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ይግባኝን ለማለት፣ መጀመርያ የእንደገና እንዲታይሎት (reconsideration) ጥያቄ አቅርበው በዳኝነት መርማሪው መከልከል አለበት። ነገር ግን፣ ውሳኔ የማስነሳት 
አቤቱታ (Motion to Vacate)ካስገቡ እና አቤቱታዎ የተከለከለ ከሆነ፣ ይግባኞን ወደ የትራፊክ የዳኝነት የይግባኞች ቦርድ (Traffic Adjudication Appeals 
Board) በቀጥታ ማድረግ አለቦት፤ እንደገና እንዲታይሎት (reconsideration) መጠየቅ አይችሉም።  
 

እንደገና እንዲታይ  (reconsideration) የቀረበ ጥያቄ ወይም ውሳኔ ለማስነሳት የቀረበ አቤቱታ (Motion to Vacate) አንዴ ከተከለከለ፣ ምን ላይ 
ይግባኝ ማለት ይቻላል?  
1. የማቆምያ (ፓርኪንግ) ቲኬቶች  
2. የፎቶግራፍ ማስፈጸሚያ ቲኬቶች 
3. በመንቀሳቀስ ላይ እያሉ የተደረጉ ጥሰቶች  
4. በአቤቱታው መርማሪ በአቤቱታው መስሚያ ግዜ የታዘዘ የመንጃ ፈቃድ ወይም የመንዳት እድሎ መታገድ ወይም መሻር  
5. ውሳኔ እንዲነሳ የቀረበ አቤቱታ (Motion to Vacate) መከልከል  
6. የስራ ነክ የተወሰነ ፈቃድ ጥያቄዎ (Request for a Limited Occupational License) መከልከል።  
 
የይግባኝ አቤቱታ ለማስገባት የግዜ ገደብ  

ሁሉም ይግባኞች፣ የእንደገና እንዲታይ የቀረበው (reconsideration) ጥያቄ ወይም ውሳኔ ለማስነሳት የቀረበው አቤቱታ (Motion to Vacate) ከተከለከለ በኋላ ባሉ 
30 የመቁጠርያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ መግባት አለባቸው።   
 
የዳኝነቱ ሂደቱ የጽሁፍ ቅጂ (ትራንስክሪፕት) 
ትራንስክሪፕት ማለት በድምጽ የተቀዳው ዳኝነት በጽሑፍ ሲቀርብ ማለት ነው። በመንቀሳቀስ ላይ እያለ ለተደረገ ጥሰትን በተመለከተ በአካል ለተደረገ የዳኝነት ሂደት ላይ 
ወይም የመንጃ ፈቃድ መታገድ/መሻር በተመለከተ በአካል የተደረገ የዳኝነት ሂደት ላይ ይግባኝ እያሉ ከሆነ ሁለት (2) የዳኝነት ትራንስክሪፕት ቅጂዎች ማዘዝ አለቦት። 
 
በአካል ለተደረገ የማቆምያ (ፓርኪንግ) ወይም የፎቶግራፍ ማስፈጸሚያ ቲኬት ወይም የፓስታ ዳኝነት ውሳኔ ላይ ይግባኝ እያሉ ከሆነ ትራንስክሪፕት አያስፈልግም።.  
 
ይግባኞን ሲያስገቡ የ$50 የትራንስክሪፕት ማስያዣ ክፍያ (ትራንስሪፕት ደፖሲት ፊ) መክፈል ይኖርቦታል። የትራንስክሪፕቱ ዋጋ ካስያዙት መጠን ያነሰ ከሆነ፣ ልዩነቱ 
ይመለስሎታል። ዋጋው ካስያዙት የበለጠ ከሆነ፣ ቀሪ ሒሳቡ እንዲከፍሉ ይጠየቃሉ፣ ይሔንን ክፍያ ሒሳቡ ከተጻፈበት ቀን በኋላ ባሉ 10 የመቁጠርያ (ካላንደር) ቀናት 
ውስጥ መክፈል ይኖርቦታል። ተጨማሪው/ቀሪው ክፍያ ካልተከፈለ፣ ይግባኙ የይግባኝ ቦርድ ሳይመለከተው ውድቅ ይሆናል።   
 
ይግባኝ እንዴት ሊገባ(ፋይል ሊደረግ) እንደሚችል 
ከዚህ ቅጽ ጀርባ ያለውን የይግባኞች ማመልከቻ ሞልተው ከ ገንዘብ ቅጣት፣ መቀጫ፣ $10 የይግባኝ ክፍያ እና የ$50 የትራንስክሪፕት ማስያዣ ክፍያ (ትራንስሪፕት 
ደፖሲት ፊ) (ተገቢ ከሆነ) ጋር ለPO Box 77411, Washington, DC 20013, Attn: Appeals Office ያቅርቡ። ሁሉም ክፍያዎች በቼክ ወይም በማኒ ኦርደር 
ለ D.C. Treasurer ተከፋይ ያድርጉት። ቦርዱ የመርማሪው ውሳኔ ከቀለበሰው ሁሉም የተከፈሉ ክፍያዎች ተመላሽ ይሆናሉ።  
 
ሁሉንም የገንዘብ ቅጣቶች፣ መቀጫዎች እና የይግባኝ ክፍያዎች መክፈል አለቦት። ክፍያዎቹን ሳይከፍሉ ከቀሩ፣ ወይም ለነዚህ ክፍያዎች ለመክፈል የተላከ ቼክ ተቀባይ 
ካልሆነ፣ ይግባኙ የይግባኝ ቦርድ ሳይመለከተው ውድቅ ይሆናል።    
 
የይግባኞች ቦርድ የሚመለከታቸው ነገሮች  

የይግባኞች ቦርድ ትኬቱን፣ የምስክርነት ቃል፣ እና በመጀመርያው ዳኝነት የቀረበ ማስረጃ፣ የዳኝነት ሂደት ትራንስክሪፕት፣ እና ለምን ይግባኝ እያሉ እንደሆነ የሚገልጽ  
የእርሶን አጭር የጽሑፍ መግለጫ ይመለከታል። በይግባኞች ቦርድ በአካል መቅረብ አይፈቀድም። የይግባኞች ቦርድ፣ መጀመርያ ለዳኝነት መርማሪ ያልቀረበ ማስረጃ 
አይመለከትም። የይግባኞች ቦርድ በጉዳይዎ ለመወሰን እስከ ሁለት ዓመታት ሊወስድ ይችላል።  

 
 

 ለተጨማሪ መረጃ ድህረ ገጻችንን በ dmv.dc.gov ይጎብኙን ወይም፣ በ311 ወይም 202-737-4404 ይደውሉልን። 
 
 
 
 
 

  

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA (የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መንግስት) 
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES (የተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት) 

Adjudication Services Administration (የዳኝነት አገልግሎት አስተዳደር) 
Washington, DC 20001 (ዋሺንግተን፣ ዲሲ 20001)  

 
 

 የይግባኝ መመሪያዎች  

http://www.dmv.dc.gov/
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የይግባኞች ማመልከቻ  
 

1. የይግባኙን ዓይነት ያመልክቱ፡  

 የማቆምያ (ፓርኪንግ) ወይም የፎቶግራፍ ማስፈጸሚያ ትኬት   
 በመንቀሳቀስ ላይ እያለ የተደረገ ጥሰት  
 የመንጃ ፈቃድ መሻር  
 ውሳኔ ለማስነሳት የቀረበን አቤቱታ (Motion to Vacate) መከልከል  
 የስራ ነክ ለተወሰነ ፈቃድ ጥያቄ (Request for a Limited Occupational License) መከልከል  

 
2. ከታች ያሉ የመረጃ ሳጥኖችን ይሙሉ፡  

 
ቀን፡    

የመጨረሻ ስም (ላስት ኔም)  የመጀመርያ ስም (ፈረስት ኔም)  የመካከለኛ ስም (ሚድል ኔም) 
 
 

 
 

 
 

አድራሻ፣ ከተማ፣ ክልል (ስቴት) እና ዚፕ ኮድ  የትኬት ቁጥር(ሮች)  
 
 

 
 

 

3. ተገቢ ክፍያዎች :  
 የማቆምያ (ፓርኪንግ) ወይም የፎቶግራፍ ማስፈጸሚያ ትኬት  ይግባኝ ለማለት፣ የገንዘብ ቅጣትን፣ መቀጫን እና $10 የይግባኝ ክፍያ መክፈል ይኖርቦታል። 

ለያንዳንዱ ይግባኝ ለሚሉበት ቲኬት $10 ይጨምሩ።    
 በመንቀሳቀስ ላይ እያለ ለተደረገ ጥሰት ይግባኝ ለማለት፣ የገንዘብ ቅጣት፣ መቀጫ፣ $10 የይግባኝ ክፍያ እና የ$50 የትራንስክሪፕት መያዣ ክፍያ (ትራንስሪፕት 

ደፖሲት ፊ) መክፈል ይኖርቦታል። ለያንዳንዱ ይግባኝ ለሚሉበት ቲኬት $10 ይጨምሩ።    
 የመንጃ ፈቃድዎ በዳኝነት መርማሪ መሻር ላይ ይግባኝ ለማለት፣ የ$10 የይግባኝ ክፍያ እና የ$50 የትራንስክሪፕት መያዣ ክፍያ (ትራንስሪፕት ደፖሲት ፊ) 

መክፈል ይኖርቦታል።  
 ውሳኔ ለማስነሳት ያቀረቡት አቤቱታ (Motion to Vacate) መከልከል ላይ ይግባኝ ለማለት፣ የገንዘብ ቅጣት፣ መቀጫ እና $10 የይግባኝ ክፍያ መክፈል 

ይኖርቦታል። ለያንዳንዱ ይግባኝ ለሚሉበት ቲኬት $10 ይጨምሩ።    
 
ማሳሰብያ፡ የ$50 የትራንስክሪፕት መያዣ ክፍያ (ትራንስሪፕት ደፖሲት ፊ) የሚከፈለው ዳኝነትዎ በአካል ከነበረ ብቻ ነው። በፓስታ ዳኝነት ለተደረጉ ዳኝነቶች 
የትራንስክሪፕት ክፍያ አያስፈልግም።  

  
4. ለይግባኞች ቦርድ የሚጻፍ መግለጫ (Statement to Appeals Board)። የይግባኞች ቦርድ የሚመለከተው ማስረጃ ለዳኝነት መርማሪ ቀርቦ የነበረን ብቻ 

ነው። ለምን ይግባኝ እያሉ እንደሆነ የሚገልጽ አጭር መግለጫ ለቦርዱ ማቅረብ አለቦት።   
 

5. የይግባኞች መሟላትን ማረጋገጫ ዝርዝር (Appeals Checklist)። የእንደገና እንዲያይ (reconsideration) ጥያቄ ወይም ውሳኔ ለማስነሳት 
የቀረበ አቤቱታ (Motion to Vacate) ከተከለከለበት ቀን በኋላ ባሉ 30 የመቁጠርያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ ይግባኞ መድረስ ይኖርበታል።  

 የገንዘብ ቅጣት እና መቀጫ ይክፈሉ  
 ለያንዳንዱ ቲኬት $10 የይግባኝ ክፍያውን ይክፈሉ  
 የ$50 የትራንስክሪፕት መያዣ ክፍያ (ትራንስሪፕት ደፖሲት ፊ) ይክፈሉ (በመንቀሳቀስ ላይ እያለ የተደረገ ጥሰት ወይም የመንጃ ፈቃድ መሻር ላይ በአካል 

ለተደረጉ ዳኝነቶች)   
 የይግባኝ ማመልከቻዎ (ይሔንን ቅጽ) እና አጭር መግለጫዎ ለቦርዱ ያስረክቡ  

 
ወደ PO Box 77411, Washington, DC 20013, Attn: Appeals Office ብለው ይላኩ 

 

 
እነዚህ መስፈርቶች አለመከተል ይግባኞ በይግባኞች ቦርድ ሳይታይ እንዲሰረዝ ምክንያት ይሆናል 

 
 

ለተጨማሪ መረጃ ድህረ ገጻችንን በ dmv.dc.gov ይጎብኙ ወይም፣ በ311 ወይም 202-737-4404 ይደውሉልን።  
+ 

                                        በማንኛውም የዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግን መባከን፣ ማጭበርበር ወይም ያለአግባብ መጠቀምን ለመጠቆም፣  
                                           የዲሲ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General)ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ። 

 

 
      

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA (የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መንግስት) 
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES (የተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት) 

Adjudication Services Administration (የዳኝነት አገልግሎት አስተዳደር) 
Washington, DC 20001 (ዋሺንግተን፣ ዲሲ 20001)  

 
 

http://www.dmv.dc.gov/
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