GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES

የ6- ወር የነዋሪነት ማረጋገጫ
ለተወሰኑ ጉዳዮች የሚያገለግል ማስረጃ
የአመልካች መረጃ
የመጨረሻ ስም (ላስት ኔም)

የመጀመሪያ ስም(ፈርስት ኔም)

አድራሻ

አፓርትመንት/የቤት ቁጥር

የመሀከል ስም (ሚድል ኔም)

የትውልድ ቀን

ከተማ/ክልል

ዚፕ ኮድ

ዋሽንግተን፣ ዲሲ
የስልክ ቁጥር ከመግቢያው (ኤሪያ ኮድ) ጋር

ኢሜል አድራሻ

አመልካች፣ ማመልከቻ ካስገቡበት ቀን በፊት ቢያንስ ለስድስት (6) ወራት በዲሲትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ነዋሪ እንደሆኑ ማረጋገጥ አለባቸው። ለማረጋገጥ፣ አመልካች
በአሁኑ ወቅት የሚኖሩበትን የዲሲ አድራሻ ማስረጃ እና ማመልከቻ ካስገቡበት ቀን ቢያንስ ከስድስት (6) ወራት በፊት የታተሙ እታች ካሉት ዝርዝሮች ሁለት (2) ሰነዶች
ማቅረብ አለባቸው።


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





የይፋ(ኦፊሻል) ፖስታ - ከዲሲ ዲኤምቪ (DC
DMV) ሌላ ከሆነ ከማንኛውም የመንግስት
ኤጀንሲ የደረሶት፣ ውስጡ ተደርጎ የተላከውን እና
ፖስታውን ያካተተ። (የፖስታ አገልግሎት የአድራሻ



ቀኑ ያልተቃጠለ የቤት ባለቤት ወይም የተከራይ
ኢንሹራንስ ፖሊሲ
ማረጋገጫውን የሚያቀርበው ሰው እንደ ሊዘር፣ ሊዚ፣ ፈቃድ
የተሰጠው ነዋሪ ወይም ተከራይ የሆነበት ቀኑ ያልተቃጠለ
የሊዝ ወይም ኪራይ ስምምነት(ፎቶ ኮፒ ሊሆን ይችላል)








የተማሪ ብድር(ስቱደንት ሎን) ዝርዝር(ስቴትመንት)
የቤት የኢኪቲ ብድር ዝርዝር (Home Line of
Equity Statement)

መኪና/የግል ብድር ዝርዝር (የኩፖን ቡክ ወይም ቫውቸር
ተቀባይነት የላቸውም።
**ከተረጋገጠ የሶሻል ሰርቪስ አገልግሎት ሰጪ የመጣ

በዲሲ ዲኤምቪ (DC DMV) የጸደቀ ቅጽ(መታወቂያ
ወረቀት ብቻ)

ለውጥ ማሳሰቢያዎች ተቀባይነት የላቸውም)




የባለቤትነት ደብተር(ዲድ)፣ ሞርጌጅ ወይም
የስምምነት ውል(ሴትልመንት አግሪመንት)



ቀኑ ካልተቀጠለ ከዋናው የኪራይ ውል ጋር የተያያዘ፣
ማረጋገጫውን የሚያቀርበው ሰው እንደ የተከራይ-ተከራይ
(ሰብ ሊዘር) ሆኖ ያለበት ቀኑ ያልተቃጠለ የተከራይ ተከራይ
ውል(ሰብ ሊዝ)



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

የዲሲ የንብረት ግብር መክፈያ(ቢል)



የባንክ ደብተር ዝርዝር (ስቴትመንት)



የኢንቨስትመንት አካውንት ዝርዝር(ስቴትመንት)

የቤት ደህንነት ሲሰተም መክፈያ (ሆም ሴኩሪቲ ሲስተም
ቢል)



የክሬዲት ካርድ ዝርዝር(ስቴትመንት)



የህክምና ወጪ መክፈያ(ቢል)

**የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ማስረጃ
ማረጋገጫ ሰጪው፣ ቀናቸው ከማመልከቻው ቀን ቢያንስ ከስድስት(6) ወራት በፊት የሆናቸው ሁለት (2) የነዋሪነት ማረጋገጫ ሰነዶች ማቅረብ አለበት።
**ሁለተኛ የነዋሪነት ማስረጃ ሰነድ አያስፈልገውም።

በዚህ ማመልከቻ፣ የውሸት(የተፈጠረ) ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም እና እያወቀ ማንኛውም አይነት የውሸት ቃል የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲሲ ህግን ይጥሳል እናም ከ$1,000 ብር
የማይበልጥ የገንዘብ ቅጣት ወይም 180 ቀን እስር ወይም ለሁለቱም ቅጣቶች ይጋለጣል። (የዲሲ የይፋ ህግ (D.C. Official Code) §22-2405)

በዚህ ማመልከቻ የተካተተው መረጃ እውነት እና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁኝ።
የአመልካች ፊርማ:

ቀን: _______________

ለዲኤምቪ ሹም መጠቀሚያ ብቻ (FOR DMV OFFICIAL USE ONLY)
የዲኤምቪ መርማሪ (DMV EXAMINER) ፊርማ:___________________________________________ቀን:____________
ድህረ-ገጻችንን በ www.dmv.dc.gov ይጎብኙ ወይም ለተጨማሪ መረጃ ከዲሲ ከሆነ በ 311 ወይም በ 202-737-4404 ይደውሉ።
በማንኛውም በዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግ ባክኖትን፣ ማጭበርበርን፣ ወይም ያላግባብ መጠቀምን ለመጠቆም የዲሲ ጠቅላላ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General) ጋር በ 1-800-521-1639
ይደውሉ።
DC DMV-6MR-001 የታረመበት 11/15

