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Yêu Cầu và Hướng Dẫn Lấy Dấu Vân Tay 
 
Tất cả những người được cấp phép quan tâm đến việc nộp đơn xin Giấy Phép Dịch Vụ Cá Nhân 
(PSP) phải nộp một bộ dấu vân tay đầy đủ và hoàn chỉnh của mình để sử dụng cho việc kiểm tra lý 
lịch tội phạm thông qua Bộ Tư Pháp California (DOJ) (Bộ Luật Quy Định California § 965.2).  Đương 
đơn có thể bị từ chối cấp PSP do bất kỳ căn cứ áp dụng nào được quy định trong Bộ Luật Kinh 
Doanh Và Nghề Nghiệp § 475. 
 
Dấu vân tay phải được nộp cho DOJ thông qua Live Scan.  Live Scan là một hệ thống dùng để gửi 
dấu vân tay điện tử và sau đó tự động kiểm tra hồ sơ.  
 
HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU ĐƠN "YÊU CẦU DỊCH VỤ LIVE SCAN”: 
 
BƯỚC 1 – HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN YÊU CẦU DỊCH VỤ LIVE SCAN (BCIA 8016).  
 
Để đảm bảo việc xử lý nhanh chóng và chính xác, Hội Đồng khuyến nghị quý vị nên hoàn thành mẫu 
đơn điện tử Live Scan trên máy tính. 
 
• Để thuận tiện, Hội Đồng đã điền trước các mục sau đây: ORI, Kiểu Đương Đơn Được Phép, Loại 

Giấy Phép/Chứng Nhận/Cấp Phép HOẶC Chức Vụ Làm Việc, Cơ Quan Được Ủy Quyền Nhận 
Thông Tin Lý Lịch Tội Phạm, Mã Thư Tín, Địa Chỉ Đường Phố, Thành Phố, Tiểu Bang, và Mã Zip.  
Hãy giữ nguyên các mục này – không thay đổi bất cứ thứ gì. 

• Tên Liên Lạc: Để trống mục này. 
• Số Điện Thoại Liên Lạc: Để trống mục này. 
• Tên Đương Đơn: Nhập Họ, Tên và Tên Đệm của quý vị. Không sử dụng tên viết tắt hoặc viết tắt 

các chữ đầu của họ tên. Tên này phải giống y hệt tên mà quý vị sẽ cung cấp trên đơn PSP. 
• Tên khác: Nhập tất cả các tên khác mà quý vị đã sử dụng, bao gồm cả tên thời con gái. Nếu 

không có tên khác thì để trống mục này. 
• Số Giấy Phép Lái Xe Nhập Số Giấy Phép Lái Xe của quý vị, bao gồm cả Tiểu Bang. 
• Ngày Sinh: Nhập ngày sinh của quý vị (tháng/ngày/năm). Ngày sinh này phải giống y hệt ngày 

sinh mà quý vị sẽ cung cấp trên đơn PSP. 
• Giới tính: chọn Nam hay Nữ. 
• Chiều cao: Nhập chiều cao của quý vị tính theo feet và inch. 
• Cân nặng: Nhập cân nặng của quý vị tính theo pound. 
• Màu mắt: Nhập màu mắt của quý vị. 
• Màu tóc: Nhập màu tóc của quý vị. 
• Số Hóa Đơn: Để trống mục này. 
• Nơi sinh: Nhập nơi sinh của quý vị (Thành phố và Tiểu bang, hoặc Quốc gia). 
• Số An Sinh Xã Hội: Nhập Số An Sinh Xã Hội của quý vị.  Số này phải giống y hệt SSN mà quý vị 

sẽ cung cấp trên đơn PSP. 
• Nội dung khác. Số (Number): Để trống mục này. 
• Địa Chỉ Nhà, Thành Phố, Tiểu Bang và Mã Zip: Nhập thông tin địa chỉ nhà của quý vị vào các mục 

áp dụng. 
• Ký và ghi ngày vào mẫu đơn. 
 

CƠ QUAN KINH DOANH, DỊCH VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ NHÀ Ở ● GAVIN NEWSOM, THỐNG ĐỐC    
SỞ NỘI VỤ TIÊU DÙNG ● HỘI ĐỒNG NGHỀ LÀM TÓC VÀ TRANG ĐIỂM 
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260 
Điện thoại: (800) 952-5210   Email: barbercosmo@dca.ca.gov   
Website: www.barbercosmo.ca.gov  

https://barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/live_scan.pdf
mailto:barbercosmo@dca.ca.gov
http://www.barbercosmo.ca.gov/
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BƯỚC 2 - XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM LIVE SCAN GẦN NHẤT: Quý vị có thể xác định địa điểm Live Scan 
gần nhất bằng cách truy cập trang web của Tổng Chưởng Lý California tại 
https://oag.ca.gov/fingerprints/locations. Mục địa điểm cho phép quý vị tìm kiếm theo quận và giúp 
người dùng biết được mức lệ phí của địa điểm Nhà Điều Hành Live Scan, các phương thức thanh 
toán được chấp nhận và thông tin liên hệ. 

 
BƯỚC 3 - ĐẾN ĐỊA ĐIỂM LIVE SCAN GẦN NHẤT: Khi đã hoàn thành mẫu đơn Live Scan, quý vị 
hãy đến một địa điểm Live Scan và thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng. Đương đơn chịu trách 
nhiệm thanh toán mọi khoản lệ phí Live Scan tại thời điểm cung cấp dịch vụ. Nhà Điều Hành Live 
Scan sẽ gửi dấu vân tay bằng điện tử của quý vị đến DOJ, sau đó viết số Nhận Dạng Giao Dịch Tự 
Động (ATI) vào khoảng trống ở phần cuối của mẫu đơn. Quý vị hãy ghi lại số ATI của mình để lưu hồ 
sơ. 
 
BƯỚC 4 - NỘP ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP DỊCH VỤ CÁ NHÂN CHO HỘI ĐỒNG: Khi quý vị đã gửi 
yêu cầu Live Scan, quý vi có thể nộp đơn xin PSP và thanh toán lệ phí trực tuyến thông qua hệ thống 
trực tuyến BreEZE tại https://www.breeze.ca.gov/.  Hội Đồng sẽ xem xét đơn và xác minh thông tin 
của quý vị với Live Scan. 
 
Lưu ý: Sau khi hoàn thành Live Scan, quý vị có thể kiểm tra tình trạng đơn bằng cách truy cập 
https://applicantstatus.doj.ca.gov/. Xin lưu ý, để kiểm tra tình trạng đơn quý vị phải có số ATI và ngày 
sinh. 

https://oag.ca.gov/fingerprints/locations
https://www.breeze.ca.gov/
https://applicantstatus.doj.ca.gov/
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