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 غیر السائق بطاقةطلب      

 قسم السیارات 
وكالة النقل 

dmv.vermont.gov

 النموذج  إرجاع سیتم الصفحتین أو إمال

 )واحد من كل مربع) (حدد a أو أنا تطبیق و
 

معرف غیر السائق

  متوافق مع الھویة الحقیقیة  (معرف غیر حقیقي) بطاقة االمتیاز العدد األصلي  تغییر العنوان أو االسم

      معزز  )EDL(  التجدید  (مفقود أو مسروق) االستبدال 

 :  فیرمونت ھل لدیك اآلن ، أو ھل كان لدیك من أي وقت مضى  -- فیرمونت معلومات تحدید الھویة

 ال    نعم      رخصة قیادة؟
 ال    نعم   تصریح المتعلم؟ 

                ال   نعم   بطاقة ھویة غیر السائق؟ 

إذا "نعم"، أدخل الرقم كما یظھر على ترخیص  
 فیرمونت أو تصریح المتعلم أو بطاقة ھویة 

غیر السائق 

رخصة السائق, تصریح التعلم او أي بطاقة تعریف اخرى    فرمونت

 اسم العائلة 

ة أخرىالصادرة عن والی,  ة دخل العام الماضيمنتھیة الصالحی  أو    ھل لدیك رخصة قیادة صالحة
ال   نعم         كندیة؟ مقاطعة كولومبیا أو مقاطعة ،امریكیة  لشخصياالسم ا

 ________________________________    صدر؟  أین "، نعم " إذا كان

 رقم الترخیص: رخصة: نوع ال تاریخ انتھاء الصالحیة: االسم األوسط 

قم بتضمین رقم الشارع واسمھ (إذا كان صندوق البرید أو صندوق خاص ، فامأل أیًضا "العنوان حیث تعیش" أدناه)    -  العنوان البریدي 

 الرمز البریدي  والیة قریة مدینة أو 

 الترخیص الخاص بك  سیتم طباعة ھذا العنوان على -  (العنوان الفعلي)    اإلقامة  عنوان 
 الرمز البریدي  والیة قریة مدینة أو 

 مكان المیالد (المدینة والوالیة والبلد):  : )MM/DD/YYYY( تاریخ المیالد: * رقم الضمان االجتماعي

وسیتم استخدامھ من قبل إدارة السیارات في    U.S.C. § §405(c)(2)(C) and/or 666(a)(13 42  42الكشف عن الضمان االجتماعي الخاص بك أو رقم التعریف االتحادي إلزامي، ومطلوب من قبل السلطة الممنوحة من قبل  * 
 ن من ھذه القوانین.إدارة السیارات والضرائب وقوانین دعم الطفل، لتحدید األفراد المتضرری

) تقدیم خطاب عدم األھلیة للحصول على رقم الضمان االجتماعي، یمكنك ترك ھذا الحقل فارغاً.3) عدم التسجیل للتصویت؛ و ( 2) تتقدم بطلب للحصول على بطاقة امتیاز؛ (1إذا كنت ( 

 الوزن:  :الطول لون العین:  الجنس:

 ذكر   أنثى     اخر  

 إكمال الصفحة التالیة

DMV USE ONLY 
PID: 

  Name CHG (231) 

  DOB CHG  (231) 

  MISC CHG   (231) 

      POB  SEX  EYE  HT  WGT 

  Mail Address (232) 

  SS# CHG (232)  

  Physical ADD (233) 

     ADD    CHG    DEL 

  220 Create 
  222 
  228 
 DOC LOC 
 NNL Photo 
 Temp Issued 
 SSI/SSD 
 VISA 
     USCIS Doc______ 
Voter Registration 

 Yes   No

Issue Date (VT): City & State (OOS) Renewal (27)

Original (27) 

Expire Date (VT): Rater # Duplicate (29) 

Corrected (29) 

EDL (33) 

TOTAL FEES: 



 

 
  أسئلة / شھادات 

على الترخیص الخاص بك؟ إذا كان األمر كذلك،  (محارب قدیم) مطبوعة"VETERAN "ھل أنت من قدامى المحاربین في الجیش األمریكي وترید )1
 ال   نعم   إال إذا كنت قد قدمتھا مسبقًا.  ) DMV Form VG-168(  المحاربیجب ملء شھادة فیرمونت لحالة 

 ال   نعم   ھل ترغب في أن تكون مسجالً كمتبرع باألعضاء واألنسجة؟  )2

 ال   نعم   ؟  1فیرمونت مقیم في والیة   تشھد بأنك  ھل )3
 

 یمكنك تخطي ھذا السؤال إذا تقدمت بطلب للحصول على بطاقة امتیاز وال تسجل للتصویت.  الناخبین وتسجیل   EDLالھویة الحقیقیة، 

 ینطبق ال ال  نعم    قانوني؟إذا لم تكن أمیركیاً، مواطناً، ھل لدیك دلیل على وجود   ال  - نعم    أمریكي؟ھل أنت مواطن

 
 إذا كان تغییر العنوان مطلوبًا لتسجیل الناخبین، فأكمل قسم تسجیل الناخبین أدناه. االسم أو العنوان أو تغییرات أخرى

 

 ھل تغیر اسمك؟ 
   نعم -   ال 

 

 ھل تم تغییر عنوانك البریدي؟ 
   نعم -   ال 

 

    الفعلي؟ ھل تم تغییر العنوان
  نعم   ال 

 

 (التغییرات): تغییر آخر 
   نعم -  ال  

  قم بإدراج جمیع األسماء السابقة ، إن أمكن ، تماًما كما ظھرت في تراخیصك السابقة. 
 

 
الطلب إلى وزیر الدولة ألغراض تسجیل الناخبین. قد ترفض التسجیل. كل  من خالل التوقیع على ھذا الطلب وتقدیمھ، فإنك تأذن إلدارة السیارات بإرسال ھذا   .سیتم تسجیلك للتصویت ما لم ترفض التسجیل أدناه.  تسجیل الناخبین 

 لناخبین فقط. لكي یتم تسجیلك للتصویت، یجب علیك: من المكتب الذي تقدم من خاللھ ھذا الطلب وقرارك بشأن ما إذا كنت ترید التسجیل أم ال سیظل انتم سریین وسوف یستخدمان ألغراض تسجیل ا
 یكیًا؛ أن یكون مواطنًا أمر )1
 أن یكون مقیما في والیة فیرمونت؛ )2
 أن یكون قد أدى القسم الناخب؛ و )3
 سنة أو أكثر. 18 )4

ة. عدم رفض التسجیل ھو شھادة على أنك  سنة في تاریخ االنتخابات العامة أو قبلھ التسجیل والتصویت في االنتخابات األولیة التي تسبق مباشرة تلك االنتخابات العام  18  الذین سیكون عمرھم  3-1متطلبات  یجوز ألي شخص في تلبیة
 تستوفي متطلبات التصویت.

 إذا كنت تصوت ألول مرة في والیة فیرمونت یجب أن تأخذ قسم الناخب: 
 

جب أن تحكم على أفضل ما في األمر، كما ینص علیھ الدستور دون خوف أو محاباة میرك، یأنت تقسم رسمیاً (أو تؤكد) أنھ كلما أعطیت صوتك أو حق االقتراع، ولمس أي مسألة تتعلق بوالیة فیرمونت، ستفعل ذلك كما ھو الحال في ض
 ألي شخص.

 
 تشھد على أنك قد حلفالیمین. 18من خالل التوقیع أدناه یمكنك أن تشھد لنفسك أنك قد أدیت الیمین. یمكنك أیضا أن یكون أي شخص أكثر من 

 

 تكتمل ما لم یتم تسجیلھا حالیًا للتصویت في عنوان سابق): (الإذا تم تغییر عنوانك، فأدرج العنوان الذي تم تسجیلھ فیھ آخر مرة للتصویت. 
 الدولھ مقاطعھ  ةقریمدینة /  عنوان الشارع 

   تسجلني للتصویت أو تحدیث تسجیل الناخبین. أرفض التسجیل للتصویت، أو ال أفي بجمیع شروط األھلیة.   ال 

 
أؤكد بموجب ھذا، تحت طائلة الحنث بالیمین، أن المعلومات الواردة في ھذا النموذج صحیحة على 

تقدیم طلب  . یخضع  4110و §    VSA § 202  23حد علمي. ھذا اإلعالن الذي تم تحت عقوبات  
  V.S.A. § 2011  17تسجیل الناخبین الزائف لعقوبات الحنث بالیمین كما ھو منصوص علیھ في  

 . U.S.C. § 1973 gg - 10 42وفي 

 لتوقیع التاریخ ا توقیع مقدم الطلب

X 
). أوافق بموجب ھذا على إصدار  18توقیع الوالد أو الوصي (إذا كان مقدم الطلب تحت سن 

   القانوني الوصي   لوالدینا الترخیص / التصریح: 

 لتوقیع التاریخ ا او الوصي الوالد توقیع 
 

 
 عنوان البرید اإللكتروني:  رقم الھاتف:

 
 

 

 
 

23 VSA   یید فئة غیر المقیمین بموجب أحكام ھذا التقسیم  لمقیم" ... یعني أي شخص یعیش في الدولة ویعتزم جعل الدولة مكان إقامتھ الرئیسي إما بشكل دائم أو لعدد غیر محدد من السنوات. دون تق § 4”ا
عاملین بموجب عقد محدد المدة ، لیسوا  یعیشون في الدولة لغرض معین یشمل فترة زمنیة محددة ، بما في ذلك الطالب والعمال المھاجرین العاملین في المھن الموسمیة واألشخاص ال  الذین الفرعي ، األشخاص

 مقیمین ألغراض ھذا اللقب فقط .... 
 



 

 أنواع التراخیص المتاحة: 
 

إلصدارھا. مطلوب بطاقة ھویة حقیقیة للطیران على متن الطائرات التجاریة والوصول إلى بعض المرافق الخاضعة للرقابة   الفیدرالیةرخصة الھویة الحقیقیة تفي بالمعاییر  :   الحقیقیة  الھویة •
 والقواعد العسكریة).   الفیدرالیةوالمباني  الفیدرالیة(المحاكم  الفیدرالیة

 إثبات الوجود القانوني أو الجنسیة األمریكیة.  DPC" ولیس متوافقًا مع معرف حقیقي. ال یتطلب إصدار  الفیدرالیة لیس لتحدید الھویة "  DPCتم وضع عالمة) : DPCبطاقة امتیاز السائق ( •
تمثل في كونھا وثیقة عبور حدودیة مریحة للمواطنین األمریكیین العائدین إلى دیارھم من  ھي بطاقة متوافقة مع الھویة الحقیقیة مع میزة إضافیة ت  EDL  بطاقة   ):EDLرخصة قیادة معززة ( •

 أمریكي.  كندا أو المكسیك أو منطقة البحر الكاریبي أو برمودا، براً أو بحراً. یجب أن یكون مقیم في والیة فیرمونت ومواطن
 

إذا كان مقدم الطلب    یجب أن یكون التوقیع بالحبر.      و    یجب أن یحمل الطلب التوقیع الشخصي لمقدم الطلب،  .DMVیجب تطبیق كافة بطاقات الھویة األصلیة (ألول مرة) على شخص في مكتب   مالحظة:
   ف كولي امر.أي شخص آخر یق عاًما ، فسیلزم الحصول على موافقة خطیة من والد مقدم الطلب أو الوصي القانوني أو 18دون سن 

 الوثائق المطلوبة
 

تقدیم المستندات المطلوبة من كل فئة من ھذه الفئات األربع. غیر مطلوب للتجدیدات مع   SSNیجب على المتقدمین الجدد والعمالء الذین یقومون بإجراء تغییرات على االسم أو تاریخ المیالد أو مكان المیالد أو 
 . SSNأو  POBأو  DOBاالسم أو  عدم وجود تغییرات على

 
 ما یلي:  أحدیجب تقدیم   -الھویة وتاریخ المیالد  .1

 جواز سفر صالح وغیر منتھي، •
سجل معتمد لمیالد مقدم الطلب أو زواجھ أو تبنیھ أو طالقھ، بما في ذلك الترجمة   •

 إذا لزم األمر 
في   • للوالدة  القنصلي  األمریكیة  التقریر  الخارجیة  وزارة  عن  الصادر  الخارج 

 ) FS-545أو   DS-1350أو  FS-240(النموذج 
وثیقة ھویة قنصلیة ساریة المفعول صادرة عن حكومة المكسیك أو غواتیماال (أو   •

أي حكومة أخرى ذات معاییر وبروتوكوالت أمنیة مماثلة، على النحو الذي یحدده  
المفوض)

 
 ) I-551وغیر منتھیة الصالحیة (النموذج  بطاقة إقامة دائمة صالحة •
-Nأو النموذج    N-550شھادة التجنس الصادرة عن وزارة األمن الوطني (النموذج   •

570 ( 
الصادرة عن وزارة األمن  )  N-561أو النموذج   N-560شھادة الجنسیة (النموذج   •

 الوطني
 واحدة).  رخصة القیادة/ بطاقة الھویة (ال یمكن أن تنتھي صالحیتھا أكثر من سنة •

 
 ). SSNالجتماعي (یجب علیك تقدیم بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك أو رسالة من إدارة الضمان االجتماعي تشیر إلى عدم اھلیة الحصول على رقم الضمان ا  - الضمان االجتماعي  معلومات .2

 
أرقام)   4الحد األدنى من آخر  (   SSNدفع كعب روتین إظھار االسم و،  SSA-1099نموذج  ،  W-2دام أحد النماذج التالیة في مكانھا: نموذج  إذا لم تكن بطاقة الضمان االجتماعي متوفرة، یمكن استخ

بیل المثال: شھادة الزواج أو الزواج المدني (نسخة  اء. على س(یجب التحقق من اسمك مع إدارة الضمان االجتماعي). إذا كانت ھناك تغییرات متعددة على اسمك، یجب توفیر وثائق إلثبات استمراریة األسم
 مصدقة صادرة عن المدینة/المدینة)، الزواج أو فسخ الزواج المدني أو وثیقة تغییر اسم محكمة الوصایا.)

 
 لي الذي یوضح اإلقامة في والیة فیرمونت.اسمك وعنوان فیرمونت السكني الحا   وثیقتین تتضمنانیجب علیك تقدیم   - اإلقامة في والیة فیرمونت وعنوان السكن الحالي .3

 
 ومن األمثلة على ذلك: 

•   / المدینة  الحالي وعنوان شارع فیرمونت بما في ذلك  البرید مع االسم  قطعة من 
 . ) ، P.Oالمدینة (ال صنادیق 

 فاتورة األداة المساعدة (یجب أن تسرد عنوان الخدمة)،  •
 ضریبة الممتلكات مع الموقع الفعلي، فاتورة  •

 عقد اإلیجار الموقع،  •
 تأمین أصحاب المنازل / المستأجرین (وثیقة التأمین / إثبات المطالبة) ،  •
 بطاقة الھویة، AIMأو فیرمونت  EBTفیرمونت  •
 شھادة اإلقامة في فیرمونت.  •

 
في معظم الحاالت، فإن المستندات المطلوبة إلثبات الھویة وتاریخ المیالد ستثبت أیًضا الوضع القانوني في الوالیات   -)  Real ID & EDLب فقط لـ  الوضع القانوني في الوالیات المتحدة (مطلو .4

 الوجود القانوني للتفتیش والنسخ. المتحدة. یجب على الرعایا األجانب تقدیم جواز سفر وتأشیرة، بطاقة استالم تسجیل األجانب (البطاقة الخضراء)، أو أي دلیل آخر على 
 

 ) EDLمعززة (
 

 إثبات الجنسیة األمریكیة. EDLباإلضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله یتطلب 
أو  • الصادرة عن وحدة حكومیة في األراضي األمریكیة  المعتمدة  المیالد األصلیة  شھادة 

 األمریكیة.
 سفر أمریكي صالح وغیر منتھي. جواز سفر أو جواز  •

 ).N-578أو    N-570أو    N-550شھادة التجنس ().  N-561أو    N-560شھادة الجنسیة ( •
• ) الخارجیة األمریكیة  الخارج صادر عن وزارة  في  للوالدة  قنصلي  أو   FS-240تقریر 

DS-1350   أوFS-545 .( 
   

 رسوم
 

جدید/تجدید    معرف  • التشغیل،  برنامج    24.00  -غیر 
 دوالر

 دوالر  20.00  -معرف غیر برنامج التشغیل، مكرر  •
 10.00$  -   رسوم مخفضة  SSIمعرف غیر السائق،   •

 
أو إعاقة  )  SSIالذي یعمل حالیًا على دخل الضمان التكمیلي (معرف غیر السائق فقط): یحق للفرد  (   SSI/SSDرسوم مخفضة  

في وقت الخدمة.    SSDأو    SSIالحصول على رسوم مخفضة لمعرف غیر السائق. مطلوب إثبات  )  SSDالضمان االجتماعي (
ن رسالة التحقق  ویمكن القیام بذلك عن طریق تقدیم رسالة للتحقق من االستحقاقات إلى ھذه اإلدارة. یمكن الحصول على نسخة م

 من االستحقاقات عن طریق االتصال بالضمان االجتماعي عن طریق الھاتف أو البرید أو شخصیًا.
 

 سجل للتصویت 
 

 ا إذا كنت اعتباًرا من یوم االنتخابات:إذا كنت مؤھالً، سیتم تسجیلك الیوم للتصویت ما لم ترفض. یحق لك التصویت في المدینة أو المدینة التي تقیم فیھا فعلیً 
 مواطن أمریكي انت •
 والیة فیرمونت  م فيمقی انت •

 عاًما 18یبلغ من العمر  •
 خذ قسم الناخبین. •

 
 مسكن رئیسي في المدینة إلى أجل غیر مسمى والعودة إلى ھناك إذا غاب مؤقتا، إلى جانب فعل أو أفعال تتفق مع تلك النیة.أنت "مقیم" بموجب قانون فیرمونت إذا كنت تقیم في المدینة كما یتضح من نیة الحفاظ على 

 
 إدارة قسم الناخب لك. DMVأدیت یمین الناخب لنفسك أو یمكن لموظف تشھد أنك قد   تحتاج فقط إلى أداء قسم الناخب مرة واحدة. إذا كنت مسجالً سابقاً للتصویت في والیة فیرمونت، فقد قمت بالفعل بحلف الیمین. یمكنك أن

 
الخاص بك. إذا تم  إخطارك كتابیًا إذا تمت الموافقة على طلبك ویخطرك بمكان مركز االقتراع أنت غیر مسجل رسمیًا للتصویت حتى یستعرض كاتب المدینة أو المدینة طلبك للتأكد من أنك تستوفي جمیع متطلبات األھلیة. سیقوم الكاتب ب

أو زیارة    802.828.2363ذا كانت لدیك أسئلة، یمكنك االتصال بمكتب وزیر الخارجیة على  رفض طلبك، سیقوم الكاتب بإخطارك بشرح سبب عدم استحقاقك وشرح كیفیة تقدیم استئناف إلى مجلس السلطة المدنیة في مدینتك أو مدینتك.  إ 
sos.vermont.gov/elections/voters/. 
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