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THỦ TỤC XÁC LẬP HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN GIỚI TÍNH 
TRÊN GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC THẺ CĂN CƯỚC 

 
Những người nộp đơn muốn xác lập hoặc yêu cầu thay đổi thông tin giới tính trên giấy phép lái xe 
hoặc thẻ căn cước phải: 
• Nộp biểu mẫu Thông tin Giới tính hoàn chỉnh và đã ký tên; 
• Trả lệ phí áp dụng cho giấy phép mới hoặc giấy phép sửa đổi; và 
• Chụp một ảnh mới. 
 
NGƯỜI NỘP ĐƠN CÓ THỂ CHỌN THÔNG TIN GIỚI TÍNH NÀO 
Người nộp đơn nên ghi rõ trên biểu mẫu giới tính phù hợp nhất với họ. Vui lòng lưu ý rằng người 
chuyển giới có thể xác định giới tính là nam, nữ, hoặc không phải nam cũng không phải nữ. Ngoài ra, 
người thuộc bất kỳ giới tính nào cũng có thể chọn không tiết lộ giới tính của mình bằng cách sử dụng 
dấu X. 
 
QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI TÍNH 
Nhân viên sẽ không yêu cầu thêm thông tin liên quan đến giới tính ngoài thông tin trong Biểu mẫu 
Thông tin Giới tính hoặc hỏi về hồ sơ hay tiền sử bệnh án cá nhân của người nộp đơn. Biểu mẫu này 
có chứa thông tin cá nhân được bảo mật theo các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Quyền Riêng tư 
của Lái xe. 
 
KHỚP THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ GIỚI TÍNH TRÊN CÁC GIẤY TỜ KHÁC 
Người nộp đơn không bắt buộc phải hoàn tất việc thay đổi giới tính của mình trên giấy khai sinh hoặc 
các giấy tờ nhận dạng khác để thay đổi giới tính của họ trên ID Quận hoặc giấy phép của họ và tất cả 
các giấy tờ nhận dạng không cần phải có thông tin giới tính khớp nhau. 
 
THAY ĐỔI TÊN 
Thay đổi tên trên giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước được hoàn tất thông qua việc nộp các tài liệu 
thích hợp về sự thay đổi tên và cũng phải tương ứng với tài liệu trong hồ sơ An Sinh Xã Hội. Việc thay 
đổi tên có thể được xử lý bất kỳ thời gian nào mà không liên quan đến thông tin giới tính. 
 
ẢNH 
Người nộp đơn cần chụp ảnh mới nếu người nộp đơn chọn tự nộp, mà không liên quan đến thông tin 
giới tính yêu cầu và khớp với yêu cầu về ảnh hiện tại của DC DMV. 
 
HỖ TRỢ BỔ SUNG 
DMV tận tâm phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, lịch sự và không phán xét. DMV cam kết 
luôn xử lý các yêu cầu về Thông tin Giới tính theo cách tôn trọng sự riêng tư của người nộp đơn, và 
không soi xét người nộp đơn quá mức. Nhân viên DMV đã được đào tạo về quy trình này; vì vậy, bất 
kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào cần được chuyển đến giám sát viên hoặc quản lý tại địa điểm đó. 
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BIỂU MẪU TỰ CHỈ ĐỊNH THÔNG TIN GIỚI TÍNH 
 
 
DO NGƯỜI NỘP ĐƠN HOÀN THÀNH 
 
 

(Họ) (Tên) (Tên Đệm) 
 
 

(Số An sinh Xã hội) 
 

 
 
(Số Giấy phép/Thẻ Căn cước) 

 
(Địa chỉ Đường phố) 

 

 
         Washington, DC 

(Thành phố/Tiểu bang)  (Zip Code) 

 
 
 
Tôi, ____________________________________________ muốn thay đổi thông tin giới tính trên  
                                                                (Tên Viết In hoa) 

 
giấy phép lái xe / thẻ căn cước của tôi thành:       M (Nam)         F (Nữ)         X (Không xác định/Khác) 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     (Khoanh tròn một lựa chọn) 
 

Bằng văn bản này, tôi xin xác nhận dưới hình phạt của luật pháp, yêu cầu xác định thông tin giới 
tính này không nhằm mục đích gian lận hoặc các mục đích bất hợp pháp khác. 
 
 
 

 

(Chữ ký của Người làm đơn) (Ngày) 

  
 

 
 

Bất kỳ người nào sử dụng tên hoặc địa chỉ giả và/hoặc cố ý khai báo thông tin sai trong biểu mẫu này là vi 
phạm Luật DC và phải chịu phạt tối đa là $1,000 hoặc 180 ngày tù hoặc cả hai.  

(Điều lệ Chính quyền D.C. {ut}§22-2405) 
 

Để báo cáo hành vi lãng phí, gian lận, hoặc lạm dụng của bất kỳ cơ quan hoặc quan chức chính quyền nào của DC, hãy gọi cho Văn 
phòng Tổng Thanh tra DC theo số 1-800-521-1639. 

 
DMV Chỉnh sửa 13/06/2017 


