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•	 isang	 upuan	 sa	 tabi	 ng	 nagmamaneho	 na	

permanenteng	nakakabit	sa	sasakyan.
•	 gumaganang	 mga	 pangkaligtasang	 belt,	

kung	 ginawa	 ang	 sasakyan	 nang	 may	 mga	
pangkaligtasang	belt.

•	 gumaganang	emergency	na	preno/handbrake.

Pampinansiyang Pananagutan
Dapat	mong	ipakita	na	ang	iyong	sasakyan	ay	maayos	
na	naka-insure	bago	magsimula	ang	pagsusulit	 sa	
pagmamaneho	 (kung	 hindi	 ay	 ipagpapaliban	 ang	
pagsusulit)	 sa	pamamagitan	ng	pagbibigay	ng	 isa	
sa	mga	sumusunod:
•	 Isang	dokumentong	may	patakaran	sa	insurance	

ng	pananagutan	o	numero	ng	surety	bond.
•	 Isang	card	ng	insurance	ng	Assigned	Risk	na	may	

pangalan	ng	itinalagang	kumpanya	ng	insurance,	
numero	ng	file,	 at	 kasalukuyang	mga	petsa	ng	
saklaw.

•	 Kasalukuyang	binder	ng	 insurance	o	kopya	ng	
isang	 patakaran	 sa	 insurance	 na	 pinirmahan	 o	
na-countersign	ng	isang	kinatawan	ng	kumpanya	
ng	insurance.

•	 Kontrata	ng	paupahang	sasakyan	kung nakalista 
ang nagmamaneho sa kontrata bilang naka-
insure.

•	 Katibayan	ng	insurance	sa	sarili	na	ibinigay	ng	
DMV	o	pagtanggap	sa	depositong	cash.

•	 Nakasulat	na	kumpirmasyon	mula	sa	insurer	na	
naka-insure	ang	tao.

Pagkatapos ng Iyong Pagsusulit sa 
Pagmamaneho
Hindi	nagtatapos	sa	iyong	pagsusulit	sa	pagmamaneho	
ang	 pag-aaral	 sa	 ligtas	 na	 pagmamaneho.	
Nangangahulugan	ang	iyong	lisensya	na	natugunan	
mo	 ang	 mga	 kinakailangan	 ng	 pagsusulit	 sa	
pagmamaneho.	 Gayunpaman,	 sa	 araw-araw	 na	
pagmamaneho,	kakailanganin	mong	harapin	ang	mga	
sitwasyon	at	problemang	hindi	mo	naranasan	sa	iyong	
pagsusulit	sa	pagmamaneho.	Ang	pinakamagandang	
paraan	 upang	 harapin	 ang	 mga	 hindi	 inaasahang	
sitwasyon	 ay	 ang	 palaging	 paggamit	 sa	 parehong	
ligtas	 na	 mga	 nakagawian	 sa	 pagmamaneho	 at	
responsableng	pag-uugaling	ipinakita	mo	sa	iyong	
pagsusulit	sa	pagmamaneho.

GOOD	LUCK!

Checklist ng Ligtas na  
Nagmamaneho
Pag-start ng Sasakyan:

	__Inaayos	ang	mga	salamin	at	upuan.
	__Ikinakabit	ang	pangkaligtasang	belt.
	__Alam	kung	saan	matatagpuan	ang	mga	kontrol	sa	

pagpapatakbo.
Pag-abante:

	__Nagsi-signal.
	__Tumitingin	sa	mga	salamin	at	sa	gilid	bago	pumasok	

sa	trapiko.
	__Gumagamit	ng	dalawang	kamay	sa	magkabilang	

dulo	ng	manibela.
Paghinto:

	__Tinitingnan	ang	trapiko	(nakikita	at	tumutugon	sa	
mga	hazard).

	__Humihinto	sa	likod	ng	tawiran	o	linya	ng	limitasyon.
	__Humihinto	nang	hindi	gumagamit	ng	accelerator	

nang	sabay.
Mga Pagliko:

	__Bumabagal	para	sa	mga	pagliko.
	__Sinisimulan	at	tinatapos	ang	mga	pagliko	sa	tamang	linya.
	__Nagbibigay	ng	right	of	way	kapag	kinakailangan.
	__Tumatanggap	ng	legal	na	right	of	way	kapag	ligtas.
	__Nakakakita	at	tumutugon	sa	mga	hazard.

Pag-atras:
	__Tumitingin	sa	mga	salamin.
	__Tumitingin	sa	kanan	at	kaliwang	gilid	tulad	ng	nararapat.

Paglipat ng Linya:
	__Nagsi-signal.
	__Tumitingin	sa	mga	salamin.
	__Tumitingin	sa	naaangkop	na	gilid	upang	tumingin	ng	

blind	spot.
	__Ligtas	na	lumilipat	ng	linya.
	__Nagpapanatili	ng	bilis.

Pagmamaneho sa Freeway:
	__Titingnan	ang	daloy	ng	trapiko.	
	__Tinitiyempo	ang	pagpasok	sa	freeway.
	__Tumitingin	sa	mga	salamin	at	sa	gilid	bago	pumasok	

sa	trapiko.
	__Nagsi-signal	nang	maaga	at	bumabagal	sa	palabas	

na	ramp.
	__Iniaangkop	ang	bilis	sa	mga	kundisyon	ng	kalsada.

Mga Depensibong Paraan ng Pagmamaneho:
	__Tumitingin	sa	mga	salamin	bago	magpreno.
	__Tumitingin	sa	mga	panulukan	bago	dumaan.
	__Tumitingin	sa	mga	signal	light	at	karatula.
	__Nagmamatyag	nang	mabuti.
	__Nagpapanatili	ng	“space	cushion”	sa	paligid	ng	sasakyan.
	__Tumututok	sa	isang	ligtas	na	distansya.
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Pagsusulit  sa 

Pagmamaneho  
ng DMV

Mag-online 24 na oras bawat araw, 7 araw 
bawat linggo sa www.dmv.ca.gov upang:
•	 I-renew	ang	pagpaparehistro	ng	iyong	sasakyan.

•	 I-renew	ang	iyong	driver	license	o	card	ng	
pagkakakilanlan.

•	 Kalkulahin	ang	iyong	mga	bayarin	sa	
pagpaparehistro.

•	 I-verify	at	i-update	ang	impormasyon	sa	
pagsususpinde	sa	insurance	sa	pagpaparehistro	ng	
sasakyan.

•	 Kumuha	ng	halimbawang	pagsusulit	para	sa	driver	
license.

•	 Mag-order	ng	mga	espesyal	na	plaka	ng	lisensya.

•	 Kumuha	ng	mga	form,	brochure,	at	handbook.

•	 Maghanap	ng	mga	sagot	sa	iyong	mga	tanong	sa	
DMV.

•	 Magtakda	ng	mga	appointment	(maliban	sa	
pagsusulit	sa	pagmamanehong	pangkomersyal*).

Tumawag sa 1-800-777-0133 para sa 
awtomatikong serbisyo 24 na oras bawat 
araw, 7 araw bawat linggo upang:
•	 Magtakda	ng	appointment	(maliban	sa	pagsusulit	
sa	pagmamanehong	pangkomersyal*).

•	 I-renew	ang	pagpaparehistro	ng	iyong	sasakyan	o	
driver	license.	Tingnan	ang	iyong	notice	sa	pag-
renew	para	sa	Numero	ng	ID	sa	Pag-renew	(RIN).

•	 Kumuha	ng	mga	form	at	publication.

•	 Makinig	sa	pangkalahatang	impormasyon.

•	 I-verify	at	i-update	ang	impormasyon	sa	
pagsususpinde	sa	insurance	sa	pagpaparehistro	ng	
sasakyan.

*Upang magtakda ng appointment sa pagsusulit sa 
pagmamanehong pangkomersyal o makipag-usap 
sa isang technician, tumawag sa 1-800-777-0133 sa 
panahon ng aming normal na oras ng negosyo.

Para	sa	serbisyo	sa	may	kapansanan	sa	pandinig,	
tumawag	sa	TTY	1-800-368-4327.	
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Layunin ng DMV
Ang	isa	sa	mga	pangunahing	layunin	ng	Department	
of	Motor	Vehicles	(DMV)	ay	gawing	lisensyado	ang	
lahat	ng	nagmamaneho	hangga’t	ligtas	itong	gawin.	
Kasama	ng	layuning	iyon	ay	ang	responsibilidad	na	
pahusayin	ang	kaligtasan	sa	highway	sa	pamamagitan	
ng	 pagpapataas	 sa	 kahusayan	 ng	 nagmamaneho.	
Kinikilala	ng	DMV	na	ang	kakayahang	magsarili	
at	magpalipat-lipat	na	ibinibigay	ng	pagmamaneho	
ay	mahahalagang	salik	sa	kalidad	ng	buhay	para	sa	
karamihan	ng	mga	nakatira	sa	California.

Ano’ng Aasahan
Maaasahan	 mong	 pakikitunguhan	 ka	 nang	 may	
respeto,	 pagkakapantay-pantay	 at	 paggalang	 sa	
panahon	ng	buong	proseso	ng	pagsusulit.	Kung	hindi	
ka	pakikitunguhan	sa	ganitong	paraan,	mangyaring	
makipag-ugnayan	sa	tagapamahala	ng	tanggapan.

Gusto ng DMV na Pumasa Ka
Maraming	tao	ang	kumukuha	ng	kanilang	pagsusulit	
sa	pagmamaneho	 sa	panahong	hindi	 sila	 sapat	na	
nakapaghanda,	 o	 hindi	 sapat	 na	 nakapagsanay,	 o	
hindi	 nakapagsanay	 sa	 tamang	 paraan.	 Lubos	 na	
kinakabahan	 ang	 iba	 dahil	 hindi	 nila	 alam	 kung	
ano	 ang	 aasahan.	 Tandaan,	 sasakay	 lamang	 ang	
tagasuri	 ng	 DMV	 kasama	 mo	 upang	 matiyak	 na	
makakapagmaneho	ka	nang	ligtas	at	masusunod	mo	
ang	mga	batas	trapiko.
Tatagal	 nang	 humigit-kumulang	 20	 minuto	 ang	
iyong	pagsusulit	sa	pagmamaneho.	Naglalaman	ang	
pagsusulit	ng	mga	pangunahing	pagmamaneobrang	
mararanasan	mo	habang	nagmamaneho	gaya	ng:	mga	
pagliko	sa	kaliwa	at	sa	kanan,	paghinto	sa	kontrolado	
at	hindi	kontroladong	panulukan,	pag-atras	sa	tuwid	
na	 linya,	 paglilipat	 ng	 linya,	 pagmamaneho	 sa	
karaniwang	trapiko	sa	kalye,	at	sa	ilang	pagkakataon,	
pagmamaneho	sa	freeway.
Gusto	ng	DMV	na	makapasa	ka	sa	iyong	pagsusulit	
sa	pagmamaneho.	Pag-aralan	ang	pamphlet	na	ito	pati	
na	rin	ang	Handbook	ng	Nagmamaneho	sa	California	
o	California	Driver	Handbook.	Mag-relax	at	gawin	
ang	iyong	makakaya.

Sino ang Kumukuha ng Pagsusulit sa 
Pagmamaneho?
Kukuha	ka	ng	pagsusulit	sa	pagmamaneho	kung:
•	 hindi	ka	kailanman	nabigyan	ng	lisensya	sa	ibang	

estado	o	mayroon	kang	lisensya	mula	sa	ibang	
bansa.

•	 mayroon	kang	problema	hinggil	sa	paningin.	
•	 mayroon	kang	isang	lisensyang	may	limitadong	

tuntunin	para	sa	tukoy	na	mga	pisikal	at	mental	
(P	at	M)	na	kundisyon.

•	 mayroon	 kang	 pisikal	 na	 kundisyon	 (maliban	
sa	mga	corrective	na	 lens)	at	binibigyan	ka	ng	
DMV	ng	paghihigpit	o	kung	kasalukuyan	kang	
pinaghihigpitan	 at	 hinihiling	mong	maalis	 ang	
paghihigpit.

•	 mayroon	 kang	 lisensyang	 pansamantala,	
probationary	o	lisensya	sa	labas	ng	estado.

•	 nabigyan	ka	ng	lisensya	sa	labas	ng	estado	ngunit	
wala	sa	iyo	ang	lisensyang	ibibigay.

Ang	mga	pagsusulit	sa	pagmamaneho	para	sa	mga	
pag-renew	 ng	 lisensya	 o	 mga	 may-ari	 ng	 mga	
lisensya	sa	 labas	ng	estado	o	teritoryo	ng	U.S.	ay	
karaniwang	ipinapawalang-bisa,	kung	ibibigay	ang	
lisensya.	Gayunpaman,	maaaring	humingi	ang	DMV	
ng	pagsusulit	sa	pagammaneho	anumang	oras.

Pare-pareho ba ang Lahat ng 
Pagsusulit sa Pagmamaneho?
Pare-pareho	ang	pagsusulit	sa	pagmamaneho	para	
sa	 pangunahing	 lisensya	 (Class	 C)	 para	 sa	 lahat	
ng	 nagmamaneho	 anuman	 ang	 edad.	Kukunin	 ng	
isang	 nasa	 hustong	 gulang	 na	 nagmamaneho	 ang	
parehong	uri	ng	pagsusulit	sa	pagmamaneho	na	gaya	
ng	 sa	 kabataang	 nagmamaneho.	 Maaaring	 kunin	
ng	 nagmamanehong	 may	 pisikal	 at/o	 mental	 na	
kundisyon	ang	isang	naiibang	bersyon	ng	pagsusulit	
sa	pagmamaneho	na	naglalaman	ng	mga	karagdagang	
elemento	sa	pagsusulit.

Paghahanda para sa Iyong 
Pagsusulit sa Pagmamaneho
•	 Magsanay nang sapat.	 Nangangailangan	 ng	

higit	 na	 pagsasanay	 ang	 ilang	 nagmamaneho	
kaysa	sa	iba.	Dapat	kumpletuhin	ng	mga	menor-
de-edad	 ang	 50	 oras	 ng	 pagsasanay	 sa	 likod	
ng	 manibela	 (kabilang	 ang	 sampung	 oras	 ng	
kinakailangang	 pagmamaneho	 sa	 gabi)	 bago	
kunin	 ang	 pagsusulit	 sa	 pagmamaneho.	Kapag	
nagsanay	ka,	magkunwaring	kinukuha	mo	ang	
pagsusulit	sa	pagmamaneho.	Hilingin	sa	kasama	
mong	nagmamaneho	na	kalmadong		ituro	sa	iyo	
ang	iyong	mga	pagkakamali.	Magtanong	tungkol	
sa	mga	partikular	na	sitwasyon	sa	pagmamaneho	
na	 maaaring	 nakalito	 sa	 iyo.	 Itama	 ang	 iyong	
mga	 pagkakamali.	 Sa	 susunod	 na	 panahong	
magsasanay	ka,	maglaan	ng	espesyal	na	pansin	
sa	pagtatama	ng	anumang	mga	pagkakamali	sa	
pagmamaneho	na	nagawa	mo	dati.	Sanayin ang 
lahat ng pagmamaneobra sa pagmamaneho 
na nakalista sa checklist ng Ligtas na 
Nagmamaneho sa ibaba.	Naroon	ang	tagasuri	ng	
DMV	upang	tiyakin	na	ipinakita	mong	makakaya	

mo	ang	mga	karaniwang	sitwasyon	sa	 trapiko,	
hindi	upang	lituhin	ka.	Habang	nasa	pagsusulit	
sa	pagmamaneho,	itatala	ng	tagasuri	kung	paano	
ka	sumusunod	sa	mga	panuntunan	sa	kalsada	at	
mga	 sign	at	 signal	ng	 trapiko.	 Itatala	niya	 ang	
ibang	mga	bahagi	kung	saan	maaaring	kailangan	
mo	ng	pagpapahusay.

•	 Mga tip sa ligtas na pagmamaneho.	Sanayin	ang	
mga	tip	na	ito	upang	pahusayin	ang	iyong	mga	
kakayahan	sa	pagmamaneho:

—Banayad	na	magmanibela	sa	lahat	ng	oras.
—Banayad	na	bumili.	Huwag	pabilisin	ang	makina	

o	pahintuin	ito	agad.
—Dahan-dahang	 pahintuin	 ang	 sasakyan.	

Magsimulang	 magpreno	 bago	 ang	 lugar	 kung	
saan	ka	dapat	huminto	upang	maiwasan	ang	mga	
biglaang	 pagtigil.	 Alamin	 kung	 saan	 hihinto.	
Maging	maingat	sa	mga	tawiran.	Kung	matakpan	
ang	iyong	paningin	sa	isang	tawiran,	maingat	na	
umabante	at	tumingin	sa	parehong	direksyon	bago	
pumasok	sa	panulukan.	

—Tiyaking	nasa	tamang	gear	ang	iyong	sasakyan.	
Huwag	patunugin	ang	mga	gear.	Huwag	magbagal	
nang	matagal	upang	huminto.

—Palaging	sundin	ang	mga	naka-post	na	limitasyon	
ng	bilis.	Kung	kinakailangan,	bawasan	ang	iyong	
bilis	upang	umangkop	sa	kasalukuyang	panahon,	
kalsada	at	iba	pang	mga	kundisyon	ng	trapiko.	
Tandaang	 buksan	 ang	 iyong	 mga	 ilaw	 kung	
kailangan	 mong	 gumamit	 ng	 mga	 windshield	
wiper	sa	masasamang	lagay	ng	panahon.

—Tumutok	 sa	 isang	 ligtas	 na	 distansya.	 Gamitin	
ang	tatlong	segundong	panuntunan.	Layuan	ang	
distansya	ng	iyong	pagtutok	sa	masamang	panahon	
o	mahinang	visibility.

—Alamin	kung	ano	ang	ibig	sabihin	ng	mga	signal	sa	
trapiko	at	sundin	ang	mga	ito	sa	lahat	ng	panahon.

—Palaging	gamitin	ang	tamang	linya.	Lumiko	mula	
sa	tamang	linya	patungo	sa	tamang	linya.

—Mag-signal	para	sa	lahat	ng	paglipat	ng	linya	at	
pagliko.

—Palaging	tumingin	ng	mga	potensyal	na	panganib	
(mag-scan).	Tingnan	ang	iyong	mga	salamin	nang	
madalas.	Palaging	tingnan	ang	naaangkop	na	gilid	
bago	maglipat	ng	linya	o	lumabas	mula	sa	kurbada.	

—Magmaneho	nang	maingat.	Tantyahin	 ang	mga	
kamalian	ng	ibang	nagmamaneho.

Kung	 hindi	 ka	 nakatitiyak	 tungkol	 sa	 iyong	mga	
kakayahan	 sa	 pagmamaneho,	 tingnan	 ang	 mga	
sumusunod	 na	 lathalain	 ng	 DMV:	 Gabay sa 
Pagsasanay ng Magulang at Kabataan o Parent-

Teen Training Guide , Gabay para sa Ligtas na 
Pagmamaneho ng Nasa Hustong Gulang o Senior 
Guide for Safe Driving, Handbook ng Nagmamaneho 
sa California o California Driver Handbook at mga 
nagsi-stream na video ng Magmaneho Tayo o Let’s 
Go for a Drive na	available	online	sa:	www.dmv.
ca.gov/video/. Ang	mga	lathalaing	ito	ay	nagbibigay	
ng	mga	detalyadong	tagubilin	upang	isagawa	nang	
tama	ang	mga	pagmamaneobra	sa	pagmamaneho	na	
kinakailangan	sa	pagsusulit	sa	pagmamaneho,	pati	na	
rin	ang	mga	batas	at	panuntunan	sa	kalsada	at	mga	
ligtas	na	kasanayan	sa	pagmamaneho.	

Iba Pang Impormasyon sa Pagsusulit
Para	 sa	 iyong	 kaligtasan,	 mangyaring	 hilingin	
sa	 tagasuri	 na	 ipakita	 sa	 iyo	 ang	 kanyang	 DMV	
identification	badge	bago	magsimula	ang	pagsusulit.	
Hindi	pinapayagan	ang	mga	alagang	hayop	o	pasahero	
bukod	sa	tagasuri	sa	panahon	ng	iyong	pagsusulit	sa	
pagmamaneho.	
Kung	 mayroon	 kang	 anumang	 mga	 tanong,	
pakitanong	 sa	 tagasuri	 bago	 magsimula	 ang	
iyong	 pagsusulit	 sa	 pagmamaneho.	 Sa	 panahon	
ng	 pagsusulit,	magtatanong	 sa	 iyo	 ang	 tagasuri	 o	
magbibigay	sa	iyo	ng	mga	direksyon	ngunit	hindi	
siya	makikipagkuwentuhan.

Mga Kinakailangan ng Sasakyan sa 
Pagsusulit
Ligtas	dapat	na	imaneho	ang	sasakyang	ginagamit	
mo	para	sa	iyong	pagsusulit	sa	pagmamaneho.	Bago	
ang	pagsusulit,	tinitingnan	ng	tagasuri	ang:
•	 dalawang	plaka.	Dapat	 ipinapakita	ng	plaka	sa	

likod	ang	kasalukuyang	pagpaparehistro.
•	 parehong	 signal	 light	 sa	harap	 at	 likod	 at	mga	

gumaganang	brake	light.
•	 isang	gumaganang	busina	na	idinisenyo	para	sa	

sasakyan.
•	 mga	gulong	na	walang	mga	pudpod	na	bahagi.
•	 sapat	 na	 brake	 pressure	 (hihilingin	 sa	 iyong	

tapakan	ang	pedal	ng	preno	upang	tingnan	kung	
gumagana	ito	nang	maayos).

•	 isang	 bintana	 sa	 gilid	 ng	 nagmamaneho	 na	
naibababa.

•	 isang	windshield	na	nagbibigay-daan	sa	isang	buo	
at	walang	harang	na	paningin.

•	 dalawang	rear	view	mirror	(ang	isa	ay	dapat	na	
nasa	labas,	sa	kaliwa	ng	nagmamaneho).

•	 mga	pinto	ng	nagmamaneho	at	pasahero	sa	harap	
na	nabubuksan	mula	sa	loob	at	sa	labas.

•	 isang	 secured	 na	 pinto	 ng	 glove	 compartment	
nang	sa	gayon	ay	hindi	ito	bubukas	sa	panahon	
ng	pagsusulit.
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