
Yêu Cầu Duyệt Xét Hành Chính

Nếu quý vị muốn được duyệt xét quyết định đang chờ giải quyết chống lại đặc quyền lái xe của quý vị, quý vị có thể 
yêu cầu một cuộc duyệt xét hành chính (RCW [Revised Code of Washington, Bộ Luật Được Sửa Đổi của Washington] 
46.20.245).

Chúng tôi chỉ có thể xem xét hai vấn đề trong cuộc duyệt xét:

• Liệu hồ sơ của chúng tôi có nhận dạng đúng quý vị không.
• Liệu thông tin mà chúng tôi nhận được từ tòa án hoặc cơ quan khác có mô tả chính xác hành động mà họ đã thực hiện.

Quý vị cũng có thể xin bản sao các tài liệu được duyệt xét và cuộc duyệt xét được thực hiện qua điện thoại. Để yêu cầu 
cuộc duyệt xét, xin gửi mẫu đơn đã hoàn tất này và bất cứ thông tin liên quan nào khác mà quý vị muốn được xem xét đến:

Driver & Vehicle Records
Department of Licensing
PO Box 9030
Olympia, WA 98507-9030

Fax: (360) 570-7030
Email: adminreviews@dol.wa.gov

Đơn yêu cầu phải được đóng dấu bưu điện trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo cho quý vị về việc đình chỉ, thu hồi, hủy 
bỏ, không đủ điều kiện hoặc từ chối.

Khi chúng tôi đã hoàn tất phần duyệt xét của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết kết quả bằng văn bản.

Thông tin người lái xe
VIẾT IN HOA HOẶC ĐÁNH MÁY tên của quý vị (Họ, Tên gọi, Chữ cái đầu của tên lót) Ngày sinh (tháng/ngày/năm)

Số giấy phép lái xe Washington (Mã vùng) Số điện thoại ban ngày Email

Thông tin của luật sư
Luật sư công cộng không thể đại diện cho quý vị về hành động này. Nếu quý vị có một luật sư công cộng, xin bỏ trống 
mục này.

Tên của luật sư (Mã vùng) Số điện thoại của luật sư Email của luật sư

Địa chỉ gửi thư của luật sư Thành phố Tiểu bang Mã bưu điện

Nếu các bên hoặc người làm chứng không nói tiếng Anh và quý vị muốn được duyệt xét qua điện thoại, 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.

Yêu cầu thông dịch viên

Tôi cần một thông dịch viên   Tôi bị khiếm
Ngôn ngữ chính Phương ngữ

Chúng tôi đề nghị quý vị nên kiểm tra tình trạng đặc quyền lái xe của quý vị trước khi lái xe. Để kiểm tra tình trạng, xin 
vào dol.wa.gov hoặc gọi (360) 902-3900.
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