Những Thay đổi trong Chương trình Gia hạn cho Người lái xe Cao tuổi
Chương trình người lái xe cao tuổi của Ontario được thực hiện nhằm mục đích tiếp tục cho phép người
cao tuổi lái xe khi họ vẫn có thể làm điều này một cách an toàn.
Khi người lái xe bước sang tuổi 80, cứ mỗi hai năm một lần, họ phải:
1. Làm bài kiểm tra thị lực
2. Đi xét lại hồ sơ lái xe
3. Tham dự một buổi đào tạo theo nhóm
4. Làm bài kiểm tra lý thuyết
5. Nếu cần, thực hành lái xe trên đường.
Cần khoảng ba tiếng rưỡi để hoàn thành quy trình này. Chi phí để người lái xe cao tuổi gia hạn giấy phép
của họ bằng hai phần năm chi phí gia hạn trong năm năm và không phải trả thêm chi phí nào khác cho
quy trình nêu trên.
Bộ Giao thông Vận tải (MTO) đã và đang xem xét chương trình này nhằm bảo đảm hầu hết các công cụ
mà chương trình sử dụng đều hiện đại và sẵn có, giúp nâng cao tính an toàn khi chạy xe trên đường và
xác định hiệu quả người lái xe cao tuổi nào không thể lái xe an toàn được nữa.
Qua xem xét, chúng tôi thấy rằng có một cách tốt hơn, ít căng thẳng hơn để đưa ra quyết định này. Kể
từ ngày 21 tháng 4 năm 2014, người lái xe cao tuổi nào có nhu cầu gia hạn giấy phép sẽ phải:
1. Làm bài kiểm tra thị lực
2. Đi xét lại hồ sơ lái xe
3. Tham dự một buổi đào tạo theo nhóm ngắn hơn trước
4. Hoàn thành hai bài tập kiểm tra sàng lọc ngắn tại lớp và không phải trên máy tính
5. Nếu cần, thực hành lái xe trên đường.
Cần khoảng 90 phút để thực hiện quy trình này. Người lái xe cao tuổi sẽ không cần phải chuẩn bị cho bài
kiểm tra lý thuyết nữa.
Xin lưu ý rằng quy trình mới này vẫn là chương trình gia hạn. Chúng tôi sẽ không rút các giấy phép hiện
hữu và các giấy phép đang có hiệu lực nhưng bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi giấy phép
của bạn được gia hạn.
Nếu quý vị có thắc mắc gì về chương trình mới này, vui lòng truy cập Ontario.ca/seniordriver hoặc gọi số
1-800-396-4233 hoặc GTA: 416-235-3579.
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