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דרייווער לייסענס אפליקאנטן וואס האבן א דזשוניאר לערנער פערמיט (קלאס  DJאדער  )MJמוזן געבן די אויסגעפילטע סערטיפיקאט צו די מאטאר
וויהיקל לייסענס אויפזעער ביי יעדע ראוד טעסט .אפליקאנטן מוזן האבן גע'דרייוו'ט כאטש  50שעה אונטער אויפזיכט ,וואס רעכנט אריין  15שעה נאך זון
אונטערגאנג .די נומער פון שעות גע'דרייוו'ט אונטער אויפזיכט אין א סערטיפייד דרייווער עדיוקעישאן קורס איז גערעכנט אלס טייל פון די געפאדערטע  50שעות
און קען ווערן סערטיפייד אויף די פארקערטע זייט פון דעם פארם.
לערנער פערמיט  IDקארטל

אפליקאנט נאמען
אדרעס

מעלדונג צו די עלטערן אדער גארדיען פון א יונגער דרייווער :איר קענט אוועקנעמען די צושטימונג וואס איר האט געגעבן ווען די יונגער דרייווער
באשריבן אויבן האט אריינגעגעבן אן אפליקאציע פאר א דרייווער פערמיט אדער דרייווער לייסענס .צו אנולירן די יונגער דרייווער'ס קלאס  DJאדער  MJפערמיט
אדער דרייווער לייסענס ,פילט אויס פארם ( MV-1Wצוריקציאונג פון צושטימונג) און געבט אריין די פארם צו די .DMV
סערטיפיקאציע
איך באשטעטיג אז איך בין דער עלטערן אדער גארדיען פון די אפליקאנט אויבן .איך באשטעטיג אז דער אפליקאנט האט פארענדיגט כאטש
 50שעה פון דרייוון אונטער אויפזיכט ,אריינגערעכנט  15שעה דרייוון נאך זון-אונטערגאנג .איך פארשטיי אז אפאר אדער אלע פון די פארלאנגטע דרייוון שעות
אונטער אויפזיכט קענען ווערן אויסגעפירט מיט א לייסענסט דרייוון שולע אינסטרוקטור אדער דרייווער עדיוקעישען לערער ,און אז די שעות קענען ווערן
באשטעטיגט אונטן .איך באשטעטיג אז סיי וועלכע דרייוון שעות אונטער אויפזיכט וואס זענען נישט געווארן אויסגעפירט מיט א לייסענסט דרייוון שולע
אינסטרוקטור אדער דרייווער עדיוקעישאן לערער זענען געווארן אויסגעפירט )1 :אונטער די נאנטע אויפזיכט פון א מענטש כאטש  21יאר אלט וואס האט א
לייסענס וואס איז גילטיג אין ניו יארק סטעיט צו פירן די סארט וויהיקל וואס איז געווארן גענוצט ,און  )2אין איינקלאנג מיט סיי וועלכע געגנטליכע באגרעניצונגען
שייך צו דרייוון מיט א דזשוניאר לערנער פערמיט אין די געגנט .איך פארשטיי אז פעלשן סיי וועלכע אינפארמאציע אויף די סערטיפיקאט קען זיין א פארברעכן
(קליינע אדער גרויסע) ,וואס קען ווערן געשטראפט דורך א געלט-שטראף ,איינזעצן ,אדער ביידע.
שרייבט נאמען פון עלטערן אדער גארדיען

אונטערשריפט פון עלטערן אדער אויפזעער X

דאטום
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די נומער פון שעות גע'דרייוו'ט בשעת'ן ווערן סערטיפייד דורך א דרייוון שולע אינסטרוקטער אדער דרייווער עדיוקעישאן לערער קען ווערן באשטעטיגט אין די טאוול
אונטן .אלע אינפארמאציע צוגעשטעלט אין די טאוול מוז ווערן באשטעטיגט דורך די רעקארדס לויט די דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס און די סטעיט עדיוקעישאן
דעפארטמענט .סיי וועלכע פאלשע סטעיטמענט איז א ווייאלעישען פון סעקשאן  392פון די וויהיקל און טרעפיק געזעץ און איז א פארברעכן.
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אינסטרוקטער'ס נאמען
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