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וויאזוי זיך איינצוגעבן פאר א פארקינג פערמיט אדער לייסענס פלעיטס    
 פאר מענטשן מיט שטארקע דיסאביליטיס
dmv.ny.gov 

 אלגעמיינע אנווייזונגען
. איר זענט בארעכטיגט פאר א ספעציעלע פארקינג פערמיט אדער לייסענס 3פון דעם פעקל איידער איר פולט אויס די אפליקאציע אויף בלאט  2און  1ביטע ליינט בלעטער 

די לדערונג פון . פאר א שיבאוועגונגוואס באגרעניצן אייער דיסאביליטיס פלעיטס אויב איר זענט א ניו יארק סטעיט איינוואוינער וואס האט איין אדער מער שטארקע 
פון דעם פעקל. א פארקינג פערמיט קען ווערן געגעבן פאר אדער א פערמענאנטע אדער א צייטווייליגע דיסאביליטי.  3פון די אפליקאציע אויף בלאט  2זע טייל  דיסאביליטיס

ייווער, אדער די רעגיסטרירטע אייגנטומער פון די וויהיקל, צו באקומען זיין א דר דארפט נישטאיר  געגעבן אין נאמען פון דער מענטש מיט די דיסאביליטי.פערמיטס ווערן 
 וועלכע זענען לעגאל בלינד. מענטשןא פארקינג פערמיט. קינדער פון סיי וועלכע עלטער וואס האבן א שטארקע דיסאביליטי זענען בארעכטיגט פאר פערמיטס, אזוי אויך 

 :פארקינג פערמיטזיך איינצוגעבעבן פאר א  )1
)a(  בעט א מעדיצינישע דאקטער, דאקטער פון אסטיאפאטי, פערמענאנטע דיסאביליטי. אויב איר האט א 3פון די אפליקאציע אויף בלאט  1פולט אויס טייל ,

יט) צו אויספולן די דאקטער געהילף, נורס פראקטישאנער, דאקטער פון פאדיאטריק מעדיצין (פאר דיסאביליטיס פון די פיס) אדער אפטאמעטריסט (פאר בלינדקי
צייטווייליגע . אויב איר האט א צוריקשיקן די בויגן צו אייךפון די אפליקאציע בויגן און  2"פערמענאנטע דיסאביליטי" מעדיצינישע באשטעטיגונג אפטיילונג אין טייל 

טער פון אסטיאפאטי צו אויספולן די "צייטווייליגע וואס פאדערט דאס באנוץ פון א געהילף אפאראט, בעט א מעדיצינישע דאקטער אדער דאק דיסאביליטי
. באמערקונג: אויב איר האט א פערמענאנטע צוריקשיקן די בויגן צו אייךפון די אפליקאציע בויגן און  2דיסאביליטי" מעדיצינישע באשטעטיגונג אפטיילונג אין טייל 

ענומען ווערן דורך די אגענט וואס געבט די פערמיטס אויב איר האט א באמערקבארע, דיסאביליטי, קען די פאדערונג פאר מעדיצינישע באשטעטיגונג אוועקג
 לייסענס פלעיטס פאר מענטשן מיט שטארקע דיסאביליטיס. האט שויןאויב איר  אדערדיסאביליטי וואס מען קען זען (אזויווי פארלוירן א פיס) 

)b(  באשטימטע אגענט וואס געבט די פערמיטס פון אייער סיטי, טאון, אדער ווילעדזש וואו איר וואוינט. איר מוזט נעמען אייער אויסגעפולטע אפליקאציע צו די
געבט נישט פארקינג  Department of Motor Vehicles, DMV)- DMVשיקט נישט אייער אפליקאציע צו די דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס (

, מוזט איר ווייזן די דאקומענט פאר'ן NYS DMVקארטל וואס איז געגעבן געווארן דורך די  IDדרייווער -א נאןאויב איר האט א דרייווער לייסענס אדער פערמיטס.
ציפערן נומער וואס איז -אגענט וואס געבט די פערמיטס. די אגענט וואס געבט די פארמיטס וועט שרייבן אויף אייער פערמיט די לעצטע דריי ציפערן פון די ניין

קארטל צו העלפן געזעץ באאמטע אידענטיפיצירן די ריכטיגע פערמיט האלטער און האלפן פארמיידן אביוז.  IDדרייווער -ייער לייסענס אדער נאןגעדרוקט אויף א
נט א ניו יארק כדי צו באקומען א פערמיט, אויסער אויב איר זע NYS DMVפון די  IDדרייווער -איר זענט נישט געפאדערט צו האבן א דרייווער לייסענס אדער נאן

אריין א קאפיע פון אייער  סיטי איינוואוינער (אויב איר זענט אן איינוואוינער פון ניו יארק סיטי, וועט איר נישט קענען באקומען א פערמיט אויסער אויב איר שיקט
 קארטל צוזאמען מיט די פערמיט אפליקאציע). IDדרייווער -דרייווער לייסענס אדער נאן

) געבט פערמיטס פאר איינוואוינער פון ניו יארק סיטי. אויב איר NYC DOTדי ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון טראנספארטאציע ( - סיטי יארק ניו פון איינוואוינער
 IDדרייווער -יסענס אדער נאןא קאפיע פון אייער דרייווער לי אוןזט איר שיקן אייער אפליקאציע וזענט אן איינוואוינער פון ניו יארק סיטי וואס דארף א פערמיט, מ

. NYC Department of Transportation, Permits and Customer Service, 30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101-3045קארטל צו די
קארטל מיט אייער  IDדרייווער -ווער לייסענס אדער נאןאויב איר שיקט נישט אריין א קאפיע פון אייער דריי פאר מער אינפארמאציע. 433-3100 (718)רופט 

און לייגט צו א קאפיע  1אויב איר האט פלעיטס פאר מענטשן מיט שטארקע דיסאביליטיס, פולט אויס טייל  נישט געבן א פערמיט. NYC DOTאפליקאציע, וועט 
קע דיסאביליטיס, לייגט צו א בילד פון אייער פלעיט צייגנדיג די אינטערנאציאנאלע פון אייער רעגיסטראציע. אויב איר האט קאסטום פלעיטס פאר מענטשן מיט שטאר

 .2ביטע ליינט וויכטיגע אינפארמאציע איבער "פארקינג אין ניו יארק סיטי" אויף בלאט סימבאל פון צוטריט. 
(די נאסאו קאונטי אפיס פון די פיזיש באגרעניצטע) צו אויסגעפונען וואו זיך  227-7399 (516) ביטע רופט - ) איינוואוינערNassau Countyנאסאו קאונטי (

 איינצוגעבן פאר א פערמיט.
רופט אייער ארטיגע סיטי, טאון אדער ווילעדזש האל צו הערן וואו דער נענטסטע אגענט וואס געבט פערמיטס געפונט  - איינוואוינער סטעיט יארק ניו אנדערע אלע
, MV-664.1מערסטנס אגענטורן נעמען אן פארם  טי, טאון אדער ווילעדזש קלערקס, און געוויסע פאליציי דעפארטמענטס, געבן פערמיטס.מערסטנס סיזיך. 

 אבער געוויסע אגענטן האבן זייער אייגענע אפליקאציע פארם, און נישט אלע אגענטן געבן פערמיטס פאר צייטווייליגע דיסאביליטיס.

 :לייסענס פלעיטספאר  זיך איינצוגעבעבן )2
)a(  זיין פערמענאנט.מוז אייער דיסאביליטי 
)b(  איר מוזט זיין א מינימום פון רעגיסטרירט אין נאמען פון די מענטש מיט די דיסאביליטידי וויהיקל אויף וועלכע די ספעציעלע פלעיטס וועלן ווערן גענוצט מוז זיין .

 יאר אלט און האבן א וויהיקל רעגיסטרירט אין אייער אייגענעם נאמען. 16
)c(  א מעדיצינישע דאקטער, דאקטער פון אסטיאפאטי, דאקטער געהילף, נורס פראקטישאנער, דאקטער פון 3פון די אפליקאציע אויף בלאט  1פולט אויס טייל .

פון  2פטאמעטריסט (פאר בלינדקייט) מוז אויספולן די "פערמענאנטע דיסאביליטי" אפטיילונג אין טייל פאדיאטריק מעדיצין (פאר דיסאביליטיס פון די פיס) אדער א
: די פאדערונג פאר מעדיצינישע באשטעטיגונג קען ווערן אוועקגענומען ווערן דורך די מאטאר באמערקונג. צוריקשיקן די בויגן צו אייךדי אפליקאציע בויגן און 

אויב איר האט א  אדעריר זענט פערמענאנט דיסעיבלד און האט א באמערקבארע, דיסאביליטי וואס מען קען זען (אזויווי פארלוירן א פיס) וויהיקלס אפיס אויב א
פון די אפליקאציע און  1פערמענאנט (בלויע) פארקינג פערמיט פאר די דיסעיבלד. פערמיט האלטער זאלן ברענגען די פערמיט מיט זיי און, אויך, אויספולן טייל 

 מיטשיקן א קאפיע פון די פערמיט אפליקאציע צייגנדיג די מעדיצינישע סערטיפיקאציע אדער דאקטער'ס דערקלערונג.
)d(   ברענגט די אויסגעפולטע אפליקאציע מיט אייך.באקומען דעם פארם ביי סיי וועלכע מאטאר וויהיקל אפיסאיר קענט . 

וויהיקל צום ערשטן מאל, מוזט איר צושטעלן אלע זאכן געפאדערט פאר אן ערשטע רעגיסטראציע און אריינרעכענען באווייז פון אייער צו איינשרייבן אייער  -
 דיסאביליטי.

 דיסאביליטיס. איר מוזט  שטארקעאויב איר האט פלעיטס אויף אייער קאר, ברענגט עס מיט כדי עס אויפצוטוישן פאר פלעיטס פאר מענטשן מיט  -
פאר די נייע פלעיטס וואס צייגן די אינטערנאציאנאלע סימבאל פון צוטריט  $25.00) און צאלן MV-82אויספולן א רעגיסטראציע אפליקאציע (פארם 

)International Symbol of Access, ISA.( 
 טראנזאקשין  $3.75אציע, וועט איר דארפן צאלן נאך א אויב די טראנזאקשין ווערט געטון אן אנדערע מאל אויסער ווען איר באנייט א וויהיקל רעגיסטר -

 אפצאל.

 .402-4838 (518)'ס קאסטום פלעיטס אפיס. פאר אינפארמאציע, רופט DMVזענען אוועילעבל פון  ISAפערזענליכע פלעיטס מיט די  -
  

https://dmv.ny.gov/
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 נוצן לייסענס פלעיטס און פארקינג פערמיטס

בלויז ווען דער מענטש מיט די דיסאביליטי פארט אין די פלעיטס און פערמיטס קענען גענוצט ווערן צו פארק'ן אין באשטימט פארקינג פלעצער  ◆
ין . מענטשן וועלכע זענען נישט דיסעיבלד קענען נישט נוצן אייער פארקינג פערמיט אדער ספעציעלע פלעיטס צו פארק'ן אאדער דרייוו'ט דער וויהיקל

וויהיקל און טרעפיק געזעץ און  NYSפון די  c (4)-1203א באשטימטע פלאץ; מענטשן וואס פארק'ן אומלעגאל אין די פלעצער פארלעצן אפטיילונג 
צוויי יאר. פאר א צווייטע פארלעצונג וואס ווערט געטון דערין  $150צו  $75פאר אן ערשטע פארלעצונג, און  $75צו  $50קענען באקומען א כנס פון 

פלעיטס מוניסיפאליטעטן קענען ארויפלייגן העכערע כנסים. סיי וועלכע מענטש וואס אביוז'ט אדער נוצט נישט גוט א פארקינג פערמיט אדער לייסענס 
 פאר די דיסעיבלד קען האבן די פערמיט אדער פלעיטס אוועקגענומען.

ווען די פון די שפיגל  אראפגענומען, אבער זאל ווערן גע'פארק'טווען די וויהיקל איז  ע שפיגלזאל ווערן געהאנגען פון די אונטערשטפארקינג פערמיטס  ◆
 .וויהיקל ווערט גע'דרייוו'ט

געווענליך, זענען די פלעיטס און פערמיטס גילטיג איבעראל אין ניו יארק סטעיט וואו פארקינג פלעצער זענען רעזערווירט פאר מענטשן מיט  ◆
אבער, דאס באנוץ פון די פלעיטס אדער פערמיט באפרייט אייך נישט פון די סטעיט אדער לאקאלע פארקינג רעגולאציעס אדער אפצאלן דיסאביליטיס. 

רע אדער די פאדערונג צו באקומען ערלויבעניש צו פארק'ן אין א געוויסע פלאץ. די פלעיטס און פערמיטס זענען אויך גילטיג אין מערסטנס אנדע
ר און פרעמדע לענדער. אויב איר ווילט רייזן אינדרויסן פון ניו יארק, קוקט איבער מיט די פאליציי אדער מאטאר וויהיקלס אגענטור אין סטעיטס, ערטע

 .די ארט וואו איר וועט זיין צו פארזיכערן אז אייער פערמיט אדער פלעיט וועט ווערן אנגענומען

גראד שילדן -יסאביליטיס מוזן זיין געצייכנט מיט זעבארע און פערמענאנט אינסטאלירטע איבערפארקינג פלעצער רעזערווירט פאר מענטשן מיט ד ◆
שטול סימבאל. די שילדן ווערן געלייגט ביי א הויכקייט פון פינף ביז זיבן פיס איבער די פארקינג פלאץ ערד. דעזיגנירונג פון -וואס צייגן די רעדער

פארק'ט נישט אין די געשטריכטע צוטריט פלאץ נעבן ס באנוץ פון בלוי געפארבטע פאסן אדער צייכענעס. רעזערווירטע פלעצער קען ארייננעמען דא
אפילו אויב איר האט א פערמיט אדער פלעיטס. צוטריט פלעצער געבט פלאץ פאר די פלעצער רעזערווירט פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס 

 אט וויהיקלס צו פארזיכערטערהייט גיין צו און פון זייער וויהיקלס.שטולן און אנדערע ספעציעלע אפאר-מענטשן מיט רעדער

לאקאליטעטן דעזיגנירן פארקינג פלעצער פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס לויט לאקאלע געזעץ אדער באפעל. אויב איר האט א פראגע איבער  ◆
ט וואס האלט אן די גאס. אויב איר האט א פראגע איבער פארקינג פאר די דיסעיבלד אויף א געוויסע גאס, פארבינדט זיך מיט'ן אוטאריטע

ע רעזערווירטע פארקינג ביי סיי וועלכע פאסיליטעט מיט פארקינג אראפ פון גאס, פארבינדט זיך מיט די פאסיליטעט פארוואלטער אדער די לאקאל
 געביידע אינספעקטאר.

 פארקינג אין ניו יארק סיטי ◆
פארקינג פלעצער אויף אירע גאסן בלויז פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס. אבער, דער סיטי געבט יא ארויס א  נישט) רעזערווירט NYCניו יארק סיטי (

 סיטי פערמיט (א קעסטלדיגע דעשבאורד פערמיט) וואס ערלויבט א מענטש מיט שטארקע דיסאביליטיס צו פארק'ן ביי סיטי קורבסייד פלעצער וואס
נס וויהיקלס, אדער ביי לאקאלע מיטערד פלעצער אן צאלן. די פערמיט איז נישט גילטיג אינדרויסן פון ניו יארק זענען נישט אוועילעבל פאר מערסט

 געבט ארויס. NYC DOTסיטי. איר קענט האבן א סיטי פערמיט און א ניו יארק סטעיט פערמיט, וועלכע דער 

רטע פארקינג פלעצער אוועילעבל אין פארקינג לאטס פאר שאפינג סענטערס, מאלס, דורכאויס ניו יארק סטעיט און אין ניו יארק סיטי, זענען רעזערווי
אפיס געביידעס, אפארטמענט געביידעס, און קאלעדזש קאמפוסעס. איר קענט נוצן די ספעציעלע פלעיטס אדער די סטעיט פערמיט צו פארק'ן אין 

 דעזיגנירטע פלעצער אין די אראפ פון גאס לאטס.

 אדער רופט www.nyc.gov/dotוועבסייט אויף  NYC DOTאציע אדער צו באקומען א פערמיט אפליקאציע, קענט איר באזוכן די פאר מער אינפארמ
 אויף: NYC DOT. איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט 433-3100 (718)

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

 מיטערד פארקינג וועיווערס ◆
פארבינדענע דיסאביליטי און א געוויסע שווערע דיסאביליטי וואס באגרעניצט אייער מעגליכקייט צו האבן צוטריט צו אדער -אויב איר האט א באוועגונג

ויבט די אריינלייגן געלט אין א פארקינג מיטער, קענט איר זיין בארעכטיגט פאר א מיטערד פארקינג וועיווער. די מיטערד פארקינג וועיווער ערל
אן צאלן די האלטער צו פארק'ן אין א מיטערס פארקינג פלאץ אין סיי וועלכע סיטי, טאון אדער ווילעדזש פון ניו יארק סטעיט (אויסער ניו יארק סיטי) 

יסאביליטיס) (אפליקאציע פאר א מיטערס פארקינג וועיווער פאר מענטשן מיט שטארקע ד MV-664.1MPפרייז. פאר מער אינפארמאציע, זע פארמס 
(מיטערד פארקינג וועיווער אינפארמאציע). די פארמס זענען אוועילעבל דורך אייער לאקאלע אגענט וואס געבט די פערמיטס און  MV-664.2MPאון 

 .dmv.ny.govוועבסייט אויף  DMVאיז אויך אוועילעבל אויף די 

  

http://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml
https://dmv.ny.gov/
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אפליקאציע פאר א פארקינג פערמיט אדער לייסענס פלעיטס, 
 פאר מענטשן מיט שטארקע דיסאביליטיס

ו די אגענט וואס געבט פון דעם פעקל איידער איר פולט אויס די אפליקאציע. אויב איר געבט זיך אריין פאר א פארקינג פערמיט, נעמט די אויסגעפולטע אפליקאציע צ 2און  1ביטע ליינט בלעטער 
געבט  DMVוויבאלד שיקט נישט אייער אפליקאציע צו די דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס די פערמיטס (לאקאלע מיניסיפאליטעט) אין די סיטי, טאון אדער ווילעדזש וואו איר וואוינט; 

  נישט פארקינג פערמיטס.

 (ביטע דרוקט און שרייבט אונטער ביי די צייכן.) -אינפארמאצעי איבער מענטש מיט דיסאביליטי  1טייל 
 נומערטעלעפאן  מיטלסטע אינישעל ערשטע לעצטע נאמען

) ( 
 זיפ קאוד סטעיט סיטי אפארטמענט נומער אדרעס: נומער און גאס

(געבט אריין צו אייער לאקאלע אגענט וואס געבט א פארקינג פערמיט  .) DMV(געבט אריין צו לייסענס פלעיטס  איך וויל:      מין געבורט דאטום
 M F X פערמיטס.)

 פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס?האט איר לייסענס פלעיטס 
  מיין לייסענס פלעיט נומער איז: -יא    ניין 

NYC דרייווער -לייגט צו א קאפיע פון אייער דרייווער לייסענס אדער נאן - איינוואוינערID אויב איר האט געהאט א ניו יארק .
 סטעיט פערמיט, שרייבט די פערמיט נומער דא:

 איידער איר שרייבט אונטער 4 ליינט באמערקונג אויף בלאט
X 

אויב אונטערגעשריבן דורך אן עלטערן  -(אונטערשריפט פון מענטש מיט דיסאביליטי אדער אונטערשריפט פון עלטערן אדער גארדיען) 
 אדער גארדיען, ביטע שרייבט אייער פארבינדונג צו דער מענטש מיט די דיסאביליטי נאך אייער אונטערשריפט.

 (דאטום)

 מעדיצינישע באשטעטיגונג 2טייל 
), NP), נורס פראקטישאנער (PA), דאקטער געהילף (DO), דאקטער פון אסטיאפאטי (MDקענען ווערן באשטעטיגטדורך א מעדיצינישע דאקטער ( דיסאביליטיס פערמענאנטעבאמערקונג: 

, אבער, קענען נאר ווערן באשטעטיגט דורך צייטווייליגע דיסאביליטיס, פאר בלינדקייט). ODאדער אפטאמעטריסט (, פאר דיסאביליטיס פון די פיס) DPMדאקטער פון פאדיאטריק מעדיצין (
 א מעדיצינישע דאקטער אדער א דאקטער פון אסטיאפאטי.

 צייכנט די קעסטל(עך) וואס שילדערט די דיסאביליטי, און פולט אריין די דיאגנאז:
  :ביישפילן פון צייטווייליג אומפעאיג זיך צו באוועגן אן די הילף פון א געהילף אפאראטנטש מיט א צייטווייליגע דיסאביליטי איז סיי וועלכע מענטש וואס איז א מעצייטווייליגע דיסאביליטי .

צייטווייליגע וויכטיג: שטול אדער וואלקער. -ערא געהילף אפאראט רעכנט אריין, אבער איז נישט באגרעניצט צו, א ברעיס, שטעקן, קראטש, פאלשע דעווייס, נאך א מענטש, רעד
 פערמיטס ווערן געגעבן פאר זעקס מאנאטן אדער ווייניגער אפגעזען פון די ערווארטעטע ערהוילונגס דאטום.

 דיאגנאז: ערווארטעטע ערהוילונגס דאטום:
 וועלכע געהילף אפאראט איז געדארפט?

  :דיסעיבלד" מענטש איז סיי וועלכע מענטש מיט איינס אדער מער פון די פערמענאנטע באגרעניצונגען, דיסאביליטיס אדער אומשטענדן וואס א "שטארק פערמענאנטע דיסאביליטי
 שטייט אונטן, וועלכע שטערט באוועגונג.

 באצייכנט די די אומשטענדן וועלכע זענען גילטיג:ביטע   דיאגנאז:

  נוצט פארטעבל אקסידזשען  לעגאל בלינד  באגרעניצטע אדער קיין באנוץ פון ביידע פיס  פיס אן זיך אפשטעלן 200קען נישט גיין 
  נאוראמוסקולאר דיספאנקשין וואס שטערט שטארק באוועגונג  קלאסIII  אדערIV (אמעריקאנער הארץ אסאסיעט סטאנדארטן) .קארדיעק קראנקהייט 
 ו גיין צוליב אן ארטרייטיג, נוראלאגישע אדער ארטאפעדישע פראבלעםשטארק באגרעניצט מיט מעגליכקייט צ 
 ךבאגרעניצט מיט לונגען קראנקהייט צו אזא פארנעם אז געצוואונגענע (רעספיראטארי) עקספיראטארי מאס פאר איין סעקונדע, ווען געמאסטן דור 

 פון צימער לופט וואס זיצט mm/hgשען טענשין איז ווייניגער ווי זעכציג ספייראמעטרי, איז ווייניגע ווי איין ליטער, אדער די ארטעריעל אקסידז
 לייגט ארויף אומגעווענליכע שוועריקייט  האט א פיזישע אדער גייסטישע באגרעניצונג אדער פראבלעם וואס שטייט נישט אויבן וואס פאראורזאכט א גלייכע מאס דיסאביליטי, און וועלכע

 טראנספארטאציע און פארמיידט דער מענטש פון ארומגיין אן גרויס שוועריקייט. אויף די באנוץ פון פאבליק
 ערקלערט אונטן וויאזוי די דיסאביליטי באגרעניצט פונקציאנאלע באוועגונג.

MD/DO/DPM/NP/PA/OD פראפעסיאנאלע לייסענס נומער נאמען 

MD/DO/DPM/NP/PA/OD טעלעפאן נומער אדרעס 
) ( 

 איידער איר שרייבט אונטער 4באמערקונג אויף בלאט ליינט 

X 
)MD/DO/DPM/NP/PA/OD  ((דאטום) אונטערשריפט 

 ביטע 
רייסט ביי די געלעכערטע

 2און  1און האלט בלעטער 
אינפארמאציע. אייער  פאר

o    Blue  o    Red    Parking Permit No. Date Issued: Date Expires:  
o    First   o    Second 9-digit number from NYS Driver License/ID Card
 o Denied   o Revoked    Reason:

  Part 3  FILE INFORMATION  (For Issuing Agent Use Only)

(Locality)(Issuing Agent)  

(Date)  X

 קלָאר / בַאשטעטיק
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 מעדיצינישע פראפעסיאנאלן אוןקאסטומערס באמערקונג צו 

וויהיקל און טרעפיק געזעץ און די פענאל געזעץ, איז עס א פארברעכן (א פעלאני אדער א  NYSלויט די 
מיסדימינער) צו מאכן א פעלשע דערקלערונג אדער צו געבן פאלשע אינפארמאציע אויף אן אפליקאציע 
פאר א פארקינג פערמיט אדער לייסענס פלעיטס פאר א מענטש מיט שטארקע דיסאביליטיס. די 

ן קען ווערן באשטראפט מיט א כנס, טורמע, אדער ביידע. אויב די פארברעכן נעמט אריין אן פארברעכ
אפליקאציע פאר א פארקינג פערמיט, קען די פארברעכן אויך רעזולטירן אין לייעביליטי פאר באצאלונג 

 .$1,000 - $250פון א ציווילע שטראף פון 

 ר א פארקינג פערמיט, פאר מענטשן מיט א דיסאביליטי:פאר קאסטומערס וואס ווילן לייסענס פלעיטס, אדע

 פון די אפליקאציע, באשטעטיגט איר: 1ווען איר שרייבט אונטער טייל 

 ;אז די אינפארמאציע וואס איר שטעלט צו אויף דעם אפליקאציע איז ריכטיג 

  און פארקינג פערמיטס" וואס שטייט אז איר האט געליינט און פארשטאנען די באדינגונגען פאר "נוצן לייסענס פלעיטס
 ; און2אויף בלאט 

 .אז איר שטומט צו אויסצופאלגן די באדינגונגען 

וואס שטעלן צו אינפארמאציע אין שטיצע פון אן אפליקאציע פאר לייסענס מעדיצינישע פראפעסיאנאלן פאר 
 פלעיטס, אדער א פארקינג פערמיט, פאר מענטשן מיט א דיסאביליטי:

 פון די אפליקאציע, באשטעטיגט איר: 2ווען איר שרייבט אונטער טייל 

 אז די מעדיצינישע אינפארמאציע וואס איר האט געגעבן איז ריכטיג און פולקאם; און 

  פון די אפליקאציע מעדיציניש קוואליפיצירט צו  1אז, לויט וואס איר האלט, איז דער מענטש וואס שטייט אין טייל
באקומען לייסענס פלעיטס, אדער א פארקינג פערמיט, פאר מענטשן מיט א דיסאביליטי, לויט די מעדיצינישע 

 .2באדינגונגען אויסגערעכנט אין טייל 

https://dmv.ny.gov/

	 וויאזוי זיך איינצוגעבן פאר א פארקינג פערמיט אדער לייסענס פלעיטס פאר מענטשן מיט שטארקע דיסאביליטיס 
	 אלגעמיינע אנווייזונגען 
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