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GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA 
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES  

ለተወሰኑ ጉዳዮች የሚያገለግል መታወቅያ የሚጠይቁ አመልካቾች  

ማቅረብ ያለባቸው የሚያስፈልጉ እና ተቀባይነት ያላቸው የመታወቅያ ማስረጃ ሰነዶች  

ለማረጋገጫ ወይም ለማስረጃ የሚቀርቡ ተቀባይነት ያላቸው ሰነዶች በሙሉ የሚሰሩ (ወቅታቂ እና ቀናቸው ያልተቃጠሉ) መሆን አለባቸው እና ያንኑ ስም ማሳየት አለበት። የ CSOSA/DOC ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰነድ ከአንድ ክፍል በላይ ማሟላት   

ስም እና የትውልድ ቀን ቢያንስ አንድ (1) ሰነድ 
ያቅርቡ  

ወቅታዊ(ባሁኑ ሰአት ያለው) አድራሻ ሁለት (2) ሰነዶችን ያቅርቡ   የ6-ወር ነዋሪነት ሁለት (2) ሰነዶችን ያቅርቡ   የስም ለውጥ አንድ (1) ሰነድ ያቅርቡ  

አመልካች፣ ከታች ከተዘርዘሩት ውስጥ አንድ 

(1) ዋናው የመረጃው ምንጭ(primary 

source) የሆነ ሰነድ ወይም ሁለት (2) 

የሁለተኛ ደረጃ(secondary source) ማስረጃ 

ሰነድ ማቅረብ አለባቸው።  

የሚቀርቡት ሰነዶች የአመልካችን ስም እና ወቅታዊ አድራሻ ማሳየት አለባቸው።  
 

ከዚህ ክፍል የሚመረጥ ሰነድ ላይ ያለ ቀን፣ ማመልከቻ ካስገቡበት ቀን 

አንስቶ ወደ ሃላ ሲቆጠር ቢያንስ ስድስት (6) ወራት መሆን አለበት፣ 

በተጨማሪ ትክከል የሆነ የዲሲ አድራሻ ያለበት መሆን አለበት።  

የአመልካቹ ስም በፓስፖርት ወይም በቆንስል 

ወረቀት(ካረድ) ላይ ካለው ስም የተለየ ከሆነ፣ 

ሁለቱም ስሞች ለማገናኘት ከታች ከተዘረዘሩት 

መካከል አንድ ማስረጃ ሰነድ ማቅረብ አለቦት።  

ዋነኛ የመረጃው  ምንጭ ሰነዶች 

(Primary Source Documents): 

ቀኑ ያልተቃጠለ ፓስፖርት  
 

የቆንስል ወረቀት(ካርድ) 
 

የዩ.ኤስ. የልደት የምስክር ወረቀት

(በርዝ ሰርተፍኬት)  ወይም   በስቴት     

ኦፊስ ኦፍ ቫይታል ስታትስቲክስ 

(State Office of  Vital Statistics) 

ስር  የተመዘገበ የልደት የምስክር 

ወረቀት (ዋናው ወይም የተረጋገጠ

(ሰርትፋይድ) ቅጂ (ኮፒ)) 
 

**ማመልከቻ ካስገቡበት ቀን አንስቶ 

ወደ ሃላ ባሉ 

በ60 ቀናት ውስጥ ከፍርድ ቤት 

አገልግሎቶች እና የጥፋተኞች 

ተቆጣጣሪ (ሲኤስኦኤስኤ)(Court 

Services and Offender Supervi-

sion (CSOSA)) ወይም ከዲሲ 

የማረሚያ ቤተች ዲፓርትመንት (DC 

Department of Corrections) 

የተሰጠ በዲኤምቪ (DMV) የጸደቀ 

ፎቶግራፍ ያለው ማስረጃ ሰነድ 

(መታወቅያ ወረቀት ብቻ)። 

 

ሁለተኛ ደረጃ ማስረጃ ሰነዶች 

(Secondary Source Docu-

ments): 

የውጭ አገር የልደት የምስክር ወረቀት

(በርዝ ሰርተፍኬት) (ዋናው ወይም 

የተረጋገጠ ቅጂ)  
 

ቀኑ ያለተቃጠለ የውጪ አገር  የመንጃ 

ፈቃድ ወይም የመታወቅያ ወረቀት  
 

ቀኑ ያልተቃጠለ የዩናይትድ ስቴትስ 

የጦር ሀይል ወይም የጥገኛ  መታወቂያ 

ወረቀት 
 

የተረጋገጡ(ሰርትፋይድ) የትምህርት ቤት 

ማስረጃ ወረቀቶች    

ባለፈው 60 ቀናት ውስጥ የታተመ(የተሰጠ) የመጠቀሚያ(ዩቲሊቲ) 

መክፈያ(ቢል) (ውሀ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ዘይት ወይም ኬብል) 

(የማስቆረጫ ማሳሰቢያዎች/ቢል ተቀባይነት የላቸውም) 
 

ባለፈው 60 ቀናት ውስጥ የታተመ(የተሰጠ) የስልክ መክፈያ(የእጅ 

ስልክ፣ ገመድ አልባ፣ ወይም የፔጀር መክፈያ(ቢል) ተቀባይነት አለው)

(የማስቆረጫ ማሳሰቢያዎች/ቢሎች ተቀባይነት የላቸውም) 
 

ባለፈው 60 ቀናት ውስጥ የታተመ(የተሰጠ) የባለቤትነት ደብተር(ዲድ) 

ሞርጌጅ ወይም የስምምነት ውል(ሴትልመንት አግሪመንት) 
 

አመልካች እንደ ሊዚ፣ የተፈቀደለት ነዋሪ፣ ወይም ተከራይ ሆኖ 

የተመዘገበበት ቀኑ ያልተቃጠለ ሊዝ ወይም የኪራይ ስምምነት ሰነድ 

(ቅጂ(ፎቶኮፒ)ሊሆን ይችላል) 
 

ቀኑ ካልተቀጠለ ዋናው ሊዝ ጋር የተያያዘ ማረጋገጫውን የሚያቀርበው 

ሰው እንደ የተከራይ-ተከራይ ሆኖ ያለበት ቀኑ ያልተቃጠለ የተከራይ 

ተከራይ ውል   
 

ባለፈው 12 ወራት ውስጥ የታተመ(የተሰጠ) የዲሲ የንብረት ግብር 

ክፍያ 
 

ስም እና አድራሻ ያለበት ያልተቃጠለ የቤት ባለቤት ወይም የተከራይ 

የኢንሹራንስ ፖሊሲ 
 

**ባለፈው 60 ቀናት ውስጥ የታተመ ከፍርድ ቤት አገልግሎቶች እና 

የጥፋተኛ ተቆጣጣሪ(CSOSA) ወይም ከዲሲ ማረሚያ ቤት ዲፓርትመንት 

የተሰጠ በዲኤምቪ (DMV) የጸደቀ ስምና የዲሲ ነዋሪተትን የሚያረጋግጥ 

ፎቶግራፍ ያለው ደብደቤ(መታወቂያ ወረቀት ብቻ) 
 

**እቤት ውስጥ በሚኖሩ ወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት የተፈረመ እድሚያቸው ከ 

21 አመት በታች ለሆኑ የዲሲ ዲኤምቪ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ (DC 

DMV Proof of Residency Certification Form For Residents Under 

Age 21) እና ቀኑ ያልተቃጠለበት የወላጅ/አሳዳጊ የዲሲ የመንጃ ፈቃድ 

ወይም የዲሲ መታወቂያ ወረቀት ኮፒ  እና 2  በወላጅ/አሳዳጊ ስም የሆነ 

የነዋሪነት ማረጋገጫ ሰነዶች (ማለትም፣ የመጠቀሚያ(ዩቲሊቲ) ክፍያ፣ 

የስልክ ክፍያ፣ ወዘተ) 

**ከውጭ አገር ለመጡ ሞግዚት( Au Pair) የዲሲ ዲኤምቪ የነዋሪነት 

ማረጋገጫ 
 

ባለፈው ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ የባንክ/ክሬዲት ካርድ/

ኢንቨስትመንት ደብተር ዝርዝር (ስቴትመንት) 

የይፋ(ኦፊሻል) ፖስታ - ባለፈው ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ ከዲሲ ዲኤምቪ 

ውጪ ከሆነ ከማንኛውም የመንግስት ኤጀንሲ የደረሶት (ሙሉ ስም እና 

አድራሻ ያለው) እንዲሁም ፖስታውን እና ውስጡ ተደርጎ የተላከውን 

የሚያካትት(የፖስታ አገልግሎት የአድራሻ ለውጥ ማሳሰቢያ ተቀባይነት 

የለውም።) 
 

**እውቅና ካለው የሶሻል ሰርቪስ አገልግሎት ሰጪ የተሰጠ እና የዲሲ 

ዲኤምቪ (DC DMV) ያጸደቀው ቅጽ(መታወቂያ ወረቀት ብቻ) 
1 

ባለፉት 60  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የህክምና ወጪ ዝርዝር(ሜዲካል 

ቢል) 

ባለፉት 60  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የተማሪ ብድር(ስቱደንት ሎን) 

ስቴትመንት 
 

ባለፉት 60  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የቤት ኢኪቲ ብድር ዝርዝር(ሆም ላይን 
ኦፍ ኢኪቲ ስቴትመንት) 

 

ባለፉት 60  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የመኪና/የግል ብድር 
ዝርዝር(ስቴትመንት)(የኩፖን ደብተር/ቫውቸር ተቀባይነት የለውም)  

የመጠቀሚያ(ዩቲሊቲ) መክፈያ (ውሀ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ 

ዘይት ወይም ኬብል) (የማስቆረጫ ማሳሰቢያዎች/ቢል 

ተቀባይነት የላቸውም) 
 

የስልክ መክፈያ(የእጅ ስልክ፣ ገመድ አልባ፣ ወይም የፔጀር 

ክፍያ(ቢል) ተቀባይነት አለው)(የማስቆረጫ ማሳሰቢያዎች/ቢል 

ተቀባይነት የላቸውም) 
 

የባለቤትነት ደብተር(ዲድ) ሞርጌጅ ወይም የስምምነት ውል

(ሴትልመንት አግሪመንት) 

 

አረጋጋጩ እንደ ሊዚ፣ የተፈቀደለት ነዋሪ፣ ወይም ተከራይ 

ሆኖ የተመዘገበበት ቀኑ ያልተቃጠለ ሊዝ ወይም የኪራይ 

ስምምነት ሰነድ (ቅጂ(ፎቶኮፒ)ሊሆን ይችላል) 
 

ቀኑ ካልተቀጠለ ዋናው ሊዝ ጋር የተያያዘ ማረጋገጫውን 

የሚያቀርበው ሰው እንደ የተከራይ-ተከራይ ሆኖ ያለበት ቀኑ 

ያልተቃጠለ የተከራይ ተከራይ ውል   

 

የዲሲ የንብረት ግብር ክፍያ 

ቀኑ ያልተቃጠለ እና ስም እና አድራሻን የሚያሳይ የቤት 

ባለቤቶች ወይም የተከራዮች የኢንሹራንስ ፖሊሲ 
 

**እቤት ውስጥ በሚኖሩ ወላጅ/አሳዳጊ ሞግዚት የተፈረመ 

እድሚያቸው ከ 21 አመት በታች ለሆኑ የዲሲ ዲኤምቪ የነዋሪነት 

ማረጋገጫ ቅጽ እና ቀኑ ያልተቃጠለበት የወላጅ/አሳዳጊ የዲሲ 

የመንጃ ፈቃድ ወይም የዲሲ መታወቂያ ወረቀት ኮፒ  እና 2 

በወላጅ/አሳዳጊ ስም የሆነ የነዋሪነት ማረጋገጫ ሰነዶች (ማለትም፣ 

የመጠቀሚያ(ዩቲሊቲ) ክፍያ፣ የስልክ ክፍያ፣ ወዘተ) 

**ከውጭ አገር ለመጡ ሞግዚት( Au Pair) የዲሲ ዲኤምቪ 

የነዋሪነት ማረጋገጫ 

የባንክ/ክሬዲት ካርድ/ኢንቨስትመንት ደብተር ዝርዝር 

(ስቴትመንት) 
 

የይፋ(ኦፊሻል) ፖስታ - ከዲሲ ዲኤምቪ ውጪ ከሆነ ከማንኛውም 

የመንግስት ኤጀንሲ የደረሶት (ሙሉ ስም እና አድራሻ ያለው) 

እንዲሁም ፖስታውን እና ውስጡ ተደርጎ የተላከውን የሚያካትት

(የፖስታ አገልግሎት የአድራሻ ለውጥን ማሳሰቢያ ተቀባይነት 

የለውም።) 
 

**እውቅና ካለው የሶሻል ሰርቪስ አገልግሎት ሰጪ(Certified 

Social Service Provider) የተሰጠ እና የዲሲ ዲኤምቪ ያጸደቀው 

ቅጽ(መታወቂያ ወረቀት ብቻ) 
 

 

የህክምና ወጪ ዝርዝር(ሜዲካል ቢል) 

የተማሪ ብድር(ስቱደንት ሎን) ስቴትመንት 
 
 

 

የቤት ኢኪቲ ብድር ዝርዝር(ሆም ላይን ኦፍ ኢኪቲ 

ስቴትመንት) 
 
 

 

የመኪና/የግል ብድር ዝርዝር(ስቴትመንት)(የኩፖን ደብተር/ቫውቸር 
ተቀባይነት የለውም) 

 

የቤት ደህንነት ሲስተም መክፈያ(ሆም ሴኪሪቲ ሲስተም ቢል)  

የተረጋገጠ(ሰርቲፋይድ) የጋብቻ ሰርተፍኬት 
  

የፍቺ ውሳኔ 

 

በዩ.ኤሰ. ፍርድቤት የተሰጠ የይፋ (ኦፊሻል) የስም 

ለውጥ ትዕዛዝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **ሁለተኛ የነዋሪነት ማስረጃ ወረቀት አያስፈልግም።  
ለተጨማሪ መረጃ ድህረ-ገጻችንን በ  www.dmv.dc.gov ይጎብኙ ወይም ከዲሲ ከሆነ በ 311 አለዚያ በ 202-737-4404 ይደውሉ።  

በማንኛውም በዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግ ባክኖትን፣ ማጭበርበርን፣ ወይም ያለአግባብ መጠቀምን ለመጠቆም የዲሲ ጠቅላላ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General) ጋር በ 1‐800‐521‐1639 ይደውሉ።      


