WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA
REZERWACJA TERMINU WIZYTY
Wnioskodawca musi
zarezerwować termin wizyty,
odwiedzając stronę
internetową:

IMIĘ I NAZWISKo oRAZ DATA
URoDZENIA
Dostarczyć jeden dokument.
Ważny paszport zagraniczny
Wyciąg z rejestru konsularnego (wydany przez
zatwierdzony kraj)
oDRĘCZNY PoDPIS

TVDL może być w ykorzysty wane w yłącznie
jako dokument potwierdzający uprawnienia
do prowadzenia pojazdów i nie stanowi
ważnego dokumentu tożsamości.
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Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wyznac
zonych placówkach.

Wszystkie dokumenty z tej kategorii muszą być wydane
co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

lub dzwoniąc pod numer
telefonu 855-236-1155.

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą Public Act 97-1157 osoby o statusie
bezwizowym, które nie mogą uzyskać numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security) mogą
ubiegać się o wydanie prawa jazdy TVDL.
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REqUIRED DOCUMENTS

Ogólne informacje dotyczące nowego programu
TVDL dla osób o statusie bezwizowym:

Prawo jazdy TVDL jest ważne przez okres trzech lat.
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu
wizyty w placówce.

Prawo jazdy TVDL zostanie wydrukowane i wysłane
pocztą do wnioskodawcy po zweryﬁkowaniu
wniosku.
Wnioskodawcy nie mogą prowadzić pojazdów
do czasu otrzymania prawa jazdy TVDL drogą
pocztową.

Prawo jazdy TVDL obejmuje jedynie kategorie D,
L lub M (samochód osobowy lub motocykl).

Wnioskodawcy mogą przyjść z tłumaczem, który
pomoże im w procedurze składania wniosku.

Opłata za złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy
TVDL wynosi 30 USD (+ 5 USD za motocykl).

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz
potwierdzający miejsce zamieszkania (Verifi
cation of Residency).

Wnioskodawcy muszą przejść badanie wzroku oraz
zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Prawo jazdy TVDL może nie być akceptowane
jako dokument potwierdzający uprawnienia do
prowadzenia pojazdów w innych stanach.

Prawo jazdy TVDL jest ważne tylko w przypadku
gdy kierowca posiada ważne ubezpieczenie OC.

Dostarczyć jeden dokument.

Ważny paszport zagraniczny
Wyciąg z rejestru konsularnego (wydany przez
zatwierdzony kraj)
Świadectwo Cooperative Driver Certiﬁcate (HS
Driver Ed)
Nakaz sądowy
Karta kredytowa - American Express, Diners Club,
Discover, MasterCard lub Visa
Dowód tożsamości wydany przez federalne, stanowe lub
lokalne władze Stanów Zjednoczonych
Umowa kredytu hipotecznego/spłaty rat
kredytowych
Aktualne prawo jazdy/dowód tożsamości wydany w
innym stanie
Karta uprawniająca do głosowania w Meksyku

12-MIESIĘCZNY oKRES ZAMIESZKANIA
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Dostarczyć jeden dokument.

Uwierzytelnione wyniki ocen szkolnych
Wyciąg bankowy

Akt notarialny/tytuł, umowa kredytu
hipotecznego/umowa najmu

Polisa ubezpieczeniowa (dla właściciela lub na
jemcy nieruchomości)

Roszczenie refundacji kosztów leczenia lub wykaz
świadczeń od prywatnej ﬁrmy ubezpieczeniowej
lub agencji rządowej

Urzędowe pismo od agencji stanowej,
okręgowej, miejskiej, wiejskiej lub federal
nej zawierające imię i nazwisko oraz pełny,
aktualny adres wnioskodawcy
Pokwitowanie Homestead Exemption
Odcinek od renty lub emerytury

Karta wyników ze szkoły podstawowej/
średniej, kolegium lub uniwersytetu

Faktura za czesne lub inne urzędowe pismo
(wysłane przez kolegium lub uniwersytet)
Rachunek za usługi komunalne (prąd, woda,
śmieci, telefon, telewizja kablowa lub gaz)
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AKTUALNY ADRES

DoSTARCZYć DWA DoKUMENTY.

Wyciąg z rejestru konsularnego (wydany
przez zatwierdzony kraj)
Uwierzytelnione wyniki ocen szkolnych
Wyciąg bankowy wydany w ciągu ostatnich
90 dni
Raport kredytowy (wydany przez
Experian, Equifax lub TransUnion w
ciągu 90 dni poprzedzających złożenie
wniosku)
Akt notarialny/tytuł, umowa kredytu
hipotecznego/umowa najmu
Polisa ubezpieczeniowa (dla właściciela lub
najemcy nieruchomości)
Roszczenie refundacji kosztów leczenia lub
wykaz świadczeń od prywatnej ﬁrmy
ubezpieczeniowej lub agencji rządowej,
wystawione w ciągu 90 dni poprzedzających
złożenie wniosku
Urzędowe pismo od agencji stanowej,
okręgowej, miejskiej, wiejskiej lub
federalnej zawierające imię i nazwisko oraz
pełny, aktualny adres wnioskodawcy
Pokwitowanie Homestead Exemption
Odcinek od renty lub emerytury
Karta wyników ze szkoły podstawowej/
średniej, kolegium lub uniwersytetu
Faktura za czesne lub inne urzędowe pismo
wysłane przez kolegium lub uniwersytet w
okresie 90 dni przed złożeniem wniosku
Rachunek za usługi komunalne – prąd,
woda, śmieci, telefon, telewizja kablowa
lub gaz (w okresie 90 dni przed
złożeniem wniosku)
Karta komisji poborowej

ZMIANA NAZWISKA

DoSTARCZYć JEDEN DoKUMENT.

Jeśli nazwisko wnioskodawcy jest inne niż w
paszporcie zagranicznym lub na wyciągu z
rejestru konsularnego, jeden z tych dokumentów musi odnosić się do obu nazwisk.
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Nakaz sądowy
Akt ślubu

