
 2פון  1בלאט 

 
MV-15CY (5/22)  

 פארלאנג פאר דרייווינג רעקארד אינפארמאציע
 

 דרייווער'ס רעקארדס אנטהאלטן די פאלגנדע אינפארמאציע:
  פאר מער אינפארמאציע, זעט פארם( קאנוויקשאנס, סוספענשאנס, רעוואקעישאנס, עקסידענטן, עקסידענט פארמיידונג קורס פארענדיגונגDS-242.1.) 
DMV  די פאלגנדע אינפארמאציע: נישטרעקארדס אנטהאלטן 
 צייט, דאטום ווען ערשט לייסענסד, וויהיקל אינפארמאציעאדער עקסידענטס נאך זייער ריטענשאן \טיקעטס, אדרעס היסטאריע, קאנוויקשאנס און 

  איר קענט פארלאנגען אייער רעקארד.
 איר קענט פארלאנגען א צווייטנ'ס רעקארד.

 אנווייזונגען:
  ,א באזונדערע פארםMV-15C.מוז ווערן גענוצט פאר יעדע זוכעניש וואס ווערט פארלאנגט , 
  זאייער אידענטיטעאיר מוזט ווייזן דאקומענטן צו צייגן( עט פארם טID-44 .)פאר אנגענומענע באווייזן פון אידענטיטעט 
  די וויהיקל און טראפיק געזעץ פארלאנגט אזDMV  זוכעניש אפצאל. איר מוזט באצאלן דעם פרייז אפילו אויב דער דרייווער רעקארד  $10זאל פאדערן א

 ווערט נישט געפינען. 
פון די וויהיקל און טראפיק געזעץ, רעכנט מען נישט  202". לויט אפטיילונג Commissioner of Motor Vehiclesאויסגעשריבן צו "איר קענט באצאלן מיט א טשעק 

א  בולאנס סערוויס;קיין פרייז פארן זוכן א רעקארד פון: סיי וועלכער פובליק באאמטער, באורד אדער קערפערשאפט; א וואלונטיר פייער פירמע, א וואלונטיר אמ
 פון די קאונטי געזעץ. 722לעגאלע הילף ביורא, סאסייעטי אדער פריוואטע איינהייט וואס פירט זיך אין איינקלאנג מיט אפטיילונג 

ן וויסן אייך שיקן א שריפטליכע מעלדונג אייך צו לאז DMVקען נישט טרעפן קיין לייסענס רעקארד מיט די אינפארמאציע וואס איר שטעלט צו, וועט די  DMVאויב 
 אז די פארלאנגטע רעקארד איז נישט אפגעפינען געווארן.

 

  .איך פארלאנג מיין אייגענע רעקארד 
 אויס חלק א'( נאר)פולט 

  )'איך פארלאנג א צווייטנ'ס רעקארד. )פולט אויס חלק א' און חלק ב 
 פון דעם פארם. 2אויף אייער פארלאנג אויף בלאט איר מוזט שרייבן אייערע אינישעלס נעבן די "ערלויבטע באנוץ" וואס איז גילטיג 

 
 אינפארמאציע וועגן די דרייווער רעקארד וואס איר פארלאנגט: א.

 #IDדרייווער לייסענס 
           

          
   

 אדער 
  

  געבורט דאטום לעצטע, ערשטע, מיטלסטע()נאמען  
  טאג מאנאט  

          

   
  אינפארמאציע:אייער  ב.

  געבורט דאטום )לעצטע, ערשטע, מיטלסטע(נאמען  
  טאג מאנאט  

          
   

  אפט. #   גאס אדרעס  
  

 
 

  

 זיפ קאוד סטעיט סיטי אדער טאון 
  

 
  

  
 קרעדיט קארטל באפולמעכטיגונג 
קרעדיט קארד פאר באצאלונג פון סיי וועלכע קאסטן אין פארבינדונג מיט דעם פארלאנג. איך פארשטיי אז איך מוז זיין מיין אונטערשריפט אונטן טוט אויטאריזירן די באנוץ פון מיין  

 אנוועזנד פאר דעם טראנסאקשאן.
  
  דאטום     X שרייבט אונטער דא 
   שרייבט אונטער פולע נאמען(-)קארד האלטער  
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Y  Proof of Identification Provided by Requester: 
 
 Driver License/Non-Driver ID Card 

Client ID #  
 Cash  Check  Credit Card 

 
 Other ID (Specify): 

  
    

 Proof of Qualification for a No Fee Abstract: 
 Name of Organization 

Claiming Exemption 
 
 Exempt 

 Purpose of the  
Abstract Request 

  
    

 MVR 
Signature X 

Initials Date 
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יאר

THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY. 



MV-15CY (5/22) 2פון  2בלאט דרייווער פריוואטקייט באשיצונג אקט -ליסטע פון ערלויבטע באנוצונגען
רעגולירט צוטריט צו מאטאר וויהיקלס רעקארדס. דער באקומער באשטעטיגט דא אז די ”( DPPA“) (.U.S.C. §2721.et seq 18די פעדעראלע דרייווער'ס פריוואטקייט באשיצונג אקט )

 זאל ווערן גענוצט בלויז פאר די פאלגנדע צוועק)ן(. DMVאינפארמאציע וואס ווערט צוגעשטעלט דא אונטער דורך די 

)באקומער מוז באצייכענען אלע וואס זענען גילטיג.(

גערעכנט די סערוויס פון פראצעס, באנוץ אין סיי וועלכע ציווילע, קרימינאלע, אדמיניסטראטיווע, אדער ארביטרעל פארהאנדלונג אין סיי וועלכע געריכט אדער אגענטור, אריינ ______  .1
U.S.C. §2721 (b)(4) 18)(אדער לויט א געריכטליכע באפעל.  אויספארשונג אין פארברייטונג פון ליטיגאציע, און די אויספירונג אדער ענפארסירונג פון אורטיילן און באפעל

שווינדל אקטיוויטעטן, רעיטינג -אינשורירטע איינהייט אין קלעימס אויספארשונגען, אנטי-באנוץ דורך אן אינשורירער אדער אינשורענס שטיצע ארגאניזאציע אדער זעלבסט ______  .2
U.S.C. §2721 (b)(6) 18)(אדער אנדעררייטינג אקטיוויטעטן. 

U.S.C. §2721 (b)(7) 18)(באנוץ אינעם צושטעלן מעלדונג צו אייגנטומער פון אוועקגעשלעפטע אדער אימפאונדעד וויהיקלס.  ______  .3
ר'ס לייסענס וואס ווערט באנוץ דורך אן ארבעטסגעבער, איר אגענט אדער אינשורירער צו באקומען אינפארמאציע פארבינדן מיטן אייגנטומער פון א קאמערציאלע דרייווע ______  .4

U.S.C .)(18 U.S.C. §2721 (b)(9)פון די   49פון טיטל  313פארלאנגט אונטער קאפיטל 
-נארמאלע פארלויף פון ביזנעס דורך א לעגיטימע ביזנעס אדער אירע אגענטן, ארבעטער, אדער קאנטראקטער, אבער נאר פאר באנוץ אין די  ______  .5

(A) ער צו באשטעטיגן די פונקטליכקייט פון פערזענליכע אינפארמאציע אריינגעגעבן דורך דער מענטש צו די ביזנעס אדער אירע אגענטן, ארבעטער, אד
( און A)U.S.C. §2721 (b)(3) 18)(קאנטראקטער; 

(B) לויז פאר די צוועקן פון אויב אזא אינפארמאציע ווי אזוי אריינגעגעבן איז נישט ריכטיג אדער איז מער נישט ריכטיג, צו באקומען די ריכטיגע אינפארמאציע, אבער ב
זיכערהייט אינטערעסע אנטקעגן, דעם מענטש.פארמיידן שווינדל דורך, נאכגיין לעגאלע רעמעדיס אנטקעגן, אדער צוריקבאקומען א חוב אדער 

 )(18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B) 
U.S.C. §2721 (b)(14) 18)(ספעציעלע פאדערונגען פאר באס דרייווערס.  - 19Aוויהיקל און טראפיק געזעץ, ארטיקל  NYSבאנוץ פארלאנגט אונטער  ______  .6
U.S.C. §2721 (b)(14) 18)(ספעציעלע פאדערונג פאר קאמערציאלע מאטאר קעריערס.  - 19Bוויהיקל און טראפיק געזעץ, ארטיקל  NYSבאנוץ פארלאנגט אונטער די  ______  .7
U.S.C. §2721 (b)(1) 18)(יעס. באנוץ דורך סיי וועלכע רעגירונג אגענטור, אריינגערעכנט סיי וועלכע געריכט אדער געזעץ פארסירונג אגענטור, ביים אויספירן אירע פונקצ ______  .8
יספירן אירע פונקציעס. באנוץ דורך סיי וועלכע פריוואטע מענטש אדער איינהייט וואס נעמט שריט אין נאמען פון א פעדעראלע, סטעיט אדער לאקאלע אגענטור ביים או ______  .9

)(18 U.S.C. §2721 (b)(1)
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(באנוץ אין ענינים פון מאטאר וויהיקל אדער דרייווער זיכערהייט.  ______ .10
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(באנוץ אין ענינים פון מאטאר וויהיקל גניבה.  ______ .11
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(באנוץ אין ענינים פון מאטאר וויהיקל עמישאנס.  ______ .12
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(באנוץ אין ענינים פון מאטאר וויהיקל פראדוקט אלטערנאטיוון, ריקאלס אדער אדווייזאריס.  ______ .13
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(באנוץ אין פערפארמענס פון מאטאר וויהיקלס, מאטאר וויהיקל טיילן און דילערס.  ______ .14
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(באנוץ אין מאטאר וויהיקל מארק פארשונג אקטיוויטעטן, אריינגערעכנט סורוועי פארשונג.  ______ .15
U.S.C. §2721 (b)(2) 18)(אייגנטומער רעקארדס פון די אריגינעלע אייגנטומער רעקארדס פון מאטאר וויהיקל פאבריצירער. -באנוץ אין אוועקנעמונג פון נישט ______ .16
U.S.C. §2721 (b)(10) 18)(באנוץ אין די אנפירונג פון פריוואטע טאל טראנספארטאציע פאסיליטיס.  ______ .17
מאציע איז שייך. )מעג נוצן פאר באנוץ דורך א פארלאנגער, אויב דער פארלאנגער צייגט אז ער האט באקומען די שריפטליכע צושטימונג פונעם מענטש צו וועמען די אינפאר ______ .18

MV-15GC .))(18 U.S.C. §2721 (b)(13)פארם 
 געזעץ אויב אזא באנוץ איז פארבינדן מיט די אפעראציע פון א מאטאר וויהיקל אדער פובליק זיכערהייט. NYSבאנוץ איז ספעציפיש אויטאריזירט אונטער  ______ .19

 U.S.C. §2721 (b)(14) 18)(  ___________________________________________________________________ געזעץ דא.  NYSציטירט די ספעציפישע 
פערזענליכע אינפארמאציע ווערט נישט פארעפנטליכט, אנטפלעקט אדער אזוי לאנג ווי די באנוץ אין פארשונג אקטיוויטעטן און אין פראדוצירן סטאטיסטיקל באריכטן,  ______ .20

U.S.C. §2721 (b)(5) 18)( גענוצט זיך צו פארבינדן מיט מענטשן.

( נוצן אזעלכע רעקארדס אדער אינפארמאציע פאר ציווילע אימיגראציע 1, וועל איך נישט )DMVאיך באשטעטיג אז אויב איך באקום אדער האב צוטריט צו רעקארדס אדער אינפארמאציע פון די 
. אימיגראציע און קאסטומס U.S ( אנטפלעקן אזעלכע רעקארדס אדער אינפארמאציע צו סיי וועלכע אגענטור וואס טוט הויפטזעכליך ענפארסירן אימיגראציע געזעץ, אזוי ווי די2צוועקן אדער )

לויט א קאאפעראטיווע  . קאסטומס און בארדער פראטעקשאן, אדער צו סיי וועלכע ארבעטער אדער אגענט פון סיי וועלכע אזא אגענטור אויסער אויב אזא אנטפלעקט איזU.Sונג און ענפארסיר
אס אנטפלעקונג איז באגרעניצט צו די ספעציפישע רעקארדס אדער אינפארמאציע אראנדזשירונג צווישן סיטי, סטעיט און פעדעראלע אגענטורן וועלכע ענפארסירן נישט אימיגראציע געזעץ און וו
, וועל איך האלטן פאר א צייט אפשניט פון פינף יאר רעקארדס USC 2721(c) 18וואס ווערט געזוכט אין איינקלאנג מיט אזא אראנדזשירונג. איך באשטעטיג אז, אין צוגאב צו די פאדערונגען פון 

ר אינפארמאציע פון אזא און אידענטיפיצירן יעדן מענטש אדער איינהייט וואס טוט הויפטזעכליך ענפארסירן אימיגראציע געזעץ וואס באקומט דעפארטמענט רעקארדס אדעפון אלע באנוצן 
קאמישאנער, און איך וועל זיי מאכן גרייט פאר אינספעקטירונג אויפן  סערטיפיצירנדע מענטש אדער איינהייט. איך וועל האלטן די רעקארדס אין א וועג און פארם וואס איז פארגעשריבן דורך דעם

 קאמישאנער'ס פארלאנג.

 דאטום:Xאונטערשריפט פון אפליקאנט  
)אונטערשריפט(

)דרוקט(

אין צוגאב, סיי ווער עס מאכט א      דערקלערונג קען ווערן באשטראפט אלס א קרימינאלע פארברעכן.מאכן א פאלשע דערקלערונג וויסנדיג אדער באהאלטן א באדייטנדע פאקט אין די שריפטליכע 
ראלע קרימינאלע געלט שטראפן אונטער די פאלשע פארשטעלונג כדי צו באקומען סיי וועלכע פערזענליכע אינפארמאציע פון א מענטש'ס מאטאר וויהיקלס רעקארד איז אויסגעשטעלט צו פעדע

 (.DPPAווער'ס פריוואטקייט באשיצונג אקט )דריי

reset/clear
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