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ST
ATE OF CALIFORNIA

®

8A

ਵੀਜ਼ਾ E1/E2 ਅਤੇ 

L1/L2 (ਅਤੇ ਹੋਰ) 

ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 

ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਸੋਸ਼ਲ 

ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਸੋਸ਼ਲ 

ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

www.dmv.ca.gov ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਿਈ ਹਫ਼ਤੇ 

ਲਿੱਚ 7 ਲਿਨ, ਲਿਨ ਲਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਿਾਈਨ 

ਜਾਓ:  
•	 ਆਪਣੀ	ਗੱਡੀ	ਦੇ	ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ	ਦਾ	ਨਵੀਨੀਕਰਨ	ਕਰਵਾਉ।	

•	 ਆਪਣੇ	ਡਰਾਈਵਰ	ਲਾਈਸੈਂਸ	ਿਾਂ	ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ	ਕਾਰਡ	ਦਾ	ਨਵੀਨੀਕਰਨ	

ਕਰਵਾਉ।	

•	 ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ	ਫ਼ੀਸਾਂ	ਦਾ	ਜਿਸਾਬ	ਲਗਾਓ।	

•	 ਵਾਿਨ	 ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ	 ਬੀਮਾ	 ਮੁਅੱਤਲ	 ਿਾਣਕਾਰੀ	 ਦੀ	 ਤਸਦੀਕ	 ਅਤੇ	

ਅਪਡੇਟ	ਕਰੋ।	

•	 ਡਰਾਈਵਰ	ਲਾਈਸੈਂਸ	ਟੈਸਟ	ਦਾ	ਇੱਕ	ਨਮੂਨਾ	ਪ੍ਾਪਤ	ਕਰੋ।	

•	 ਜਵਸ਼ੇਸ਼	ਲਾਈਸੈਂਸ	ਪਲੇਟਾਂ	ਲਈ	ਆਰਡਰ	ਕਰੋ।	

•	 ਫਾਰਮ,	ਬਰੋਸ਼ਰ	ਅਤੇ	ਿੈਂਡਬੁੱਕਸ	ਪ੍ਾਪਤ	ਕਰੋ।	

•	 ਆਪਣੇ	DMV	ਸਵਾਲਾਂ	ਦੇ	ਿਵਾਬ	ਲੱਭੋ।	

•	 ਸਮਾਂ	ਜਨਰਧਾਰਤ	ਕਰੋ	(ਵਪਾਰਕ	ਡ੍ਾਈਜਵੰਗ	ਟੈਸਟ	ਨੂੰ	ਛੱਡ	ਕੇ*)

ਲਿਨ ਲਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਲਿੱਚ 7 ਲਿਨ ਆਟੋਮੈਲਟਡ 

ਸੇਿਾ ਿਈ 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਕੇ 

ਇਹ ਕਰਨ ਿਈ:

•	 ਸਮਾਂ	ਜਨਰਧਾਰਤ	ਕਰੋ	(ਵਪਾਰਕ	ਡ੍ਾਈਜਵੰਗ	ਟੈਸਟ	ਨੂੰ	ਛੱਡ	ਕੇ*)।

•	 ਆਪਣੀ	 ਗੱਡੀ	 ਦੇ	 ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ	 ਿਾਂ	 ਡਰਾਈਵਰ	 ਲਾਈਸੈਂਸ	 ਦਾ	

ਨਵੀਨੀਕਰਨ	 ਕਰਵਾਉ।	 ਨਵੀਨੀਕਰਨ	 ID	 ਨੰਬਰ	 (RIN)	 ਲਈ	

ਆਪਣਾ	ਨਵੀਨੀਕਰਨ	ਕਰਾਉਣ	ਦਾ	ਨੋਜਟਸ	ਦੇਖੋ।	

•	 ਫਾਰਮ	ਅਤੇ	ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ	ਪ੍ਾਪਤ	ਕਰੋ।	

•	 ਆਮ	ਿਾਣਕਾਰੀ	ਪ੍ਾਪਤ	ਕਰੋ।	

•	 ਵਾਿਨ	 ਰਜਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ	 ਬੀਮਾ	 ਮੁਅੱਤਲ	 ਿਾਣਕਾਰੀ	 ਦੀ	 ਤਸਦੀਕ	 ਅਤੇ	

ਅਪਡੇਟ	ਕਰੋ।

*ਵਪਾਰਕ	ਡ੍ਾਈਜਵੰਗ	ਟੈਸਟ	ਲਈ	ਸਮਾਂ	ਜਨਰਧਾਰਤ	ਕਰਨ	ਲਈ	

ਿਾਂ	ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ	ਨਾਲ	ਗੱਲ	ਕਰਨ	ਲਈ,	ਸਾਡੇ	ਆਮ	ਜਬਜ਼ਨੈਸ	

ਘੰਜਟਆਂ	ਦੌਰਾਨ	1-800-777-0133	‘ਤੇ	ਕਾਲ	ਕਰੋ।	

ਸੁਣਨ	ਜਵੱਚ	ਅਸਮਰੱਥ	ਜਵਅਕਤੀ	ਸੇਵਾ	ਲਈ					

TTY	1-800-	368-4327	‘ਤੇ	ਕਾਲ	ਕਰੋ। 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਜਡਪਾਰਟਮੇਂਟ	ਆਫ਼	ਮਟੋਰ	ਵਿੀਕਲਜ਼	(Department	of	Motor	

Vehicles)	ਇਸ	ਦ	ੇਜਨਯਤੰਣ੍	ਿਠੇਾਂ	ਰੱਖੀ	ਿਾਣਕਾਰੀ	ਦ	ੇਨਕੁਸਾਨ,	

ਗ਼ਲਤ		ਵਰਤੋਂ,	ਅਣਅਜਧਕਾਰਤ	ਪਿੁਚੰ,	ਿਾਂ	ਤਬਦੀਲੀ	ਦ	ੇਜਖਲਾਫ਼	

ਰੱਜਖਆ	ਕਰਨ	ਦੀ	ਪਰੂਾ	ਕਜੋਸ਼ਸ਼	ਕਰਦਾ	ਿ।ੈ	ਸਾਡੀ	ਗਪੋਨੀਯਤਾ	ਨੀਤੀ	

www.dmv.ca.gov	‘ਤ	ੇਪਨੰ	ੇਦ	ੇਿਠੇਲ	ੇਪਾਸ	ੇPrivacy	Policy	

(ਗਪੋਨੀਯਤਾ	ਨੀਤੀ)	ਜਲਕੰ	ਜਵੱਚ	ਆਨਲਾਈਨ	ਜਦੱਤੀ	ਗਈ	ਿ।ੈ 

SO PUNJABI (REV. 12/2014)

www.
ਸਮਾਂ ਬਚਾਉ। ਆਨਿਾਈਨ ਜਾਓ।

ਡ੍ਾਈਲਿੰਗ ਲਿੱਚ ਬਿਿਾਿ  
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ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਨੰਬਰ 

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਡਿਪਾਰਟਮੇਂ ਟ  ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਡ  ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ  

(Department of Homeland Security 

(DHS)) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 

ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਛਾਣ (DL/ID) 

ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 

ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ 

(Department of Motor Vehicles (DMV)) 

ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਨੰਬਰ (SSN), 

ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

DMV ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ DMV ਦਫ਼ਤਰ 

ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਅਤੇ 

SSN ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 

(Social Security Administration (SSA)) 

ਅਤੇ DHS ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ SSA ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ SSN 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਚਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤ ੇਪਛਾਣ 

(DL/ID) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ SSA ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ SSN 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ SSN ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ (DL/

ID) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਕਿ SSN ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ DMV 

ਇਸ਼ੁਐਂਸ ਯੂਨਿਟ (Issuance Unit) ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ SSN ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਸੇ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ E1/E2 ਜਾਂ L1/L2) ਵਾਲ ੇ

ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ SSN 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ DMV 

ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ “SSN ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ” ਦਿਖਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਸਕੈੰਡਰੀ ਤਸਦੀਕ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Sacramento ਵਿਖੇ DMV ਇਸ਼ੁਐਂਸ 

ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 

DMV ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਅਤੇ DMV ਇਸ਼ੁਐਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ (DL/

ID) ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ DMV 

ਇਸ਼ੁਐਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ (916) 657-7790 ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਸੰਸਾਧਨ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (SSA)

ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ ਕਾਰਡ SSA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। SSA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

• 1-800-772-1213 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ।

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ SSA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ।

• SSA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ssa.gov ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ।

ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਯੁਰਿਟੀ 

(Department of Homeland Security 

(DHS))

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ/ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (United States 

Citizenship and Immigration Services 

(USCIS)), DHS ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋ, ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1-800-375-5283 ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ। ਸਥਾਨਕ USCIS ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ,  

www.uscis.gov ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ DMV

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਤੇ 

ਸਥਾਨ:

• ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.dmv.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਉ।

• 1-800-777-0133 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ 

ਲਈ TTY 1-800-368-4327 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਨੋਟ: ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਇ ਸ  ਵਿ ਸ਼ੇ  ‘ ਤੇ  ਵ ਧੀ ਕ  ਬ ਰੋ ਸ਼ ਰ  

www.dmv.ca.gov’ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


