555 Wright Way, Carson City, NV 89711
Reno/Sparks/Carson City (775) 684-4DMV (4368)
Las Vegas area (702) 486-4DMV (4368)
Rural Nevada or Out of State (877) 368-7828
Fax (775) 684-4829
Website: www.dmvnv.com

Abiso ng Pagbabago ng Adres sa Pamamagitan ng Koreo
Gumamit ng hiwalay na form para sa bawat drayber o may-ari ng sasakyan.
NRS 483.390 at 483.870

Dapat kang tumungo sa opisina ng DMV para magpalit ng adres sa iyong komersyal na driver’s license, driver authorization card, pangpanahunang identification card o kung ikaw ay mayroong identification card na walang pinapakitang petsa ng expirasyon.
Kumpletuhin ang form na ito at ihulog sa adres ng DMV na nakasaad sa itaas kasama ang mga naaangkop na bayad sa pamamagitan ng
tseke, money order o awtorisasyon ng debit/credit card (Gamitin ang form ADM205). HUWAG magpadala ng pera.
APELYIDO (I-PRINT)

UNANG PANGALAN

LUGAR NG KAPANGANAKAN (ESTADO AT BANSA)

GITNANG PANGALAN HULAPI NUMERO NG NEVADA DL/ID
PETSA NG KAPANGANAKAN (MM/DD/YYYY)

 OO, i-print ang adres ng aking koreo sa harapan ng aking kard (Maliban sa REAL ID) – Driver License at ID Kard Lamang
PANGUNAHING PISIKAL NA ADRES (PRINSIPAL NA TIRAHAN)
ADRES NG KOREO (KUNG IBA SA PISIKAL NA ADRES)
LUNGSOD, ESTADO, ZIP CODE

LUNGSOD, ESTADO, ZIP CODE

NUMERO NG TELEPONO SA ARAW (OPSYONAL)
(
)

EMAIL ADRES (OPSYONAL)

MAMAMAYAN

Ikaw ba ay isang mamamayan ng Estados Unidos?

OO

HINDI

Pagbabago sa ADRES NG DRIVER’S LICENSE o
ADRES NG ID CARD: Maaari mong baguhin ang iyong adres sa
pamamagitan ng koreo kung ikaw ay may litrato na nakafile sa DMV. Kung wala, dapat kang tumungo sa opisina ng DMV para
magpakuha ng litrato. Ang bagong driver’s license o id card ay ipadadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo sa loob ng 10 araw ng
pangangalakal matapos ma-proseso ang iyong aplikasyon. Pakilagyan ng $4.25 para sa produksyon ng card at bayad sa
teknolohiya sa aplikasyon na ito.
Pagbabago sa ADRES NG PLAKARD NG DISABLED PARKING O STIKER NG MOTORSIKLO: Pakikumpleto ang
impormasyon na ito para baguhin ang pang-koreo at/o Nevada pisikal na adres para sa plakard ng disabled parking o stiker ng
motorsiklo.
Numero ng Disabled Plakard ___________________________ Numero ng Stiker ng Motorsiklo __________________________
Pagbabago sa ADRES NG REHISTRASYON NG SASAKYAN: Kumpletuhin ang impormasyon na ito para baguhin ang
pang-koreo at/o Nevada pisikal na adres ng mga sasakyan na nakarehistro sa iyo. Mauupdate lamang ang mga rekord ng
rehistrasyon ng mga sasakyan na nakalista sa ibaba.
Kung nais mong padalhan ka ng sertipiko ng rehistrasyon, maglagay ng bayad na $6.00 para sa bawat sasakyan na
nakalista.
__________________________________________________________________________________
Numero ng NV Plate o VIN
Buwan/Taon ng Expirasyon
Taon ng Sasakyan
Gawa
__________________________________________________________________________________
Numero ng NV Plate o VIN
Buwan/Taon ng Expirasyon
Taon ng Sasakyan
Gawa
__________________________________________________________________________________
Numero ng NV Plate o VIN
Buwan/Taon ng Expirasyon
Taon ng Sasakyan
Gawa

$6.00 para sa Sertipiko
$6.00 para sa Sertipiko
$6.00 para sa Sertipiko

Office Use Only:
Information Updated:
DL or ID Card
Registration
Disabled Placard
Motorcycle Sticker
Voter Address Change
PDPS/CDLIS:
Clear
Hit
Comments:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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KAILANGANG KUMPLETUHIN ANG BAHAGI 1 O BAHAGI 2 NG LAHAT LAMANG NG APLIKANTE NG DRIVER LICENSE O ID CARD
BAHAGI 1
Sa pagtsek ng kahon na ito, ikaw ay positibong tumanggi na ipadala ang iyong impormasyon para sa mga layunin ng paguupdate ng iyong rehistro sa
pagboto.
TANDAAN: Ang pagtanggi sa prosesong ito ay hindi babaguhin ang iyong kasalukuyang preperensya sa rehistrasyon sa pagboto.

PAG-TANGGI

BAHAGI 2
TANDAAN: Huwag kumpletuhin ang bahaging ito kung pinili mong tumanggi sa pamamagitan ng pagtsek sa kahon sa itaas. Kung kinumpleto ang parehong bahagi, ang kabuuan ng
aplikasyon na ito ay matatatakan ng hindi kumpleto at hindi maipro-proseso.
OO
HINDI
Ikaw ba ay 18 taong gulang o mahigit?
Ikaw ba ay 17 taong gulang sa kasalukuyan at nais magparehistro ng maaga? Maaari kang bumoto kapag ikaw ay naging 18
OO
HINDI
ong gulang.
Kung ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay marerehistro sa pagboto o mapapa-update mo ang iyong rehistrasyon sa pagboto.
Maliban nalang kung ikaw ay tumanggi, ipadadala namin ang iyong impormasyon sa iyong County Clerk/Registrar. Kung ikaw ay nahatulan ng isang peloni,
ikaw ay magiging karapat-dapat bumoto pagkalaya mo sa bilangguan. Ang iyong pagpili na magparehistro o hindi at ang lugar kung saan ka nagparehistro
upang bumoto ay kumpidensyal at hindi ito makakaapekto sa tulong o serbisyo na ibinigay ng DMV. Nevada Revised Statute Chapter 293.
Kung naa-apply, tsekan ang isa sa mga sumusunod: Kilos sa Pagboto para sa mga Naka-uniporme at Mamamayan na nasa Ibang Bansa (UOCAVA)
Domestik na Militar (o asawa ng militar o dependyente) na nasa aktibong tungkulin at wala sa binobotohang tirahan sa Nevada
Overseas na Militar (o asawa ng militar o dependyente) na nasa aktibong tungkulin at wala sa binobotohang tirahan sa Nevada
Overseas na Mamamayan na nakatira sa labas ng U.S. (hindi naa-apply sa mga naglalakbay/nagbabakasyon sa labas ng U.S.)

REHISTRASYON
NG BOTANTE

Pilian ng Pampulitikang Partido – Itsek lamang ang isang kahon
Democratic Party

Independent American Party

Nonpartisan (walang partido)

Republican Party

Libertarian Party

Ibang Partido- Isulat dito. ________________________________________________________
Ang rekord ng rehistro ng botante ay dapat magpahiwatig ng isang pangunahing partidong pampulitika upang makaboto ng mga kandidato sa pangunahing
halalan. Ang bagong rekord ng rehistro ng botante ay madi-default sa "nonpartisan" (walang pampulitikang partido) maliban nalang kung may naisaad na
pampulitikang partido sa itaas. Kung ikaw ay nakarehistro na upang bumoto sa Nevada, walang pinili na partido sa iyong transaksyon, ito ay magreresulta sa
iyong rekord na gamit pa din ang iyong dating piniling partidong pampulitika.
Kung ikaw ay militar na nasa aktibong tungkulin, naninirahan sa labas ng Nevada at ikaw ay walang kasalukuyang pisikal na adres sa Nevada, pakisaad ang
County kung saan nais mong maipadala ang iyong impormasyon sa rehistro sa pagboto. COUNTY:_________________
Ang mga aplikasyon sa rehistro sa pagboto ay nasa Espasyol at Tagalog din at makikita sa website ng DMV: https://dmvnv.com

LAHAT NG DRIVER LICENSE O ID APPLIKANTE NG ID NG DAPAT DAPAT SUMALI SA TANONG NG TANONG NG TANONG
PILING
SERBISYO
1
2
BETERANO 3
4
DONOR NG
ORGAN

Kung ikaw ay ipinanganak na lalaki at hindi bababa sa 18-26 na taong gulang at HINDI tsinekan ang kahon, ikaw ay marerehistro para
HINDI, Ako ay
sa Piling Serbisyo (Selective Service). Ikaw ay mananatiling karapat-dapat para sa mga pederal na pautang sa mag-aaral, mga gawad,
hindi karapat-dapat
mga benepisyong may kaugnayan sa pagsasanay sa trabaho, karamihan ng mga pederal na trabaho at, kung naaangkop,
o hindi nais na
pagkamamamayan ng Estados Unidos.
magparehistro
Mayroon akong isang kagalang-galang na pagtitiwalag (honorable discharge) sa Hukbong Sandatahan ng U.S. (U.S. Armed Forces) at
OO
HINDI
nais na magkaroon ng isang designasyon ng beterano na ilagay/panatilihin sa aking lisensya. Kung ang iyong card ay wala pang
designasyon ng beterano, ikaw ay kailangang magpakita ng katibayan ng kagalang-galang na paglabas (honorable discharge).
Ikaw ba ay nagsilbi kailanman sa aktibong tungkulin sa Hukbong Sandatahan (Armed Forces) ng Estados Unidos at humiwalay sa
OO
HINDI
gayong serbisyo sa ilalim ng mga kondisyon maliban sa hindi kagalang-galang?
Ikaw ba ay naitalaga kailanman sa tungkulin para sa minimo na 6 na tuloy-tuloy na taon sa National Guard o isang reserbang bahagi ng
OO
HINDI
Hukbong Sandatahan (Armed Forces) ng Estados Unidos at humiwalay sa gayong serbisyo sa ilalim ng mga kondisyon maliban sa hindi
kagalang-galang?
Ikaw ba ay nagsilbi kailanman sa Commissioned Corps of the United States Public Health Service o sa Commissioned Corps of the
National Oceanic and Atmospheric Administration ng Estados Unidos sa kapasidad ng isang komisyonadong opisyal habang nasa
aktibong tungkulin sa pagtatanggol sa Estados Unidos at humiwalay sa gayong serbisyo sa ilalim ng mga kondisyon maliban sa hindi
kagalang-galang?

OO

HINDI

Ninanais mo bang maging donor ng organ at ipahiwatig ito sa iyong lisensiya o ID card?

OO

HINDI

Ninanais mo bang mag-ambag ng $1 o higit pa para sa anatomical gift account? Kung gayon, magkano? $ _________________

** TANDAAN: Kung ikaw ay empleyado ng Gobyerno ng Estados Unidos, militar na nasa aktibong tungkulin, o dependent ng isang indibidwal, na
naka-estasyon sa labas ng Nevada DMV at walang pangunahing adres sa Nevada, maaaring makipag-ugnay sa amin para sa mga instruksyon sa
pagpalit ng iyong adres o rehistro sa pagboto.

Ako ay nagpapatunay sa pamamagitan nito, sa ilalim ng kaparusahan ng pagsisinungaling, na lahat ng mga pahayag sa aplikasyong ito ay totoo
at tama. Ako ay nagpapatunay na ako ay ligal na residente ng Nevada. Nauunawaan ko na ang anumang maling pahayag ng mga katotohanan sa
aplikasyon na ito ay maaaring maging dahilan ng pagkansela o pagtanggi sa aking lisensya sa ilalim ng batas NRS 483.420. Ako ay sumusumpa
o naninindigan na ako ay mamamayan ng Estados Unidos. Ako ay hindi bababa sa labing walong (18) taong gulang sa petsa ng susunod na
halalan, o ako ay labing pitong (17) gulang ngayon. Ako ay patuloy na naninirahan sa aking county sa Nevada na hindi bababa sa tatlumpung (30)
araw at sa aking presinto na hindi bababa sa sampung (10) araw kung saan ako dapat bumoto. Ang pisikal na adres na nakasaad dito ay ang
tanging lugar ng aking tirahan at wala akong ina-akong ibang ligal na lugar ng tirahan. Kung ako ay magpaparehistro sa maagang pagboto,
nauunawaan at tinatanggap ko na ako ay rehistrado na para bumoto sa petsa ng aking ika-labing (18) walong kaarawan maliban kung nakansela
ang aking maagang pagrehistro sa pagboto sa anumang paraan o dahilan ayon sa mga batas ng Chapter 293 ng Nevada Revised Statutes. Hindi
ako kasalukuyang nagsisilbi ng sistensya sa bilangguan dahil sa mabigat na paglabag sa batas. Ipinapahayag ko sa ilalim ng batas na ang mga
nauna kong pahayag ay tama at purong katotohanan.

Pangalan ng Aplikante _________________________________________

Numero ng DL/ID ________________________

Lagda ng Aplikante______________________________________

Petsa ____________________________________
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Magpadala ng $ 4.25 para sa isang pagbabago ng address at $ 6 para
sa bawat na-update na sasakyan kung humiling ka ng isang sertipiko.
Kung nag-order ka sa pamamagitan ng koreo, maaari ka ring magbayad
sa pamamagitan ng tseke o order ng pera.

555 Wright Way
Carson City, NV 89711
Reno/Sparks/Carson City (775) 684-4DMV (4368)
Las Vegas area (702) 486-4DMV (4368)
Rural Nevada or Out of State (877) 368-7828
www.dmvnv.com

PAYMENT AUTHORIZATION FORM
DO NOT EMAIL FORM

-

Debit or Credit Card Number

-

(one number per box)

Expiration Date

Payment Type:

Master Card

Visa

Discover Card

/

Month

Year

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cardholder Information

Printed Name

Print your name as it appears on your card

Cardholder Billing Address

Street / P.O. Box

ADM-205 (Rev. 6/2019)

Pursuant to NRS 353.1467, credit card
payments of $10,000 or more are not permitted
and cannot be split between multiple payments
and/or card types.

City

Plate/Driver Lic./Bus. Lic./Records/MC
Number of the transaction being processed.
Authorized Signature

Payment

State

Zip Code

Telephone

Date
By signing this form, you give us permission to debit your account for the amount
indicated on or after the indicated date.
I authorize the DMV to charge the credit/debit card indicated in this authorization form
according to the terms outlined above. This payment authorization is for the amount
indicated above only and is valid for one-time use only. I certify that I am an authorized
user of this credit/debit card and that I will not dispute the payment with my credit/debit
card company so long as the transaction corresponds to the terms indicated in the form.
Do not email this authorization form. E-mail is NOT a secure form of transmittal to protect
your card information.

“

Office Use Only
Super Tran ID
Comments:

Last four of Card Number

Technician Number

