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8A
Սոցիալական 

ապահովության 
համարի լրացուցիչ 

պահանջներ 

www.
Օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր www.dmv.ca.gov կայքում 
առցանց կարող եք՝
•   Նորացնել ձեր մեքենայի գրանցումը:
•   Նորացնել ձեր վարորդական իրավունքը կամ 

նույնականացման քարտը:
• Հաշվել գրանցման վճարները: 
• Ստուգել և թարմացնել տրանսպորտային միջոցների 

ապահովագրության կասեցման տեղեկատվությունը: 
• Հանձնել վարորդական իրավունքի նմուշ թեստ:
• Պատվիրել հատուկ համարանիշներ:
• Ստանալ ձևաթղթեր, գրքույկներ և ձեռնարկներ:
• Գտնել ձեր DMV-ի հարցերի պատասխանները:
•   Կատարել նշանակումներ (բացի առևտրային մեքենավարման 
քննությունից*):
Ավտոմատ ծառայությունների համար օրը 24 ժամ, 
շաբաթը 7 օր զանգահարեք՝ 1-800-777-0133:
• Կատարել նշանակումներ (բացի առևտրային մեքենավարման 

քննությունից*):
• Նորացնել ձեր մեքենայի գրանցումը կամ վարորդական 

իրավունքը: Նույնականացման համարի նորացման համար 
(Renewal ID Number (RIN)), տե՛ս նորացման վերաբերյալ 
ծանուցումը: 

• Ստանալ ձևեր և հրատարակություններ:
• Լսել ընդհանուր տեղեկատվություն:
• Ստուգել և թարմացրել տրանսպորտային միջոցների 

գրանցման ապահովագրության կասեցման 
տեղեկատվությունը: 

 *Առևտրային մեքենավարման քննությանը գրանցվելու 
կամ տեխնիկական մասնագետի հետ խոսելու համար, 
զանգահարեք 1-800-777-0133 հեռախոսահամարով 
աշխատանքային ժամերի ընթացքում:

Լսողության խնդիրներ ունեցողների սպասարկման համար` 
զանգահարել TTY 1-800-368-4327:
Գաղտնիություն
Ավտոտրանսպորտի դեպարտամենտը (Department of 
Motor Vehicles) ձգտում է պաշտպանել կորուստներից, 
չարաշահումներից, չթույլատրված մուտքից կամ իր հսկողության 
տակ գտնվող տեղեկատվության փոփոխությունից: Մեր 
գաղտնիության քաղաքականությունը գտնվում է www.dmv.ca.gov 
կայքի էջի ներքևի մասում` Գաղտնիության քաղաքականության 
(Privacy Policy) հղման մեջ:

SO ARMENIAN (REV. 12/2014)

Խնայեք ժամանակը:
Գնացեք առցանց:

ԽԹԱՆՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
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Սոցիալական ապահովության 
համարի (Social Security Number) 
իրավունքի ստուգում 
Հ ա յ ր ե ն ի ք ի  ա ն վ տ ա ն գ ո ւ թ յ ա ն 
վարչության (Department of Homeland 
Security (DHS)) կողմից տրամադրվող 
փաստաթղթերը բացահայտում են 
օրինական ներկայության կարգավիճակը 
և սոցիալական անվտանգ ության 
իրավունակությունը:

Կալ իֆորնիա  նա հանգ ի  օրենքը 
(Department of Motor Vehicles) DMV-ից 
պահանջում է վերցնել ձեր սոցիալական 
ապահովության համարը (Social Security 
Number (SSN)), եթե առկա է, երբ դուք 
դիմում եք վարորդական իրավունքի 
վկայականի կամ նույնականացման 
քարտի համար (DL/ID):

DMV-ն Սոցիալական ապահովության 
ադմինիստրացիայի (Social Security 
Administration (SSA)) և DHS-ի հետ 
էլեկտրոնային եղանակով ստուգում 
է ձեր անունը, ծննդյան ամսաթիվը և 
SSN համարը, քանի դեռ դուք DMV-ի 
գրասենյակում եք:

Եթե SSA-ի պատասխանում է, որ դուք, 
ձեր ամուսինը կամ անչափահաս երեխան 
իրավասու չեք SSN ստանալ, տարածքային 
գրասենյակի տեխնիկական մասնագետը 
համապատասխան DL/ID փաստաթուղթ 
կտա ձեզ:

Եթե SSA-ը պատասխանում է, որ դուք, 
ձեր ամուսինը կամ անչափահաս երեխան 
իրավասու եք SSN ստանալ, և SSN չի 
տրամադրվել, տարածքային գրասենյակի 
տեխնիկական մասնագետը չի կարող DL/
ID փաստաթուղթ տրամադրել, մինչև SSN 

ստանալը կամ մինչև DMV-ի թողարկման 
բաժինը (Issuance Unit) հաստատի, որ SSN 
չի պահանջվում:

Հատուկ վիզայի տեսակներով (ինչպիսիք 
են E1/E2 կամ L1/L2) անձի խնամակալները 
իրավասու չեն SSN ստանալ, սակայն 
DMV-ի տարածքային գրասենյակի 
համակարգի պատասխանը կարող է ցույց 
տալ, որ «SSN է պահանջվում», քանի որ 
համակարգը չի տարբերում հիմնական և 
խնամքի տակ գտնվողների միջև: 

Փ ա ս տ ա թ ղ թ ի ( ե ր ի )  ի ր ա վ ա կ ա ն 
առկայության երկրորդական ստուգումը 
պարտադ իր է  և  անցկացվում է 
Սակրամենտոյի (Sacramento) DMV-ի 
թ ո ղա ր կ ման  բ ա ժ ն ո ւ մ :  D M V-ի 
տարածքային գրասենյակում ձեր դիմումի 
հանձնման օրվանից մոտավորապես 2 
շաբաթ կտևի, որպեսզի DMV-ի թողարկման 
բաժինը փաստաթղթերը ստանա և մշակի: 
Երկու շաբաթ սպասման ժամանակից 
հետո, դուք կարող եք զանգահարել 
DMV-ի թողարկման բաժին (916) 657-7790 
հեռախոսահամարով՝ ձեր DL/ID քարտի 
կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն 
ստանալու համար:

Միջոցներ
Սոցիալական ապահովության 
ադմինիստրացիա (Social Security 
Administration (SSA))
Սոցիալական ապահովության քարտերը 
թողարկվում են SSA-ի կողմից: Կապվեք SSA՝
• զանգահարելով 1-800-772-1213,
• այցելելով SSA-ի տեղական գրասենյակ,
• այցելով SSA-ի կայք www.ssa.gov:

Հայրենիքի անվտանգության 
վարչություն (Department of Homeland 
Security (DHS))

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է փոխել կամ 
ստանալ ձեր ծննդյան վկայականը/կամ 
օրինական ներկայությունը հաստատող 
փաստաթուղթը, զանգահարեք Միացյալ 
Նահանգների քաղաքացիության կամ 
ներգաղթի ծառայությունների գրասենյակ 
(United States Citizenship and Immigration 
Ser vices (USCIS)),  DHS-ի բյուրո` 
հաճախորդների սպասարկման ազգային 
կենտրոն (National Customer Service Center) 
1-800-375-5283 հեռախոսահամարով: 
USCIS տեղական գրասենյակների ցանկի 
համար այցելեք www.uscis.gov կայք:

Կալիֆորնիայի DMV (California DMV)

Նշանակումների, գրասենյակների 
աշխատանքային ժամերի և գտնվելու 
վայրի վերաբերյալ տեղեկությունների 
համար՝
• Այցելեք մեր կայք̀  www.dmv.ca.gov:
• Զանգահարեք 1-800-777-0133 

հեռախոսահամարով: 
• Խոսելախանգարման և լսողական 

խնդիրներ ունեցողների համար 
գործում է միայն TTY 1-800-368-4327 
հեռախոսահամարը:

ՆՇՈՒՄ: Բոլոր հեռախոսահամարները 
ենթակա են փ ոփ ոխման առանց 
ծանուցման:

Լրաց ու ցիչ  բ ր ոշ յուրնե ր  տվ յալ 
հարցի վերաբերյալ կարող եք գտնել  
www.dmv.ca.gov կայքում:


