
For validation only 106-040-254-0005

Restricted license fee __________ Date received ___________

LSR initials __________________ Office no. _______________

  RESL    RESA         

Đơn Xin Giấy Phép Lái Xe Hạn Chế
Sử dụng mẫu đơn này để nộp đơn xin giấy phép lái xe hạn chế tạm thời nếu đặc 
quyền lái xe của quý vị tại Washington hiện đang bị đình chỉ hoặc thu hồi. Để 
nộp đơn, xin đem đơn đã được hoàn tất và $100 tiền lệ phí không hoàn trả đến 
bất cứ văn phòng cấp phép lái xe nào hoặc gửi qua bưu điện đơn xin của quý vị 
và một chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền trả cho Department of Licensing đến:

Restricted License
Department of Licensing
PO Box 3907
Seattle, WA 98124-3907

VIẾT IN HOA HOẶC ĐÁNH MÁY Tên (Họ, Tên, Ký tự đầu của tên lót) Số giấy phép lái xe Tiểu bang /Phạm 
vi quyền hạn

Ngày sinh (Mã vùng) Số điện thoại  
ban ngày

Quý vị muốn giấy phép được gửi cho quý vị bằng cách nào?  
(Chọn một lựa chọn)

 Bưu chính Hoa Kỳ đến địa chỉ trên hồ sơ
 Email   Fax

Thông tin giao nhận – Email hoặc (Mã vùng) Fax

Tính Hội Đủ Điều Kiện / Sự Hạn Chế
• Chúng tôi sẽ quyết định loại giấy phép bị hạn chế tạm thời nào mà quý vị đủ điều kiện nhận được, dựa trên đánh giá của 

chúng tôi về hồ sơ lái xe của quý vị.
• Bất cứ giấy phép hạn chế nào được cấp sẽ chỉ hợp lệ trong tiểu bang Washington và không thể được sử dụng để điều 

khiển xe cơ giới thương mại.
• Chúng tôi cũng có thể hạn chế nơi và khi nào quý vị có thể lái xe.
• Việc bị đình chỉ / thu hồi của quý vị không thể do trẻ vị thành niên sở hữu, những vi phạm về giấy phép trung cấp, không 

trả tiền cấp dưỡng cho con, gian lận, vi phạm lệnh quản chế của tòa án, lý do y tế hoặc thị lực, tình trạng người vi phạm 
luật giao thông thường xuyên, không tham gia hoặc tuân thủ chương trình điều trị nghiện rượu / ma túy bắt buộc, hoặc lái 
xe gây nguy hiểm hoặc lái xe gây tai nạn chết người (ngoại trừ dưới một số điều kiện).

• Quý vị phải là người lái xe được cấp phép tại Washington hoặc có giấy phép lái xe hợp lệ ngoài tiểu bang. Giấy phép hạn 
chế chỉ hợp pháp trong tiểu bang Washington.

• Phí nộp đơn thứ hai không được yêu cầu cho việc đình chỉ mới, dựa trên cùng ngày xảy ra sự việc.

Giấy tờ theo yêu cầu
• Bằng chứng về trách nhiệm tài chính – cách phổ biến nhất là điền mẫu đơn SR-22. Quý vị có thể lấy mẫu đơn từ hầu hết 

các nhân viên bảo hiểm xe.
• Nếu quý vị bị đình chỉ vì phạm tội liên quan đến rượu hoặc ma túy, xin liên lạc với công ty cung cấp thiết bị thử độ cồn gắn 

vào ổ đề mà lắp đặt các thiết bị được chứng nhận tại Washington. Họ sẽ gửi cho chúng tôi bằng chứng của việc lắp đặt.

 Nếu trong giờ làm việc, công việc của quý vị yêu cầu quý vị lái một chiếc xe mà được sở hữu, thuê dài hạn, thuê ngắn 
hạn, hoặc thuộc trách nhiệm tạm thời của chủ hãng, nó có thể được miễn trừ. Quý vị phải đem theo mẫu đơn Employer 
Declaration (Tuyên Bố của Chủ Hãng) (DR-500-025) đã được ký tên. Mẫu đơn này hiện có tại www.dol.wa.gov.

 Nếu quý vị thuộc diện nghèo, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí lắp đặt, tháo bỏ và thuê dài hạn thiết bị 
thử độ cồn gắn vào ổ đề. Để nộp đơn, xin nộp Ignition Interlock Device Financial Worksheet (Bảng Tài Chính Xin Thiết Bị 
Thử Độ Cồn Gắn Vào Ổ Đề) (DR-500-024) có tại www.dol.wa.gov

Chúng tôi phải nhận được bằng chứng bảo hiểm SR-22 và bất cứ giấy tờ theo yêu cầu nào khác trong vòng 30 ngày 
kể từ khi nhận được đơn xin này. Nếu không, quý vị phải nộp đơn xin mới và $100 lệ phí khác.

Giữ giấy phép hạn chế của quý vị
Giấy phép lái xe hạn chế của quý vị sẽ bị hủy bỏ nếu bất cứ điều nào sau đây xảy ra:
• Quý vị bị kết án vì vi phạm các hạn chế.
• Đặc quyền lái xe của quý vị bị đình chỉ hoặc thu hồi trong khi giấy phép lái xe hạn chế của quý vị đang có hiệu lực.
• Chúng tôi nhận được bằng chứng rằng lý do lái xe của quý vị không còn hợp lệ. 
• Chúng tôi nhận được thông báo rằng trách nhiệm tài chính của quý vị (SR-22) bị hủy bỏ.
• Chúng tôi nhận được thông báo rằng thiết bị thử độ cồn gắn vào ổ đề của quý vị không còn hoạt động hoặc đã bị tháo bỏ.

RCW 46.20.308; 46.20.385; 46.20.391
DR-500-001vt (R/8/15)VWAE


	name: 
	pic: 
	state: 
	dob: 
	phone: 
	sent: Off
	delivery: 
	Click here: 


