
Yêu Cầu Phiên Điều Trần cho 
việc Lái Xe Khi Say Rượu

Đây là thông báo cho quý vị rằng Department of Licensing (DOL) dự định đình chỉ, thu hồi hoặc từ chối giấy phép hoặc 
đặc quyền lái xe của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều trần chính thức để phản đối việc đình chỉ hoặc 
thu hồi đặc quyền lái xe của quý vị. Phiên điều trần sẽ được thực hiện theo Chương 308-101 trong WAC (Washington 
Administrative Code, Bộ Luật Hành Chính Washington). Đối với các vấn đề được nêu tại phiên điều trần, xin xem RCW 
(Revised Code of Washington, Bộ Luật Được Sửa Đổi của Washington) 46.20.308.

Phí không hoàn lại $375 phải được gửi kèm với yêu cầu của quý vị, trừ khi quý vị hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính 
(xem Yêu Cầu Hỗ Trợ Tài Chính bên dưới). Đơn yêu cầu của quý vị phải được đóng dấu bưu điện trong vòng 
7 ngày kể từ ngày bị bắt, hoặc trong vòng 7 ngày kể từ ngày đưa thông báo. Nếu yêu cầu của quý vị không được 
thực hiện trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ không có quyền xin phiên điều trần nữa.

Gửi mẫu đơn đã hoàn tất kèm chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền trả cho Department of Licensing đến:

Hearings and Interviews
Department of Licensing
PO Box 9048
Olympia, WA 98507-9048

Yêu Cầu Hỗ Trợ Tài Chính – Nếu quý vị đang nộp đơn xin hỗ trợ tài chính (được định nghĩa trong RCW 10.101.010) và 
muốn được miễn phí điều trần, xin sử dụng Financial Assistance Application (Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính) hiện có trên 
trang mạng của chúng tôi tạ dol.wa.gov.

Tất cả thư từ liên lạc sẽ được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ trên hồ sơ với DOL. Để cập nhật địa chỉ của quý vị, 
xin truy cập trang web trực tuyến của chúng tôi tại dol.wa.gov hoặc đến văn phòng cấp phép lái xe tại địa phương của quý vị.

VIẾT IN HOA hoặc ĐÁNH MÁY Tên (Họ, Tên gọi, Tên lót) Ngày sinh Số điện thoại gồm 10 chữ số

Email để chúng tôi gửi thư mời dự phiên điều trần cho quý vị Số giấy phép lái xe Tiểu bang Ngày bị bắt

Tên của luật sư, nếu có (Đừng ghi tên luật sư công cộng)

Địa chỉ của luật sư (Địa chỉ, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu điện)

Số điện thoại gồm 10 chữ số của luật sư Số fax gồm 10 chữ số của luật sư Email của luật sư

Nếu các bên hoặc người làm chứng không nói tiếng Anh hoặc bị khiếm thính, một thông dịch viên đủ trình độ sẽ được chỉ 
định miễn phí cho quý vị. Hoàn tất thông tin sau nếu quý vị cần một thông dịch viên.Vui lòng cung cấp địa chỉ email của 
quý vị ở bên trên để chúng tôi gửi thư mời dự phiên điều trần cho quý vị.

Yêu cầu thông dịch viên Ngôn ngữ chính Phương ngữ

 Tôi cần một thông dịch viên  Tôi bị khiếm thính

Bất cứ giấy phép hợp lệ nào mà quý vị đang có chỉ có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày bị bắt này, ngày hết hạn được ghi 
trên giấy phép, hoặc cho đến khi quyết định của Sở được xác nhận tại phiên điều trần, tính theo ngày nào xảy ra trước.

Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra tình trạng đặc quyền lái xe của quý vị trước khi quý vị lái xe. Gọi cho Hearings and 
Interviews (Điều Trần và Phỏng Vấn) theo số (360) 664-1444 để kiểm tra tình trạng hoặc để nhận trợ giúp về ngôn ngữ.

Authority: RCW 46.20.308
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