Danh sách Các Chứng từ Xác minh Danh tính Phụ
Dưới đây là một số chứng từ mà quý vị có thể xuất trình để xác minh danh tính của
mình. Quý vị cần xuất trình hai chứng từ từ danh sách này để xác minh danh tính của
mình. Nếu trong hồ sơ của Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới (DMV) đã có sẵn ảnh
của quý vị, và ảnh đó chưa quá 13 năm, thì quý vị chỉ cần xuất trình một trong số các
chứng từ trong danh sách này để xác minh danh tính của mình.
An Oregon student body card

Thẻ sinh viên từ một trường học tại Oregon

U.S. or foreign certified school records

Học bạ được chứng nhận từ một trường học
ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài

An Oregon Job Corps Identification Card

Thẻ nhận dạng từ tổ chức Job Corps ở
Oregon

A W2 or 1099 tax form for the current tax year

Biểu mẫu thuế W2 hoặc 1099 cho năm thuế
hiện tại

A court document issued a court in the U.S.
that shows the applicant is a party to the
judicial proceeding and which contains court
signatures and seals. Acceptable documents
are:
• Gender, name change, or both
• Adoption, guardianship, custody, or child
support
• Judgement of dissolution or annulment
of marriage

Chứng từ tòa án do một tòa án tại Hoa Kỳ
cấp, trong đó cho thấy đương đơn là một
trong các bên liên quan trong một vụ việc
tư pháp và đồng thời có chữ ký và con dấu
của tòa án. Các chứng từ được chấp nhận
là:
• Giấy xác nhận giới tính, thay đổi danh
tính, hoặc cả hai
• Giấy chứng nhận con nuôi, quyền
giám hộ, quyền nuôi con hoặc cấp
dưỡng nuôi con
• Phán quyết kết thúc hoặc hủy hôn
nhân

A court document issued by a Bankruptcy
court that shows the applicant is a party
to a bankruptcy proceeding

Một chứng từ tòa án do một Tòa án
Phá sản cấp cho thấy đương đơn là
một trong các bên liên quan trong một
thủ tục phá sản

U.S. government issued marriage license,
domestic partnership, or Certificate of Record of
Marriage

Giấy phép kết hôn, giấy xác nhận quan hệ
đối tác sống chung, hoặc Giấy Chứng nhận
Kết hôn do chính phủ Hoa Kỳ cấp

Border Crossing Cards (DSP150, I185, I186 and
I586)

Thẻ Qua Biên giới/Border Crossing Cards
(DSP150, I185, I186 và I586)

A birth certificate, marriage license, driver
license, military ID card, passport or voter
card issued by a foreign government

Giấy khai sinh, giấy phép kết hôn, bằng
lái xe, thẻ căn cước quân đội, hộ chiếu
hoặc thẻ cử tri do chính phủ nước ngoài
cấp

A letter issued by the Oregon Health Plan, if
dated within the last year

Một chứng thư do Chương trình Bảo hiểm
Sức khỏe Oregon (Oregon Health Plan) cấp,
nếu ngày ký vẫn còn trong vòng một năm

U.S. Military discharge papers

Giấy xuất ngũ của Quân đội Hoa Kỳ

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

