
 

        
 

    

     
  

   

       
      

   

        

      

 

         

        
 

 

     

      

      

    
  

           

          
   

 

      
         

   

 

     
     

           
 

   
 

            

                    

         
                             

            

           
   

      

 

     
       

     
    

      
 

                       
      

     

        

  

                           
      

                          

 ליטט יטעקיפלוד ארפ יעצאקיפלא
TITLE BUREAU 
PO Box 2750 
Albany, NY 12220-0750 

 נגולייטפא סיוט אליפ ןוא ךייש יזא סואו טנעמטיעטס עדעי וןל פטסעק יד טנכייצבא ע,יצקאילפר אעייו אצ עוגנ עןנען זטנון אעגנורעלקרעד יד וןפ עניייב אוא
 .טןנו" אעןנגוזייוונ"א ידוצטייג ע,וגנטישנ יךין אענעז עןנגורעלקרעדידןופעניין אייק יבוא

 ן.טנוא דא 2 ןוא 1

 עסדראעיינ א זיא רעסדי אד. 

 ן:עאמנ עיינ ןיירא בטיירש .שטיוטעג יךז אטהןמעאנרמעוטנגייא יד

 ןבארשטראפזיארמעונטגייא רדע. 

 לשעיניא טעלסטימ,טעשר, עטעצלע

 
 

 .ינירואט ווא ערואפןבעגעג אטהרמעונטגייא רדע

 )ן.עמונעגנאטישנןרועוסיעפקא(.וםטאד א טימןון אבירשגערטענוא יסלעירןיעלעעלנעגיראןאזיע איצקאילי אפדטיט מיגילעגייב

 :ןעגנוזייוונא

טגנלארפא טרועוסאוועיצארמפאניע אלן אייראטיגילן.טנוא 1 נגולייטפא סיוט אליפ. 

נגולייטפן איום אטדא יד ןיירא טגייל ןור, אעטנוט אביירש ט,נייל -  .גנוגיטעטשבא 2





( נגולייטפן איא נגויגטעטשבא יד רעטנוט איבירש אסוו שטנער מעד רפא טעטיטנעדין אופ יזיווע באטנגאלרפא יד וצ טלעטש  2).  טאלב ףיוא 3 נגולייטפע אז 2

 ןיא טרעלקרע יוו טןנעמוקאד עיגטיונ יד וצ טלטעש י,נריוטא וור אעופא טר האיא ביור אדעא ן,רבטאשראפ יזא רעמוטיגיר אעד ,טשיוטעג יךז טן האעמאנ רעיייב אוא
 2. טאלף ביוא 4 נגולייטפא





 .עיצאקילפא דעעיאראפ אלצפא $20 עערדנואזבא יטמ גטייל

 נגולייטפיב אוא ס.יפל אקיהיוו רטאאמ עכלעוו ייס וצ לצאפע איונעי גד ןוא ןטנעמוקדא טעטיטנדעיא ןויז פיוובא לעענגעירא רעייט אימ עיצאקילפי אד טנגערב
 ן.טנמעוקדא עיגטיונידטימטנגערב ך,ייארפא עגונ

 רדעא

 יזא 4

 נגולייטאפ רעטנוט אגנלארפא יבו(א ןטנעומקאד עבאוגצ עכלעוו ייס ט,עטיטנעדיא ןויז פיוובא ןופ יעסאפק טימ טספא ךרוד עיצקאילפי אד סיורא טקיש
-ינאמ רעדק אעטש א טימ טלאצבא

 יד ןוא )4
 וצטלטעשסגעיוראעדרא ט.אלעם בנופןיבון איברשעג יבןוט אייטשסאוו עסרדאידוצ ראויל בטיטידרפא לצאאפ יעונעג

Commissioner of Motor Vehicles"," עשק ןייק טשינ טקיש. 

 רדעא

 ךיז ריא טנעק ,יעצאקילפי אד ףיויז אא סערדע איגטצעי רעיין אול אקיהיוו יד טרירטסיעגר לאע מטצעל סאד טר האיא טייז טשיוטעג טשינ ךיז טאה סערדר אעיייב אוא
 dmv.ny.govוצ טייג יעצמאראנפיא רעמ ראפ ן.יילנא לטיט טיעקילופד ר אפא ןעבנגייא

 ןטנוא ןוא 1 2 ןגענויליפטא ןליפסיוא וזמ מערוטאסק דער  

 1 גנויליפטא
רמעונ טיעלפ סנעסייל טארס ראי  רדעא רמעונ עיצאקיפיטנדעיא Hull (HIN VIN) רדעא לקיהיוו

 )ארי/גאט/שדוח( םוטאד טרובגע
/ / 

 )ןמעאנ סנעזיב רעדא עטלסטימ ,טעשרע ,עטצעל( ןמעאנ ס'רמעוטנגייא

C/O ןבארטשארפ יזא רמעוטנגייא רעד ביוא רדעא ,יעצאיזראטיוא רעליעד ,ינירוטא ווא רעואפ רא(פ(. 

( 
 רמעונ ןאפלעטע

) 
רמעונ טנעטמארפא  )ןעאמנ ןוא רמעונ סאג( סרעדא גניליעמ עגיטציע

דואק יפז טיעטס  ןואט ראדע יטיס

 גנוגיעטשטאב-2גנויליפטא
 לטיטטיעקילופדידרנא אז ןולס, אטיט נעעעבעגסגיוראריערע פלאטצערזעעיצקאילאפ יד יבלוצןעמוקבא אביך האס אוו ,לטיט ווא אטקיפיטערס טיקעילפוד ידזי איטשראך פיא
 יזאלטיטווט אקאייפטרטע סעצלע יד אז גיטעטאשב יךא ן.יבון אבירבאש יוו יזוע הטריצודראר פעדף, איל, שקייהווידןישוטנייר אעדן, ארירפעיברן, אפיוקרו פאצןרעווטצונעגןעק
 יד טימ טגיילעיגיב עס יזא רנבאיילנמוא רדעט אגידגעשע ביוא ;יזא אסד וואו טשינ יךיס איוו טעטכינראר פעדן אריולראיב פוא ט.יגדעשער גדעט, אטעכינרא, פרןיולרן פארואועג
 יעצקאילאפ םעדטגנאלבאנאןרואועגןעבעגג יזא אסוו יעצטאנעמוקדא עכלועוייסףיואןוע איצקאילאפ יד יףון אעבעגג ך האביא אסוועיצמארנפאיי אד אז גיטעטשאב יךא ע.יצקאילפא
 .יונעג ןות אמז איא

 עלאנימירק א זיא ,שאלפ יזא סאוו עיצאקילפא םעד ןופ עציטש ןיא ןטנעמוקאד עכלעוו ייס ןבעגניירא רעדא ,יעצאקילפא םעד ףיוא גנורעקלערד עשלאפ א ןכאמ :גנונראוו
 .ןפאטרש סיוא יטיטש סאוו ןכעברראפ

 X אד רעטנוא ביירש
 )םוטאד()טנאקילאפ רדעא רמעוטנגייא ןופ טפירשרטענוא(

 ,ראטויקעקזע ,ינריוטא ווא רעואפ לשמל יוו( אד לטיט ריעיא ךיוא יוו ןמעאנ לעופ רעייא טביירש ,סרעדא "ווא ריקע ןיא" א טצונ ריא רדעא ןשיערארפאק א ראפ רעטנוא ריא טביירש ביוא
 .)גדא ,טנעדיעזפר, ןיק ווא טסקנע

 .ליטט יטעקילפוד ריעיא ןעמענפא וצ DMV יד וצ פאאר טשינ טמוק .רמעונטגייא םדע וצ סטאפ ךורד טקישעג ןרעוו ליטט ווא אטקיפיסערט טיעקילפוד יד זומ ץעזגע ןטיול :גיטכיוו

MV-902Y (4/22)2 1 ןופ אטלב 

https://dmv.ny.gov/


 

        
 

       
               
                     

   

 

       
     

     
   

        
        

 

      
          
     
     

       
     

    
   
       

       
           

 
      

     
    

              
 

          
        
    

        
        

         
        

    
         

       
  

  
     
    

   
    
      

   
                 

              
         

      
     
   
    

       
      

 
   

  
      
       
     
       

     
  

 לשעיניא טעלסטימ,טעשר, עטעצלע 

 טעטינטדעיא\ןמעאנ ןופ זייוואב-3 גנויליפטא
 א ייב ןייא ךיז ריא בטיג ביוא DMV ןזייוואב לענעגעיאר יטמ גטנברע ,סיפא. 
 ןרועו קטישעג קירוצ שטינ ןלועו ןנטעמוקאדלעעניגיאר .ןזייוואב ערעייא ןופ יעספאק יטמ קטיש ,סטאפ ךורד ןייא ךיז ריא טבגע ביוא. 

 רעעטפש שטינ ןפלאעגפז איואס או רעאד לרטקא ID רעוויירד-ןאנ עגיצטעי א רעאד יט,רמעפ רענרעל לד,יב סענסייל רעוויירד NYS א ןשטנעמ ראפ
 עענינדבראפיון דא עטיטענטידאןופזייוובא ראפןטנעומקדא עענומענגנאערעאנד ןעגונרעפאד עידיב נאך ןעומקטוגןענעזקירוצריא 2יוו ןוא ,םואטד טרובגע ןופ זייוואב

לבעליעווז איא ואסו ל)יטון טע איצראיסטגער רפא עטטיענטידון אפ זןייוום (באערפא ID-82 פןיוא כנטערעגיסוז איון אפרעד רדעוו טקונפ  ןעמאנ ןופ זייוואב ןופ סנטיופ 6
 יס.פל אקיהיוו רטאמא עכלעוו יין סוא dmv.ny.gov ףיוא

 

 

 ן)יזיוואב נדעגלאפ יד ןופ נעייא(:סנשיעארפארק ארפ

 דערא );עיצראפארקאידןון פעמנאידוצטלטעיסגעשויז אאאסווטאקייפטעסלטיט ארעדע איצראטיסעגרלקייהוו NYS ןא.1
 ערדא ;ןישאעררפאקאנין אופ טקאיפיטרעס NYS יד ןופ עיפקא דייפיטרסע א .2
 :ןלעטושצןוזמ נסישעררפאקא טיעטסקריא וינ .3

.a יד ךרוד ןבגעעגיסורא ןרואועיז גס אואו נגיטיסבסוס רעדג אנידנעטס עטוג וןט פקאיפיטרעא ס NYS דערא ;טיטעס ווא טנעמטרדעפא 

.b יד ךרוד ןבעיסגעגורא טיסרע נגילייפ א NYS טיעטו סוא טנעמטרעפאד. 
 :ןלעטושצ ןוזמ נסישעררפאקא טיעטס-ןופ-יסורא .4

.a רעדא ;טטאים שיר העייזןוןפישאעררפאקאנין אופטקאיפיטרסע נעםופעיפקא דייפיטרסע א 
b. יד רךודןעבעגסגיורד איע בישדנעליסוארעדנג איטיסובססןופטאקייפטרעסא NYS ט.יעטסווט אנעמטרדעפא 

 .DBA ידטלהאטנע אסווטיעטסווט אנעמטרעפאד NYS ידןופטיעסר נגילייא פ ןלטעושצןוזמ 'סDBA טיעררפאקא .5
 רמע רפא יספאלקייהווראטמא ט אימךייט אדנירבפא יז.א אסדעיצנאזארגאט אראס ראפאואסוךיזטדנעווגיטיונןנעעזסואוןיזיווי באד:סנאישעיאסאס דעטיעררפאקאניא-טישנ .6

 .יעצאמרנפאיא

 ן)יזיוובא דענלגפא ידןופ נסייא(:ספישנערטראפ ארפ
 רעדא ;ק)רעלק יטנוקא ןטימ ןראווגע ט'ליי'פ(גע יפרשנעטרן פאופ טאקייפטרעס א 
 עםנופ יעפקא א DBA ק.רלעקיטנוקא ן'כרודןעבגעגעסגיורט איעסרגנילייפ 

 ינירוטא ווא רועאפ דערא ,ןבארשטארפ מערוטנגייא ,שיוט ןמעאנ ארפ ןעגנוזייוונא לעעיצפעס-4 גנויליפטא

 שיוט ןעמאנ
 .טסכרע לאץן פגידייל עםנין אעמנא עיינ רעייא ןיירא טגייל וןט" אישוטך געיז טאה ןמענא רמעוטנגייא" לטעסק עםד טנכייצאב 1 טלאב ןופ ןביוא .1
 .1 גנולייטין אפך אלעטסקע יגעריבא יד סיוט אליפ ןול אטעסק "ןעמנא 'סרעמוטנגייא " יד ןין אעמנא ענעעזוועג רעייא ןיירא טגייל ,1 גנולייטן אפיא .2
 .םוטדא םעד טביירן שוט אאקייפטרסע יד רעטנוא טיביר, ש2 גנולייטן אפיא .3
 עס טפיוק אסוו עםדוצןעמאנענעעזווגע רעייט אימלטיטרעיין אעבגריט אנעק ז,יוע הטריצודראר פעדא יף,ל, שקייהוו עםדטיפוקרר פאין אואטשיוטגע יךזטאהןמענא רעייא יבוא
 .ןמענא םעיינ ןטימ לטיט ן אט האבשינ רףדא ןמע פ.א

 רועויירדרעייף איואןמענא ריעיאןישוט דםוקריאטוז, מןמענא יעינריעיאףיואלטיטטיעקילופדא טרפאדריאןוע איצראטיסעגרןול אטיטןפיוא יזאןמענא ענעעזוועגריעיא יבוא
 וצ ישוט ןעמנא רעיין אגיטעטשאב ואסו טןנעמוקדא ערדענר אעדא טאקייפטרסע רסאוויד ט,אקייפטרעס טארייה לענעייגרן אוע איצקאילעם אפד טגנערב ע.יצראטסיגרע ןונס אעסייל
 ס.יפל אקייהווראטמא כעלועוייס

 יעפקא ן אוע איצקאילפי אדןקייסשורר איאטוז, מןמענא יעינריעיף איואלטיט ט אליווריא וןט ארירטסיעגרטישנ יזל אקייהווידרעל אבטיט יפןוא יזן אעמנא נעעעזוועגריעיא יבוא
 ןופ ןיבוט אייטש סואו עסרדי אד ייא ברויב לטיט יד וצ טאספ רךודישוט ןעמנא ןגיטעטשבא סואו ןטנעומקאד ערעדנא רעדא טאקייפטרעס רסואויד ט,אקייפטרעס טארייר העייא ןופ
 .1טלאב

 ןבארטשארפ רעמוטנגייא
 ן".רבטארשפא רמעוטנגייל "אטסקע עםדטנכייצבא ,1טלאבןופןביוא .1
 :1 גנולייטן אפיא .2

 םענעברטאשרנם פאופ וםטדא טרועבגןון אעמנא ידןיירט איגיל. 
 יד ןיא “C/O” )ן.עמנא רעיין איירט אגייל ץ,לאו) פור איעק ןיא 
 ס.רעדר איעין איירט אגייל לאץ,עס" פרדט אספא יגעטצעי'ידןיא 

 :2 גנולייטן אפיא .3
 יןק ווא טסקענ רעדא טלא ריא 21 רעטנוא דניק ,בייוו/ןאמ ס'םנעעבראטשרא(פ םנעעבראטשראפ ןטימ גנודניבראפ ריעיא רעדא אן טנכייצ וןא ןמענא רעייא רטענוא טביירש( 

Motorist וןפ השורי יד וןפ ראטויקעזקע( Motorist, “Mike :ליפשייב םוצ .טכירגע 'ןכרוד ןבעגגעסיורא לטיט עלאגעל יד רדעא ( “Mike David Brown”; 
Mike“ );בייוו/ןאמ ענבעילבעג-בןעל Motorist” )ג.דא. );דניק רגעירעירעדנימ וןפ עןידראג. 

 :עדנלגי פאדטאספ רךודןקייסשורר אעדן אענגערב יךוט אזומריא .4
 3 גנולייטט אפע(ז עםנעבראטרשפא נםופ טטעיטנעדיי אד טישנ ט,עטיטנעדיר אעייא ףיוא יזןיוו ואסו ןטנעמוקאד;( 
 ון; אטיוטןופ יעצקאייפטרסע רדעאטאקייפטרעסטיוט עםנופ יעפקא א 
 ך).יישטישנ יךיאןענען זענגודנירבפאטענמארדעניבוי אד יבוע (איצראטיסנידמן אופןווירר בעדי ארעטנעמטאסטע ןווירב 

 רעמ ראפ ל.טיט טיעקילופד א טליוו ריא עכלעוו רפא לקייהוו םעד ןריופצריבערר אעדט ארירטסיגרע ןרעוו וצ ןבענגייא וצ ךיז ךיין שייז ןענעק ןנגעויזיוונא ךנא :גנוקמעראב
 וןפ רנספעארט רט פאיוויעדיפ(א MV-349.1 רםפא רדעטש) אנעמ םענערבטאשראא פ וןפ עןמנא יןא טרירטסיעגר לקייהוו ןופ רנספעארט( MV-349 רםפא טעז ע,יצמארנפאיא
 .ל)קייהוורטאאמ
 ינירוטא ווא ערואפ
 :1 גנולייטן אפי. א"ינריוטא וור אוען פאעבגעג טר האעמוטנגייל "אטסקע םעד ןט אנכייצבא 1 טלאב ןופ ןביוא
 ר.עמוטנעגייעם אנופ וםטאד טרובעג ןון אעמנא םעד ןיירט אגייל .1
 ן.עמנא רעייאןיירט אגייל ץ,אלפ ו)ור איעקןי(א “C/O” עםניא .2
 ס.רעדארעייאןיירט אגייל,לאץפ"עסרדאטאסע פיגטצעיעם "ניא .3
 טשנעמםנופ עסרדאןואןעמנא ן,עבגעגסיורא רןואוגע יזא POA רעד אסוו וםטאדרעד:טלטהאנעןואטזיירעטואנ יזא אסוו)POAי (נריוטאוור אעופא לענעייגרן או אצטלטעש .4

 .POA עםדןעבגעג טאה אסוו טשנעמ עםנופטפיררשעטנוע אלענייגרא,POA ידטואס האועמריפרדעא
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