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5
Mga K inakai langan 
para sa isang Driver 
License sa Cal i fornia

Pumunta online 24 oras bawat araw, 7 na araw 
bawat linggo sa www.dmv.ca.gov to: 
•	 Baguhin	ang	rehistrasyon	ng	iyong	sasakyan.	
•	 Baguhin	 ang	 iyong	 lisensya	 sa	 pagmamaneho	 o	 kard	 ng	
pagkakakilanlan.	

•	 Kalkulahin	ang	mga	kabayaran	sa	rehistrasyon.	
•	 Siyasatin	&	magpabago	sa	impormasyon	sa		suspensiyon	ng		
seguro	ng	rehistrasyon	sa	sasakyan.	

•	 Kumuha	 ng	 isang	 pakitang	 pagsusulit	 sa	 lisensya	 sa	
pagmamaneho.	

•	 Umorder	ng	mga	plakang	may	espesyal	na	lisensya.	
•	 Kumuha	ng	mga	porma,	mga	pulyeta,	at	mga	manwal.	
•	 Humanap	ng	mga	sagot	sa	iyong	mga	katanungan	sa	DMV.	
•	 Gumawa	 ng	 mga	 appointment	 (maliban	 sa	 pagsusuri	 sa	
komersiyal	na	pagmamaneho*).

Tawagan ang 1-800-777-0133 para sa awtomatikong 
serbisyo 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang 
linggo upang:
•	 Gumawa	ng	appointment	(maliban	sa	pagsusuri	sa	komersiyal	
na	pagmamaneho*)

•	 Baguhin	 ang	 iyong	 rehistrasyon	 sa	 sasakyan	 o	 lisensya	 sa	
pagmamaneho.	 Tingnan	 ang	 iyong	 paunawa	 sa	 pagbabago	
para	sa	Renewal	ID	Number	(RIN).	

•	 Kumuha	ng	mga	porma	at	mga	publikasyon.	
•	 Makinig	sa	pangkalahatang	impormasyon.	
•	 Siyasatin	&	magpabago	sa	 impormasyon	sa	suspensiyon	ng	
seguro	ng	rehistrasyon	sa	sasakyan.

*Para gumawa ng appointment para sa pagsusuri sa komersyal 
na pagmamaneho o makipag-usap sa isang tekniko,	tumawag	sa	
1-800-777-0133	sa	panahon	ng	aming	normal	na	oras	ng	opisina.	
Para	 sa	 serbisyo	 sa	 may	 kapansanan	 sa	 pandinig	 tumawag			 
TTY	1-800-368-4327.	

Palihim
Ang	 Department	 of	 Motor	 Vehicles	 ay	 nagsusumikap	 upang	
maprotektahan	 laban	 sa	 pagkawala,	 maling	 paggamit,	 di-
awtorisadong	 akses,	 o	 pagbabago	 sa	 impormasyon	 sa	 ilalim	
ng	 kanilang	 pamamahala.	Ang	 aming	 Patakaran	 sa	 Palihim	 ay	
makikita	online	sa	www.dmv.ca.gov	sa	 ilalim	ng	 link	na	Privacy 
Policy	sa	ibaba	ng	pahina.	
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PAGBABAGO SA PAGMAMANEHO

Katunayan sa Paninirahan

Para mag-aplay para sa isang lisensya sa pagma-
maneho (DL) alinsunod sa Kapulungang Panukalang 
Batas 60 (AB 60), kinakailangan ang patunay ng 
paninirahan sa California. Ang mga halimbawa ng 
iba’t ibang uri ng mga dokumento ay matatagpuan sa 
pulyetong Mga Dokumentong Kinakailangan para sa 
Pag-aplay ng isang Lisensya sa Pagmamaneho (FFDL 
5A) Mga mabilisang mga Katotohanan (Documents 
Required to Apply for a Driver License (FFDL 5A)) 
Fast Facts.

Social Security Number (SSN)

Kung ikaw ay karapat-dapat para o nabigyan na 
ng SSN, kinakailangan mo itong isali sa iyong 
aplikasyon. Ang iyong SSN ay masisiyasat ng 
Social Security Administration habang ikaw ay nasa 
tanggapan ng DMV. Para sa karagdagang imporma-
syon sumangguni sa Social Security Number (FFDL 
8) Mga Mabilisang Katotohanan na pulyeto.

Mga Porma, Mga Babayaran at mga Pagsusulit

Para sa pag-aplay ng isang lisensya sa pagmamaneho 
(DL), kinakailangan mong kumpletuhin ang pormang 
isang Aplikasyon sa Lisensya sa Pagmamaneho at 
Kard ng Pagkakakilanlan (DL 44) (Driver License 
and Identification Card Application (DL 44)). Maaari 
kang makakuha ng pormang ito sa isang lokal na 
sangay na tanggpan ng DMV o sa pamamagitan ng 
pagtawag sa 1-800-777-0133 at paghiling na ipadala 
ito sa iyo sa pamamagitan ng koreo. Kinakailangan 
mong kumpletuhin ang DL 44 at bayaran ang 
anumang mga kabayaran sa paglilisensya. Para 
sa impormasyon tungkol sa kasalukuyang mga 
kabayaran sa paglilisensya,  bumisita sa website ng 
DMV sa www.dmv.ca.gov. Ikaw ay kinakilangang 
kumuha ng isang pagsusulit sa kaalaman, pagsusuri 
sa paningin, at kung kinakailangan, isang pagsusuri 
sa pagmamaneho.
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Ano ang isang Lisensya sa Pagmamaneho sa 
California?

Ang lisensya sa pagmamaneho (DL) sa California 
ay isang kard na nagbibigay pahintulot sa isang 
indibidwal para magmaneho sa daanan ng mga 
sasakyan sa California. Kabilang sa lisensya sa 
pagmamaneho (DL) ang iyong totoong buong 
pangalan, petsa ng kapanganakan, tirahan, lagda, 
larawan, at pisikal na paglalarawan.  Ang kard na ito 
ay dapat nasa iyong pag-aari anumang oras na nagpa-
patakbo ka ng sasakyang de motor. Maaari kang 
mag-aplay para sa isang lisensya sa pagmamaneho 
(DL) sa isang sangay na tanggapan ng Department 
of Motor Vehicles (DMV) Mayroong bayad para 
sa aplikasyon para sa isang orihinal, pagbabago, at 
pagkokopya na lisensya sa pagmamaneho (DL). Ang 
lisensya sa pagmamaneho (DL) ay karaniwang may 
bisa nang limang (5) taon.

Ano-ano ang mga Klase ng lisensya sa 
pagmamaneho (DL)?

Mayroong apat (4) na mga di-pangkomersiyong klase 
ng lisensya sa pagmamaneho (DL):

• Lisensya sa Pagmamaneho (Panimulang Klase 
C)

— Isang pamantayang sasakyan o trak para 
sa personal na paggamit sa daanan ng mga 
sasakyan sa California.

• Motorsiklo (M1 o M2 na Klase)

— Sasakyang may motor at may dalawang (2) 
gulong.

• Travel Trailer/Fifth Wheel

(Di-pangkomersiyong Klase A)

— Higit sa 15,000 libra na kaurian ng kabuuang 
timbang ng sasakyan (GVWR) o isang trailer 
coach na mahigit sa 10,000 libra na kaurian 
ng kabuuang timbang ng sasakyan GVWR, 

kapag ang paghila ay hindi bayad.

• Housecar/Motorhome 
(Di-pangkomersiyong Klase B)

— Mahigit sa 40 na talampakan, ngunit hindi 
hihigit sa 45 na talampakan, na may endoso.

Para sa karagdagang impormasyon kung aling klase 
ng di-pangkomersiyong DL ang maaari mong aplayan 
at ang mga pangangailangan tingnan ang Manwal ng 
Drayber ng California (California Driver Handbook).

Bilang karagdagan sa apat (4) na klaseng mga 
di-pangkomersiyong DL, mayroong tatlong (3) 
klaseng mga commercial driver license (CDL), para 
sa impormasyon kung paano mag aplay para sa isang 
CDL, tingnan ang Handbook ng Nagmamanehong 
Pangkomersyo sa California (California Commercial 
Driver Handbook).

Ano ang mga Kakailanganin ko Para Mag-aplay?

Patunay sa Pagkakakilanlan

Kung ikaw ay mag-aaplay para sa isang kauna-
unahang lisensya sa pagmamaneho (DL) sa 
California, kinakailangan mong magpakita ng 
isang katanggap-tanggap na (mga) dokumento ng 
pagkakakilanlan upang patunayan kung sino ka. Ang 
katanggap-tanggap na dokumento ay yaong galing 
sa isang tagapagbigay na may kapangyarihan, i.e., 
county, estado, pederal, o dayuhang ahensiya. Ito 
ay mga orihinal o sertipikadong mga dokumento na 
nagpapatunay ng kaarawan, totoong buong pangalan, 
pagkakakilanlan at/o legal na kinaroroonan. 
Tatanggapin lamang ng DMV ang isang orihinal 
na dokumento o isang sertipikadong kopya upang 
patunayan ang pagkakakilanlan. Ang iyong (mga) 
dokumento ay kinakailangang nagtataglay ng iyong 
totoong buong pangalan. Ang (mga) dokumentong 
iniharap sa isang tanggapan ng DMV ay ibabalik sa 
iyo.

Para sa buong listahan ng katanggap-tanggap  na 
mga dokumento, tingnan ang Mga Dokumentong 
Kinakailangan sa Pag-aplay ng isang Lisensya 
sa Pagmamaneho (FFDL 5A) Mga Mabilisang 
Katotohanan (Documents Required to Apply for a 
Driver License (FFDL 5A) Fast Facts) na pulyeto.

PaNSiNiN: Para sa karagdagang impormasyon sa 
pansamantalang (pang-menor) na DLs, bumisita sa 
website ng DMV sa www.dmv.ca.gov.

Totoong Buong Pangalan

Ang iyong totoong buong pangalan ay ang iyong 
kasalukuyang, kumpletong pangalan tulad ng 
nakalitaw sa iyong (mga) dokumento sa pagka-
kakilanlan o sa pagbabago ng pangalan. Kung ang 
pangalan sa dokumento ng iyong pagkakakilanlan ay 
iba kaysa pangalan na ibinigay ninyo sa aplikasyon, 
kinakailangan mong magbigay ng karagdagang 
dokumento sa pagbabago sa pangalan. Kabilang sa 
mga dokumentong nagpapatunay sa pagbabago ng 
iyong totoong pangalan ay: 

• Mga dokumento sa pag-aampon na may legal na 
pangalan na resulta ng pag-aampon.

• Isang dokumento sa pagbabago sa pangalan 
na ipinapakita ang legal na pangalan bago at 
matapos ang pagbabago ng pangalan. 

• Sertipiko ng kasal.

• Dokumento ng paglusaw ng kasal/domestikong 
pagsasama na may legal na pangalan na resulta 
ng pagkilos ng hukuman.

• Isang sertipiko, deklerasyon, o rehistrasyon na 
dokumento na nagpapatunay sa pagtatatag ng 
isang domestikong pagsasama. 


