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DC DMV cấp bằng lái xe và thẻ căn cước tuân thủ liên bang được gọi là “REAL ID”. Vì vậy, quý vị cần tìm hiểu cần THU 
THẬP và MANG bên mình những giấy tờ nào, để có thể BẢO MẬT bằng lái xe REAL ID mới hoặc thẻ căn cước REAL ID 
của quý vị. Bằng lái xe REAL ID và thẻ căn cước REAL ID là bằng lái xe và thẻ căn cước hiện tại của chúng tôi và chúng 
yêu cầu xác thực lại một lần các tài liệu nguồn khi quý vị có thông tin đăng nhập DC lần đầu, gia hạn thông tin đăng nhập 
DC của quý vị hoặc có được giấy chứng trận trùng lặp (đối với trường hợp bị mất, bị đánh cắp, sửa chữa hoặc thay đổi 
địa chỉ). Thông tin đăng nhập REAL ID có một ngôi sao màu đen ở góc trên bên phải.   

Lưu ý: Quý vị không thể sử dụng cùng một tài liệu để xác minh bằng chứng nhận dạng, bằng chứng khả năng lái 
xe, bằng chứng về số an sinh xã hội hoặc bằng chứng về nơi cư trú. Quý vị phải có một tài liệu riêng cho từng 
danh mục. DC DMV sẽ KHÔNG chấp nhận các tài liệu không được liệt kê để đáp ứng một danh mục.  

Bằng Chứng Nhận Dạng REAL ID - Tên Pháp Lý Đầy Đủ và Ngày Sinh và Hiện Diện Hợp Pháp: Quý vị phải cung 
cấp MỘT (1) tài liệu nguồn gốc từ danh sách bên dưới: Các tài liệu phải liệt kê tên pháp lý đầy đủ và ngày sinh 
của quý vị. **Lưu ý: Nguồn tài liệu sẽ không được sử dụng làm Bằng Chứng về Sự Hiện Diện Hợp 
Pháp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Hộ Chiếu Hoa Kỳ hoặc Thẻ Hộ Chiếu Chưa Hết Hạn 

• Giấy Khai Sinh hoặc Thẻ Khai Sinh Hoa Kỳ được nộp cho văn phòng thống kê quan trọng của tiểu bang 

• Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA) do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp 

• Thẻ Thường Trú Nhân Chưa Hết Hạn 

• Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch 

• Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ 

• Hộ Chiếu Nước Ngoài Chưa Hết Hạn có Visa đi kèm** 

• Thẻ Ủy Quyền Làm Việc Chưa Hết Hạn** 

• Bằng Lái Xe của REAL ID, Giấy Phép Học Lái hoặc Thẻ Căn Cước** 

• Lá thư có hình từ Dịch Vụ Tòa Án và Cơ Quan Giám Sát Phạm Nhân (CSOSA), Sở Cải Huấn DC (DC DOC) 
hoặc Văn Phòng Quản Chế Hoa Kỳ xác nhận tên, ngày sinh, số An Sinh Xã Hội và địa chỉ (chỉ dành cho thẻ ID). 
Đây được gọi là tài liệu nguồn duy nhất của CSOSA và DC DOC. Đây là một quy trình ngoại lệ chỉ có thể được 
sử dụng để nhận thẻ căn cước 6 tháng nếu không có giấy tờ nào khác được chấp nhận. Sau 6 tháng đầu tiên, 
người đăng ký CSOSA và DC DOC sẽ được yêu cầu trải qua quá trình xác nhận lại và cung cấp các tài liệu 
nguồn được chấp nhận, ngoại trừ tài liệu nguồn duy nhất CSOSA hoặc DC DOC (tức là tài liệu nguồn duy nhất 
CSOSA và DC DOC sẽ không phải là một giấy tờ được chấp nhận để sử dụng để xác thực lại sau khi thẻ ID hết 
hạn 6 tháng). 

Bằng Chứng về sự Hiện Diện Hợp Pháp REAL ID - Để có được bằng lái xe hoặc thẻ căn cước “REAL ID” tuân thủ 
liên bang, quý vị sẽ cần tài liệu chứng minh quyền công dân Hoa Kỳ hoặc sự hiện diện hợp pháp theo yêu cầu 
của luật liên bang. 

Công Dân Hoa Kỳ 

• Hộ Chiếu Hoa Kỳ hoặc Thẻ Hộ Chiếu Chưa Hết Hạn; Giấy Khai Sinh Hoa Kỳ hoặc Thẻ Khai Sinh nộp cho văn 
phòng thống kê quan trọng của tiểu bang; Giấy Báo Sinh Lãnh Sự Ngoài Nước (CRBA) do Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ cấp; Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch; hoặc Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ 

Không Phải Công Dân Hoa Kỳ 

• Tình Trạng Visa A: I-94 với Thư hội đủ điều kiện của Sở Tiểu Bang; Tình Trạng Visa E: I-94; Tình Trạng Visa F: I-
94 và Mẫu Đơn I-20; Tình Trạng Visa G: I-94 với Thư hội đủ điều kiện của Sở Tiểu Bang; Tình Trạng Visa H: I-94 
và Mẫu Đơn I-797; Tình Trạng Visa I: I-94, Tình Trạng Visa J:  I-94 và DS-2019; Tình Trạng Visa K: I-94 và Mẫu 
Đơn I-797; Tình Trạng Visa L: I-94; Tình Trạng Visa M: I-94 và Mẫu Đơn I-20; Tình Trạng Visa NATO: I-94; Tình 
Trạng Visa O: I-94; Tình Trạng Visa O: I-94; Tình Trạng Visa Q: I-94; Tình Trạng Visa R: I-94; Tình Trạng Visa S: 
I-94; Tình Trạng Visa TN: I-94; Tình Trạng Visa T: I-94; Tình Trạng Visa U: I-94; Tình Trạng Visa V: I-94 hoặc 
Mẫu Đơn I-797; I-551 Tạm Thời; Thẻ Thường Trú Nhân Chưa Hết Hạn; Tình trạng Người Tị Nạn: Đơn Xin Tị Nạn 
có đóng dấu I-94, Thư Phê Duyệt Tị Nạn, Thư Xin Tị Nạn được DHS Phê Duyệt hoặc Thư Phê Duyệt của Tòa 
Án; Công Dân của các Quốc Gia Tự Do Liên Kết (Cộng Hòa Quần Đảo Marshall, Liên Bang Micronesia, Cộng 
Hòa Palau): I-94; Thẻ Thường Trú Nhân Chưa Hết Hạn; Tư Cách Tị Nạn: Đơn Xin Tị Nạn có đóng dấu I-94, Thư 
Phê Duyệt Tị Nạn, Thư Xin Tị Nạn được DHS Phê Duyệt hoặc Thư Phê Duyệt của Tòa Án; Thông Báo Hành 
Động của USCIS; Mẫu Đơn I-797, phản ánh quý vị đã đăng ký trạng thái mới, gia hạn hoặc điều chỉnh  
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Các tài liệu bị thay đổi, làm giả, bị rách, dán, dán, tẩy xóa, tẩy trắng, biên tập lại, v.v., không phải là tài liệu gốc và không được DC DMV chấp nhận. 

Bằng Chứng về việc Thay Đổi Tên (Kết Hôn, Ly Hôn hoặc Lệnh của Tòa Án Pháp Lý) - Quý vị phải cung cấp MỘT 
(1) tài liệu gốc được liệt kê dưới đây: Nếu trước đây đã kết hôn, vui lòng cung cấp quyết định ly hôn của quý vị 
và giấy đăng ký kết hôn được chứng nhận hiện tại. 

•  Giấy Chứng Nhận Kết Hôn  (thay đổi tên do kết hôn) 

•  Quyết Định Ly Hôn  (đổi tên do ly hôn) 

• Tài liệu Chính Thức về Thay Đổi Tên của Tòa Án Hoa Kỳ (thay đổi tên do lệnh của tòa án pháp lý)   

 Bằng Chứng về Số An Sinh Xã Hội -  Quý vị phải cung cấp Số An Sinh Xã Hội của mình trên đơn đăng ký DC DMV 
DL/Thẻ ID. DC DMV sẽ xác minh Điện tử Số An Sinh Xã Hội với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội. Nếu Số An Sinh Xã 
Hội được xác minh, không cần tài liệu bổ sung nào để chứng minh Số An Sinh Xã Hội của quý vị. 

Nếu Số An Sinh Xã Hội của quý vị không xác minh bằng phương pháp điện tử với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, 
quý vị sẽ cần liên hệ với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội để được cập nhật hồ sơ của mình. Lưu ý: Tên pháp lý đầy đủ 
của quý vị trên (các) tài liệu Bằng Chứng Nhận Dạng của quý vị phải khớp với tên được liên kết với hồ sơ tại Cơ Quan 
Quản Lý An Sinh Xã Hội. 

Nếu quý vị không đủ điều kiện để lấy Số An Sinh Xã Hội, quý vị phải xin một lá thư từ Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội 
cho biết quý vị không được phép hoặc không đủ điều kiện để lấy Số An Sinh Xã Hội. 

Bằng chứng về Nơi Cư Trú Hiện Tại của DC - QUý vị phải cung cấp HAI (2) tài liệu được liệt kê dưới đây không 
phải của cùng một Doanh Nghiệp, Công Ty hoặc Cơ Quan (trong đó địa chỉ khớp CHÍNH XÁC trên cả hai tài liệu) 
để đáp ứng bằng chứng về DC hiện tại của cư trú của DC. DC DMV sẽ KHÔNG chấp nhận các tài liệu không 
được liệt kê dưới đây để đáp ứng bằng chứng về việc cư trú tại DC (không chấp nhận P.O.Box). Phải in tất cả 
các tài liệu 

• Hóa đơn tiện ích (nước, khí đốt, điện, dầu, hoặc cáp), với tên và địa chỉ, được phát hành trong vòng 60 ngày qua. 
Địa chỉ dịch vụ phải phản ánh địa chỉ DC (thông báo ngắt kết nối/hóa đơn không được chấp nhận). 

• Hóa đơn điện thoại (có thể chấp nhận hóa đơn điện thoại di động, không dây hoặc máy nhắn tin), phản ánh tên 
và địa chỉ hiện tại của người nộp đơn, được phát hành trong vòng 60 ngày qua (thông báo ngắt kết nối/hóa đơn 
không được chấp nhận) 

• Chứng thư, thế chấp hoặc thỏa thuận giải quyết phản ánh tên và địa chỉ bất động sản của người nộp đơn được 
cấp trong vòng 60 ngày qua 

• Hợp đồng thuê hoặc cho thuê chưa hết hạn có tên của người nộp đơn được liệt kê là người thuê, người được 
phép cư trú hoặc người thuê (có thể là bản sao). Hợp đồng thuê hoặc cho thuê chưa hết hạn phải có chữ ký của 
tất cả các bên.  

• Hợp Đồng Thuê Lại Chưa Hết Hạn đi kèm với Hợp Đồng Thuê Ban Đầu Chưa Hết Hạn với tên của người xác 
nhận là người cho thuê phụ 

• Hóa đơn thuế bất động sản DC hoặc ấn định thuế được phát hành trong vòng 12 tháng qua phản ánh tên và địa 
chỉ tài sản của người nộp đơn 

• Chính sách bảo hiểm của chủ nhà hoặc người thuê nhà chưa hết hạn phản ánh tên và địa chỉ 

• *Lá thư có hình ảnh từ Dịch Vụ Tòa Án và Cơ Quan Giám Sát Vi Phạm (CSOSA) hoặc Sở Cải Huấn DC (DC 
DOC) xác nhận tên và nơi cư trú của DC được cấp trong vòng 60 ngày qua 

• * Mẫu đơn Chứng Nhận Cư Trú DC DMV  được người chứng nhận cư trú tại nơi cư trú ký trong vòng 60 ngày VÀ 
bản sao bằng Lái Xe DC còn hạn sử dụng của người chứng nhận hoặc thẻ căn cước DC VÀ 2 giấy tờ chứng 
nhận cư trú (1 giấy tờ chính và 1 giấy tờ phụ) trong tên của người chứng nhận, và tài liệu bằng chứng về mối 
quan hệ nếu chứng nhận cho một thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn. Các hợp đồng thuê nhà quy định người thuê 
nhà được ủy quyền không được sử dụng để chứng nhận những cá nhân không được phép cư trú tại nơi cư trú. 

• Thư chính thức — nhận được từ BẤT KỲ cơ quan chính phủ nào (với tên đầy đủ và địa chỉ) để bao gồm nội dung 
nhận được trong vòng 60 ngày qua, ngoại trừ thư từ DC DMV. DC DMV không chấp nhận việc thay đổi mẫu đơn 
địa chỉ từ Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ. 

• *Mẫu đơn DC DMV được chấp thuận từ nhà cung cấp dịch vụ xã hội được chứng nhận được phát hành trong 
vòng 60 ngày qua  

https://www.vitalchek.com/
https://www.vitalchek.com/
https://dmv.dc.gov/page/proof-dc-residency-certifications
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• Bảng sao kê cho vay mua ô tô/cá nhân (không chấp nhận sách phiếu giảm giá/phiếu ưu đãi) được phát hành 
trong vòng 60 ngày qua phản ánh tên và địa chỉ 

• Hóa đơn hệ thống an ninh gia đình được phát hành trong vòng 60 ngày qua phản ánh tên và địa chỉ 

• Thư trên tiêu đề thư chính thức do văn phòng đăng ký của các trường Đại Học và Cao Đẳng DC cấp phản ánh 
tên của khách hàng và xác nhận địa chỉ trong khuôn viên trường của khách hàng được ban hành trong 60 ngày 
qua 

 
 

**Không yêu cầu nguồn tài liệu cư trú thứ hai 


