
   
 אדרעס טויש  

 dmv.ny.govטוישט אייער אדרעס אנליין ביי 
  

 
 

 אפיס.  DMVאדער ביי אייער לאקאלע   dmv.ny.govביי טוישן אייער אדרעס אנליין איר קענט  
 

דרייווער לייסענס,    NYSטעג פון סיי וועלכע שטענדיגע אדרעס טויש אויב איר האט א  10ביז   DMV) געזעץ פארלאנגט אז איר זאלט מעלדן פארן  NYSניו יארק סטעיט ( 
 יגע טויש פון אדרעס. רעגיסטראציע פאר א וויהיקל, שיף, אדער שניימאביל. באריכטעט נישט קיין צייטווייל NYSקארטל, אדער א  IDדרייווער -לערנער פערמיט אדער נאן

 
ונג מעלדונג, אדער אפדעיטן  איר קענט טוישן אייער אדרעס אלס טייל פונעם דאקומענט באנייאונג פראצעס. פילט אויס די נייע אדרעס טיילן אויף אייער פאפירענע דערמאנ

 . dmv.ny.gov/address-changeרעס אנליין, באזוכט  אקאונט. פאר אינפארמאציע איבער וויאזוי צו טוישן אייער אד MyDMVאייער אדרעס אויף אייער  
 

 קארטל, אדער רעגיסטראציע דאקומענט, אבער איר האט די ברירה צו באקומען א נייע דאקומענט.  IDדרייווער  - איר דארפט נישט באקומען קיין נייע לייסענס, פערמיט, נאן
 

  אויב איר ווילט א נייע דאקומענט:

 פון דעם פארם.  2אויף בלאט  2און טייל    1פילט אויס טייל  .1
 שרייבט אונטער אין די "באשטעטיגונג" טייל.  .2
 . IDאדער מיליטערישע  NDIDלייסענס/פערמיט/ NYSגעבט אריין א קאפיע (פארנט און אונטן) פון אייער יעצטיגע גילטיגע  .3
 " פאר דעם גאנצן סכום. Commissioner of Motor Vehiclesארדער אויסגעשריבן צו "-שרייבט א טשעק אדער מאני  .4
 NYS DMV License Production Bureau :שיקט דעם אויסגעפילטן פארם און באצאלונג דורך פאסט צו .5

PO BOX 2895 
Albany, NY 12220-0895 

וואכן. אויב איר פארלאנגט א נייע    6ביז   4אויף פאסט אין   האלט אייער יעצטיגע דאקומענט(ן) ביז איר באקומט אייער נייע דאקומענט(ן) .6
אדרעס שטיין אויף אייער דאקומענט און אייער דאקומענט וועט ווערן   וואוינונגקארטל, וועט אייער   IDלייסענס, פערמיט, אדער  REAL IDפארבעסערטע אדער 

 אדרעס שטיין אויף אייער דאקומענט.  פאסטקארטל, וועט אייער  IDס, פערמיט, אדער געשיקט צו אייער פאסט אדרעס. אויב איר פארלאנגט א סטאנדארט לייסענ
 

  אויב איר ווילט נישט קיין נייע דאקומענט:
 

 רעקארד(ס) פריי פון אפצאל.   DMVוועט אפדעיטן אייערע   DMV. די 2אבער פילט נישט אויס טייל    1פילט אויס טייל  .1
 

רעגיסטראציע דאקומענט. צו אפדעיטן אייער  NYSקארטל, און אויף אייער  IDדרייווער - לייסענס, פערמיט, אדער נאן  NYSאפדעיט אייער אדרעס אויף אייער   .2
פאר רעגיסטראציעס,  טל.אדרעס, שרייבט אייער נייע אדרעס דירעקט אויף די אנדערע זייט פונעם דאקומענט מיט שטארקע טינט אין די "שרייבט אדרעס טויש" קעס

 לייגט א ליניע אויף די אלטע אדרעס און לייגט אריין א נייע אדרעס אין פארנט.
 . IDאדער מיליטערישע  NDIDלייסענס/פערמיט/ NYSגעבט אריין א קאפיע (פארנט און אונטן) פון אייער יעצטיגע גילטיגע  .3

 
שטראפן פאר טראפיק פארלעצונגען אין ניו יארק סיטי, מוזט איר רופן די טראפיק ווייאלעישאנס ביורא אויף  -אויב איר טוישט אייער אדרעס און האט נישט געצאלט די געלט

 פאר מער אינפארמאציע.    dmv.ny.gov/tvboffice.htmשטראפן. באזוכט  - . זייט גרייט צו צושטעלן אייער נייע אדרעס און באצאלן אייערע געלט488-5710 (718)
 

 ניו יארק סטעיט וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע אינפארמאציע
 .) 2וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע אויף בלאט  NYS(ביטע ליינען פארן אויספילן די  

וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע זיך צו רעגיסטרירן   NYSנוצט די  
 וואלן, און/אדער:  NYSצו שטימען אין  

 

וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע זיך צו   NYSנוצט די  
 וואלן, און/אדער:  NYSרעגיסטרירן צו שטימען אין  

 

 טוישן די נאמען אדער אדרעס אויף אייער וויילער רעגיסטראציע 
  מיטגליד פון א פאליטישע פארטייווערן א 
  טוישן אייער פארטיי מיטגלידערשאפט 
 יאר אלט  17אדער  16רעגיסטרירן אויב איר זענט -פאראויס 

   זיך צו רעגיסטרירן מוזט איר:
 

 . זיין אU.S  בירגער 
OFFICE USE ONLY 

  יאר אלט (איר קענט רעגיסטרירן פון פאראויס ביי 18זיין 
 ). 18אבער איר קענט נישט שטימען ביז איר זענט יאר  17אדער  16

 אורטייל-נישט זיין אין טורמע פאר א פעלאני שולד 
  נישט פארלאנגען די רעכט צו שטימען אין אן אנדערע ארט 
  נישט ווערן באשטימט אלס אומפעאיג דורך א געריכט 

 
Información en español: si le interesa obtener este 

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

רעגיסטרירן צו שטימען. אויב איר זאגט זיך אפ פון רעגיסטרירן  אויב איר פילט נישט אויס די ניו יארק סטעיט וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע, וועט איר ווערן גערעכנט אלס האבנדיג זיך אפגעזאגט פון 
ירט זיך צו שטימען, וועט דער אפיס וואו איר געבט  וועט דער פאקט אז איר האט זיך אפגעזאגט בלייבן אין געהיים און נאר ווערן גענוצט פאר וויילער רעגיסטראציע צוועקן. אויב איר רעגיסטרצו שטימען,  

ר וויילער רעגיסטראציע צוועקן. אויב איר האלט אז איינער האט זיך אריינגעמישט אין אייערע רעכטן זיך צו  אריין א וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע בלייבן אין געהיים און וועט נאר ווערן גענוצט פא
ען, אדער אייער רעכט צו  יך איינגעבן צו רעגיסטרירן צו שטימרעגיסטרירן אדער אפזאגן פון רעגיסטרירן צו שטימען, אייער רעכט פאר פריוואטקייט מיטן באשליסן אויב איר ווילט זיך רעגיסטרירן אדער ז

 ,New York State Board of Elections, 40 North Pearl Street, Albanyאויסוועלן אייער אייגענע פאליטישע פארטיי אדער אנדערע פאליטישע אויסוואל, קענט איר אריינגעבן א קלאגע מיט די
NY 12207-2729    :1-800-469-6872(טעלעפאן .( 

 
פליקאציע איז פראצעסירט געווארן.  ליקאציע וועט ווערן געשיקט צום באורד פון עלעקשאנס און איר וועט ווערן געמאלדן דורך אייער קאונטי באורד אוו עלעקשאנס ווען אייער אאייער אויסגעפילטע אפ

-FOR-1-800צו שטימען, זאלט איר רופן אייער קאונטי באורד פון עלעקשאנס אדער רופט  אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס וועגן אויספילן די וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע אדער זיך רעגיסטרירן  
VOTE )1-800-367-8683) (TDD/TTY  1-866) (נאר פאר וויילער רעגיסטראציע פראגעס). אויב איר וואוינט אין ניו יארק סיטי, זאלט איר רופן 711דרוקט-VOTE-NYC  איר קענט אויך טרעפן .

 www.elections.ny.govהילף ביי די ניו יארק סטעיט באורד אוו עלעקשאנס וועבזייטל  ענטפערס אדער 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV-232Y (10/22)  2פון  1בלאט 
 
  

Use the NYS Voter Registration Application  

to Register to Vote in NYS Elections, and/or:
한국어로 된 정보 :이 유권자 등록 
얻으려면 1-800-367-8683으로전화하십시오

양식을 中文信息：如果您有兴趣以西班牙语取得该
选民登记表，请致电1-800-367-868

Información en español: si le interesa obtener este 

formulario en español, llame al 1 800 367 8683

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/
http://www.elections.ny.gov/


 

MV-232Y (10/22)  טוישט אייער אדרעס אנליין ביי  אדרעס טויש  2פון  2בלאטdmv.ny.gov 
 פילט אויס דעם טייל צו טוישן אייער אדרעס  - 1טייל 

וואס גילט פאר דעם סארט דאקומענט וואס איר ווילט אפדעיטן. באצייכנט דעם קעסטל פאר יעדע סארט דאקומענט וואס איר האט וואס מוז    1שטעלט צו די אינפארמאציע אין טייל  
   .IDאדער מיליטערישע  NDIDלייסענס/פערמיט/  NYSמוז האבן א קאפיע (פארנט און אונטן) פון אייער יעצטיגע גילטיגע געטוישט ווערן צו ווייזן אייער נייע אדרעס. 

 סטאנדארט דאקומענט  פארבעסערטע דאקומענט   ריעלID דאקומענט   רעגיסטראציע 
ם פארם. אויב איר ווילט נישט אייער נייע אדרעס אויף אייער  אויב איר זענט רעגיסטרירט צו שטימען, וועט אייער וויילער רעגיסטראציע רעקארד ווערן אפדעיטעד ווען איר פילט אויס און געבט אריין דע וויכטיג:

 דעם קעסטל, וועט אייער נייע אדרעס ווערן געשיקט צום באורד פון עלעקשאנס פון אייער וואוינונג קאונטי. אויב איר באצייכנט נישט .  וויילער רעגיסטראציע רעקארד, צייכנט דעם קעסטל
 

 קארטל:   IDדרייווער -לייסענס/פערמיט/נאן
נומער אויפן ניו יארק סטעיט   IDלייגט אריין די 

 קארטל. IDדרייווער -לייסענס/פערמיט/נאן
 טעלעפאן נומער           

  
 דאטום פון געבורט   לעצטע, ערשטע, מיטלסטע ראשי תיבות) – שרייבט אריין נאמען נאמען (

 M  F  X       
  באקס נומער. פילט אויך אריין וואוינונג אדרעס אונטן.) P.Oאון/אדער . שרייבט אריין גאס נומער און נאמען, רורעל דעליווערי, אפארטמענט נומער,   –  פארלאנגט(  וואו איר באקומט אייער פאסט  –  נייע אדרעס

 
 

 סטעיט  סיטי אדער טאון 
 

באצייכנט דעם קעסטל אויב די אדרעס וואו איר באקומט פאסט איז די זעלבע ווי וואו     קאונטי  זיפ קאוד 
וואו    -איר וואוינט. (אויב איר באצייכנט דעם קעסטל, פילט נישט אויס די "נייע אדרעס  

   אדרעס" שורה.)  NYSאיר וואוינט" פעלד. גייט צו די "פריערדיגע  
   באקס. שרייבט אריין גאס נומער און נאמען, און אפארטמענט נומער) P.O. געבט נישט   – פארלאנגט אויב אנדערש ווי אייער אדרעס פאר פאסט (  וואוינט וואו איר   - נייע אדרעס 

 
 

 סיטי אדער טאון 
 

 קאונטי  זיפ קאוד  סטעיט 
  

   אדער באקס נומער.) /דעליווערי און אפארטמענט נומער, און(שרייבט אריין גאס נומער און נאמען, רורעל  אדרעס    NYSפריערדיגע  
 

 קאונטי  סיטי אדער טאון 

 נאמען וואס איר ווילט אפדעיטן צו אייער נייע אדרעס.  אייערשטעלט צו די אינפארמאציע אונטן פאר יעדע רעגיסטראציע אין רעגיסטראציע: 
 אנדערע אייגנטומער /רעגיסטראנט * באצייכנט איינס) (סארט רעגיסטראציע  לייסענס פלעיט נומער 

  פאסאזשיר  קאמערציעל  שניימאביל  שיף   (שרייבט וועלכע) אנדערע  
  פאסאזשיר  קאמערציעל  שניימאביל  שיף   (שרייבט וועלכע) אנדערע  
  פאסאזשיר  קאמערציעל  שניימאביל  שיף   (שרייבט וועלכע) אנדערע  

 

נאמען   אייערפאר יעדע רעגיסטראציע וואו  צייכנט אן די קעסטלזיי ווערן ארויסגעגעבן אויף די זעלבע רעגיסטראנט נאמען.  אויבטייטל סערטיפיקאט רעקארדס ווערן אויך אפדעיטעד * 
שטימען. צום ביישפיל, די רעגיסטראציע איז נאר אויף אייער  פונקטליךערשיינט אויך אויף די טייטל סערטיפיקאט, אבער די נאמען(נעמען) אויף די רעגיסטראציע און די טייטל טוען נישט 

 נאמען אבער די טייטל איז אויף צוויי נעמען.
 

 מענטש וועמענ'ס נאמען שטייט אויבן און אז די אינפארמאציע וואס איז געווארן צוגעשטעלט איז אמת לויט מיין בעסטע וויסנשאפט.איך דערקלער אז איך בין דער  באשטעטיגונג:
  X: שרייבט אונטער

  דאטום   שרייבט אונטער גאנצע נאמען  
 קרימינאלע אקט און וועט פאראורזאכן שטראפן אויטאריזירט דורך דעם געזעץ.צושטעלן פאלשע אינפארמאציע וויסנדיגערהייט אויף דעם פארם איז א  ווארענונג!

 

 פילט אויס דעם טייל צו קויפן אן ערזעצונג דאקומענט וואס ווייזט אייער נייע אדרעס  2טייל 
 

לט די פרייז(ן) מיט א טשעק באצייכנט דעם קעסטל פאר די סארט דאקומענט וואס איר האט יעצט און וואס איר ווילט אפדעיטן צו ווייזן אייער נייע אדרעס. דערנאך, באצא 
 " פאר די גאנצע סומע."Commissioner of Motor Vehiclesארדער, אויסגעשריבן צו -וואס האט די אקאונט אייגנטומער'ס נאמען ארויפגעדרוקט אדער א מאני 

  :$17.50דרייווער'ס לייסענס (פרייז( 
  :פער רעגיסטראציע)  $3.00רעגיסטראציע (פרייז 

  :$17.50לערנער'ס פערמיט (פרייז(  
  :פער רעגיסטראציע)   $2.00שיף רעגיסטראציע (פרייז 

 דרייווער'ס -נאןID  :$8.00קארטל (פרייז( * 
 (וועלט נישט אויס אויב איר בעט א לייסענס דאקומענט) 

 
 פאר מער אינפארמאציע איבער וויאזוי צו פראצעסירן אייער שניימאביל רעגיסטראציע אין די קאונטי וואו איר וואוינט.  dmv.ny.gov/officesבאזוכט  

 

 : IDדרייווער - מער אינפארמאציע איבער ערזעצן א נאן *
  $6.50א סופלעמענטל סעקיוריטי אינקאם געניסער, איז די פרייז  אדעריאר אלט  62אויב איר זענט. 
  א סופלעמענטל סעקיוריטי אינקאם געניסער, איז נישט דא קיין אפצאל. אוןיאר אלט  62אויב איר זענט 
 .אויב איר זענט א סופלעמענטל סעקיוריטי אינקאם געניסער, מוזט איר צושטעלן באווייז מיט דעם פארם 
  אסיסטענס געניסער. איר מוזט צושטעלן באווייז מיט דעם פארם. , איז נישט פארהאן קיין אפצאל פאר פאבליק 2020, 1נאך אקטאבער 

 ניו יארק סטעיט וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע  3טייל 
 קשאנס. פילט אויס דעם אפליקאציע אויב איר ווילט זיך רעגיסטרירן צו שטימען אדער אפדעיטן אייער רעגיסטראציע אינפארמאציע מיטן באורד אוו עלע

 ? U.Sבירגער פון די .זענט איר א 
  יא   ניין 

אויב איר ענטפערט ניין, קענט  
 איר נישט רעגיסטרירן צו שטימען. 

 ניין   יא  יאר אלט אדער עלטער און אדער פארן וואלן טאג?    18וועט איר זיין   
יאר אלט ביי די צייט פון אזא וואלן   18יאר אלט אום אדער פארן וואלן טאג צו שטימען, און אז ביז איר וועט ווערן   18יאר אלט און פארשטייט אז איר מוזט זיין  16זענט איר כאטש 

 ניין    יא   עלכע וואלן?  וועט אייער רעגיסטראציע זיין געצייכנט אלס "פענדינג" און איר וועט נישט קענען שטימען אין סיי וו
 צו ביידע פון די פריערדיגע פראגן, קענט איר זיך נישט רעגיסטרירן צו שטימען.  ניין אויב איר ענטפערט 

האט איר שוין אמאל  
 געשטימט? 

  יא    ניין 
 וועלכע יאר? 

וויילער אינפארמאציע וואס האט  
 זיך געטוישט: 

היפט איבער אויב דאס האט זיך נישט  
געטוישט אדער איר האט נישט 

 געשטימט פריער. 

 אייער נאמען איז געווען 
 

 
 אייער סטעיט אדער ניו יארק סטעיט קאונטי איז געווען  אייער אדרעס איז געווען 

נאך אינפארמאציע  
 (פרייוויליג) 

 טעלעפאן נומער  אימעיל

 

 פאליטישע פארטיי 
אויסוואל.   1איר מוזט מאכן 

פארטיי איינשרייבונג איז  פאליטישע 
פרייוויליג אבער, צו קענען שטימען  

אין א פריימערי וואלן פון א  
פאליטישע פארטיי, מוז א וויילער  

זיין איינגעשריבן אין יענע  
פאליטישע פארטיי סיידן סטעיט  

 פארטיי געזעצן ערלויבט אנדערש. 

 איך וויל זיך איינשרייבן אין פאליטישע פארטיי: 
  דעמאקראטישע פארטיי 

  רעפאבליקאנער פארטיי 

  קאנזערוועטיוו פארטיי 

  ארבעטנדע פאמיליעס פארטיי 

 :אנדערע ___________________________ 
 

איך וויל זיך נישט איינשרייבן אין קיין שום פאליטישע פארטיי און  
 שטענדיגע וויילער -איך וויל בלייבן א זעלבסט

  קיין פארטיי 

 איך שווער אדער באשטעטיג אז  אפידעיוויט: 
  .איך בין א בירגער פון די פאראייניגטע שטאטן 
  טעג פאר די וואלן.  30איך וועל האבן געוואוינט אינעם קאונטי, סיטי, אדער שטעטל פאר כאטש 
 עיט. איך שטים מיט אלע פאדערונגען וואס זענען נויטיג כדי צו רעגיסטרירן צו שטימען אין ניו יארק סט 
  .דאס איז מיין אונטערשריפט אדער צייכן אויפן ליניע אונטן 
 דערמאנטע אינפארמאציע איז ריכטיג. איך פארשטיי אז אויב עס איז נישט ריכטיג, קען איך ווערן  -די אויבן

 און/אדער ווערן איינגעזעצט פאר ביז פיר יאר.   $5,000באשולדיגט און גע'קנס'ט מיט ביז 

  דאטום    Xשרייבט אונטער 

reset/clear 
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