GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA (የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መንግስት )
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES (የተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት)
Adjudication Services Administration (የዳኝነት አገልግሎት አስተዳደር)

ለፎቶ ማስፈፀሚያ(PHOTO ENFORCEMENT)ያለቀጠሮ ለሚሰማ ዳኝነት ማብራሪያ
ይህ የመረጃ ወረቀት በተሽከርካሪዎ ላይ የተሰጠን የፎቶ ማስፈጸሚያ ትኬት ላይ አቤቱታ ሲሰማ የምንከተለውን የዳኝነት ሂደቱን ያብራራል።
እባኮን ለዳኝነቱ ተራ እስኪደርሶ በሚጠብቁበት ግዜ ይህንን ለማንበብ ትንሽ ግዜ ይውሰዱ።
አቤቱታውን የሚያካሂደው የአቤቱታው መርማሪ ነው፣ አቤቱታው ይቀዳል(ሪኮርድ ይደረጋል)። ለሚሰጡት ቃል እውነተኝነት ቃለ መሀላ
እንዲያደርጉ ወይም እንዲያረጋግጡ ይጠየቃሉ። ስሞትን እና አድራሻዎን እንዲናገሩ ይጠየቃሉ። ከዚያ፣ መርማሪው ትኬቱ ላይ ያለውን መረጃ፣
መንግስት ጥሰዋል የሚሉትን የፎቶ ማስፈፀሚያ ጥሰትን ጨምሮ፣ ለሪኮርዱ እንዲቀዳ ያነቡታል።
መንግስት ላቀረበው ክስ መልስ እንዲሰጡበት ይጠየቃሉ። የሚፈቀደው ቃሎ ወይም መልሶ፡ አምኛለሁኝ፣ አምናለሁኝ ግን ማብራሪያ አለኝ፣
ወይም እክዳለሁኝ የሚሉትን ነው። በማመን ከመለሱ፣ ጥሰቱን እንደፈጸሙ ያምናሉ ማለት ነው እና የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውም
መቀጫውን መክፈል አለቦት። ከማብራሪያ ጋር ካመኑ ፣ ጥሰቱን እንደፈጸሙ እየተስማሙ ነው እና የገንዘብ ቅጣቱን /መቀጫውን መጠኑ ላይ
ብቻ ማስረጃ እያቀረቡ ነው። ጥሰቱን ከካዱ፣ እንዲያዩት የመንግስትን ማስረጃ ይቀርብሎታል።
መንግስት በማስረጃ የማረጋገጥ ሀላፊነት አለበት። ጥሰቱ በግልጽ እና አሳማኝ ማስረጃ ላይ መመስረት አለበት። የዲስትሪክቱ ጉዳይ የጥሰት
ማሳሰቢያው (Notice of Infraction) ላይ ያለውን መረጃ እና የተገኘን ሌላ ማስረጃን ያካትታል።
የግዜ ማራዘሚያዎች ብዙ ግዜ አይፈቀዱም። ስለዚህ፣ መከላከያዎን የሚደግፍ ማንኛውንም እና ሁሉኑም ማስረጃ ወይም ሰነድ(ማለትም፣
የተሽከርካሪ ምዝገባ፣ ፎቶግራፎች፣ ወዘተ) ለማቅረብ መዘጋጀት አለቦት።
ዳኝነቱ ተሰምቶ ሲያበቃ ውሳኔ ይሰጣል። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፣ የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውንም መቀጮ በ30 የመቁጠሪያ (ካላንደር)
ቀናት ውስጥ መክፈል አለቦት። ዳኝነቱ ተሰምቶ ሲያበቃ የተቀዳውን(ሪከርዱ የተደረገውን) የአቤቱታው ግልባጭ(ኮፒ) ይሰጦታል። ይሄ ስለ
አቤቱታው ውጤት የሚያገኙት ብቸኛ የጽሁፍ ማሳሰቢያ ነው።

ጥፍተኛ ሆነው ከተገኙ እና ውሳኔው እንደገና እንዲታይሎት ለመጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከአቤቱታው ቀን አንስቶ ባሉት በሰላሳ (30)
የካላንደር ቀናት ውስጥ ማድረግ አለቦት። ማስታወሻ
(
: ዲኤምቪ( DMV) ጥያቄዎን በ30ኛው ቀን ላይ ማግኘት አለበት።) ጥያቄዎን
በኢንተርኔት(ኦን ላይን) በዲኤምቪ ድህረ-ገጽ dmv.dc.gov ወይም በፖስታ ለ Adjudication Services, Attn:
Reconsideration,
PO Box 37135, Washington, DC 20013 ማቅረብ አለቦት።
ይህንን ያለቀጠሮ የፎቶ ማስፈጸሚያ ዳኝነት መስሚያ አካሄድ ማብራሪያን ካነበቡ በሃላ እባኮን እታች ይፈርሙ፣ ስሞትን እና አድራሻዎትን
አጉልተው ይጻፉ እና ሲጠሩ ለአቤቱታ ሰሚው ረዳት(ክለርክ) ይስጡት።
ስም (እባኮን አጉልተው ይጻፉ)

አድራሻ

ቀን

ፊርማ
በዚህ ማመልከቻ ላይ የውሸት ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም እና/ወይም እያወቀ የውሸት ቃል የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲሲ ህግን ይጥሳል እና ከ$1,000 ላልበለጠ የገንዘብ ቅጣት ወይም ለ180 ቀን እስር
ወይም ለሁለቱን ይጋለጣል። (ዲሲ የይፋ ህግ (DC Official Code §22-2405).

ለበለጠ መረጃ ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ: dmv.dc.gov ወይም ከዲሲ በ 311 ወይም በ 202-737-4404 ይደውሉ።
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።

DMV-ADS-PE-001 የታረመው በ 09/24/2019

