የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት
የሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት

የ6-ወር የመኖሪያ ማረጋገጫ
ለተወሰነ ዓላማ ምስክርነት
የአመልካች መረጃ
የአያት ስም (ቅጥያን ጨምሮ)

የመጀመሪያ ስም

አድራሻ

የአፓርታማ/ክፍል ቁጥር

የአባት ስም
ከተማ/ስቴት

የትውልድ ቀን
ዚፕ ኮድ

WASHINGTON, DC
የስልክ ቁጥር ከአካባቢ ኮድ ጋር

አማራጭ የስልክ ቁጥር ከአካባቢ ኮድ ጋር

(

(

)

የኢሜይል አድራሻ

)

አመልካች ከማመልከቻ ቀን በፊት ቢያንስ ለስድስት (6) ወራት የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ኗሪ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ለማረጋገጥ፣
አመልካች ያሁኑ የዲሲ አድራሻ ማስረጃ እና ከታች ካለው ዝርዝር ሁለት (2) ሰነዶችን፣ ከማመልከቻ ቀን በፊት ቢያንስ ስድስት (6) ወር
አስቀድመው የወጡትን፣ ማቅረብ አለባቸው።
•
•
•
•

የፍጆታ የክፍያ መጠየቂያ ወረቀት (ውሃ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ነዳጅ ወይም የኬብል)
የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የቤት ባለቤት ወይም የተከራይ የመድን ፖሊሲ
የተግባር፣ የቤት እዳ ክፍያ፣ ወይም የመታረቅ ስምምነት
የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የኪራይ ውል (ሊዝ) ወይም የኪራይ ስምምነት፣ እንደ ሊዝ ሰጪ፣ ሊዝ ተቀባይ፣ የተፈቀደለት ኗሪ ወይም ተከራይ ስምን እንደ
የሚያረጋግጥ ሰው የያዘ (ቅጂ ሊሆን ይችላል)። የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የኪራይ ውል (ሊዝ) ወይም የኪራይ ስምምነት በሁሉም ወገኖች መፈረም
አለበት።

•

የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት ንዑስ የኪራይ ውል (ሊዝ) የሚያረጋግጠውን ሰው ስም እንደ የንዑስ-ሊዝ ሰጪ የያዘ የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የመጀመሪያ
የኪራይ ውል (ሊዝ) ጋር
የመኪና/የግል ብድር መግለጫ (የኩፖን መጽሀፍቶች ወይም ቮቸሮች ተቀባይነት የላቸውም)
የቴሌፎን የክፍያ መጠየቂያ ወረቀት (የእጅ ስልክ፣ ገመድ-አልባ፣ ወይም የፔጀር ክፍያ ወረቀቶች ተቀባይነት አላቸው)
የዲሲ የንብረት ግብር ክፍያ መጠየቂያ ወረቀት
የቤት ደህንነት ሲስተም የክፍያ መጠየቂያ ወረቀት
ህጋዊ ፖስታ – ይዘቶችን ለማካተት ከማንኛውም የመንግስት ኤጀንሲ የተወሰደ፣ ከDC DMV የመጣ ፖስታን የማያካትት(ከፖስታ አገልግሎት የተሰጡ የአድራሻ
ለውጥ ማሳወቂያዎች ተቀባይነት የላቸውም)

•
•
•
•
•
•
•
•

የደንበኛ ስም የሚያሳይ እና የደንበኛ የካምፓስ-ላይ አድራሻን የሚያረጋግጥ ከዲሲ የዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች ሬጂስትራር ቢሮ የወጣ ይፋዊ የርዕስ-ደብዳቤ
ላይ ያለ ደብዳቤ
**በDC DMV-የጸደቀ ቅጽ፣ የምስክር ወረቀት ካለው የማህበራዊ አገልግሎት አቅራቢ የተሰጠ (የመታወቂያ ካርድ ብቻ)
**የዲሲ ኗሪነት ማረጋገጫ ማስረጃ ቅጽ (የሚያረጋግጠው ሰው ከማመልከቻ ቀን በፊት ቢያንስ ስድስት (6) ወር ውስጥ የወጡ ሁለት (2) የኗሪነት ማስረጃ ሰነዶችን
ማቅረብ አለባቸው)

**ሁለተኛ የኗሪነት ሰነድ ምንጭ አያስፈልገውም

ምናባዊ ስም ወይም አድራሻን የሚጠቀም እና በዚህ ማመልከቻ ላይ ማንኛውም የውሸት መግለጫን እያወቀ የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲሲ ሕግ ጥሰት
እየፈጸመ ነው እና ከ $1,000 ላልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም የ180 ቀናት እስር ወይም ለሁለቱም ሊዳረግ ይችላል። (D.C. ይፋ ህግ §22-2405)

በዚህ ማመልከቻ ውስይ የተካተተው መረጃ እውነት እና ትክክል መሆኑን እነሆ አረጋግጣለሁ።
የአመልካች ፊርማ፥

ቀን፥ _______________

ለDMV ኦፊሴላዊ ጥቅም ብቻ
የDMV መርማሪ ፊርማ፥___________________________________________ቀን፥____________
ለተጨማሪ መረጃ የኛን ድረገጽ ይጎብኙ፥ www.dmv.dc.gov ወይም ዲሲ ውስጥ ወደ 311 ወይም 202-737-4404 ይደውሉ።

በማንኛውም የDC መንግስት ኤጄንሲ ወይም ሀላፊ ብክነት፣ማጭበርበር፣ ወይም አላግባብ መበልጸግን ሪፖርት ለማድረግ፣ የዲሲ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ።

DC DMV-6MR-001 ስሪት 03/2022

