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معززة / ھویة أو تصریح المتعلم أو بطاقة ھویة غیر  یسمح فقط لسكان والیة فیرمونت بالحصول على رخصة قیادة أو رخصة قیادة تجاریة أو رخصة قیادة  
 السائق. 

فیرمونت   اإلقامة في والیة  الشھادة كدلیل على  استخدام ھذه  أعمارھم عن  یمكن  تزید  الذین  المتقدمین  أو  القاصرین،  یقیمون مع   18للمتقدمین  عاًما ولكنھم 
(مع    بإحدى المستندات التالیة  DMVاآلخرین. إلثبات اإلقامة ، یجب على الوالد ، الوصي القانوني ، مالك المنزل ، المستأجر ، إلخ ملء ھذا النموذج وتزوید  

  توجد صنادیق برید): االسم الحالي وعنوان الشارع ؛ ال

 فاتورة المرافق (یجب أن تسرد عنوان الخدمة) •
 فاتورة ضریبة العقارات السكنیة (مع الموقع الفعلي)  •
 شھادة المالك) (  LC-142نموذج ضریبة فیرمونت  •
 بطاقة الھویة  AIMأو فیرمونت  EBTفیرمونت  •
 المطالبة) تأمین أصحاب المنازل / المستأجرین (وثیقة التأمین / إثبات  •

 الجیش األمریكي، الخدمة الفعلیة: 
 إذا كان المقیمین في والیة فیرمونت انظر أعاله •
امر إذا كان یقیم خارج الوالیة؛ الھویة العسكریة وإثبات أن فیرمونت ھي إقامتك في السجالت العسكریة، مثل بیان اإلجازة واألرباح أو األو •

إذا كنت تتساءل عما إذا كان المستند مقبوًال أم ال، فراجع أخصائي خدمة العمالء أو ممتحن. : مالحظة

أشھد  أنا،____________________________________________________________________________________________
 (اسم الشخص الذي یقوم بالتصدیق) 

یقیم_________, __أن__________________________________________________________________________________
 (اسم مقدم الطلب) 

 _______________________________________________________________________________________________ . 
 (عنوان مقدم الطلب) 

 یقیم في العنوان أعاله. ) ھا(  معروف بشكل عام وأنھ  ھو) ھي ھذا االسم ھو االسم الذي (

 _____________________________________________________________________________________:ھنا   مصدقال توقیع
 . V.S.A. § 202 23وأشھد بأن البیانات الواردة في ھذه التوصیات صحیحة.  یصدر ھذا اإلعالن تحت عقوبات 

 ______________ھنا:_____________________________________________________________________ مصدقالطباعة اسم  
  __________________ __________________عنوان البرید اإللكتروني__________________  رقم الھاتف:__________ ____________

 الطلب):  مصدق (إذا كان مختلفا عن مقدمالعنوان 

 _______________________________________________________________ ___________________________________ 

 ___________مقدم الطلب: ___________________________________________________________________________ التوقیع 
 . V.S.A. § 202 23التوصیات صحیحة.  یصدر ھذا اإلعالن تحت عقوبات وأشھد بأن البیانات الواردة في ھذه 
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Vermont 711اطلب   خدمة ترحیل االتصاالت السلكیة والالسلكیة 

 إثبات شروط اإلقامة للحصول على رخصة / تصریح / ھویة فیرمونت 
 

 .فیرمونتفي ال فیرمونت أن یكون مقیًماال  ھویةیتطلب القانون من مقدم الطلب الحصول على ترخیص / تصریح /  فیرمونتفي 
 

   لیستھذه   إلثبات اإلقامة في والیة فیرمونت، یجب على المتقدمین تزوید القسم بقطعتین من البرید باسمھم الحالي وعنوان شارعھم.  
) من التالي  2إذا لم یتم استالم البرید على عنوان الشارع الخاص بك، قم بتوفیر أي اثنین (   وثائق ھویة، بل تستخدم فقط إلثبات اإلقامة.

 : (ولیس صندوق برید) ھر عنوان الشارع الذي یظ
 یجب سرد عنوان الخدمة -فاتورة الماء او الكھرباء •
 مع الموقع الفعلي فاتورة ضریبة الممتلكات  •
 ادة المالك) شھ( LC-142نموذج ضریبة فیرمونت  •
 المعلومات المتقدمة) إدارة(  AIMنقل المنافع اإللكترونیة) أو بطاقة ھویة فیرمونت (  EBTبطاقة فیرمونت  •
 (سیاسة / إثبات المطالبة)صحاب المنازل / المستأجرین تامین أل •

 
 إذا كان مقدم الطلب یقیم مع اآلخرین ولم یحصل على برید على عنوان الشارع الخاص بھ: 

 (أعاله) من ھذا الشخص وتقدیم مع دلیل واحد على اإلقامة ) ، TA-VL-02شھادة إقامة فیرمونت الكاملة (نموذج  •
 

 الجیش األمریكي، الخدمة الفعلیة:
 انظر أعالهإذا كان المقیمین في والیة فیرمونت  •
 أوامر جالت العسكریة، مثل تركبیان األرباح أوفیرمونت ھو إقامتھم في الس أن الھویة العسكریة وإثبات   الوالیة؛ إذا كان یقیم خارج •

 
 القصر: 

العالقة مع مقدم      مقبولة على    وأدلة  ) من األعلى  1وثیقة إقامة أحد الوالدین (،  )VL-TA-02(نموذج  شھادة إقامة فیرمونت األبویة   •
 الطلب 

 
سنة أو ھویة غیر السائق ، ومع ذلك ، عند إعادة  یتعلق ھذا الشرط بالتراخیص الجدیدة أو رخص القیادة التجاریة أو رخص القیادة المح

المعززة أو معرف غیر السائق ، إذا كان مقدم الطلب لدیھ    ، أو رخصة القیادة التجاریة ، أو رخصة القیادة قیادة مقدم الطلب  تجدید رخصة
خارج الوالیة ، فھو مطالب بتقدیم واحدة من المستندات المذكورة أعاله إلثبات اإلقامة في فیرمونت. (العنوان البریدي    بریديعنوان  
   .) في الفرمونت مقبول شریطة أن یكون مقدم الطلب لدیھ عنوان سكني الوالیةخارج 

 
سائق قد یتم إصدارھا لھؤالء المتقدمین ستنتھي صالحیتھا من وھذا ال یؤثر على زیارة مواطني بلد أجنبي. أي ترخیص أو ھویة غیر  

 یوم ًا على األقل. 30یكون لإلقامة المنھوبة   قبیل الصدفة مع مدة إقامتھم المصرح بھا ، شریطة أن
 

 تصریح المتعلم: فیرمونت متطلبات الحصول على
 

تحتوي على اسم   البرید  تقدیم قطعتین من  الطلبإذا تعذر  القسم    مقدم  الطلب تزوید  ، یجب على مقدم  الشارع  بإحدى  الحالي وعنوان 
أعاله  إلیھ  المشار  إقامة    المستندات  المكتملة  مع شھادة  من    ).TA-VL-02(نموذج    فیرمونت   قاصراً، سیطلب  الطلب  مقدم  كان  إذا 

 الوالد/الوصي تقدیم إحدى وثائق اإلقامة.
 

فال یجوز   مقیًما،  الطلب  مقدم  یكن  لم  وتدریبیة  إذا  تعلیمیة  في دورة  المشاركة  إال لغرض  للمتعلم  فیرمونت  الحصول على تصریح  لھ 
 للسائقین. یجب على مقدم الطلب تزوید القسم بأحد ما یلي: 

 رسالة من مدرسة تفید بأن الطالب/مقدم الطلب یجب أن یكون مسجالً في دورة تعلیم السائق، أو  •
 Driver Education School.للسیاقة لب مسجل في فصل دراسيخطاب من طالب یشیر إلى أن الطالب/ الطا •
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