CHÁNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA
SỞ XE ĐỘNG CƠ

CÁC TÀI LIỆU ĐÒI HỎI VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHO
NGƯỜI NỘP ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN CÓ MỤC ĐÍCH HẠN ĐỊNH
Tất cả các tài liệu được chấp nhận xuất trình để xác nhận hoặc làm bằng chứng phải hợp lệ (hiện thời và chưa hết hạn) và có tên giống nhau. Mỗi tài liệu “chỉ dùng cho” một nhóm riêng, trừ khi xuất phát từ CSOSA/DOC.

HỌ TÊN VÀ NGÀY SANH
CUNG CẤP ÍT NHẤT
MỘT (1) TÀI LIỆU

ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI
XUẤT TRÌNH HAI (2) TÀI LIỆU

CƯ TRÚ ÍT NHẤT 6 THÁNG
XUẤT TRÌNH HAI (2) TÀI LIỆU

THAY ĐỔI HỌ TÊN
XUẤT TRÌNH MỘT (1) TÀI
LIỆU

Người đệ đơn phải xuất trình
MỘT (1) tài liệu nguồn chánh hoặc
HAI (2) tài liệu nguồn phụ từ những
mục liệt kê dưới đây.

Tài liệu xuất trình phải nêu rõ họ tên và địa chỉ hiện tại của người
đệ đơn.

Tài liệu đã chọn từ nhóm này phải được lập ra ít nhất
sáu (6) tháng trước ngày nộp đơn và ghi địa chỉ hợp lệ
tại DC.

Nếu tên khác tên đề trên hộ chiếu hay
Thẻ Lãnh Sự thì phải xuất trình một tài
liệu từ những mục liệt kê dưới đây để
chứng tỏ mối liên quan.

Tài Liệu Nguồn Chánh:
Hộ chiếu chưa hết hạn

Hóa đơn tiện ích (nước, khí đốt, điện, dầu, hoặc truyền hình cáp)
được phát hành trong vòng 60 ngày qua

Hóa Đơn Tiện Ích (nước, khí đốt, điện, dầu hoặc truyền
hình cáp)
(thông báo/hóa đơn ngắt kết nối không được chấp nhận)

Hôn thú đã được chứng nhận

Thẻ Lãnh Sự
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)

Hóa đơn điện thoại (điện thoại di động, vô tuyến điện, hoặc hóa
đơn máy điện báo được chấp nhận, 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 điện báo
được chấp nhận, thông báo/hóa đơn ngắt kết nối không
được chấp nhận)

Lệnh Chánh Thức từ
Tòa Án Hoa Kỳ để đổi tên

**Tài liệu được DMV phê duyệt có
kèm theo hình từ Cơ Quan Giám Sát
Tội Phạm và Dịch Vụ Pháp Đình
(Court Services and Offender
Supervision, hay CSOSA) hoặc Nha
Trừng Giới (Department of
Corrections, hay DOC) tại DC được
phát hành trong vòng 60 ngày kể từ
ngày nộp đơn xin (Chỉ dùng làm thẻ
căn cước)
Tài Liệu Nguồn Phụ:
Giấy khai sanh tại ngoại quốc
(bản gốc hay bản sao đã được chứng
nhận)
Bằng lái tại ngoại quốc chưa hết hạn
hoặc thẻ căn cước
Thẻ quân nhân Hoa Kỳ chưa hết hạn
hoặc thẻ chứng nhận là người thuộc
quyền
Học bạ (đã được chứng nhận)

Chứng thư mua nhà, thỏa thuận nợ mua nhà hoặc thỏa thuận trả
tiền được phát hành trong vòng 60 ngày qua
Thỏa thuận thuê hoặc mướn chưa hết hạn có tên người đệ đơn trên
danh nghĩa bên thuê mướn hay được phép thường trú hoặc người
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
Hóa đơn thuế tài sản tại DC (được phát hành trong vòng 12 tháng
qua)
Khế ước bảo hiểm gia chủ hoặc người thuê (chưa hết hạn) có tên
và địa chỉ của gia chủ hoặc người thuê
**Thư kèm theo hình của Cơ Quan Giám Sát Tội Phạm và Dịch
Vụ Pháp Đình (Court Services and Offender Supervision Agency,
hay CSOSA) hoặc Nha Trừng Giới của DC (DC Department of
Corrections, hay DC DOC) xác nhận tên và có cư trú tại DC, được
phát hành trong vòng 60 ngày (chỉ sử dụng khi làm Thẻ Căn
Cước)

Chứng thư mua nhà, thỏa thuận nợ mua nhà hoặc thỏa
thuận trả tiền
Thỏa Thuận Thuê hoặc Mướn chưa hết hạn có tên
người chứng nhận là bên cho thuê, bên thuê hoặc người
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
Hóa đơn thuế động sản tại DC
Khế ước bảo hiểm gia chủ hoặc người thuê (chưa hết
hạn), trong đó nêu rõ họ tên và địa chỉ

**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 một 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 hoặc người giám hộ.

**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 một 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 hoặc người giám hộ.

**Chứng Nhận Gia Cư DC DMV cho người ngoại quốc làm công/
giữ trẻ

**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

Bản kê khai ngân hàng/thẻ tín dụng/trương mục đầu tư

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 đã đuộc DC DMV phê chuẩn từ người cung cấp dịch vụ xã
hội được chứng nhận (chỉ sử dụng để làm Thẻ Căn Cước)

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)

Hóa đơn y tế phát hành trong vòng 60 ngày qua

**Mẫu đã được DC DMV phê chuẩn từ
người cung cấp dịch vụ xã hội được chứng nhận (chỉ sử
dụng để làm Thẻ Căn Cước)

Bản khai tiền vay đại học được phát hành trong vong 60 ngày qua

Hóa đơn y tế.

Bản khai mượn tiền theo giá trị nhà được phát hành trong vòng 60
ngày qua

Bản khai tiền vay sinh viên

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
Hóa đơn hệ thống an ninh tại nhà được phát hành trong vòng 60
ngày qua

Bản án ly hôn

Bản khai mượn tiền theo giá trị nhà
Bản kê khai vay tiền cá nhân/mua xe
(phiếu trả tiền hoặc biên lai không được chấp nhận)
Hóa đơn hệ thống an ninh tại nhà

**KHÔNG đòi hỏi phải có nguồn xác nhận thường trú thứ nhì.

Đến mạng lưới của chúng tôi: www.dmv.dc.gov hoặc gọi số 311 tại DC 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.

Phiên bản ngày 15 tháng Tám, 2015

