
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

  
    

 
 

 

 
 
 

 

Làm cách nào kiểm soát 
Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số NSW với nền sáng 
Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số có nhiều điểm đặc trưng để chứng 
thực thẻ đích thực và đang hiện hành. Người mang thẻ có thể 
lựa chọn trưng bày Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số của mình với 
nền sáng (đã được chọn sẵn) hay chuyển sang nền tối. 

Để bảo đảm quý vị đang xem các thông tin hiện hành nhất 
của thẻ căn cước, hãy yêu cầu khách hàng vuốt xuống để 
cập nhật thông tin của Thẻ Căn Cước Thuật Số của họ. 
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Ảnh hoạt hình biểu 
tượng Chính Phủ NSW 

Lần cập nhật trước đây 

Vuốt xuống để cập 
nhật thông tin 

Mã số tốc ứng 
(QR code) đã hết hạn 
và tái khởi động 

Ảnh hoa Waratah ba 
chiều di chuyển khi điện 
thoại ở thế nghiêng 

Cuộn lên xuống 
để xem thêm 

Hình thủy ấn giống hình 
chụp trên thẻ Căn Cước 

Chi tiết địa chỉ 
(cuộn lên xuống 
không luôn luôn cần 
thiết để xem địa chỉ) 

Dưới 18 tuổi 

Những người dưới 18 tuổi sẽ có một 
ký hiệu hiện ra bên cạnh ngày sinh để 
việc nhận diện được nhanh chóng. 

Thẻ Căn Cước đã quá hạn 

Nếu thẻ căn cước đã hết hiệu lực 
hoặc có một tình trạng không truy 
cập được thì khách hàng sẽ nhìn thấy 
những bước kế tiếp họ cần phải làm. 

Thông tin quan trọng 

Tránh cầm và điều khiển điện thoại 
của khách hàng. Nếu quý vị gặp 
khó khăn xem màn hình thì hãy yêu 
cầu khách hàng điều chỉnh điện 
thoại để dễ dàng kiểm tra hơn. 

Nếu quý vị có quan tâm chi về 
Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số NSW 
thì hãy làm theo chánh sách của 
ngành hoặc cơ quan của quý vị. 
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Để có thêm thông tin hãy truy cập trang mạng 
service.nsw.gov.au và tìm ‘Digital Photo Card’ 
(Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số) 



CARD NUMBER
00 132 682 847

123 Federation Street,
Suburbsville,
NSW 2750

ADDRESS

DATE OF BIRTH

12 May 2023
EXPIRY

132842687
PC NUMBER

Jessica
CITIZEN

Refreshed 
2 Feb 2021

02:27pm

NSW Photo Card

10 Feb 2004

Your Photo Card can’t be 
displayed.

It may have expired or a status change 
may have occured.

To get a new Photo Card, visit a service 
centre    . For more information see the 
Service NSW website     or call 13 77 88.
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Làm cách nào kiểm soát 
Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số NSW với nền tối 
Nền tối thường được dùng vào ban đêm hay khi ánh sáng 
yếu để giảm việc vận dụng mắt nhiều và làm cho việc nhìn 
màn hình dễ dàng hơn. 

Lựa chọn này bảo đảm cho người có nhiệm vụ kiểm soát thực 
hiện công việc nhanh chóng và an toàn khi kiểm soát thẻ 
căn cước kỹ thuật số NSW dùng Mã Số Tốc Ứng (QR Code). 
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Ảnh hoạt hình biểu 
tượng Chính Phủ NSW 

Lần cập nhật trước đây 

Vuốt xuống để cập 
nhật thông tin 

Mã số tốc ứng 
(QR code) đã hết hạn 
và tái khởi động 

Ảnh hoa Waratah ba 
chiều di chuyển khi điện 
thoại ở thế nghiêng 

Cuộn lên xuống 
để xem thêm 

Hình thủy ấn giống hình 
chụp trên thẻ Căn Cước 

Chi tiết địa chỉ 
(cuộn lên xuống 
không luôn luôn cần 
thiết để xem địa chỉ) 

Dưới 18 tuổi 

Những người dưới 18 tuổi sẽ có một 
ký hiệu hiện ra bên cạnh ngày sinh để 
việc nhận diện được nhanh chóng. 

CARD NUMBER
00 132 682 847

123 Federation Street,
Suburbsville,
NSW 2750

ADDRESS

DATE OF BIRTH

12 May 2023
EXPIRY

132842687
PC NUMBER

Jessica
CITIZEN

Refreshed 
2 Feb 2021

02:27pm

NSW Photo Card

10 Feb 2004 Under 18Under 18 

Thẻ Căn Cước đã quá hạn 

Nếu thẻ căn cước đã hết hiệu lực 
hoặc có một tình trạng không truy 
cập được thì khách hàng sẽ nhìn thấy 
những bước kế tiếp họ cần phải làm. 

Your Photo Card can’t be 
displayed.

It may have expired or a status change 
may have occured.

To get a new Photo Card, visit a service 
centre    . For more information see the 
Service NSW website     or call 13 77 88.

2:27

Photo Card unavailablePhoto Card unavailable 

Thông tin quan trọng 

Tránh cầm và điều khiển điện thoại 
của khách hàng. Nếu quý vị gặp 
khó khăn xem màn hình thì hãy yêu 
cầu khách hàng điều chỉnh điện 
thoại để dễ dàng kiểm tra hơn. 

Nếu quý vị có quan tâm chi về 
Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số NSW 
thì hãy làm theo chánh sách của 
ngành hoặc cơ quan của quý vị. 
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Để có thêm thông tin hãy truy cập trang mạng 
service.nsw.gov.au và tìm ‘Digital Photo Card’ 
(Thẻ Căn Cước Kỹ Thuật Số) 


