Chánh Quyền Quận Columbia
Sở Xe Động Cơ

Mẫu Ưng Thuận (của Phụ Huynh) cho lấy Giấy Phép Học Lái
Họ và tên người đệ đơn (Tên, chữ lót, họ, tước vị)

Ngày sanh

Phái tính
 Nam
 Nữ
Thành phố, tiểu bang
Bưu chánh

Ðịa chỉ tại DC

Số An Sinh Xã Hội

Số điện thoại

Washington, DC
Tôi xác nhận rằng thông tin cung cấp trên tài liệu này là đúng sự thật và chính xác trong chừng mực hiểu biết của tôi.
Chữ ký của người đệ đơn:_______________________________________________________ Ngày:_____________________________

 Cha mẹ

Mối quan hệ với người đệ đơn (đánh dấu một mục)  Giám hộ hợp pháp*

Họ và tên của phụ huynh hay giám hộ hợp pháp

*Nếu là giám hộ hợp pháp thì cho biết số sắc lệnh
của tòa án:

Ngày sanh

Phái tính

Địa chỉ

Thành phố

 Nam
 Nữ
Tiểu bang

Số hiệu DL hay ID/Tiểu bang cấp phát

Ngày hết hạn

(Tên, chữ lót, họ, tước vị)

Số điện thoại

Bưu chánh

Địa chỉ điện thư

Tôi xác nhận rằng thông tin cung cấp trên tài liệu này là đúng sự thật và chính xác trong chừng mực hiểu biết của mình.
Chữ ký của phụ huynh/giám hộ hợp pháp:_______________________________________________________Ngày:__________________

Nếu phụ huynh/giám hộ hợp pháp không thường trú tại DC thì nên điền đầy đủ đoạn này để xác nhận người đệ đơn đang
sống chung với người khác.

Họ và tên của người mà đệ đơn thường trú chung tại DC
(Người Xác Nhận)

Ngày sanh

Phái tính

Số điện thoại

(Tên, chữ lót, họ, tước vị)

Ðịa chỉ tại DC
Số hiệu bằng lái tại DC, hoặc
Số hiệu thẻ căn cước tại DC

Thành phố
Washington
Ngày hết hạn

 Nam
 Nữ
Tiểu bang
DC

Bưu chánh

Địa chỉ điện thư

Tôi xác nhận rằng thông tin cung cấp trên tài liệu này là đúng sự thật và chính xác trong chừng mực hiểu biết của mình.
Chữ ký của người xác nhận: ________________________________________________________________ Ngày: ____________________

Nên lưu ý và đính kèm: Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp/Người Xác Nhận phải xuất trình bằng lái hoặc thẻ căn cước hợp lệ tại DC, trong đó nêu
địa chỉ DC mà người đệ đơn ghi ở trên VÀ hai (2) trong số các bằng chứng cư trú sau đây.









Hóa đơn tiện ích (nước, khí đốt, điện, dầu, hoặc truyền hình cáp), trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ hiện tại (được phát hành trong vòng sáu mươi
(60) ngày qua)
Hóa đơn điện thoại (nhận hóa đơn điện thoại di động, không dây hay điện báo), trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ hiện tại (được phát hành trong
vòng sáu mươi (60) ngày qua)
Chứng thư hoặc thỏa thuận dàn xếp, trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ tài sản hiện tại
Thỏa thuận thuê mướn chưa hết hạn, trong đó nêu rõ địa chỉ hiện tại và họ tên trên danh nghĩa bên thuê mướn hay được phép thường trú (có thể
dùng bản sao)
Hóa đơn thuế tài sản tại DC (được phát hành trong vòng mười hai (12) tháng qua, trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ tài sản hiện tại)
Khế ước bảo hiểm gia chủ hoặc người thuê, trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ hiện tại
Bản kê khai tài khoản ngân hàng (được phát hành trong vòng sáu mươi (60) ngày qua, trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ hiện tại)
Thư tín chánh thức gởi từ Cơ Quan Liên Bang hay DC (trong đó nêu rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ hiện tại), cùng với bao thư và nội dung liên quan
(nhận được trong vòng sáu mươi (60) ngày qua), không kể thư của Sở Xe Động Cơ DC

Chữ ký của nhân viên kiểm xét tại DMV: ___________________________________________ Ngày: ____________________
Viếng mạng lưới của chúng tôi www.dmv.dc.gov, hoặc gọi số 311 hay 202-737-4404 để biết thêm thông tin.
Muốn trình báo vấn đề lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng của cơ quan hay viên chức Chánh Phủ DC thì nên gọi Văn Phòng Tổng Thanh Tra DC theo số 1-800-521-1639.
DMV-PCF-01 Bản duyệt Ngày 2 tháng Tư, 2014

