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የይግባኝ መመሪያዎች 

 
ይግባኝ ለመጠየቅ፤ በመጀመሪያ አስተያየት እንዲደረግልዎት ጥያቄ አቅርበው በችሎት መርማሪው የተከለከሉ መሆን ይኖርብዎታል። ነገር ግን ነጻ 

እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገ፤ አቤቱታዎን በቀጥታ ለትራፊክ ፍርድ ይግባኝ ቦርድ (Traffic Adjudication Appeals 
Board) ማቅረብ ይኖርብዎታል፤ በድጋሚ እንዲታይልዎ መጠይቅ አይኖርብዎትም። 
 
በድጋሚ እንዲታይ ወይም ነጻ የመሆን ጥያቄ ቀርቦ ጥያቄው አንዴ ውድቅ ከሆነ፤ ለይግባኝ መቅርብ የሚችለው ምንድን ነው?  
1. የፓርኪንግ ትኬቶች 
2. በፎቶ የተደገፉ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ትኬቶች  
3. ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የሚደረጉ የትራፊክ ደንብ ጥሰቶች  
4. ውድቅ የተደረገ ነጻ የመሆን ጥያቄ  
 
ይግባኝ ለማቅረብ የሚኖረው የጊዜ ገደብ  
በድጋሚ እንዲታይልዎ ወይም ነጻ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገበት ጊዜ በ30 ቀናት ውስጥ ሁሉም ይግባኞች መቅረብ እና 

በዲ.ሲ የተሽከርካሪ ሞርተሮች መምሪያ (DC DMV) እጅ መድረስ አለባቸው።  
 
የችሎቱ የጽሑፍ ግልባጮች  
የጽሑፍ ግልባጭ፤ በጽሁፍ የተቀመጠ የተቀዳ አቤቱታዎ ነው። ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የተደረገ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ችሎት በአካል ቀርበው 

የሚጠይቁ ከሆነ፤ የችሎቱ የጽሑፍ ግልባጭ ሁለት (2) ቅጂዎች ማዘዝ አለብዎት።  
 
የፓርኪንግ ወይም በፎቶ ለተደገፉ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ትኬት በአካል ቀርበው ይግባኝ የሚሉ ከሆነ ወይም በፖስታ መልእክት የፍርድ ውሳኔ 
የሚጠይቁ ከሆነ የጽሑፍ ግልባጭ አያስፈልግም።  
 
የይግባኝ ጥያቄዎን በሚያስገቡበት ወቅት $50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። የጽሑፍ ግልባጭ ዋጋ ተቀማጭ ካደረጉት 
ያነሰ ከሆነ ልዩነቱ ተመላሽ ይደረጋል። ዋጋው ከዚያ የሚበልጥ ከሆነ ተጨማሪ እንዲከፍሉ ይደረጋሉ፤ እናም ይህን ክፍያ የክፍያ ደረሰኙ በደረስዎት 

በ10 ቀናት ውስጥ መክፈል አለብዎት። ተጨማሪ ክፍያው ካልተከፈለ የይግባኝ ቦርዱ ሳይመለከተው ይግባኙ ይሰረዛል። 
 
ይግባኝ እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል  
ከዚህ ቅጽ ጀርባ ላይ ያለውን ማመልከቻ ሞልተው ከመቀጮና ከቅጣት ክፍያ፣ $10 የይግባኝ ክፍያ፣ እና $50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያ 

(ካለ) ጋር ለ PO Box 77411, Washington, DC 20013, Attn: Appeals Office ይላኩ። ሁሉም ክፍያዎች በቼክ ወይም በመኒ ኦርደር 
ለ ዲ.ሲ. ገንዘብ ያዥ ተከፋይ መሆን አለበት። ቦርዱ የመርማሪውን ውሳኔ ከሻረ፤ ሁሉም ክፍያዎች ተመላሽ ይሆናሉ።  
ሁሉንም መቀጮዎች፣ ቅጣቶችና እና የይግባኝ ክፍያዎች መክፈል አለብዎት። ከነዚህ ክፍያዎች ማንኛውንም ሳይከፍሉ ቢቀሩ ወይም እነኚህን 
ክፍያዎች ለመክፈል የተላከው ቼክ ተቀባይነት ከሌለው የይግባኝ ቦርዱ ሳይመለከተው ይግባኙ ይሰረዛል።  
 
በተጨማሪም dmv.dc.gov ኦንላይን (መስመር) ላይ ይግባኝ ማስገባት ይችላሉ። የኦንላይን አገልግሎቶች (Online Services) የሚለው ላይ 

ይጫኑ ከዚያም ኦንላይን የፍርድ ጥያቄ (Online Adjudication Request) የሚለውን ይምረጡ። 
 
የይግባኝ ቦርዱ የሚመለከተው  
የይግባኝ ቦርዱ ቲኬቱን፣ ምስክርነቱን እና በመጀመሪያው ችሎት የቀረበውን ማስረጃ፣ የችሎቱ የጽሑፍ ግልባጭ፣ እና የእርስዎን አጭር የጽሑፍ 
መግለጫ ይመለከታል። የይግባኝ ቦርዱ ፊት በአካል መቅረብ አይፈቀድም። የይግባኝ ቦርዱ ከዚህ ቀደም ለችሎቱ መርማሪ ያልቀረበ ማንኛውም 
ማስረጃ አይመለከትም። 
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የይግባኝ ማመልከቻ 

 
1. የይግባኝ ዓይነቱን ያመልክቱ፦  
 

 የፓርኪንግ ወይም በፎቶ የተደገፈ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ቲኬት  
 ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ የሚደረግ የትራፊክ ደንብ ጥሰት  
 ውድቅ የተደረገ ነጻ የመሆን ጥያቄ  

 
2. ከታች ያሉትን የመረጃ ሳጥኖች ይሙሉ፦  
 
ቀን፦  

የመጨረሻ ስም (ላስት ኔም) የመጀምሪያ ስም (ፈርስት ኔም) መካከለኛ ስም (ሚድል ኔም) 

   

አድራሻ፣ ከተማ፣ ስቴት እና ዚፕ ኮድ የቲኬት ቁጥር(ሮች) 

   

 
3. የሚመለከታቸው ክፍያዎች፦  
 

 የፓርኪንግ ወይም በፎቶ የተደገፉ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ትኬት ይግባኝ ለማለት፤ መቀጮ፣ ቅጣት ክፍያ እና $10 የይግባኝ ክፍያ መክፈል 

ይኖርብዎታል። ይግባኝ ለሚሉበት ለየአንዳንዱ ቲኬት $10 ይጨምሩ።  
 ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የተደረገ የትራፊክ ደንብ ጥሰት ይግባኝ ለማለት፤ መቀጮ፣ ቅጣት ክፍያ፣ $10 የይግባኝ ክፍያ እና $50 የጽሑፍ 

ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። ይግባኝ ለሚሉበት ለየአንዳንዱ ቲኬት $10 ይጨምሩ።  
 ውድቅ የተደረገ ነጻ የመሆን ጥያቄ ይግባኝ ለማለት፤ መቀጮ፣ ቅጣት ክፍያ እና $10 የይግባኝ ክፍያ መክፈል ይኖርብዎታል። ይግባኝ 

ለሚሉበት ለየአንዳንዱ ቲኬት $10 ይጨምሩ። 
 

ማስታወሻ፦ $50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያው የሚመለከተው፤ በአካል ቀርበው ከነበረ ብቻ ነው። በፖስታ መልእክት የፍርድ ውሳኔ 
የሚጠይቁ ከሆነ የጽሑፍ ግልባጭ አያስፈልግም። 

 
4. ለይግባኝ ቦርድ የሚቀርብ መግለጫ። የይግባኝ ቦርዱ የሚመለከተው ለችሎት መርማሪው የቀረበውን ማስረጃ ብቻ ይሆናል። ለይግባኝዎ 

መሰረት የሆነውን አጭር መግለጫ ለቦርዱ ማስገባት አለብዎት።  
 

5. የይግባኝ ማገናዘቢያ። በድጋሚ እንዲታይልዎ ወይም ነጻ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበው ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገበት ጊዜ በ30 ቀናት ውስጥ 
ሁሉም ይግባኝዎ መቅረብ አለበት።  

 
 ለየእያንዳንዱ ቲኬት መቀጮ እና ቅጣት ይክፈሉ  
 ለየእያንዳንዱ ቲኬት $10 የይግባኝ ክፍያ ይክፈሉ  
 $50 የጽሑፍ ግልባጭ ተቀማጭ ክፍያውን ይክፈሉ (ተሽከርካሪ እያሽከረከሩ እያሉ የተደረገ የትራፊክ ደንብ ጥሰትን አስመልክቶ በአካል 

ቀርቦ ለሚደረግ ችሎት)  
 የይግባኝ ማመልከቻዎን (ይህ ቅጽ) እና አጭር መግለጫዎን ለቦርዱ ያቅርቡ  
 በ dmv.dc.gov ኦንላይን ላይ ወይም በሚቀጥለው ፖስታ አድራሻ ማመከቻዎን ያስገቡ፦ PO Box 77411, Washington, DC 

20013, Attn: Appeals Office  
 

እነዚህን ግዴታዎች አለማክበር፤ ያቀረቡት ይግባኝ፡ በይግባኝ ቦርዱ ሳይታይ ሊሰረዝ ይችላል 


