
Kahilingan para sa  
Pampublikong Talaan

Gamitin ang form na ito para humiling ng pangnegosyo/pampropesyonal, 
pang-driver, o iba pang pampublikong talaan sa Departamento sa 
Paglilisensya. Para sa kumpletong listahan ng mga form para sa 
pampublikong paghahayag, pumunta sa dol.wa.gov/forms/formspd.html. 
Email (pinakamabilis)
PublicRecords@dol.wa.gov
Mag-print at mag-scan o mag-upgrade 
sa Adobe Reader XI o mas bago)

Koreo
Public Records Officer
Department of Licensing
PO Box 2957
Olympia, WA 98507

TANDAAN
Huwag gamitin ang form na ito para hilingin 
ang sarili mong talaan ng driver o talaan ng 

sasakyan o vessel/bangka. Gamitin ang mga 
sumusunod na link para sa mga kahilingang ito:

Kahilingan para sa Talaan ng Sasakyan
Kahilingan para sa Talaan ng Bangka

Address mula sa Talaan sa Pagmamaneho
Ang Iyong Kahilingan para sa 

Talaan ng Driver
Ang iyong impormasyon

I-PRINT o I-TYPE Ang iyong pangalan Pangalan ng negosyo o ahensya/hurisdiksyon, kung naaangkop

Address na papadalhan

Lungsod Estado ZIP code

(Area code) Numero ng telepono Email  Ipadala sa akin ang mga talaan sa 
pamamagitan ng (pumili ng isa)

 Email  Koreo sa U.S.
Mga hinihiling na talaan

Lagyan ng check ang lahat ng naaangkop
 Driver  Pangnegosyo/Pampropesyonal  Iba pa 

Mga numero ng lisensya

Mga numero ng reklamo/kaso

Ilista ang mga partikular na talaang hinihiling mo

Paano mo gagamitin ang mga talaan?  
(Kinakailangan kung humihiling ng mga listahan ng mga indibidwal o talaan mula sa mga file ng driver na iba pa 
sa sarili mong file.)

Pagsang-ayong protektahan ang mga listahan ng mga indibidwal mula sa paggamit para sa komersyal na layunin 
at pakikipag-ugnayan
Maliban na lang kung nakasaad sa RCW 42.56.070, sumasang-ayon ako, sa pamamagitan nito, na hindi gamitin ang 
listahan ng mga indibidwal na ibibigay sa akin ng Departamento sa Paglilisensya para sa mga komersyal na layunin 
o para makipag-ugnayan sa mga indibidwal sa listahan.

Sa paglagda o pag-type sa iyong pangalan, inihahayag mo, sa ilalim ng parusang perjury sa ilalim ng batas ng 
Washington, na tama at totoo ang nabanggit.

LagdaPetsa at lugar kung saan nilagdaan 

RCW 42.56; 42.56.120 
WAC 308-10-040
DOL-200-025tl (R/8/16)WA  
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