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ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ)
ਮੈਡੀਕਲ, ਸੁਣਵਾਈ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ (ਆਈ.ਡੀ.) ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਸਿਹਤ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
• ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:
Programs and Services, Record Response
Department of Licensing
PO Box 9030
Olympia, WA 98507-9030

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: (360) 902-3900

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
 ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹ ੈ
(ਆਖਰੀ, ਪਹਿਲਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ) 

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ (ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ)

ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜ ਜ਼ਿੱਪ ਕੋਡ 10-ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਂਗ?ੇ ਈਮੇਲ

ਅਹੁਦੇ
ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਚੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. 
ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਚੁਣੋ)

 ਮੈਡੀਕਲ ਚਿਤਾਵਨੀ
  ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਤੇ DOL (Department of Licensing, ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 
ਮੈਡੀਕਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋੋ

 ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ/ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ/ਰੱਖੋੋ
 DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਹਟਾਓ (ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ)

 ਬੋਲੇ/ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ/ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ 
 ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ/ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ/ਰੱਖੋੋ
 DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਹਟਾਓ (ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ)

 ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ
 ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਤੇ DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋੋ
 ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੰਸ/ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ/ਰੱਖੋੋ
 DOL ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੰੂ ਹਟਾਓ (ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ)

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਰੀਕ

ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਰੀਕ

ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ/ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਤ ਸਟੇਟ

RCW 46.20.117, 46.20.161
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 ਈਮੇਲ  ਯੂ.ਐੱਸ. ਮੇਲ
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