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SIMULAN DITO (START HERE) na bintana o 
sa itinalagang check-in counter. 
Kabilang sa mga bagay na kakailanganin ninyo 
ay: 
•	 Kasalukuyang patunay ng pagpaparehistro 

ng sasakyan.
•	 Kasalukuyang patunay ng seguro para sa 

sasakyan. 
•	 Ang permisong ibinigay sa iyo.
•	 Isang lisensya sa pagmamaneho o permiso 

na dating ibinigay ng anumang estado o 
bansa (kung naaangkop).

Kung ikaw ay isang pansamantalang nagma-
maneho, kinakailangan mo ring magdala ng:
•	 Isang sertipiko ng pagtatapos ng pagsa-

sanay sa nagmamaneho o sertipiko ng 
pagtatapos ng isang buong programa sa 
edukasyon ng nagmamaneho/pagsasanay ng 
nagmamaneho. 

•	 Ang iyong permiso na nilagdaan ng isang 
magulang/tagapangalaga at ang tagapagturo 
sa pagmamaneho kung sinong nangasiwa sa 
kurso ng pagsasanay para sa nagmamaneho.

Susuriin ng kinatawan ang iyong mga gawaing 
isinulat, at aatasan kang ilipat ang iyong sasakyan.
Isang tagasuri sa DMV ang mangangasiwa sa 
iyong pagsusuri sa pagmamaneho sa tunay na 
sasakyan. Walang iba maliban sa tagasuri ang 
pinapayagan na samahan ka sa panahon ng iyong 
pagsusuri sa pagmamaneho. Ang eksepsyon 
ay ginagawa para sa pagsasanay, at ilang mga 
sitwasyon ng pagpapatupad ng batas.
Ang iyong pagsusuri sa pagmamaneho ay 
magsisimula sa isang pagsusuri sa kaligtasan ng 
sasakyan. Ang inspeksyong ito bago ang pagma-
maneho ay magpapatunay na kilala mo ang iyong 
sasakyan at natutugunan ng iyong sasakyan 
ang minimum na kinakailangan ng DMV sa 
kaligtasan. 

Ano ang Mangyayari  sa Sandaling Pumasa ka 
sa Iyong Pagsusulit sa Kaalaman?
Matapos mong ipasa ang pagsusulit sa kaalaman, 
kinakailangan mong bumalik sa bintana upang 
tanggapin ang iyong dokumento sa paglilisensya. 
Tiyakin na lahat ng impormasyon na nakatatak 
sa iyong dokumento sa paglilisensya ay tama 
(halimbawa: pangalan at tirahan), at lagdaan ang 
harap ng dokumento sa ibinigay na puwang bago 
umalis sa bintana ng kinatawan ng DMV.
Kung ikaw ay nabigyan ng interim o pansaman-
talang lisensya sa pagmamaneho at hindi mo na 
kinakailangang kumpletuhin ang pagsusuri sa 
pagmamaneho, pumunta sa HAKBANG 7.
Kung ikaw ay nabigyan ng isang permiso sa 
pagmamaneho, basahing mabuti ang iyong 
permiso upang tiyakin na iyong naiintindihan 
ang mga paghihigpit na nalalapat.

TANDAAN: Ang pansamantalang permiso 
ay walang bisa hanggang sa magsimula ka sa 
isang  klase ng pagsasanay sa nagmamaneho na 
gumagamit ng tunay na sasakyan at ang iyong 
permiso ay nilagdaan ng magtuturo o naabot ang 
17 ½ na taong gulang.

Paghahanda Para at sa Pagkuha ng Pagsusuri 
sa Pagmamaneho
Kahit na ikaw ay nagmaneho na dati, isang magan-
dang ideya ang magsanay muna sa pagmamaneho 
bago gumawa ng tipanan para sa isang pagsusuri 
sa pagmamaneho. Para sa detalyadong imporma-
syon tingnan ang Pagsusuri sa Pagmamaneho ng 
DMV (FFDL 22) Mga Mabilis na Katotohanan 
DMV’s Driving Test (FFDL 22) Fast Facts na 
polyeto.Ang mga pagsusuri sa pagmamaneho sa 
tunay na sasakyan ay makukuha sa pamamagitan 
ng tipanan lamang. Kapag ikaw ay handa na, 
maaari kang gumawa ng tipanan online sa 
www.dmv.ca.gov o sa pamamagitan ng pagtawag 
sa 1-800-777-0133. Sa araw ng iyong tipanan 
para sa pagsusuri sa pagmamaneho, dumating 
ng 10-15 minutong maaga na may kasamang 
lisensyadong drayber tulad ng inilarawan sa 
mga pagbabawal sa iyong permiso. Pumunta sa 

TANDAAN: Ang mga tagapagsalin ay maaaring 
gamitin sa panahon ng inspeksyon bago ang 
pagmamaneho para sa pagkakakilanlan at paggamit 
sa mga tiyak na kontrol sa sasakyan, ngunit hindi 
ka maaaring samahan sa panahon ng pagsusuri sa 
pagmamaneho.

Hindi nakapasa? Huwag mag-alala. Maaari 
kang gumawa ng tipanan upang gawin muli 
ang hakbang na ito. Ang mga pansamantalang 
aplikante ay kinakailangang maghintay ng 
dalawang (2) linggo bago kumuha ulit ng 
pagsusulit. Suriin ang website ng DMV para sa 
(mga) kabayaran sa pagkuha muli ng pagsusuri. 
Kung ikaw ay hindi pa rin nakapasa matapos ang 
tatlong (3) tangka, kinakailangan mong simulang 
muli ang aplikasyon (pumunta sa HAKBANG 1). 
Naipasa ang iyong pagsusuri sa pagmamaneho? 
Maligayang pagbati!

Pagtanggap ng Iyong Lisensya sa Pagmamaneho
Matapos mong tagumpay na makumpleto ang 
mga proseso sa pagsusuri, ikaw ay maaaring 
bigyan ng isang pansamantalang lisensya. Ang 
pansamantalang lisensya ay isang papel na 
lisensya sa pagmamaneho na ibinigay sa iyo 
habang ang permanenteng kopya ng lisensya 
ay nasa proseso.Ang pansamantalang lisensya 
ay isang papel na lisensya sa pagmamaneho na 
binigay dahil ang aplikasyon ay hindi kumpleto 
at nakabitin para sa karagdagang impormasyon 
o pangangailangan. Ang isang pansamantalang 
lisensya sa pagmamaneho ay maaaring may bisa 
hanggang sa 60 na araw. Maaari kang magmaneho 
nang walang kasamang nagmamaneho hanggang 
sa ang iyong lisensya ay mawawalan ng bisa. 
Kung hindi mo natanggap ang iyong kard sa 
lisensya sa pagmamaneho sa loob ng 60 na araw, 
mangyaring tumawag sa 1-800-777-0133.
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Bago Bumisita sa isang Sangay na Tanggapan 
ng DMV 
Mag-aral para sa pagsusulit sa kaalaman. Ang 
mga materyal sa pag-aaral ay makukuha sa 
website ng DMV at mapabilang ang:
•	 Ang Handbook ng Nagmamaneho sa 

California (California Driver Handbook) 
(makukuha din sa mga sangay na tanggapan 
at sa maramihang mga wika).

•	 Pakita na mga Pagsusulit.
•	 Flashcards ng mga karatula sa kalsada.
Tipunin ang mga dokumentong maaari mong 
kakailanganin sa pag-aplay para sa isang lisensya 
sa pagmamaneho. Ito ay mga orihinal o mga 
sertipikadong (mga) dokumento na nagtatatag 
ng pagkakakilanlan, petsa ng kapanganakan, 
totoong buong pangalan, paninirahan, at/o 
legal na pamamalagi (halimbawa: sertipiko ng 
kapanganakan at pasaporte). Para sa impor-
masyon tungkol sa sertipikado at orihinal na 
mga dokumento, at sa buong listahan ng mga 
tinatanggap na mga dokumento sumangguni 
sa: Mga Kinakailangan para sa Lisensya sa 
Pagmamaneho sa California (Requirements for 
a California Driver License (FFDL 5)) at Mga 
Kakailanganing Dokumento para sa Lisensya 
sa Pagmamaneho Mga Mabilisang Katotohanan 
(Documents Required to Apply for a Driver 
License (FFDL 5A) Fast Facts)  na mga pulyeto.
Kung ikaw ay naging o karapat-dapat para sa 
isang numero ng social security, kinakailangan 
mong ibigay ang numero sa iyong aplikasyon. 
Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni 

sa Numero ng Social Security (FFDL 8) Mga 
Mabilisang Katotohanan (Social Security Number 
(FFDL 8) Fast Facts) na pulyeto. 
Gumawa ng tipanan bago bumisita sa isang 
tanggapan ng DMV (ang mga walk-in ay 
tinatanggap lamang sa mga Sentro ng Pagproseso 
ng Lisensya sa Pagmamaneho). Ang mga tipanan 
ay maaaring gawin online sa www.dmv.ca.gov o 
sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-777-0133.

Pagdating mo sa Isang Sangay na Tanggapan 
ng DMV
Pumunta sa SIMULAN DITO (START 
HERE) na bintana, na kung saan ay makikilala 
sa pamamagitan ng isang palatandaan. 
Kinakailangan mong kompletuhin ang isang 
Aplikasyon sa Lisensya sa Pagmamaneho o 
Kard ng Pagkakakilanlan (Driver License 
or	 Identification	 Card	 Application	 (DL	 44))	
na	 porma.	 Maaari	 mong	 makuha	 ang	 DL	 44	
sa mga sangay na tanggapan o tumawag sa  
1-800-777-0133 upang ipadala ang porma sa iyo 
sa pamamagitan ng koreo.

TANDAAN: Huwag	 lagdaan	 ang	 DL	 44	
hanggang hiningi na gawin ito ng isang kinatawan 
ng DMV.

Kabilang sa iba pang mga kakailanganin ninyong 
bagay: 
•	 Wastong (mga) kabayaran para sa iyong 

transaksiyon (perang hawak, tseke, money 
order, o ATM/Debit; ang mga credit kard 
ay hindi tinatanggap sa mga sangay na 
tanggapan ng DMV.

•	 Orihinal o sertipikadong (mga) dokumento 
na nagpapatunay ng pagkakakilanlan, petsa 
ng kapanganakan, totoong buong pangalan, 
paninirahan, at/o legal na pamamalagi.

•	 Anumang lisensya sa pagmamaneho o 
permiso na dating ibinigay ng alinmang 
estado (kung naaangkop).

Kung ikaw ay nasa ilalim ng 18 na taong gulang, 
maaari kang mag-aplay para sa isang pansaman-
talang permiso/lisensya. Bilang karagdagan sa 

mga item sa itaas, kinakailangan mo ang:
•	 Isang sertipiko ng pagtatapos ng edukasyon 

ng nagmamaneho o pagpapalista sa isang 
buong programa ng edukasyon ng nagma-
maneho/pagsasanay ng nagmamaneho 

•	 Mga lagda ng lahat ng (mga) 
magulang/tagapag-alaga na may 
custody	 sa	 tamang	 seksyon	 ng	 DL	 44. 

TANDAAN: Tingnan ang Pansamantalang 
Paglilisensya (FFDL 19) Mga Mabilis na 
Katotohanan (Provisional Licensing (FFDL 
19) Fast Facts) na pulyeto para sa karagdagang 
impormasyon.

Ang kinatawan ay maaaring magbigay sa iyo 
ng numero at/o mag-atas na maghintay. Kapag 
tinawag ka na, ikaw ay tatawaging papuntahin 
sa isang bintana upang maproseso ang iyong 
aplikasyon. 

Kung Ikaw ay Tatawagin sa Bintana ng Isang 
Kinatawan 
Ibigay ang lahat na mga dating inilistang 
dokumenton (sa HAKBANG 2). Ang mga 
dokumentong ito ang gagamitin upang mapatu-
nayan ang iyong impormasyon at magtatag ng 
rekord sa DMV. Kukunin ng kinatawan ang bakas 
ng iyong mga daliri. Ang bakas ng mga daliri 
ay gagamitin din sa pagkuha ng iyong litrato 
at sa pangangasiwa ng pagsusulit. Matapos na 
maipasok ang iyong impormasyon sa kompyuter, 
ang bayad sa aplikasyon (at iba pang naaangkop 
na kabayaran) ay kokolektahin. Susuriin ng 
kinatawan ang iyong paningin (tiyaking magdala 
ng iyong salamin sa mata kung kinakailangan), at 
ikaw ay aatasan patungo sa kamera. Sa kamera, 
kukunin ulit ang iyong bakas ng daliri at kukunin 
ng kinatawan ang iyong lagda at kukunin ang 
iyong larawan.
  
TANDAAN: Ang lagda at larawan ay lalabas sa 
iyong lisensya sa pagmamaneho.

Pagkuha ng Iyong Pagsusulit sa Kaalaman
Pinapangasiwaan ng DMV ang mga pagsusulit sa 
kaalaman upang malaman kung ang aplikante ay 
nakakaintindi sa mga batas at mga patakaran sa 
daan.
Ang pagsusulit ay maaaring gawin sa kompyuter 
(TouchScreen na Pagsusulit) o sa ilang mga kaso, 
sa papel o audio. Depende sa uri ng lisensya sa 
pagmamaneho na iyong inaaplayan, maaaring 
kinakailangan ang higit sa isang pagsusulit 
sa kaalaman (halimbawa, isang motorsiklo o 
komersyal na lisensya). Ang mga pagsusulit sa 
kaalaman ay makukuha sa maramihang wika.
Hindi ka maaaring magsimula sa iyong pagsu-
sulit sa kaalaman sa loob ng kalahating oras 
(30 minuto) bago magsasarado ang sangay na 
tanggapan.
Matapos mong makumpleto ang pagsusulit, 
sundin ang mga direksyon na binigay ng 
kinatawan. Ang TouchScreen na pagsusulit ay 
awtomatikong minamarkahan. Ang papel o audio 
na pagsusuri ay minamarkahan ng kinatawan ng 
DMV.
Hindi nakapasa? Huwag mag-alala. Maari 
mong ulitin ang hakbang na ito. Bago ang 
muling pagsusulit, pag-aralan ang Handbook ng 
Nagmamaneho ng California (California Driver 
Handbook). Ang mga pansamantalang aplikante 
ay kinakailangang maghintay ng isang linggo 
bago umulit sa pagsusulit.
Kung hindi ka pa rin pumasa sa pagsusulit 
sa kaalaman matapos ang tatlong (3) tangka, 
kinakailangan mo muling magsimula sa proseso 
sa aplikasyon (pumunta sa HAKBANG 1).

TANDAAN: Hindi ka maaaring magmaneho 
hanggang mayroon kang isang may bisa na 
dokumento na nasa iyong pag-aari na nagpapa-
hintulot sa iyo na magmaneho. 

Pumasa sa iyong pagsusulit sa kaalaman? 
Maligayang Pagbati!

Paano Ako Kukuha ng Lisensya sa Pagmamaneho
sa California sa Unang Pagkakataon?
Ang mga hakbang sa pag-aplay para sa isang panimu-
lang lisensya sa pagmamaneho sa California (Klase 
C) sa Department of Motor Vehicles (DMV) ay 
nakabalangkas sa pulyetong ito. Bawat hakbang ay 
sadyang dapat basahin ayon sa pagkakasunod-sunod. 
Ikaw ay maaaring itutukoy sa karagdagang mga 
publikasyon na maaaring makita sa aming website sa 
www.dmv.ca.gov/pubs/pubs.htm.
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