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Thông Báo Từ Bỏ Giấy Phép Lái Xe Thương Mại

Sử dụng mẫu đơn này để từ bỏ CDL (Commercial Driver License, Giấy Phép Lái Xe Thương Mại) 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

Số giấy phép lái xe Washington Thông tin liên lạc (email hoặc số điện thoại 10 số)

Số giấy phép lái xe ngoài tiểu bang (nếu có) Tiểu bang nơi được cấp

Tôi là người lái xe tại Washington
Quý vị có thể từ bỏ CDL của quý vị bất cứ lúc nào. Để phục hồi, quý vị sẽ được yêu cầu trả tất cả các phí thích hợp. 
Quý vị có thể phục hồi CDL của quý vị trong vòng một năm. Nếu quý vị không phục hồi CDL của quý vị trong khoảng 
thời gian này, quý vị phải hoàn tất thành công mọi yêu cầu về CDL chẳng hạn như kiểm tra, bằng chứng về việc 
thường trú hợp pháp và các yêu cầu đào tạo tối thiểu.

Tôi là người lái xe ngoài tiểu bang
Quý vị có thể trả tất cả các khoản phí thích hợp và chuyển đổi CDL ngoài tiểu bang của quý vị khi lấy giấy phép lái xe 
của quý vị tại Washington. Nếu không chuyển đổi CDL của mình tại thời điểm này, quý vị phải hoàn tất thành công mọi 
yêu cầu về CDL chẳng hạn như kiểm tra, giấy tờ thường trú hợp pháp và các yêu cầu đào tạo tối thiểu.

Tôi từ bỏ các phần cấp phép bổ sung sau đây:
Vật liệu nguy hiểm
Hành khách
Xe buýt trường học
Bồn chứa
Hai toa moóc/Ba toa moóc

Tôi xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington rằng nội dung trên là đúng và chính xác. 
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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