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 גאווערנער האקול אנאנסירט פלאן צו אדרעסירן טרָאק און באס דרייווער מאנגל 
  

פארשלאג וועט ערמעגליכן פאר דריטע פארטייען אויסצופירן קאמערציעלע דרייווער לייסענס ראוד  
 טעסטס  

  
 צו ערמעגליכן פובליק אריינזאג אויף דעם פארשלאג   26פובליק היערינג אום יאנואר 

  
 האלטער   CDLבויט אויף סטעיט׳ס באמיאונגען צו עלימינירן מניעות פון שאפן צוגאנגען פאר נייע 

  
וויכטיגע מאנגל פון  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן א פלאן צו העלפן אדרעסירן א קריטיש

טרָאק און באס דרייווערס דורך באדייטנד פארברייטערן די מעגליכקייטן פון ראוד טעסטס פאר  
( אפליקאנטן. דער איניציאטיוו וועט ערמעגליכן פאר  CDLקאמערציעלע דרייווער לייסענס )

קוואליפיצירנדע דריטע פארטייען אנצובאטן די ראוד טעסטס, וועלכע וועלן שאפן מער טעסט ערטער  
געפירטע ערטער, צו  -איבער׳ן סטעיט און פארברייטערן קאפאציטעט ביי די עקזיסטירנדע סטעיט

 דרייווערס אויפ׳ן ראוד.   CDLטעלן קוואליפיצירטע רעדוצירן די צייט וואס עס נעמט ארויסצוש
  

דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס וועט האלטן א פובליק היערינג אום מיטוואך,  
, צו הערן און איבערקוקן קאמענטארן אויף דעם פלאן. די היערינג וועט פארקומען ווירטועל 26יאנואר 

יין אפן פאר פובליק קאמענטארן נאך  נאכמיטאג. עס וועט ז  12:30צופרי ביז   10:00פון  עקס׳-׳וועבדורך 
פארשטייער. געשריבענע קאמענטארן קענען אריינגעגעבן ווערן צו   DMVא קורצע פארווארט דורך  

CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov  4ביז פעברואר  18פון יאנואר  . 
  

״אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צו באקעמפען דער פאנדעמיע, בלייבן מיר אנטשלאסן צו פארברייטערן 
געלעגנהייטן פאר ניו יארקער, שטיצן אונזערע סקולס, און טון אלצדינג וואס מיר קענען אויף צו 

ער סטעיט און  אדרעסירן די סופליי טשעין פראבלעמען וואס אפעקטירן פילע ביזנעסער לענגאויס אונז 
״דורך ערמעגליכן פאר דריטע פארטייען צו געבן דעם ראוד  האט גאווערנער האקול געזאגט. לאנד,״ 

טעסט פאר טרָאק און באס דרייווערס, וועלן מיר שאפן נייע צוגאנגען פאר ניו יארקער אנצוהויבן 
צו פארזיכערן אז נויטיגע    דערהייטערנדע קאריערעס, פאר אונזערע קינדער זיך אומצוקערן אין סקול און

 פראדוקטן קומען אן דארט וואו מען נויטיגט זיך אויף זיי.״  
  

איבערגעבן אן איבערבליק איבער די פארשלאג וואס   DMVבמשך דעם פובליק היערינג וועט דער 
טראגט אן א צוביסלעכווייזע ארויסשטעל פון דעם איניציאטיוו וואס וועט אין אנהויבן ערלויבן פאר  

נדערע סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן וועלכע האבן גרויסע פלאטן פון קאמערציעל וויהיקלס  א
ראוד טעסטס. די צווייטע פאזע וועט ארייננעמען קוואליפיצירט פריוואטע   CDLאנצוהויבן דורכפירן 

וועט אוועקשטעלן שטרענגע נאכשפיר סיסטעם צו פארזיכערן אז  DMVקערפערשאפטן. דער 
טרענירער גיבן די ראוד טעסטס אפגעהיטענערהייט אין איינקלאנג מיט סטעיט און   CDLפיצירטע קוואלי

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmeetny%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3Dee8ad96f3da28bd73acf1d12368a95b80&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C499447c2eb4c4e6c7a2908d9d5f6444e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776075967205256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TOOkCjB7ydJ2sJ9k8e1rh6SGu%2BynJ47S6pcXOM4Snw0%3D&reserved=0
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וועט ניצן די פידּבעק צוזאמגעקליבן אין משך פון דעם פובליק  DMVפעדעראלע רעגולאציעס. דער 
 היערינג אויף אפצושאצן און אנטוויקלען אן אויספירונג פלאן.  

  
DMV .״מיר,ביי  עף. שראודער האט געזאגט, קאמיסיאנער מארק דזשעיDMV  ווייסן ווי וויכטיג עס ,

איז צו האבן קוואליפיצירטע טרָאק און באס דרייווער אויפ׳ן ראוד, און מיר זענען אנטשלאסן צו טון אלץ  
וואס מיר קענען צו אדרעסירן די נויט. מיר קוקן ארויס צו פארזאמלען די פובליק אריינזאג ביי דעם  

 CDLאון דערנאך טון למעשה צו ערמעגליכן פאר קוואליפיצירטע דריטע פארטייען אנצובאטן היערינג 
ראוד טעסטס כדי צו געבן פאר ניו יארקער מער געלעגנהייטן צו נעמען דעם טעסט און צו באקומען גוטע  

 דזשאבס דורך דרייוו׳ען די נויטיגע וויהיקלס.״  
  

ריע שריטן וואס די סטעיט נעמט אונטער גאווערנער קעטי  דער נייער פארשלאג איז א טייל פון א סע
סיבות און רעקרוטירן מער דרייווערס. אין  -האקול׳ס פירערשאפט אויף אוועקצונעמען די אפהאלט

פארשידענע ערליי מאסנאמען דורך מערערע   אפירגעברענגט גאווערנער האקול סעפטעמבער, האט  
 סטעיט אגענטורן צו אדרעסירן א מאנגל אין סקול באס דרייווערס.  

  
 CDLפארשנעלערט דעם פראצעס פאר פארשאפן א  DMVאלס טייל פון דער באמיאונג, האט דער  

צווישן דער פערמיט טעסט   טאגיגע צייט אפשניט- 14דורך אוועקנעמען דער געברויך אפצוווארטן דער 
און די ראוד טעסטס. די סטעיט האט אויך געהעכערט קאפאציטעט צו אדמיניסטרירן ראוד טעסטס און,  

אפיסעס, צו העכערן קאפאציטעט פאר געשריבענע   DMVאפערירטע -דורך קאאפעראציע מיט קאונטי
   עקזאמען.

  
, דער  SUNYסט פלעצער דורך א שותפות מיט דרייווער טע CDLאין צוגאב האט ניו יארק געעפנט נייע 

וועי אויטאריטעט, ניו יארק רעיסינג אסאסיעשען, און דער אפיס פאר גענעראלע סערוויסעס צו ניצן  -טרו
גרויסע לַאטס אויף זייערע פארשידענע ערטער פאר דער ראוד טעסט. פאר סקול שטאב מיטגלידער  

יפשטעלן פארשנעלערטע טעסטינג אויף צו באקומען א  , וועט דער סטעיט אוCDLוועלכע האבן שוין א 
 פערמיט צו דרייוו׳ען ווענס און באסעס צייטווייליג. 

  
די וועלכע זענען פאראינטערעסירט אין זיך פארשאפן א קאמערציעלע דרייווער לייסענס קען געפונען 

   .drivers-https://dmv.ny.gov/commercialמער אינפארמאציע ביי 
  

, פעיסבוקאויף  DMV, אדער פאלגט נאך dmv.ny.gov, באזוכט DMVפאר מער אינפארמאציע איבער 
 .  אינסטעגרעם און  טוויטער

  
 ### 
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