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ا
مكتمًل لفاحص رخص المركبات اآللية في كل
يجب على المتقدمين للحصول على رخصة قيادة ممن لديهم تصريح تعلم لصغار السن (الفئة  DJأو  )MJتقديم هذا اإلقرار
اختبار قيادة على الطريق .يجب على المتقدمين أن يكونوا قد قادوا المركبة تحت اإلشراف لمدة  50ساعة على األقل ،منها  15ساعة بعد غروب الشمس .يعتبر عدد ساعات
القيادة تحت اإلشراف في دورة تدريبية معتمدة لتعليم السائقين جز اءا من الـ 50ساعة المطلوبة ،ويم كن اإلقرار بها في الجزء الخلفي من هذا النموذج.
الرقم التعريفي لتصريح التعلم

اسم مقدم الطلب
العنوان

مالحظة لولي األمر أو الوصي على السائق صغير السن :يمكنك سحب الموافقة التي منحتها عندما قدم السائق صغير السن المذكور أعًله طلباا للحصول على تصريح قيادة
أو رخصة قيادة .وإللغاء رخصة أو تصريح القيادة للسائق صغير السن من الفئة  DJأو  ،MJيرجى إكمال النموذج ( MV-1Wسحب الموافقة) وإرساله إلى إدارة المركبات
اآللية (.)DMV
إقرار
أقر بأنني ولي أمر مقدم الطلب المذكور اسمه أعًله أو الوصي عليه .وأقر أيضاا أن مقدم الطلب قد أكمل ما ال يقل عن  50ساعة من القيادة تحت اإلشراف ،بما في ذلك 15
مدرب مدرسة مرخصة لتعليم القيادة أو
ساعة من القيادة بعد غروب الشمس .أدرك أن بعض أو كل ساعات القيادة المطلوبة تحت اإلشراف يمكن أن تكون قد اكتملت مع ِّ
مدرب مدرسة مرخصة لتعليم القيادة أو مدرس لتعليم
مدرس لتعليم السائقين ،وأنه يمكن اإلقرار بهذه الساعات أدناه .أقر بأن أي ساعات قيادة تحت اإلشراف لم تكتمل مع ِّ
السائقين قد اكتملت )1 :تحت اإلشراف المباشر لشخص يبلغ من العمر  21عا اما على األقل ويحمل رخصة سارية في والية نيويورك لتشغيل نفس نوع السيارة التي تم
استخدامها ،و )2بما يتوافق مع أي قيود متعلقة بالمنطقة تنطبق على القيادة بتصريح تعلم لصغار السن في تلك المنطقة .أدرك أن تزييف أي معلومات في هذا اإلقرار قد يعد
جريمة (جناية أو جنحة) ،يعاقب عليها بدفع غرامة أو بالسجن أو بكليهما.
اسم ولي األمر أو الوصي بأحرف واضحة

توقيع ولي األمر أو الوصي X

التاريخ
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مدرب مدرسة لتعليم القيادة أو مدرس لتعليم السائقين في الجدول أدناه .يجب تأكيد جميع المعلومات الواردة في هذا الجدول من خالل
يمكن اإلقرار بعدد ساعات القيادة أثناء إشراف ِّ
تقديم السجالت المطلوبة وفقًا للوائح إدارة المركبات اآللية وإدارة التعليم بالوالية .أي بيان زائف هو انتهاك للمادة  392من قانون المركبات والمرور ويعد جنحة.
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