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Làm cách nào kiểm soát Bằng Lái Xe NSW 

trên điện thoại cầm tay với thẻ có nền sáng
 
Bằng Lái Xe NSW trên điện thoại cầm tay có nhiều chi tiết đặc 
thù nhằm xác nhận đây là thẻ thật và còn hiệu lực, nhờ đó giảm 
được nguy cơ mạo nhận danh tánh người khác. Người có bằng 
có thể chọn trưng bày Bằng Lái Xe của mình với nền sáng (được 
chọn sẵn) hoặc chuyển sang nền tối. 

Để bảo đảm mình đang xem những chi tiết của bằng lái xe còn 
hiệu lực, quý vị yêu cầu khách quệt xuống để cập nhật bằng lái 
xe của mình. 
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Biểu tượng của 
Chính Phủ NSW 

Lần cập nhật trước đây 

Quệt xuống để 
cập nhật chi tiết 

Mã số Tốc Ứng 
(QR code) hết hạn 
và tái khởi động 

Hình hoa Waratah 
di động khi 
điện thoại để nghiêng 

Di chuyển lên, 

xuống để xem thêm chi tiết
 

Hình thủy ấn giống hình 
trong bằng lái xe 

Địa chỉ chi tiết (muốn 
xem địa chỉ không cần 
di chuyển lên xuống) 

Để điện thoại nghiêng 

Lật điện thoại để xem 
hình nằm ngang 

Dưới 18 tuổi 

Những người dưới 18 sẽ có một ký 
hiệu bên cạnh ngày sinh của họ trên 
thẻ để giúp nhận diện nhanh chóng. 

Bằng lái bị treo 

Sẽ được biểu hiệu bằng một bảng cố 
định nằm trên đầu của màn hình nêu 
rõ tình trạng của bằng lái. 

Bằng lái hết hạn 

Sẽ cho một bảng cố định nằm trên 
đầu của màn hình nêu rõ tình trạng. 

Những bảng chỉ tình trạng 

Luôn nằm cố định trên đầu của màn 
hình và không thể dấu được khi di 
chuyển lên hay xuống. 

Những điểm quan trọng cần nhớ 

Tránh đừng đụng đến điện thoại cầm tay 
của khách. Nếu khi xem thấy khó khăn, 
nên yêu cầu khách điều chỉnh điện thoại 
để việc kiểm soát được dễ dàng hơn. 

Nếu có những quan tâm về Bằng Lái Xe 
trên điện thoại cầm tay, nên làm theo 
hướng dẫn trong chính sách liên quan 
đến ngành hay tổ chức của mình. 
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Cần biết thêm chi tiết xin đến:  
service.nsw.gov.au/digital-driver-licence 
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Làm cách nào kiểm soát Bằng Lái Xe NSW 
trên điện thoại cầm tay với thẻ có 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 Bằng 
Lái Xe NSW dùng Mã Số Tốc Ứng (QR Code). 
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Biểu tượng của 
Chính Phủ NSW 

Lần cập nhật trước đây 

Quệt xuống để 
cập nhật chi tiết 

Mã số Tốc Ứng 
(QR code) hết hạn 
và tái khởi động 

Hình hoa Waratah 
di động khi 
điện thoại để nghiêng 

Di chuyển lên, 

xuống để xem thêm chi tiết
 

Hình thủy ấn giống 
hình trong bằng lái xe 

Địa chỉ chi tiết (muốn 
xem địa chỉ không cần 
di chuyển lên xuống) 

Để điện thoại nghiêng 

Lật điện thoại để xem 
hình nằm ngang 

Dưới 18 tuổi 
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Under 18

CONDITIONS 

Under 18 

Những người dưới 18 sẽ có một ký 
hiệu bên cạnh ngày sinh của họ trên 
thẻ để giúp nhận diện nhanh chóng. 

Bằng lái bị treo 

Sẽ được biểu hiệu bằng một bảng cố 
định nằm trên đầu của màn hình nêu 
rõ tình trạng của bằng lái. 

Bằng lái hết hạn 

Sẽ cho một bảng cố định nằm trên 
đầu của màn hình nêu rõ tình trạng. 

Những bảng chỉ tình trạng 

Steve 
CITIZEN

NSW Driver LicenceNSW Driver Licence

Suspended C class. More info 

Luôn nằm cố định trên đầu của màn 
hình và không thể dấu được khi di 
chuyển lên hay xuống. 

Những điểm quan trọng cần nhớ 

Tránh đừng đụng đến điện thoại cầm tay 
của khách. Nếu khi xem thấy khó khăn, 
nên yêu cầu khách điều chỉnh điện thoại 
để việc kiểm soát được dễ dàng hơn. 

Nếu có những quan tâm về Bằng Lái Xe 
trên điện thoại cầm tay, nên làm theo 
hướng dẫn trong chính sách liên quan 
đến ngành hay tổ chức của mình. 
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Cần biết thêm chi tiết xin đến:  
service.nsw.gov.au/digital-driver-licence 

Refreshed 2 Feb 2021 02:27pm

Steve 
CITIZEN

Suspended C class. More info

Expired C class. Renew now




