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केवि भमम न्टका बावसन्दाहरूिाई मात्र ड्र ाइभरको िाइसेन्स, व्यवसावयक ड्र ाइभरको िाइसेन्स, ववधमत / ववस्ताररत ड्र ाइभर िाइसेन्स / आईड्ी, िर्मरको
अर्ुमवत वा गैर-ड्र ाइभर पवहचार् काड्म प्राप्त गर्े अर्ुमवत छ।
यो शपथ-पत्र र्ाबाविग, वा आवेदक जो १८ बर्म भन्दा मावथका छर्् तर अरुसँग बस्दछर् भर्े, उर्ीहरुको िावग भममन्ट वर्वासस्थार् प्रमाणको रूपमा
प्रयोग गर्म सवकन्छ। वर्वासस्थार्को प्रमाणको िावग, अवभभावक, कार्ुर्ी अवभभावक, घरमाविक, िीजधारक, इत्यावदिे यो फारम भर्ुम पदम छ र
वर्म्नविखित कागजातहरू मध्ये कुिै एक प्रर्ाण ड्ीएमभीिाई प्रदार् गर्ुमपर्े हुन्छ (हािको र्ाम र सड्क ठे गार्ा सवहत; कुर्ै PO बक्सहरू िेख्न वमल्दै र्):
•

उपयोवगता वबि (सेवा ठे गार्ा सूचीबद्ध गर्ुमपदम छ)
आवासीय सम्पवि कर वबि (भौवतक स्थार् सवहत)

•

भममन्ट कर फामम LC-142 (जग्गा माविक/घर माविक प्रमाणपत्र)

•

भमम न्ट EBT वा भममन्ट AIM पवहचार् पत्र/ काड्म
घरमाविक / भाड्ामा बस्नेहरुको बीमा (र्ीवत / दावीको प्रमाण)

•

•

अर्ेरिकी सेिा, सनिय कर्मव्य:
•
•

यवद भममन्टमा बवसरहे को हो भर्े, मावथ हे र्ुमहोस्
यवद राज्य बावहर बस्ने भए; सैन्य आईड्ी र सैन्य रे कड्म हरुमा भमम न्ट तपाईको वर्वास स्थार् हो भर्ेर प्रमावणत गर्म , जस्तै छु ट्टी र आय वववरणहरू
वा आदे शहरु।

िोट: यवद तपाई प्रश्न गर्ुमहुन्छ वक एक कागजात स्वीकायम हुन्छ वक हुन्दै र् भर्ेर, ग्राहक सेवा ववशेर्ज्ञ वा परीक्षकिाई हेर्ुमहोस्।

म, ______________________________________________________________________________, प्रमावणत गदम छु
(प्रमावणकरण गर्े व्यखिको र्ाम)

वक ______________________________________________________________________________, वर्म्न ठे गार्ामा बस्नुहुन्छ
(आवेदकको र्ाम)

__________________________________________________________________________________________.
(आवेदकको ठे गार्ा)

यो र्ाम यस्तो र्ाम हो जसिे उवर् / ऊ सामान्य रुपमा पररवचत छ र उवर् / ऊ मावथको ठे गार्ामा रहन्छ।

प्रमावणतकताम िे हस्ताक्षर यहाँ गर्ुमहोस्:
_______________________________________________________________________

म प्रमावणत गछुम वक यसमा भएका भर्ाइहरु सत्य छर््। यो घोर्णा २३ V.S.A §२०२ को दण्ड अन्तगमत गररएको छ।

प्रमावणतकताम को र्ाम यहाँ िेख्र्ुहोस्: _________________________________________________________________
फोर् र्म्बर:

ईमेि ठे गार्ा:

प्रमावणतकताम को ठे गार्ा (आवेदकको भन्दा फरक छ भर्े):
________________________________________________________________________________________
आवेदकको हस्ताक्षर: __________________________________________________________________
म प्रमावणत गछुम वक यसमा भएका भर्ाइहरु सत्य छर््। यो घोर्णा २३ V.S.A §२०२ को दण्ड अन्तगमत गररएको छ।
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एक भर्मन्ट लाइसेन्स / पिनर्ट / आईडीका लानि निवासस्थािको आवश्यकर्ाहरुको प्रर्ाण
एउटा भममन्टको िाइसे न्स / परवमट / आईड्ीका िावग आवेदक भममन्टको वर्वासी हुर्ु पर्े भममन्ट कार्ूर्को आवश्यकता हो।

भर्मन्ट निवासस्थाि प्रर्ानणर् ििम, आवेदकहरूले नवभािलाई उिीहरूको हालको िार् ि सडक ठे िािाको साथ दु ई टु िा र्ेल
/ निठी प्रदाि ििुमपिेछ। यी पवहचार् कागजातहरू मावर्दै र्र््, वतर्ीहरू केवि वर्वासस्थार् प्रमावणत गर्म प्रयोग गररन्छ। यवद मेि
तपाईको सड्क ठे गार्ामा प्राप्त गरे को छै र् भर्े, वर्म्न मध्ये कुर्ै दु ई (२) प्रदार् गर्ुमहोस् जसमा सड्क ठे गार्ा (PO बक्स होइर्) दे िाउँ दछ:
•
•
•
•
•

उपयोवगता वबि (यूवटविटी वबि)- सेवा ठे गार्ा सूचीबद्ध गर्ुमपदम छ,
भौवतक स्थार्को साथ सम्पवि कर वबि
भममन्ट कर फारम LC-142 (घर माविक प्रमाणपत्र)
भममन्ट EBT (ईबीटी) (इिेक्ट्रोवर्क िाभ स्थार्ान्तरण) काड्म वा भममन्ट AIM (एआईएम) (उन्नत सूचर्ा व्यवस्थापर्) पवहचार् काड्म
घरमाविक / भाड्ावाि बीमा (र्ीवत / दावीको प्रमाण)

यनद आवेदक अरूसँ ि बस्दछ ि नर्िीहरूको सडक ठे िािार्ा कुिै र्ेल प्राप्त िदै ि भिे, :

भममन्ट वर्वासस्थार्को प्रमाणपत्र (भममन्ट रे वसड्े न्सी सवटम वफकेसर्) पूरा गर्ुमहोस् (फारम TA-VL-02), र (मावथ)को त्यो व्यखिबाट
वर्वासस्थार्को कागजातको एक प्रमाणको साथ पेश गर्ुमहोस्।

अर्ेरिकी सेिा, सनिय कर्मव्य(ड्यूटी):
यवद भममन्टमा बवसरहे को छ भर्े मावथ हे र्ुमहोस्
• यवद राज्य भन्दा बावहर बस्ने हो भर्े; सैन्य आईड्ी र सैन्य रे कड्म हरुमा भममन्ट वतर्ीहरूको वर्वास हो भन्ने प्रमाण, जस्तै छु वट्ट वा ववदा
र आय वववरणहरू वा आदे शहरु
• र्ाबाविगहरु:
अवभभावक भममन्ट वर्वासस्थार् (रे वसड्े न्सी) प्रमाणीकरण (फारम TA-VL-02), एक (१) अवभभावक वर्वासस्थार् (रे वजड्े न्सी) कागजात
मावथबाट र आवेदकसंगको सम्बन्धको स्वीकायम प्रमाणहरु
यो आवश्यकता र्याँ िाइसेन्स, वावणखज्यक ड्र ाइभर िाइसेन्स, ववधमत (Enhanced) ड्र ाइभर िाइसेन्स वा गैर-ड्र ाइभर आईड्ीसँग सम्बखन्धत
छ, यद्यवप आवेदकको ड्र ाइभसम िाइसेन्स , वावणखज्यक ड्र ाइभरको िाइसेन्स, ववधमत(Enhanced) ड्र ाइभर िाइसेन्स वा गैर-ड्र ाइभर आईड्ी
र्वीकरण गदाम यवद आवेदकको एक राज्य बावहरको हुिाकी ठे गार्ा छ भर्े, उर्ी वा उर्ीिे भममन्ट वर्वासस्थार् प्रमावणत गर्म मावथका
कागजातहरु मध्ये एक प्रदार् गर्म आवश्यक छ। (एक-बावहर-राज्यको हुिाकी ठे गार्ा स्वीकायम हुन्छ यदी आवेदकिे एउटा भममन्ट
आवासीय ठे गार्ा प्रदार् गरे को छ भर्े।)
यसिे भ्रमण गर्े ववदे शी र्ागररकहरूिाई असर पदै र्। यी आवेदकहरूिाई जारी गर्म सवकर्े कुर्ै पवर् इजाजतपत्र (िाइसेन्स ) वा गैर
ड्र ाइभर आईड्ीहरुको संयोगवश उर्ीहरूको आवधकाररक बसाई अववध समाप्त संगै म्याद सवकन्छ, अवधकृत वा स्वीकृत गरे को बस्ने
समय कखिमा ३० वदर् बाँ की हुर्ु पर्े ।

एक भर्मन्ट निक्षाथीको अिुर्नर् (लिमिस पिनर्ट)का लानि आवश्यकर्ाहरू:
यवद आवेदकको हािको र्ाम र सड्क ठे गार्ा समावेश भएको मेि वा वचठीका दु ई पत्र या टु क्रा प्रदार् गर्म सक्नुहुन्न भर्े, आवेदकिे
ववभागिाई एउटा भममन्ट वर्वासस्थार्को प्रमाणपत्र (फारम TA-VL-02) सँगै मावथ दसाम ईएको कागजातहरुको साथ प्रदार् गर्ुमपर्ेछ।
यवद आवेदक र्ाबाविग हो भर्े, आमा -बुवा / अवभभावकिे वर्वासस्थार् प्रमाणका कागजातहरू मध्ये एक प्रदार् गर्ुम पर्े आवश्यक
हुन्छ।
यवद आवेदक एक भममन्ट वर्वासी होईर् भर्े उसिे चािक वशक्षा र प्रवशक्षण कोसममा भाग विर्े उद्दे श्यका िावग केवि भममन्ट िर्मर परवमट
(वसकारु अर्ुमवत ) मात्र प्राप्त गर्म सक्दछ। आवेदकिे वर्म्न मध्ये कुर्ै एक ववभागिाई प्रदार् गर्ुमपदम छ:
•
•

वबद्याथी / आवेदकिे स्कूिबाट ड्र ाइभर(चािक) वशक्षा कोसममा भर्ाम हुर्ुपर्ेछ भर्ेर पुखस्ट गर्े एक पत्र। वा
वा आवेदक / ववद्याथीिाई कक्षामा भर्ाम गररएको छ भवर् दसामउर्े गरर ड्र ाइभर वशक्षा स्कूिबाट एक पत्र।
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