CHÁNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA
SỞ XE ĐỘNG CƠ

ĐƠN XIN ĐIỀU TRẦN
PHỤC HỒI SAU TÌNH TRẠNG DWI/DUI/OWI
Dịch Vụ Phán Xử có các Buổi Điều Trần
****Xin không điền thông tin vào mẫu này vào lúc bị đình chỉ, thu hồi điểm hoặc hủy bỏ tiền cấp dưỡng con.***
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XIN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO ĐOẠN NÀY
Quý vị đã hoàn tất chữa trị lạm dụng rượu hoặc ma túy chưa?
Nếu có, hoàn tất chữa trị vào ngày nào?

 Có

 Chưa

Quý vị có bị bắt lại vì uống rượu bia và lái xe không?

 Có

 Không

Quý vị có bị buộc tội vi phạm giao thông từ khi bị tịch thu hoặc đình chỉ bằng lái không?
Nếu có, quý vị bị buộc tội khi nào?

 Có

 Không

Quý vị có Bằng Lái hợp lệ của Quận Columbia hay cơ quan pháp quyền khác không?
Nếu có, đó là cơ quan pháp quyền/tiểu bang nào?

 Có

 Không

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
1.

Nếu quý vị dưới 18 tuổi, thì phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp
phải đến buổi điều trần cùng quý vị.

3.

Lệ Phí Phục Hồi Có mức phí nêu tại dmv.dc.gov. (Cách trả tiền gồm:
Tiền mặt, chuyển tiền, ngân phiếu, VISA, hoặc MasterCard)

2.

Cung cấp bằng chứng về hoàn tất chương trình chữa trị lạm dụng rượu
hoặc ma túy từ người chăm sóc được phê duyệt ở DC. Có thể tìm danh
mục người cung cấp dịch vụ chữa trị tại doh.dc.gov dưới thanh công
cụ Resource (Tài Nguyên).

4.

Có thể cần phải có bảo Hiểm SR-22

Bất cứ người nào sử dụng họ tên bịa đặt hay địa chỉ giả và cố ý khai trình gian trá trong đơn này đều vi phạm Luật D.C. và sẽ bị phạt 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).
Tôi theo đây xác nhận rằng thông tin khai ở trên để phục hồi tình trạng là đúng và chính xác.
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THÔNG TIN ĐIỀU TRẦN
Đến 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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