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የዲሲ 

ኗሪነት 

ማረጋገጫ ማስረጃ 

 

  የአመልካች መረጃ 

የአያት ስም (ቅጥያን ጨምሮ) የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የትውልድ ቀን 

    

አድራሻ 
የአፓርታማ/ክፍል 

ቁጥር 
ከተማ/ስቴት ዚፕ ኮድ 

  WASHINGTON, DC  
የስልክ ቁጥር ከአካባቢ ኮድ ጋር አማራጭ የስልክ ቁጥር ከአካባቢ ኮድ ጋር የኢሜይል አድራሻ 

(            ) (            )  
 

የሚያረጋግጥ ሰው መረጃ 

የሚያረጋግጥ ሰው ከላይ በተጠቀሰው አድራሻ ባለቤት ወይም ተከራይ መሆኑን/ኗን እና አመልካች በኮሎምቢያ ዲስትሪክ ውስጥ ከእሱ/ሷ ጋር እንደሚኖር 

የሚመሰክር ይህንን ቅጽ መፈረም አለበት/አለባት።  ፈቃድ ባላቸው ተከራዮች ገደብ የሚያስቀምጡ የኪራይ ውሎች በመኖሪያ ቤቱ እንዲኖሩ ያልተፈቀደላቸውን 

ግለሰቦች ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም።  በተጨማሪም፣ የሚያረጋግጥ ሰው ስማቸውን እና ከላይ የተጠቀሰ አድራሻን የሚያሳይ ተቀባይነት ያለው የዲሲ 

መንጃ ፍቃድ ወይም ተቀባይነት ያለው የዲሲ መታወቂያ ካርድ እና ስማቸውና የዲሲ አድራሻን የሚያሳዩ ከሚከተሉት የኗሪነት ማስረጃ ሰነዶች ሁለትን (2) ማቅረብ 

አለባቸው።  

 

ከሚከተሉት የኗሪነት ቀዳሚ ማስረጃ ሰነዶች አንዱ (1)'ን 

• የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የኪራይ ውል (ሊዝ) ወይም የኪራይ 

ስምምነት፣ እንደ ሊዝ ሰጪ፣ ሊዝ ተቀባይ፣ የተፈቀደለት ኗሪ ወይም 

ተከራይ ስምን እንደ የሚያረጋግጥ ሰው የያዘ 

• ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የወጡ የዲሲ የንብረት 

ግብር ክፍያ ወረቀት/የግብር ግምገማ 

• የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት ንዑስ የኪራይ ውል (ሊዝ) 

የሚያረጋግጠውን ሰው ስም እንደ የንዑስ-ሊዝ ሰጪ የያዘ የአገልግሎት 

ጊዜው ያላለፈበት የመጀመሪያ የኪራይ ውል (ሊዝ) ጋር 

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ ህጋዊ ሰነድ፣ 

የንብረት ማስያዣ መግለጫ፣ ወይም የሰፈራ 

ስምምነት 
 

እና 
 

ከሚከተሉት የኗሪነት ሁለተኛ ማስረጃ ሰነዶች አንዱ (1)'ን 

 

የአያት ስም (ቅጥያን ጨምሮ) የመጀመሪያ ስም የአባት ስም የትውልድ ቀን 

    

አድራሻ 
የአፓርታማ/ክፍል 

ቁጥር 
ከተማ/ስቴት ዚፕ ኮድ 

  WASHINGTON, DC  

የስልክ ቁጥር ከአካባቢ ኮድ ጋር የኢሜይል አድራሻ 
የDC DL ወይም የመታወቂያ 

ካርድ ቁጥር 

የአገልግሎት ማብቂያ 

ቀን 

(          )     
ከአመልካች ጋር ያለው ዝምድና (*የዝምድና ማስረጃ ያስፈልጋል፤ ሁለቱም የወላጅ/ልጅ ስሞችን የሚያሳይ የመጀመሪያ/ኦሪጅናል ሙሉ የልደት የምስክር ወረቀት፣ 

ሁለቱም የወላጅ/ልጅ ስሞችን የሚያሳይ የመጀመሪያ የጉዲፈቻ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ፣ ኦሪጂናል የጋብቻ የምስክር ወረቀት፣ ወይም የቤት ውስጥ አጋርነት የምስክር 

ወረቀት የተረጋገጠ ቅጂ) 
               

□ ልጅ*            □ ወላጅ*              □ የትዳር አጋር*            □ የቤት ውስጥ አጋር *              □ ሌላ _____________________________ 

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የወጣ 

የፍጆታ ክፍያ መጠየቂያ ወረቀት 

(የውሃ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ነዳጅ 

ወይም ኬብል) 

• የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የቤት ባለቤት ወይም 

የተከራይ የመድን ፖሊሲ  

• ባለፉት 60 ቀናት ውጥ የወጡ የቤት 

ደህንነት ሲስተም የክፍያ መጠየቂያ 

ወረቀት 

 

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የወጣ 

የቴሌፎን የክፍያ መጠየቂያ 

ወረቀት 

• ህጋዊ/ኦፊሴላዊ ፖስታ – ከማንኛውም የመንግስት 

ኤጀንሲ በ60 ቀናት ውስጥ የተወሰደ፣ ከDC DMV 

የመጣ ፖስታን የማያካትት(ከፖስታ አገልግሎት 

የተሰጡ የአድራሻ ለውጥ ማሳወቂያዎች ተቀባይነት 

የላቸውም) 

• የመኪና/የግል ብድር መግለጫ-

ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የወጣ 

(የኩፖን መጽሀፍቶች ወይም ቮቸሮች 

ተቀባይነት የላቸውም) 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት 

የሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት 

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


ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የኛን ድረገጽ ይጎብኙ በ www.dmv.dc.gov፣ ወይም ዲሲ ውስጥ በ 311 ወይም ከ 202 የአካባቢ ኮድ ውጪ ላሉት በ 202-737-4404 ይደውሉ። 
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ለDMV ኦፊሴላዊ ጥቅም ብቻ 

 

 

የDMV መርማሪ ፊርማ፥__________________________________________ ቀን፥____________ 

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፥ _______________________ 

 

የሚያረጋግጥ ሰው ፊርማ፥                                                                                                 ቀን፥ _______________________ 
_ 

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

