Danh sách các Chứng từ Xác minh Nơi cư trú /
Địa chỉ Nhà
Dưới đây là một số chứng từ mà quý vị có thể xuất trình để xác minh nơi cư trú của
mình (địa chỉ nhà hoặc nơi cư trú) Quý vị chỉ cần xuất trình một trong số các chứng từ
trong danh sách n ày.
Any document accepted as proof of identity (from
Primary and Secondary Source Documents)

Bất cứ chứng từ nào được chấp nhận làm
bằng chứng danh tính (từ danh sách các
Chứng từ Chính và Phụ)

A verbal statement from any person living at the
same residence address you listed on your
application. This person must be with you and
show proof of residence address

Một lời cam đoan bằng lời nói từ bất cứ ai
hiện đang cư trú tại cùng địa chỉ mà quý vị
đã kê khai trong đơn đăng ký của mình.
Người này phải đi cùng quý vị và xuất trình
bằng chứng về địa chỉ cư trú

Oregon vehicle title or registration card

Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc thẻ
đăng ký phương tiện đi lại do tiểu bang
Oregon cấp

Utility hookup order or utility statement issued by
the service provider

Giấy yêu cầu kết nối dịch vụ tiện ích hoặc
hóa đơn tiện tích từ công ty tiện ích

Any document issued by a financial institution that
includes your residence address

Bất cứ chứng từ nào do một tổ chức tài
chính/ngân hàng cấp có ghi địa chỉ cư trú
của quý vị

Any item delivered by the United States Postal
Service, FedEx, or UPS sent by a verifiable business
or government agency

Bất cứ thư từ/giấy tờ/mặt hàng nào từ một
doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ có
thể xác minh và được giao cho người nhận
bởi Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ (USPS),
FedEx hoặc UPS

Any document issued by an insurance company or
agent

Bất cứ chứng từ nào do một công ty bảo
hiểm hoặc môi giới của công ty bảo hiểm
cấp

Any document issued by an educational institution

Bất cứ chứng từ nào do một cơ sở giáo dục
cấp

A U.S. government-issued marriage certificate or
license signed by a government official

Giấy chứng nhận hoặc giấy phép kết hôn do
chính phủ Hoa Kỳ cấp và có chữ ký của một
quan chức chính phủ

Rental/Lease Agreement that includes the original
signature of the lessor or landlord

Hợp đồng thuê/cho thuê nhà có chữ ký gốc
của bên cho thuê hoặc chủ nhà

A loan agreement, payment booklet/voucher, or
loan statement

Hợp đồng cho vay, sổ/chứng từ thanh toán
hoặc bản sao kê khoản vay

Paycheck, paystub, W-2 or 1099 tax form

Séc lương, cuống phiếu lương, biểu mẫu
thuế W-2 hoặc 1099

Medical or health benefits card

Thẻ bảo hiểm y tế hoặc sức khỏe

Unexpired professional license issued by an
agency in the U.S.

Giấy phép hành nghề chưa hết hạn do một
cơ quan Hoa Kỳ cấp

Current Certificate of Eligibility for Exchange
Visitor (J-1) status (DS2019)

Giấy chứng nhận Tình trạng Đủ điều kiện
Dành cho Khách trao đổi/Certificate of
Eligibility for Exchange Visitor (J-1)
(DS2019) vẫn còn hiệu lực

Approved letter from Oregon State Hospital,
homeless shelter, transitional service provider or
halfway house dated within 60 days of your
application certifying your residence address

Chứng thư từ Bệnh viện Tiểu bang Oregon
(Oregon State Hospital), nhà tạm trú cho
người vô gia cư, nhà cung cấp dịch vụ
chuyển tiếp hoặc nhà dành cho người cai
nghiện mà có thể xác minh địa chỉ cư trú
của quý vị, và được đề ngày trong vòng 60
ngày kể từ ngày quý vị đăng ký lấy bằng lái
xe

Letter on company letterhead from an employer
certifying that you live at a non-business address
owned by the business or corporation

Chứng thư trên mẫu thư doanh nghiệp từ
công ty/chủ lao động xác nhận rằng quý vị
đang cư trú tại một địa chỉ phi kinh doanh
thuộc sở hữu của công ty hoặc tập đoàn đó

Để có danh sách đầy đủ các chứng từ xác minh nơi cư trú, vui lòng
truy cập:
Oregon.gov/ODOT/DMV/Pages/DriverID/IDProof.aspx

