري (إثبات بتأسیس شركة أو إثبات بالشراكة أو إیصال بتقدیم طلب للحصول على شھادة إدارة األعمال تحت اس
 ال 6 لمعرفة التفاصیل). MV-82.1(راجع 

" صالح أو مع بیان على التأشیرة. یجب أن یكون جواز السفر باللغة اإلنجلیزیة، أو مترجًما  I-551جواز سفر أجنبي مزود بختم "
 نعم 4 من قِبل سفارة. 

سار مرفق. یجب أن یكون جواز السفر باللغة اإلنجلیزیة، أو مترجًما  I-94جواز سفر أجنبي مع تأشیرة الوالیات المتحدة ونموذج 
، یجب علیك G3أو  G1أو  A2أو  A1الخاص بك یحتوي على رمز الحالة  I-94من قِبل سفارة. مالحظة: إذا كان نموذج 

 بتك (مركباتك).التواصل مع وزارة الخارجیة لتسجیل مرك 
 نعم 4

 نعم 4 جواز سفر أو بطاقة جواز سفر صادرة عن وزارة الخارجیة األمریكیة. یجب أن یكونا ساریین.
رخصة قیادة مزودة بصورة صادرة عن والیة أو سلطة قضائیة أو ملكیة أمریكیة أو منطقة أو إقلیم كندي. یجب أن تكون ھذه الوثیقة  

 نعم 4 الصالحیة منذ ال یزید عن عامین. ساریة أو منتھیة 

 نعم 3 بطاقة ھویة التجنید بالجیش األمریكي مزودة بصورة (یتم إصدارھا ألفراد الجیش النشطین واالحتیاطین والمتقاعدین فقط) 
 نعم N-570 ( 3و N-561و N-560و N-550شھادة التجنس أو الجنسیة (

 نعم 3 مرفقة بصورة ) I-766أو  I-688Bبطاقة تصریح العمل (
 نعم I-551 ( 3بطاقة اإلقامة الدائمة (

 نعم I-327 ( 3تصریح إعادة الدخول (
 نعم I-571 ( 3وثیقة سفر الالجئین (

 ال 3 مزودة بصورة صادرة عن والیة نیویورك  Medicaidبطاقة مخصصات/
 ال 2 غیر مزودة بصورة صادرة عن والیة نیویورك Medicaidبطاقة مخصصات/

 ال 2 رخصة/تصریح مؤقت غیر مزود بصورة صادر عن والیة نیویورك 
 ال 2 تصریح بحیازة مسدس صادر عن والیة أو مدینة نیویورك

 ال 2 الرخصة المھنیة بوالیة نیویورك 
  

https://dmv.ny.gov/
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 والملكیةالوثائق المقبولة إلثبات الھویة الالزمة للتسجیل 

 ال تُقبل أي وثائق منتھیة الصالحیة ما لم یُذكر خالف ذلك على وجھ التحدید في الجدول أدناه.
قیمة نقاط  
 ھل تُثبت تاریخ المیالد؟ إثبات االسم 

 ال 2 وثیقة تسجیل ملكیة بوالیة نیویورك (المركبات والمراكب فقط) 

 ال 2 شھادة ملكیة بوالیة نیویورك 

 نعم 2 مزودة بصورة لقبیلة القدیس ریجیس موھوك بطاقة ھویة 
 ال 2 بطاقة ھویة ُمعالي أعضاء الجیش األمریكي 

 ال 2 بطاقة ھویة مزودة بصورة خاصة بالكلیات األمریكیة والسجل الرسمي 

 ال 2 بطاقة ھویة مزودة بصورة خاصة بالمدارس الثانویة األمریكیة مع بطاقة التقریر أو السجل الرسمي

 ال 2 دفتر الجواز أو الطالق األمریكي أو أمر تغییر االسم صادر من المحكمة 

 ال 2 بطاقة الضمان االجتماعي األمریكي 

 ال 1 كعوب شیكات الدفع األمریكیة المطبوعة بالكمبیوتر (یجب أن تحتوي على اسمك) 

 ال 1 بطاقة ھویة الموظف األمریكیة 

 ال GED ( 1األمریكیة أو دبلومة التعلیم العام المكافئة (دبلومة المرحلة الثانویة 

 ال 1 البطاقة األمریكیة لصرف الشیكات في السوبرماركت (یجب أن تحتوي على توقیعك واسمك المطبوع مسبقًا) 

 ال 1 بطاقة االتحاد األمریكیة 

 ال 1 التأمین الصحي بطاقة التأمین الصحي/بطاقة صرف الدواء إلظھار إثبات حالي بتغطیة  

 ال 1 بولیصة التأمین على الحیاة (ساریة لمدة سنتین على األقل) 

فاتورة مرافق تحتوي على االسم والعنوان. تعرف فاتورة المرافق على أنھا فاتورة تحتوي على اسم مقدم الطلب وعنوانھ خاصة بأي 
فاتورة الكھرباء، أو فاتورة القمامة، أو فاتورة المیاه.) ویمكن قبول فاتورة خدمة متكررة (مثل فاتورة الھاتف المنزلي أو الخلوي، أو 

 مرافق واحدة فقط لكل مقدم طلب. 
 ال 1

 ال 1 بطاقة الھویة المزودة بصورة للوصول الشامل الخاصة بالمحاربین القدامى 

 ال 1 الفیدرالي أو التابع لوالیة نیویورك W-2نموذج ضریبة الدخل 

 المؤسسة المالیة: نفسفقط من العناصر التالیة إذا أصدرتھ  واحدیمكن تقدیم 
 بیان مصرفي  •
 شیك ملغي (یحتوي على اسمك المطبوع مسبقًا)  •
 بطاقة نقدیة (الصراف اآللي) (یجب أن تحتوي على اسمك المطبوع مسبقًا وتوقیعك)  •
 ائتمان أساسیة صالحة بطاقة  •

 ال 1

 ال 1 بطاقة ھویة أمریكیة محلیة مزودة بصورة 

 نعم FS-240 ،DS-1350 ،F-545 ( 0تقریر الوالدة الخارجیة القنصلي األمریكي األصلي أو نسخة معتمدة منھ (
 نعم 0 شھادة میالد أمریكیة (تصدرھا والیة أو حكومة محلیة) 

 نعم 0 الكندیة  DMVشھادة میالد كندیة مع تصریح تعلم القیادة أو بطاقة الھویة لغیر السائقین صادرة من 
 نعم INS (( 0جواز سفر كندي صالح (دون توثیق دائرة الھجرة والتجنیس (

 نعم 0 شھادة میالد قبلیة من قبیلة معترف بھا فیدرالیًا إلثبات المیالد في أمریكا. 
 

 إن اإلدالء ببیانات زائفة أو تقدیم أي وثائق زائفة قد یُعاقِب علیھ القانون باعتباره مخالفة جنائیة.   مھم:
 

 أي وثائق تبدو مزورة. إذا قدمت وثائق مزورة، فقد تتعرض للمحاكمة الجنائیة.  DMVأي وثائق تالفة أو مشوھة أو بھا تعدیالت أو شطب. وستصادر إدارة  DMVلن تقبل إدارة 
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