
CHÍNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA 
SỞ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI 

 

Để báo cáo hành vi lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng của bất kỳ viên chức hoặc Cơ Quan Chính Quyền nào tại DC, hãy gọi đến Văn Phòng Tổng Thanh Tra DC theo số 1-800-521-1639. 

 

ĐƠN XIN NHẬN LẠI PHƯƠNG TIỆN 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 
TÊN PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ 

HỌ TÊN TÊN ĐỆM SUFFIX NGÀY 
     

ĐỊA CHỈ THÀNH PHỐ TIỂU BANG MÃ ZIP 
    

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ E-MAIL 
  

SỐ BẰNG LÁI XE TIỂU BANG NGÀY SINH  

    

PHÍ PHẢI TRẢ NGÀY TÍNH PHÍ TÌNH TRẠNG PHÍ 
   

 

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ PHẦN NÀY 

Quý vị đã điều khiển phương tiện cơ giới kể từ khi bị thu hồi giấy phép chưa?   CÓ   Không 
Lần cuối cùng quý vị điều khiển một chiếc xe cơ giới là khi nào? 
Quý vị có bị buộc tội vi phạm nồng độ cồn trong giao thông kể từ khi bị thu hồi giấy phép không? 
 CÓ   Không 
Nếu có, khoản phí đó xảy ra khi nào và ở đâu? 
Xin lưu ý rằng nếu quý vị đã bị kết án về tội liên quan đến rượu, một chứng chỉ hoàn thành chương trình tư vấn về rượu được cấp chứng nhận của tiểu bang là 

MANDATORY. Quý vị có thể tìm thấy danh bạ của nhà cung cấp dịch vụ điều trị tại doh.dc.gov trong tab Resources. 

 

Lưu ý: MADD Victim Impact và các khóa học cải thiện trình điều khiển không phải là tài liệu được chấp nhận cho yêu cầu của chương trình tư vấn về rượu được 

tiểu bang chứng nhận. 

 
Quý vị đã hoàn thành chương trình tư vấn về rượu được chứng nhận của tiểu bang chưa?   CÓ   Không 
Nếu có, Đính kèm/tải lên bản sao chứng chỉ đã hoàn thành chương trình. 
Nếu không, quý vị đã hoàn thành đánh giá rượu/ma túy và xác định rằng việc tư vấn là không cần thiết? 

Nếu có, hãy đính kèm/tải lên một bản sao đánh giá. 
 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

Tất cả tài liệu phải được nộp cùng với đơn xin nhận lại phương tiện. Thẩm tra viên Điều trần sẽ xem xét đơn đăng ký và tài liệu,  

Quyết định sẽ được gửi bằng văn bản qua đường bưu điện. Tuy nhiên, nếu Thẩm tra viên Điều trần cảm thấy rằng buổi điều trần trực tiếp hoặc trực tuyến sẽ 

có lợi để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, quý vị có thể được liên hệ để sắp xếp một buổi điều trần. 

Bảo hiểm rủi ro cao có thể được yêu cầu tại thời điểm xin nhận lại phương tiện nếu sự kết án có xảy ra trong vòng ba năm qua. 

 

Bất kỳ người nào sử dụng tên hoặc địa chỉ hư cấu và/hoặc cố ý đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch nào trong đơn đăng ký này đều vi phạm Luật DC và có thể bị phạt 

không quá $1,000 hoặc 180 ngày tù hoặc cả hai. (Bộ Luật Chính Thức D.C. §22-2405) 

bằng cách này xác nhận và khẳng định rằng thông tin được cung cấp ở trên để xin nhận lại phương tiện là đúng sự thật và chính xác. 

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG  NGÀY  

 

NỘP ĐƠN XIN CỦA QUÝ VỊ 

Gửi đơn và tài liệu hỗ trợ qua email tới: adjhearings@dcdmv.zendesk.com Gửi qua đường bưu điện đơn xin và tài liệu hỗ trợ tới: Adjudication Services PO 

Box 91980 Washington, DC 20098 

http://www.doh.dc.gov/
mailto:adjhearing@dcdmv.zendesk.com


CHÍNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA 
SỞ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI 

 

Để báo cáo hành vi lãng phí, gian lận hoặc lạm dụng của bất kỳ viên chức hoặc Cơ Quan Chính Quyền nào tại DC, hãy gọi đến Văn Phòng Tổng Thanh Tra DC theo số 1-800-521-1639. 

 

Mang theo biểu mẫu đã hoàn thành này và tài liệu hỗ trợ đến Adjudication Services 955 L'Enfant Plaza SW, P-100 Washington,  
DC trong giờ làm việc. 

 

https://dmv.dc.gov/node/1099062
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