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الوصي/ولي األمر يكمله أو محل اإلقامة /بيان الهوية و

dmv.ny.gov

.ID-82أو النموذج  ID-44وال تستطيع تقديم إثباتات كافية سواء من النموذج       عام ا 21دون سن استخدم هذا النموذج إذا كنت 

 .إثبات محل اإلقامة مطلوب مع جميع تصاريح ورخص القيادة أو وثائق الهوية الفعلية أو الوثائق المحسنة

  عام ا ممن يتقدمون بطلب للحصول على وثيقة هوية فعلية أو وثيقة محسنة، فيجب عليهم تقديم إثبات إضافي لمحل اإلقامة باسمهم أو  21بالنسبة لألشخاص دون سن                                                                                                                      

ا فيهباسم ولي األمر  .                                                     أو الوصي مع هذا البيان، ويكون نفس العنوان مذكور 

:                                                                                                        يمكن لولي أمرك أو الوصي عليك التصديق على هويتك أو محل إقامتك أو كليهما مع ا من خالل اتباع الخطوات التالية

 يجب عليك اصطحاب ولي أمرك أو الوصي عليك إلى مكتب إدارة المركبات اآللية عندما تستخدم هذا النموذج. 

 يجب على ولي أمرك أو الوصي عليك إكمال المعلومات الواردة أدناه في وجود أحد ممثلي إدارة المركبات اآللية.

 إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على رخصة أو تصريح أو بطاقة هوية لغير السائقين، فيجب عليك أيض ا . يجب عليك تقديم إثبات لتاريخ ميالدك مع هذا النموذج                                                                                         

.ID-44استيفاء شرط الضمان االجتماعي الوارد في النموذج 

 من والية نيويورك أو تصريح ويجب على ولي أمرك أو الوصي عليك تقديم رخصة قيادة سارية صادرة . يجب تقديم وثائق إلثبات هوية ولي أمرك أو الوصي عليك

.ID-44تعلم القيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين، أو استيفاء شروط إثبات الهوية الواردة في النموذج 

 ال توقع هذا النموذج إال ومعك أحد ممثلي إدارة المركبات اآللية: مهم.

إقرار
الوصي /، بصفتي ولي األمر__________________________________________________________________________أقر أنا، 

، المقيم في_____________________________________________________________________________القانوني لـ 

______________________________________________________________________________________________

وإلى حد علمي، فإنه لم يحصل على أو يتقدم بطلب للحصول على تصريح تعلم . بأن هذا هو االسم الكامل لمقدم الطلب وبأن مقدم الطلب يقيم في العنوان المذكور أعاله
                                                                                           أدرك أن اإلدالء ببيانات زائفة أو تقديم أي وثائق داعمة زائفة قد ي عاق ب عليه القانون باعتباره . سائقين أو رخصة قيادة تحت أي اسم آخرقيادة أو بطاقة هوية لغير ال

 .مخالفة جنائية

 ___________________________________________________________________________  Xالوصي /سطر توقيع ولي األمر

: الوصي بأحرف واضحة/سطر كتابة اسم ولي األمر

: رخصة القيادة أو تصريح تعلم القيادة أو بطاقة هوية غير السائقينرقم تعريف الهوية الوارد في 

اكتب عنوانك البريدي 

 _________________________________________________________________________________  بأحرف واضحة

 _________________________________________________________________________________ 

 .ال توقع هذا النموذج إال ومعك أحد ممثلي إدارة المركبات اآللية: مهم

 ____________________________________________________________________  Xتوقيع مقدم الطلب 

OFFICE USE ONLY 

Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian: 

 Birth Certificate  NYS Photo Document  DHS Document(s)  Major Credit Card 

 Foreign Passport  US Passport  Utility Bill  Social Security Card  ATM Card 

 Other :
 ___________________________________________________________________________________________ 

Signature of Person Accepting Proof X  ___________________________________  Date : ____________________

 (الوصي/الكامل لولي األمراالسم )

(االسم الكامل لمقدم الطلب)

(العنوان)

إعادة تعیین / مسح
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