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 معلومات ھر دو صفحھ را تکمیل نمایید در غیر آن فورم شما برگشت داده خواھد شد  

را انتخاب کنید)  من برای (از ھر صندوق یکی 
 می کنم:  در خواست

 )جواز رانندگیOPR   ( ) جواز رانندگی جوانانJUN (  دانش آموزجواز )LRN( 

 یواقع یبا شناسنامھ ا متوافق جواز 
Real ID Compliant 

 ی واقع ری(شناسنامھ غ ازیکارت امت 
Non-Real ID  

 ریجواز غ ای یی مھیجواز ضم 
 )EDL( یرانندگ

                         صدور اصل  انتقال از بیرون ایالت 
                                  تمدید (ھا) اضافھ نمودن تاییدی 
                 تغییر آدرس یا نام (گم شده یا سرقت شده) تعویض 

 
 داشتھ اید:  Vermontآیا تا حاال   -Vermontاطالعات تعیین ھویت 

 و یا کارت شناسایی غیر رانندگی تان وجود دارد را درج نمایید: دانش آموزگر بلی، شماره ای شناسایی کھ در جواز رانندگی، جواز انخیر               بلی  جواز رانندگی؟ 
 ، کارت شناسایی غیررانندگی  دانش آموزنمبر  جواز رانندگی، جواز نخیر                                        بلی  ؟ دانش آموزجواز 

 نخیر                 بلی کارت شناسنامھ ای غیر رانندگی؟  
 تخلص 

 
   

 نام
 
 
 نام مستعار 

 
 

 
نمبر سرک و در صورت موجودیت نام (صندوق شخصی، ھمچنان آدرس جایی کھ زندگی  -آدرس مکانی کھ پست تان را از آنجا دریافت می کنید(آدرس پستی)

 می کنید) را در زیر درج کنید:  
 کد پستی  ایالت  شھر 

 
 - این آدرس در جوار شما چاپ خواھد شد -آدرس مکان بود و باش (آدرس فزیکی)

 کد پستی  ایالت  شھر 
 

 
 صفحھ بعدی را تکمیل کنید

 
DMV USE ONLY  

 Print (270) 
 Name Change (231) 
 DOB Change (231) 
 MISC Change (231) 

POB SEX EYE HT WGT 
 Mail Address Chnge (232) 
 SSN (232) 

ADD CHG 
 Physical Address (233) 

ADD CHG DEL 

 Create 
 220  260 
 222  225 
 228  227 
 234 
 DOC LOC 
 NNL Photo 
 VISA 

USCIS Doc  _ 
 Eye Exam 
 Real ID Compliant 

Endorsements: 
 

   

 
   

 
Restrictions: 
             

 
 

   

 
Veteran Designator 
 Yes  No 

Voter Registration 
 Yes  No 

Organ Donor 
 Yes  No 

PID 

 CDLIS 

 PDPS 

 QCS 

 QSD 
 SOR License New (16)  

 License Renew (17)  

OOS LIC # Junior License (18)  

EDL (33)  

City & State (OOS) Duplicate (23)  

Permit New (19)  

 Issue Date (VT) Permit Renew (20)  
 

 

Validation Area 
Exam, First (21)  

Expire Date (VT) 
 
 

Rater # 

Exam, Subsequent (22)  

 TOTAL $  

 

Department of Motor Vehicles 
Agency of Transportation 

 
 

     Application for License/Permit  درخواست جواز/اجازه نامھ
 

802.828.2000 
dmv.vermont.gov 

        

 

 

 

آیا شما جواز رانندگی دارید کھ دارای اعتبار باشد و یا در جریان سال  
ایاالت متحده،  یکی از ایالت ھای دیگر شده و از طرفگذشتھ منقضی  

بلی   حوزه کلمبیا و یا یکی از ایالت ھای کانادایی صادر شده باشد؟  
نخیر 

 
 --------------------------------اگر بلی، در کجا صادر شده بود؟ 

 تاریخ انقضا            نوعیت جواز              نمبر جواز   
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      سواالت/ تصدیق ھا 

 نخیربلی   آیا شما بھ عینک یا لنز نمره در جریان رانندگی نیاز دارید؟ )1
کھ  تصحیح منظم بینایی)  دارید  از ری صرع، تشنج (غ ابت،ی از جملھ د یروح ای  یجسم مشکل صحیسابقھ  ای آ )2

  بگذارد؟ ری تأث  یموتور  ھی نقل لھی وس مصونیت رانندگی شما در جریان راندن یک باالی
 اگر بلی، وضعیت و دارو ھای خود را مشخص سازید:  

  بلینخیر 

بھ روی جواز تان چاپ  " Veteranآیا شما یک سرباز پشین نظامی ایاالت متحده ھستید و می خواھید کلمھ "  )3
 Vermont Certificate of Veteranکھ مربوط بھ  DMV, VG-168گردد؟ اگر بلی، شما باید فورم 

Status  .می گردد را در صورتیکھ قبال تسلیم نکرده باشید را پر نمایید 

  بلینخیر 

آنرا حفظ کنید (اسناد ضمیموی و امتحانی اگر جواز شما شامل تاییدی موتر بس مکتب باشد، آیا می خواھید  )4
 تقاضا میگردد)؟

  بلینخیر 

 نخیربلی   اضافھ در سال)؟  3اگر جواز شما شامل تاییدی موترسایکل باشد، آیا می خواھید آنرا حفظ کنید ($ )5
 نخیربلی   آیا می خواھید منحیث اعطا کننده ای اعضای بدن ثبت نام شوید؟  )6
 نخیربلی   1د؟ی ورمونت ھست باشنده کھ  کنیدتصدیق می  ای آ )7

 
شما می توانید از این سوال بگذرید اگر برای کارت امتیاز رانندگی درخواست می دھید نھ برای   و رای دھندگان  EDLثبت نام شناس نامھ، 

 ثبت نام رای دادن.
 

 د؟ی دار  یدال بر حضور قانون  یمدرک ای آ د،ی ست ی متحده ن  االتی اگر شھروند ا
  بلینخیر    در دسترس نیست 

 

 آیا شھروند ایاالت متحده ھستید؟ 
  بلینخیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محل تولد (شھر، ایالت و کشور): تاریخ تولد (ماه/روز/سال  امنیت اجتماعی*: نمبر 

در   یموتور ھینقل لیوسامنت پارتید توسطدر خواست گردیده و )13((a)666و  C)U.S.C. § §405©(2) 42 با صالحیت توسط مرجع  بوده و یشما اجبار یفدرال ای یاجتماع امنیت ییشناسا نمبر یافشا
 استفاده خواھد شد.  ینیقوان نیافراد متاثر از چن ییشناسا  یاز کودکان برا تیو حما یاتیمال ،یموتور ھینقل لیوسا نیاداره قوان

 
  یخالمی توانید قسمت را  نیا   ،ی را ارایھ کرده ایداجتماع نمبر امنیت یبرا واجد شرایط بودن) نامھ عدم 3؛ و (ثبت نام نکردید دادن یرا ی) برا2. (دیدھ یدرخواست م ازیکارت امت ی ) برا1(شما اگر 

 .دیبگذار
 

 جنسیت:
 مونث مذکر دیگر 

 وزن: قد:  رنگ چشم: 

 . دی کن  لی تکم ری دھنده را در ز یآدرس است، بخش ثبت نام را  ریی بھ تغ ازی دھندگان ن  یثبت نام را  یاگر برا                       نادیگرنام، آدرس و یا تغییرات 
 

 یرات دیگر: آیا اسم تان تغییر کرده است؟            آیا آدرس پستی تان تغییر کرده است؟          آیا آدرس فزیکی تان تغییر کرده است؟      تغی 
  بلینخیر                                بلینخیر                                           بلینخیر                                   بلینخیر 

 
ً ی را دق یقبل  یھا، ھمھ نامدر صورت امکان  .دی شما نشان داده شده است فھرست کن  یقبل یھمانطور کھ در مجوزھا  قا
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درخواست، شما اجازه   نی . با امضا و ارسال اورزید امتناع ری از ثبت نام در ز نکھی کرد مگر ا دی دادن ثبت نام خواھ ی را  یشما براثبت نام رای دھنده:  
ارسال کند. شما ممکن است از ثبت نام  سکرتریت ایاالتدھندگان بھ  یثبت نام راھ ھدف درخواست را ب  نی ا یموتور ھی نقل لی وسا وزارتتا  دی دھی م

  فقطعدم ثبت نام محرمانھ خواھد ماند و ای شما در مورد ثبت نام  می و تصم دی کن  یرسال مدرخواست را ا نی آن ا قی کھ از طر یدفترھر دو دی کن  یخوددار 
 .دھندگان استفاده خواھد شد  یثبت نام رااھداف  یبرا

 :دی باجھت ثبت نام برای رای دادن شما 
 شھروند ایاالت متحده باشید  )1
 باشنده ورمونت باشید  )2
 سوگند را دھندگان را یاد کرده باشید؛ و  )3
 باشید  18سال یا باال تر از  18 )4

 
  ھی تواند ثبت نام کند و در انتخابات اول یسال سن داشتھ باشد، م  18 آنقبل از  ای ی انتخابات عموم خی را داشتھ باشد و در تار 3-1 طی کھ شرا یھر فرد

 .دی دادن را دار  یرا طی است کھ شما شرا یدن ثبت نام گواھدھد. رد نکر یرا یقبل از آن انتخابات عموم   بالفاصلھ
 

 یاد کنید: را  گاندھند یسوگند را دی با د،ی دھ  یم یرا )Vermont(  بار در ورمونت نی اول یاگر برا
 

، قسمی  ورمونت است  التی کھ مربوط بھ ا یدر مورد ھر موضوع د،ی خود را بدھ یحق را ای  ی) کھ ھر زمان رادی کن یم دییتأ  ای ( دی کن ی م ادی شما رسماً سوگند 
 چی لطف ھ ای بدون ترس  یھمانطور کھ در قانون اساس ،د کھ رای شما بھ خیر و خوبی منجر خواھد شد شما قضاوت کن  وجداناین کار را انجام می دھید کھ 

 . شده است نیی تع یشخص
 .دی کرده ا  ادی سوگند شما کھ د دھ یگواھ می تواند سال  18 یباال یفرد نی . ھمچن د ی کرده ا ادی کھ سوگند  دی کن  قی خود تصد یبرا دی توان  یم ری ز یبا امضا
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 شماره تماس: 

 
 

 ایمیل آدرس: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یبرا ای را بھ طور دائم  التی کند و قصد دارد ا یم یزندگ التی است کھ در ا یھر شخص  یبھ معنا " VSA 23 4 §"باشنده  .1
  یافراد  ،بخش فرعی نی طبق مقررات ا می مق ری غ طبقھ تی خود قرار دھد. بدون محدود ینامحدود محل سکونت اصل یسال ھا
شاغل   انکارگران مھاجر ان،ی کنند، از جملھ دانشجو یم  یزندگ نی مع یدوره زمان  کی خاص و شامل  یھدف یبرا  التی کھ در ا

 باشنده ای ایالت نمی باشند.  فقط تحت این عنوانشاغل ھستند،  نی مدت مع ھقرارداد ب یک کھ تحت  یو افراد  یفصل مشاغلدر
 
 

کھ    کنمیم دیی مجازات شھادت دروغ، تأ نظرداشت قانونبا در لھ،ی نوسی بد
تحت  ھی اعالم نی . اواقعیت می باشد فرم وجود دارد  نی اکھ در اطالعات 

  ساختھ شده است.  VSA § 202 & § 4110 23مجازات  قانون 
 دھندگان یرأ (کاذب) ارائھ درخواست ثبت نام نادرست  

  و در   V.S.A. § 2011 17 طوریکھ در
42 U.S.C. § 1973 gg-10  مجازات شھادت دروغ   مشمول ذکر گردیده

 می باشد. 
 

 امضا متقاضی                                                  تاریخ امضا 

 

   لھی وس نی سال باشد). بد 18 ری ز ی(اگر متقاضسرپرست ای  نی والد یامضا
ان  موافقت می  جوان  یرانندگجواز رانندگی/ اجازه نامھ صدور  یبرا

 یاضاف  نی ساعت تمر 40حداقل   تصدیق می کنم کھ دختر/پسر من: نمایم
را دریافت کرده  در شب یرانندگ ساعت 10حداقل بعالوه فرمان  پشت

 است.  

 امضای والدین یا سرپرست                                 تاریخ امضا
 
 
 
 

                                               والدین سرپرست قانونی 

در حال   نکھیمگر ا ،دینکن لی تکمفورم را . (دی ذکر کن د،ی دادن در آن ثبت نام کرده ا یرا  یبار برا نی را کھ آخر یکرده است، آدرس ریی اگر آدرس شما تغ
 ) د یثبت نام کرده باش یدادن در آدرس قبل  یرا یحاضر برا

 ایالت مملکت شھر آدرس سرک 

 شرایط ذکر شده نیستمواجد   ای کنم،  یم یدادن خوددار یرا ی. از ثبت نام برادینکندھنده ثبت  یثبت نام را یبھ روز رسان  ای دادن  ی را یمن را برا. 
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 معرفی 
 

قبل از تکمیل نمودن فورم درخواستی، لطقا این رھمنمود ھا را بھ دقت بخوانید. اگر می خواھید جواز خود را از طریق پست تجدید  
ارسال   Vermont DMV, 120 State Street, Montpelier, Vermont 05630-0001کنید، درخواست مکمل خود را بھ آدرس 

 کنید. 
 

 انواع جواز ھای موجود: 
  یواقع نامھ. شناسمی باشد فدرال یصدور مطابق با استانداردھا یبرایا شناسنامھ حقیقی  Real IDمجوز  شناسنامھ واقعی: •

 یفدرال، ساختمان ھا یاز امکانات تحت کنترل فدرال (دادگاه ھا یبھ برخ یو دسترس  یتجار یماھای پرواز با ھواپ  یبرا
 ضرور می باشد.    )ینظام یھا گاهی فدرال، پا

یا "برای شناسایی فدرال نمی   "Not for Federal Identification"  با عالمت DPC کی ): DPCکارت امتیاز رانندگی ( •
  ای  در امریکا وحضور   یبھ مدرک قانون  یازی ن  DPC. صدور  ستی ن  یواقع متقارن با شناسنامھمشخص شده است و  باشد" 
 را ندارد.  کای آمر تی تابعداشتن 

و مزیت اضافی آن اینست کھ  است   Real IDکارت منطبق با  کی  EDL(  :EDL( یرانندگ ری جواز غ ای  یی مھیجواز ضم  •
 ک،ی از کانادا، مکز خانھبھ است کھ در حال بازگشت  ییکای شھروندان آمر یمناسب برا یسند عبور مرز کی  ھمانند
 متحده باشد. االتی ساکن ورمونت و شھروند ا دی بامتقاضیان . ھستند ای در ای   نی زم قی برمودا، از طر ای  بی کارائ 

 
 اسناد مورد نیاز 

 نی از ا کی ھر  ازی مورد ن  اسناد دی کنند با یم جادی ا راتیی تغخود  SSN ای تولد، محل تولد  خی کھ در نام، تار یان ی و مشتر دی جد انی متقاض
 ضروری نمی باشد. SSN ای  DOB ،POBدر نام،  ریی بدون تغھا  دی تمد یبرااین اسناد را ارائھ دھند. کتگوری چھار 

 
 یباید یکی از مدارک ذیل را ارایھ کند:  -ھویت و محل تولد .1
 پاسپورت با اعتبار، منقضی ناشده •
 ای  یشده از تولد، ازدواج، فرزندخواندگ دیی سوابق تا •

در صورت  این اسناد ترجمھ  ی. بشمولطالق متقاض
 لزوم 

در خارج از کشور   از تولد کنسولی گزارش •
)CRBAدیپارتمنت ایاالت ) صادر شده توسط U.S.   

 ). FS-545یا  FS-240, DS-1350رم و (ف
صادر شده توسط   یکنسول ییشناسامعتبر مدرک   •

با   یگری ھر دولت د ای گواتماال ( ک،ی مکز دولت
کھ توسط  ی مشابھ امنیتی و پروتکل ھا استانداردھا

 ) شده است نیی تع یشنرکم

-Iرم  ونشده (ف یمعتبر اقامت دائم و منقض کارت •
551 ( 

  DHSصادر شده توسط  ،تی تابعقبولی  تصدیق نامھ • •
 ) N- 570 رم وف  ای  N-550(فرم 

-Nم روف ای  N-560رم و(ف یشھروند  تصدیق نامھ •
 DHS) صادر شده توسط 561

  کی از  شی (ب  ییکارت شناسا/یرانندگ تصدیق نامھ •
 شود).  ینم یمنقضسال 

 
  طی بر  واجد شرا  یمبن  یاجتماع امنیت نی از اداره تام ینامھ ا ای  یاجتماع امنیتکارت  دی شما با  -اطالعات امنیت اجتماعی  .2

 .  دی ارائھ دھ )SSN( ی اجتناعیت ی امن  شماره   افتی در یبودن برا
-SSAرم  و، فW-2رم  وآن استفاده شود: ف یممکن است بھ جا  ری ز یھارم واز ف  یکی  ست،ی شما در دسترس ن  یاجتماع امنیتاگر کارت 

شود). اگر   دیی تا یاجتماع امنیت نی تاماداره در  دی شما با اسمرقم آخر) ( 4 (حداقل دھدیرا نشان م SSNکھ نام و  ی، برگھ پرداخت 1099
  یمدن  ھی اتحاد ای ازدواج تصدیق نامھ عنوان مثال: .دی اثبات آن ارائھ دھ یبرا یمدارک دی شده است، با جادی در نام شما ا ریی تغبار   نی چند
 .) وراثتنام دادگاه  ریی تغ سند ای  یمدن   حالت انحالل   ای )، ازدواج باشد صادر شدهکھ از شھر    تایید شده اپی(ک
 

محل سکونت   یکھ شامل نام و آدرس فعل دی دو مدرک ارائھ دھ دی شما با -ی ورمونت و آدرس محل سکونت فعلمحل سکونت  .3
 نشان دھد.   ورمونت التی در اتان را   اقامت تاورمونت باشد تان در 

 بطور مثال: 
 

 بشمول ورمونت   سرکو آدرس  یبا نام فعل ینامھ ا •
 ) یصندوق پست  نمبرشھرک (/شھر
  ستی ل دی (آدرس خدمات با خدمات عامھمصارف بل   •

 شود)، 

نامھ / اثبات  مھی (ب  نانی صاحبان خانھ / اجاره نش مھی ب  •
 ادعا)

ورمونت   کارت شناسایی ای  EBT ییکارت شناسا •
AIM ، 
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 ،یکی زی ف  تی با موقع ییبر دارا اتی صورتحساب مال •
 اجاره نامھ امضا شده،   •

 اقامت ورمونت.  تصدیق نامھ •

 
  ازی موارد مدارک مورد ن  شتری در ب  - ) ضروری می باشد EDLو   Real ID یمتحده (فقط برا االتی در ا  یقانون وضعیت  .4

 زا،ی پاسپورت و و دی با یاتباع خارج را ایجاد می کند. متحده  االتی در ا یقانون   یک حالت  زی تولد ن  خی و تار تی اثبات ھو یبرا
ارائھ  و نسخھ برداری   یبازرس  یرا برا یمدارک حضور قانون  ری سا ای کارت)  نی (گر  یثبت نام اتباع خارج دی کارت رس

 کنند. 
 ) EDL( یرانندگ ری جواز غ ای  یی مھیجواز ضم 

 
 سند شھروندی ایاالت متحده را نیز تقاضا می کند.  EDLبعالوه ای اسنادی کھ در باال ذکر گردید یک  

 
اصل تصدیق نامھ تایید شده تولد صادر شده توسط یک   •

 دولتی در ایاالت متحده و یا قلمرو ایاالت متحده نھاد 
معتبر و  با اعتبار کارت پاسپورت ای پاسپورت  •

 متحده  االتی نشده ا یمنقض
). N-561 ای   N-560( یشھروند  تصدیق نامھ • •

-N ای  N  ،N-570-550( تی تابع تصدیق نامھ قبولی
578 .( 

 

در خارج از کشور توسط   تولداز  یگزارش کنسول •
 ،FS-240متحده ( االتی امور خارجھ اوزارت 

DS-1350  ای FS-545.( 

 فیس  
 

 (آموزش)   دانش آموزھزینھ ای جواز رانندگی/ کارت امتیاز و اجازه نامھ 
،  )گری د التی از ا یلی (تبد ازی کارت امت /یرانندگ جواز •

  70.00سالھ $  4و  51.00$ - سالھ  2
  4و  32.00سالھ $ 2، ازی کارت امت /یرانندگ جواز •

   51.00سالھ $
 20.00$ - تعویض •
  - (اضافی) یرانندگ ری جواز غ ای  یی مھی جواز ضم •

$30.00 
 Junior( -  $32.00جواز رانندگی جوانان (  •
 20.00$  - (آموزش)   دانش آموزاجازه نامھ  •

 موترسایکل
 (ھر سال)   3.00$ - تاییدی موترسایکل •

 فیس امتحان جواز  
 19.00$  - جواز رانندگی، امتحان جاده •
 32.00$ - ، امتحان اطالعات دانش آموزجواز  •

 
 

 ثبت نام برای رای دادن 
  ی دادن در شھر  یرا ط ی . شما واجد شرادی رد کن  نکھی مگر ا شد دی دادن ثبت نام خواھ یرا  یامروز برا د،ی ھست  رای دادن طی اگر واجد شرا

 روز انتخابات:  شما در اگر دی در آن ساکن ھست  یکی زی کھ از نظر ف می باشید
 سوگند رای دھندگان را یاد کرده باشید • سالھ باشید  18 • باشید  Vermontباشنده  • شھروند امریکا باشید •

 
 

  یمحل سکونت اصل  کی  دی کھ قصد دار لی دل نی بھ ا د،ی اگر در شھر اقامت داشتھ باش د،ی ھست  »باشنده یا ساکنشما طبق قانون ورمونت «
  .دی بھ آنجا بازگرد دویاره موقتا  در شھر غایب می باشیداگر و دی در شھر حفظ کن را 

 
دھنده را   یقبالً سوگند رأ د،ی دادن در ورمونت ثبت نام کرده ا یرأ ی. اگر قبالً براگان را یاد کنیددھند یبار سوگند را کی  دی شما فقط با

  یسوگند را مراسم تواند  یم DMVاز کارمندان  یکی  ااید ی سوگند رای دھندگان یرا یاد کرده کھ  دیکن  دیی تأ دی توان  یمشما . دی ا یاد کرده
 . انجام دھدشما  یدھنده را برا

 
  کند تا مطمئن شود کھ  یشھر شما درخواست شما را بررس یکھ منش  یتا زمان  نمی گردددادن ثبت نام  یرا  یبرا  یشما بھ طور رسم

معرفی بھ شما  تان را نیز دادن یو محل را درخواست شما بھ شما اطالع خواھد داد دیی صورت تا دری . منشھستید طی تمام شراواجد 
برای تان    نی ھمچن  و دی ست ی ن رای دادن    طی خواھد داد کھ چرا واجد شرا توضیحبھ شما  ی. اگر درخواست شما رد شود، منشخواھد کرد
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با  دی توان  یم د،ی دار یاگر سوالاست تجدید نظر بفرستید.  خود درخوشھر  یمدن  اداری ئتی بھ ھ دی توان  یکھ چگونھ م تشریح خواھد کرد
 :دی ری تماس بگذیل   امور خارجھ بھ شماره  ری دفتر وز

 مراجعھ کنید. /https://sos.vermont.gov/elections/votersو یا بھ ویب سایت  802.828.2363

https://sos.vermont.gov/elections/voters/



