Chánh Quyền Quận Columbia
Sở Xe Động Cơ

Xác Nhận Đủ Tiêu Chuẩn Được Cấp Phép Đầy Đủ Có Điều Kiện
Số hiệu giấy phép tạm
thời

Họ và tên người đệ đơn
(Họ, tên, chữ lót, tước vị)

Muốn được cấp Giấy Phép Đầy Đủ (Full License) có điều kiện thì quý vị phải có Giấy Phép Tạm Thời (Provisional
License) hợp lệ suốt ít nhất 6 tháng. Suốt ít nhất 12 tháng liên tiếp, quý vị không được can dự, chịu phần trách nhiệm,
hoặc vương phải một vi phạm nào khiến cho bị trừ điểm. Quý vị phải điền đầy đủ rồi ký tên vào mẫu Xác Nhận Đủ Tiêu
Chuẩn Được Cấp Phép Đầy Đủ Có Điều Kiện này để chứng tỏ mình đã thực hành kỹ năng lái xe ban đêm tổng cộng ít
nhất 10 giờ với (những) tài xế/người đi kèm - họ đã ở tuổi 21 trở lên, có bằng lái hợp lệ đầy đủ, ngồi bên cạnh học viên
và thắt dây nịt an toàn. Người đi kèm giám sát quá trình lái xe ban đêm của quý vị phải điền đầy đủ rồi ký tên vào phần
thông tin về người đi kèm và nộp bản sao bằng lái chung với biểu mẫu này khi quý vị đến trung tâm dịch vụ DMV để xin
Giấy Phép Đầy Đủ Có Điều Kiện.

Ngày

Họ tên người đi kèm

(viết chữ in)

Quãng thời gian

Số giờ/phút

8:00 tối - 9:15 tối

1 giờ 15 phút

Ví dụ
12 tháng
Giêng, 2005

John Doe

Tổng số giờ
Khi ký tên vào chỗ xác nhận bên trên, tôi, là người đi kèm, chứng nhận rằng người lái này đã trải qua 10 giờ tập chạy xe ban đêm theo chỉ định của tôi vào ngày giờ đã nêu
rõ. Nếu có nhiều người đi kèm trong 10 giờ tập lái xe ban đêm như thế thì chữ ký của mỗi người chỉ chứng nhận số giờ mà người đó đã đi chung và hướng dẫn cho học
viên. Tôi cũng xác nhận là mình hội đủ tiêu chuẩn làm người đi kèm.

Chữ ký của người đi kèm

Ngày

Chữ ký của người đi kèm

Số hiệu bằng lái

Số hiệu bằng lái

Tiểu bang cấp phát:

Tiểu bang cấp phát:

Ngày hết hạn:

Ngày hết hạn:

Ngày

Tôi xác nhận mình đã được ít nhất 17 tuổi, có giấy phép tạm thời hợp lệ suốt ít nhất sáu tháng, và trong thời gian đó tôi không can dự, chịu phần trách nhiệm hoặc vương
phải một vi phạm nào khiến cho bị trừ điểm. Tôi cũng xác nhận mình đã có ít nhất 10 giờ tập lái xe ban đêm.

Chữ ký của người đệ đơn

Ngày

Bất cứ người nào ký tên vào mẫu này đều xác nhận lời khai của mình là đúng sự thật. Nếu khai trình gian trá trong biểu mẫu này thì vi phạm Luật DC và bị phạt đến tối đa
$1,000 hay bị tống giam không quá 180 ngày, hoặc bị cả hai (Bộ Luật Chánh Thức của D.C., § 22-2405). Nếu khai trình gian trá thì người đệ đơn sẽ bị từ chối, đình chỉ hoặc
thu hồi giấy phép.
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.
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