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CHÍNH QUYỀN QUẬN COLUMBIA  

SỞ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI 

 

ĐƠN XIN ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÍNH 

Các phiên điều trần được tổ chức tại Dịch vụ Xét xử 

 

**Vui lòng KHÔNG điền vào biểu mẫu này để bị đình chỉ điểm, thu hồi điểm hoặc thu hồi quyền nuôi con.** 

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 
  

 

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ PHẦN NÀY 

Tình trạng trường hợp của quý vị là gì?   

Quý vị đã từng bị kết án về tội liên quan đến rượu trong quá khứ chưa? 
Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin vụ án (án phí, địa điểm tòa án và ngày kết án) 

 CÓ  KHÔNG 

Quý vị có Bằng Lái xe hợp lệ của Quận Columbia không?  
Nếu không, thì cơ quan xét xử/tiểu bang nào? 

 CÓ  KHÔNG 

 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 
1.  Nếu quý vị dưới 18 tuổi, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp 

pháp của quý vị phải đi cùng quý vị trong phiên điều trần. 
2.  Cung cấp bản sao bằng lái xe của quý vị 

3.  Cung cấp bản sao các tài liệu của tòa án có liên quan 
(Thông báo về việc thu hồi Được Đề xuất, Thông báo về ngày 
điều trần, Xử lý vụ án, v.v.). 

 

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 tôi 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  

 

CHỈ VIÊN CHỨC DMV SỬ DỤNG 
THÔNG TIN ĐIỀU TRẦN NGÀY ĐIỀU TRẦN THỜI GIAN ĐIỀU TRẦN DMV OFFICIAL 

   

 
 

Truy cập trang web của chúng tôi: dmv.dc.gov hoặc gọi tới số 311 hoặc 202-737-4404 để biết thêm thông tin. 
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. 
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