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                       تصدیق نامھ اقامت ورمونت   
    Vermont Residency Certitication  

 

Department of Motor Vehicles 
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120 State Street 
Montpelier, Vermont 05603-0001 

802.828.2000 
888.99-VERMONT 
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کارت   ای یریادگیشناسنامھ، مجوز پیشرفتھ یا ضمیموی/  /یرانندگ جواز ،یتجار یرانندگ جواز ،یرانندگ جواز افتیورمونت مجاز بھ در باشندگانفقط 

 گی ھستند. ررانندیغ ییشناسا
 
  یباال کھ یانیمتقاض ایھستند  یسن قانون ریکھ ز یانیمتقاض یبر اقامت ورمونت برا یمبن  یممکن است بھ عنوان مدرک تصدیق نامھ (سرتیفیکیت) نیا

فرم  نیا دیبا رهیو غ مستاجر صاحب خانھ، ،یقانونسرپرست  ن،یاثبات اقامت، والد ی. برا، استفاده گرددکنند یم یزندگ گران یسال سن دارند اما با د 18
 :قرار دھد DMV اریدر اخت )ی پستصندوق  نمبر ابان؛یو آدرس خ یفعل نام را (با ریاز مدارک ز یک یکرده و   لیرا تکم

 
 شود)،  ستی ل دی (آدرس خدمات با مصرف خدمات عامھبل  •
 ، یک یزیف تی با موقع ییبر دارا  اتیصورتحساب مال •
 خانھ) ب صاح سرتیفیکیت( LC-142ورمونت  اتیرم مالوف  •
   ورمونت AIM یی ارت شناسا ک  ای EBTورمونت  •
 اثبات ادعا)/پالیسیصاحبان خانھ/مستاجر ( مھیب  •

 
 :  ایاالت متحدهبرحال نظامی 
 د یبھ باال مراجعھ کن  د یکن  یم یاگر در ورمونت زندگ •
می باشد   ورمونت محل سکونت شما  نکھیبر ا یمبن تان    یدر سوابق نظام اثبات و مدرک ینظام نامھ. شناسدیاقامت دار التیاگر در خارج از ا •

 . فرمان ھا ایو  یمرخصدرخواست  استیتمنت درآمد، مثال:  عنوان بھرا باید ارایھ کنید. 
 

 .  دیمراجعھ کن ان و یا بازرسیخدمات مشترکارشناس   کیبھ  ر،یخ ایقابل قبول است  اسناد تان ی ازک ی ایکھ آ دیسؤال داردر این مورد اگر نوت: 
 

 ،  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من
 (اسم شخصی کھ سرتیفیکت را می سازد)                                                                          

 ،  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------می کنم کھتصدیق 
 (اسم متقاضی)                                                                                         

 .دسکونت دار -----------------------------------------------------------------------------------------------در
 (آدرس متقاضی)                                                                                     

 در آدرس باال ساکن است. کھ شناسند  یرا با آن م آن خانم/آقااست کھ معموالً اسمی ، اسم نیا
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصدیق کننده: امضا 
 ساختھ شده است. .V.S.A. § 202- 23  جزاقانون  تحت  ھیاعالم نیدرست است. ا نجایشده در ا انیکنم کھ اظھارات ب یم تصدیق                                      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------کننده:اسم چاپی تصدیق 
 

 -------------------------------------------------------------------ایمیل آدرس ---------------------------------------------------شماره تماس: 
 

 آدرس تصدیق کننده (در صورتیکھ از آدرس متقاضی متفاوت باشد): 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امضا متقاضی: 

 ساختھ شده است. .V.S.A. § 202- 23  جزاقانون  تحت  ھیاعالم نیدرست است. ا نجایشده در ا انیکنم کھ اظھارات ب یم تصدیق                                      
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 جواز/ اجازه نامھ/ شناسنامھ ورمونت  برای دریافت شرایط اقامت اسناد
 

 ورمونت باشد. ساکنکند کھ  یورمونت را ملزم م سنامھشنا/اجازه نامھ مجوز/ یقانون ورمونت متقاض
 

و  شوند،  یمحسوب نم یت یمدارک ھو  نھایا بفرستند.  دیپارتمنتخود بھ  ابانیو آدرس خ یفعل  نام بارا  پستدو  دیبا انیاثبات اقامت ورمونت، متقاض یبرا
را  (نھ نمبر صندوق پستی)   ابانیخآدرس کھ  ریز اسناداز  سند 2نشد،  افتیشما در ابانیدر آدرس خ پستاگر گردند.  یاستفاده م  اقامت اثبات یفقط برا
 را ارایھ کنید: د ندھ ینشان م
 شود)،  ستی ل دی (آدرس خدمات با مصرف خدمات عامھبل  •
 ، یک یزیف تی با موقع ییبر دارا  اتیصورتحساب مال •
 خانھ) ب صاح سرتیفیکیت( LC-142ورمونت  اتیرم مالوف  •
 (مدیریت پیشرفتھ اطالعات)  ورمونت AIM ییارت شناساک ای(انتقال الکترونیکی منفعت)    EBTورمونت  •
 اثبات ادعا)/پالیسیصاحبان خانھ/مستاجر ( مھیب  •

 
 کند:   ینم افتیآنھا در ابانیدرآدرس خ پستی چیکند و ھ یم یزندگ گرانی با د یاگر متقاض

 .دیارائھ کنفوق از ھمان شخص را اقامت  اثبات رکامد ی ازک یو را تکمیل نموده، ) TA-VL-02رم و اقامت ورمونت (ف سرتیفیکیت •
 

 نظامی برحال ایاالت متحده : 
 د یبھ باال مراجعھ کن  د یکن  یم یاگر در ورمونت زندگ •
  می باشد ورمونت محل سکونت شما  نکھیبر ا یمبن تان    یدر سوابق نظام اثبات و مدرک ینظام نامھ. شناسدیاقامت دار التیاگر در خارج از ا •

 فرمان ھا.   ایو  یمرخصدرخواست  استیتمنت درآمد، مثال:  عنوان بھ را باید ارایھ کنید.
 

 خردساالن: 
با  کھ رابطھ مدارک قابل قبول وباال مدراک ذکر شده دراز نیمدرک اقامت والد  کی)، TA-VL-02رم و(ف نیاقامت ورمونت والد تصدیق نامھ •

 را بھ اثبات برساند. یمتقاض
 

حال، پس از   نیبا اگی می باشد. ررانندیغ یشناسھ ھا  ای شرفتھیپ یرانندگ یھاجواز ،یتجار یرانندگ یھاجواز د،یجد یھاجوازمربوط بھ  مقرره نیا
 یبراداشتھ باشد، التیخارج از ا یآدرس پست یاگر متقاض گی، ررانندیشناسھ غ ای شرفتھیپ یرانندگ جواز،یتجار یرانندگ جواز ، یرانندگ جواز دیتمد

 د کھ متقاضی دارندهنشان دھکھ  یقبول است بھ شرط قابل التیخارج از ا ی. (آدرس پستداز مدارک فوق را ارائھ دھ  یک ی  دیاثبات اقامت ورمونت با
 باشد.)  میورمونت   یآدرس مسکون

 
ھمزمان با  صادر گردد انیمتقاض نیا یکھ ممکن است برا گیررانندیشناسھ غ ای جوازندارد. ھر  یکشور خارج کیشھروندان  دیبر بازد یریتاث نیا

 باشد. مانده  یروز باق 30 حداقل، بھ شرطی کھ از مدت اقامت مجاز آنھا  شود یم  یمدت اقامت مجاز آنھا منقض
 

 ورمونت:   دانش آموز جوازشرایط 
 

از مدارک ذکر شده در باال را بھ ھمراه  یک ی دیبا یمتقاض ،گردیده نتواند  ارائھباشد،  یمتقاض سرکو آدرس  ینام فعل یحاوکھ  پست ای اگر دو قطعھ
  یک ی  تقاضا می گردد تاسرپرست /نیوالداز باشد،  ریصغ  ی. اگر متقاضبھ دیپارتمنت ارایھ کند )TA-VL-02رم وشده اقامت ورمونت (ف لیتکم تصدیق

 .کنند  رائھرا ااز مدارک اقامت 
  دیبا ی. متقاضرانندگی دریافت کند یدر دوره آموزش شرکت منظور بھورمونت را  دانش آموزمجوز  تواندیساکن ورمونت نباشد، فقط م یاگر متقاض

 ارائھ دھد:  دیپارتمنترا بھ زیر رد امو ی ازک ی
 ا یثبت نام کند،  یدر دوره آموزش رانندگ دی با یدانش آموز/متقاض نکھیبر ا  یمبن آموزشگاه کیاز  ینامھ ا •
 ثبت نام کرده است.  صنف رانندگی کیدانش آموز در /یکھ نشان دھد متقاض یرانندگ آموزشگاه کیاز  ینامھ ا  •

 
 




