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Ngoài Tiểu Bang 
Yêu Cầu Gia Hạn Giấy Phép Lái Xe

Yêu cầu gia hạn 12 tháng cho giấy phép lái xe của quý vị nếu quý vị đang 
ở ngoài tiểu bang khi giấy phép hết hạn.

Gửi lại mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin này và $5 phí xử lý không hoàn trả 
bằng séc hoặc ngân phiếu (trả cho Department of Licensing), đến:

Driver and Vehicle Records
Department of Licensing
PO Box 3907
Seattle, WA 98124-3907

Tư cách hội đủ điều kiện
• Giấy phép của quý vị phải không bị đình chỉ, thu hồi hoặc hủy bỏ.
• Quý vị phải không còn nợ tiền phí cấp giấy phép hoặc các loại phí liên quan khác.
• Chúng tôi không thể gia hạn Giấy Phép Lái Xe Thương Mại.

Những mẫu đơn chưa hoàn tất sẽ không được xử lý
Số giấy phép lái xe Washington Ngày sinh (Tháng, Ngày, Năm) (Mã vùng) Số điện thoại để liên lạc

Tên (Họ, Tên gọi, Tên lót)

Địa chỉ gửi thư ngoài tiểu bang

Thành phố Tiểu bang Mã bưu điện hoặc mã bưu chính Quốc gia

Quý vị muốn giấy gia hạn của quý vị được gửi cho quý vị bằng cách nào? (Đánh dấu một lựa chọn)

Email Bưu chính Hoa Kỳ đến địa chỉ gửi thư ngoài tiểu bang
Nếu quý vị muốn gửi thông báo gia hạn qua email, hãy cung cấp địa chỉ email

Tôi hiểu Sở Cấp Phép sẽ không xử lý đơn đăng ký của tôi nếu bất kỳ trường nào nêu trên chưa được điền thông tin.
Tôi cũng hiểu rằng khoản thanh toán $5 của tôi sẽ không được hoàn lại.

Chữ ký Ngày

THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Chỉ được gia hạn 12 tháng, sau đó, quý vị phải đổi mới giấy phép của quý vị. Quý vị phải 
mang theo giấy gia hạn với giấy phép đã hết hạn của quý vị.
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