زیر نگرانی ڈرائیونگ کی تصدیق
dmv.ny.gov
ڈرائیونگ الئسنس کے درخواست دہندگان کو جن کے پاس جونیئر لرنر پرمٹ (درجہ  DJیا  )MJہے روڈ ٹیسٹ کے وقت موٹر وھیکل الئسنس ایگزامنر کو یہ مکمل
کردہ تصدیق دینا ضروری ہے۔ درخواست دہندگان نے الزمی طور پر کم از کم  50گھنٹے زیر نگرانی ڈرائیونگ کی ہو ،جس میں  15گھنٹے غروب آفتاب کے بعد
شامل ہے۔ مصدقہ ڈرائیور ایجوکیشن کورس میں زیر نگرانی کی گئی ڈرائیونگ کے گھنٹوں کی تعداد کو مطلوبہ  50گھنٹے کا حصہ مانا جاتا ہے اور فارم کی پشت
پر اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔
لرنر پرمٹ آئی ڈی نمبر

درخواست دہندہ کا نام
پتہ

جونیئر ڈرائیور کے والدین یا سرپرست کے لیے نوٹ :جب اوپر بیان کردہ جونیئر ڈرائیور ڈرائیونگ پرمٹ یا ڈرائیونگ الئسنس کے لیے درخواست جمع کرائے تو
آپ نے جو منظوری دی ہے اسے آپ ہٹا سکتے ہیں۔ جونیئر ڈرائیونگ کا درجہ DJیا  MJپرمٹ یا ڈرائیونگ الئسنس منسوخ کرنے کے لیے ،فارم MV-1W
(منظوری واپس لینا) مکمل کر کے یہ فارم  DMVکے پاس جمع کرائیں۔
تصدیق
میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں اوپر نامزد درخواست دہندہ کا والدین یا سرپرست ہوں۔ میں یہ بھی تصدیق کرتا ہوں کہ درخواست دہندہ نے زیر نگرانی ڈرائیونگ کے
کم از کم  50گھنٹے مکمل کر لیے ہیں ،جس میں  15گھنٹے غروب آفتاب کے بعد شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مطلوبہ زیر نگرانی ڈرائیونگ کے کچھ یا تمام
گھنٹے الئسنس یافتہ ڈرائیونگ اسکول انسٹرکٹر یا ڈرائیور ایجوکیشن ٹیچر کے کے ساتھ مکمل کیے گئے ہیں ،اور یہ کہ نیچے ان گھنٹوں کی تصدیق کی جا سکتی
ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ زیر نگرانی ڈرائیونگ کے جو بھی گھنٹے الئسنس یافتہ ڈرائیونگ اسکول انسٹرکٹر یا ڈرائیور ایجوکیشن ٹیچر کے کے ساتھ مکمل نہیں
کیے گئے ہیں وہ یوں مکمل کیے گئے ہیں )1 :کم از کم  21سال کی عمر کے ایسے فرد کی فوری نگرانی میں جس کے پاس موجود الئسنس نیو یارک اسٹیٹ میں
استعمال شدہ قسم کی گاڑی چالنے کے لیے موزوں ہو ،اور  )2اس عالقے میں جونیئر لرنر پرمٹ کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے پر قابل اطالق کسی عالقائی پابندی کے
مطابق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تصدیق پر درج معلومات میں کوئی جعلسازی کرنا جرم (سنگین یا قابل مواخذہ) ہو سکتا ہے ،جس کے لیے جرمانہ ،سزائے قید ،یا
دونوں ہو سکتا ہے۔
جلی حروف میں والدین یا سرپرست کا نام

والدین یا سرپرست کے دستخط X

تاریخ

)MV-262U (11/16

ڈرائیونگ اسکول انسٹرکٹر یا ڈرائیور ایجوکیشن ٹیچر کی زیر نگرانی رہتے ہوئے چالئے گئے گھنٹوں کی تعداد کی تصدیق ذیل کے جدول میں کی جا سکتی ہے۔ اس
جدول میں فراہم کردہ تمام معلومات کی تصدیق موٹر گاڑیوں کے محکمہ اور ریاستی محکمہ تعلیم کے ضوابط کے مطابق مطلوبہ ریکارڈوں سے ہونا ضروری ہے۔
کوئی بھی غلط بیان گاڑی اور ٹریفک قانون کے سیکشن  392کی خالف ورزی اور قابل مواخذہ جرم ہے۔

اسکول کا نام:

ڈرائیونک اسکول
الئسنس نمبر

انسٹرکٹر کا نام

مصدقہ
انسٹرکٹر سرٹیفکیٹ گھنٹوں کی
نمبر
تعداد منتظم یا مالک یا انسٹرکٹر کے دستخط

)MV-262U (11/16
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