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 .ID-82 אדער ID-44און קענט נישט צושטעלן גענוג באווייזן פון די  יאר אלט 21אונטער  נוצט דעם פארם אויב איר זענט

 אדער בארייכערטע דאקומענטן. IDבאווייז פון וואוינארט איז פארלאנגט מיט אלע דרייווערס פערמיטס און לייסענסעס, עכטע 

  יאר אלט און געבט איין פאר אן עכטע  21א מענטש וואס איז אונטערID געלייגטע דאקומענט אדער א בארייכערטע דאקומענט, מוז אריינגעבן א צו

לעקטירט די זעלבע באווייז פון וואוינארט וואס איז אין זייער נאמען, אדער אין די נאמען פון די עלטערן אדער גארדיאן מיט דעם סטעיטמענט וואס רעפ

 אדרעס.

 דענטיטעט, וואוינארט, אדער ביידע דורך נאכפאלגן די פאלגענדע שריט:אייער עלטערן אדער גארדיאן קען באשטעטיגן אייער אי

 .איר מוזט ברענגען אייער עלטערן אדער גארדיאן מיט אייך צו די מאטאר וויהיקל אפיס ווען איר נוצט דעם פארם 

 טיוו אויפן ארט.אייער עלטערן אדער גארדיאן מוזן אויספולן די אינפארמאציע אונטן מיט א מאטאר וויהיקל רעפרעזענטא 

 דרייווער -איר מוזט צושטעלן באווייז פון אייער געבורט דאטום מיט דעם פארם. אויב איר געבט איין פאר א לייסענס, פערמיט, אדער נאנ

 .ID-44אידענטיפיקאציע קארט, מוזט איר אויך נאכקומען די סאושעל סעקיוריטי פאדערונגען אויף פארם 

 וז צושטעלן א מינגעגעבן צו באשטעטיגן די אידענטיטעט פון אייער עלטערן אדער גארדיאן. אייער עלטערן אדער גארדיאן דאקומענטאציע מוז ווערן ארי

ענטיפיקאציע קארט אדער נאכקומען די אידענטיטעט דרייווער איד-גילטיגע ניו יארק סטעיט דרייווער לייסענס, א לערנער פערמיט אדער א נאנ

 .ID-44פאדערונגען אויף פארם 

 שרייבט נישט אונטער דעם דאקומענט ביז איר זענט מיט א מאטאר וויהיקל רעפרעזענטאטיוו. :וויכטיג 
 

 באשטעטיגונג
  באשטעטיג אלס די עלטערן/לעגאלע  ,___________________________________________________________________________ ,איך

 

 

 וואס וואוינט אויף ,_____________________________________________________________________________ גארדיאן פון

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

באקומען אדער אז דאס איז די אפליקאנט'ס פולע נאמען און אז די אפליקאנט וואוינט אויף די אדרעס אויבן. אויף ווי ווייט איך ווייס, זי/ער האט נישט 

ר אידענטיפיקאציע קארט, אדער דרייווער לייסענס אין סיי וועלכע  אנדערע נאמען. איך פארשטיי אז מאכן א דרייווע-איינגעגעבן פאר א לערנער פערמיט, נאנ

 פאלשע דערקלערונג, אדער אריינגעבן סיי וועלכע דאקומענטן וואס איז פאלש, קען ווערן באשטראפט אלס א קרימינאלע פארברעכן.

 

  _____________________________________________________________________  Xעלטערן/גארדיאן שרייבט אונטער דא  

 

  ________________________________________________________________________________ עלטערן/גארדיאן דרוקט נאמען דא: 

 

  ________________________________________ קארטל:  IDרייווער ד-אידענטיפיקאציע נומער פון דרייווער לייסענס, לערנער פערמיט אדער נאן

 

 דרוקט אייער 

  ____________________________________________________________________________________  פאסט אדרעס

  

   

 

 שרייבט נישט אונטער דעם דאקומענט ביז איר זענט מיט א מאטאר וויהיקל רעפרעזענטאטיוו. :וויכטיג
 

נט אונטערשריפט ּפליקא    ______________________________________________________________  X                      א 
 

 

 

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 :  
 

 

 )גאנצע נאמען פון עלטערן/גארדיאן(

 )גאנצע נאמען פון אפליקאנט(

 )אדרעס(

reset/clear
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