Làm thế nào để thay thế
những giấy tờ quan trọng

Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Làm thế nào để tôi có thể thay thế:
Bằng lái xe
• Tại mặt: Đến chỗ phục vụ DMV. Đăng ký một ngày
hẹn tại www.dmv.ca.gov
• Trên mạng web: Đăng ký một thẻ thay thế tại
www.edl.dmv.ca.gov/apply

Thẻ an sinh xã hội (Social Security)
• Trên mạng web: Tạo một tài khoản (miễn phí) và
đăng ký tại www.ssa.gov/myaccount
• Tại mặt:: Đến chỗ phục vụ An Sinh Xa Hội (Social
Security). Quý vị sẽ cần bằng chứng danh tính. Để
tìm văn phòng địa phương, gọi 1-800-772-1213 hay
đến https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
• Điện thoại: Để biết thêm chi tiết, gọi An Sinh Xa
Hội tại 1-800-772-1213.

Thẻ EBT (CalFresh/Tem Thực Phẩm)
• Điện thoại: Gọi CalFresh sở phục vụ khách tại
877-328-9677
• Trên mạng web: Đăng ký một thẻ thay thế tại
www.ebt.ca.gov/caebtclient/lostcard.jsp

Thẻ Debit
• Điện thoại: gọi ngân hàng địa phương của quý vị.
Nếu quý vị không biết làm cách nào để liên lạc ngân
hàng, gọi 1-877-275-3342 để biết thông tin liên lạc
của ngân hàng quý vị.
• Nếu quý vị để đồ trong hộp an toàn tại ngân hàng,
quý vị nên gọi ngân hàng để bảo đảm cái hộp của
quý vị được an toàn.

Chi phiếu lạc mất
Gọi ngân hàng để báo chi phiếu bị thất lạc và yêu
cầu cho chi phiếu thay thế.

Thẻ tín dùng
Gọi ngân hàng hay công ty thẻ tín dụng cấp thẻ.
Những công ty thẻ tín dụng chủ yếu:
American Express: 1-800-528-9800,
americanexpress.com
Discover: 1-800-347-2683, discover.com
MasterCard: 1-800-627-8372, mastercard.us VISA:
1-800-847-2911, usa.visa.com
Cho dù quý vị không cần một thẻ thay thế, quý vị
nên cho ngân hàng biết quý vị bị ảnh hưởng bởi đại
dịch. Rất nhiều ngân hàng và công ty thẻ tín dụng sẽ
từ bỏ một số phí và thanh toán cho những nạn nhân
đại dịch.

Hôn nhân/ Khai tử/ Khai sinh
Tiểu bang California
Điện thoại: gọi Bộ phận y tế công cộng tại
916-445-2684.
Trên mạng: Đặt mua một bảng chứng trên mạng tại
www.vitalchek.com
Ở ngoài tiểu bang California
Đến Trung tâm thống kê y tế quốc gia tại
www.cdc.gov/nchs/w2w.htm.

Những thứ nào có thể làm bằng
chứng danh tính?
• Hộ chiếu
• Thẻ chứng minh quân đội
• Thẻ chứng minh đi làm
• Hồ sơ nhận nuôi
• Thẻ học sinh
• Bảo hiểm nhân thọ hợp đồng
• Hồ sơ hôn nhân hay ly hôn
• Thẻ bảo hiểm sức khỏe (không thẻ Medicare)
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