Thi Thực Hành Lái Xe:
Về phương tiện của quý vị
Trước khi quý vị bắt đầu thi thực hành lái xe, chúng tôi sẽ cần kiểm tra giấy tờ bảo hiểm trách
nhiệm hiện hành. Chúng tôi sẽ kiểm tra phương tiện của quý vị để đảm bảo phương tiện hoạt
động tốt. Một số địa điểm kiểm tra của trường lái có thể có sẵn phương tiện cho quý vị thi thực
hành lái xe nhưng phải trả thêm phí.
Giấy tờ bảo hiểm trách nhiệm hiện hành
Giấy tờ bảo hiểm trách nhiệm hiện hành cần ghi rõ tên của chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc mô tả
phương tiện, ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng bảo hiểm. Giám thị tiến hành bài thi cho quý vị
không thể xác minh giấy tờ bảo hiểm qua điện thoại. Mọi sự chậm trễ cung cấp giấy tờ bảo hiểm
trách nhiệm hiện hành có thể khiến quý vị phải đặt lại lịch thi.
Yêu cầu về phương tiện
Nếu bất kỳ thiết bị nào trên phương tiện không hoạt động, giám thị sẽ không cho phép quý vị thực
hiện bài thi. Giám thị sẽ kiểm tra:
•

Đèn phanh (bao gồm cả đèn trung tâm)

•

Đèn xi nhan

•

Dây an toàn (phải khớp và mở bình thường)

•

Biển số xe (phải hợp lệ)

•

Phanh đỗ

•

Kính trước (kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề gì hoặc vết nứt có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn an
toàn không)

•

Cửa hành khách (phải mở và đóng được từ bên trong và bên ngoài)

•

Cửa sổ phía người lái (phải hạ xuống đủ để quý vị có thể ra tín hiệu bằng tay)

•

Gương (phải có gương trái bên ngoài và gương chiếu hậu bên trong xe hoặc gương trái bên
ngoài và gương phải bên ngoài)

•

Cần gạt nước, đèn pha và cần gạt mưa kính chắn gió (nếu cần sử dụng do điều kiện thời tiết)

Chỉ lái xe đã được cấp giấy phép mới được sử dụng xe thuê.
Quý vị, một giám thị, một động vật trợ giúp và một thông dịch viên cho người khiếm thính
hoặc khó nghe là những đối tượng duy nhất được phép có mặt trên xe trong quá trình kiểm tra.
Đôi khi, một giám sát viên của Sở Cấp Phép (Department of Licensing) hoặc một trong những
nhân viên được đào tạo của chúng tôi có thể đi cùng với tư cách là một quan sát viên. Nếu quý vị
có ý kiến phản đối, vui lòng cho chúng tôi biết khi bắt đầu bài thi.
Không được phép mang vũ khí trên xe.
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