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كیفیة التقدم للحصول على تصریح وقوف السیارات أو لوحات ترخیص لألشخاص الذین  

 یعانون من إعاقات شدیدة
dmv.ny.gov 

 تعلیمات عامة
أنت مؤھل للحصول على تصریح خاص لوقوف السیارات أو لوحات ترخیص إذا كنت من سكان والیة . 3من ھذه الحزمة قبل إكمال الطلب في الصفحة  2و 1یرجى قراءة الصفحتین 

قد یتم . من ھذه الحزمة 3، انظر الجزء الثاني من الطلب في الصفحة اإلعاقات لھذهللحصول على وصف . إمكانیة التنقلالشدیدة التي تعیق  اإلعاقاتنیویورك ولدیك واحدة أو أكثر من 
. أن تكون سائقًا أو مالًكا مسجالً للمركبة للحصول على تصریح وقوف السیارات یتعینال  .تصدر باسم الشخص صاحب اإلعاقةالتصاریح . إصدار تصریح وقوف إما إلعاقة دائمة أو مؤقتة

 .ھم إعاقة شدیدة الحصول على تصاریح، وكذلك األشخاص المكفوفین بشكل مثبت قانونًایحق لألطفال في أي عمر ممن لدی
 :تصریح وقوف السیاراتللحصول على للتقدم بطلب  )1

)a(  فاطلب من طبیب أو طبیب العظام أو مساعد الطبیب أو ممرض ممارس أو طبیب طب األقدام إعاقة دائمةإذا كان لدیك . 3امأل الجزء األول من الطلب في الصفحة ،
إذا كان لدیك . إلیك إرجاع النموذجفي الجزء الثاني من نموذج الطلب و" لإلعاقة الدائمة"، ملء شھادة التصدیق الطبي )للعمى(أو طبیب العیون ) لإلعاقات المتعلقة بالقدم(

إرجاع في الجزء الثاني من نموذج الطلب و" اإلعاقة المؤقتة"استخدام جھاز مساعد، فاطلب من طبیب أو طبیب العظام ملء قسم شھادة التصدیق الطبي تتطلب  إعاقة مؤقتة
إذا كان لدیك إعاقة واضحة یمكن إذا كنت تعاني من إعاقة دائمة، فقد یتم التنازل عن الحاجة إلى شھادة التصدیق الطبي من قبل الوكیل المصدر : مالحظة. النموذج إلیك

 .لوحات ترخیص لألشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة بالفعلإذا كان لدیك  أو) مثل فقدان ساق(التعرف علیھا بصریًا 
)b( ال ترسل طلبك إلى إدارة المركبات اآللیة . یجب أن تأخذ طلبك المكتمل إلى الوكیل المصدر المعین للمدینة أو البلدة أو القریة التي تعیش فیھا)DMV (-  ال تصدر إدارة

DMV إذا كان لدیك رخصة قیادة أو بطاقة ھویة لغیر السائقین صادرة عن إدارة  .تصاریح وقوف السیاراتDMV  بوالیة نیویورك، فیجب علیك إظھار المستند إلى الوكیل
ة أرقام من الرقم المكون من تسعة أرقام والمطبوع على رخصتك أو بطاقة الھویة لغیر السائقین لمساعدة سلطات سیكتب الوكیل المصدر على تصریحك آخر ثالث. المصدر

 DMVلست مطالبًا بالحصول على رخصة قیادة أو ھویة غیر السائقین الصادرة عن . إنفاذ القانون على تحدید حامل التصریح الفعلي والمساعدة في الحد من إساءة االستخدام
إذا كنت مقیًما في مدینة نیویورك، فلن یتم إصدار تصریح لك ما لم تقم بتضمین نسخة (الیة نیویورك من أجل الحصول على تصریح، ما لم تكن مقیًما في مدینة نیویورك بو

 ).من رخصة القیادة أو بطاقة الھویة لغیر السائقین مع طلب التصریح
إذا كنت مقیًما في مدینة نیویورك وتحتاج إلى تصریح، فیجب علیك إرسال . تصاریح لسكان مدینة نیویورك) NYC DOT(تصدر إدارة النقل بمدینة نیویورك  - نیویورك مدینة سكان
، على العنوان  NYC Department of Transportation, Permits and Customer Serviceنسخة من رخصة القیادة أو بطاقة الھویة لغیر السائقین إلى  وطلبك 
إذا لم تقدم  .للحصول على مزید من المعلومات 3100-433 (718)اتصل بالرقم .  Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101-3045 30-30 :التالي

إذا كانت لدیك لوحات لألشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة، فأكمل الجزء  .لك تصریًحا NYC DOTنسخة من رخصة القیادة أو بطاقة الھویة لغیر السائقین مع طلبك، فلن تصدر 
یرجى قراءة المعلومات . إذا كانت لدیك لوحات مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة، فقم بإرفاق صورة من لوحتك تظھر رمز الوصول الدولي. األول وأرفق نسخة من تسجیلك

 .2في الصفحة " وركوقوف السیارات في مدینة نیوی"الھامة حول 
 .لمعرفة مكان التقدم للحصول على تصریح) مكتب مقاطعة ناسو للمعاقین جسدیًا( )516 (227-7399اتصل بالرقم  - ناسو مقاطعة سكان
یصدر معظم كتبة المدینة أو البلدة أو . التصاریحاتصل بالمدینة أو البلدة أو قاعة القریة المحلیة لمعرفة مكان أقرب وكیل یصدر  - نیویورك والیة في اآلخرین المقیمین جمیع

، لكن لدى بعض الوكالء نموذج طلب خاص بھم، وال یصدر جمیع الوكالء تصاریح لإلعاقات MV-664.1یقبل معظم الوكالء النموذج  .القرى وبعض أقسام الشرطة التصاریح
 .المؤقتة

 :لوحات ترخیصللتقدم للحصول على  )2
)a(  دائمةإعاقتك یجب أن تكون. 
)b(  عاًما حتى یتم تسجیل مركبة باسمك 16یجب أال یقل عمرك عن . مسجلة لصاحب اإلعاقةیجب أن تكون المركبة التي ستستخدم علیھا اللوحات الخاصة. 
)c(  یجب أن یمأل طبیب أو طبیب عظام أو مساعد طبیب أو ممرض ممارس أو طبیب طب القدم . 3امأل الجزء األول من الطلب في الصفحة)أو طبیب ) لإلعاقات المتعلقة بالقدم

قد یتم التنازل عن الحاجة إلى شھادة التصدیق : مالحظة. إلیك إعادة النموذجفي الجزء الثاني من نموذج الطلب و" لإلعاقة الدائمة"قسم شھادة التصدیق الطبي  )للعمى(عیون 
) أزرق(إذا كان لدیك تصریح وقوف دائم  أو) مثل فقدان ساق(الطبي من قبل مكتب المركبات اآللیة إذا كنت معاقًا دائًما ولدیك إعاقة واضحة یمكن التعرف علیھا بصریًا 

لء الجزء األول من الطلب وإرفاق نسخة من طلب التصریح تظھر شھادة التصدیق الطبي أو بیان یجب على حاملي التصریح إحضار التصریح معھم، وكذلك م. للمعاقین
 .الطبیب

)d(  أحضر الطلب المكتمل معك. الحصول على اللوحات من أي مكتب للمركبات اآللیةیمكنك. 
 .ق دلیل على إعاقتكلتسجیل سیارتك ألول مرة، یجب علیك تقدیم جمیع العناصر المطلوبة للتسجیل األصلي وإرفا -
 ودفع) MV-82النموذج (یجب علیك ملء طلب التسجیل . إذا كانت لدیك لوحات في سیارتك، فأحضرھا معك الستبدالھا بلوحات لألشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة -

 ).ISA(دوالًرا للوحات الجدیدة التي تظھر رمز الوصول الدولي  25.00
 .دوالًرا أمریكیًا 3.75إذا تم إجراء ھذه المعاملة في أي وقت بخالف وقت تجدید تسجیل السیارة، فسیتعین علیك دفع رسوم معامالت إضافیة بقیمة  -
 تصل بالرقمللحصول على المعلومات، ا. تتوفر اللوحات المخصصة مع رمز الوصول الدولي من مكتب اللوحات المخصصة التابع إلدارة المركبات اآللیة -

(518) 402-4838.  
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 استخدام لوحات الترخیص وتصاریح وقوف السیارات

  ال یمكن لألشخاص غیر المعاقین  .فقط عندما یركب الشخص المعاق السیارة أو یقودھایمكن استخدام اللوحات والتصاریح للوقوف في أماكن وقوف السیارات المحجوزة
ذه األماكن استخدام تصریح وقوف السیارات أو اللوحات الخاصة لركن السیارات في مكان محجوز؛ األشخاص الذین یوقفون سیاراتھم بشكل غیر قانوني في ھ

دوالًرا  150إلى  75دوالًرا للمخالفة األولى، و 75إلى  50من قانون المركبات والمرور التابع لوالیة نیویورك ویمكن تغریمھم من  c(4)-1203ینتھكون المادة 
أي شخص ینتھك أو یسيء استخدام أي تصریح وقوف سیارات أو لوحات . یمكن للبلدیات فرض غرامات أعلى. للمخالفة الثانیة التي تُرتكب في غضون عامین

 .الترخیص للمعاقین قد یتعرض إللغاء التصریح أو لوحات الترخیص

 من المرآة عند قیادة السیارة إزالتھا، ولكن یجب متوقفةعندما تكون السیارة  یجب تعلیقھا من مرآة الرؤیة الخلفیةقوف السیارات تصاریح و. 

 ومع ذلك، فإن استخدام . بشكل عام، اللوحات والتصاریح صالحة في كل مكان في والیة نیویورك في أماكن وقوف السیارات المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
اللوحات والتصاریح . اللوحات أو التصریح ال یعفیك من لوائح أو رسوم وقوف السیارات الحكومیة أو المحلیة أو شرط الحصول على إذن للوقوف في منطقة معینة

كالة المركبات في المكان الذي إذا كنت ستسافر خارج نیویورك، فتحقق من الشرطة أو و. صالحة أیًضا في معظم الوالیات واألقالیم والبلدان األجنبیة األخرى
 .ستتواجد فیھ للتأكد من قبول تصریحك أو لوحتك

 یتم وضع ھذه . یجب تمییز أماكن وقوف السیارات المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالفتات واضحة ومثبتة بشكل دائم ومرتفعة تعرض رمز الكرسي المتحرك
قد یتضمن تعیین المساحات المحجوزة استخدام خطوط أو عالمات مطلیة باللون . كان وقوف السیاراتالالفتات على ارتفاع خمسة إلى سبعة أقدام فوق سطح م

توفر ممرات . حتى لو كان لدیك تصریح أو لوحاتال تركن سیارتك في ممر الوصول المخطط بجوار األماكن المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة . األزرق
 .راسي المتحركة والمركبات األخرى المجھزة خصیًصا لالنتقال بأمان من وإلى مركباتھمالوصول مساحة لألشخاص الذین یستخدمون الك

 إذا كان لدیك سؤال حول وقوف السیارات للمعاقین في شارع . تحدد البلدیات أماكن وقوف السیارات لألشخاص ذوي اإلعاقة بموجب اللوائح أو القانون المحلي
إذا كان لدیك سؤال حول مواقف السیارات المحجوزة في أي منشأة بھا موقف سیارات داخلي، فاتصل بمدیر . الطریقمعین، فاتصل بالسلطة التي تقوم بصیانة 

 .المنشأة أو مفتش المبنى المحلي

 وقوف السیارات في مدینة نیویورك 
تصریح لوحة القیادة مستطیل (تصریح مدینة ومع ذلك، تصدر المدینة . مساحات في شوارعھا لألشخاص ذوي اإلعاقة فقط) NYC(مدینة نیویورك  تخصصال 

ھذا . دون رسومیسمح لشخص یعاني من إعاقات شدیدة بالوقوف في مساحات رصیف المدینة التي ال تتوفر لمعظم المركبات، أو في األماكن القانونیة المقننة ) الشكل
 .ح والیة نیویورك، اللذین تصدرھما وزارة النقل بمدینة نیویوركیمكنك الحصول على تصریح مدینة وتصری. التصریح غیر صالح خارج مدینة نیویورك

ي المكاتب والمباني في جمیع أنحاء والیة نیویورك ومدینة نیویورك، تتوفر أماكن وقوف السیارات المحجوزة في مواقف السیارات لمراكز التسوق والموالت ومبان
 .أو تصریح الوالیة للوقوف في أماكن مخصصة في تلك المواقف الداخلیة یمكنك استخدام اللوحات الخاصة. السكنیة والحرم الجامعي

 أو اتصل على الرقم  www.nyc.gov/dotعلى الویب  NYC DOTلمزید من المعلومات أو للحصول على طلب تصریح، یمكنك زیارة موقع 
 :على NYC DOTیمكنك أیًضا االتصال بـ . 433-3100 (718)

NYC Department of Transportation 
Permits and Customer Service 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101-3045 

 اإلعفاءات من رسوم مواقف السیارات المقننة 
معینة تحد من قدرتك على الوصول إلى المواقف المقننة أو دفع الرسوم، فقد تكون مؤھالً للحصول على إعفاء إذا كنت تعاني من إعاقة مرتبطة بالتنقل وإعاقة شدیدة 

ة یسمح اإلعفاء من رسوم مواقف السیارات المقننة لحاملھا بالوقوف في مكان لوقوف السیارات مقننًا في أي مدینة أو بلدة أو قریة في والی. من رسوم الوقوف المقننة
طلب اإلعفاء من رسوم وقوف السیارات المقننة ( MV-664.1MPلمزید من المعلومات، راجع النموذجین . دون دفع الرسوم) باستثناء مدینة نیویورك( نیویورك

المصدر المحلي تتوفر ھذه النماذج من خالل الوكیل ). معلومات اإلعفاء من رسوم مواقف السیارات المقننة( MV-664.2MPو) لألشخاص ذوي اإلعاقات الشدیدة
 .dmv.ny.govعلى  DMVوھي متاحة أیًضا على موقع 

  

http://www.nyc.gov/dot
https://dmv.ny.gov/
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طلب تصریح وقوف السیارات أو لوحات ترخیص لألشخاص   
 ذوي اإلعاقة الشدیدة

في المدینة ) البلدیة المحلیة(إذا تقدمت بطلب للحصول على تصریح وقوف، فخذ الطلب المكتمل إلى الوكیل المصدر . من ھذه الحزمة قبل إكمال ھذا الطلب 2و 1یرجى قراءة الصفحتین 
  .ال تصدر تصاریح وقوف السیارات DMVإدارة ال ترسل طلبك إلى إدارة المركبات ألن أو البلدة أو القریة التي تعیش فیھا؛ 

 

 .)الرجاء الكتابة بأحرف واضحة والتوقیع بجوار السھم( —معلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة  1 الجزء
 رقم الھاتف الحرف األول من االسم األوسط   االسم األول    االسم األخیر

) ( 
 الرمز البریدي  الوالیة  المدینة رقم الشقة     الرقم والشارع: العنوان

    الجنس تاریخ الوالدة
 .)التقدم إلى الوكیل المصدر المحلي(تصریح وقوف السیارات  .) DMVالتقدم إلى إدارة (لوحات الترخیص  : أود

 X أنثى ذكر
 ھل لدیك لوحات ترخیص ألشخاص ذوي اإلعاقة؟

  رقم لوحة سیارتي ھو -نعم:  ال 
إذا كان لدیك تصریح والیة نیویورك، فقم بكتابة رقم التصریح . لغیر السائقینأرفق نسخة من رخصة القیادة أو بطاقة الھویة  -سكان مدینة نیویورك 

 :بأحرف واضحة ھنا

 قبل التوقیع 4اقرأ المالحظة الواردة في الصفحة 
X    

 )التاریخ(  .عالقتك بالشخص صاحب اإلعاقة بعد توقیعكعند التوقیع بواسطة أحد الوالدین أو الوصي، یرجى كتابة  —) توقیع الشخص صاحب اإلعاقة أو توقیع ولي األمر أو الوصي( 
 

 

 التصدیق الطبي 2الجزء 
 أو طیبب عیون ) ، لإلعاقات المتعلقة بالقدمDPM(بیب عظام أو مساعد طبیب أو ممرض ممارس أو طبیب طب األقدام یمكن اعتمادھا من قبل طبیب أو طاإلعاقات الدائمة : مالحظة

)ODیمكن اعتمادھا فقط من قبل طبیب أو طبیب عظام ,المؤقتةاإلعاقات ). ، للعمى. 
 :التي تصف اإلعاقة، وامأل التشخیص) المربعات(ضع عالمة في المربع 

 سبیل المثال ال الحصر، الدعامة أو تتضمن أمثلة األجھزة المساعدة، على . جھاز مساعدة عاجز مؤقتًا عن التنقل دون مساعدة منالشخص صاحب اإلعاقة المؤقتة ھو أي شخص : اإلعاقة المؤقتة
 .یتم إصدار التصاریح المؤقتة لمدة ستة أشھر أو أقل بغض النظر عن تاریخ االستشفاء المتوقع: ھام. العصا أو العكاز أو الجھاز التعویضي أو شخص آخر أو كرسي متحرك أو مشایة

  :التشخیص  :تاریخ االستشفاء المتوقع

  المطلوب؟ما ھو الجھاز المساعد 
 

 

 یعاني من واحد أو أكثر من الحاالت أو اإلعاقات أو الظروف الدائمة المذكورة أدناه، والتي تحد من حركتھ ھو أي شخص" شدید اإلعاقة"الشخص : اإلعاقة الدائمة. 
 :یُرجى وضع عالمة على جمیع الحاالت التي تنطبق   :التشخیص

  استخدام األكسجین المحمول  العمى المثبت قانونًا  استخدام محدود أو معدوم لساق واحدة أو كالھما  قدم دون توقف 200العجز عن السیر لمسافة 
  الخلل الوظیفي العصبي العضلي الذي یحد بشدة من الحركة معاییر جمعیة القلب األمریكیة. (حالة قلبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة( 
 غایة على المشي بسبب حالة التھاب في المفاصل أو الجھاز العصبي أو العظامالقدرة المحدودة لل 
  لمدة ثانیة واحدة، عند قیاس) التنفسي(التقیید الناتج عن مرض رئوي لدرجة أن حجم الزفیر القسري 

 غرفة أثناء الراحةزئبق من ھواء ال/التنفس، یكون أقل من لتر واحد، أو أن ضغط األكسجین الشریاني یكون أقل من ستین مم
 سائل النقل العام وتمنع الشخص وجود إعاقة جسدیة أو عقلیة أو حالة غیر مذكورة أعاله والتي تشكل درجة متساویة من اإلعاقة، والتي تفرض مشقة غیر عادیة في استخدام و 

 .من التنقل دون صعوبة كبیرة
 .الوظیفياشرح أدناه كیف تحد ھذه اإلعاقة من التنقل 

 
 

 

 

 رقم الرخصة المھنیة طبیب العیون/الممرض الممارس/مساعد الطبیب/طبیب طب األقدام/طبیب العظام/اسم الطبیب

 رقم الھاتف طبیب العیون /الممرض الممارس/مساعد الطبیب/طبیب طب األقدام/طبیب العظام/عنوان الطبیب
) ( 

 قبل التوقیع 4اقرأ المالحظة الواردة في الصفحة 
X    
 )التاریخ(  ) طبیب العیون/الممرض الممارس/مساعد الطبیب/طبیب طب األقدام/طبیب العظام/توقیع الطبیب( 

 

 

 )الستخدام الوكیل المصدر فقط(الجزء الثالث تقدیم المعلومات 
 

 أزرق  تاریخ انتھاء السریان  :تاریخ اإلصدار  تصریح وقوف السیارات أحمر:  
 أول  بطاقة الھویة لوالیة نیویورك/أرقام من رخصة القیادة 9رقم مكون من  ثاني   
 مرفوض  السبب ملغي:    

 )التاریخ(     
X    
 )البلدیة(  )الوكیل المصدر( 

 

 

 

 یرجى 
 الثقب عندالقطع 

  2و 1واحتفظ بالصفحتین 
 .لمعلوماتك
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 األخصائیین الطبینوللعمالء مالحظة 

وفقًا لقانون المركبات والمرور في والیة نیویورك وقانون العقوبات، فإن اإلدالء ببیان كاذب أو تقدیم معلومات خاطئة عن 
ھذه  ).جنایة أو جنحة(طلب تصریح وقوف السیارات أو لوحات ترخیص لشخص یعاني من إعاقات شدیدة یعتبر جریمة 

إذا كانت ھذه الجریمة تتضمن طلبًا للحصول على تصریح وقوف . مة أو بالسجن أو بكلیھماالجریمة یعاقب علیھا بالغرا
 .دوالر 1000دوالًرا و 250السیارات، فقد تؤدي الجریمة أیًضا إلى مسؤولیة دفع عقوبة مدنیة تتراوح بین 

 :الراغبین في الحصول على لوحات ترخیص أو تصریح وقوف لذوي اإلعاقة للعمالء

 :التوقیع على الجزء األول من ھذا الطلب، فإنك تقر بما یليعند 

 أن المعلومات التي تقدمھا في ھذا الطلب صحیحة؛ 

  ؛ و2المذكورة في الصفحة " استخدام لوحات الترخیص وتصاریح وقوف السیارات"أنك قد قرأت وفھمت شروط 

 أنك توافق على االمتثال لتلك الشروط. 

الذین یقدمون معلومات طبیة لدعم طلب الحصول على لوحات ترخیص، أو تصریح وقوف، لألشخاص ذوي  لطبینلألخصائیین ابالنسبة 
 :اإلعاقة

 :عند التوقیع على الجزء الثاني من ھذا الطلب، فإنك تقر بما یلي

 أن المعلومات الطبیة التي تقدمھا صحیحة وكاملة؛ و 

 ،في رأیك، مؤھل طبیًا الستالم لوحات ترخیص، أو تصریح وقوف السیارات، لألشخاص ذوي  أن الشخص المذكور في الجزء األول من الطلب
 .اإلعاقة وفقًا للمعاییر الطبیة المحددة في الجزء الثاني
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	 يمكن استخدام اللوحات والتصاريح للوقوف في أماكن وقوف السيارات المحجوزة فقط عندما يركب الشخص المعاق السيارة أو يقودها. لا يمكن للأشخاص غير المعاقين استخدام تصريح وقوف السيارات أو اللوحات الخاصة لركن السيارات في مكان محجوز؛ الأشخاص الذين يوقفون سياراته...
	 تصاريح وقوف السيارات يجب تعليقها من مرآة الرؤية الخلفية عندما تكون السيارة متوقفة، ولكن يجب إزالتها من المرآة عند قيادة السيارة.
	 بشكل عام، اللوحات والتصاريح صالحة في كل مكان في ولاية نيويورك في أماكن وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، فإن استخدام اللوحات أو التصريح لا يعفيك من لوائح أو رسوم وقوف السيارات الحكومية أو المحلية أو شرط الحصول على إذن للوقوف في منط...
	 يجب تمييز أماكن وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بلافتات واضحة ومثبتة بشكل دائم ومرتفعة تعرض رمز الكرسي المتحرك. يتم وضع هذه اللافتات على ارتفاع خمسة إلى سبعة أقدام فوق سطح مكان وقوف السيارات. قد يتضمن تعيين المساحات المحجوزة استخدام خطوط أ...
	 تحدد البلديات أماكن وقوف السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب اللوائح أو القانون المحلي. إذا كان لديك سؤال حول وقوف السيارات للمعاقين في شارع معين، فاتصل بالسلطة التي تقوم بصيانة الطريق. إذا كان لديك سؤال حول مواقف السيارات المحجوزة في أي منشأة بها مو...
	 وقوف السيارات في مدينة نيويورك
	 الإعفاءات من رسوم مواقف السيارات المقننة
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