באשטימט א צייט פאר אייער ראוד טעסט דורך די טעלעפאן אדער אינטערנעט
 518-402-2100אדער dmv.ny.gov/roadtest
) 1-800-368-1186פאר די הער-קראפט באגרעניצטע(
די  DMVראוד טעסט סקעדזשול'ען סיסטעם איז שנעל ,גרינג צו נוצן און באקוועם!

די  DMVראוד טעסט סקעדזשול'ען סיסטעם איז אוועילעבל  24שטונדן א טאג פאר אייך צו באשטימען ,טוישן ,אדער קענסעל'ן א ראוד טעסט דורכ'ן
טעלעפאן אדער אינטערנעט פאר לייסענס קלאסן  ,DJ ,Dאדער ) Eפאסאנזשיר קארן אדער קליינע טראקס( M ,אדער ) MJמאטארביציקלען( ,און פאר
קאמערשעל לייסענס קלאסן  ,A, Bאון ) Cגרויסע טראקס ,טרעקטער טרעילערס ,אדער באסעס( .איר קענט אויך נוצן די  DMVסיסטעם צו באקומען
אנווייזונגען צו וואו די ראוד טעסט ווערט געגעבן ,אדער איבערקוקן א ראוד טעסט אפוינטמענט וואס איר האט באשטעלט.
צו באשטימען א צייט פאר א ראוד טעסט אפוינטמענט ,מוזט איר האבן א גילטיגע  NYSלערנער פערמיט.

באשטימט ,טוישט אדער קענסעל'ט אייער ראוד טעסט דורכ'ן טעלעפאן אדער אינטערנעט פאר סיי וועלכע פון די לייסענס קלאסן:
♦

 ,D, DJאדער ) Eפאסאנזשיר קאר אדער קליינע טראק( און  Mאדער ) MJמאטארביציקל(

♦ קלאס ) A, B, Cגרויסע טראק ,טרעקטער טרעילער ,אדער באס(  -איידער איר באשטעלט א ראוד טעסט פאר איינע פון די קלאסן ,מוזט איר
צאלן א  $40ראוד טעסט אפצאל .איר קענט באצאלן די אפצאל אויפ'ן טעלעפאן ,אינטערנעט ,אדער אין א מאטאר וויהיקלס אפיס .ווען איר
באשטעלט אייער ראוד טעסט ,מוזט איר צושטעלן די נומער וואס שטייט אויפ'ן ריסיעט וואס איר באקומט ווען איר צאלט די אפצאל.
באמערקונג צו אלע קונדן :ווען איר באשטעלט אייער ראוד טעסט ,ביטע פארשטייט אז עס קען נעמען ביז עטליכע וואכן איידער איר קענט נעמען
אייער ראוד טעסט.
איידער איר מאכט אייער אפוינטמענט:
אויב איר האט נישט א  NYSדרייווער לייסענס ,מוזט איר ענדיגן א -DMVבארעכטיגטע איידער-לייסענסינג קורס איידער איר קענט באשטעלן א ראוד טעסט.

איר קענט נעמען א בארעכטיגטע קורס אין הויך שולעס ,קאלעדזשעס ,פראפעסיאנאלע דרייווינג שולעס ,אדער אויף א בארעכטיגטע אנליין
פראוויידער DMV .האט א זוכעריי געצייגן אויף אונזער וועבסייט אייך צו העלפן טרעפן א לייסענסד דרייווינג שולע וואס קען געבן די איידער-
לייסענסינג קורס און אינעם-קאר אנווייזונג .ביטע באזוכט אונזער וועבסייט אויף  .https://dmv.ny.gov/nys-driving-schoolsצו באשטעלן אייער ראוד
טעסט ,אויב אן איידער-לייסענסינג קורס איז נישט גענומען געווארן אין די לעצטע יאר ,מוזט איר האבן איינע פון די פאלגנדע סערטיפיקאטן:
♦

אן איידער-לייסענסינג קורס פארענדיגונג סערטיפיקאט )פארם  (MV-278וואס איז געגעבן געווארן אין די לעצטע יאר ,אדער

♦

א סטודענט סערטיפיקאט פון פארענדיגונג )פארם  (MV-285וואס איז געגעבן געווארן אין די לעצטע  2יאר.

אויב איר האט פארלוירן אייער סערטיפיקאט ,מוזט איר באקומען א צווייטע פון די קורס פראוויידער איידער איר באשטעלט אייער ראוד טעסט.
אויב איר האט א דזשוניאר לערנער פערמיט ,אייער פערמיט מוז זיין אין א גילטיגע סטאטוס )נישט סוספענדירט( פאר כאטש  6מאנאטן איידער די טאג
פון אייער ראוד טעסט .איר זאלט מאכן זיכער אז איר קומט נאך די באדינוגונג ,ווייל אויב איר קומט נישט נאך די באדינגונג קענט איר נישט
באשטעלן א ראוד טעסט .צו אויסגעפונען אויב אייער פערמיט סטאטוס איז גילטיג ,קענט איר זיך איינשרייבן פאר אן אומזיסטע  MyDMVאקאונט
אויף .dmv.ny.gov
באמערקונג פאר אלע מענטשן וועלכע האבן א קאמערשעל לערנער פערמיט ) :(CLPפון פעברואר  ,2022 ,7אויב איר געבט זיך איין פאר א  CDLדי
ערשטע מאל אדער איר לייגט צו א האזמאט ,פאסאנזשיר ,אדער שולע באס ענדארסירונג צום ערשטן מאל ,דארפט איר ענדיגן ענטרי-לעוועל
טרענירונג ) (ELDTפאר'ן נעמען א  CDLראוד טעסט .האזמאט  ELDTווערט פארלאנגט פאר'ן נעמען די ריזיקירענדע מאטריאל וויסנשאפט טעסט.
די טרענירונג פראוויידער מוז זיין רעגיסטרירט ביי די  FMCSAטרענירונג פראוויידער רעגיסטרי .https://tpr.fmcsa.dot.gov
גייט צו  https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq ELDT-FAQפאר מער אינפארמאציע איבער די  ELDTפאדערונג.
איר קענט באשטימען א צייט פאר אייער ראוד טעסט:
ווען איר מאכט אייער ראוד טעסט אפוינטמענט דורכ'ן טעלעפאן אדער אויף די אינטערנעט ,געבט די פאלגנדע אינפארמאציע:
♦

די -9ציפערן  IDנומער וואס מען זעט אויף די פארנט פון אייער  NYSלערנער פערמיט אדער דרייווער לייסענס.

♦

אויב איר האט נישט א  NYSדרייווער לייסענס ,שטעלט צו די נומער פון איינע פון די פאלגנדע סערטיפיקאטן:
 אייער איידער-לייסענסינג קורס פארענדיגונג סערטיפיקאט )פארם ,(MV-278אויב דער קורס איז נישט גענומען געווארן אנליין,
 אייער סטודענט סערטיפיקאט פון פארענדיגונג )פארם  (MV-285פון אייער דרייווער עדיוקעישאן קורס.

♦

אייער -5ציפערן זיפ קאוד אדער די זיפ קאוד פון די געגנט וואו איר ווילט נעמען אייער ראוד טעסט.

♦

אייער סעלפאון נומער

♦

אייער פארטרעטער וויהיקל

באמערקונג פאר אלע מענטשן וועלכע האבן א קאמערשעל לערנער פערמיט ) :(CLPאיר קענט באשטימען א צייט פאר אייער  CDLראוד טעסט
איידער'ן נעמען ענטרי-לעוועל דרייווער טרענירונג ) (ELDTאבער אייער אויסגעפולטע  ELDTמוז זיין אינעם  ELDTקאמפיוטער  7טעג איידער
אייער באשטימטע ראוד טעסט ,אויב נישט וועט אייער ראוד טעסט ווערן גע'קענסעל'ט.
)RT-3Y (3/22

)זעט בלאט  2פאר אינפארמאציע איבער אייער ראוד טעסט(.

בלאט  1פון 2

צו קענסעל'ן ,טוישן אדער באשטעטיגן אייער ראוד טעסט אפוינטמענט:
צו קענסעל'ן ,טוישן אדער באשטעטיגן אייער ראוד טעסט אפוינטמענט ,באזוכט  dmv.ny.gov/roadtestאדער רופט  .(518) 402-2100איר מוזט צושטעלן
די -9ציפערן  IDנומער פון אייער  NYSלערנער פערמיט אדער דרייווער לייסענס .די סיסטעם וועט אייך געבן אנווייזונגען צו אויספאלגן .איר זאלט נוצן די
סיסטעם צו באשטעטיגן אויב אייער אפוינטמענט ווערט געטוישט פאר סיי וועלכע סיבה )צום ביישפיל ,געטוישט אדער גע'קענסעל'ט צוליב שווערע
וועטער(.
וויכטיג :צו קענסעל'ן א ראוד טעסט פאר קלאסן  ,A, Bאדער  Cאון נישט פארלירן די  $40אפצאל ,מוזט איר קענסעל'ן אייער אפוינטמענט כאטש  3גאנצע ביזנעס
טעג איידער די צייט און דאטום פון אייער ראוד טעסט .אויב איר פארלירט די  $40אפצאל וואס איר האט באצאלט ,מוזט איר נאכאמאל צאלן א  $40אפצאל

איידער איר באשטעלט נאך א ראוד טעסט.

באמערקונג פאר אלע מענטשן וועלכע האבן א קאמערשעל לערנער פערמיט ) :(CLPאויב  ELDTאיז נישט אינעם  DMVקאמפיוטער  7טעג איידער אייער
באשטימטע ראוד טעסט ,וועט אייער ראוד טעסט ווערן גע'קענסעל'ט .איר וועט נישט פארלירן די  $40אפצאל וואס איר האט באצאלט .די ראוד טעסט
קען ווערן באשטעלט נאכאמאל און איר קענט נעמען די ראוד טעסט איינמאל אייער אויסגעפולטע  ELDTאיז אינעם  DMVקאמפיוטער.
איר מוזט ברענגען די אלע זאכן אויסגערעכנט ווייטער צו אייער ראוד טעסט:
.1

אייער גילטיגע  NYSבילד לערנער פערמיט .אויב איר האט אן אינטערים אדער צייטווייליגע פערמיט וואס האט נישט א בילד ,מוזט איר אויך
ברענגען אייער  NYSבילד נאנ-דרייווער  IDקארטל אדער  NYSבילד לייסענס )בילד דאקומענטן פון אנדערע סטעיטס וועלן נישט ווערן
אנגענומען( .באמערקונג :אויב איר האט א  NYSדרייווער לייסענס אין אן אנדערע קלאס און איר דארפט נעמען אייער ראוד טעסט צו טוישן די
קלאס אדער צולייגן נאך א קלאס ,מוזט איר ברענגען אייער יעצטיגע  NYSדרייווער לייסענס צו די ראוד טעסט.

.2

אויב איר געבט זיך איין פאר אייער ערשטע לייסענס ,מוזט איר אויספולן די איידער-לייסענסינג קורס אדער דרייווער עדיוקעישאן און ברענגען אן
איידער-לייסענסינג קורס פארענדיגונג סערטיפיקאט )פארם  (MV-278אדער סטודענט סערטיפיקאט פון פארענדיגונג )פארם  .(MV-285אויב
איר האט געענדיגט אן אנליין איידער-לייסענסינג קורס ,וועט איר נישט דארפן צושטעלן אן איידער-לייסענסינג קורס פארענדיגונג סערטיפיקאט
)פארם  .(MV-278אויב איר האט א  NYSדרייווער לייסענס אין אן אנדערע קלאס און איר דארפט נעמען אייער ראוד טעסט צו טוישן די קלאס
אדער צולייגן נאך א קלאס ,מוזט איר ברענגען אייער יעצטיגע  NYSדרייווער לייסענס צו די ראוד טעסט.

.3

אויב איר האט א דזשוניאר לערנער פערמיט ) DJאדער  ,(MJמוזט איר ברענגען אן אויסגעפולטע סערטיפיקאט פון דרייוו'ן אונטער אויפזיכט
)פארם  (MV-262וואס אייער עלטערן אדער גארדיאן האט אונטערגעשריבן צו באשטעטיגן אז איר האט גע'דרייוו'ט אונטער אויפזיכט די נויטיגע
צאל שטונדן .די  MV-262מוז ווערן געגעבן צו די לייסענס אויפזעער יעדע מאל איר נעמט א ראוד טעסט.

.4

א וויהיקל וואס איר וועט דרייוון צו נעמען די טעסט .די וויהיקל מוז זיין אין א גוטע צושטאנד און מוז האבן א גילטיגע רעגיסטראציע ,א גילטיגע
אונטערזוכונג סטיקער ,און מוז האבן אינשורענס .איר מוזט זיין א דרייווער וואס איז כאטש  18יאר אלט און האט א לייסענס וואס איז גילטיג כדי
צו דרייוון די ראוד טעסט וויהיקל .אויב איר דרייווט די וויהיקל צו די ראוד טעסט ארט ,מוזט איר זיין מיט א מענטש וואס איז כאטש  21יאר אלט
און האט א לייסענס וואס איז גילטיג צו דרייוון די סארט וויהיקל וואס איר זענט אין .איר קענט נישט מאכן די ראוד טעסט אין א **-3רעדלדיגע
מאטאר וויהיקל ווי ערקלערט אין די נאטיץ אונטער נומער  5אונטן.
באמערקונג :פאר  CDLראוד טעסט אפליקאנטן ,מזט איר ברענגען א פארטרעטער וויהיקל פאר די סארט לייסענס וואס איר ווילט באקומען און
גענומען  ELDTטרענירונג פאר.

.5

צו נעמען א מאטארביציקל אדער באגרעניצטע באנוץ מאטארביציקל ראוד טעסט ,מוזט איר צושטעלן די מאטארביציקל און א וויהיקל מיט א
לייסענסד דרייווער אז די אויפזעער זאל קענען פארן אין די וויהיקל אייך צו נאכקוקן ווען איר פארט מיט'ן מאטארביציקל דורכאויס די טעסט .איר
קענט נישט מאכן די ראוד טעסט אין א **-3רעדלדיגע מאטאר וויהיקל .אויב איר האט א  NYSדרייווער לייסענס ,מוזט איר ברענגען די לייסענס
צו די ראוד טעסט .אויב דאס איז אייער ערשטע דרייווער לייסענס אין ניו יארק סטעיט ,וועט איר דארפן פארענדיגן די איידער-לייסענסינג קורס
אדער דרייווער עדיוקעישאן.
באמערקונג** :א דריי-רעדלדיגע מאטאר וויהיקל וואס האט צוויי רעדלעך פון פארנט און איין רעדל פון אונטן ,און קומט אויסגעשטאט מיט א
סטירינג מעכאניזם ,זיכערהייט פאסיקס און זיצן וואס פארלאנגען נישט אז די אפערעיטער זאל דארפן זיצן/שטיין מיט די פיס אפגעטיילט קען
נישט ווערן גענוצט פאר א ראוד טעסט.
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צו נעמען א קלאס  ,A, Bאדער  Cראוד טעסט ,אויב איר קומט נאך די פעדעראלע מעדיצינישע פאדערונגען מוזט איר אריינגעבן א גילטיגע
מעדיצינישע איבערקוקער'ס סערטיפיקאט צו א  NYSמאטאר וויהיקל אפיס .קוקט אויף פארם " MV-44.5פעדעראלע פאדערונגען פאר
פאדערונג.
באשטעטיגונג פאדערונג.
מעדיצינישע באשטעטיגונג
די מעדיצינישע
איבער די
אינפארמאציע איבער
פאר אינפארמאציע
אפליקאנטן" פאר
ייסענס אפליקאנטן"
דרייווער ללייסענס
קאמערשעל דרייווער
קאמערשעל

נאך אייער ראוד טעסט
נאך אייער ראוד טעסט ,וועט איר באקומען א קארטל מיט אנווייזונגען אויף וויאזוי צו זען אייער ראוד טעסט רעזולטאטן און נאך אנווייזונגען אויף וואס צו
טון ווייטער .ווארט ביז  6אזייגער נאכמיטאג אויפ'ן טאג פון אייער ראוד טעסט צו אריינ'לאג'ען צו די וועבסייט אנגעגעבן.
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