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Vào ngày 1 tháng Năm, 2014, Sở Xe Động Cơ (Department of Motor Vehicles, hay DMV) tại DC bắt 
đầu cấp phát bằng lái và thẻ căn cước Có Mục Đích Hạn Định (Limited Purpose). Quá trình chứng 
nhận hạng loại Có Mục Đích Hạn Định đòi hỏi phải thẩm định các tài liệu nguồn (một lần duy nhất) khi 
đệ đơn xin chứng nhận như thế tại DC. Tất cả những người đệ đơn muốn xin bằng lái Có Mục Đích Hạn 
Định đều phải qua phần trắc nghiệm kiến thức và thi lái xe trên đường. Những người nộp đơn lần đầu tiên 
tại DC phải là cư dân Quận Columbia suốt ít nhất 6 tháng. Người đệ đơn phải: chưa từng được cấp số an 
sinh xã hội, đã có số này nhưng không còn dùng được nữa, hoặc chưa hội đủ tiêu chuẩn xin số này. 
Không được dùng dạng chứng nhận Có Mục Đích Hạn Định vào hoạt động chánh thức cấp liên bang, và 
sẽ có phần đánh dấu lưu ý điều này. Phải hẹn ngày đến lấy bằng lái hoặc thẻ căn cước Có Mục Đích Hạn 
Định. Trước khi đến hẹn tại DMV để lấy bằng lái Có Mục Đích Hạn Định, hãy nhớ học và xem lại Cẩm 
Nang Lái Xe để chuẩn bị phần trắc nghiệm kiến thức. Nếu quý vị thi rớt phần thi kiến thức thì phải hẹn lại 
lần khác. Có thể lấy hẹn trực tuyến; muốn biết giờ giấc và địa chỉ bốn trung tâm dịch vụ của chúng tôi thì 
nên đến mạng lưới dmv.dc.gov hoặc gọi số 311 (hay 202-737-4404). 

Các Bước Lấy Thẻ Căn Cước Có Mục Đích Hạn Định 

Bước 1:  Gom góp giấy tờ nhận diện, điền đầy đủ vào mẫu dẫn chứng không hội đủ tiêu chuẩn được 
SSN, bằng chứng đang cư trú tại DC và bằng chứng đã thường trú ít nhất 6 tháng tại DC, như đã nêu 
trong danh sách dưới đây 

Bước 2:  Lấy hẹn với DC DMV để lấy thẻ căn cước Có Mục Đích Hạn Định trên mạng lưới của chúng tôi 
tại dmv.dc.gov hoặc gọi số 311 (hay 202-737-4404) 

Bước 3:  Trình diện tại địa điểm DMV thích hợp đúng ngày giờ hẹn cùng với mọi tài liệu cần thiết và lệ phí 
$20 cho thẻ ID 

Các Bước Lấy Bằng Lái Có Mục Đích Hạn Định 

Bước 1:  Gom góp giấy tờ nhận diện, điền đầy đủ vào mẫu dẫn chứng không hội đủ tiêu chuẩn được 
SSN, bằng chứng đang cư trú tại DC và bằng chứng đã thường trú ít nhất 6 tháng tại DC, như đã nêu 
trong danh sách dưới đây 

Bước 2:  Lấy hẹn với DC DMV để lấy bằng lái Có Mục Đích Hạn Định trên mạng lưới của chúng tôi tại 
dmv.dc.gov, hoặc gọi số 311 (hay 202-737-4404) 

Bước 3:  Nghiên cứu Cẩm Nang Lái Xe (đăng trực tuyến tại dmv.dc.gov) để học luật giao thông và 
chuẩn bị thi trắc nghiệm kiến thức 

Bước 4:  Trình diện tại địa điểm DMV thích hợp đúng ngày giờ hẹn cùng với mọi tài liệu cần thiết và lệ phí 
$10 (trắc nghiệm kiến thức) và $20 cho giấy phép học lái 

Bước 5:  Nếu quý vị thi rớt phần trắc nghiệm kiến thức thì phải lấy hẹn lần khác với DC DMV.  Nếu thi 
đậu phần trắc nghiệm kiến thức thì được cấp giấy phép học lái 

Bước 6:  Sau khi lấy giấy phép học lái, quý vị tiếp tục đến dmv.dc.gov trực tuyến để hẹn ngày thi lái 
xe trên đường 

Bước 7:  Thực hành kỹ năng lái xe trên đường với tài xế đã có bằng lái (người này được ít nhất 21 tuổi và 
ngồi ghế hành khách ngang hàng với quý vị) để chuẩn bị thi lái xe trên đường 

Bước 8:  Trình diện tại Trung Tâm Thi Lái Xe Trên Đường Brentwood đúng ngày giờ hẹn trên chiếc xe đã 
đăng bạ hợp lệ, có bảo hiểm, cùng với tài xế đã có bằng lái và được ít nhất 21 tuổi.  Sẽ thu lệ phí $10 (thi 
lái xe trên đường) và $44 cho bằng lái, hoặc $20 cho giấy phép tạm thời nếu quý vị dưới 21 tuổi. 

Bước 9:  Nếu quý vị thi rớt phần lái xe trên đường thì phải lấy hẹn thi lại lần khác.  Nếu thi đậu phần lái xe 
trên đường thì được cấp bằng lái.  (Lưu ý:  Nếu quý vị dưới 21 tuổi thì sẽ tham gia chương trình Tích Lũy 
Kinh Nghiệm cho Tài Xế Trưởng Thành (Gradual Rearing of Adult Drivers, hay GRAD) của chúng tôi. 
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Giấy Tờ Nhận Diện - Họ và tên hợp pháp và ngày sanh   

Phải đem theo MỘT (1) trong những tài liệu nguồn liệt kê dưới đây, và phải là bản gốc: 

 Hộ chiếu chưa hết hạn
 Thẻ Lãnh Sự
 Giấy Chứng Nhận Sanh Tại Hoa Kỳ hoặc Giấy Khai Sanh đã thông báo với Văn Phòng Thống Kê

Sanh Tử (Office of Vital Statistics) của Tiểu Bang (bản gốc hay bản sao đã được chứng nhận) 
 *Thư có kèm ảnh từ Cơ Quan Giám Sát Tội Phạm và Dịch Vụ Pháp Đình (Court Services and

Offender Supervision Agency, hay CSOSA) hoặc Nha Trừng Giới (Department of Corrections, hay 
DOC) tại DC, trong đó xác nhận tên và ngày sanh, được phát hành trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp 
đơn xin (chỉ có thể sử dụng khi làm thẻ ID) 

HOẶC 

Phải đem theo HAI (2) trong những tài liệu nguồn phụ liệt kê dưới đây, và đó phải là bản gốc: 

 Giấy khai sanh tại ngoại quốc (bản gốc hay bản sao đã được chứng nhận)
 Bằng lái hoặc thẻ căn cước ngoại quốc chưa hết hạn
 Thẻ quân nhân Hoa Kỳ chưa hết hạn hoặc thẻ chứng nhận là người thuộc quyền
 Học bạ (đã được chứng nhận)

Nếu tài liệu nguồn xuất phát từ ngoại quốc (không dùng tiếng Anh) thì phải đính kèm bản dịch Anh 
ngữ từ sứ quán hoặc phiên dịch viên có giấy chứng nhận. 

Dẫn Chứng Không Hội Đủ Tiêu Chuẩn Được Số An Sinh Xã Hội  

Người đệ đơn xin bằng lái hoặc thẻ căn cước Có Mục Đích Hạn Định phải xác nhận trên Tờ Khai SSN là 
họ chưa có số an sinh xã hội, đã có số an sinh xã hội nhưng không thể có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ vào 
lúc nộp đơn, hoặc không hội đủ tiêu chuẩn để lấy số an ninh xã hội.  Có thể lấy biểu mẫu Tờ Khai SSN 
trực tuyến hoặc khi đến hẹn để xin chứng nhận Có Mục Đích Hạn Định. 

Bằng Chứng Đang Cư Trú tại Quận Columbia 

Quý vị phải đem theo HAI (2) trong những mục liệt kê dưới đây - đó phải là bản gốc (gồm cả bản in 
vi tính của hóa đơn trực tuyến) VÀ ghi địa chỉ hợp lệ tại DC (không chấp nhận hộp thư bưu điện): 

 Hóa đơn tiện ích (nước, khí đốt, điện, dầu, hoặc truyền hình cáp) có nêu rõ họ tên và địa chỉ được
phát hành trong vòng 60 ngày qua (thông báo/hóa đơn ngắt kết nối không được chấp nhận)  

 Hóa đơn điện thoại (điện thoại di động, vô tuyến điện, hoặc hóa đơn máy nhắn tin được chấp
nhận), nêu rõ tên và địa chỉ hiện tại của người nộp đơn, được phát hành trong vòng 60 ngày qua 
(thông báo/hóa đơn ngắt kết nối không được chấp nhận) 

 Chứng thư mua nhà, thỏa thuận nợ mua nhà hoặc thỏa thuận trả tiền có tên và địa chỉ tài sản của
người nộp đơn, được phát hành trong vòng 60 ngày qua. 

 Thỏa thuận thuê hoặc mướn chưa hết hạn có tên người nộp đơn đã nêu là bên thuê, cư dân được
phép thường trú hoặc bên mướn (có thể dùng bản sao) 

 Thỏa thuận cho thuê lại chưa hết hạn kèm theo thỏa thuận thuê mướn gốc chưa hết hạn có tên
của người chứng nhận là người cho thuê lại 
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 Hóa đơn thuế động sản tại DC được phát hành trong vòng 12 tháng qua có tên và địa chỉ tài sản 
của người nộp đơn 

 Khế ước bảo hiểm gia chủ hoặc người thuê (chưa hết hạn), trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ 
 **Thư có kèm ảnh từ Cơ Quan Giám Sát Tội Phạm và Dịch Vụ Pháp Đình (CSOSA) hoặc Nha 

Trừng Giới (DC DOC), trong đó xác nhận tên và tình trạng thường trú tại DC, được phát hành 
trong vòng 60 ngày qua 

 Bằng Chứng Xác Nhận Cư Trú Theo Mẫu của DC DMV  cho Cư Dân dưới 21 tuổi, có chữ ký của 
phụ huynh/người giám hộ ở tại nơi cư trú VÀ bản sao bằng lái DC hoặc thẻ căn cước tại DC chưa 
hết hạn của phụ huynh/người giám hộ VÀ 2 bằng chứng xác nhận có cư trú  (tức là hóa đơn tiện 
ích, hóa đơn điện thoại, v.v...) có tên của phụ huynh/người giám hộ.  

 Chứng Nhận Gia Cư DC DMV cho người ngoại quốc làm công/giữ trẻ 
 Bản kê khai ngân hàng/thẻ tín dụng/trương mục đầu tư được phát hành trong vòng 60 ngày qua 

có tên và địa chỉ  
 Thư tín chánh thức – nhận từ BẤT KỲ cơ quan chánh phủ nào (có họ tên và địa chỉ) với nội dung 

và phong thư nhận trong vòng 60 ngày qua, không kể thư gửi từ DC DMV (Thông báo thay đổi địa 
chỉ từ Dịch Vụ Bưu Chánh KHÔNG được chấp nhận) 

 *Mẫu được DC DMV phê chuẩn từ người cung cấp dịch vụ xã hội được chứng nhận 
 Hóa đơn y tế phát hành trong vòng 60 ngày qua có tên và địa chỉ 
 Bản khai tiền vay sinh viên được phát hành trong vong 60 ngày qua có tên và địa chỉ 
 Bản khai mượn tiền theo giá trị nhà được phát hành trong vòng 60 ngày qua có tên và địa chỉ 
 Bản kê khai vay tiền cá nhân/mua xe (phiếu trả tiền hoặc biên lai không được chấp nhận) được 

phát hành trong vòng 60 ngày qua có tên và địa chỉ 
 Hóa đơn hệ thống an ninh tại nhà được phát hành trong vòng 60 ngày qua có tên và địa chỉ 

*Chỉ có thể dùng để lấy Thẻ Căn Cước và KHÔNG đòi hỏi phải có nguồn tài liệu xác nhận thường trú thứ 
nhì 

Bằng Chứng Đã Thường Trú Ít Nhất 6 Tháng tại Quận Columbia  

Các tài liệu nguồn (phải có HAI thứ) - với ngày ghi trên đó là thời điểm ít nhất 6 (sáu) tháng trước 
ngày nộp đơn lên DC DMV, phải là bản gốc (gồm cả bản in vi tính của hóa đơn trực tuyến) VÀ ghi 
địa chỉ hợp lệ tại DC (không chấp nhận địa chỉ hộp thư bưu điện): 

 Tài liệu tương tự như “Bằng Chứng Xác Nhận Hiện có Cư Trú tại Quận Columbia” nhưng PHẢI có 
ngày đề trên đó là trong vòng sáu (6) tháng trước ngày nộp đơn lên DC DMV 

 


