
  

 

    

      
              

       
            

    
     

 
     
           
                         

             
                  

                     

  
    

         
                   

       

 
     

    

  
    

    

    

      

  
             

   
   

 
   

  
       

 
 

 
 

 

 

  
  

   

  

 

              

 

                

   

  

    

 

    

      

   

  

                     

                

  

               
                    

                    

  
   

    
                

     
    

 
    

  

         

  

    

   
                 

   
   

 
 

  

MV-15CA (5/22) 

 ةدیاقال لجستماوعلمبطل
 :ةیتالالتماوعلمالىعل قئساالتالجسيوتتح

جذونم عجار ،تاموللمعا نم دیزملل( ثداوحلا نم ةیاقولا ةرود لامكإو ثدواحالو تاءاغلإلاو تاقیلعتلوا تانادإلا 
 :ةیتالال تاموعلملاىعل DMVتالجس يوتحتال

(DS-242.1 

 ةراسیلا تامولعم ،صیخرت لوأ خری ات ،اھب ظافحتالا ةرتف زواجتت يلتا ثداوح ال وأ/و تانادإلا ،ناونعلا لجس ،تافلاخمال

 .كبصخاال لسجال بلطكنكمی
 .رخآ صخش لجس بلط كنكمی
 تام لیع لتا



: 
 .بولطم ثحب لكل ، MV-15C ،لصف من جذومن مادخستا بجی
جذومن رظان( كتیوھ تابثإل تدانتسملا راھظإ یكلع بجی ID-44 لةوقبملاةویھلاتاات إلثب.( 

ً 
ىضاقتت نأ رورملاو تابكرملا نوناق بلطتی DMV قئاسلا لجس ىلع روثعلا متی مل ول ىتح موسرلا عفد كیلع بجی .تاروال د 10 اھردق ثحب موسر. 

 ؛ةئیھ وأ ةرادإ سلجم وأ ماع فظوم يأ :ىلع لجس يف ثحبلا موسر ضرف متی ال ،رورملاو تابكرملا نوناق نم 202 قفو ".تراایسال ضوفم" ـل عفدلا قحتسم یكشب ومسرلا عفد نككمی مسقلل ا
.ةطعاقلما نوناق نم 722 ً  سمقلل اقفو لمعی صاخ ناكی وأ عیةمج وأ ونیةان قلا ةدعاسملل بكتم ؛عیةوطت فاعسإ ةمدخ ؛عةوطمت ءافطإ ةكرش

.بولطملا لجسلا ىلع روثعلا مدعب كمعالإل ایباتك اراعشإ DMV لسرت فوسف ،اھتمدق يتلا تامولعملاب صیخرت لجس ىلع روثعلا نم DMV نكمتت مل اذإ ًً 

صاخلا يلجس بلطأ.ب سمقالوأمسقلالمكأ. ( رخآ صخش لجس بلأط.( 
 .جذومنلا اذھ نم 2 ةحفصلا يف بكطل ىلع قبطنی يذال "بھ حومسملا مادخستالا" راوجب مكسا نم ىلوألا فرحألا ةباتك یكلع بجی )طقف أ مسقلا لأكم(

 :ھبتطل يذلا قئساال لسج لوح تاموعلم أ
 ةدایقلا ةصخر رف عم م ق ر

 أو
العائلة ( االسم االسم اسم األول، االسم المیالد ) األوسط ، تاریخ

العام الیوم الشھر

 :معلوماتك
) ألوسط  دال یمال خیرتا امسالا،لوألامسالا،ةئلاع ال مسا( مالسا

معاال م یو لا  ر شھلا

. 

 .ب

 قة شلامقر رعاشلاان ونع

يدیبرلا مزلرا یة الولا  ةدللبا وأ ةدینملا

 نام الئتا ھقاطب ضویتف
 .ةقفصال هذھل اًرضاح نوكأ نأ بجی ھنأ مھفأ . بلط ال اذھب ةقلعمت موسر يأ عفدل ةانی مالئت ا يقتاطب مادخستاب يعقیوت حرصی

 خریالتا X انھ قع و
ً) ح( امالك مسالاب ّعِقو -ةقاطباللما

Proof of Identification Provided by Requester: 
 Cash  Check  Credit Card  Driver License/Non-Driver ID Card 

Client ID # 

 Other ID (Specify): 

Proof of Qualification for a No Fee Abstract: 
 Exempt 

Name of Organization 
Claiming Exemption 
Purpose of the 
Abstract Request 

MVR 
Signatu 
re X 

Initials Date 

FO
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THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY. 
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_________________________________________________________________________ 

قئاسلا یةصوصخ یةا حم نوناق
)" §2721.et seq.) ("DPPA U.S.C. 18( تابكرملا تالجس ىلإ لوصولا. 

-MV-15CA (5/22) 3من 3حةفصاھبحو سم لماتا ام خد تس اال ئمةاق
 جب ی DMV لبقنمهاندأةدمقلماتاوملعلمانأكلذبجوبم ملتسلمادشھی

.يالتلا )ضراغأل  ضرلغل طفق امھادختسا
 يلاردفیلا قائسلا ةصیوصخ ایة محنوانقمظین

 ا(

 .)قطب ین ام لكدیدتح ملتسمال ىعل بیج(

 ىلع ًءابن وأ رماوألاو ماكحألا ذافإن وأ ذ فیوتن ،يضاقلت ا ر اظانت يف ققیحلت او ،لیة معلا مة دخ كلذ يف امب ،لة اكو وأ ةمكحم يأ يف میة یكحت وأ ةری ادإ وأ ائیة جن وأ ةدنی م تاءارجإ يأ يف مادخستالا
 ))U.S.C. 18 (4)(b) 2721§.ةحكملمانمرأم
 . با كتت الا ةطشأن وأ فصنیتلا وأ لایتحالا ةحفاكم ةطشنأ وأ تابلاطملا يف تاقیقحتلا يف ًایتاذ نمؤم نایك وأ نیمأتلا معد ةسسؤم وأ نیمأت ةكرش لبق نم مادختسالا

______ 1. 

______ 2. 
((18 U.S.C. §2721 (b)(6) 

______ 3.((18 U.S.C. §2721 (b)(7) .  ةزوجحملا وأ ةبوحسملا تابكرملا باحصأل راعشإ یمدقت يف دامختسالا
 تایالو ال ونناق من 49 بابلا نم 313 لصفلا بجومب ةبولطملا ةیراجتلا ةدایقلا ةصخر لماحب قلعتت تامولعم ىلع لوصحلل نیمأتلا ةكرش وأ ھیلكو وأ لمع بحاص لبق نم امدختسالا .4 ______

((18 U.S.C. §2721 (b)(9) دة حتملا 

-طقفنلكو،ایھلواقموأایھفظوموأائھالكووأةعورشمةرك شلبقنميداعلاللعما قایسيفماد تخسالل ______ 5. 
18) (A)(3)(b) 2721§ ؛اھعم نیدقاعتملا وأ اھیفظوم وأ اھئكالو وأ ةكرشلا ىلإ درفلا اھمدقی يتال ةیصخشال تامولعملا ةقد نم ققحتلل U.S.C.( و 
 وأ ،ونیةان قلا فاصالنت ا لسب عةاب مت وأ ،لا حتیالا عمن ضارغأل طقف نكلو ،حةحیصلا تامولعملا ىلع لوصحلل ،حةحیص دعت مل وأ ةحیحص ریغ ةمدقملا تامولعملا هذھ تناك ذاإ

(A) 
(B) 

((18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B) درفلا دض نامض ةدئاف وأ نید دادرتسا. 
______ 6.((18 U.S.C. §2721 (b)(14) .  تفالاحلا يقئاسل ةصاخلا تابطلتملا- أ 19 ةدام ال ،كرووینی الیة ول عاب لت ا رورملاو تاكب رملا نوان ق بجومب بولطم مادخستالا
______ 7.((18 U.S.C. §2721 (b)(14) .  ةیراجتال تارایسلا لقن تاكرشل ةصاخال تابطلتملا- ب 19 ةدام ال ،كرووینی الیة و يف رورملاو تاكب رملا نوان ق بجومب بولطم مادخستالا
______ 8.((18 U.S.C. §2721 (b)(1) 

 ))U.S.C. 18 (1)(b) 2721§ .اھفائظوذفی تن يف لیة حموأةمی وكحوأ لیة اردفی
 . اھفئاظو ذیفنت يف ،نوناقلا ذافنإ ةلاكو وأ ةمكحم يأ كلذ يف امب ،ةیموكح ةلاكو يأ لبق نم مادختسالا

 ةلاكو نع ةباین فرصتی صاخ نایك وأ صخش يأ لبق نم مادختسالا .9 ______
______ 10. 
______ 11. 

((18 U.S.C. §2721 (b)(2) قئاسلا وأ ةرایسال ةمسالب قلعتت رومأ يف دامختسالا 
 .تراایسال ةقرس رومأ يف امدختسالا

. 
((18 U.S.C. §2721 (b)(2) 

 .تارایسلا تا اث عانب لئاسم يف مادختسالا .12 ______
 ))U.S.C. 18 (2)(b) 2721§ .تارذیحلتاوأءاعدستالاتالیمعوأتاراسیلاتاجمنت تالدیعتلائسميفمادخستالا
 ))U.S.C. 18 (2)(b) 2721§ .راجتلاو تارایسلا رایغ عطقو تارایسال ءادأ ةبقرام يف امدختسالا
 ))U.S.C. 18 (2)(b) 2721§ .حسملا ثاحبأ كذل يف امب ،تراایسلا قوس ثاحبأ ةطشنأ يف امدختسالا

((18 U.S.C. §2721 (b)(2) 
______ 13. 
______ 14. 
______ 15. 
______ 16.((18 U.S.C. §2721 (b)(2) .  تارایسال يعنصمل ةیصلألا لكاملا تجالس نم نیكلاملا ریغ تجالس ةلازإ يف امدختسالا
______ 17.((18 U.S.C. §2721 (b)(10) .  ةاص خلا موسرلاب لقنلا قفارم لیغشت يف دامختسالا
______ 18..(MV-15GC تاموعلملا ھب قعلتت يذلا درفلا نم ةیطخ ةقفاوم ىلع لصح ھنأ بلطلا مدقم تبثأ ذاإ ،بلط مدقم يأ لبق نم دامختسالا) .جذوملنامدخستیدق 

((18 U.S.C. §2721 (b)(13) 
ً  .19 ______ .ةماعلا ةمالسلا وأ ةرایسلا لغی شبت اطرتب م مادخستالا اذھ ناك اذإ ،كرووینی الیة و نوان ق بجومب ًادیدحت بھ حرصملا مادخستالا

((18 U.S.C. §2721 (b)(14) نوانقباھن دھشستا NYS ددحملا: 
______ 20.((18 U.S.C. §2721 (b)(5) .  درافألابلاصتالي ا فاھمداختساوا أھنعفشكلاوأةیصخشالتماوعلمالرشنمتیملما طال ،ائیة صحإلا ریراق لت ا جا إنت يفو حثیةلب ا ةطشألن ا يف مادخستالا

X :خ ری اتلا  :لب لطامدقم یعقوت
 عقیولتا( )

. 

(  ( ةحضاوفر أحبةاب كتلا

 لا نا لبیا اذھ يف ةدی ام قةقیح ءافخإ وأ دمع نع بذاك ناببی ءالدإلا ىلع بقا ُعی دق نم ةیصخش تامولعم يأ ىلع لوصحلل ًابذاك ًالیثمت مدقی صخش يأ عضخی ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب ةائی جن ةم ری ج هرا عتباب بوكتم
.(DPPA) 

 يأ ىلإ تاموعلملا وأ تجالسلا هذھ نع حصفأ )2( وأ ةیندملا ةرجھلا ضراغأل تامولعملا وأ تجالسلا هذھ دمختسأ )1( نلف ،اھیلإ لوصولا يناكمإب ناك وأ DMV نم تامولعم وأ تالجس تیقلت اذإ ھنأب رقأ
 بیترتبً المع فشكلا اذھ نكی مل ام تالاكولا هذھ نم ةلاكو يأل لیكو وأ فظوم يأ ىلإ وأ ،ةیكیرمألا دودحلا ةیامحو كرامجلاو ةیكیرمألا كرامجلاو ةرجھلا تاطلس لثم ،ةرجھ ال نوناق يساسأ لكشب ذفنت ةلاكو
 نھأ دھشأ .بیترتلا اذھ لثمل ًاقفو اھنع ثحبلا تمی يتال ةددحمال تامولعملا وأ تجالسال ىلع رصتقی اھنع فشكال نوكی يتلاو ةرجھال نوناق قطبت ال يلت ا لیة اردیفلا تالاكولاو الیة ولاو دینة ملا تالاكو نبی يوناعت
18 تالب طمت ىلإ فةاضإلاب USC 2721(c)، نم تاومللمعا وأ ةرادإلا تالجس ىقلتو ةرجلھا نوناق يساسأ لكشب ذفنی نایك وأ صخش لك ةیوھ دیدحتو تامادختسالا عیمجل تالجسب ماوعأ ةسمخ ةدمل ظفتحأس 
 .ضوفملا بلط ىلع ًءانب صحفلل ةحاتم اھعلجأسو ،ضوفملا امھددحی نیذللا لكشلاو ةقیرطلاب تالجسلاب ظفتحأس .قدصملا نایكال وأ صخشال ذاھ

 قائسلا صیةوصخ ایة مح نوان ق بجومب لیةارد فی ةائی جن تامارغل درفل لیة آلا تابكرملا لجس

 ةدایقلا ةصخر رف عم  ق ر          

reset / clearمسح / تعيني  إعادة 


	ﻠطبﻣﻠﻌوﺎﻣتﺳﺟل ﻟاﻘﺎﯾدة
	ﺣﺗﺗويﺳﺟﻼتﻟاﺎﺳﺋﻖ ﻠﻋﻰﻟاﻣﻠﻌوﺎﻣتﻟاﻟﺎﺗﯾﺔ: 
	 لا تحتوي سجلات DMV على المعلومات التالية: 
	 التعليمات: 
	 إذا لم تتمكن DMV من العثور على سجل ترخيص بالمعلومات التي قدمتها، فسوف ترسل DMV إشعارًا كتابيًا لإعلامك بعدم العثور على السجل المطلوب. 
	 تفويض بطاقه الائتمان 
	FOR OFFICE USE ONLY 
	Proof of Identification Provided by Requester: 
	Proof of Qualification for a No Fee Abstract: 

	 قائمة الاستخدامات المسموح بها - قانون حماية خصوصية السائق 


	تاريخ التوقيع: 
	إذا لم تتمكن DMV من العثور على سجل ترخيص بالمعلومات التي قدمتها، فسوف ترسل DMV إشعا را كتاب يا لإعلامك بعدم العثور على السجل المطلوب: Off
	الاسم اسم العائلة، الاسم الأول، الاسم الأوسط: 
	تاريخ الميلاد الشهر: []
	تاريخ الميلاد اليوم: []
	تاريخ الميلاد العام: 
	معلوماتك تاريخ الميلاد الشهر: []
	معلوماتك تاريخ الميلاد اليوم: []
	معلوماتك تاريخ الميلاد العام: 
	عنوان الشارع: 
	رقم الشقة: 
	المدينة أو البلدة: 
	الولاية: []
	الرمز البريدي: 
	الكتابة بأحرف واضحة: 
	الاستخدام من قبل شركة تأمين أو مؤسسة دعم التأمين أو كيان مؤمن ذات يا في التحقيقات في المطالبات أو أنشطة مكافحة الاحتيال أو ال تصنيف أو أنشطة الاكتتاب 18 USC 2721 b 6: Off
	الاستخدام من قبل صاحب عمل أو وكيله أو شركة التأمين للحصول على معلومات تتعلق بحامل رخصة القيادة التجارية المطلوبة بموجب الفصل 313 من الباب 49 من قانون الولايات المتحدة 18 USC 2721 b 9: Off
	الاستخدام مطلوب بموجب قانون المركبات والمرور في ولاية نيويورك، المادة 19 ب - المتطلبات الخاصة لشركات نقل السيارات التجارية 18 USC 2721 b 14: Off
	الاستخدام مطلوب بموجب قانون المركبات والمرور في ولاية نيويورك، المادة 19 ب - المتطلبات الخاصة لشركات نقل السيارات التجاري ة 18 USC 2721 b 14: Off
	الاستخدام من قبل أي وكالة حكومية، بما في ذلك أي محكمة أو وكالة إنفاذ القانون، في تنفيذ وظائفها 18 USC 2721 b 1: Off
	الاستخدام في أمور تتعلق بسلامة السيارة أو السائق 18 USC 2721 b 2: Off
	الاستخدام في مسائل انبعاثات السيارات 18 USC 2721 b 2: Off
	الاستخدام في مسائل تعديلات منتجات السيارات أو عمليات الاستدعاء أو التحذيرات 18 USC 2721 b 2: Off
	الاستخدام في أنشطة أبحاث سوق السيارات، بما في ذلك أبحاث المسح  18 USC 2721 b 2: Off
	الاستخدام في إزالة سجلات غير المالكين من سجلات المالك الأصلية لمصنعي السيارات 18 USC 2721 b 2: Off
	الاستخدام في تشغيل مرافق النقل بالرسوم الخاصة  18 USC 2721 b 10: Off
	الاستخدام من قبل أي مقدم طلب، إذا أثبت مقدم الطلب أنه حصل على موافقة خطية من الفرد الذي تتعلق به المعلومات: 
	 قد يستخدم النموذج  18 U: 
	S: 
	C: 
	 §2721 b 13  MV 15GC: Off




	الاستخدام المصرح به تحديد ا بموجب قانون ولاية نيويورك، إذا كان هذا الاستخدام مرتب طا بتشغيل السيارة أو السلامة العامة: Off
	استشهد هنا بقانون ولاية نيويورك المحدد: 
	الاستخدام في الأنشطة البحثية وفي إنتاج التقارير الإحصائية، طالما لم يتم نشر المعلومات الشخصية أو الكشف عنها أو استخدامها في الاتصال بالأفراد 18 USC 2721 b 5: Off
	تاريخ توقيع مقدم الطلب: 
	الاستخدام في أمور سرقة السيارات  18 USC 2721 b 2: Off
	الاستخدام في أي إجراءات مدنية أو جنائية أو إدارية أو تحكيمية في أي محكمة أو وكالة، بما في ذلك خدمة العملية، والتحقيق في انتظار التقاضي، وتنفيذ أو إنفاذ الأحكام والأوامر أو بنا ء على أمر من المحكمة 18 USC 2721 b 4: Off
	الاستخدام في تقديم إشعار لأصحاب المركبات المسحوبة أو المحجوزة 18  USC 2721 b 7: Off
	للاستخدام في سياق العمل العادي من قبل شركة مشروعة أو وكلائها أو موظفيها أو مقاوليها، ولكن فقط: Off
	الاستخدام مطلوب بموجب قانون المركبات والمرور التابع لولاية نيويورك، المادة 19 أ  المتطلبات الخاصة لسائقي الحافلات 18 USC 2721 b 14: Off
	الاستخدام في مراقبة أداء السيارات وقطع غيار السيارات والتجار 18 USC 2721 b 2: Off
	الاسم )اسم العائلة، الاسم الأول، الاسم الأوسط(: 
	رقم معرف رخصة القيادة: 
	إعادة تعيين  مسح: 


