באווייזן פון אידענטיטעט
פאר רעגיסטראציע און טיטל
די בויגן איז אויך אוועילעבל אויף dmv.ny.gov
אלגעמיינע פאדערונגען
 איר מוזט צושטעלן באווייז פון אייער געבורט דאטום און באווייז פון אייער נאמען.
 די דאקומענטן וואס איר געבט אריין צו אויפווייזן אייער נאמען מוז האבן א סך הכל פונקט ווערד פון  6פונקטן.
א ניו יארק סטעיט בילד דרייווער לייסענס ,לערנער פערמיט ,אדער נאן דרייווער  IDקארטל וואס איז יעצטיג אדער וואס איז אפגעלאפן פאר
נישט מער ווי  2יאר פאלגט אויס די פאדערונגען פון נאמען און געבורטס דאטום באווייז  .קוקט אויפן טאוול אונטן פאר א ליסטע פון אנדערע
דאקומענטן וואס איר קענט צייגן פאר א באווייז פון אייער געבורטס דאטום און באווייז פון אייער נאמען.
איר מוזט צושטעלן די אריגינעלע דאקומענטן אדער דאקומענטן וואס זענען סערטיפייד דורך די אגענטור וואס האט דאס ארויסגעגעבן .אייער
אונטערשריפט דארף זיין אויף אמווייניגסטנס איינע פון די דאקומענטן וואס איר צייגט פאר באווייז DMV .וועט נישט אננעמען קיין דאקומענטן מיט סיי
וועלכע ענדערונגען אדער אויסמעקונגען .עלעקטראנישע סטעיטמענטס און אי-בילס מוזן ווערן ארויסגעדרוקט.
אויב איר שיקט א מענטש צום  DMVאריינצוגעבן אייער אפליקאציע פאר א רעגיסטראציע אדער טיטל ,מוז דער מענטש צושטעלן זיין אדער איר
אריגינעלע ניו יארק סטעיט בילד לייסענס ,פערמיט ,אדער  IDקארטל און א קאפיע פון אייער לעצטע ניו יארק סטעיט בילד לייסענס ,פערמיט ,אדער ID
קארטל.

אנגענומענע דאקומענטן פאר באווייזן פון אידענטיטעט פאר
רעגיסטראציע און טיטל

באווייז פון
נאמען פונקט
ווערד

באווייז פון
געבורט דאטום?

ניו יארק סטעיט בילד דרייווער לייסענס\לערנער פערמיט\נאן-דרייווער  IDקארטל .מוז זיין יעצטיג אדער נישט
אפגעלאפן פאר מער ווי  2יאר.
 DMVדערקלערונג פון אידענטיטעט און\אדער וואוינארט דורך עלטערן\גארדיען (  - ) MV-אויב אונטער .21
אפידעיוויט דורך עלטערן אדער לעגאלע גארדיען ,אונטערגעשריבן אינעם אנוועזנהייט פון א  DMVפארשטייער.
זעט  MV-45פאר מער אינפארמאציע.

6

יא

6

ניין

 DMVדערקלערונג פון אידענטיטעט און\אדער וואוינארט  -פאר אפליקאנטן פארטרעטן דורך רעגירונג אדער
רעגירונג-באשטעטיגטע פאסיליטיס ( .) MV-45Aזעט  MV-45Aפאר מער אינפארמאציע.

6

ניין

באווייז פון אינקארפארעישאן ,באווייז פון שותפות DBA ,פיילינג רעסיט (זעט  MV-82.1פאר פרטים).

6

ניין

אויסלענדישע פאספארט מיט א גילטיגע  1-551זיגל אדער מיט א סטעיטמענט אויפן וויזע .פאספארט מוז זיין אין
ענגליש ,אדער איבערגעזעצט דורך אן עמבאסי.
אויסלענדישע פאספארט מיט א  U.S .וויזע און א יעצטיגע  1-94בייגעלייגט .פאספארט מוז זיין אין ענגליש ,אדער
איבערגעזעצט דורך אן עמבאסי .באמערקונג :אויב אייער  1-94סטאטוס קאוד איז  G1 ,A2 ,A1אדער  , G3מוזט
איר זיך פארבינדן מיט די דעפארטמענט אוו סטעיט צו רעגיסטרירן אייער וויהיקל(ס).
פאספארט אדער פאספארט קארטל ארויסגעגעבן דורך די  u .סטעיט דעפארטמענט .מוז זיין יעצטיג.

4

יא

4

יא

4

יא

4

יא

3

יא

3

יא

עמפלוימענט אויטאריזאציע קארטל ( 1-6888אדער  ) 1-766מיט בילד

3

יא

פערמענאנט רעזידענט קארטל ( ) 1-551

3

יא

רי-ענטרי פערמיט () 1-327

3

יא

רעפיודזשי טראוועל דאקומענט () 1-571

3

יא

ניו יארק סטעיט בענעפיט /מעדיקעיד קארטל מיט בילד

3

ניין

ניו יארק סטעיט בענעפיט /מעדיקעיד קארטל אן קיין בילד

2

ניין

ניו יארק סטעיט צייטווייליגע לייסענס\פערמיט אן קיין בילד

2

ניין

ניו יארק סטעיט אדער ניו יארק סיטי פיסטאל פערמיט

2

ניין

ניו יארק סטעיט פראפעשאנעל לייסענס

2

ניין

אפגעלאפענע דאקומענטן ווערן נישט אנגענומען אויסער אויב עס שטייט אויסדרוקליך אינעם טאוול אונטן.

דרייווער לייסענס מיט בילד ארויסגעגעבן דורך אן אנדערע  U.S.סטעיט ,יוריסדיקציע אדער פאזעשאן ,אדער
קאנאדישע פראווינץ אדער טעריטאריע .מוז זיין יעצטיג אדער אפגעלאפן נישט מער ווי  2יאר.
 U.S .מיליטערישע בילד  IDקארטל (ארויסגעגעבן בלויז פאר אקטיוו ,רעזערוו ,און רעטייערד מיליטערישע שטאב)
סערטיפיקאט פון נאטוראליזאציע אדער בירגערשאפט ( -560 ,N-550
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אנגענומענע דאקומענטן פאר באווייז פון אידענטיטעט פאר
רעגיסטראציע און טיטל

באווייז פון
נאמען פונקט
ווערד

באווייז פון
געבורט דאטום?

ניו יארק סטעיט רעגיסטראציע דאקומענט (בלויז וויהיקל אדער שיף)

2

ניין

ניו יארק סטעיט סערטיפיקאט פון טיטל

2

ניין

סט .רעגיס מאוהאוק טרייבעל בילד  IDקארטל

2

יא

u.s.
 u.s.קאלעדזש בילד  IDקארטל און אפיציעלע טראנסקריפט
 u.s .הויך שולע בילד  IDמיט רעפארט קארטל אדער אפיציעלע טראנסקריפט

2

ניין

2

ניין

2

ניין

 U .הייראט אדער דיווארס רעקארד אדער געריכט-ארויסגעגעבענע נאמען טויש דעקרעט

2

ניין

 U.S.סאשעל סעקיוריטי קארטל

2

ניין

 U.S.קאמפיוטער-ארויסגעדרוקטע פעי סטאב (מוז האבן אייער נאמען)

1

ניין

 U.S.ארבעטער  IDקארטל

1

ניין

 U .הויך שולע דיפלאמע אדער דזשענערל עקוויוועלעניסי דיפלאמע ( ) GED

1

ניין

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

1

ניין

1

ניין

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

1

ניין

לייף אינשורענס פאליסי (אין קראפט אמווייניגסטנס  2יאר)

1

ניין

1

ניין

וועטעראנס יוניווערסל עקסעס בילד  IDקארטל

1

ניין

פעדעראלע אדער ניו יארק סטעיט אינקאם טעקס W-2

1

ניין

אפגעלאפענע דאקומענטן ווערן נישט אנגענומען אויסער אויב עס שטייט אויסדרוקליך אינעם טאוול אונטן.

מיליטער דעפענדענט  IDקארטל

u.s.

יוניאן קארטל

יוטיליטי ביל מיט נאמען און אדרעס א יוטיליטי ביל ווערט אפגעטייטשט אלס א ביל וואס אנטהאלט דעם
אפליקאנט'ס נאמען און אדרעס פאר סיי וועלכע אנגייענדע סערוויס (צ.ב .היים אדער סעל טעלעפאן ביל ,עלעקטריק
ביל ,מיסט ביל ,וואסער ביל ).נאר איין יוטיליטי ביל פער אפליקאנט קען ווערן אנגענומען.

בלויז איינע פון די פאלגנדע זאכן ,אויב ארויסגעגעבן דורך די זעלבע פינאנציעלע אינסטיטוציע ,קען ווערן
אריינגעגעבן:
 באנק סטעיטמענט
 קענסעלד טשעק (מיט אייער פאראויס-געדרוקטע נאמען)
 קעש קארטל ( ( )ATMמוז האבן אייער פאראויס-געדרוקטע נאמען און אייער אונטערשריפט)
 גילטיגע מעידזשאר קרעדיט קארטל

1

ניין

 US.מיוניסיפל  IDקארטל מיט בילד

1

ניין

0

יא

אריגינעלע אדער סערטיפייד קאפיע פון u.s.

קאנסיולער באריכט פון געבורט אין אויסלאנד

() F-545 DS-1350 FS-240
 U.S.געבורט סערטיפיקאט (ארויסגעגעבן דורך א סטעיט אדער לאקאלע רעגירונג)

0

יא

קאנאדישע געבורט סערטיפיקאט מיט א קאנאדישע  DMVלערנער פערמיט אדער נאן דרייווער  IDקארטל

0

יא

גילטיגע קאנאדישע פאספארט (אן קיין  INSדאקומענטאציע)

0

יא

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

0

יא

וויכטיג :מאכן א פאלשע דערקלערונג ,אדער אריינגעבן סיי וועלכע דאקומענטן וואס איז פאלש ,קען ווערן באשטראפט אלס א קרימינאלע פארברעכן.

 DMVוועט נישט אננעמען קיין שום געשעדיגטע אדער צעריסענע דאקומענטן ,אדער דאקומענטן מיט סיי וועלכע ענדערונגען אדער אויסמעקונגעןDMV .
וועט קאנפיסקירן סיי וועלכע דאקומענט וואס זעט אויס צו זיין געפעלטשט .אויב איר געבט אריין א געפעלטשטע דאקומענט ,קענט איר ווערן אויסגעשטעלט
צו א קרימינאלע פראסעקיושאן.
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