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Cách chuẩn bị 
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Các bài thi thực hành lái xe chỉ được đặt 
hẹn trước. Khi đã sẵn sàng, quý vị có thể 
đặt một lịch hẹn trực tuyến tại địa chỉ 
www.dmv.ca.gov hay gọi điện thoại vào 
số 1-800-777-0133. 
Vào ngày hẹn thi thực hành, hãy đến 
sớm từ 10-15 phút cùng với giấy phép 
lái xe được miêu tả trong phần các giới 
hạn trong giấy phép của quý vị. Đến ô 
cửa BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY hoặc một quầy 
check-in được chỉ định.
Quý vị cần chuẩn bị các mục sau:
• Giấy chứng nhận đăng ký xe hiện tại.
• Giấy chứng nhận bảo hiểm xe hiện 

tại.
• Giấy phép được cấp cho quý vị.
• Giấy phép lái xe được tiểu bang hoặc 

quốc gia khác cấp cho quý vị (nếu 
có).

Nếu quý vị là người lái xe tạm thời, quý 
vị cũng cần mang theo:
• Giấy chứng nhận hoàn tất khóa đào 

tạo lái xe hoặc giấy chứng nhận hoàn 
tất chương trình đào tạo lái xe được 
tích hợp. 

• Giấy phép của quý vị được ký bởi 
phụ huynh/người giám hộ và hướng 
dẫn viên giám sát khóa đào tạo lái 
xe.

Nhân viên đại diện sẽ xem xét giấy tờ của 
quý vị và hướng dẫn quý vị di chuyển 
chiếc xe của mình.
Một giám khảo của DMV sẽ thực hiện 
bài kiểm tra thực hành lái xe đối với quý 
vị. Không ai khác ngoại trừ giám khảo 
được ngồi chung xe với quý vị trong suốt 
bài kiểm tra. Các ngoại lệ chỉ được áp 
dụng khi huấn luyện và các trường hợp 
nhất định mà pháp luật bắt buộc.
Bài kiểm tra thực hành của quý vị sẽ bắt 
đầu bằng việc kiểm tra an toàn.  Đây là 
phần kiểm tra trước khi lái xe để cho thấy 

CHÚ Ý: Quý vị không được lái xe trừ 
khi có được giấy tờ hợp lệ cho phép quý 
vị được lái xe. 

Vượt qua bài kiểm tra lý thuyết? Xin 
chúc mừng! 

Bước Tiếp Theo Khi Quý Vị Đã Vượt 
Qua Bài Kiểm Tra Lý Thuyết Của 
Mình?

Sau khi quý vị vượt qua bài kiểm tra lý 
thuyết, quý vị phải quay lại ô cửa này để 
nhận giấy tờ cấp phép của quý vị. Kiểm 
tra xem tất cả các thông tin được in trên 
giấy tờ cấp phép của quý vị là chính 
xác (vd: tên và địa chỉ), và ký tên vào 
mặt trước tờ giấy ở khoảng trống để sẵn 
trước khi rời khỏi ô cửa của nhân viên 
đại diện của DMV.
Nếu quý vị được cấp một giấy phép lái 
xe tạm thời và không cần phải thi thực 
hành, hãy chuyển đến BƯỚC 7. 
Nếu quý vị được cấp một giấy cho phép 
lái xe, hãy đọc phần quý vị được phép 
cẩn thận để chắc chắn quý vị đã hiểu về 
các hạn chế được áp dụng.

CHÚ Ý: Giấy phép tạm vẫn chưa có hiệu 
lực cho đến khi quý vị bắt đầu khóa đào 
tạo thực hành và giấy phép của quý vị 
được ký bởi người hướng dẫn hoặc khi 
quý vị đến 17 ½ tuổi.

Chuẩn Bị Và Tiến Hành Thi Thực 
Hành Lái Xe
Ngay cả khi quý vị đã từng lái xe trước 
đó, việc tập lái trước ngày thi thực hành 
là một ý hay. Để biết thêm thông tin 
chi tiết, hãy xem tờ sách nhỏ Thông tin 
nhanh về Bài thi Thực hành Lái xe của 
DMV (DMV’s Driving Test (FFDL 22) 
Fast Facts). 

quý vị thao tác quen với xe của mình và 
chiếc xe này đạt các yêu cầu tối thiểu về 
an toàn của DMV. 

CHÚ Ý: Thông dịch viên có thể được 
dùng trong giai đoạn kiểm tra trước khi 
lái nhằm mục đích nhận dạng và các điều 
khiển nhất định với chiếc xe nhưng sẽ 
không ngồi chung xe với quý vị trong suốt 
bài thi thực hành. 

Không vượt qua? Đừng lo lắng. Quý 
vị có thể đặt hẹn để thi lại. Các đương 
đơn tạm thời phải chờ hai (2) tuần trước 
khi thi lại. Kiểm tra trên trang web của 
DMV để biết (các) lệ phí thi lại. Nếu quý 
vị vẫn không đậu bài thi thực hành qua 
ba (3) lần thi, quý vị cần phải thực hiện 
quá trnộp đơn lại từ đầu (quay lại BƯỚC 
1). Vượt qua bài thi thực hành? Xin chúc 
mừng!

Nhận Giấy Phép Lái Xe Của Quý Vị
Sau khi hoàn thành thành công quá trình 
kiểm tra, quý vị sẽ được cấp một giấy 
phép lái xe tạm thời. Giấy phép tạm thời 
là tờ giấy giấy phép cấp cho quý vị trong 
khi bản thẻ cứng đang được xử lý. Giấy 
phép tạm thời là giấy phép lái xe trên 
giấy được cấp vì đơn xin này chưa hoàn 
tất và chờ thêm các thông tin hoặc yêu 
cầu bổ sung.
Một giấy phép lái xe tạm thời có thể có 
hiệu lực đến 60 ngày. Quý vị có thể lái xe 
mà không cần người có bằng lái đi cùng 
cho đến khi giấy phép của quý vị hết hạn.
Nếu quý vị không nhận được giấy phép 
lái xe bằng thẻ cứng trong vòng 60 ngày, 
vui lòng gọi số 1-800-777-0133.
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Trước Khi Đến Một Văn Phòng 
DMV Trong Vùng
Hãy học để chuẩn bị cho kỳ thi kiến thức. 
Tài liệu cho việc học có sẵn trên trang 
web của DMV và bao gồm:
• Quyển Sổ tay lái xe của bang 

California (California Driver 
Handbook), hiện đang có sẵn tại các 
văn phòng trong vùng bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau). 

• Các bài kiểm tra mẫu. 
• Các thẻ học biển báo giao thông.
Chuẩn bị các giấy tờ quý vị cần đến khi 
nộp đơn xin cấp bằng lái xe. Đây là các 
giấy tờ bản gốc hoặc được chứng nhận 
dùng để xác định nhân dạng, ngày sinh, 
tên đầy đủ, địa chỉ thường trú và/hoặc 
hiện diện tư pháp (vd: giấy khai sinh và 
hộ chiếu). Để biết thông tin về các giấy 
tờ gốc và danh sách giấy giờ được chấp 
thuận, vui lòng xem: Thông tin nhanh 
về các yêu cầu dùng cho Giấy Phép 
Lái Xe California (Requirements for a 
California Driver License (FFDL 5) Fast 
Facts) và các tờ rơi Thông tin nhanh về 
giấy tờ yêu cầu dành cho Giấy phép Lái 
xe (Documents Required to Apply for a 
Driver License (FFDL 5A) Fast Facts).
Nếu quý vị có hoặc hội đủ điều kiện để 
có số an sinh xã hội, quý vị phải cung 
cấp số này trên đơn xin của quý vị. Để 

biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo 
tờ rơi Thông tin nhanh về Số an sinh xã 
hội (Social Security Number (FFDL 8) 
Fast Facts).
Đặt cuộc hẹn trước khi đến thăm một 
văn phòng Sở Giao Thông (DMV, khách  
hàng walk-in chỉ được chấp thuận tại các 
Trung tâm Xử lý Giấp phép Lái xe). Quý 
vị có thể đặt cuộc hẹn trực tuyến tại địa 
chỉ
www.dmv.ca.gov hoặc gọi điện thoại 
vào số 1-800-777-0133.

Khi Quý Vị Đến Một Văn Phòng 
DMV Trong Vùng
Hãy đi đến ô cửa BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY 
(START HERE), được nhận dạng 
bằng dấu hiệu. Quý vị sẽ cần phải 
hoàn thành mẫu đơn (Driver License 
or Identification Card Application 
(DL44)) xin cấp Giấy phép Lái xe 
hoặc Thẻ căn cước (ID). Quý vị có thể 
nhận mẫu đơn DL44 tại các văn phòng 
trong vùng hoặc gọi điện thoại vào số  
1-800-777-0133 để chúng tôi gửi mẫu 
đơn này bằng thư tín cho quý vị.
CHÚ Ý: Không được ký tên vào mẫu 
đơn DL 44 cho đến khi quý vị được một 
nhân viên DMV yêu cầu ký vào.
Những mục khác mà quý vị cần phải 
chuẩn bị: 
• Khoản tiền vừa đủ để đóng lệ phí 

giao dịch (các văn phòng DMV trong 
vùng không chấp nhận tiền mặt, séc, 
ngân phiếu hoặc các thẻ ATM/thẻ tín 
dụng).

• (Các) giấy tờ gốc hoặc được công 
nhận để xác định nhân dạng, ngày 
sinh, tên đầy đủ, địa chỉ thường trú 
và/hoặc hiện diện tư pháp.

• Bất kỳ bằng lái xe hoặc giấy phép 
nào được cấp trước đây tại bất kỳ 

tiểu bang nào (nếu có).
Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị cần phải 
nộp đơn xin giấy phép/bằng lái tạm thời. 
Bên cạnh các mục kể trên, quý vị cũng sẽ 
cần chuẩn bị:
• Một bằng chứng nhận hoàn tất khóa 

huấn luyện lái xe hoặc tham gia vào 
một chương trình đào tạo lái xe kết 
hợp.

• Các chữ ký của (các) phụ huynh/
người giám hộ trong mục chính xác 
của mẫu đơn DL 44.

CHÚ Ý: Xem tờ rơi Thông tin nhanh về 
Việc Cấp Phép Tạm Thời (Provisional 
Licensing (FFDL 19) Fast Facts) để biết 
thêm thông tin.
Nhân viên đại diện sẽ đưa quý vị phiếu 
thứ tự có đánh số và/hoặc hướng dẫn quý 
vị ngồi chờ. Khi đến phiên quý vị, quý vị 
sẽ được gọi đến một ô cửa để tiến hành 
xử lý đơn xin của quý vị.
Khi Quý Vị Được Gọi Đến Ô Cửa 
Của Nhân Viên Đại Diện
Hãy cung cấp tất cả giấy tờ được liệt kê 
trước đây (trong BƯỚC 2). Các giấy tờ 
này sẽ được dùng để xác định thông tin 
của quý vị và ghi vào hồ sơ DMV. Nhân 
viên đại diện sẽ lấy dấu tay của quý vị. 
Dấu tay này cũng sẽ được dùng để chụp 
ảnh và các bài kiểm tra  thực hành. Sau 
khi nhập xong các thông tin của quý vị 
vào máy tính, quý vị sẽ đóng lệ phí nộp 
đơn (hoặc bất kỳ lệ phí nào khác được áp 
dụng).
Nhân viên đại diện sẽ kiểm tra thị lực 
của quý vị (để đảm bảo quý vị mang 
đúng loại kính nếu cần), và quý vị sẽ 
được hướng dẫn đến máy chụp ảnh. Tại 
máy chụp ảnh, quý vị sẽ được quét lại 
dấu tay và nhân viên đại diện  sẽ thu lại 
dấu tay và chụp hình quý vị. 

CHÚ Ý: Chữ ký và hình chụp này sẽ 
hiển thị trên bằng lái xe của quý vị.

Thi Kiểm Tra Lý Thuyết
DMV tiến hành các bài kiểm tra lý thuyết 
để xác định xem một đương đơn có hiểu 
về các luật cũng như các quy tắc lái xe 
trên đường hay không. 
Bài kiểm tra này sẽ được thực hiện trên 
máy tính (Kiểm tra trên Màn hình Cảm 
ứng/TouchScreen Testing) hoặc trong 
một số trường hợp, sẽ tiến hành trên giấy 
hoặc qua hệ thống âm thanh. Tùy vào 
loại giấy phép lái xe mà quý vị nộp đơn 
xin, có thể có nhiều hơn một bài kiểm tra 
lý thuyết (vd: giấy phép lái mô-tô hoặc 
giấy phép lái xe thương mại). Các bài 
kiểm tra lý thuyết hiện có sẵn các ngôn 
ngữ khác nhau.
Quý vị không nên bắt đầu bài kiểm tra 
lý thuyết của mình trước giờ văn phòng 
đóng cửa khoảng 30 phút.
Sau khi quý vị hoàn tất bài kiểm tra, hãy 
theo các hướng dẫn được nhân viên đại 
diện cho biết. Bài kiểm tra trên hệ thống 
TouchScreen sẽ được chấm điểm tự động. 
Các bài kiểm tra trên giấy hoặc qua hệ 
thống âm thanh sẽ được nhân viên đại 
diện của DMV chấm điểm.
Không vượt qua? Đừng lo lắng. Quý 
vị có thể thi lại.  Trước khi thi lại, hãy 
học kỹ Sổ tay lái xe của bang California 
(California Driver Handbook). Các 
đương đơn tạm thời cần phải chờ một 
tuần trước khi thi lại. 
Nếu quý vị vẫn không thể vượt qua bài 
kiểm tra lý thuyết này sau ba (3) lần thi, 
quý vị sẽ cần phải bắt đầu lại quy trình 
nộp đơn (quay lại BƯỚC 1).

Làm Thế Nào Để Tôi Nhận Được Bằng 
Lái Xe Của Tiểu Bang California Tại 
Lần Đầu Tiên?
Các bước để nộp đơn xin cấp Bằng lái xe 
của bang California (Hạng C) với Cơ quan 
Quản lý Phương tiện (DMV) được kể trong 
tờ sách nhỏ này. Nên đọc các bước theo thứ 
tự. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các ấn 
phẩm bổ sung trên trang web của chúng tôi tại 
www.dmv.ca.gov/pubs/pubs.htm.
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