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S u p l e m e n t o n g 
Impormasyon sa 
Social Security Para 
sa mga Aplikanteng 
may Bisa na E1/E2 
at L1/L2 (at mga 
iba pa)

Mga Karagdagang 
Kinakailangan sa 
Numero sa Social 

Security

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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Pagpapatunay sa Pagiging Karapat-
dapat sa Numero ng Social Security
Kinikilala ng mga dokumentong ipinalabas ng 
Kagawaran ng Kaligtasang Tinubuang-bayan 
(Department of Homeland Security (DHS)) ang 
katayuan ng legal na pamamalagi at ang pagiging 
karapat-dapat sa social security.

Inuutusan ng batas ng estado ng California 
ang Department of Motor Vehicles (DMV) sa 
pagkolekta ng iyong numero ng social security 
(SSN), kung naaangkop, kapag ikaw ay mag-
aplay para sa isang lisensya sa pagmamaneho o 
pagkakakilanlan (DL/ID) na kard.

Sinisiyasat ng DMV sa pamamagitan ng 
elektroniko ang iyong pangalan, petsa ng 
kapanganakan, at SSN kasama ang Social 
Security Administration (SSA), at DHS habang 
ikaw ay nasa tanggapan.

Kung ang sagot mula sa SSA ay nagsasaad na 
ikaw, ang iyong asawa, o ang iyong menor na 
anak ay hindi karapat-dapat sa isang SSN, ang 
tekniko sa sangay na tanggapan ay magbibigay 
ng naaangkop na lisensya sa pagmamanenho/
kard ng pagkakakilanlan (DL/ID) na dokumento.

Kung ang sagot mula sa SSA ay nagsasaad 
na ikaw, ang iyong asawa, o ang iyong menor 
na anak ay karapat-dapat ng isang SSN, at 
ang SSN ay hindi ibinigay, ang tekniko sa 
sangay na tanggapan ay hindi makapagbibigay 
ng isang lisensya sa pagmamanenho/kard 
ng pagkakakilanlan (DL/ID)  na dokumento 
hanggang sa ang SSN ay makukuha o hanggang 
sa ang Yunit ng Pagpapalabas ng DMV (DMV 
Issuance Unit) ay makakapagpatunay na ang 
isang SSN ay hindi kinakailangan. 

Ang mga umaasa sa isang tao na may tiyak na uri 
ng Bisa (gaya ng E1/E2 o L1/L2) ay maaaring 
hindi karapat-dapat sa isang SSN, ngunit ang 
sagot ng opisina ng DMV sa sistema ay maaaring 
magpapakita na “kinakailangan ang SSN” dahil 
ang sistema ay hindi kumikilala ng pagkakaiba 
sa prinsipal at mga umaasa.  

Ang pangalawang pagpapatunay sa (mga) 
dokumento sa legal na pamamalagi ay 
kinakailangan at isinasagawa sa Yunit ng 
Pagpapalabas ng DMV (DMV Issuance Unit) 
sa Sacramento. Tumatagal nang humigit-
kumulang na dalawang linggo mula sa petsa 
ng iyong aplikasyon sa sangay na tanggapan 
ng DMV para matanggap at maproseso ng 
Yunit ng Pagpapalabas ng DMV ang mga 
dokumento. Matapos ang dalawang linggong 
yugto ng paghihintay, maaari kang tumawag 
sa Yunit ng Pagpapalabas ng DMV sa 
(916) 657-7790 upang magtanong tungkol sa 
katayuan ng iyong lisensya sa pagmamanenho/
kard ng pagkakakilanlan (DL/ID) na kard. 

Mga Pinagkukunan
Social Security Administration (SSA)
Ang mga kard ng Social Security ay binibigay ng 
SSA. Makipag-ugnayan sa SSA sa pamamagitan 
ng:
•	 Pagtawag sa 1-800-772-1213.
•	 Pagpunta sa iyong lokal na opisina ng SSA.
•	 Pagbisita sa website ng SSA na www.ssa.gov.
Kagawaran ng Kaligtasang Tinubuang-bayan 
(Department of Homeland Security (DHS))
Kung kinakailangan mong palitan o kunin 
ang dokumento ng iyong kapanganakan/legal 
na pamamalagi, tumawag sa Mga Serbisyo 
ng Pandarayuhan at Pagkamamamayan ng 

Estados Unidos (United States Citizenship 
and Immigration Services (USCIS)), isang 
kawanihan ng Kagawaran ng Kaligtasang 
Tinubuang-bayan (Department of Homeland 
Security (DHS)), National Customer Service 
Center sa 1-800-375-5283. Para sa listahan 
ng mga lokal na opisina ng Mga Serbisyo 
ng Pandarayuhan at Pagkamamamayan ng 
Estados Unidos (United States Citizenship and 
Immigration Services (USCIS)), bumisita sa 
www.uscis.gov.
California DMV
Para sa mga appointments, oras ng serbisyo ng 
opisina, at mga lokasyon:
•	 Bisitahin ang aming website sa at  

www.dmv.ca.gov.
•	 Tumawag sa 1-800-777-0133.
•	 Para sa serbisyo sa mga may kapansanan  

sa pananalita at pandinig lamang TTY  
1-800-368-4327.

TANDAAN: Lahat ng mga numero ng telepono 
ay maaring magbago nang walang paunang abiso.

Karagdagang mga pulyeto tungkol sa paksa na 
ito ay maaaring matagpuan sa www.dmv.ca.gov. 


