ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ

3

ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰੈਫਰਲ ਕਾਰਵਾਈ
(Driver License Secondary Review Referral Process)

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰੈਫਰਲ ਨੋਟਿਸ (DL 209A) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ DL 209A ਇਸਲਈ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਿਹੜੇ ਪਛਾਣ/ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (Department
of Motor Vehicles (DMV)) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ
(DL) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡਾ DL 209A ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡ੍ ਾਈਵਰ
ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਤਾਾਂ ਤੱਕ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁ ਸੀਂ DMV ਨੂ ੰ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਓ—ਿਦੋਾਂ ਤੁਸੀਾਂ DMV ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਿਾਣਨ ਯੋਗ ਗੱਲ੍ਹਾਾਂ

• ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ DL 209A ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਵਪਾਰਕ ਿਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਿਾਰ ਕਰੋ।
• ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ।
• ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, "ਮੈਨੂੰ
ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਤੁ ਹਾਡੇ DMV ਨੂ ੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ 30 ਿਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਿਸ ਿਵੱਚ ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾ,ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਾਂ (ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਿਲਆ ਿਾਣਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ DL 209A ਗੁੰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ DMV ਨੂੰ 1-800-777-0133 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਮੈਾਂ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?
ਾਂ

ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਵੇਲੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ/ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਿਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਿਵੱਚ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਦੀ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ/ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਦੀ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂ ੰ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ?

ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਿਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਲਆਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ/ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂ ੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ DMV ਦੁ ਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL)
ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬ੍ੋਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਿਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਸਤਾਵੇਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿਲਆਓ। ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਵੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਿਾਣਗੇ।
•

ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਿੰਨਾਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
— ਪਬਿਲਕ ਿਾਾਂ ਪ੍ਾਈਵੇਟ
— ਪ੍ਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਿਾਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ
— ਕਾਲਿ ਿਾਾਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਨਮ ਿਮਤੀ, ਿਾਾਂ ਿੇ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਕੂ ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਦੁ ਆਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਰਕਾਰਡ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
•

•

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਿਾਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚਲੀ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਿਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਿੰਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸ ਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ:
— ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾ ਫਾਰਮ (I-589)
— ਗੈਰ-ਪ੍ਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (F-1 ਿਾਾਂ M-1)
— ਐਕਸਚੇਂਿ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (J-1)
— ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਿਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ
— ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ
— ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) (ਵੈਧ ਿਾਾਂ ਿਮਆਦ ਪੁੱਿਗਆ)
ਿਵਵਾਹਕ ਸਿਥਤੀ, ਿਿੰਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
— ਿਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
— ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਿਸਟ੍ ੇਸ਼ਨਜ਼

FFDL 3 PU (REV. 6/2020) WWW

ਿਵਆਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਮਾਿਣਤ ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਿਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ।
• ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਮਾਿਣਤ ਅਨੁ ਵਾਦ ਿਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ।
•

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਿੰਨਾਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
— ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
— ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਕਾਰਡ
— ਕੰਸੂਲਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
— ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL)
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਮਾਿਣਤ
੍
ਅਨੁ ਵਾਦ ਿਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
• ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ(ਡਾਾਂ) ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਾਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਆਰਾ
ੁ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਬਨਕਾਰ
ੈ
ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
•

ਿਨਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਿੰਨਾਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
— ਿਨਮ ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਤਰ
— ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਜ਼ਾਾਂ) ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਤੀ ਿਾਾਂ ਪਤਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਭਾਗੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਾਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪ੍ਸਤ ਨੂ ੰ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਿਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ, ਿਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਿਾਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
ਰਿਿਸਟ੍ ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਦਾਨ
੍
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?
ਾਂ

ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਿਾਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇ ਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੌਂਸਲੇ ਟ ਦਫ਼ਤਰ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੋ ਿਵਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।
ਕੌਂਸਲੇ ਟ ਥਾਵਾ
ਾਂ ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕੌਂਸਲੇ ਟ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ,
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ ਕੌਂਸਲੇ ਟਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ state.gov/s/cpr/rls/c23721.htm 'ਤੇ ਿਾਓ।

ਿੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ/ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੀ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ/ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ DMV ਹਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਿੇ DMV ਅਿਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਿਆ
ਿਾਏਗਾ ਿੋ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਗੀ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡ੍ ਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ (DL) ਦੀ ਦੂ ਿੀ ਸਮੀਿਖਆ ਰੈਫ਼ਰਲ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿੇਕਰ DMV ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ/
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਾਂ
ਹਨ, ਤਾਾਂ DMV ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DMV ਿਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (INV) ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ

DMV ਦਾ INV ਸਟਾਫ਼ ਦੂ ਿੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। INV ਕਾਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾ ਹੈ, ਿਿਸ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 220 ਸ਼ਾਾਂਤੀ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁ ਸ਼ਲ ਟੀਮ ਅਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। INV ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਾਚਾ
ਾਂ ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਿਵੱਤੀ ਅਪਰਾਧ,
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁ ਰਿਵਹਾਰ, ਨਕਲੀ/ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ DMV ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸਾਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ। INV ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ,
ਸਟਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਲ
ੁ ਾਕਾਤਾਂ, ਫਾਰਮ ਅਤ ੇ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲਈ dmv.ca.gov ‘ਤ ੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-777-0133 ‘ਤ ੇ ਕਾਲ ਕਰ ।ੋ
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