
Thông Báo Từ Bỏ

Quý vị có thể sử dụng mẫu đơn này để từ bỏ giấy phép lái xe, thẻ ID (Identification, Căn cước), và/hoặc các phần cấp phép 
bổ sung trong tiểu bang hay ngoài tiểu bang Washington.

VIẾT IN HOA hoặc ĐÁNH MÁY Tên (Họ, Tên gọi, Tên lót) Ngày sinh

Đây là để công nhận rằng việc từ bỏ giấy phép của tôi là:
tự nguyện
bắt buộc

Tiểu bang Washington
Số giấy phép/ID

Tôi sẽ từ bỏ:

Giấy phép lái xe/ID
Giấy phép lái xe/ID nâng cao
Phần cấp phép bổ sung cho xe máy
Giấy phép lái xe tạm thời

Ngoài tiểu bang
Tiểu bang Số giấy phép/ID

Tôi sẽ từ bỏ:

Giấy phép lái xe/ID
Phần cấp phép bổ sung cho xe máy
Giấy phép lái xe tạm thời

Tôi hiểu rằng để được cấp phép lại hoặc lấy lại một phần cấp phép bổ sung đã được từ bỏ, tôi phải đáp ứng các yêu cầu 
của Chương 46.20 trong RCW (Revised Code of Washington, Bộ Luật Được Sửa Đổi của Washington), kể cả việc thanh 
toán tất cả các phí thích hợp và hội đủ điều kiện của tất cả các cuộc kiểm tra theo yêu cầu. Tôi chứng thực rằng 
chữ ký điện tử này của tôi nhằm mục đích xác nhận và công nhận thỏa thuận của tôi với các điều khoản của đơn này và 
bất cứ đơn xin giấy phép lái xe bổ sung nào mà tôi đang nộp như là một phần của giao dịch này và chữ ký điện tử của tôi 
sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn xin như vậy.

Ngày và nơi ký tên Chữ ký
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