Tờ thông tin nhanh 22
Chuẩn bị cho kỳ thi lái xe của bạn
Mục tiêu của DMV

Một trong những mục tiêu chính của Cơ quan Quản lý các Phương tiện Cơ giới (DMV) là duy trì tình trạng được
cấp phép của tất cả các lái xe trong điều kiện an toàn khi làm thế đồng thời tăng cường an toàn xa lộ bằng cách
nâng cao trình độ của lái xe. DMV nhận ra rằng sự độc lập và linh động mà việc lái xe mang lại là yếu tố quan
trọng trong chất lượng cuộc sống đối với hầu hết người dân California.

DMV muốn bạn vượt qua kỳ thi

Nhiều người đi thi bằng lái xe khi họ không chuẩn bị đầy đủ, không thực hành đủ hoặc không thực hành đúng
cách. Người kiểm tra của DMV sẽ đi cùng xe với bạn chỉ để chắc chắn rằng bạn có thể lái xe an toàn và tuân thủ
luật giao thông.
Bài thi lái xe của bạn sẽ kéo dài khoảng 20 phút. Bài thi bao gồm các hành động cơ bản bạn sẽ gặp phải khi lái xe,
chẳng hạn như:
• Rẽ trái và phải.
• Dừng lại ở giao lộ được kiểm soát/không được kiểm soát.
• Lùi lại theo đường thẳng.
• Chuyển làn đường.
• Lái xe trong tình trạng lưu lượng giao thông trên đường bình thường.
• Lái xe trên xa lộ (nếu cần thiết).
Nghiên cứu tài liệu này và Sổ tay lái xe của California (DL 600). Thư giãn và cố gắng hết sức.

Điều được kỳ vọng?

Kỳ vọng được đối xử tôn trọng, công bằng, và lịch sự trong toàn bộ quá trình thi. Liên lạc với quản lý văn phòng
nếu bạn không có mặt.

Đối tượng nào đi thi bằng lái xe?

Yêu cầu có bằng lái xe nếu bạn:
• Chưa bao giờ được cấp phép lái xe ở California hay bất kỳ tiểu bang nào khác hay bạn có một bằng lái xe do
nước ngoài cấp.
• Có vấn đề liên quan đến thị lực.
• Có bằng lái xe ngắn hạn do các tình trạng thể chất và tâm thần xác định.
• Có tình trạng thể chất (trừ kính điều chỉnh tật khúc xạ) mà DMV áp đặt một giới hạn hoặc bạn có một giới
hạn đối với bằng lái xe và yêu cầu được gỡ bỏ giới hạn.
• Có bằng lái xe ngoài tiểu bang trong thời gian thử thách, tạm thời hoặc dành cho trẻ vị thành niên.
• Được cấp phép lái xe bên ngoài tiểu bang, nhưng không có bằng lái xe để giao lại.
Bài thi thực hành lái xe để gia hạn bằng lái xe hoặc cho những người có bằng lái xe ngoài tiểu bang hoặc ngoài
lãnh thổ Hoa Kỳ thường được miễn trừ nếu xuất trình bằng lái xe. Tuy nhiên, DMV có thể yêu cầu tham gia kỳ
thi lái xe bất cứ lúc nào.

Có áp dụng cùng tiêu chí trong tất cả các kỳ thi lái xe không?

Bài thi lái xe cho bằng lái xe phi thương mại Hạng C (cơ bản) giống nhau cho tất cả các lái xe mà không phân biệt
tuổi tác. Một người trưởng thành lái xe cũng làm cùng một bài thi lái xe như một thiếu niên lái xe. Tuy nhiên, một
người lái xe có tình trạng về thể chất và tâm thần có thể làm một bài thi lái xe dưới dạng phiên bản khác, có thêm
các thành phần kiểm tra bổ sung.

Chuẩn bị cho kỳ thi lái xe của bạn

• Thực hành đầy đủ. Một số lái xe cần luyện tập nhiều hơn những người khác. Trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi)
phải hoàn thành 50 giờ đào tạo thực hành lái xe (10 giờ phải lái xe ban đêm) trước khi tham gia một kỳ thi
lái xe. Khi bạn thực hành, giả vờ như bạn đang tham gia một kỳ thi lái xe. Yêu cầu lái xe đi kèm bình tĩnh
chỉ ra lỗi của bạn. Đặt câu hỏi về các tình huống lái xe cụ thể có thể khiến bạn lúng túng và sửa lỗi cho bạn.
Lần thực hành tới, hãy cố gắng sửa bất cứ lỗi lái xe nào mà bạn đã phạm phải trước đó. Người kiểm tra của
DMV có mặt để đảm bảo bạn đã chứng minh rằng bạn có thể xử lý xe trong các tình huống giao thông thông
thường, không phải để đánh lừa bạn. Trong lúc làm bài thi lái xe, người kiểm tra sẽ lưu ý cách bạn tuân thủ
các biển báo và/hoặc tín hiệu giao thông và trên đường. Họ sẽ lưu ý các lĩnh vực khác mà bạn có thể cần phải
cải thiện.
• Thực hành lời khuyên lái xe an toàn. Để cải thiện kỹ năng lái xe:
— Luôn điều khiển tay lái trơn tru.
— Tăng tốc trơn tru. Không nổ máy hoặc làm chết máy.
— Dừng xe nhẹ nhàng. Bắt đầu phanh chắc chắn trước nơi bạn phải dừng lại để tránh chuyển động đột
ngột. Biết nơi cần dừng lại. Để ý đến lối băng qua đường. Nếu tầm nhìn của bạn bị che khuất tại lối băng
qua đường, hãy di chuyển về phía trước một cách cẩn thận và quan sát cả hai hướng trước khi rẽ vào
giao lộ.
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— Đảm bảo xe của bạn đang gài đúng số. Đừng lên số sai. Đừng để ở chế độ dừng tự do.
— Luôn tuân thủ giới hạn tốc độ quy định. Nếu cần thiết, giảm tốc độ để điều chỉnh theo điều kiện thời tiết,
đường sá hiện tại và các điều kiện giao thông khác. Nhớ bật đèn pha nếu bạn cần sử dụng cần gạt nước trong
điều kiện thời tiết xấu.
— Giữ khoảng cách an toàn. Sử dụng quy tắc 3 giây. Tăng khoảng cách theo sau xe trước trong điều kiện thời
tiết xấu hay tầm nhìn kém.
— Biết ý nghĩa của các tín hiệu giao thông và luôn tuân thủ các tín hiệu giao thông.
— Luôn đi đúng làn đường và bắt đầu rẽ vào đúng làn đường từ đúng làn đường.
— Ra tín hiệu cho tất cả các lần chuyển làn đường và rẽ làn đường.
— Luôn để ý các mối nguy hiểm tiềm ẩn (nhìn lướt xung quanh) và kiểm tra gương thường xuyên. Luôn kiểm
tra qua vai thích hợp trước khi chuyển làn đường hoặc rời khỏi lề đường.
— Lái xe phòng vệ. Dự đoán các lỗi của lái xe khác.
Xem Sổ tay lái xe của California (DL 600), Hướng dẫn đào tạo cho cha mẹ và thiếu niên (DL 603), Hướng dẫn lái xe an
toàn cho người lớn tuổi (DL 625), Tiêu chuẩn thi lái xe (DL 955), Danh mục kiểm tra trước khi lái xe (tiêu chuẩn an toàn),
Chuẩn bị cho đánh giá bổ sung khả năng lái xe của bạn (DL 956), Danh sách kiểm tra lái xe an toàn, video và các bài thi
mẫu có tại dmv.ca.gov. Những công cụ này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện đúng các hành động lái xe yêu
cầu trong bài thi lái xe, điều luật và nguyên tắc khi đi đường, và thực hành lái xe an toàn.

Thông tin kiểm tra khác

Vì sự an toàn của bạn, yêu cầu người kiểm tra xuất trình phù hiệu nhận dạng của DMV trước khi bài thi bắt đầu. Chỉ
người kiểm tra hay nhân viên có thẩm quyền khác của DMV mới được phép kiểm tra trong bài thi thực hành lái xe
của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hãy hỏi người kiểm tra trước khi bài thi lái xe của bạn bắt đầu. Trong quá trình
thi, người kiểm tra sẽ đặt ra câu hỏi và chỉ dẫn cho bạn nhưng họ sẽ không tham gia vào việc nói chuyện phiếm.
Điều quan trọng cần chú ý: Hoàn toàn không được sử dụng công nghệ như camera lùi xe và tự đậu xe trong kỳ thi lái
xe.

Yêu cầu đối với xe dùng để thi lái xe

Xe mà bạn dùng để thi lái xe phải an toàn để lái xe. Trước khi thi, người kiểm tra sẽ kiểm tra:
• 2 biển số xe. Biển số xe phía sau phải chỉ ra tình trạng đăng ký hiện tại.
• Đèn tín hiệu báo rẽ phía trước và sau và đèn phanh hoạt động bình thường.
• Còi được thiết kế cho xe hoạt động bình thường.
• Lốp xe không bị mòn.
• Áp lực phanh thích hợp (bạn sẽ được yêu cầu nhấn lên bàn đạp phanh để xem bàn đạp phanh có hoạt động tốt
không).
• Phải hạ cửa sổ bên phía người lái xuống.
• Kính chắn gió cho phép toàn bộ tầm nhìn của bạn và người kiểm tra không bị cản trở.
• 2 gương chiếu hậu. Một gương phải ở bên trái, phía ngoài xe.
• Cửa phía người lái và hành khách phía trước mở từ cả bên trong và bên ngoài.
• Hộp đựng vật dụng được đóng chắc chắn.
• Ghế hành khách được gắn chặt vào xe.
• Đai an toàn hoạt động nếu xe được thiết kế có đai an toàn.
• Phanh khẩn cấp/phanh tay hoạt động.
Bạn sẽ được yêu cầu xác định vị trí điều khiển đèn pha, cần gạt nước, bộ phận thổi hơi nước đóng trên kính và đèn
chớp khẩn cấp của xe. Bạn phải chứng minh được mình biết cách dùng phanh tay.
Điều quan trọng cần chú ý: Bài thi thực hành lái xe sẽ được xếp lịch lại nếu chiếc xe không hội đủ các điều kiện nêu
trên, hoặc nếu bạn không thắt đai an toàn trong khi thi.

Trách nhiệm tài chính

Bạn phải chứng minh rằng xe của bạn được bảo hiểm đầy đủ trước khi kỳ thi lái xe bắt đầu (nếu không kỳ thi sẽ bị
hoãn lại) bằng cách cung cấp một trong các giấy tờ sau:
• Một giấy tờ kèm số phiếu bảo đảm hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.
• Một thẻ bảo hiểm rủi ro được chuyển nhượng có tên của công ty bảo hiểm được chuyển nhượng, số hồ sơ và ngày
bảo hiểm hiện tại.
• Một hợp đồng bảo hiểm tạm thời hiện hành hoặc bản sao của một hợp đồng bảo hiểm được ký hoặc ký phê duyệt
bởi một đại diện công ty bảo hiểm.
• Một xác nhận tiền ký quỹ hoặc chứng nhận tự bảo hiểm do DMV cấp.
• Một văn bản xác nhận từ công ty bảo hiểm mà cá nhân được bảo hiểm.
• Một hợp đồng thuê xe (người nộp đơn phải được liệt kê trên hợp đồng với tư cách là người lái xe được bảo hiểm).
Điều quan trọng cần chú ý: Nếu dùng xe thuê cho kỳ thi lái xe, hợp đồng phải không được chỉ ra loại trừ kỳ thi lái
xe.

Sau kỳ thi lái xe

Sở hữu của một bằng lái xe nghĩa là bạn đã đáp ứng mọi yêu cầu của kỳ thi lái xe. Tuy nhiên, trong lái xe hàng ngày,
bạn sẽ phải đối phó với nhiều tình huống chưa gặp trong kỳ thi lái xe. Cách tốt nhất để đối phó với tình huống bất ngờ
là luôn tuân thủ thói quen lái xe an toàn và thái độ có trách nhiệm giống như bạn đã chứng minh trong kỳ thi lái xe.

Để được hướng dẫn về các cuộc hẹn, mẫu và thông tin, vui lòng truy cập dmv.ca.gov hoặc gọi số 1-800-777-0133.
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