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Truy cập trực tuyến 24 giờ một ngày, 7 
ngày trong tuần tại trang web www.dmv.
ca.gov để:
•	 Đăng	ký	lại	phương	tiện	của	quý	vị.
•	 Đăng	ký	lại	giấy	phép	lái	xe	hoặc	chứng	minh	thư	
của	quý	vị.

•	 Tính	toán	phí	đăng	ký.
•	 Xác	minh	&	cập	nhật	thông	tin	về	việc	trì	hoãn	đăng	
ký	phương	tiện	liên	quan	đến	vấn	đề	bảo	hiểm.

•	 Thực	hiện	bài	kiểm	tra	giấy	phép	lái	xe	mẫu.
•	 Đặt	hàng	biển	số	xe	đặc	biệt.
•	 Nhận	biểu	mẫu,	tập	sách	giới	thiệu,	và	sổ	tay	
hướng	dẫn.

•	 Tìm	câu	trả	lời	cho	các	câu	hỏi	về	DMV	của	quý	vị.
•	 Đặt	hẹn	(trừ	trường	hợp	kiểm	tra	giấy	phép	lái	xe	
thương	mại*).

Hãy gọi 1-800-777-0133 để thực hiện dịch vụ 
tự động 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần:
•	 Đặt	hẹn	(trừ	trường	hợp	kiểm	tra	giấy	phép	lái	xe	
thương	mại*).

•	 Đăng	ký	lại	phương	tiện	hoặc	giấy	phép	lái	xe	của	
quý	vị.	Xem	thông	báo	đăng	ký	lại	của	quý	vị	để	biết	
Số	Nhận	Dạng	Đăng	Ký	Lại	(RIN).

•	 Nhận	các	biểu	mẫu	và	ấn	bản.
•	 Lắng	nghe	thông	tin	chung.
•	 Xác	minh	&	cập	nhật	thông	tin	về	việc	trì	hoãn	đăng	
ký	phương	tiện	liên	quan	đến	vấn	đề	bảo	hiểm.

*Để xếp lịch hẹn làm bài kiểm tra lái xe thương mại 
hoặc trao đổi với kỹ thuật viên,	hãy	gọi	số	1-800-777-
0133	trong	giờ	hành	chánh	của	chúng	tôi:
Đối	với	dịch	vụ	dành	cho	người	bị	suy	giảm	thính	
giác,	hãy	gọi	
TTY	1-800-368-4327.	
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Để Tiết Kiệm Thời Gian,  
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Bài Thi  Lái  
Xe của DMV

•	 ghế	hành	khách	được	gắn	cố	định	vào	phương	
tiện.

•	 dây	an	toàn	hoạt	động	tốt,	nếu	phương	tiện	
được	sản	xuất	có	dây	an	toàn.

•	 phanh	đậu	xe/khẩn	cấp	hoạt	động	tốt.

Trách Nhiệm Tài Chính
Quý	vị	phải	chứng	minh	rằng	phương	tiện	của	
quý	vị	được	bảo	hiểm	thích	hợp	trước	khi	bắt	
đầu	 tham	gia	 sát	 hạch	 lái	 xe	 (nếu	 không,	 kỳ	
thi	sát	hạch	sẽ	bị	hoãn	lại)	bằng	cách	cung	cấp	
những	chứng	từ	sau	đây:
•	 Chứng	từ	bảo	hiểm	trách	nhiệm	hoặc	số	của	
chứng	thư	bảo	đảm.

•	 Thẻ	bảo	hiểm	Rủi	Ro	có	tên	của	công	ty	bảo	
hiểm,	số	hồ	sơ,	và	thời	hạn	bảo	hiểm	hiện	tại.

•	 Giấy	xác	nhận	bảo	hiểm	hiện	tại	hoặc	bản	sao	
hợp	đồng	bảo	hiểm	do	đại	diện	của	công	ty	
bảo	hiểm	ký	tên	hoặc	phê	chuẩn.

•	 Hợp	đồng	thuê	xe	nếu người lái có tên trong 
hợp đồng là bên được bảo hiểm.

•	 Chứng	nhận	tự	bảo	hiểm	do	DMV	cấp	hoặc	
xác	nhận	đặt	cọc	tiền	mặt.

•	 Văn	bản	xác	nhận	từ	công	ty	bảo	hiểm	rằng	
cá	nhân	được	bảo	hiểm.

Sau Kỳ Thi Sát Hạch Lái Xe Của 
Quý Vị
Việc	học	lái	xe	an	toàn	không	kết	thúc	bằng	kỳ	
thi	sát	hạch	lái	xe	của	quý	vị.	Quý	vị	có	giấy	
phép	lái	xe	có	nghĩa	là	quý	vị	đã	đáp	ứng	các	
yêu	cầu	của	kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe.	Tuy	nhiên,	
khi	lái	xe	hàng	ngày,	quý	vị	sẽ	phải	xử	lý	nhiều	
tình	huống	và	vấn	đề	mà	quý	vị	chưa	từng	gặp	
phải	trong	kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe.	Cách	tốt	nhất	
để	xử	lý	những	tình	huống	bất	ngờ	này	là	luôn	
luôn	áp	dụng	thói	quen	lái	xe	an	toàn	và	có	thái	
độ	trách	nhiệm	như	quý	vị	đã	thể	hiện	trong	kỳ	
thi	sát	hạch	của	mình.

CHÚC	QUÝ	VỊ	MAY	
MẮN!

Danh Sách Kiểm Tra Của 
Người Lái Xe An Toàn
Khởi Động Phương Tiện:

	__	Điều	chỉnh	gương	và	ghế	ngồi.
	__	Cài	dây	an	toàn.
	__	Biết	rõ	vị	trí	của	các	bảng	điều	khiển	hoạt	động.

Di Chuyển Về Phía Trước:
	__	Ra	hiệu.
	__	Nhìn	vào	gương	và	nhìn	qua	vai	 trước	khi	chạy	xe	

ra	đường.
	__	Sử	dụng	hai	tay	ở	hai	hướng	đối	diện	trên	tay	lái.

Ngừng Xe:
	__	Kiểm	tra	giao	thông	(quan	sát	và	phản	ứng	với	mối	

nguy	hiểm).
	__	Ngừng	 xe	 phía	 sau	 lối	 băng	 qua	 đuờng	 hoặc	 vạch	

giới	hạn.
	__	Ngừng	xe	nhưng	không	đạp	chân	ga	cùng	lúc.

Rẽ:
	__	Chạy	chậm	để	rẽ.
	__	Bắt	đầu	và	kết	thúc	rẽ	trong	đúng	làn	đường.
	__	Nhường	quyền	ưu	tiên	khi	cần	thiết.
	__	Chấp	nhận	quyền	ưu	tiên	hợp	pháp	khi	an	toàn.
	__	Quan	sát	và	phản	ứng	với	những	mối	nguy	hiểm.

Lùi Xe:
	__	Kiểm	tra	kính	chiếu	hậu.
	__	Nhìn	qua	vai	phải	và	trái	nếu	thích	hợp.

Đổi Làn Đường:
	__	Ra	hiệu.
	__	Kiểm	tra	kính	chiếu	hậu.
	__	Nhìn	 qua	 vai	 phía	 làn	 đường	 định	 đổi	 để	 quan	 sát	

điểm	bị	khuất.
	__	Đổi	làn	đường	một	cách	an	toàn.
	__	Duy	trì	tốc	độ.

Chạy Xe Trên Đường Cao Tốc:
	__	Kiểm	tra	lưu	lượng	giao	thông.
	__	Chọn	thời	điểm	đi	vào	đường	cao	tốc.
	__	Nhìn	vào	kính	chiếu	hậu	và	nhìn	qua	vai	trước	khi	nhập	

vào	dòng	lưu	thông.
	__	Ra	hiệu	sớm	và	chạy	chậm	trên	lối	ra	khỏi	đường	cao	tốc.
	__	Điều	chỉnh	tốc	độ	theo	điều	kiện	trên	đường

Kỹ Thuật Lái Xe Phòng Vệ:
	__	Kiểm	tra	kính	chiếu	hậu	trước	khi	phanh.
	__	Kiểm	tra	các	đường	băng	ngang	trước	khi	vượt	qua.
	__	Kiểm	tra	đèn	tín	hiệu	và	ra	hiệu.
	__	Luôn	“di	chuyển”	mắt.
	__	Giữ	một	“đệm	khoảng	cách”	xung	quanh	xe.
	__	Duy	trì	khoảng	cách	an	toàn.
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Mục Tiêu của DMV
Một	trong	những	mục	tiêu	quan	trọng	của	Bộ	
Giao	Thông	(DMV)	là	luôn	cấp	phép	cho	tất	cả	
những	người	lái	xe	miễn	là	an	toàn	khi	thực	hiện	
điều	này.	Cùng	với	mục	tiêu	đó	là	trách	nhiệm	
nâng	 cao	 tính	 an	 toàn	 trên	 đường	 bằng	 cách	
nâng	cao	kỹ	năng	cho	người	lái	xe.	DMV	nhận	
thấy	rằng	tính	độc	lập	và	khả	năng	di	chuyển	
linh	hoạt	mà	việc	lái	xe	mang	lại	là	những	yếu	
tố	quan	trọng	của	về	chất	lượng	cuộc	sống	đối	
với	hầu	hết	người	dân	California.

Những Điều Mong Đợi
Quý	vị	có	thể	mong	đợi	được	đối	xử	tôn	trọng,	
công	bằng,	và	nhã	nhặn	trong	toàn	bộ	quá	trình	
thi	sát	hạch.	Nếu	quý	vị	không	được	đối	xử	theo	
đúng	cách	như	vậy,	vui	lòng	liên	hệ	người	quản	
lý	văn	phòng.

DMV Muốn Quý Vị Đạt Kỳ Thi
Nhiều	người	tham	gia	kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe	khi	
họ	không	được	chuẩn	bị	đầy	đủ,	hoặc	không	
được	thực	tập	đủ,	hoặc	không	đúng	cách.	Những	
người	khác	thì	rất	lo	lắng	vì	họ	không	biết	điều	
gì	sẽ	xảy	ra.	Hãy	nhớ	rằng	người	chấm	thi	DMV	
sẽ	đi	cùng	quý	vị	chỉ	để	đảm	bảo	rằng	quý	vị	có	
thể	chạy	xe	an	toàn	và	tuân	theo	luật	giao	thông.
Kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe	của	quý	vị	sẽ	kéo	dài	khoảng	
20	phút.	Bài	 thi	bao	gồm	các	thao	tác	cơ	bản	
mà	quý	vị	sẽ	gặp	phải	trong	khi	lái	xe	như:	rẽ	
trái	và	phải,	ngừng	xe	ở	giao	lộ	có	kiểm	soát	và	
không	có	kiểm	soát,	lùi	xe	thẳng	hàng,	thay	đổi	
làn	đường,	chạy	xe	trong	luồng	giao	thông	trên	
đường	thông	thường,	và	trong	một	vài	trường	
hợp,	chạy	xe	trên	đường	cao	tốc.
DMV	muốn	quý	vị	đạt	kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe	của	
mình.	Học	kỹ	tập	sách	mỏng	này	cũng	như	Tập 
Sách Hướng Dẫn Lái Xe California (California 
Driver Handbook). Hãy	 thư	 giãn	 và	 cố	 gắng	
hết	sức.

Ai Tham Gia Kỳ Thi Sát Hạch Lái Xe?
Quý	vị	sẽ	tham	gia	kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe	
nếu	quý	vị:
•	 chưa	bao	giờ	được	cấp	phép	ở	tiểu	bang	khác	

hoặc	quý	vị	có	giấy	phép	nước	ngoài.
•	 có	vấn	đề	liên	quan	đến	thị	giác.
•	 có	giấy	phép	với	thời	hạn	giới	hạn	đối	với	
những	tình	trạng	bệnh	lý	thể	chất	và	tâm	thần	
(P	&	M).

•	 có	một	tình	trạng	bệnh	lý	thể	chất	(trừ	việc	
đeo	kính	mắt)	và	DMV	áp	đặt	một	hạn	chế	
hoặc nếu	quý	vị	hiện	đang	bị	hạn	chế	và	quý	
vị	đề	nghị	gỡ	bỏ	hạn	chế	đó.

•	 có	giấy	phép	dành	cho	vị	 thành	niên,	giấy	
phép	tạm	thời,	hoặc	giấy	phép	tập	sự	ngoài	
tiểu	bang.

•	 được	cấp	phép	ngoài	tiểu	bang	nhưng	không	
trình	được	giấy	phép	đó.

Những	người	xin	gia	hạn	giấy	phép	hoặc	những	
người	có	giấy	phép	ngoài	tiểu	bang	hoặc	lãnh	thổ	
U.S.	thường	không	phải	thực	hiện	sát	hạch	lái	
xe	nếu	trình	được	giấy	phép.	Tuy	nhiên,	DMV	
có	thể	yêu	cầu	thực	hiện	thi	sát	hạch	lái	xe	vào	
bất	kỳ	lúc	nào.

Tất Cả Các Kỳ Thi Sát Hạch Lái 
Xe Đều Như Nhau Phải Không?
Kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe	đối	với	giấy	phép	cơ	bản	
(Hạng	C)	giống	nhau	đối	với	tất	cả	các	lái	xe	
bất	kể	độ	tuổi.	Người	lái	xe	trưởng	thành	thực	
hiện	bài	thi	sát	hạch	lái	xe	tương	tự	như	người	
lái	 xe	 thanh	 thiếu	niên.	Người	 lái	 xe	 có	một	
bệnh	lý	thể	chất	và/hoặc	tâm	thần	có	thể	thực	
hiện	bài	thi	sát	hạch	lái	xe	với	phiên	bản	khác	
có	các	yếu	tố	kiểm	tra	khác.

Chuẩn Bị Cho Bài Thi Sát Hạch 
Lái Xe Của Quý Vị
•	 Thực hành đủ.	Một	vài	tài	xế	cần	thực	hành	
nhiều	hơn	những	người	khác.	Trẻ	vị	thành	
niên	phải	hoàn	tất	50	giờ	thực	hành	sau	tay	
lái	(kể	cả	mười	giờ	lái	xe	vào	ban	đêm	theo	
yêu	cầu)	trước	khi	làm	bài	thi	sát	hạch	lái	xe.	
Khi	quý	vị	thực	hành,	hãy	tưởng	tượng	như	
quý	vị	đang	tham	gia	kỳ	thi	sát	hạch	lái	xe.	
Đề	nghị	người	đi	kèm	nhẹ	nhàng	chỉ	ra	những	
sai	sót	của	quý	vị.	Đặt	câu	hỏi	về	những	tình	
huống	lái	xe	cụ	thể	mà	quý	vị	có	thể	còn	lúng	
túng.	Khắc	phục	những	sai	sót	của	mình.	Khi	
quý	vị	thực	hành	vào	lần	sau,	hãy	đặc	biệt	
chú	ý	khắc	phục	mọi	sai	sót	trong	lái	xe	mà	
quý	vị	đã	phạm	phải	lúc	trước.

	 Thực hành mọi thao tác lái xe được liệt 
kê trong danh sách kiểm tra của Người 
Lái Xe An Toàn dưới đây.	Người	chấm	thi	
DMV	có	mặt	ở	đó	để	đảm	bảo	rằng	quý	vị	
chứng	tỏ	được	khả	năng	xử	lý	phương	tiện	
của	mình	 trong	các	 tình	huống	giao	 thông	

thông	thường,	mà	không	phải	để	làm	khó	quý	
vị.	Trong	quá	trình	thi	lấy	bằng	lái	xe,	người	
chấm	thi	sẽ	chú	ý	xem	quý	vị	chấp	hành	các	
quy	tắc	đường	phố	và	các	biển	báo	và/hoặc	
tín	hiệu	giao	thông	như	thế	nào.	Người	chấm	
thi	sẽ	chú	ý	những	phạm	vi	khác	mà	quý	vị	
có	thể	cần	phải	cải	thiện	thêm.

•	 Những gợi ý lái xe an toàn.	Thực	hành	những	
gợi	ý	này	để	cải	thiện	kỹ	năng	lái	xe	của	quý	vị:

—	Luôn	lái	xe		một	cách	mềm	mại.
—	Tăng	tốc	từ	từ.	Không	kéo	động	cơ	hoặc	làm	
chết	máy.

—	Ngừng	xe	nhẹ	nhàng.	Bắt	đầu	phanh	trước	điểm	
mà	quý	vị	phải	ngừng	để	tránh	“phanh	gấp”.	
Biết	phải	ngừng	ở	đâu.	Chú	ý	lối	qua	đườngg	
dành	cho	người	đi	bộ.	Nếu	tầm	quan	sát	của	
quý	vị	bị	cản	trở	tại	lối	qua	đường	dành	cho	
người	đi	bộ,	hãy	cẩn	thận	lái	xe	về	phía	trước	
và	quan	sát	cả	hai	bên	trước	khi	vào	giao	lộ.

—	Chắc	chắn	phương	tiện	của	quý	vị	đang	được	
gài	đúng	số.	Không	nghiến	cần	số.	Không	để	
xe	tự	trượt	đến	điểm	dừng.

—	Luôn	luôn	chấp	hành	các	biển	báo	giới	hạn	
tốc	độ.	Nếu	cần,	giảm	tốc	độ	để	điều	chỉnh	
theo	điều	kiện	thời	tiết,	đường	phố,	và	các	
điều	kiện	giao	thông	khác.	Hãy	nhớ	bật	đèn	
nếu	quý	vị	cần	sử	dụng	cần	gạt	nước	trong	
điều	kiện	thời	tiết	xấu.

—	Duy	trì	khoảng	cách	an	toàn.	Áp	dụng	quy	
tắc	ba	giây.	Tăng	khoảng	cách	trong	điều	kiện	
thời	tiết	xấu	hoặc	tầm	nhìn	kém.

—	Biết	rõ	ý	nghĩa	của	các	tín	hiệu	giao	thông	
và	luôn	chấp	hành	theo.

—	Luôn	luôn	sử	dụng	đúng	làn	đường.	Rẽ	đúng	
làn	đường	này	sang	đúng	làn	đường	khác.

—	Ra	hiệu	mỗi	khi	thay	đổi	làn	đường	và	rẽ.
—	Luôn	luôn	chú	ý	những	nguy	hiểm	tiềm	tàng	
(kiểm	tra).	Thường	xuyên	kiểm	tra	kính	chiếu	
hậu.	Luôn	luôn	nhìn	qua	vai	đúng	hướng	trước	
khi	đổi	làn	đường	hoặc	chạy	xe	ra	khỏi	lề	đường.

—	Lái	xe	một	cách	phòng	vệ.	Lường	trước	sai	
sót	của	tài	xế	khác.

Nếu	quý	vị	không	chắc	về	các	kỹ	năng	lái	xe	của	
mình,	hãy	xem	lại	các	xuất	bản	sau	đây	của	DMV:	
Tập	Hướng	Dẫn	Huấn	Luyện	cho	Cha	Mẹ-Thiếu	
Niên	(Parent-Teen Training Guide),	Hướng	Dẫn	
Lái	Xe	An	Toàn	dành	cho	Người	Cao	Tuổi	(Senior 

Guide for Safe Driving), Tập	Sách	Hướng	Dẫn	
Lái	Xe (California Driver Handbook) và	chuỗi	
video	Nào	Cùng	Lái	Xe	(Let’s Go for a Drive) hiện	
có	trực	tuyến	trên	trang	web:	www.dmv.ca.gov/
video/.	Những	ấn	phẩm	này	trình	bày	chi	tiết	các	
hướng	dẫn	thực	hiện	các	thao	tác	lái	xe	bắt	buộc	
trong	bài	thi	sát	hạch	lái	xe,	cũng	như	các	luật	và	
quy	tắc	đường	phố	và	các	thao	tác	lái	xe	an	toàn.	

Thông Tin Kiểm Tra Khác
Vì	sự	an	toàn	của	quý	vị,	vui	lòng	đề	nghị	người	
chấm	thi	trình	thẻ	nhận	dạng	của	DMV	trước	
khi	bắt	đầu	thi.	Thú	nuôi	hoặc	hành	khách	khác	
ngoài	người	chấm	thi	hoặc	nhân	viên	có	thẩm	
quyền	khác	đều	không	được	phép	có	mặt	trong	
khi	thi	sát	hạch	lái	xe.	
Nếu	quý	vị	có	bất	kỳ	câu	hỏi	nào,	vui	lòng	hỏi	
người	chấm	thi	trước khi quý	vị	bắt	đầu	thi.	
Trong	khi	thi,	người	chấm	thi	sẽ	hỏi	quý	vị	những	
câu	hỏi	hoặc	hướng	dẫn	đường	đi	cho	quý	vị	
nhưng	người	chấm	thi	sẽ	không	tham	gia	vào	
cuộc	đối	thoại	nói	chung.

Các Yêu Cầu về Phương Tiện 
Kiểm Tra
Phương	tiện	mà	quý	vị	sử	dụng	để	thi	sát	hạch	
lái	xe	phải	an	toàn.	Trước	khi	thi,	người	chấm	
thi	sẽ	kiểm	tra:
•	 hai	biển	số	xe.	Biển	số	xe	phía	sau	phải	có	
số	đăng	ký	hiện	tại.

•	 hai	đèn	tín	hiệu	rẽ	trước	và	sau	cũng	như	đèn	
phanh	đều	hoạt	động.

•	 còi	xe	được	thiết	kế	dành	cho	phương	tiện	
có	hoạt	động.

•	 bánh	xe	không	có	các	điểm	mòn.
•	 áp	lực	phanh	phù	hợp	(quý	vị	sẽ	được	yêu	
cầu	đạp	chân	lên	bàn	đạp	phanh	để	xem	bàn	
đạp	phanh	có	hoạt	động	thích	hợp	không).

•	 cửa	sổ	bên	phía	người	lái	phải	hạ	xuống.
•	 kính	 chắn	 gió	 cho	 phép	 tầm	 nhìn	 đầy	 đủ,	
không	bị	cản	trở.

•	 hai	kính	chiếu	hậu	(một	kính	chiếu	hậu	phải	
ở	ngoài,	bên	trái	người	lái).

•	 các	cửa	người	lái	và	hành	khách	phía	trước	
mở	được	cả	từ	bên	trong	và	bên	ngoài.

•	 nắp	hộc	đựng	găng	tay	được	siết	chặt	an	toàn	
để	không	bị	bật	ra	trong	khi	thi.


