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רעוויירד ,טימרעפ טרדאנטאס ףיוא ישוט ןעמנא רפא זיולב עיאצקילפא
 לטראק ID רעוויירד-ןנא רעדא נסעיסיל

 dmv.ny.gov ףאוי לבעלעיאוו ךאוי זאי גןבוי די

 .טניט עצרואוש רעדא עיובל טימ רלאק טקרוד .2 טאלב ףאוי עןגננווייזוא טעז
Image # 

OFFICE USE ONLY 

דאקומענט אינפארמאציעיעצטיגע אידענטיפיקאציע

 טלארק □IDטירמעפ □ נסעיסיל □
ID ערנערל,סנעסליי ערדרייוו טעיטסקארי ניו ףאוי ערמנו
 )טגנאלראפ( לטראק ID ערדרייוו אןנ ערדא ,טמיערפ

טיעטס קראי וינ עגיטצעי רעייא ףיוא טניישרע סע יוויוזא ןעמאנ רעייא
טלראק ID רעוויירד-ןאנ רעדא ,טימרעפ רענרעל ,סנעסייל רעוויירד

 סואו רעדא גיטליג זיא סואו סנעסייל רעוויירד א טאהעג למאא ריא טאה רעדא ריא טאהןעמאנ עטצעל עצאנג
 יד ט,אטש . U.S ערעדנא ןא ךרוד ןעבגעגסיורא ,ריא ייווצ עטעצל יד ןיא ןפלאעגסיוא זיא

ןיינ □ אי □ ץ?ניווראפ עשידנאקא א רעדא ,עימבלאקא ןופ טקירטסידןעמאנ עטשרע עצאנג
 ן?רואועגןעבגעגסיוראסעזיאוואו ",יא" יבוא

 ו.:נ ID סנעסייל טיעטס-ןרעסיוא :סנעסייל טרסא :וםטדא ףיולסיואןעמאנ עטסלטימ עצאנג

ביל)אמ/םיהי( ער:מנו אןפעעלטןגיוא ןופ רילאקךייהןימםוטאד טרועבגסקיפאס
מאןיארטאגמאנאט

□ 
פרוי

□ 
X 

□ 
קאודאינטשעספוס  עריע

( ) 

נומער* ( סעקיוריטי )SSN סאושעל

וועט אדמיניסטראציע, סעקיוריטי סאושעל ביים נאמען אייער געטוישט נישט נאך האט איר אויב
ווערן אפליקאציע צוריקגעוויזן.אייער

אייערמוזט*איר זאמלען צו אויטאריטעט נומער. דעם טייל SSNצושטעלן דורך געגעבן און490)3( ווערט
אנדערע502)1( מיט פון אויסטויש אין גענוצט ווערן וועט אינפארמאציע די געזעץ. טרעפיק און וויהיקל פונעם

א אידענטיטעט, באשטעטיגן מיט העלפן צו מיטאוטאריטעטן, איינקלאנג אין סאנקציעס לייסענס דרייווער פאר  ון
V&T טייל אייער (f-4)510און (e-4)510געזעץ .SSN .פאבליק די פאר ווערן געגעבן נישט וועט

- מיטן ליפי ןפאוי צטיע סעדרא בעלזע די ייןזזמו(טסאפ מטאקוב איר אוווסעדרא (DMV אוי רעמנו לטסקע רעדא/ןאו ירועליועדלרעור,מעןנא ןאו רעמנו סאג רייןאטברייש)ב PO ךאוי טברייש,סקבא
 נטעמוקאד עטיטנטעדיא רטאדנטאסרעאיי ףויאןנעשיירעטווע סרעדארעד)טןנאו "טנוואוי ראי ואווסערד"א ןרייא

אפארטמענט
נומער

טאון אדער קאודסטעיטסיטי קאונטיזיפ

 .סקאב P.O. קיין טשני טבגע – טסאפראפסרעדא ווי שרעדנאבויאטגנלארפא DMV) ןיטמלייפ פןויאטציע סרעדא בעלזע יד יןזי זומ(טנאויוו איר אוווסעדרא
 טינאוק ודאק פיז יטעסט אוןט רעדא טיסי נטעמרטאפא
 מערונ

סטאטוס  וועטעראן
דאקומענט.Veteran□ "ןייל שטאעס ז לטיווריא יבואלטעסם קעד נטכייצאב בילד אייער פון פארנט אויפן (וועטעראן) " 

חלק) דעם אויספילן מוזט (איר שענקונג טישו און גלידער סטעיט יארק  ניו

א- טישו לייסענסד

□ 
פרייוויליגע א מאכן צו דעם קעסטל די $1באצייכנט צו טראסט Life...Pass It Onביישטייערונג

וועט פרייז הכל טראנזאקשן אייער סך אוטריטש. און פארשונג שענקונג טישו און גלידער פאר פאנד
דאלער. דעם אריינרעכענען

 DD-214, DD-215).:פילשביי (צום סרוויעסרעטמילי פון נגאורייפאבעפולטקעפסעראטייגצסאוו זאווייב עלןטשוצטזמו ראי

 :עגארפ ענדגלאפ ין דרעפטנע טזור מיא ךאנרעד און טלסעק "א"י עםד טנעכציי ,ריטסעגיר Donate LifeSM טעיטסקראי ניו םענאי בןירישנאיי צו ךזי
 ?ריטסעגיר Donate Life םצו ולייגןצךאיי אלז עןמטאלעווגראי טאלוו ;רעמרעדא לטאראי 16 נטעזר:יא אז גטיעטאשטבריאן.נטואםואטדםעד יבטירשןוארענטוא יבטירש

 DMV םעד יבטולרע עט;רבא רשאפ ןוא גנוצנאלפרעיבא ראפ וסישט ןוא רעדילג רעייא ןענקעש וצ וצ מטישט
 טברלויע און ;ריטסגיער Donate Life )ןנטואגנומיטושצןראפםואטד יבטירן שוארענטוא בטייר(ש אי צום עאצימראפנאי עדנרפיציטינעדאי און עןמאנ רעאיי בןעג צו

 Donate Life נגקונעש רעדגלי עטריעגולר לארעדעפ וצ עיצאמראפניא יד וצ יטרוטצ ןעבג וצ יטעסט קראי וינ עגארפ יד יסוא אזטל-
 .טטוי רעאיי ךאנ ,רעעלטפיש און קנעב אויגן ון יטעסט רקאי וינ ןוא עסיצאיזנאגרא

Organ Donor"")ריא .)רענקעשראב  טנעמקואד דביל DMV רעאיי פון טנראפ פןאוי טקרודעג רןעוו טעוו
 באוי .נגקונעשרעאיי ניצןעראגב צו טהיינעגעלגאןבעגךאוי ךאיי טעוו סאוו ,נגטיגועטשאבא עןמקואבטעוו
 .טטוי רעאיי ךאנסשלואברעאיי ןשטוי עןדיראגעאלעג/לרןעטעל אן עןק,טאל ראי 17 רעדא 16 נטעז ריא
.donatelife.ny.gov ביי DLNew York State יטמ ךיט זדנירבאפ ע,יצאמראפניא רעמ ראפ

 םוטאדןאו טריפשרטענאו גנמוטישצו רקענשע

פראגעס רעגיסטראציע וויילער
יא באצייכנט .)(ביטע ניין אדער

איין ןקיי טשני טנכאצייבראי באוי :נגקוערמאב טייל עאציקפליאעאצירטסעגיררעילווי סאוי טפיל – יא וצ רטיריסטגער ישטנ נטער זיא יבוא
 אטהריא אז נטכערעגןרעוו עס עטוו ל,עסטק ).יספא DMV א וצ םראפ םעד גטנערב ריא ביוא גייטונ ישטנ( ךיזראי טוויל ,טעציטנאויוו ראי אווו עןמטיש

ן.עמישט וצןריריסטגערוצ ישטנךין זאסלאשב טרריטסעגיר שוין בין ךאי/פאךיז אגזךאי – ניין?רןריטסעגיר צו בןענגאיי

 ראי נףיפ זין בופ אףרא שט יטמ ינאלעפ א יזא ןרירסטיגער וצ ןלעפראפ ץ.עעזג םעד ןצעלראפ רעדא SSS ידטמי רןריטסעגירזןמו 25 און 18 פון רעטעל די שןוויצ טןנארמיגאי און רעגרבי
) סיסטעם סערוויס סעלעקטיוו שטאטן פאראייניגטע די מיט  ) UNITED STATES SELECTIVE SERVICE SYSTEM, SSSרעגיסטראציע

. מענער  U.Sאלע

.U.S פאסט און פעדעראלע אלע און פראגראמען; טרענירונג ארבעט הילף; פעדעראלע סטודענט און גרענטס פעל אימיגראנט; אן אויב בירגערשאפט
 ףאוי רןריטסעגירךיזטמי דןנביראפ טןפיענעב רןרליאפטעווראי און רןריטסעגירטשני רעמךזי עןמ עןק,26 ןופרעטלעןיזב רטיריסטגער ישטנךיאט זהןעמ יבוא.נסק $250,000 א רעדאן/וא עמרון טיא

 :צו טריטצו קיין בןאה עןנעקטשני טעוו ראי און ,ביגאיי
 רעירפידןואלסטע" קןיינ"ידןענעכייצאך ברודןוס טאדריא נטען קרירסטיגערוצ ישטנךזי סאוי טעלוו ראי באוי נס.אסטפ עטסרבאעישאטטל שיפןוא עטרבא

ניין □

 .רןעוו רןרלויאפ עלןוו טןפיענעב עטנאמרעד-

 2. טאלב רעטנוא טביירש ןאו סיוא טלופ עטיב

OFFICE USE ONLY 
License 
Class 

Special 
Conditions  TEENS 

Other 
Restrictions 

Approved By Date Office 

MV-44NCY (4/23) 3פון 1טאלב 

https://dmv.ny.gov/
https://donatelife.ny.gov/


טראנזאקשנס לייסענס/פערמיט אלע פאר אויסגעפולט ווערן מוזן פראגעס  די
אדער.1 פערמיט, לערנער לייסענס, דרייווער אייער וויהיקלאיז מאטאר א דרייוון צו פריווילעגיע

א פאר אפליקאציע אייער איז אדער אנולירט, אדער צוריקגעצויגן סוספענדירט, געווארן
איר וואס נאמען אינעם אנדערש, ערגעץ אדער סטעיט דעם אין געווארן אפגעווארפן לייסענס

נאמען? אנדערע וועלכע סיי אדער פארם דעם אויף צוגעשטעלט האט

ניין □יא □
איז אדער געווארן, צוריקגעשטעלט פריווילעגיע אדער פערמיט לייסענס, אייער איז "יא ", אויב

געווארן? באשטעטיגט אפליקאציע אייער

ניין □יא □
איר האט.2 אדער נעמט באהאנדלונג, באקומען יעצט איר טוט באהאנדלונג, באקומען איר

פ וואס צושטאנד וועלכע סיי פאר אמעדיצין ביישפיל (צום באוואוסטזיין פון פארלוסט צו ירט
צושטאנד )? הארץ א אדער שווינדל, קאפ אדער חלשות עפילעפסי, דיסארדער, קאנוואלסיוו

ניין □יא □
פארם אריינגעבן איר מוזט "יא ", געצייכענט האט איר זענט MV-80U.1אויב איר אפילו , 

דעם באקומען קענט איר פראגראם. איבערזיכט מעדיצינישע די פון געווארן ארויסגעלאזט
ביי אדער אפיס וויהיקל מאטאר וועלכע סיי ביי  dmv.ny.govפארם

וויהיקל?.3 מאטאר א דרייוון צו כדי שפיגל וויו פול און/אדער עיד הירינג א איר דארפט

ניין □יא □
איר .4 אויג? האט אדער האנט ארעם, פוס, א פון באנוץ די פארלוירן

ניין □יא □
4aהאט "יא ", געצייכענט האט איר און לייסענס דרייווער אייער באנייען איר דארפט אויב . 

לייסענס? דרייווער לעצטע אייער זייט פאסירט דאס

ניין □יא □
4bביי "ניין" געצייכענט האט איר אויב צ4. אייער איז אייער א, זייט געווארן ערגער ושטאנד

לייסענס? דרייווער לעצטע

ניין □יא □

באשטעטיגונג
געווארן געגעבן איז וואס דאקומענטאציע וועלכע סיי אויף און אפליקאציע די אויף געגעבן האב איך וואס אינפארמאציע די אז באשטעטיג פולקאם.איך און אמת איז אפליקאציע דעם אנבאלאנגט

וועלכע סיי אריינגעבן אדער אפליקאציע, דעם אויף דערקלערונג פאלשע א מאכן אז פארשטיי אאיך אלס באשטראפט ווערן קען פאלש, איז וואס אפליקאציע דעם פון שטיצע אין דאקומענטן
פארברעכן. קרימינאלע

כאטש  א מאן בין איך אונטער 18אויב אבער אלט (26יאר סיסטעם סערוויס סעלעקטיוו שטאטן פאראייניגטע פאר "ניין" אויסגעוועלט האב איך סיידן אלט, רעגיסטראציעSSSיאר בלאט ) ,1 אויף
די מיט רעגיסטרירן צו אויסוועלן דעם מיט איך דער SSSטו אז צו שטים צום DMVאון אינפארמאציע פערזענליכע מיין איבערגעבן רעגיסטראציע.SSSזאל פאר

דאטום:

דא נאמען  / / דרוקט

דא אונטער שרייבט

גאנצע אייער
זיין מוז אונטערשריפט

קעסטל. אינעם

     

          
             

          
              

          

    
           

    

    
    

            
            

    
          

            
          

               

    
           

    
               

        

    
             

     

    

 

   

                           
                            

   
                   

                 
   
     

               
 

   
 
    

 
   

    
   

  

     

 
 

   

                        
     

               

                 

              

              

                    
              

              
           

              

 
  

  
 

 
                    

         

  

אנווייזונגען

רערייווד-ןנא רעדא,טימרעפ,סנעסיילטארדנאטסעדרניטסזיקע אן ףאוי עןמאנ פון שויטאראפ בןעגאיינ צו ךזי זלויב רןעוו טצענוגלאז גןבוי רעד ID 
 ).ןסלאשעגסיוא ןענעז CDL און ,EDL, REAL ID ע(אל

ווא.א,סערדא,מין ,ךהיי( שןקאזאנרטםעד פון לייטסלאטבלוירע עןענז עןגרונעדענ ערעדאנ םשו ייןק.(. 

עניי רעאיי ףאוי עןמאנעטגאנלראפ די טמי עןמיטשךליטקפונ זמו לטראקיטרייוקעסלעשאוסעניי רעאיי ףאוי עןמאנרעד DMV טנעמוקדא. 

סלקהייוו ראטאמ פון טענמטראפעדןטמי לפיי פןאוי רעמנו יטרייוקעסלעשאוסא בןאהטזמו ראי. 

גנאלרפא םעד טימ טנעמוקדא דילב/סנעסליי עגיטצעי רעאיי פון עפיאק א ןלעטשצו טזמו ראי. 

טאקיפיטערסטראייהעענבעגעגסרויאגרונגיער:שויטעןמאנרעאיי ןפו זאווייבעגסיאפעןענזסאוועדגנלאפדי פון עכלעוו סיי פון סעפיאקןלעטשצו טזמו ראי, 
 .ןריפפא עיצזאיראלוטנא רעדא ,ש)ויט עןמאנ א זןוויי זומ( ןריפפא טג ,טאקיפיטרעס טרובעג עטשיוטעג ,עלפאב טכירעג ענעבעגעגסיורא גנוריגער

ןטפרישרעטנוא .טנעמוקאד עיינ רעייא ףיוא טצונעג ןרעוו טעוו טפירשרעטנוא רעד .טלסעק טפירשרעטנוא םעניא ןבייבל זומ טפירשרעטנוא עצנגא רעייא 
 .טגזאעגפאןרעוו לןעוו לטסעקםעפונ ןקע די רעבריא עןגיי רעדא אן רןרי סאוו כןרייטשטמי

טעיטסקראי ניו עדגנלאפדי צו טסאפףיאו עציאקליפאםעדןקשי טענקראי DMV עיצקאאל: 

NYSDMV - Utica Processing Center
207 Genesee Street

 15 th Floor 
Utica, NY 13501

 נעבעגעעגסיואר DMV דערענא ערעייא פאר שיוטןעמנא ארפא ןבגענייא דערנוזבא ןפדאר יךזטועו ירא.טנמעוקדא דילב יעריאןירטקפעא נאר טועו יעצאקיפלא דער
 .https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents:טכוזבא ,עיצמאפארניא מער ארפ .).וו..אא ,לטיט ,עיצראטסיג(רע ןטנמעוקדא

MV-44NCY (4/23) 3פון 2אטלב 

         ID ערדרייוו אןנ ערדא ,טמיערפ       ערנערל,סנעסליי ערדרייוו טעיטסקארי ניו ףאוי ערמנו ID טגנאלראפ( לטראק( 

https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents
https://dmv.ny.gov/


     

 
    

        
 

   
      

          
        
      
          

 
       

    
               

    
                 

    
           
          

 

                     
                             

                             
                 

                           
          

 
              

                   
                          

            
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
                       

       
       

     
     

                 
                         

                        
             

   
  

     
  

          

 
      

     

   
   

 
   

 
    

   
      

   
    

      
     

   
     

     
  

   

     
     
     
    
     
     

     
   

    

      
       
              
               
       
          

             
 

 
 
 

         
 

 

________________________________ 

______________ 

עציאמראנפאי עציאליקאפ עציארטיסגעררעלוייוטעיטס רקאי ניו
 .)טזיי רעעדנאידףאוי ציעקאליפאםעדסויאטליפריארפא טנילי טעבי(

OFFICE USE ONLY 

ר:יא זטמו רןריסטגיער וצ זיך וצ ןרירטסיגער וצ ךיע זיצאקיפלא עיצארטסיגער רעיליוו NYS יד טצונ
 ערגירב U.Sא . ןייז •ר:דעא/ןוא ,לןאוו NYS ןיאעןמשטי
זיב ןעימטש טשיט נענק ריא רעבא ראי 17 רדעא 16 ייב סיואארפ ןופ ןירטרסיגער טנעק ריא( טלא ארי 18 ןייז • עיאצטרסיגער ערלייוו ערייא ןופ סעדרא רעדא ןעמאנ יד ןשיוט •
 18). טנזע ריא ייטארפ עשיטילאפ א ןופ דילגטימ א ןערוו•
 טירנאדארפ ןארוועג זיא לאארפ ןדייס( לייטורא-דלוש ינאלעפ א ארפ לאארפ ףיוא ערדא עמורט ןיא ןייז טשינ • טפאשערדילגטימ ייטארפ ערייא ןשיוט •
 )טפאשערגירב ןופ ןטכער ןעמוקאבקיורצ ערדא טלא ריא 17 רדעא 16 טנעז ירא ביוא ןריטרסיגער-סיואארפ•

• 
•

 טאר עערדנא ןא ןיא ןעמיטש וצ טכער יד ןעגנאלארפ טשינ
 טכיערג א ורךד גיאעפמוא סלא טמיטשאב ןערוו טשינ

 פא ךיז טגזא ריא יבוא .ןעמיטש וצ ןרירטסיגער ןופ טגזאעגפא ךיז גידנאבה סלא טנכערעג ןרעוו ריא טעוו ,עיצקאילפא עיראצטסיגער רעלייוו טיעטס קריא וינ יד סיוא טשינ טלופ ריא יבוא
 ,ןעמיטש וצ ךיז טרירטסיגער ריא יבוא .ןקעווצ עיראצטסיגער רעלייוו ראפ טוצנעג ןרעוו ראנ ןוא יםיהעג ןיא ןיבילב טגזאעגפא ךיז טאה ריא זא טקפא רעד טעוו ,ןעמיטש וצ ןרירטסיגער ןופ
 טאה רענייא זא טלאה ריא יבוא .ןקעווצ עיראצטסיגער רעלייוו רפא טוצנעג ןרעוו רנא טעוו ןוא יםיהעג ןיא ןיבילב עיאצקילפא עיצראטסיגער רעלייוו א ןיירא טעבג ריא וואו סיפא רעד טעוו
 ךיז רעדא ןרירטסיגער ךיז טליוו ריא ביוא ןסילשבא ןטימ טייקטואוירפ ראפ טכער רעייא ,ןעמיטש וצ ןרירטסיגער ןופ ןגזאפא רעדא ןרירטסיגער וצ ךיז ןטכער ערעייא ןיא טשימעגניירא ךיז
 יד טימ עגלאק א ןעבגניירא ריא טנעק ,לואוסיוא עשיטילפא ערעדנא רעדא ייטרפא עשיטילפא ענעגייא רעייא ןלעווסיוא וצ טכער רעייא רעדא ,ןעמיטש וצ ןרירטסיגער וצ ןעבגנייא

New York State Board of Elections, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 )1-800-469-6872). ן:אפעלעט 

 זיא עיצקאילפא רעייא ןעוו סנשאקעלע ווא דרובא יטנוקא רעייא ךרוד ןדלמאעג ןרעוו טעוו ריא ןוא סנאשקעלע ןופ דרובא םוצ טקישעג ןרעוו טעוו עיצקאילפא עטלופעגסיוא רעייא
 ןופ דרובא יטנוקא רעייא ןפור ריא טלזא ,ןעמיטש וצ ןרירטסיגער ךיז רעדא עיצקאילפא עיראצטסיגער רעלייוו יד ןלופסיוא ןגעוו סעגראפ עכלעוו ייס טאה ריא יבוא .ןרואועג טריסעראצפ
( 711 טקירד TDD/TTY) 1-800-FOR-VOTE טפוררעאד סאנשלעקע  VOTE-NYC-1-866. ןפור ריא טלזא ,יטיס קראי וינ ןיא טניוואו ריא יבוא ).סעגארפ עיראצטסיגער רעלייוו רפא ראנ)
 .www.elections.ny.gov לטייזבעוו סנשאקעלע ווא דרואב טיעטס קריא וינ יד ייב גייעצג רעדא סרעפטנע ןפערט ךיוא טנעק ריא

עציאקליפא יעצאטרסגירע לעריויוטטעיס ארקי ניו
 .סנאשקעלע ווא דוראב ןטימ עיאצמארפניא עערדנא רעדא סעדרא ערייא ןשיוט ערדא ןלייוו וצ ןירטרסיגער יךז טליוו ירא ביוא ארנ ארםפ עםד רנא סיוא טלופ

ניין □ אי □?גטא לןואו ןראפ רעדא וןא רטעלע רעדא טלא ריא 18 יןזי ריא טווע
 לןאוו זאא ןפו טציי יד ביי טלא ראי צןכא רןעוו טווע ראי זבי זא און ,ןמעטיש צו גאט ןלווא רןאפ רעדא םאו טלא ריא זיין טזמו ראי זא טטיישרפא און טלא ראי 16 18 שטאכ ראי טנזע

ניין □ אי □?ןלווא כעלעוו סיי ןאי ןמעטיש נעןקע טשני טווע ראי און "גנידנ"פע סלא טנעכצייגע ייןז יעצראטסגיער רעאיי טווע
 .מעןטיש צו רןירטסיגרע טשני ריא טנקע ,סגעראפ געידרעריפ יד פון עדביי צו ןיינ טרעטפנע ריא באוי

 U.S?. יד פון רגערבי א ראי טנזע
ניין □ אי □
 ראי טנקע ,ןיינ טרעטפנע ריא באוי
 .מעןטיש צו רןריטסגיער טשני

זאי עןמאנ רעאיי :טשטויעג רןגעווא זא ציעמאראנפאי לןווא

 ז:יא יטנואק טיעטס קראי וינ רעאד טיעטס רעייא זיא סדרעא יעריא טשיוטעג טשינ ךיז טאה סאב דיוא סיוא טזאל
 .יערפר טמיטשגע טשינ טאה ירא דערא

 למאא שוין ראי טהא
מט?ישטעג

ניין□ אי □
 ?ריא לכעווע

 מערונ ןאפלעטע לעימאיעיצאמראפינא ךאנ
 )גיליוויירפ(

זאגטיעטשבא רעדארועשו ךאי :טיוויעדיפא טיי:רפא עשטיליפא ןאי בןיירשנאיי ךזי לווי ךאי  ייארטפשעטיליאפ
טןטאש טעגניייראפא ידןפו רגערבי א בין ךיא • ייטארפ שעיטאקראמדע.  .לאווסיוא 1 ןכאמטוזמריא

 .לןווא ידראפגטע 30 שטכא רפא לטטעשרעדא,טיסי ,טינוקא םנעאי טניוואוגע בןהא לווע ךאי • ייטארפ נעראקילבופרעייטראפ עשיטילאפ
 גיליוויירפ זיא גנוביירשנייא

א ןיא ןעמיטש ןענעק וצ ,רעבא
 .טטעיסקריא ניו אין עןמטיש צו ןרריטסגירע וצידכגטינוי ןנעזע סואוןגענרועדאפ לעאטמי םטישךאי • ייטראפ טיווארוועזנאק



 .טןנוא ניעלי יפןוא כןייצרעדאטריפשרטענאו יןמי זאי סאד • ייטראפסעלימיאפגנקיראוו
א ןופ ןלאוו ריעמיירפ
א זומ י,יטראפ שעיטילאפ

•:דערענא

 -

 רןווע ךאי קען ,גטייכרטשני זאי סעבאוי זאיטישרפא ךיא.גטיריכ זאי יעצמארנפאיאעטנמארעד-בןאוי יד
 .ראירפי זבי רפא טצעזגענאיי רןווע רעדא/און $5,000 זבי טמי ט'סנק טיירפא שעטיליפא םושןקיי אין בןירישנאיי טשני ךזי לווי ךאי 'עג און טגידלשובא

 טבסלזע אבןלייבליוו אוןיןא ןבירשעגנייא יןיז רעלייוו


רלעוויי געדינטעש
טייראפ קיין ןדייס ייטראפ עשיטילאפ ענעי

ןצזעעג ייטראפ טיטעס
 .שערדנא טבערלוי

םוטאד X ערטנוא טביישר ________________________________________ 

MV-44NCY (4/23) 

reset/clear 
 3פון 3אטלב

 

               한국어로된정보 :이유권자등록양식을

얻으려면 1-800-367-8683으로전화하십시오

한국어로된정보 :이유권자등록양식을

얻으려면 1-800-367-8683으로전화하십시오

한국어로된정보 :이유권자등록양식을

얻으려면 1-800-367-8683으로전화하십시오
     한국어로된정보 :이유권자등록

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 in español: si le interesa obtener
este formularioespañol, llame al 1-800-367-8683.

ID ערדרייוואןנערדא,טמיערפערנערל,סנעסלייערדרייווטעיטסקאריניוףאויערמנוID טגנאלראפ(לטראק(

https://www.elections.ny.gov/

	 אפליקאציע בלויז פאר נאמען טויש אויף סטאנדארט פערמיט, דרייווער לייסענס אדער נאן-דרייווער ID קארטל
	OFFICE USE ONLY 
	אנווייזונגען
	יעצטיגע דאקומענט
	אידענטיפיקאציע אינפארמאציע
	וועטעראן סטאטוס
	ניו יארק סטעיט גלידער און טישו שענקונג (איר מוזט אויספילן דעם חלק)
	וויילער רעגיסטראציע פראגעס (ביטע באצייכנט 'יא' אדער 'ניין'.) 
	 רעגיסטראציע מיט די פאראייניגטע שטאטן סעלעקטיוו סערוויס סיסטעם ) UNITED STATES SELECTIVE SERVICE SYSTEM, SSS ( 
	OFFICE USE ONLY 
	די פראגעס מוזן ווערן אויסגעפולט פאר אלע לייסענס/פערמיט טראנזאקשנס
	באשטעטיגונג
	ניו יארק סטעיט וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע אינפארמאציע
	 נוצט די NYS וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע זיך צו רעגיסטרירן צו שטימען אין NYS וואלן, און/אדער:
	זיך צו רעגיסטרירן מוזט איר:

	ניו יארק סטעיט וויילער רעגיסטראציע אפליקאציע
	פאליטישע פארטיי
	אפידעיוויט:



	גאנצע מיטלסטע נאמען: 
	האט איר אדער האט איר אמאל געהאט א דרייווער לייסענס וואס איז גילטיג אדער וואס איז אויסגעלאפן אין די לעצטע צוויי יארארויסגעגעבן דורך אן אנדערע USשטאט, די דיסטריקט פון קאלאמביע אדער א קאנאדישע פראווינץ: Off
	האט איר אדער האט איר אמאל געהאט א דרייווער לייסענס וואס איז גילטיג אדער וואס איז אויסגעלאפן אין די לעצטע צוויי יאר ארויסגעגעבן דורך אן אנדערע US שטאט די דיסטריקט פון קאלאמביע אדער א קאנאדישע פראווינץ אויב  יא וואו איז עס ארויסגעגעבן געווארן: 
	אויסלויף דאטום: 
	סארט לייסענס: 
	אויסערן-סטעיט לייסענס ID נו: 
	סאפיקס: 
	געבורט דאטום מאנאט: []
	געבורט דאטום טאג: []
	געבורט דאטום יאר: 
	מין: Off
	הייך פיס: 
	הייך אינטשעס: 
	קאליר פון אויגן: 
	טעלעפאן נומער הייםמאביל עריע קאוד: 
	טעלעפאן נומער הייםמאביל: 
	סאושעל סעקיוריטי נומער* SSN: 
	אדרעס וואו איר באקומט פאסט: 
	אדרעס וואו איר באקומט פאסט אפארטמענט נומער: 
	אדרעס וואו איר באקומט פאסט סיטי אדער טאון: 
	אדרעס וואו איר באקומט פאסט סטעיט: []
	אדרעס וואו איר באקומט פאסט זיפ קאוד: 
	אדרעס וואו איר באקומט פאסט קאונטי: 
	אדרעס וואו איר וואוינט: 
	אדרעס וואו איר וואוינט אפארטמענט נומער: 
	אדרעס וואו איר וואוינט סיטי אדער טאון: 
	אדרעס וואו איר וואוינט סטעיט: []
	אדרעס וואו איר וואוינט זיפ קאוד: 
	אדרעס וואו איר וואוינט קאונטי: 
	באצייכנט דעם קעסטל אויב איר ווילט עס זאל שטיין Veteran וועטעראן אויפן פארנט פון אייער בילד דאקומענט: Off
	באצייכנט דעם קעסטל צו מאכן א פרייוויליגע $1 ביישטייערונג צו די Life: 
	: 
	: 
	Pass It On טראסט פאנד פאר גלידער און טישו שענקונג פארשונג און אוטריטש: 
	 אייער סך הכל טראנזאקשן פרייז וועט אריינרעכענען דעם דאלער: Off




	וואלט איר געוואלט מען זאל אייך צולייגן צום Donate Life רעגיסטרי: Off
	שענקער צושטימונג דאטום: 
	אויב איר זענט נישט רעגיסטרירט צו שטימען וואו איר וואוינט יעצט ווילט איר זיך איינגעבן צו רעגיסטרירן: Off
	אויב איר וועלט אויס זיך נישט צו רעגיסטרירן קענט איר דאס טון דורך באצייכענען די ניין  קעסטל און די פריער-דערמאנטע בענעפיטן וועלן פארלוירן ווערן: Off
	איז אייער דרייווער לייסענס לערנער פערמיט אדער פריווילעגיע צו דרייוון א מאטאר וויהיקל געווארן סוספענדירט צוריקגעצויגן אדער אנולירט אדער איז אייער אפליקאציע פאר א לייסענס אפגעווארפן געווארן אין דעם סטעיט אדער ערגעץ אנדערש אינעם נאמען וואס איר האט צוגעשטעלט אויף דעם פארם אדער סיי וועלכע אנדערע נאמען: Off
	אויב יא איז אייער לייסענס פערמיט אדער פריווילעגיע צוריקגעשטעלט געווארן אדער איז אייער אפליקאציע באשטעטיגט געווארן: Off
	האט איר באקומען באהאנדלונג טוט איר יעצט באקומען באהאנדלונג אדער נעמט איר מעדיצין פאר סיי וועלכע צושטאנד וואס פירט צו פארלוסט פון באוואוסטזיין צום ביישפיל א קאנוואלסיוו דיסארדער עפילעפסי חלשות אדער קאפ שווינדל אדער א הארץ צושטאנד: Off
	דארפט איר א הירינג עיד אוןאדער פול וויו שפיגל כדי צו דרייוון א מאטאר וויהיקל: Off
	האט איר פארלוירן די באנוץ פון א פוס ארעם האנט אדער אויג: Off
	אויב דארפט איר באנייען אייער דרייווער לייסענס און איר האט געצייכענט יא האט דאס פאסירט זייט אייער לעצטע דרייווער לייסענס: Off
	אויב איר האט געצייכנט ניין ביי 4א איז אייער צושטאנד ערגער געווארן זייט אייער לעצטע דרייווער לייסענס: Off
	זענט איר א בירגער פון די : 
	U: 
	S: Off


	וועט איר זיין 18 יאר אלט אדער עלטער אויף אדער פאר וואלן טאג: Off
	אויב איר זענט ווייניגסטענס 16 יאר אלט און פארשטייט אז איר מוזט זיין 18 יאר אלט אויף אדער פאר וואלן טאג און אז ביז איר ווערט אכצן ביים צייט פון אזא וואל וועט אייער רעגיסטראציע אנגעצייכנט ווערן אלס פּענדינג און איר וועט קענען נישט שטימען אין קיין וואלן: Off
	האט איר שוין אמאל געשטימט: Off
	וועלכע יאר: 
	אייער נאמען איז געווען: 
	אייער אדרעס איז געווען: 
	אייער סטעיט אדער ניו יארק סטעיט קאונטי איז געווען: 
	נאך אינפארמאציע פרייוויליג אימעיל: 
	נאך אינפארמאציע פרייוויליג טעלעפאן נומער: 
	איך וויל זיך איינשרייבן אין פאליטישע פארטיי: Off
	איך וויל זיך איינשרייבן אין פאליטישע פארטיי אנדערע: 
	אפידעיוויט דאטום: 
	reset clear: 
	יעצטיגע דאקומענט: Off
	גאנצע ערשטע נאמען: 
	דרוקט נאמען דא: 
	גאנצע לעצטע נאמען: 
	דיין נאָמען ווי עס איז ארויס אויף דיין קראַנט ניו יארק סטעיט קאַרד שייַן דריווערס דערלויבעניש לערנערז דערלויבעניש אָדער ניט-דריווערס: 
	ID נומער פארלאנגט אויף ניו יארק סטעיט דריווערס דערלויבעניש לערנערז דערלויבן אָדער ניט-שאָפער שייַן קאָרט פארלאנגט: 
	דאטום מאנאט: []
	דאטום טאג: []
	דאטום יאר: 


