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DMV mở 200.000 cuộc hẹn với khách hàng
SALEM – Hôm nay DMV sẽ mở khoảng 200.000 suất cuộc hẹn khách hàng mới cho
các ngày trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021. Khách hàng được khuyến khích đặt lịch
hẹn bằng công cụ trực tuyến tại DMV2U.oregon.gov nơi quý vị có thể chọn một dịch vụ
trực tiếp theo địa điểm, ngày và giờ. Quý vị cũng có thể truy cập trực tuyến để thay đổi
hoặc hủy bỏ cuộc hẹn hiện có.
Dự Luật Hạ Viện năm 2015, còn được gọi là Giấy Phép Lái Xe cho Tất Cả Mọi Người,
có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Dự luật này dự kiến sẽ tạo ra sự gia tăng đáng kể về
nhu cầu đối với các dịch vụ DMV.
DMV đang thực hiện các bước để đáp ứng nhu cầu này. Các trạm kiểm tra kiến thức bổ
sung đang được mua và các hàng rào an toàn giữa các trạm kiểm tra sẽ cho phép nhiều
người nộp đơn vào các khu vực kiểm tra hơn. DMV bắt đầu cung cấp các bài kiểm tra kỹ
năng lái xe tại một số ít văn phòng chi nhánh vào tháng 10 với các biện pháp an toàn bổ
sung được áp dụng đối với khách hàng và nhân viên. Các công ty kiểm tra bên thứ ba
đang làm việc với DMV để chứng nhận những người kiểm tra bổ sung.

Để biết thông tin cập nhật về việc thi công đường cao tốc và thông tin lữ hành hiện tại trên khắp Oregon, vui lòng truy cập
www.tripcheck.com, hoặc gọi đường dây báo cáo đường đi Oregon theo số 511 hoặc (800) 977-6368.
Truy cập Trung Tâm Truyền Thông Tin Tức ODOT tại www.oregon.gov/ODOT.

Giới thiệu về Dự Luật Hạ Viện năm 2015
Trong phiên họp lập pháp năm 2019, Cơ Quan Lập Pháp Oregon đã thông qua Dự Luật
Hạ Viện 2015. Dự luật loại bỏ yêu cầu mọi người phải chứng minh sự hiện diện hợp
pháp khi đăng ký giấy phép lái xe tiêu chuẩn, giấy phép hoặc thẻ ID của Oregon.
Những khách hàng đủ điều kiện cũng sẽ có thể đăng ký chứng thực xe máy hoặc trang
trại. Giấy phép lái xe tiêu chuẩn, giấy phép hoặc thẻ ID không tuân theo ID Thực. Dự
Luật Hạ Viện năm 2015 không thay đổi các yêu cầu đối với giấy phép lái xe, giấy phép
và thẻ định danh tuân theo ID Thực.
Sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, những người đăng ký giấy phép lái xe tiêu chuẩn, giấy
phép hoặc thẻ ID vẫn phải cung cấp đầy đủ bằng chứng về tên và danh tính hợp pháp,
ngày sinh, cư trú Oregon và số An Sinh Xã Hội. Nếu quý vị chưa được chỉ định số An
Sinh Xã Hội, quý vị phải xác nhận điều đó khi đăng ký thẻ tại DMV.
Đơn đăng ký giấy phép lái xe lần đầu có các yêu cầu bổ sung, bao gồm đạt bài kiểm tra
tầm nhìn, kiến thức và lái xe.
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Dự Luật Hạ Viện năm 2015 (Giấy Phép Lái Xe cho Tất
Cả Mọi Người) trên trang web của DMV. Nếu quý vị không có quyền truy cập internet,
vui lòng gọi dịch vụ khách hàng của DMV theo số 503-945-5000. Xin lưu ý rằng hiện tại
thời gian chờ cuộc gọi của chúng tôi rất lâu – chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của
quý vị.
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