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 וויכטיגע אינפארמאציע וועגן לערנער'ס פערמיטס

 

נגט צו האבן זיכערהייט די ניו יארק סטעיט געזעץ פארלאנגט פון דרייווערס צו נוצן זיכערהייט באווארענונגען ווען מען דרייווט סיי וועלכע קאר וואס איז פארלא

יר נוצן א זיכערהייט באווארענונג )א לערנער פערמיט, דארף יעדע פאסאנזש DJבאווארענונגען. ווען א קאר ווערט געדרייווט דורך א דרייווער וואס האט א קלאס 

 סיעט בעלט, א קאמבינאציע סיעט בעלט און אקסל הארנעס, א קאר סיעט פאר קינדער(.

 אויב איר האט א לערנער פערמיט, האט איר די פאלגנדע באגרעניצונגען:

 אדער עלטער  21ך אין די קאר. דער אויפזעער דרייווער מוז זיין איר מעגט נישט דרייוון די קאר נאר אויב איר האט אן אויפזעער דרייווער צוזאמען מיט איי

יק, מעג נאר דער און מוז האבן א גילטיגע דרייווערס לייסענס צו דרייוון די סארט קאר אין וואס איר זענט. אויב די קאר איז א מאטארסייקל אדער מאטאר בי

י פארן צוזאמען מיט אייך אויף די מאטארסייקל אדער מאטאר בייק, קען דער אויפזעער אויפזעער דרייווער פארן אויף עס מיט אייך. אבער, ענדערש וו

 אייך א גאנצן צייט. דרייווער צושטעלן "אלגעמיינע אינפארמאציע" דורך אייך נאכפארן און בלייבן ביז א פערטל מייל ווייט פון אייך, און האלטן אן אויג אויף

 אט ריזיקירענדע מאטריאלן.איר מעגט נישט דרייוון א קאר וואס ה 

  איר מעגט נישט דרייוון א קאר אין סיי וועלכע געגנט וואס איז דעזיגנירט דורך דיDMV .אלץ א ראוד טעסט געגנט, חוץ ווען איר נעמט א ראוד טעסט 

 :איר מעגט נישט דרייוון א קאר אויף די פאלגנדע גאסן 

 סיטי סיי וועלכע גאס וואס איז אין א פארק אין ניו יארק 

 סיי וועלכע בריק אדער טונעל אין ניו יארק סיטי וואס איז אונטער די יוריסדיקציע פון די טרייבארא בריק און טונעל אויטאריטעט 

 פאלגנדע פארקוועיס אין וועסטשעסטער קאונטי: יד 

- Hutchinson River Pkwy. Cross County Pkwy -. 

- Saw Mill River Pkwy. Taconic State Pkwy -. 

 DJחוץ די צוימונגען וואס ווערט אויסגערעכנט אויבן, גייען אויך אן די פאלגנדע צוימונגען פאר סיי וועלכע מענטש וואס האט א קלאס 
 לערנער פערמיט: MJאדער 

  ט אן אויב דער אויפזעער יאר אלט וואס איז נישט א פאמיליע מיטגליד איז ערלויבט אין די קאר. דאס גייט ניש 21פאסאנזשיר אונטער  1נישט מער ווי

 דרייווער איז אן עלטערן, היטער, דרייווער עדיוקעישאן לערער אדער דרייווינג סקול אינסטרוקטער.

 .קיין שום פאסאנזשיר איז נישט ערלויבט צו זיצן אין די זיץ אין פארנט, חוץ דער אויפזעער דרייווער 

  וערט אויסגערעכנט אין די טאוול אונטן, מוזט איר אויספאלגן די געזעצן וואס ווערן געשילדערט פאר געגנטער וואס ו 3אויב איר דרייווט אין איינע פון די

 יעדע געגנט:

 

 ניו יארק סיטי

 באראס( 5)אלע 

 לאנג איילענד

 )נאסא & סאפאלק(

 אפסטעיט ניו יארק

 )אלע אנדערע קאונטיס(

 ביינאכט 9אינדערפרי ביז  5 ביינאכט 9אינדערפרי ביז  5 ביינאכט 9אינדערפרי ביז  5

איר מעגט נאר דרייוון ווען איר זענט אין א קאר מיט 

דאפלטע קאנטראלס )אן אינסטרוקטער'ס ברעיק( און 

ווען איר ווערט באגלייט דורך אן עלטערן, היטער, א 

מענטש אין פלאץ פון עלטערן, דרייווער עדיוקעישאן 

וואס איז לערער, אדער א דרייווינג סקול אינסטרוקטער 

יאר און עלטער און האט א גילטיגע דרייווער  21

 לייסענס צו דרייוון די סארט קאר אין וואס איר זענט.

איר מעגט נאר דרייוון ווען איר ווערט 

באגלייט דורך אן עלטערן, היטער, א 

מענטש אין פלאץ פון עלטערן, דרייווער 

עדיוקעישאן לערער, אדער א דרייווינג 

יאר און  21טער וואס איז סקול אינסטרוק

עלטער און האט א גילטיגע דרייווער 

לייסענס צו דרייוון די סארט קאר אין וואס 

 איר זענט.

איר מעגט נאר דרייוון ווען איר ווערט באגלייט דורך 

יאר און עלטער און האט א  21איינער וואס איז 

גילטיגע דרייווער לייסענס צו דרייוון די סארט קאר 

 איר זענט.אין וואס 

 אינדערפרי 5ביינאכט ביז  9 אינדערפרי 5ביינאכט ביז  9 אינדערפרי 5ביינאכט ביז  9

אונטער סיי וועלכע  איר טארט נישט דרייוון

 אומשטענדן.

אונטער סיי  איר טארט נישט דרייוון

 וועלכע אומשטענדן.

איר מעגט נאר דרייוון ווען איר ווערט באגלייט דורך 

היטער, א מענטש אין פלאץ פון אן עלטערן, 

עלטערן, דרייווער עדיוקעישאן לערער, אדער א 

יאר און  21דרייווינג סקול אינסטרוקטער וואס איז 

עלטער און האט א גילטיגע דרייווער לייסענס צו 

 דרייוון די סארט קאר אין וואס איר זענט.

https://dmv.ny.gov/
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. 1-518-402-2100, אדער דורך רופן די אויטאמאטישע ראוד טעסט סקעדשועלן סיסטעם אויף dmv.ny.gov/roadtestאיר קענט סקעדשועלן אייער ראוד טעסט ביי 

די קלאס פארענדיגונג סערטיפיקאציע נומער אויף די  אוןער לערנער פערמיט אדער לייסענס, נומער פון איי IDציפערן  9איר וועט ווערן געבעטן צו צושטעלן די 

שעה הייוועי זיכערהייט קלאס אדער דרייווער עדיוקעישאן קלאס. אויב איר זענט א קאמערציאלע -5סערטיפיקאט וואס איר האט באקומען ווען איר האט פארענדיגט די 

עט איר ווערן געבעטן צו געבן די נומער וואס געפונט זיך אויף די רעסיט וואס איר האט באקומען ווען איר האט געצאלט פאר די סקילס דרייווער לייסענס אפליקאנט, וו

 טעסט אויסגאבן.

שעה  50 מוזט איר האבן א מינימום פוןפאר איר נעמט די ראוד טעסט, לערנער פערמיט:  MJאדער  DJמעלדונג פאר אלע מענטשן וואס האבן א קלאס 

. איר מוזט מיטברענגען צו די ראוד טעסט אן שעה פון דרייוון נאכן זון אונטערגאנג 15דרייוון פראקטיצירונג אונטער אויפזיכט וואס רעכנט אריין כאטש 

ן אדער היטער. איר קענט )סערטיפיקאציע פון דרייוון אונטער אויפזיכט( וואס האט די אונטערשריפט פון אייער עלטער MV-262פארם  DMVאויסגעפולטע 

 רופן צענטער און בעטן די פארם. DMVאפיס, אדער קענט איר רופן א  DMVאדער אין סיי וועלכע  dmv.ny.govבאקומען די פארם ביי 

 CDL, אויב איר געבט זיך איין פאר א 2022, 7אין קראפט אום פעברואר (: CLPמעלדונג פאר אלע מענטשן וואס האבן א קאמערציאלע לערנער פערמיט )

-ענדיגן ענטרידי ערשטע מאל אדער איר לייגט צו א ריזיקירענדע מאטריאלן )האזמאט(, פאסאנזשיר, אדער שולע באס ענדארסירונג די ערשטע מאל, דארפט איר 

ווערט פארלאנגט פארן נעמען די ריזיקירענדע מאטריאלן  ELDTזיקירענדע מאטריאלן ראוד טעסט. רי CDL( פארן נעמען א ELDTלעוועל טרענירונג )

 . https://tpr.fmcsa.dot.govטרענירונג פראוויידער רעגיסטרי  FMCSAוויסנשאפט טעסט. די טרענירונג פראוויידער מוז זיין רעגיסטרירט ביי די 

 פארלאנג. ELDTפאר מער אינפארמאציע וועגן ד  faq-training-driver-level-ers/entrydriv-https://dmv.ny.gov/commercialFAQ -ELDTגייט צו 

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
https://dmv.ny.gov/
https://tpr.fmcsa.dot.gov/
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq
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