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Yêu cầu về bằng lái 

xe của Cal i fornia
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Tiết Kiệm Thời Gian. Hãy Lên Trực Tuyến.

THAY ĐỔI CÁCH LÁI XE

Hãy lên trực tuyến 24 giờ mỗi ngày, 7 
ngày trong tuần tại trang web 
www.dmv.ca.gov để:
•	 Gia	hạn	giấy	đăng	ký	xe	của	quý	vị.
•	 Gia	hạn	giấy	phép	lái	xe	hoặc	thẻ	nhận	dạng.
•	 Tính	toán	lệ	phí	đăng	ký.
•	 Xác	minh	&	cập	nhật	thông	tin	đang	treo	về	bảo	
hiểm	trong	đăng	ký	xe	của	quý	vị.

•	 Thi	kiểm	tra	giấy	phép	lái	xe	mẫu.
•	 Đặt	hàng	một	biển	số	xe	đặc	biệt.
•	 Nhận	các	mẫu,	tờ	rơi	và	sổ	tay	hướng	dẫn.
•	 Tìm	phần	trả	lời	cho	các	câu	hỏi	về	DMV.
•	 Đặt	lịch	hẹn	(trừ	các	bài	thi	lái	xe	thương	mại*).
Hãy gọi số 1-800-777-0133 để nhận được 
các dịch vụ tự động 24 giờ mỗi ngày, 7 
ngày trong tuần để:
•	 Đặt	lịch	hẹn	(trừ	bài	thi	lái	xe	thương	mại*).
•	 Gia	hạn	giấy	đăng	ký	xe	hoặc	giấy	phép	lái	xe	
của	quý	vị.	Xem	thông	báo	yêu	cầu	gia	hạn	để	
biết	Mã	số	Nhận	dạng	Gia	Hạn	(RIN).

•	 Nhận	các	mẫu	đơn	và	các	ấn	phẩm.
•	 Nghe	các	thông	tin	chung.
•	 Xác	minh	&	cập	nhật	thông	tin	đang	treo	về	bảo	
hiểm	trong	đăng	ký	xe	của	quý	vị.

*Để đặt lịch hẹn thi bằng lái xe thương mại hoặc để 
gặp một kỹ thuật viên,	hãy	gọi	vào	số		
1-800-777-0133	trong	giờ	làm	việc	của	chúng	tôi.
Dịch	vụ	dành	riêng	cho	cá	nhân	với	khả	năng	nghe	
hạn	chế:	TTY	1-800-368-4327.
Quyền Riêng Tư
Cơ	Quan	Quản	Lý	Các	Phương	Tiện	Cơ	Giới	phấn	
đấu	để	bảo	vệ	các	thông	tin	khỏi	bị	thất	thoát,	dùng	
sai	mục	đích,	 truy	cập	không	phép	hoặc	chỉnh	sửa	
trong	 vòng	 kiểm	 soát.	 Chính	 sách	 về	Quyền	 riêng	
tư	của	chúng	 tôi	được	đặt	 trực	 tuyến	 tại	 trang	web	
www.dmv.ca.gov	dưới	đường	 liên	kết	Chính Sách 
về Quyền Riêng Tư	dưới	cuối	trang.

SO	VIETNAMESE	(REV.	12/2014)

Số An Sinh Xã Hội (SSN)
Nếu quý vị hội đủ điều kiện để có hoặc đã 
được cấp một số SSN, quý vị phải điền số 
này vào trong đơn xin. Số SSN của quý vị 
sẽ được xác minh với Sở An Sinh Xã Hội 
(Social Security Administration) trong lúc 
quý vị đang ở tại văn phòng DMV. Để biết 
thêm thông tin, hãy xem tờ rơi Thông tin 
nhanh về Số An Sinh Xã Hội (Social Security 
Number (FFDL 8) Fast Facts).
Các mẫu, Phí và Bài kiểm tra
Để nộp đơn xin cấp một DL, quý vị phải 
hoàn tất một mẫu đơn xin cấp Giấy Phép Lái 
Xe và Thẻ Nhận Dạng (Driver License and 
Identification Card (DL 44)). Quý vị có thể 
nhận mẫu đơn này tại một văn phòng DMV 
địa phương trong vùng hoặc bằng cách gọi 
điện thoại đến số 1-800-777-0133 và nhờ 
chúng tôi gửi thư mẫu này đến cho quý vị. 
Quý vị phải hoàn tất mẫu DL 44 và thanh 
toán các lệ phí cấp phép. Để biết thêm thông 
tin liên quan đến các loại phí cấp phép hiện 
tại, hãy vào xem trang web DMV tại địa chỉ 
www.dmv.ca.gov. Quý vị cũng sẽ được yêu 
cầu thực hiện bài kiểm tra kiến thức, kiểm 
tra thị lực và bài kiểm tra thực hành nếu cần 
thiết.
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Giấy Phép Lái Xe tại Tiểu Bang 
California Là Gì?
Một Giấy phép Lái xe tại tiểu bang California 
(DL) là một thẻ cho phép một cá nhân được 
lái xe trên các con đường tại bang California. 
Trên DL gồm có các thông tin về tên thật đầy 
đủ, ngày sinh, địa chỉ thư tín, chữ ký, ảnh chụp 
và mô tả hình thể. Quý vị cần giữ thẻ này luôn 
bên mình bất kỳ lúc nào sử dụng phương tiện 
vận chuyển. Quý vị có thể nộp đơn xin cấp 
DL tại một văn phòng Cơ Quan Quản Lý Các 
Phương Tiện Cơ Giới (Department of Motor 
Vehicles, DMV) trong vùng. Lệ phí được áp 
dụng dành cho một đơn xin DL gốc, gia hạn 
và nhân đôi. Một DL thông thường có hiệu 
lực trong năm (5) năm. 

Giấy Phép Lái Xe Có Các Hạng  Nào?
Có bốn (4) hạng dành cho Giấy phép Lái xe 
phi thương mại: 
• Giấy phép lái xe (Hạng C cơ bản)

— Dùng cho phương tiện và xe tải tiêu 
chuẩn dùng với mục đích cá nhân trên 
các con đường trong bang California.

• Lái xe mô-tô (Hạng M1 hoặc M2)
— Phương tiện gắn động cơ có hai (2) 

bánh.
• Xe du hành kéo theo phía sau (5th-wheel) 

(Hạng A phi thương mại) 
— Phương tiện có Mức trọng lượng tổng 

cộng (GVWR) từ 15,000 lbs trở lên 
hoặc xe chở hành khách có GVWR 
từ 10,000 lbs trở lên, khi không phải 
kéo thuê.

• Xe dùng làm nhà ở/Nhà di động 
(Hạng B phi thương mại)
— Dài 40 feet, nhưng không vượt quá 45 

feet, có giấy xác nhận.
Để biết thêm thông tin về loại DL phi thương 
mại nào và các yêu cầu mà quý vị sẽ nộp 
đơn xin, hãy xem Sổ Tay Hướng Dẫn Lái Xe 
California (California Driver Handbook).
Bên cạnh bốn (4) hạng DL phi thương mại, 
còn có ba (3) hạng DL thương mại (CDL), 
để biết thêm thông tin về cách nộp đơn xin 
cấp một CDL, hãy xem Sổ Tay Hướng Dẫn 
Lái Xe Thương Mại California (California 
Commercial Driver Handbook).

Tôi Cần Có Gì Để Nộp Đơn Xin??
Bằng Chứng Xác Minh Nhận Dạng
Khi quý vị nộp đơn xin một DL gốc của bang 
California, quý vị phải xuất trình một giấy 
tờ xác minh nhận dạng được chấp nhận để 
cho biết quý vị là ai. Giấy tờ được chấp nhận 
là những giấy tờ được cấp bởi cơ quan có 
thẩm quyền, vd: quận hạt, tiểu bang, liên 
bang hoặc cơ quan nước ngoài. Đây là các 
giấy tờ gốc hoặc được chứng nhận cho thấy 
thông tin về ngày sinh, tên thật đầy đủ, đặc 
điểm nhận dạng và/hoặc hiện diện tư pháp. 
DMV sẽ chỉ chấp nhận giấy tờ gốc hoặc bản 
sao được chứng nhận từ bản gốc để xác minh 
nhận dạng. (Các) giấy tờ của quý vị phải có 
tên thật đầy đủ của quý vị. (Các) giấy tờ được 
xuất trình tại văn phòng DMV sẽ được hoàn 
trả lại cho quý vị.
Để biết toàn bộ danh sách giấy tờ được chấp 
nhận, hãy xem tờ rơi Thông tin nhanh về 
những giấy tờ yêu cầu để nộp đơn xin Bằng 
lái xe (Documents Required to Apply for a 
Driver License (FFDL 5A) Fast Facts).

CHÚ Ý: Để biết thêm thông tin về các DL 
tạm thời (thiểu số), hãy vào xem trang web 
của DMV tại địa chỉ www.dmv.ca.gov.

Tên Thật Đầy Đủ
Tên thật đầy đủ của quý vị là tên hiện tại, tên 
hiển thị đầy đủ trên (các) giấy tờ nhận dạng 
hoặc hồ sơ thay đổi tên. Nếu tên trên giấy tờ 
nhận dạng của quý vị khác với tên mà quý vị 
cung cấp trên đơn xin, quý vị phải nộp hồ sơ 
thay đổi tên bổ sung. Hồ sơ thay đổi tên cho 
thấy tên thật đầy đủ của quý vị bao gồm:
• Giấy tờ nhận con nuôi có tên hợp pháp 

của quý vị như là kết quả của việc nhận 
con nuôi.

• Giấy tờ thay đổi tên bao gồm cả hai tên 
hợp pháp trước và sau khi thay đổi. 

• Giấy chứng nhận kết hôn.
• Giấy chứng nhận ly hôn/mối quan hệ 

sống chung bao gồm tên hợp pháp của 
quý vị theo lệnh của tòa án. 

• Một giấy chứng nhận, khai báo hoặc hồ 
sơ đăng ký xác nhận thông tin của mối 
quan hệ sống chung. 

Bằng chứng xác minh Nơi cư ngụ
Để nộp đơn xin cấp một DL tuân thủ theo 
luật AB 60, yêu cầu đương đơn cung cấp 
bằng chứng xác minh nơi cư ngụ tại bang 
California. Các ví dụ về các loại giấy tờ khác 
nhau này có thể được tìm thấy trong tờ rơi 
Thông tin nhanh về những giấy tờ yêu cầu để 
nộp đơn xin Bằng lái xe (Documents Required 
to Apply for a Driver License (FFDL 5A) Fast 
Facts).


