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Các Yêu cầu Nhận dạng và Cư trú 
Đối với Công dân Hoa Kỳ 

Là một phần trong nỗ lực toàn quốc để tăng cường phát hành các thông tin nhận dạng bảo mật, Tiểu bang 
Pennsylvania yêu cầu các tài liệu hướng dẫn sau đây từ các Công dân Hoa Kỳ đang nộp đơn xin Giấy phép Lái 
xe Tiểu bang Pennsylvania hoặc Giấy phép Người học Lái xe hoặc Thẻ Nhận dạng (ID) hoặc Công dân Hoa Kỳ 
chuyển đổi Giấy phép Lái xe hoặc Thẻ ID ngoài tiểu bang. 

Các Yêu cầu về Tuổi tác đối với Công dân Hoa Kỳ
Những người nộp đơn xin Giấy phép Lái xe Phi Thương mại phải được ít nhất 16 tuổi. 

Những người nộp đơn xin Thẻ Nhận dạng (ID) phải được ít nhất 10 tuổi. 

Những người chuyển đổi Giấy phép Lái xe Phi Thương mại phải được ít nhất 16 tuổi rưỡi. 

Những người nộp đơn xin Giấy phép Người học Lái xe Tiểu bang Pennsylvania phải được ít nhất 16 tuổi. 

Các Giấy phép Người học Lái xe ngoài tiểu bang không thể được chuyển đổi sang Tiểu bang Pennsylvania. 

Những người nộp đơn xin hoặc chuyển đổi Giấy phép Lái xe Thương mại phải được ít nhất 18 tuổi để lái xe trong 
phạm vi tiểu bang hoặc từ 21 tuổi trở lên để lái xe giữa các tiểu bang. 

Các cư dân Pennsylvania
Nếu quý vị dưới 18 tuổi và là một cư dân của Pennsylvania, quý vị sẽ cần phải xuất trình: 

	  một mẫu nhận dạng từ Danh sách A,     

   và thẻ An sinh Xã hội của quý vị. 

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và là cư dân của Pennsylvania, quý vị sẽ cần phải xuất trình: 

   một mẫu nhận dạng từ Danh sách A,  

   hai mẫu bằng chứng cư trú từ Danh sách B, và  

   thẻ An sinh Xã hội của quý vị. 

Cư dân mới của Pennsylvania
Các cư dân mới của Pennsylvania đang nắm giữ giấy phép lái xe hợp lệ từ một tiểu bang khác tại Hoa Kỳ đều 
phải lấy Giấy phép Lái xe Tiểu bang Pennsylvania trong vòng 60 ngày sau khi chuyển đến PA và từ bỏ giấy 
phép lái xe ngoài tiểu bang và/hoặc thẻ ID của họ. 

Nếu quý vị là một cư dân mới của Pennsylvania và giấy phép lái xe của tiểu bang trước đó của quý vị đã hết hạn 
hơn sáu tháng, hoặc quý vị không sở hữu giấy phép lái xe của tiểu bang trước đó, quý vị sẽ được yêu cầu nộp 
đơn lấy Giấy phép Người học Lái xe PA và thực hiện các Bài Kiểm tra Thị lực, Kiến thức và Đường xá. 

Cư dân mới của Pennsylvania đang nắm giữ hoặc sở hữu giấy phép lái xe hợp lệ từ Puerto Rico hoặc một vùng 
lãnh thổ của Hoa Kỳ có thể chuyển đổi giấy phép lái xe hợp lệ của họ sang Giấy phép Lái xe Phi Thương mại 
Tiểu bang PA. 

Cư dân mới của Pennsylvania đang nắm giữ giấy phép lái xe thương mại hợp lệ (CDEL) từ một tiểu bang khác tại 
Hoa Kỳ có thể chuyển đổi CDL của họ thành một CDL của PA.  
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Nếu quý vị dưới 18 tuổi và là cư dân mới của Pennsylvania, quý vị sẽ cần phải xuất trình: 

   một mẫu nhận dạng từ Danh sách A,  

   thẻ An sinh Xã hội của quý vị, và  

   giấy phép lái xe ngoài tiểu bang và/hoặc Thẻ ID của quý vị. 

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và là cư dân mới của Pennsylvania, quý vị sẽ cần phải xuất trình: 

   một mẫu nhận dạng từ Danh sách A,  

   hai mẫu bằng chứng cư trú từ Danh sách B,  

   thẻ An sinh Xã hội của quý vị, và  

   giấy phép lái xe ngoài tiểu bang và/hoặc Thẻ ID của quý vị. 

DANH SÁCH A:
Các Biểu mẫu Nhận dạng được Chấp thuận đối với Công dân Hoa Kỳ: 

   Giấy Khai sinh có con dấu nổi (Cấp tại Hoa Kỳ bởi một cơ quan chính phủ có thẩm quyền,    
  bao gồm các vùng lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico. Giấy Khai sinh không phải của Hoa Kỳ sẽ  
  không được chấp nhận.)  

   Chứng nhận Công dân Hoa Kỳ (INS Biểu mẫu N-560)  

   Chứng nhận Nhập tịch (INS Biểu mẫu N-550 hoặc N-570)  

   Hộ chiếu Hoa Kỳ hợp lệ  

 Lưu ý:   chỉ có Hộ chiếu hợp lệ và các giấy tờ gốc mới được chấp nhận. Nếu tên 
trên giấy tờ gốc của quý vị khác với tên hiện thời của mình, quý vị phải 
cung cấp các giấy tờ có liên kết các tên đó với nhau, ví dụ như Giấy Kết 
hôn bản gốc, Quyết định Ly hôn, hoặc Trát lệnh Tòa án. 

DANH SÁCH B: 
Danh sách Hồ sơ Có thể được Chấp nhận làm Bằng chứng Cư trú cho 
Đương đơn từ 18 tuổi trở lên:  
   Hồ sơ Thuế       Biểu mẫu W-2   

   Hợp đồng Cho thuê     Giấy phép Sử dụng Vũ khí Hiện tại 

   Hồ sơ Thế chấp      Các Hóa đơn Tiện ích hiện hành     
(nước, khí gas, điện, truyền hình cáp, v.v...)  

 LƯ U Ý: Đối với Các Hóa đơn Tiện ích Hiện hành: Không chấp nhận các Hóa đơn qua Điện thoại/Di động hoặc 
Hóa đơn qua Máy nhắn tin. Nếu quý vị sống với một ai đó, và không có hóa đơn theo tên của quý vị, quý vị 
sẽ vẫn phải cung cấp hai bằng chứng về cư trú. Một bằng chứng nhằm triệu tập người quý vị đang cùng cư 
trú cùng với Giấy phép Lái xe hoặc Thẻ Nhận dạng có Ảnh của họ đến Trung tâm Giấy phép Lái xe. Quý vị 
cũng sẽ cần phải cung cấp bằng chứng thứ hai về tình trạng cư trú, chẳng hạn như thư từ chính thức (bản 
sao kê ngân hàng, thông báo thuế, tạp chí, v.v...) mà có tên và địa chỉ của quý vị trên đó. Địa chỉ này phải 
khớp với địa chỉ người quý vị đang ở cùng. 

VUI LÒNG LƯU Ý
Tất cả các tài liệu phải thể hiện cùng tên và ngày sinh, hoặc một mối liên hệ giữa những thông tin trên các tài 
liệu đó. Tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu nếu không thể thiết lập được kết nối giữa các tài liệu với nhau (ví 
dụ như Giấy Chứng nhận Kết hôn, Trát lệnh Tòa án về thay đổi tên, Quyết định Ly hôn, v.v...) 


