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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.
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Thông Tin Bổ 
Sung Về An Sinh 
Xã Hội Dành Cho 
Đương Đơn Có 
Visa Dạng E1/E2 
và L1/L2 (và dạng 
khác)

Các Yêu Cầu Bổ 
Sung Về Số An Sinh 

Xã Hội  (SSN)
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Xác Thực Tính Hội Đủ Điều Kiện 
Cho Số An Sinh Xã Hội (Social 
Security Number, SSN)
Các giấy tờ được Bộ An Ninh Nội Địa 
(Department of Homeland Security (DHS)) cấp 
dùng để nhận dạng tình trạng hiện diện pháp lý 
và tính hội đủ điều kiện cho số an sinh xã hội.

Luật pháp tiểu bang California yêu cầu Cơ Quan 
Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (Department 
of Motor Vehicles (DMV)) thu thập số an sinh 
(Social Security Number (SSN)) xã hội của 
quý vị, nếu được, khi quý vị nộp đơn xin cấp 
Giấy phép Lái xe hoặc Thẻ nhận dạng (DL/ID).

DMV xác thực tên, ngày sinh và số an sinh 
(SSN) xã hội của quý vị bằng điện tử với Sở An 
Sinh Xã Hội (Social Security Administration 
(SSA)), và DHS trong khi quý vị vẫn đang ở 
tại văn phòng của DMV.

Nếu thông tin phản hồi từ  SSA cho thấy quý 
vị, người phối ngẫu và con còn nhỏ của quý 
vị không hội đủ điều kiện cho số SSN, người 
kỹ thuật viên của văn phòng trong vùng sẽ cấp 
cho quý vị giấy tờ của DL/ID thích hợp.

Nếu thông tin phản hồi từ  SSA cho thấy quý 
vị, người phối ngẫu và con còn nhỏ của quý 
vị hội đủ điều kiện cho số SSN và số SSN 
chưa được cung cấp, người kỹ thuật viên của 
văn phòng trong vùng không thể cấp cho quý 
vị một giấy tờ DL/ID cho đến khi quý vị nhận 
được số SSN hoặc Bộ phận Cấp phát (Issuance 
Unit) của DMV có thể xác nhận rằng không 
bắt buộc số SSN.

Những người phụ thuộc của một đương đơn 
với các loại Visa nhất định (ví dụ như E1/E2 
hoặc L1/L2) có thể sẽ không đủ điều kiện hợp 
lệ để cấp số SSN, nhưng hệ thống trả lời tại 
văn phòng DMV trong vùng có thể hiển thị 
“Yêu cầu số SSN” bởi vì hệ thống này không 
phân biệt được sự khác biệt giữa đương đơn 
chính và những người phụ thuộc. 

Một bước xác minh phụ cho các tài liệu về 
sự hiện diện pháp lý của quý vị được yêu 
cầu và tiến hành tại Bộ phận Cấp phát của 
DMV tại Sacramento. Thời gian tính từ ngày 
gửi đơn xin của quý vị tại văn phòng DMV 
trong vùng cho đến ngày Bộ phận Cấp phát 
của DMV nhận được và xử lý là hai tuần. 
Sau thời gian hai tuần, quý vị có thể gọi vào  
Bộ phận Cấp phát của DMV tại số  
(916) 657-7790 để yêu cầu thông tin về tình 
trạng của thẻ DL/ID của quý vị. 

Các Nguồn Lực
Sở An Sinh Xã Hội (Social Security 
Administration (SSA))
Các thẻ an sinh xã hội được SSA cấp phát. 
Liên hệ đến SSA bằng cách:
• Gọi điện thoại đến số 1-800-772-1213.
• Đi đến văn phòng SSA tại địa phương của 

quý vị.
• Vào thăm trang web của SSA tại địa chỉ 

www.ssa.gov.
Bộ An Ninh Nội Địa (Department of 
Homeland Security (DHS))
Nếu quý vị cần đổi hay nhận được giấy tờ 
về ngày sinh/sự hiện diện pháp lý của quý 
vị, hãy gọi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ 
(United States Citizenship and Immigration 

Services (USCIS)), một cơ quan của DHS, 
Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng Quốc Gia 
(National Customer Service Center) tại số 
1-800-375-5283.
Để có được danh sách của các văn phòng 
USCIS tại địa phương, hãy vào xem trang 
web www.uscis.gov.
Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới 
California (DMV)
Để đặt lịch hẹn, biết giờ làm việc tại văn 
phòng và các địa điểm:
• Vào xem trang web của chúng tôi tại địa 

chỉ www.dmv.ca.gov.
• Gọi điện thoại đến số 1-800-777-0133. 
• Dịch vụ dành riêng cho cá nhân với khả 

năng nghe và nói hạn chế TTY  
1-800-368-4327.

CHÚ Ý: Tất cả các số điện thoại này có thể 
thay đổi mà không cần thông báo trước.

Quý vị có thể tìm thấy các tờ rơi bổ sung về 
nội dung này tại địa chỉ www.dmv.ca.gov.


