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(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਿਾ ਹ)ੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ ੍ਕੋਵਜ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 

ਵੀ ਕਲਆਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

• ਡਰਾਈਵਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾ 

ਪਮ੍ਾਣਪੱਤਰ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਿਤ ਡਰਾਈਵਰ 

ਕਸੱਕਖਆ/ਡਰਾਈਵਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪ ੍ਗੋਰਾਮ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾ ਪਮ੍ਾਣਪੱਤਰ। 

• ਪਾਲਕ/ਸਰਪਸ੍ਤ ਿੁਆਰਾ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਪਰਕਮਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 

ਿਾ ਪਬ੍ੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਕਨਰਿੇਸ਼ਕ 

ਿੇ ਿਸਤਖ਼ਤ।

ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਵਰਕ ਿੀ ਸਮੀਕਖਆ 

ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 

ਲਈ ਕਹੇਗਾ।DMV ਕਨਰੀਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਹਾਇੰਡ-

ਕਿ-ਵ ੀ੍ਲ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਿਾ ਪਬ੍ੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਕਨਰੀਖਕ ਤੋਂ ਕਬਨਾ 

ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਕਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਲਾਗੂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਵਾਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਗੱਡੀ ਿੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 

ਜਾਂਚ ਿੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਿਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪੀ੍-ਡਾ੍ਈਵ 

ਕਨਰੀਖਣ ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 

ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ DMV ਿੀਆਂ 

ਕਨਊਨਤਮ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੀ ਹ।ੈ 

ਨੋਟ: ਪੀ੍-ਡਾ੍ਈਵ ਕਨਰੀਖਣ ਿ ੇਿੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਿ ੇਕੁਝ 

ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ 

ਟੈਸਟ ਿ ੇਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿ।ੇ 

ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਚਰਣ ਨੂੰ 

ਿੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ 

ਪ ੍ਕੋਵਜ਼ਨਲ ਕਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਿੇਣ ਤੋਂ 

ਪਕਹਲਾਂ ਿੋ (2) ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹ।ੈ ਿੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਿੇਣ ਿੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ DMV ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤੰਨ 

(3) ਕੋਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵੀ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ 

ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਿੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ 

(ਚਰਣ 1 ‘ਤੇ ਜਾਉ)। ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ 

ਕਲਆ? ਵਧਾਈਆਂ!

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਨ: ਨਾਂ 

ਅਤੇ ਪਤਾ), ਅਤੇ DMV ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਿੀ ਕਵੰਡੋ ਛੱਡਣ 

ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਲੀ 

ਸਥਾਨ ਕਵੱਚ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੀਮ 

ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇੰਸਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਚਰਣ 7 ‘ਤੇ ਜਾਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ 

ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਕਮਟ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ੍।ੋ

ਨੋਟ: ਪ ੍ਕੋਵਜ਼ਨਲ ਪਰਕਮਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬਹਾਇੰਡ-ਕਿ-ਵ ੀ੍ਲ 

ਡਰਾਈਵਰ ਕਸਖਲਾਈ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਕਮਟ ਤੇ ਕਨਰਿੇਸ਼ਕ ਿੁਆਰਾ 

ਿਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 17 

½ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ।

ਡਾ੍ਈਮਵੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਤਆਰੀ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਵੀ 

ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 

ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਿਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ 

ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਵਸਕਤਤ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DMV’ਿਾ 

ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ (DMV’s Driving Test 

(FFDL 22)) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ (Fast Facts) 

ਬਰੋਸ਼ਰ ਿੇਖ।ੋ ਕਬਹਾਇੰਡ-ਕਿ-ਵ ੀ੍ਲ ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ 

ਟੈਸਟ ਕਸਰਫ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਕਤਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ‘ਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ www.dmv.ca.gov 

‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਡਾ੍ਈਕਵੰਗ ਟੈਸਟ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਰਕਮਟ ਕਵੱਚ ਿੱਸੀਆਂ ਪਾਬੰਿੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਾਥੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਿੇ ਨਾਲ 10-15 ਕਮੰਟ 

ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੁੰਚ।ੋ START HERE ਕਵੰਡੋ ‘ਤੇ ਜਾਂ 

ਸੰਬੰ ਕਧਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਉਂਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

• ਗੱਡੀ ਿੇ ਰਕਜਸਟ੍ਸ਼ੇਨ ਿਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬੂਤ।

• ਗੱਡੀ ਿੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਿਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬੂਤ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਪਰਕਮਟ।

• ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੇਸ਼ ਿੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

ਕਗਆ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਕਮਟ 

ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ 

ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨਾ

ਟੈਸਕਟੰਗ ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੀਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਇੰਟਰੀਮ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਪੇਪਰ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਕਕ ਹਾਰਡ 

ਕਾਪੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਅਧੀਨ ਹੁੰਿੀ ਹ।ੈ 

ਅਸਥਾਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਪੇਪਰ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਅਰਜ਼ੀ 

ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ 

ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੁੰਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੰਟਰੀਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ 

ਲਗਭਗ 60 ਕਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਿੀ ਕਮਆਿ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 

ਸਾਥੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਬਨਾ ਡਾ੍ਈਵ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ 60 

ਕਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ
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DMV ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਪਮਹਲਾਂ

ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਅਕਭਆਸ ਕਰ।ੋ ਅਕਭਆਸ 

ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ DMV ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 

(California Driver Handbook) (ਖੇਤਰੀ 

ਿਫ਼ਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਵੀ 

ਉਪਲਬਧ ਹ)ੈ।

• ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ। 

• ਸੜਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡ।

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਵਾਸਤੇ 

ਲੋੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ।ੋ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਜਾਂ 

ਪਮ੍ਾਕਣਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਵੱਚ ਪਛਾਣ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, 

ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਕਰਹਾਇਸ਼, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਮੌਜੂਿਗੀ (ਉਿਾਹਰਣ: ਜਨਮ ਿਾ ਪਮ੍ਾਣਪੱਤਰ 

ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਮ੍ਾਕਣਤ ਅਤੇ 

ਮੂਲ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ 

ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ 

ਇਸਿਾ ਹਵਾਲਾ ਲਉ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (Requirements for 

a California Driver License (FFDL 5)) 

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ (Documents Required to 

Apply for a Driver License (FFDL 5A)) 

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ (Fast Facts) ਬਰੋਸ਼ਰ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਯੁਕਰਟੀ ਨੰਬਰ 

(ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੰਬਰ) ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾ੍ਪਤ 

ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਕਵੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਿ੍ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ।ੈ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਯੁਕਰਟੀ ਨੰਬਰ 

(Social Security Number (FFDL 8)) ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਤੱਥ (Fast Facts) ਬਰੋਸ਼ਰ ਿਾ ਹਵਾਲਾ 

ਲਉ।

DMV ਿਫ਼ਤਰ ਕਵਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 

ਲਓ (ਵਾਕ-ਇਨਸ ਕਸਰਫ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਕੇਂਿਰਾਂ ਕਵਖੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ 

ਹਨ)। ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ www.dmv.ca.gov ‘ਤੇ 

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DMV ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਮਵਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ

START HERE ਕਵੰਡੋ ‘ਤੇ ਜਾਉ, ਕਜਸਿੀ 

ਪਛਾਣ ਸੰਕੇਤ ਿੁਆਰਾ ਿੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ 

(Driver License or Identification Card 

Application (DL 44)) ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਿੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ 

ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ (DL 44) ਖੇਤਰੀ ਿਫ਼ਤਰਾਂ 

ਕਵੱਚ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜਾਂ 1-800-777-0133 

‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ

ਨੋਟ: ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਅਰਜ਼ੀ (DL 44) ‘ਤੇ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਿਸਤਖ਼ਤ ਨਾ 

ਕਰੋ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ DMV ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਿੁਆਰਾ 

ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਿੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੀਸ(ਸਾਂ) 

(ਨਕਿ, ਚੈਕ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ATM/

ਡੇਕਬਟ; DMV ਖੇਤਰੀ ਿਫਤਰਾਂ ਕਵਖੇ ਰਿੈਕਡਟ 

ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

• ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਜਾਂ ਪਮ੍ਾਕਣਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 

ਕਵੱਚ ਪਛਾਣ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਅਸਲੀ ਪੂਰਾ 

ਨਾਂ, ਕਰਹਾਇਸ਼, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਿਗੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਿੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਕਮਟ (ਜੇ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰਿਾ ਹ)ੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਪ ੍ਵੋੀਜ਼ਨਲ ਪਰਕਮਟ/ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ 

ਸਕਿੇ ਹ।ੋ ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਇਹਨਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

• ਡਰਾਈਵਰ ਕਸੱਕਖਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾ 

ਪਮ੍ਾਣਪੱਤਰ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਿਤ ਡਰਾਈਵਰ 

ਕਸੱਕਖਆ/ਡਰਾਈਵਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪ ੍ਗੋਰਾਮ 

ਕਵੱਚ ਿਾਖ਼ਲਾ।

• ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ 

ਅਰਜ਼ੀ (DL 44) ਿੇ ਸਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵੱਚ 

ਕਸਟਡੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਲਕਾਂ/ਸਰਪਸ੍ਤ ਿੇ 

ਿਸਤਖ਼ਤ।

ਨੋਟ: ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ ੍ਕੋਵਜ਼ਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸ 

(Provisional Licensing (FFDL 19)) ਬਾਰੇ 

ਕੁਝ ਤੱਥ (Fast Facts) ਬਰੋਸ਼ਰ ਿੇਖ।ੋ

ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤ/ੇ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀ 

ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਲਈ ਕਵੰਡੋ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤ੍ੀਮਨਧੀ ਦੀ ਮਵੰਡੋ 

‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਕਹਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰ ੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ (ਚਰਣ 2 

ਕਵੱਚ ਿੱਸ)ੇ ਪਿ੍ਾਨ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਤਸਿੀਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇDMV ਕਰਕਾਰਡ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਂਿ ੇਹਨ।  ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕਫੰਗਰਕਪ ੍ਟੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੋਟ ੋ ਅਤੇ 

ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਫੰਗਰਕਪ ੍ਟੰ ਨੂੰ ਵਰਕਤਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਕਪਊਟਰ ਕਵੱਚ 

ਿਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਜਾਂ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ ੂਫੀਸ) ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ 

(ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਕ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਨਜ਼ਰ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉ), 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਿੇਖਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੈਮਰੇ ‘ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਫੰਗਰਕਪ ੍ਟੰ ਨੂੰ ਿੁਬਾਰਾ-ਸਕੈਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਤਖ਼ਤ    

ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਟੋ ਲਵੇਗਾ। 

ਨੋਟ: ਇਹ ਿਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣਗ।ੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਆਨ ਦਾ ਟੈਸਟ

DMV ਪਬ੍ੰਧਕ ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣਗੇ ਕਕ ਕਬਨੈਕਾਰ ਸੜਕ ਿੇ 

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਟੈਸਟ ਕੰਕਪਊਟਰ (ਟਚਸਰਿੀਨ ਟੈਸਕਟੰਗ)‘ਤੇ 

ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ, 

ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਔਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ 

ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਿੀ ਕਕਸਮ ਿੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਲੋੜੀਂਿਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ (ਉਿਾਹਰਣ 

ਲਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਈਸੈਂਸ)। 

ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਿਫ਼ਤਰ ਬੰਿ ਹੋਣ ਿੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 

(30 ਕਮੰਟ) ਿੇ ਅੰਿਰ ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਿੇ ਹ।ੋ

ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ ਿੁਆਰਾ 

ਿੱਸੇ ਗਏ ਕਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਟਚਸਰਿੀਨ 

ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ ੍ਡੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਔਡੀਓ ਟੈਸਟ ਿੇ ਗ ੍ਡੇ DMV ਪਤ੍ੀਕਨਧੀ 

ਿੁਆਰਾ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਚੰਤਾ 

ਨਾ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਰਣ ਿੁਹਰਾ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ ਿੁਬਾਰਾ 

ਟੈਸਟ ਿੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ 

ਹੈਂਡਬੁੱਕ (California Driver Handbook) 

ਪੜ ੍ ਲਉ। ਪ ੍ਕੋਵਜ਼ਨਲ ਕਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ 

ਿੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤੰਨ (3) ਕੋਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 

ਵੀ ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਕ੍ਕਕਰਆ ਿੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੀ 

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਚਰਣ 1 ‘ਤੇ ਜਾਉ)।

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਉਿੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿੇ 

ਹੋ ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 

ਅਕਧਕਰਿਤ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿ।ੇ 

ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕਲਆ? ਵਧਾਈਆਂ! 

ਮਗਆਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ

ਕਗਆਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਆਪਣਾ 

ਲਾਇਸੰਕਸੰਗ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕਵੰਡੋ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਤਸਿੀਕ 

ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਕਸੰਗ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਪ ੍ਟੰ 

ਿੈਂ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਕਵੇਂ ਪਾ੍ਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਕਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (Department of 

Motor Vehicles (DMV)) ਿੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (California driver license 

(ਕਲਾਸ C)) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੇ ਚਰਣ ਇਸ 

ਬਰੋਸ਼ਰ ਕਵੱਚ ਿੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚਰਣ ਨੂੰ ਰਿਮਵਾਰ 

ਪਕੜਆ੍ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 

ਿਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜੋ ਕਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  

www.dmv.ca.gov/pubs/pubs.htm ‘ਤੇ ਕਮਲ 

ਸਕਿੇ ਹਨ।
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