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ստուգման վաճառասեղանին: 
Տարրեր, որոնք դուք պետք է ներառեք՝
• Ներկայիս ապացույց մեքենայի 

գրանցման վերաբերյալ:
• Ներկայիս ապացույց մեքենայի 

ապահովագրության վերաբերյալ: 
• Ձեզ տրված թույլտվություն:
• Որևէ նահանգի կամ երկրի կողմից 

նախկինում տրված վարորդական 
իրավունքի վկայական կամ 
թույտվություն (եթե առկա է):

Եթե դուք ժամանակավոր վարորդ եք, 
դուք պետք նաև ներկայացնեք՝ 
• Վարորդական դասընթացի 

ավարտական վկայականը կամ 
ինտեգրված վարորդական կրթության/
վարելու վերապատրաստման ծրագրի 
ավարտական վկայականը:

• Մի ծնողի/խնամակալի և 
վարորդական հրահանգչի կողմից 
ստորագրված թույլտվությունը, ովքեր 
իրականացնում են վարորդական 
վերապատրաստման դասընթացը:

Ներկայացուցիչը կստուգի ձեր թեստը և 
կուղորդի մեքենա վարելու: 
DMV քննություն ընդունողը 
կանցկացնի ձեր մեքենավարման 
քննությունը: Ոչ ոքի, բացի քննություն 
ընդունողից, չի թույլատրվում ուղեկցել 
ձեզ մեքենավարման քննության 
ընթացքում: Բացառություն կատարվում 
է վերապատրաստման համար և 
որոշակի իրավական հարկադրման 
իրավիճակներում: 
Ձեր մեքենավարման քննությունը սկսվում 
է մեքենայի անվտանգության ստուգմամբ: 
Նախքան վարելը այս ստուգումը ցույց է 
տալիս, որ դուք ծանոթ եք ձեր մեքենային 
և, որ ձեր մեքենան բավարարում է 
DMV անվտանգության նվազագույն 
պահանջները:

ՆշուՄ: Նախքան վարելը ստուգման 
ընթացքում կարող են թարգմանիչներ 
օգտագործվել մեքենայի նույնականացման 
և որոշակի կառավարման օգտագործման 
համար, սակայն չեն կարող ուղեկցել ձեզ 
մեքենավարման քննության ընթացքում:

Չեք անցել: Մի անհանգստացեք: Դուք 
կարող եք նոր օր նշանակել և կրկնել այս 

Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ անցնում 
եք տեսական քննությունը:
Տեսական քննությունն անցնելուց 
հետո, դուք պետք է վերադառնաք 
պատուհանի մոտ ստանալու ձեր 
լիցենզավորված փաստաթուղթը: 
Ստուգեք, որ փաստաթղթում նշված 
ամբողջ տեղեկությունը ճիշտ լինի 
(օրինակ՝ անունը և հասցեն), և ստորագրեք 
փաստաթղթի առջևում հատկացված 
տեղում՝ մինչև DMV-ի ներկայացուցչի 
պատուհանը լքելը:
Եթե ձեզ արդեն տրված է եղել միջանկյալ 
կամ վարորդական իրավունքի 
ժամանակավոր վկայական և դուք չպետք 
է հանձնեք մեքենավարման քննություն, 
ապա անցեք ՔԱՅԼ 7-ին:
Եթե արդեն ստացել եք վարորդական 
թույլտվություն, ուշադիր կարդացեք ձեր 
թույլտվությունը՝ համոզվելու համար, 
որ դուք հասկանում եք կիրառվող 
սահմանափակումները:

ՆշուՄ: Թույլտվությունը վավեր չէ, քանի 
դեռ դուք չեք սկսել վարելու դասընթացը, 
և ձեր թույլտվությունը չի ստորագրվել 
ուսուցչի կողմից, կամ ձեր տարիքը 17 ½ 
չէ:

Մեքենավարման քննության 
նախապատրաստում և հանձնում
Նույնիսկ, եթե դուք նախկինում վարել եք, 
լավ գաղափար է գործնականում մեքենա 
վարել՝ նախքան քննության օր նշանակելը: 
Ավելի մանրամասն տեղեկությունների 
համար տես DMV-ի մեքենավարման 
քննության (DMV’s Driving Test (FFDL 22)) 
Արագ փաստեր (Fast Facts) բրոշյուրը:
Մեքենավարման թեստերը հնարավոր է 
հանձնել միայն նախապես գրանցվելով: 
Հենց որ դուք պատրաստ լինեք, կարող 
եք www.dmv.ca.gov կայքում առցանց 
օր նշանակել կամ զանգահարել՝ 
1-800-777-0133: 
Ձեր մեքենավարման քննության 
նշանակված օրը ժամանեք 10-15 րոպե 
առաջ՝ լիցենզավորված վարորդի 
ուղեկցությամբ, ինչպես նկարագրված է ձեր 
թույլտվության սահմանափակումներում: 
Մոտեցեք ՍԿՍԵԼ ԱՅՍՏԵՂ (START 
HERE) պատուհանին կամ նախատեսված 

քայլը: Նախնական դիմորդները պետք 
է սպասեն երկու (2) շաբաթ նախքան 
վերահանձնելը: 
DMV կայքում կարող եք ստուգել 
վերահանձնման վճարը(ները): Եթե դուք 
չեք անցել մեքենավարման քննությունը 
երեք (3) փորձից, պետք է նորից սկսեք 
դիմումի գործընթացը (ՔԱՅԼ 1): Անցել 
եք ձեր մեքենավարման քննությունը: 
շնորհավորու՛մ ենք:

Վարորդական իրավունքի 
վկայականի ստանալը

Քննական գործընթացը հաջողությամբ 
ավարտելուց հետո, հնարավոր է ձեզ 
տրվի  միջանկյալ կամ ժամանակավոր 
վկայական: Միջանկյալ վկայականը 
թղթային տարբերակն է, որը տրվում է ձեզ 
քանի դեռ վկայականի տպագիր պատճենի 
պատրաստումը ընթացքի մեջ է:

Ժամանակավոր վկայականը տրվում է 
թղթային տարբերակով, քանի որ դիմումն 
անավարտ է և սպասում է լրացուցիչ 
տեղեկատվության կամ պահանջների 
լրացմանը: 
Միջանկյալ կամ ժամանակավոր 
վկայականը վավեր է մինչև 60 օր: Դուք 
կարող եք վարել առանց ուղեկցող 
վարորդի, մինչև վկայականի ժամկետի 
լրանալը: 
Ձեր վարորդական իրավունքի վկայականը 
60 օրվա ընթացքում չստանալու դեպքում, 
խնդրում ենք զանգահարել 1-800-777-0133:
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Նախքան DMV-ի տարածքային 
գրասենյակ այցելելը

Պատրաստվեք տեսական քննության: 
Ուսումնական նյութերը հասանելի են  
DMV կայքում և ներառում են՝

• Կալիֆորնիայի վարոդի ձեռնարկը 
(California Driver Handbook) 
(նաև առկա է տարածքային 
գրասենյակներում և տարբեր 
լեզուներով):

• Թեստերի նմուշներ:
• Ճանապարհային նշանների քարտեր:
Հավաքեք բոլոր փաստաթղթերը, 
որոնք հարկավոր են ձեզ վարորդական 
իրավունքի վկայական ստանալու համար: 
Դրանք ինքնությունը հաստատող 
բնիօրինակ կամ հավաստագրված 
փաստաթուղթ(եր) են, որոնք ներառում 
են ծննդյան ամսաթիվը, ամբողջական 
ճշգրիտ անունը, և/կամ իրավական 
ներկայացումը (օրինակ՝ ծննդյան 
վկայական և անձնագիր): Հավաստագրված 
կամ բնօրինակ փաստաթղթերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության և 
ընդունվող փաստաթղթերի ամբողջական 
ցանկի համար նայեք՝ Կալիֆորնիայի 
վարորդական իրավունքի վկայականի 
(Requiments for a California Driver License) 
համար պահանջների (FFDL 5) Արագ 
փաստեր (Fast Facts) և Վարորդական 
իրավունքի վկայականի համար 
պահանջվող փաստաթղթերի (Documents 
Required to Apply for a Driver License 
(FFDL 5A)) Արագ փաստեր (Fast Facts) 
բրոշյուրները: 

Եթե ունեք կամ իրավասու եք ստանալու 
սոցիալական ապահովագրության 
համար, ապա դիմումի մեջ պետք է 
լրացնեք այդ համարը: Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար տե՛ս 
Սոցիալական ապահովության համար 
(Social Security Number (FFDL8)) Արագ 
փաստեր (Fast Facts) բրոշյուրը: 
Նախքան DMV-ի գրասենյակ այցելելը 
հանդիպում նշանակեք (անձամբ 
ներկայանալը միայն խրախուսվում է մեր 
վարորդական իրավունքի վկայականի 
Գործընթացային կենտրոնների կողմից): 
Հանդիպում կարող եք նշանակել 
առցանց www.dmv.ca.gov կայքում կամ 
զանգահարելով 1-800-777-0133:

Երբ հասնում եք DMV-ի 
տարածքային գրասենյակ

Գնացեք ՍԿՍԵԼ ԱՅՍՏԵՂ (START HERE)  
պատուհանի մոտ, որը կճանաչեք իր 
նշանի շնորհիվ: Դուք պետք է լրացնեք 
Վարոդական իրավունքի վկայականի 
կամ Նույնականացման քարտի դիմումի 
ձևը (Driver License or Identification 
Card Application (DL 44)): Դուք կարող 
եք ձեռք բերել DL 44 տարածքային 
գրասենյակներում կամ զանգահարելով 
1-800-777-0133 և այն փոստով կուղարկվի 
ձեզ:

ՆշուՄ: ԼՄինչև DMV-ի ներկայացուցչի 
ասելը չստորագրեք DL 44-ը:

Այլ տարրեր, որ դուք պետք է ներառեք՝
• Ճշտել ձեր փոխանցման վճարը(ները) 

(կանխիկ, չեկով, գումարի 
պատվերով կամ ATM/դեբետ քարտի 
միջոցով; կրեդիտ քարտերը չեն 
ընդունվում DMV տարածքային 
գրասենյակներում):

• Ինքնությունը, ծննդյան ամսաթիվը, 
ամբողջական ճշգրիտ անունը, 
բնակության վայրը և/կամ իրավական 
ներկայությունը հաստատող 
բնօրինակ կամ հավաստագրված 
փաստաթղթերը: 

• Ցանկացած նահանգի կողմից 
նախկինում ստացած ցանկացած 
վարորդական իրավունքի վկայական 
կամ թույլտվություն  (եթե առկա է): 

Եթե ձեր տարիքը ցածր է 18-ից, կարող 
եք դիմել նախնական թույլտվության/
վկայականի համար: Բացի վերը նշված 
տարրերից, ձեզ անհրաժեշտ կլինեն՝
• Վարորդական ուսուցման 

ավարտական վկայական կամ 
ընդգրկվածություն ինտեգրված 
վարորդական ուսուցման/
վարորդական վերապատրաստման 
ծրագրի:

• Բոլոր ծնող(ների)/օրենքով 
նշանակված խնամակալի(ների) 
ստորագրությունները DL 44-ի ճիշտ 
բաժնում:

ՆշուՄ: Լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար նայե՛ք Վարորդական 
իրավունքի ժամանակավոր վկայականի   
տրամադրում (Provisional Licensing (FFDL 
19)) Արագ փաստեր (Fast Facts) բրոշյուրը:

Ներկայացուցիչը ձեզ համար կտրամադրի 
և/կամ կուղորդի ձեզ սպասելու: Երբ ձեր 
հերթը հասնի, ձեզ կկանչեն պատուհանի 
մոտ՝ ձեր դիմումին ընթացք տալու համար:

Երբ ձեզ կանչում են 
ներկայացուցչի պատուհանի մոտ
Տրամադրեք նախկինում (ՔԱՅԼ 2-ում) 
թվարկված բոլոր փաստաթղթերը: Այս 
փաստաթղթերն օգտագործվում են 
ստուգելու ձեր տեղեկատվությունը և 
DMV արձանագրություն ստեղծելու 
համար: Ներկայացուցիչը կսկանավորի 
ձեր մատնահետքը: Այս մատնահետքը 
կօգտագործվի նաև ձեզ լուսանկարելիս 
և թեստերը տնօրինելիս: Ձեր 
տեղեկատվությունը համակարգիչ 
մուտք անելուց հետո, դիմումի վճարը 
(կամ ցանկացած այլ վճար) կվերցվի: 
Ներկայացուցիչը կստուգի ձեր 
տեսողությունը (համոզվելու համար, 
որ դուք դրել եք ձեր լինզաները, եթե 
դրանց կարիքը կա), և դուք կուղորդվեք 
տեսախցիկի մոտ: Տեսախցիկի մոտ, 
ձեր մատնահետքը կվերասկանավորվի, 
և ներկայացուցիչը կլուսանկարի ձեր 
ստորագրությունը և ձեզ: 

ՆշուՄ: Ստորագրությունը և լուսանկարը 
կլինեն ձեր վարորդական իրավունքի 
վկայականի վրա: 

Տեսական քննության հանձնումը 

DMV-ն իրականացնում է տեսական 
քննություն՝ որոշելու, թե արդյո՞ք դիմորդը 
հասկանում է ճանապարհային օրենքներն 
ու կանոնները: 

Թեստը կարող է հանձնվել համակարգչով 
(սենսորային էկրանով) կամ, որոշակի 
դեպքերում, թղթային կամ աուդիո 
տարբերակներով: Կախված թե, 
վարորդական իրավունքի վկայականի 
որ տեսակի համար եք դուք դիմում, 
կարող է ավելի քան մեկ տեսական թեստ 
պահանջվել (օրինակ՝ մոտոցիկլ կամ 
առևտրային մեքենա վարելու վկայականի 
դեպքում): Տեսական թեստերն առկա են 
տարբեր լեզուներով: 
Դուք չեք կարող սկսել տեսական 
քննությունը, եթե տարածքային 
գրասենյակի փակմանը մնացել է կես ժամ 
(30 րոպե): Քննությունն ավարտելուն պես, 
հետևեք ներկայացուցչի ցուցումներին: 
Համակարգչային թեստն ավտոմատ 
կերպով կգնահատվի: Թղթային և աուդիո 
տարբերակներով թեստերը գնահատվում 
են DMV-ի ներկայացուցչի կողմից:
Չեք անցել: Մի անհանգստացեք: Դուք 
կարող եք կրկնել այս քայլը: Նախքան 
վերահանձնելը՝ սովորեք Կալիֆորնիայի 
վարորդի ձեռնարկը (California Driver 
Handbook): Նախնական դիմորդները 
պետք է սպասեն մեկ շաբաթ նախքան 
վերահանձնելը: Եթե դուք չեք անցել 
տեսական քննությունը երեք (3) փորձից, 
դուք պետք է նորից սկսեք դիմումի 
գործընթացը (ՔԱՅԼ 1):

ՆշուՄ: Դուք չեք կարող մեքենա վարել, 
քանի դեռ վավեր փաստաթուղթ չունեք:

Անցել եք տեսական քննությունը: 
շնորհավորու՛մ ենք:

Ինչպե՞ս կարող եմ առաջին անգամ 
Կալիֆորնիայի վարորդական 
իրավունքի վկայական (California 
Driver License) ստանալ: 

Ավտոտրանսպորտի դեպարտամենտից 
(Depertment of Motor Vehicles (DMV)) 
Կալիֆորնիայի հիմնական վարորդական 
իրավունքի վկայական (Կարգ C) ստանալու 
վերաբերյալ քայլերը նշված են այս բրոշյուրում: 
Յուրաքանչյուր քայլ պետք է հերթականությամբ 
կարդացվի: Կարող եք հղում կատարել լրացուցիչ 
հրատարակություններին, որոնք կգտնեq մեր 
կայքում www.dmv.ca.gov/pubs/pubs.htm:
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