
   

 تغییر العنوان 
 dmv.ny.govغیِّر عنوانك عبر اإلنترنت على 

  
 

 . الذي تتبعھ) Department of Motor Vehicles, DMV( أو في مكتب إدارة المركبات اآللیة   dmv.ny.gov  الموقع اإللكترونيمن خالل رابط عنوانك عبر اإلنترنت  تغییریمكنك 
 

أیام بأي تغییر دائم یطرأ على عنوانك إذا كنت تحمل رخصة قیادة بوالیة نیویورك أو تصریًحا    10خالل  )  DMV(بإخطار إدارة المركبات اآللیة  )  NYS(یُلزمك قانون والیة نیویورك  
 . ال تقم بإخطار اإلدارة إذا كان التغییر بالعنوان تغییًرا مؤقتًا. بوالیة نیویوركلمتعلمي القیادة أو بطاقة ھویة لغیر السائقین، أو كان لدیك تسجیل لمركبة أو قارب أو عربة ثلوج  

 
لمزید  .  MyDMVأكمل حقول العنوان الجدید في إخطار التذكیر الورقي الخاص بك، أو قم بتحدیث عنوانك الوارد في حسابك لدى  .  جزء من عملیة تجدید الوثائقكیمكنك تغییر عنوانك  
 . dmv.ny.gov/address-changeكیفیة تغییر عنوانك عبر اإلنترنت، یُرجى زیارة   من المعلومات حول 

 
 .  ، ولكن یتاح أمامك الخیار للحصول على وثیقة جدیدةجدیدة أو تصریح جدید أو بطاقة ھویة جدیدة لغیر السائقین، أو وثیقة تسجیل ةجدیدرخصة  لست مضطًرا للحصول على  

 

 :وثیقٍة جدیدةٍ إذا كنت ترغب في الحصول على 

 . من ھذا النموذج) 2(بالصفحة  ) 2( والجزء ) 1( أكمل الجزء  .1

 ". شھادة"وقع باسمك في قسم  .2

الخلفيأرسل نسخة ( .3 الساریة الصادرة  للوجھ األمامي والوجھ  الحالیة  الرقمیة   من) من رخصتك  الوطنیة  الھویة   ,National Digital ID)والیة نیویورك/تصریحك/بطاقة 
NDID)   .أو بطاقة الھویة العسكریة الخاصة بك 

ض إدارة المركبات اآللیة " (Commissioner of Motor Vehicles"حرر شیًكا أو حوالة مالیة مستحقة الدفع إلى  .4  . بإجمالي الرسوم)  مفوَّ

 NYS DMV License Production Bureau: المكتمل ودفعة السداد إلىأرسل النموذج   .5
PO Box 2895 
Albany, NY 12220-0895 

إذا طلبت رخصة أو تصریًحا أو بطاقة ھویة جدیدة معززة  .  أسابیع  6إلى   4في البرید خالل فترة من الجدیدة ) الوثائق(الحالیة لحین استالمك الوثیقة ) وثائقك(احتفظ بوثیقتك  .6
،  قیاسیةإذا طلبت رخصة أو تصریًحا أو بطاقة ھویة . البریدي   كعلى وثیقتك، وسیتم إرسال وثیقتك عبر البرید إلى عنوانإقامتك ، فسیظھر عنوان  )REAL ID(أو حقیقیة  

 . على وثیقتك البریدي   كفسیظھر عنوان
 

 :الحصول على وثیقٍة جدیدةإذا كنت ال ترغب في 

 . دون أي تكلفة DMVالمحتفظ بھ لدى إدارة   )سجالتك سجلك (بتحدیث    DMVستقوم إدارة  ).  2(، ولكن ال تُكمل الجزء  )1( أكمل الجزء  .1
 

.  الظاھر على وثیقة تسجیلك لدى والیة نیویوركقم بتحدیث عنوانك الظاھر على رخصتك أو تصریحك أو بطاقة ھویتك المخصصة لغیر السائقین في والیة نیویورك، وكذلك  .2
لعملیات التسجیل، ضع خًطا فوق   ). إدخال تغییر العنوان" (Enter Address Change"لتحدیث عنوانك، اكتب عنوانك الجدید مباشرة على ظھر الوثیقة بحبر ثابت في مربع 

 األمامي.  الوجھ العنوان القدیم وأدخل العنوان الجدید في 

 أو بطاقة الھویة العسكریة الخاصة بك.  NDIDوالیة نیویورك/تصریحك/بطاقة   من) من رخصتك الحالیة الساریة الصادرة للوجھ األمامي والوجھ الخلفيأرسل نسخة (  .3
 

 كنت لم تدفع غرامات مخالفاتك المروریة في مدینة نیویورك، فیتعین علیك االتصال بمكتب المخالفات المروریة  و في حالة قیامك بتغییر عنوانك 
)Traffic Violations Bureau  (  ة الموقع  تفضَّل بزیار. كن مستعدًا لتقدیم عنوانك الجدید وسداد الغرامات المحررة ضدك. 5710-488 (718)على الرقم

dmv.ny.gov/tvboffice.htm  لالطالع على المزید من المعلومات . 
 

 معلومات طلب تسجیل ناخبي والیة نیویورك
 .) 2والیة نیویورك في الصفحة  في یُرجى القراءة قبل إكمال طلب تسجیل الناخبین (

انتخابات  استخدم طلب تسجیل الناخبین في والیة نیویورك للتسجیل للتصویت في 
 : أو/والیة نیویورك، و

 

  لتغییر االسم أو العنوان في تسجیل الناخب الخاص بك 
 لتصبح عضًوا في حزب سیاسي 
  لتغییر عضویة حزبك 
  عاًما  17أو  16للتسجیل المسبق للتصویت إذا كان عمرك 

 : للتسجیل، یجب
 

  أن تكون مواطًنا أمریكًیا 
OFFICE USE ONLY 

  عاًما 18ولكن ال یمكنك التصویت حتى تبلغ  17أو  16یمكنك التسجیل مسبقًا في سن (عاًما  18أن تبلغ من العمر ( 
  جنایة  بارتكاب دانةاإلأال تكون في السجن بسبب 
 حق التصویت في مكان آخر بلب اأال تط 
  أال تكون غیر مؤھل من قبل المحكمة 

 
Información en español: si le interesa obtener este 

formulario en español, llame al 1-800-367-8683    
 

إذا رفضت التسجیل للتصویت، فإن حقیقة أنك رفضت التسجیل ستظل سریة وستستخدم فقط ألغراض  .  للتصویتلتسجیل  ا  رفضت  أنك   اعتبارإذا لم تكمل طلب تسجیل الناخبین في والیة نیویورك، فسیتم  
إذا كنت تعتقد بأن ھناك شخًصا قد تدخل في حقك في .  إذا قمت بالتسجیل للتصویت، فسیظل المكتب الذي تقدم فیھ طلب تسجیل الناخبین سریًا ولن یتم استخدامھ إال ألغراض تسجیل الناخبین.  تسجیل الناخبین

لتصویت، أو حقك في اختیار الحزب السیاسي الخاص بك أو تفضیالتك السیاسیة  لأو التقدم بطلب للتسجیل    من عدمھ  بالتسجیلقرارك    الخصوصیة بشأنلتصویت، أو حقك في  لالتسجیل أو رفض التسجیل  
 ). 6872-469-800-1: الھاتف( New York State Board of Elections, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 : األخرى، فیحق لك تقدیم شكوى إلى

 

حول تعبئة طلب تسجیل الناخبین أو التسجیل للتصویت،    أسئلةإذا كانت لدیك أي  .  المقاطعة عندما تتم معالجة طلبك  في  نتخاباتاالسیتم إرسال طلبك المكتمل إلى مجلس االنتخابات وسیتم إخطارك من قبل مجلس  
مخصص فقط ألسئلة تسجیل  ) (711، أدخل الرقم  )TTY( ھاتف ضعاف السمع  )/  TDD(للھاتف النصي  (  FOR-VOTE-800-1ینبغي لك االتصال بمجلس االنتخابات في المقاطعة أو االتصال بالرقم  

 الرابط   عبر  مجلس االنتخابات بوالیة نیویوركل  الویب  یمكنك أیًضا العثور على اإلجابات أو األدوات في موقع .  VOTE-NYC-866-1یك االتصال بالرقم  إذا كنت تعیش في مدینة نیویورك، فعل).  الناخبین
www.elections.ny.gov 

 

MV-232A (10/22)  2من  1الصفحة 
 

INVISIBLEINVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE
INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-your-address
https://dmv.ny.gov/tickets/find-tvb-office-locations
https://www.elections.ny.gov/


MV-232A (10/22)  غیِّر عنوانك عبر اإلنترنت على  تغییر العنوان 2من  2الصفحةdmv.ny.gov 
 أكمل ھذا القسم لتغییر عنوانك -) 1(الجزء 

یجب أن تشتمل   .ضع عالمة على المربع المناظر لكل نوع من أنواع الوثائق لدیك والتي یجب تغییرھا حتى تظھر عنوانك الجدید.  التي تنطبق على نوع الوثیقة التي ترغب في تحدیثھا)  1(قدم المعلومات الموجودة في الجزء  
 أو بطاقة الھویة العسكریة الخاصة بك.  NDIDوالیة نیویورك/تصریحك/بطاقة  من) من رخصتك الحالیة الساریة الصادرة للوجھ األمامي والوجھ الخلفي على نسخة (

  قیاسیة وثیقة  وثیقة معززة   وثیقة ھویة حقیقیة)REAL ID (   تسجیل 
إذا لم تكن ترغب في عرض عنوانك الجدید على سجل تسجیل الناخبین الخاص بك،  . إكمالك لھذا النموذج وتقدیمھعند  الناخبین الخاص بكللتصویت، فسیتم تحدیث سجل تسجیل  إذا كنت مسجًال  :مھم

 . إذا لم تضع عالمة على ھذا المربع، فسیتم إرسال عنوانك الجدید إلى مجلس االنتخابات الخاص بالمقاطعة التي تقیم فیھا. فضع عالمة على ھذا المربع 
 

 : بطاقة الھویة لغیر السائقین / التصریح / الرخصة
 بطاقة /التصریح /رخصةالأدخل رقم الھویة الموضح على 

 . الھویة الخاصة بغیر السائقین في والیة نیویورك
 رقم الھاتف           

) ( 

 المیالد تاریخ  ) اسم العائلة، األول، الحرف األول من االسم األوسط: اكتب اسمك بأحرف واضحة (االسم 

  ذكر   أنثىX         
 .) قم أیًضا بتعبئة عنوان محل اإلقامة أدناه . أو رقم الصندوق البریدي /، ورقم الشقة، و ةالریفی إلى المناطق  التوصیل بیانات بما یتضمن رقم الشارع واسمھ، و   - مطلوب ( أین تتلقى رسائلك البریدیة  -العنوان الجدید 

 
 

 الوالیة  البلدة المدینة أو 
 

ضع عالمة على ھذا المربع إذا كان العنوان الذي تتلقى فیھ رسائلك البریدیة ھو نفس عنوان محل     المقاطعة  الرمز البریدي 
انتقل إلى  ".  محل إقامتك   –   العنوان الجدید "إذا وضعت عالمة على ھذا المربع، فال تُكمل حقول  . (إقامتك
   ".) نیویوركالعنوان السابق بوالیة "صف 

 ) قم بتضمین رقم الشارع واسمھ، ورقم الشقة. ال تقم بإعطاء الصندوق البریدي   -مطلوب إذا كان مختلًفا عن عنوانك البریدي  (محل إقامتك  –العنوان الجدید 
 
 

 المدینة أو البلدة 
 

 المقاطعة  الرمز البریدي  الوالیة 
  

 ) أو رقم الصندوق البریدي  / ، رقم الشقة، وةالریفی  إلى المناطق  التوصیلبیانات  قم بتضمین رقم الشارع واسمھ،  (العنوان السابق بوالیة نیویورك  
 

 المقاطعة  المدینة أو البلدة 

 . ترغب في تحدیثھ لیُظِھر عنوانك الجدید باسمكقدم المعلومات أدناه لكل تسجیل  : التسجیل
 *مسجل مختلف/مالك ) ضع عالمة على أحد الخیارات(نوع التسجیل   لوحة الرخصةرقم 

  ركاب  تجاري   عربة ثلوج   قارب   یُرجى التحدید (غیر ذلك (  
  ركاب  تجاري   عربة ثلوج   قارب   یُرجى التحدید (غیر ذلك (  
  ركاب  تجاري   عربة ثلوج   قارب   التحدید یُرجى (غیر ذلك (  

ال یتطابق  )  االسمین(اسمك أیًضا على شھادة الملكیة لكن االسم یظھر لكل عملیة تسجیل حیث  المربعضع عالمة في . تم إصدارھا باسم المسجل نفسھفي حال یتم تحدیث سجالت شھادة الملكیة أیًضا * 
 . شھادة الملكیة باسمین صدرتالتسجیل باسمك فقط لكن  كانإذا  على سبیل المثال،. في التسجیل وشھادة الملكیة تطابقًا تاًما

 

 .أقر بأنني الشخص المذكور أعاله وأن المعلومات المقدمة صحیحة على حد علمي: شھادة

 x: وقِّع ھنا
  التاریخ   وقع باالسم كامًال  

 . التعرض للعقوبات التي یسمح بھا القانونیُمثل ُجنحة وسیؤدي إلى ذج والنم  اھذإن تقدیم معلوماٍت خاطئة عن علم في  !تحذیر
 

 أكمل ھذا الجزء من أجل شراء وثیقة بدیلة تُظھر عنوانك الجدید ) 2(الجزء 
 

بعد ذلك، ادفع الرسوم بموجب شیك یحمل اسم صاحب الحساب .  ضع عالمة على المربع المخصص لكل نوع من أنواع الوثائق الموجودة لدیك والتي ترغب في تحدیثھا بحیث تُظھر عنوانك الجدید
ض إدارة المركبات اآللیة( ”Commissioner of Motor Vehicles“بشكل مسبق أو بموجب حوالة مالیة مستحقة الدفع إلى  مطبوًعا  . بإجمالي الرسوم) مفوَّ

  دوالًرا 17.50: الرسوم(رخصة القیادة ( 
   دوالرات لكل تسجیل 3.00: الرسوم(التسجیل ( 

  دوالًرا 17.50: الرسوم(تصریح المتعلم (  
  دوالر لكل تسجیل 2.00: الرسوم(تسجیل قارب ( 

  دوالرات 8.00: الرسوم(بطاقة الھویة لغیر السائقین( * 
 ) ال تقم بالتحدید إذا كنت تطلب الحصول على وثیقة رخصة(

 
 . للحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة معالجة تسجیل عربة الثلوج الخاصة بك في المقاطعة التي تعیش فیھا dmv.ny.gov/officesتفضَّل بزیارة الموقع 

 

 : معلومات إضافیة الستبدال بطاقة ھویة لغیر السائقین *
  دوالرات 6.50كنت تتلقى دخل الضمان التكمیلي، فالرسوم ھي أو عاًما  62إذا كنت تبلغ . 
  كنت تتلقى دخل الضمان التكمیلي، فلن تكون ھناك أي رسومو عاًما  62إذا كنت تبلغ . 
 إذا كنت تتلقى دخل الضمان التكمیلي، فیجب علیك تقدیم إثبات على ذلك مع ھذا النموذج . 
  یجب علیك تقدیم إثبات على ذلك مع ھذا النموذج. رسوم على المتلقین للمساعدات العامة، ال تُفرض أي 2020أكتوبر  1اعتباًرا من . 

 والیة نیویورك ن فيناخبیالطلب تسجیل ) 3(الجزء 
 . لدى مكتب االنتخابات  الناخبین الخاصة بكأكمل ھذا الطلب إذا كنت ترغب في التسجیل للتصویت أو تحدیث معلومات تسجیل  

 ھل أنت مواطن أمریكي؟ 
   نعم    ال 

، فال یمكنك  "ال " إذا أجبت بـ 
 . التسجیل للتصویت 

 ال    نعم       عاًما أو أكبر قبل حلول یوم االنتخابات؟   18ھل سیكون عمرك 
"  معلق "عاًما في یوم االنتخابات أو قبلھ للتصویت، وأنھ حتى تبلغ الثامنة عشرة من العمر في وقت إجراء ھذه االنتخابات، سیتم وضع عالمة   18عاًما على األقل وتدرك أنھ یجب أن یكون عمرك   16ھل تبلغ من العمر 

 ال    نعم       لن تتمكن من اإلدالء بصوتك في أي انتخابات؟  كوأنعلى تسجیلك  
 . على كال السؤالین السابقین، فال یمكنك التسجیل للتصویت   " ال"  إذا أجبت بـ 

 ھل صّوّت من قبل؟ 
   نعم     ال 

 ؟ في أي عام 

 :معلومات التصویت التي تغیرت 
أو لم   اھذ تغیریقم بتخطي ھذا إذا لم 

 .تصوت من قبل

 كان اسمك ھو
 

 
كان عنوانك ھو

  
 : مقاطعتك الكائنة بوالیة نیویورككانت والیتك أو 

المزید من المعلومات  
 ) اختیاریة(

 رقم الھاتف  البرید اإللكتروني 

 

 الحزب السیاسي 
واحد باختیار  تقوم  أن  یعتبر  .  یجب 

حزب سیاسي اختیاریًا،    االنضمام إلى 
ولكن من أجل التصویت في انتخابات  
على   یجب  سیاسي،  لحزب  أولیة 

إلى الناخب   الحزب    االنضمام  ھذا 
السیاسي ما لم تسمح قواعد الحزب  

 . في الوالیة بخالف ذلك

 :أرغب في االنضمام إلى حزب سیاسي
 الحزب الدیمقراطي 
 الحزب الجمھوري 
  حزب المحافظین 
  العائالت العاملةحزب 
 ذلك غیر _____________________________________ : 

 

 ال أرغب في االنضمام إلى أي حزب سیاسي وأتمنى أن أبقى ناخبًا مستقالً 
 ال یوجد حزب 

 أقسم أو أؤكد : المشفوع بقسم اإلقرار الكتابي 
  مواطن أمریكي أنني . 
  یوًما على األقل قبل االنتخابات  30أعیش في المقاطعة أو المدینة أو القریة لمدة أنني. 
  استوفیت جمیع متطلبات التسجیل للتصویت في والیة نیویوركأنني . 
   ھذا ھو توقیعي أو عالمتي على السطر أدناه أن . 
  5,000أدرك أنھ إذا لم یكن ھذا صحیًحا، فقد أتعرض لإلدانة وغرامة تصل إلى . المعلومات الواردة أعاله ھي معلومات صحیحةأن  

 . أو التعرض للسجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام /دوالر و 

  التاریخ  Xقم بالتوقیع 

reset / clear
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	 تغيير العنوان 
	 إذا كنت ترغب في الحصول على وثيقةٍ جديدةٍ: 
	 إذا كنت لا ترغب في الحصول على وثيقةٍ جديدة: 
	 معلومات طلب تسجيل ناخبي ولاية نيويورك 
	 استخدم طلب تسجيل الناخبين في ولاية نيويورك للتسجيل للتصويت في انتخابات ولاية نيويورك، و/أو: 
	 للتسجيل، يجب: 

	 الجزء (1) - أكمل هذا القسم لتغيير عنوانك 
	 الرخصة/ التصريح/ بطاقة الهوية لغير السائقين: 
	 التسجيل: 
	 شهادة: 
	 تحذير! 

	 الجزء (2) أكمل هذا الجزء من أجل شراء وثيقة بديلة تُظهر عنوانك الجديد 
	 الجزء (3) طلب تسجيل الناخبين في ولاية نيويورك 
	 الحزب السياسي 
	 الإقرار الكتابي المشفوع بقسم: 
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	العنوان الجديد  محل إقامتك مطلوب إذا كان مختلفًا عن عنوانك البريدي  لا تقم بإعطاء الصندوق البريدي: 
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