Câu hỏi: REAL ID là gì?
Được thông qua bởi Quốc Hội năm 2005, Đạo Luật REAL ID được ban hành dựa trên đề nghị của
Ủy Ban 9/11 rằng Chính Phủ Liên Bang " đặt tiêu chuẩn cho việc cấp các loại lý lịch, chẳng hạn
như bằng lái xe." Đạo Luật đưa ra các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu cho các bằng lái và căn cước
do tiểu bang cấp và cấm các cơ quan trực thuộc Liên Bang trong việc chấp nhận các căn cước và
bằng lái sử dụng cho các công việc chính thức từ các tiểu bang không đáp ứng những tiêu chuẩn
này. Các mục đích đó là:
 Vào các cơ sở Liên Bang
 Lên phi cơ thương mại theo quy định của liên bang
 Vào các nhà máy năng lực nguyên tử

Câu hỏi: Khi nào thì REAL ID sẽ được thực thi?
Hạn chót cuối cùng cho việc thực thi là 1 tháng Mười, 2021. Vào ngày này, không những tất cả
các tiểu bang sẽ phải cấp các bằng lái hay căn cước theo tiêu chuẩn Real ID, nhưng các cá nhân
đồng thời cũng phải đến các cơ quan cấp bằng lái tiểu bang và làm một REAL ID theo tiêu
chuẩn, hay một thay thế được chấp nhận chẳng hạn như sổ thông hành, nếu họ muốn lên các
máy bay thương mại hay vào các cơ sở liên bang.

Câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng Mười, 2021?
Các cơ quan liên bang, kể cả Bộ Nội An và Cơ Quan An Ninh Hàng Không Hoa Kỳ (TSA), sẽ chỉ
chấp nhận các bằng lái và căn cước do tiểu bang cấp để nhận dạng lý lịch cho các mục đích đi
vào những cơ sở liên bang- kể luôn cả các trạm kiểm soát an ninh phi trường của Cơ Quan An
Ninh Hàng Không Hoa Kỳ- nếu bằng lái hay thẻ được cấp từ các tiểu bang tuân thủ REAL ID với
các tiêu chuẩn an ninh REAL ID (nghĩa là bằng lái hay thẻ phải có dấu ngôi sao theo tiêu chuẩn
REAL ID). Enhanced Driver’s Licenses (EDL) được cấp bởi Washington, Michigan, Minnesota,
New York và Vermont được xem như là một thay thế được chấp nhận cho các thẻ theo tiêu
chuẩn REAL ID và cũng sẽ được chấp nhận cho các mục đích chính thức cần REAL ID. Đa số EDL
không có dấu ngôi sao và điều này được chấp nhận.

Câu hỏi: Có phải tất cả các tiểu bang sẽ ấn hành các thẻ theo tiêu chuẩn REAL ID?
Bộ Nội An đang làm việc chặt chẽ với tất cả các tiểu bang và lãnh thổ nhằm cung cấp sự giúp đỡ
và hướng dẫn để đạt được sự tuân thủ hoàn toàn vào hạn chót 1 tháng Mười, 2021. Cho đến 5
tháng Chín, 2019, 50 tiểu bang và lãnh thố đã hoàn toàn tuân theo các đòi hỏi REAL ID, và tất cả
các tiểu bang đang đi đúng hướng để bắt đầu cấp bằng lái và căn cước theo tiêu chuẩn vào hạn
chót 1 tháng Mười, 2021.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi có được một READ ID?
Vào trang mạng của cơ quan cấp bằng lái tiểu bang của quý vị để tìm hiểu xem một cách chính
xác hồ sơ đòi hỏi để có một REAL ID. Ít nhất là quý vị phải cung cấp giấy tờ chứng minh: 1) Đầy
đủ tên họ pháp lý; 2) Ngày sanh; 3) Số An Sinh Xã Hội; 4) Hai chứng minh địa chỉ nơi cư ngụ
chính; và 5) Tình Trạng Di Trú Hợp Pháp.
Các tiểu bang cũng có thể áp đặt các đòi hỏi bổ xung, vì thế kiểm tra với trang nhà của cơ quan
cấp bằng lái tiểu bang của quý vị, trước khi đến đó, cho các chỉ dẫn và giúp đỡ bổ xung.

Câu hỏi: Làm thế nào để biết rằng bằng lái xe hay thẻ căn cước của tôi là theo tiêu
chuẩn REAL ID?
Các thẻ theo tiêu chuẩn REAL ID sẽ có một trong những dấu sau trên góc phải của thẻ. Nếu cái
thẻ không có một trong những dấu này, nó không phải là REAL ID theo tiêu chuẩn và sẽ không
được chấp thuận như là chứng minh lý lịch để lên máy bay thương mại.

Các mẫu REAL ID

Câu hỏi: Khi nào thì tôi cần thay đổi cách du hành nội địa?
, cư dân lãnh thổ và mọi tiểu bang sẽ cần trình bằng lái /căn cước
theo tiêu chuẩn REAL ID, hay một loại chứng minh lý lịch khác được chấp nhận, khi vào các cơ
sở Liên Bang, các nhà máy năng lực nguyên tử, và lên phi cơ thương mại. Cái thẻ, chính nó,
phải theo tiêu chuẩn REAL ID trừ khi cư dân sử dụng một loại giấy tờ thay thế được chấp nhận
chẳng hạn như sổ thông hành hay thẻ thông hành, hay Enhanced Driver’s License do tiểu bang

cấp. Đạo luật không bắt buộc cá nhân phải trình lý lịch để vào một cơ sở Liên Bang mà hiện giờ
chưa đòi hỏi (chẳng hạn như đi vào các khu vực công cộng của Smithsonian) cũng như không
cấm các cơ quan trong việc chấp nhận các loại chứng minh lý lịch khác (chẳng hạn như sổ thông
hành Hoa Kỳ hay thẻ thông hành).

CÂU HỎI: Trẻ vị thành niên có cần bằng lái/căn cước khi đi máy bay nội địa không?
Không. Cơ Quan An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ không đòi hỏi trẻ em dưới 18 tuổi xuất trình lý lịch
khi có người đi cùng trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Người đi cùng sẽ cần những chứng minh lý lịch
được chấp nhận.

CÂU HỎI: Chuyện gì sẽ xẩy ra cho hành khách khi họ không có bằng lái theo tiêu
chuẩn? Cơ Quan An Ninh Hàng Không Hoa Kỳ có đuổi họ đi không?
Bắt đầu 1 tháng Mười, 2021 hành khách không có một bằng lái theo tiêu chuẩn REAL ID hay
một thay thế được chấp nhận sẽ không được phép qua trạm kiểm soát an ninh.

CÂU HỎI: Có phải sổ thông hành là lựa chọn duy nhất khác của tôi?
Không. Cơ Quan An Ninh Hàng Không Hoa Kỳ chấp nhận nhiều loại giấy tờ chứng minh lý lịch
khác. Muốn biết thêm chi tiết về các loại giấy tờ chứng minh được chấp nhận để lên máy bay,
xin vui lòng vào trang nhà của Cơ Quan An Ninh Hàng Không Hoa Kỳ tại
http://www.tsa.gov/travel/security-screening/identification.
Bắt đầu 1 tháng Mười, 2021, tất cả cư dân lãnh thổ và tiểu bang sẽ cần trình bằng lái/căn cước
theo tiêu chuẩn REAL ID, hay một loại giấy tờ chứng minh lý lịch khác được chấp nhận, khi vào
các cơ sở Liên Bang, các nhà máy năng lực nguyên tử, và lên phi cơ thương mại. Cái thẻ, chính
nó, phải theo tiêu chuẩn REAL ID trừ khi cư dân sử dụng một loại giấy tờ thay thế được chấp
nhận chẳng hạn như sổ thông hành. Đạo luật không bắt buộc cá nhân phải trình lý lịch mà hiện
giờ chưa đòi hỏi để vào một cơ sở Liên Bang (chẳng hạn như đi vào các khu vực công cộng của
Smithsonian) cũng như không cấm các cơ quan trong việc chấp nhận các loại chứng minh lý lịch
khác (chẳng hạn như sổ thông hành Hoa Kỳ hay thẻ thông hành).

CÂU HỎI: Tôi có thể dùng thẻ REAL ID của tôi để đi qua biên giới Gia Nã Đại hay
Mễ Tây Cơ và du hành quốc tế không?
Không. Thẻ REAL ID không thể được dùng cho việc qua biên giới vào Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ hay
các di chuyển quốc tế

CÂU HỎI: Tôi có thể dùng REAL ID để du hành trên biển (trên tàu) không?

Không. Thẻ REAL ID không thể được dùng cho việc du hành quốc tế trên tàu đi biển.

CÂU HỎI: Tôi có cần sổ thông hành nếu tôi có REAL ID không?
Nếu quý vị du hành quốc tế quý vị vẫn cần sổ thông hành. Nếu quý vị du hành nội địa, quý vị chỉ
cần một loại chứng minh lý lịch có giá trị thôi- một là REAL ID của quý vị hay một loại khác thay
thế được chấp nhận chẳng hạn như sổ thông hành, không phải cả hai.

CÂU HỎI: Bộ Nội An hiện giờ chấp nhận các loại bằng lái và căn cước nào để nhận
diện khi vào các cơ sở và kiến trúc của họ và tại các trạm kiểm soát an ninh phi
trường của Cơ Quan An Ninh Hàng Không Hoa Kỳ?
Cho đến khi một sự thực thi toàn diện bắt đầu vào 1 tháng Mười, 2021, Bộ Nội An và các cơ
quan trực thuộc, kể cả Cơ Quan An Ninh Giao Thông Hoa Kỳ tại các trạm kiểm soát an ninh phi
trường, sẽ tiếp tục chấp nhận cho mục đích xác minh lý lịch tất cả các bằng lái và căn cước được
các tiểu bang tuân thủ cấp, cũng như các tiểu bang chưa tuân thủ với một gia hạn có giá trị.

CÂU HỎI: Liệu cơ quan liên bang sẽ chấp nhận Enhanced Driver’s License của tôi?
Có. Enhanced Driver Licenses (EDLs) (Bằng lái sử dụng khi du lịch bằng đường biển hay đường
bộ) của tiểu bang cấp được chọn như là giấy tờ được chấp nhận để đi qua lãnh thổ của Bộ Nội
An theo Công Ước Du Lịch Tây Bán Cầu (Western Hemisphere Travel Initiative) và các thay thế
được chấp nhận cho các mục đích liên quan đến liên bang như vào cơ sở Liên Bang hay lên máy
bay thương mại. Chính sách của từng cơ quan có thể vẫn được áp dụng.
Chỉ có Michigan, Minnesota, New York, Vermont, và Washington là những tiểu bang hiện giờ
đang cấp EDLs. Cho các thông tin về EDLs xin vào trang mạng
https://www.dhs.gov/enhanced-drivers-licenses-what-are-they

CÂU HỎI: Còn về các thực thể liên bang không thuộc Bộ Nội An? Các loại bằng lái
và căn cước nào sẽ được họ chấp nhận cho phép đi vào khi có việc?
Các cơ quan liên bang có quyền tự đặt ra các điều khoản an ninh bắt buộc tối thiểu khi vào và,
nếu muốn, được quyền không chấp nhận các loại thẻ đánh dấu không theo tiêu chuẩn trước
hạn chót ngày 1 tháng Mười, 2021.
Chẳng hạn như, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DoD) mới đây đã hoàn tất một cập nhật chính sách an
ninh đến toàn bộ căn cứ của Bộ Quốc Phòng và hiện giờ đang trong tiến trình không chấp nhận
các thẻ có đánh dấu không theo tiêu chuẩn trên tất cả các cơ sở và căn cứ. Tuy nhiên, Bộ Quốc
Phòng sẽ tiếp tục chấp nhận các thẻ "di sản" không đánh dấu không theo tiêu chuẩn do tiểu
bang cấp cho đến hạn chót 1 tháng Mười, 2021.

Để chắc chắn là quý vị có một chứng minh lý lịch phù hợp, Bộ Nội An khuyến cáo quý vị liên lạc
với cơ quan liên bang muốn thăm viếng trước, để có thông tin cho các đòi hỏi lý lịch.
Như là một nhắc nhở, Đạo luật REAL ID áp dụng khi một cá nhân trình một bằng lái hay căn
cước tiểu bang cấp đến một cơ quan liên bang cho "mục đích chính thức" như đã được định
nghĩa trong Đạo Luật và các quy định, chẳng hạn như lên một máy bay thương mại theo quy
định liên bang. Mặc dù một thẻ REAL ID có lẽ không cần thiết cho các mục đích khác chẳng hạn
như đi lặn, đi bầu, đi nhà băng, hay nộp hồ sơ xin phúc lợi hay tiền thất nghiệp, chúng tôi đề
nghị kiểm tra với tiểu bang liên hệ, địa phương, hay các thực thể thương mại về những đòi hỏi
chứng minh lý lịch riêng của họ.

CÂU HỎI: Có phải Bộ Nội An đang cố gắng xây dựng một cơ sở dữ liệu với tất cả
những tin tức của chúng tôi không?
Không. REAL ID là các tiêu chuẩn được sắp đặt trên toàn quốc, nó không phải là thẻ chứng minh
lý lịch quốc gia. REAL ID không có tạo ra một cơ sở dữ liệu liên bang về thông tin của bằng lái.
Mỗi khu vực trách nhiệm pháp lý tiếp tục cấp bằng lái riêng biệt của mình, giữ các hồ sơ của
riêng mình, và quản lý việc ai sẽ có quyền xem các hồ sơ này và dưới hoàn cảnh nào. Mục đích
của REAL ID là làm cho các giấy tờ chứng minh lý lịch của chúng ta được đồng nhất và an toàn
hơn.

CÂU HỎI: Việc thi hành REAL ID ảnh hưởng các tiểu bang cấp bằng lái hay căn
cước cho di dân không quốc tịch/không giấy tờ như thế nào?
REAL ID cho phép các tiểu bang tuân thủ cấp bằng lái và căn cước khi lý lịch của nguyên đơn
không thể được bảo đảm hay là sự hiện diện hợp pháp của họ không thể xác định được. Trên
thực tế, vài tiểu bang hiện giờ đang cấp những thẻ không theo tiêu chuẩn cho các cá nhân
không có giấy tờ. Những thẻ không theo tiêu chuẩn này phải ghi rõ ràng trên mặt của nó (và ở
khu vực đọc được khi qua máy) là thẻ không được chấp nhận cho các mục đích cần REAL ID và
phải dùng một màu hay một kiểu mẫu đặc biệt để phân biệt chúng từ các thẻ theo tiêu chuẩn.
Bộ Nội An cảnh báo chống lại việc cho rằng sở hữu một thẻ không theo tiêu chuẩn cho dấu hiệu
người có thẻ đó là một cá nhân không có giấy tờ, cho rằng các cá nhân đó có thể xin thẻ không
theo tiêu chuẩn cho nhiều lý do không liên quan đến sự hiện diện hợp pháp. Sở hữu một thẻ
không theo tiêu chuẩn không cho dấu hiệu người có thẻ đó là một cá nhân không có giấy tờ,
cho rằng các cá nhân đó có thể xin thẻ không theo tiêu chuẩn cho nhiều lý do không liên quan
đến sự hiện diện hợp pháp.

CÂU HỎI: Việc dần dần từ bỏ Chương Trình Trì Hoãn Trục Xuất Các Di Dân Vào
Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp Khi Còn Nhỏ (DACA) ảnh hưởng thế nào cho tiểu bang cấp
bằng lái hay căn cước cho các người thụ hưởng chương trình này?
Đạo luật REAL ID cho phép tiểu bang ấn hành tạm thời (nghĩa là., ngắn hạn), các bằng lái và căn
cước theo tiêu chuẩn REAL ID cho các nguyên đơn cung cấp bằng chứng văn bản, có giá trị rằng
họ đã được "chấp thuận vào tình trạng hoãn trục xuất.“ [Mục 202(c)(2)(B)(iiii)] Theo quy định
REAL ID, các nguyên đơn với lệnh hoãn trục xuất đã được chấp thuận có Giấy Cho Phép Làm
Việc (EADs) có giá trị và Số An Sinh Xã Hội (SSNs) có thể đủ điều kiện để nhận các bằng lái và căn
cước REAL ID tạm thời. Chương Trình Hoãn Trục Xuất Các Di Dân Sang Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp Khi
Còn Nhỏ (DACA) đã tiêu chuẩn hóa và xúc tiến nhanh tiến trình thu thập những giấy tờ chứng
minh lý lich hỗ trợ cho các cá nhân với Hoãn Trục Xuất đang cần REAL ID. Các cá nhân với Hoãn
Trục Xuất đã được chấp thuận, Giấy Cho Phép Làm Việc có giá trị và Thẻ An Sinh Xã Hội có giá
trị có thể tiếp tục giữ các REAL ID tạm thời (ngắn hạn) cho đến khi chúng hết hạn. Trong bất cứ
hoàn cảnh nào, các tiểu bang tuân thủ REAL ID vẫn có thể tiếp tục cấp các bằng lái và căn cước
không theo tiêu chuẩn cho các cá nhân với tình trạng di trú hợp pháp hay bất hợp pháp, kẻ cả
hoãn trục xuất, như đã được định nghĩa trong Đạo Luật REAL ID.

CÂU HỎI: Một người được hưởng Diện Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) có thể xin một
bằng lái xe/căn cước theo tiêu chuẩn không? Nó sẽ có hiệu lực bao lâu?
Có, một người hưởng Diện Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) có thể có một bằng lái hay một căn cước
theo tiêu chuẩn REAL ID. Bộ Trưởng Bộ Nội An có thể sẽ chỉ định một quốc gia khác cho Diện
Bảo Vệ Tạm Thời do các tình trạng trong quốc gia đó tạm thời ngăn cản công dân của họ trở về
an toàn, hay trong một hoàn cảnh nào đó, quốc gia này không thể lo liệu sự trở về của công dân
họ một cách đầy đủ. Sở Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ có thể ban phát Diện Bảo Vệ Tạm Thời cho
các công dân đủ điều kiện của các quốc gia được chỉ định (hay các phần của quốc gia), hiện
đang ở Hoa Kỳ. Các cá nhân đủ điều kiện không có quốc tịch trước đây cư trú thường xuyên
trong quốc gia được chỉ định có thể cũng được ban phát Diện Bảo Vệ Tạm Thời.
Thời gian hiệu lực của bằng lái hay căn cước nói chung thường tùy thuộc vào thời gian của Diện
Bảo Vệ Tạm Thời. Khi Bộ Nội An chỉ định hay gia hạn tình trạng Diện Bảo Vệ Tạm Thời cho một
quốc gia, họ có thể làm thế cho 6 tháng hay lâu hơn qua Thông Báo Đăng Ký Liên Bang (Federal
Register Notice). Tình trạng di trú của người hưởng Diện Bảo Vệ Tạm Thời gắn liền đến quốc
gia được chỉ định cho Diện Bảo Vệ Tạm Thời. Theo phần 202(c)(2)(C)(ii) của Đạo Luật Real ID
năm 2005, một bằng lái tạm thời hay một căn cước cấp đến các cá nhân hiện có đơn xin cho
Diện Bảo Vệ Tạm Thời đã được chấp thuận hay đang chờ duyệt xét "chỉ có hiệu lực trong thời
gian nguyên đơn được phép ở lại Hoa Kỳ hay, nếu không có một kết thúc chắc chắn cho thời
gian được phép ở lại, thời gian là một năm."

Cho mục đích khảo sát sự tuân thủ với Đạo Luật REAL ID, xin vui lòng ghi nhớ là không có một
kết thúc chắc chắn về thời gian được phép ở lại cho các người hưởng Diện Bảo Vệ Tạm Thời
hiện đang có Mẫu I-766, Giấy Cho Phép Làm Việc (EAD) trong đó có Mã Số Phân Loại A-12 hay
C-19 và ngày "Thẻ Hết Hạn" từ danh sách dưới đây.
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Một Giấy Cho Phép Làm Việc (EAD) đáp ứng miêu tả phía trên là bằng chứng tài liệu có giá trị
của Diện Bảo Vệ Tạm Thời đòi hỏi bởi Đạo Luật Real ID năm 2005, Phần 202(c)(2)(B)(ii) và được
chấp nhận cho các mục đích REAL ID. Mặc cho một kết quả từ chương trình Hệ Thống Xác Minh
Quyền Lợi Ngoại Kiều (SAVE) xác nhận tình trạng di trú cung cấp ngày kết thúc chỉ định cho Diện
Bảo Vệ Tạm Thời, các cá nhân này không có một kết thúc chắc chắn cho thời gian được phép ở
lại. Theo Phần 202(c)(2)(C)(ii) của Đạo Luật Real ID năm 2005, một bằng lái hay một căn cước
tạm thời cấp cho các cá nhân hiện có đơn xin cho Diện Bảo Vệ Tạm Thời đã được chấp thuận
hay đang chờ cứu xét "chỉ có hiệu lực trong thời gian nguyên đơn được phép ở lại Hoa Kỳ hay,
nếu không có một kết thúc chắc chắn cho thời gian được phép ở lại, thời gian là một năm."

Việc cấp các giấy tờ theo tiêu chuẩn REAL ID cho công dân của Các Quốc Gia Liên
Kết Tự Do
Vào ngày 17 tháng Mười Hai, 2018, Tổng Thống Trump đã ký Đạo Luật REAL ID Thay Đổi cho
Đạo Luật Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do, Luật Công 115-323. Đạo Luật này sửa đổi Đạo Luật REAL
ID năm 2005 cho phép các tiểu bang cấp bằng lái và căn cước đủ thời gian theo tiêu chuẩn REAL
ID cho công dân của Liên Bang Micronesia, Cộng Hòa Palau, và Bán Đảo Cộng Hòa Marshall
(cùng nhau chúng được biết đến là Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do, hay FAS) đã được phép nhập
cảnh Hoa Kỳ với tư cách không di dân theo Hiệp Ước Liên Kết Tự Do và những ai hội đủ điều
kiện chứng minh lý lịch của Đạo Luật REAL ID.

CÂU HỎI: Luật ban hành làm gì? Công dân của các quốc gia này là không di dân và
chỉ được cấp bằng lái tạm thời/ngắn hạn trong quá khứ.
Đạo Luật REAL ID Thay Đổi cho Đạo Luật Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do sửa đổi Đạo Luật REAL ID
nhằm tách biệt công dân của Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do từ các loại không là công dân Hoa Kỳ
hiện chỉ đủ điều kiện nhận một căn cước hay bằng lái theo tiêu chuẩn tạm thời (ngắn hạn) với
hiệu lực thời gian không quá thời gian được phép lưu trú tại Hoa Kỳ, hay nếu không có thời gian
kết thúc chắc chắn cho phép lưu lại, một năm. Với sự thay đổi này, công dân của Các Quốc Gia
Liên Kết Tự Do có bằng chứng lý lịch được chấp nhận và tình trạng di trú hợp pháp theo Đạo
Luật REAL ID và các quy định khai triển của nó hiện thời sẽ nhận được bằng lái hay căn cước đủ
thời gian, thay vì tạm thời.

CÂU HỎI: Các văn kiện tình trạng di trú hợp pháp và chứng minh lý lịch nào mà
công dân của Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do cần trình ra để có bằng lái theo tiêu
chuẩn REAL ID?
Bộ Nội An mới đây chỉ định một sổ thông hành ngoại quốc còn hiệu lực cùng với mẫu I-94 đã
được chấp thuận, không cần một thị thực nhập cảnh có giá trị nữa, ghi nhận lần nhập cảnh gần
đây nhất của nguyên đơn vào Hoa Kỳ theo Hiệp Ước, được xem là các văn kiện được chấp nhận
mà công dân của Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do có thể trình ra nhằm chứng minh lý lịch để có
một căn cước hay bằng lái REAL ID. Công dân của Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do cũng có thể trình
ra một trong các văn kiện chứng minh lý lịch khác được ghi ra trong các quy định, kế cả sổ
thông hành còn hiệu lực, với một thị thực nhập cảnh còn hiệu lực, có giá trị (nếu áp dụng
được), và mẫu I-94 đã được chấp thuận, một giấy cho phép làm việc còn hiệu lực, hay một bằng
lái hay căn cước theo tiêu chuẩn REAL ID được cấp trước đây (trong trường hợp này, một sổ
thông hành có giá trị và mẫu I-94 là bằng chứng chấp nhận được cho tình trạng di trú hợp
pháp). Trong tất cả các trường hợp, văn kiện đưa ra nhằm chứng minh lý lịch và tình trạng di trú
hợp pháp phải được xác minh qua Hệ Thống Xác Minh Quyền Lợi Ngoại Kiều (SAVE).

CÂU HỎI: Nếu nguyên đơn khai rằng họ đã ở Hoa Kỳ nhiều năm và không có một
sổ thông hành có giá trị thì sao?
Công dân Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp nhiều năm trước đây có thể
sở hữu một sổ thông hành hết hạn. Để được cấp một giấy tờ theo tiêu chuẩn REAL ID, họ sẽ cần
làm lại sổ thông hành hay trình ra giấy tờ chứng minh lý lịch khác được chấp nhận, chẳng hạn
như một Giấy Cho Phép Làm Việc còn hiệu lực.

CÂU HỎI: Thời hạn có hiệu lực cho các căn cước và bằng lái theo tiêu chuẩn REAL
ID ấn hành cho công dân của Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do có các tư liệu cần thiết
cho tình trạng di trú hợp pháp và lý lịch sẽ là gì? Những giấy tờ này có nhìn khác
với các giấy tờ được cấp cho công dân Hoa Kỳ không?
Thời gian có hiệu lực thích hợp của căn cước và bằng lái sẽ phù hợp với thời gian hết hạn thông
thường của tiểu bang cho các giấy tờ theo tiêu chuẩn REAL ID đủ thời gian và mang cùng các
dấu theo tiêu chuẩn mà không có bất cứ ngôn ngữ bổ xung nào cả.

CÂU HỎI: Các tầng lớp không di dân đủ điều kiện với một sổ thông hành có giá trị
và mẫu I-94 cho chứng minh lý lịch và tình trạng di trú hợp pháp sẽ có được cấp
giấy tờ theo tiêu chuẩn REAL ID không?
Việc chỉ định cho một sổ thông hành còn hiệu lực với một mẫu I-94 đã được chấp thuận là giấy
tờ chứng minh lý lịch được chấp nhận chỉ được sử dụng cho công dân của Các Quốc Gia Liên
Kết Tự Do được nhập cảnh theo Hiệp Ước. Việc chỉ định này không thay đổi đòi hỏi cho các tầng
lớp không di dân khác có một sổ thông hành còn hiệu lực có giá trị, giấy thị thực nhập cảnh còn
hiệu lực có giá trị, và mẫu I-94; hay môt Giấy Cho Phép Làm Việc là bằng chứng về lý lịch và tình
trạng di trú hợp pháp. Trong mọi trường hợp, văn kiện đưa ra chứng minh lý lịch và tình trạng
di trú hợp pháp phải được xác minh qua Hệ Thống Xác Minh Quyền Lợi Ngoại Kiều (SAVE).

CÂU HỎI: Các thể loại khác không phải công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện nhận được
giấy tờ theo tiêu chuẩn REAL ID tạm thời (ngắn hạn) có đủ điều kiện nhận được
giấy tờ theo tiêu chuẩn REAL ID đủ thời gian không?
Đạo Luật REAL ID Thay Đổi cho Đạo Luật Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do chỉ áp dụng cho công dân
của Các Quốc Gia Liên Kết Tự Do và cho phép họ nhận được các bằng lái REAL ID đủ thời gian.
Các thể loại khác không phải công dân Hoa Kỳ trong một "tình trạng di trú hợp pháp tạm thời"
như đã định nghĩa trong các quy định REAL ID vẫn đủ điều kiện cho một căn cước hay bằng lái
theo tiêu chuẩn REAL ID tạm thời (ngắn hạn) với thời gian có hiệu lực không quá thời gian cho

phép lưu lại tại Hoa Kỳ, hay nếu không có thời gian kết thúc chắc chắn cho phép lưu lại, một
năm. Các cá nhân trong thể loại này trong "tình trạng di trú hợp pháp tạm thời" như đã được
định nghĩa trong các quy định REAL ID bao gồm người không di dân; có hồ sơ tị nạn đang chờ
cứu xét; có một hồ sơ đã được chấp thuận hay đang chờ cứu xét cho tình trạng bảo vệ tạm
thời; được chấp thuận hoãn trục xuất; hay một hồ sơ đang chờ cứu xét cho thường trú nhân
hợp pháp hay tình trạng thường trú nhân có điều kiện.

CÂU HỎI: Đạo Luật REAL ID có bắt nguyên đơn đội khăn cho lý do tín ngưỡng phải
thay đổi hay cởi bỏ phần che đầu để nhìn thấy tóc hay tai trong hình bằng lái hay
căn cước không?
Không. Các tiêu chuẩn qui định REAL ID cho hình chụp kỹ thuật số nhận thức rằng một số cá
nhân có thể đeo khăn trùm đầu cho tín ngưỡng hay các lý do khác. Tuy nhiên, những tấm khăn
che phủ không được che khuất các nét mặt của nguyên đơn hay tạo ra cái bóng. Cho các mục
đích của bức ảnh, khuôn mặt phải được nhìn thấy rõ ràng từ chân tóc đến cằm và hai tai thẳng
về phía trước, và không có bóng. Quy định REAL ID không bắt buộc nhìn thấy cả đầu hay cả hai
tai.

Tiểu bang tuân thủ
CÂU HỎI: Tiểu bang có thể tìm thông tin về Đạo Luật REAL ID và các điều lệ ở đâu?
Trả lời. Các kết nối đến luật REAL ID và các quy định, cùng với các văn bản hỗ trợ, có thể tìm
thấy được trên trang nhà Bộ Nội An (www.dhs.gov/secure-drivers-license-documentation ).
Quý vị cũng có thể liên lạc với Bộ Nội An tại REALID@HQ.DHS.Gov.

CÂU HỎI: Thông tin nào tiểu bang cần nộp cho Bộ Nội An để có Quyết Định về
Tuân Thủ của Bộ Nội An?
Trả lời. Quy định REAL ID (Tiêu đề 6 Luật Liên Bang phần 37, phụ mục E) rõ ràng từng chi tiết
thông tin tiểu bang phải nộp cho Bộ Nội An để nhận một Quyết Định về Tuân Thủ của Bộ Nội
An.

CÂU HỎI: Tiểu bang đang tìm Quyết Định về Tuân Thủ của Bộ Nội An gửi tập hồ sơ
chứng nhận của nó đi đâu?
Bộ Nội An đề nghị rằng các khu vực pháp lý nộp cả hai một bản sao thật và một bản sao điện tử.
Địa chỉ: 245 Murray Lane, SW; Điểm dừng 0460; NAC 17-02-208-03; Washington, DC 20528

Email: REALID@HQ.DHS.Gov.

CÂU HỎI: Bộ Nội An cứu xét tập hồ sơ chứng nhận của tiểu bang như thế nào?
Trả lời. Bộ Nội An sẽ duyệt xét thông tin tiểu bang gửi đến và có thể sẽ làm các cuộc phỏng vấn
với nhân viên tiểu bang và tiến hành kiểm toán hay kiểm tra tại chỗ nếu cần. Trong vài trường
hợp Bộ Nội An có thể đưa ra một Quyết Định Sơ Khởi về Sự Không Tuân Thủ và nhận dạng các
thiếu xót trong chương trình của tiểu bang cho việc cấp REAL ID. Tiểu bang sẽ được cho thời
gian để sửa chữa bất cứ sự thiếu sót nào đã được Bộ Nội An đưa ra. Một khi Bộ Nội An quyết
định rằng tiểu bang hội đủ hoàn toàn các đòi hỏi của Đạo Luật và thực hiện quy định, Bộ Nội An
sẽ ấn hành một Quyết Định Cuối Cùng về Tuân Thủ cho tiểu bang.

CÂU HỎI: Các khu vực có quyền tài phán hội đủ các tiêu chuẩn của REAL ID có thể
tiếp tục cấp bằng lái và căn cước không theo tiêu chuẩn không?
Trả lời. Có. REAL ID cho phép các khu vực có quyền tài phán cấp căn cước và bằng lái không
theo tiêu chuẩn với các đòi hỏi của Đạo Luật. Các bằng lái và căn cước này, tuy vậy, phải ghi rõ
ràng trên mặt của nó và ở khu vực đọc được khi qua máy là thẻ không được chấp nhận cho các
mục đích chính thức.

CÂU HỎI: Nếu tiểu bang của tôi ấn hành Enhanced Driver’s Licenses, như vậy có
đủ cho tiểu bang tôi thành tuân thủ REAL ID?
Trả lời. Enhanced Driver’s Licenses (Bằng lái xe sử dụng khi du lịch bằng đường biển hay đường
bộ theo Công Ước Du Lịch Tây Bán Cầu) (EDL) của tiểu bang được chấp nhận như là giấy tờ
được chấp nhận để đi qua biên giới của Bộ Nội An (DHS) theo Công Ước Du Lịch Tây Bán Cầu
(Western Hemisphere Travel Initiative) (WHTI) được chấp thuận cho các mục đích liên quan đến
Liên Bang (như lên máy bay thương mại, vào cơ sở Liên Bang, hay vào một nhà máy năng lượng
nguyên tử). Tuy nhiên, sự hiện hữu của một EDL không đủ để xem rằng tiểu bang nói chung
tuân thủ cho mục đích của việc quyết định xem cơ quan Liên Bang có chịu chấp nhận một bằng
lái thông thường của tiểu bang cho các mục đích chính thức. Chẳng hạn như, một cơ quan Liên
Bang sẽ chấp nhận một EDL do tiểu bang ấn hành nhưng sẽ không thể chấp nhận một bằng lái
thông thường từ cùng tiểu bang đó.

CÂU HỎI: Tại sao Bộ Nội An tái chứng nhận các tiểu bang đã được quyết định là
tuân thủ trước đó?

Trả lời. Bộ Nội An đưa ra quyết định một tiểu bang hội đủ các điều kiện tối thiểu của Đạo Luật
REAL ID dựa trên các giấy chứng nhận được tiểu bang gửi đi đến Bộ Trưởng Bộ Nội An. Quy
định REAL ID miêu tả các giấy chứng nhận này phải được làm như thế nào. Đặc biệt như, quy
định REAL ID đòi hỏi các tiểu bang tái chứng nhận lại tuân thủ của họ với Đạo Luật mỗi ba năm,
theo căn bản luân chuyển, như đã được quyết định bởi Bộ Nội An.

CÂU HỎI: Tại sao Bộ Nội An tái chứng nhận lại các tiểu bang tuân thủ vào lúc này?
Trả lời. Bộ Nội An ấn hành Quyết Định về Tuân Thủ đầu tiên cho các tiểu bang vào tháng Mười
Hai 2012. Vào lúc đó, các kỹ thuật chính cho việc xác minh thông tin nguyên đơn vẫn đang được
phát triển. Các kỹ thuật này từ đó đã được khai triển và Bộ Nội An có thể tái chứng nhận tất cả
các tiểu bang tuân thủ dựa trên một bộ tiêu chuẩn chung và các kỹ thuật có sẵn.

CÂU HỎI: Bộ Nội An sẽ tiến hành việc tái chứng nhận các tiểu bang tuân thủ như
thế nào?
Trả lời. Hai mươi ba tiểu bang đã nhận được Quyết Định về Tuân Thủ của Bộ Nội An từ 2012
cho đến 2014. Các tiểu bang này đáp ứng tiêu chuẩn cho việc tái chứng nhận. Bộ Nội An sẽ tái
chứng nhận hai mươi ba tiểu bang này trên căn bản luân chuyển. Vào khoảng năm tiểu bang sẽ
được tái chứng nhận mỗi lần. Khi Bộ Nội An hoàn tất việc xem xét tái chứng nhận cho từng tiểu
bang, một tiểu bang bổ xung sau đó sẽ được chọn để xem xét. Thủ tục này sẽ được hoàn tất khi
tất cả hai mươi ba tiểu bang đủ điều kiện đã được ấn hành Quyết Định về Tuân Thủ. Sau đó, Bộ
Nội An sẽ khởi động việc tái chứng nhận của các tiểu bang tuân thủ REAL ID mỗi ba năm.

CÂU HỎI: Công chúng sẽ bị tác động như thế nào bởi thủ tục tái chứng nhận?
Trả lời. Tiến trình tái chứng nhận không thay đổi tình trạng tuân thủ của các tiểu bang đang
xem xét. Việc tái chứng nhận sẽ không ảnh hưởng khả năng của cư dân các tiểu bang tuân thủ
khi sử dụng bằng lái REAL ID và căn cước của họ cho các mục đích chính thức. Nếu Bộ Nội An
thấy rằng một tiểu bang hiện giờ không hội đủ mọi tiêu chuẩn tối thiểu của Đạo Luật REAL ID và
quy định, khi đó Bộ Nội An sẽ làm việc chặt chẽ với tiểu bang để soạn thảo và thực hiện đầy đủ
chương trình hành động khắc phục nhằm đóng lại các lỗ hổng.

Gia hạn tiểu bang
CÂU HỎI: Gia hạn là gì?
Trả lời. Các cơ quan Liên Bang có thể không chấp nhận bằng lái và căn cước cấp bởi các tiểu
bang không đáp ứng yêu cầu của Đạo Luật REAL ID cho các mục đích chính thức. Tuy nhiên, Đạo

Luật ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An cho phép gia hạn thời gian nhằm đáp ứng yêu cầu REAL ID
đến các tiểu bang cung cấp biện minh đầy đủ cho việc không tuân thủ. Các cơ quan Liên Bang
có thể chấp nhận các bằng lái và căn cước cấp bởi các tiểu bang không tuân thủ đã được chấp
thuận cho gia hạn bởi Bộ Nội An cho các mục đích chính thức.

CÂU HỎI: Sự gia hạn sẽ kéo dài bao lâu?
Trả lời. Thời gian gia hạn sẽ được Bộ Trưởng tùy ý quyết định.
Câu hỏi: Tại sao đa số các tiểu bang nhận được gia hạn ít hơn 12 tháng?
Trả lời. Tất cả 56 tiểu bang/lãnh thổ sẽ cấp bằng lái/căn cước vào đầu năm 2019 trừ bốn tiểu
bang và sẽ không mất nguyên cả năm để đạt được sự tuân thủ hoàn toàn với tất cả yêu cầu
REAL ID.

CÂU HỎI: Chuyện gì xẩy ra khi gia hạn của tiểu bang hết hiệu lực?
Trả lời. Khi gia hạn của tiểu bang hết hiệu lực, tiểu bang là đối tượng cho việc bị cấm theo luật
định ngược lại chấp thuận của Liên Bang cho các mục đích Liên Bang của bằng lái và căn cước.
Tuy nhiên, Bộ Trưởng có thể chấp thuận cho các tiểu bang với một gia hạn hết hiệu lực một
"thời gian ân hạn" ngắn trước khi các cơ quan Liên Bang bắt đầu thi hành các hành động thực
thi REAL ID tại các nhà máy năng lực nguyên tử, cơ sở Liên Bang, kể cả các căn cứ quân sự, và
tại các phi trường thương mại. Các tiểu bang không được gia hạn là đối tượng cho việc Thực Thi
REAL ID vào ngày 22 tháng Một, 2019.

CÂU HỎI: Bộ Nội An sẽ quyết định như thế nào cho việc chấp thuận gia hạn đến
khu vực có quyền tài phán?
Trả lời. Bộ Nội An sẽ xem xét các yếu tố sau đây khi quyết định xem nếu tiểu bang đã cung cấp
biện minh đầy đủ cho việc không tuân thủ:
1. Nhân viên tiểu bang ở lãnh vực cao cấp nhất giám sát Cơ Quan Cấp Bằng Lái của tiểu bang đã
cam kết đáp ứng tiêu chuẩn của Đạo Luật REAL ID và khai triển thực hiện quy định không?
2. Tiểu bang có ghi vào hồ sơ: tình trạng của cả hai và các yêu cầu chưa được đáp ứng; các
chương trình và những thay đổi lớn lao nhằm đáp ứng cho các yêu cầu chưa được đáp ứng;
và ngày chỉ tiêu cho việc bắt đầu cấp các giấy tờ tuân thủ REAL ID;
3. Tiểu bang có tham gia vào các buổi xem xét quá trình định kỳ với Bộ Nội An về tình trạng các

yêu cầu chưa được đáp ứng không?

CÂU HỎI: Một gia hạn sẽ được tái gia hạn không?
Trả lời. Bộ Trưởng tùy nghi tái gia hạn cho các gia hạn với điều kiện tiểu bang đã cung cấp biện
minh đầy đủ cho việc tiếp tục không tuân thủ. Tái gia hạn không có tự động. Các gia hạn sẽ
được tái gia hạn chỉ khi tiểu bang chứng minh tiến trình đang tiếp tục trong việc đáp ứng tiêu
chuẩn REAL ID.

Tiểu bang thực hiện
CÂU HỎI: Vào lúc nào trong thủ tục làm đơn tiểu bang sẽ chụp hình nguyên đơn?
Trả lời. Các tiểu bang phải chụp hình nguyên đơn vào ngay lúc bắt đầu thủ tục cấp bằng lái khi
nguyên đơn nộp một đơn xin đã hoàn tất cho nhân viên Nha Lộ Vận (DMV) để tiến hành. Nếu
bất cứ lúc nào trong thời gian làm hồ sơ mà phát hiện ra lừa dối, Nha Lộ Vận phải làm mọi cố
gắng để chụp hình nguyên đơn mặc cho một đơn xin hoàn tất đã được nộp vào để tiến hành.

CÂU HỎI: Đạo Luật REAL ID có bắt nguyên đơn đội khăn cho lý do tín ngưỡng phải
thay đổi hay cởi bỏ phần che đầu để nhìn thấy tóc hay tai trong hình bằng lái xe
hay thẻ chứng minh lý lịch không?
Không. Các tiêu chuẩn về luật lệ cho hình kỹ thuật số nhận thức rằng một số cá nhân có thể đeo
khăn trùm đầu cho tín ngưỡng hay các lý do khác. Tuy nhiên, những tấm khăn che phủ không
được che khuất các nét mặt của nguyên đơn hay tạo ra cái bóng. Cho mục đích của bức ảnh,
khuôn mặt phải được nhìn thấy rõ ràng từ chân tóc đến cằm và tai thẳng về phía trước, và
không có bóng mờ. Điều lệ REAL ID không bắt buộc nhìn thấy cả đầu hay cả hai tai.

CÂU HỎI: Nguyên đơn có phải cung cấp văn bản của tất cả các tên trước đây nếu
tên trong các văn bản lý lịch gốc-chẳng hạn như; khai sanh- khác với tên pháp lý
hiện thời sẽ được ghi trong bằng lái hay căn cước mới sắp được cấp?
Trả lời. Nguyên đơn phải chứng minh cội nguồn của tên, chẳng hạn như, một kết nối giữa tên
trong văn bản gốc và tên yêu cầu trên văn bản được cấp. Các tiểu bang có thể chọn các loại văn
bản cá nhân phải trình ra như là bằng chứng cội nguồn này. Các cá nhân không phải cung cấp
một danh sách đầy đủ tất cả các tên mà họ có thể đã dùng trước đây.

CÂU HỎI: Các loại ngoại kiều nào sẽ hội đủ điều kiện cho một bằng lái theo tiêu
chuẩn đủ thời hạn?
Trả lời. Ngoại kiều được phép nhập cảnh cho thường trú tạm thời hay vĩnh viễn, ngoại kiều với
tình trạng thường trú nhân vĩnh viễn có điều kiện, ngoại kiều với hồ sơ tị nạn đã được chấp
thuận, và ngoại kiều nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách dân tị nạn là những người đủ điều kiện cho
một bằng lái hay căn cước đủ thời gian.

CÂU HỎI: Đôi khi một ngoại kiều có thể trình một văn bản trên mặt có ghi ngày
hết hạn và đã hết hạn rồi, tuy nhiên văn bản đã được gia hạn bởi Bộ Nội An và
phải được xem là chưa hết hạn. Tiểu bang có chấp nhận một văn bản dưới những
hoàn cảnh này không?
Trả lời. Cho đến giờ hoàn cảnh này được giới hạn đến các cá nhân đã nộp đơn cho và/hay đã
được chấp thuận Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời (TPS), những người có Mẫu I-766 Giấy Cho Phép
Làm Việc (EADs) là đối tượng cho một "gia hạn tự động" bởi Bộ Nội An. Bộ Nội An cho phép
"gia hạn tự động" - thường là sáu tháng - trong hoàn cảnh này thông qua một thông báo Đăng
Ký Liên Bang. Thông báo Đăng ký Liên Bang bao gồm thông tin về cách nhận dạng Giấy Cho
Phép Làm Việc đối tượng về gia hạn và cung cấp ngày hết hiệu lực mới cho các Giấy Cho Phép
Làm Việc này. Để biết thêm chi tiết về Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời, vào trang nhà của Sở Di Trú
và Quốc Tịch TPS webpage

CÂU HỎI: Một bằng lái "Tạm Thời" hay "Thời Gian Giới Hạn" có thể được gia hạn
từ xa không?
Trả lời. Không. Các bằng lái và căn cước tạm thời hay thời gian giới hạn phải được tái gia hạn
trực tiếp và sau khi trình bày và xác minh về bằng chứng văn bản có giá trị rằng tình trạng di trú
hợp pháp tạm thời vẫn còn hiệu lực hay cá nhân có tình trạng di trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

CÂU HỎI: Bằng lái "Tạm Thời" hay "Thời Gian Giới Hạn" sẽ được đánh dấu ra sao?
Trả lời. Các thẻ với thời gian giới hạn và tạm thời cần phải chỉ rõ ràng trên mặt và trong khu
vực đọc được qua máy rằng chúng là tạm thời và có ngày hết hạn.

CÂU HỎI: Mục đích cho một tiến trình ngoại lệ là gì?
Trả lời. Bộ Nội An nhận thức rằng mỗi khu vực tài phán là đặc biệt và cần có sự uyển chuyển
để đưa ra một tiến trình ngoại lệ phù hợp nhằm đáp ứng với các nhu cầu của từng cá nhân và
hoàn cảnh. Một tiến trình ngoại lệ giúp tiểu bang giải quyết các tình trạng khác biệt khi các cá

nhân, do các lý do ngoài sự kiểm soát của họ, không thể trình ra một hay nhiều văn bản chứng
minh lý lịch được đưa ra trong quy định. Chẳng hạn như, sau một thiên tai, do các lý do ngoài
sự kiểm soát của người đó, các văn bản cần thiết để thiết lập lý lịch và tình trạng hợp pháp có
thể không còn sẵn sàng hay có thể lấy được nữa. Trong các trường hợp đó, tiểu bang cần dựa
vào các văn bản thay thế để thiết lập lý lịch hay quốc tịch Hoa Kỳ của họ.

CÂU HỎI: Tiểu bang có phải thông báo Bộ Nội An khi họ thay đổi tiến trình ngoại
lệ?
Trả lời. Bộ Nội An hiểu rằng nhiều hoàn cảnh có thể cần đến sự phát triển hay thay đối với tiến
trình ngoại lệ của tiểu bang sau khi chứng nhận. Trong những trường hợp đó, tiểu bang chỉ cần
báo cáo với Bộ Nội An tiến trình mới hay thay đổi khi Bộ Nội An tiến hành việc tái chứng nhận
tuân thủ định kỳ.

CÂU HỎI: Tiểu bang có cần một phòng thí nghiệm độc lập đánh giá các đặc tính
an ninh thực thể của bằng lái xe hay căn cước không?
Trả lời. Không. Tiểu bang nên sử dụng nhiều cấp lớp đặc tính an ninh để phát hiện các thẻ giả,
và báo cáo đến Bộ Nội An trình bày khả năng về kiểu mẫu nhằm chống lại việc giả mạo và giấy
tờ giả. Tuy nhiên, không cần thiết để tiểu bang mướn một phòng thí nghiệm độc lập nhằm đánh
giá các văn bản hay sửa soạn một báo cáo.

CÂU HỎI: Tiểu bang phải đánh dấu bằng lái theo tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn
để người quẹt thẻ có thể dễ dàng phân biệt giữa bằng lái hay căn cước chấp nhận
và không chấp nhận như thế nào?
Trả lời. Trong khi Bộ Nội An đề nghị các tiểu bang chấp nhận một loại dấu kiểu mẫu chung
(được biết là "ngôi sao vàng"), theo Cẩm Nang Hướng Dẫn Kế Hoạch An Ninh, tiểu bang có thể
nộp cho Bộ Nội An xem xét và chấp thuận các phương thức thay thế của việc làm dấu để có sự
phân biệt rõ ràng một thẻ theo tiêu chuẩn từ một thẻ không theo tiêu chuẩn. Những phương
thức đó có thể bao gồm các sự khác biệt về mầu sắc, chữ viết, và/hay cách sắp xếp.

CÂU HỎI: Nguyên đơn có cần nộp lại lần nữa bất cứ văn bản nào mà cần phải có
vào lúc nộp đơn lần đầu khi xin tái gia hạn không?
Trả lời. Trừ những người đang có bằng lái hay căn cước ngắn hạn hay tạm thời, nguyên đơn
khi tái gia hạn bằng lái hay thẻ căn cước của họ không cần nộp lại các văn bản gốc lý lịch trừ khi
có thay đổi vật chất trong bất cứ thông tin về lý lịch cá nhân (PII) từ lần cấp trước.

CÂU HỎI: Cái gì sẽ được xem là thay đổi vật chất trong Thông Tin Lý Lịch Cá Nhân

(PII)?
Trả lời. Thay đổi vật chất bao gồm bất cứ thay đổi đến thông tin về lý lịch của cá nhân, đã
được định nghĩa trong các quy định bao gồm thông tin chứng minh lý lịch, ngày sanh, hay số an
sinh xã hội, cũng như thông tin hiện hữu trong cơ sở dữ liệu hay trong công nghệ đọc qua máy
của bằng lái hay căn cước. Tuy nhiên định nghĩa của thông tin về lý lịch, thay đổi vật chất không
bao gồm thay đổi địa chỉ nơi cư ngụ chính.

CÂU HỎI: Tiểu bang có thể cấp một thẻ trùng lặp REAL ID từ xa không?
Trả lời. Có. Tiểu bang có thể dùng các thủ tục từ xa để cấp lại một thẻ trùng lặp - một thẻ có
cùng thông tin và ngày hết hạn như thẻ gốc - miễn sao không có thay đổi vật chất với thông tin
về lý lịch của người có thẻ từ lần cấp trước và văn bản có cùng ngày hết hạn như thẻ gốc. Tiểu
bang có thể chọn tái xác minh Số An Sinh Xã Hội và tình trạng pháp lý của nguyên đơn khi ban
hành một bằng lái hay căn cước trùng lặp.

CÂU HỎI: Nếu tiểu bang đã sao chép các văn bản nguồn lý lịch, thông tin an ninh
xã hội, và chứng minh cư ngụ của cá nhân trước khi tuân thủ hoàn toàn, vậy cá
nhân có cần nộp lại các văn bản như thế khi nộp đơn xin bằng lái theo tiêu chuẩn
lần đầu không?
Trả lời. Bộ Nội An hiểu rằng một số tiểu bang hiện giờ đòi hỏi trình bày, xác minh, và giữ lại các
văn bản lý lịch gốc, thông tin an sinh xã hội, và chứng minh địa chỉ theo cách đáp ứng các tiêu
chuẩn quy định tối thiểu. Điều này cũng bao gồm đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu cho việc kiểm
tra lý lịch nhân viên, chứng nhận huấn luyện giả tạo, và an ninh thông tin và đòi hỏi lưu trữ.
Tiểu bang đã đáp ứng các tiêu chuẩn này không cần nguyên đơn nộp lại các văn bản nguồn lý
lịch khi nộp đơn lần đầu cho một văn bản theo tiêu chuẩn.

CÂU HỎI: New York, Vermont, Michigan, Minnesota và Washington hiện đang cấp
" Enhanced Driver Licenses " (EDLs) được chỉ định bởi Bộ Trưởng Nội An được
chấp nhận vào các cửa khẩu trên bộ hay hải cảng của Hoa Kỳ theo Western
Hemisphere Travel Initiative (Công Ước Du Lịch Tây Bán Cầu) (WHTI). Những EDLs
này có được chấp nhận cho các mục đích chính thức như lên máy bay thương mại
không?
Trả lời. Có. EDLs của tiểu bang được chỉ định là văn bản qua-biên giới được chấp nhận bởi Bộ
Nội An theo Công Ước Du Lịch Tây Bán Cầu được chấp thuận cho các mục đích liên bang chính
thức như lên máy bay thương mại hay vào các cơ sở liên bang.

