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DMV-PCF-01 Bản duyệt 7/2015 

Mẫu Thỏa Thuận (của Cha Mẹ) cho Lấy Giấy Phép Học Lái 

Họ và tên người đệ đơn (Tên, chữ lót, họ, tước vị) Ngày sanh Phái tính Số An Sinh Xã Hội 

  Nam
  Nữ

Ðịa chỉ tại DC 
Thành phố, tiểu 

bang 
Bưu chánh Số điện thoại 

Washington,DC 

Mối quan hệ với người đệ đơn (đánh dấu một mục) 
  Cha mẹ
  Giám hộ hợp pháp*

*Nếu là giám hộ hợp pháp thì cho biết số sắc lệnh của
tòa án: 

Họ và tên của cha mẹ hay giám hộ hợp pháp  
(Tên, chữ lót, họ, tước vị)

Ngày sanh Phái tính Số điện thoại 

  Nam
  Nữ

Ðịa chỉ Thành phố, tiểu bang Bưu chánh 

Washington,DC 

Số bằng lái xe DC hoặc số thẻ căn cước  Ngày hết hạn Địa chỉ điện thư 

Xác nhận là Cha mẹ/Giám hộ 
Cần phải có một trong các giấy tờ sau đây tùy theo mối liên hệ với người đệ đơn 

Cha mẹ Giám hộ hợp pháp 

 Có đầy đủ giấy khai sanh của người đệ đơn hoặc trác tòa xin
con nuôi có họ tên của cha mẹ 

 Văn bản nhận làm giám hộ

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 DC 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 xác nhận rằng thông tin cung cấp trên tài liệu này là đúng sự thật và chính xác trong chừng mực hiểu biết của mình. 

Chữ ký của cha mẹ/giám hộ hợp pháp:_______________________________________________________Ngày:__________________ 

CHỈ DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC DMV 

Ký tên: _________________________________________________________Ngày:______________________ 

Chánh Quyền Quận Columbia 
Sở Xe Động Cơ 

https://dmv.dc.gov

