Government of the District of Columbia
Department of Motor Vehicles

ለመሸጋገሪያ ፈቃድ የብቁነት ማረጋገጫ
(Certification of Eligibility for Provisional License)
የአመልካች ሙሉ ስም

የለማጅ ፈቃድ ቁጥር

(የመጨረሻ ስም፣ የመጀመሪያ ስም፣ የመሀል ስም፣ ቅጥያ)

የመሸጋገሪያ ፈቃዶን(Provisional License) ለማግኘት፣ ቢያንስ ለ 6 ወራት ትክክል(የሚሰራ) የለማጅ ፈቃድ ይዘው መቆየት አለቦት። ቢያንስ ለ12 ተከታታይ
ወራት፣ ነጥብ የሚያስይዙ ጥፋቶችን አምነው፣ ሀላፊነት ኖሮት ወይም ተፈርዶቦት ሊቆዩ አይገባም። እርሶ፣ እድሜያቸው 21 አመት ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው እና
ትክክል የሆነ(የሚሰራ) ሙሉ የመንጃ ፈቃድ ያላቸው ሹፌር/አለማማጅ(ጆች) ከለማጁ አጠገብ ያለው መቀመጫ ላይ ሆነው እና የደህንነት ቀነቶ(ሲት ቤልት) አስረው
አብረዎት ባሉበት፣ ቢያንስ ለ 40 ሰአታት የመንዳች ችሎታን ልምምድ እንዳደረጉ በማረጋገጥ ይህንን የመሸጋገሪያ ፈቃድ ብቁነት ማረጋገጫ (Certification of
Eligibility for Provisional License) ቅጽ መሙላት እና መፈረም አለቦት። አነዳዶትን የሚቆጣጠሩት አለማማጅ፣ የአለማማጅ መረጃን መሙላት እና መፈረም፣
እነዲሁም ከዚህ ቅጽ ጋር የመንጃ ፈቃዳቸው ቅጂ(ፎቶኮፒ) መግባት አለበት። ለጎዳና ላይ ፈተና (Road Test) ለተሰጦት ቀጠሮ ሲመጡ ከእርሶ ጋር ይህንን ቅጽ ይዘው
መምጣት አለቦት።

ቀን

የአለማማጅ (Tutor) ስም (እባኮን አጉልተው ይጻፉ)

የሰአቱ መጠን

ሰአት/ደቂቃ

ምሳሌ
02/10/05

ጆን ዶው (Jane Doe)

2 ሰአት

8:15 am – 10:15 am

ጠቅላላ ሰአት
እኔ፣ አለማማጅ፣ ከላይ ያለውን ማረጋገጫ ስፈርም፣ በተጠቀሱት ቀናት እና ሰአታት ተማሪው በእኔ የተሰጡ 40 ሰአታት የመንዳት ልምድ መቀበሉን አረጋግጣለሁኝ። ለ40 ሰአታት መንዳት ለማጁን ያለማመደው
ከአንድ በላይ ሰው ከሆነ፣ የእያንዳንዱ አለማማጅ ፉርማ የሚያረጋግጠው ለማጁን አብሮት በመሆን ያስተማረበትን ሰአታት ብቻ ነው። በተጨማሪም፣ አለማማጅ(tutor) የመሆን መስፈርቶችን እንደማሟላ
አረጋግጣለሁኝ።

የአለማማጅ(Tutor) ፊርማ

ቀን

የመንጃ ፈቃድ ቁጥር:
የሰጠው ክልል(ስቴት):
የሚቃጠልበት ቀን:

ቀን

የአለማማጅ(Tutor) ፊርማ
የመንጃ ፈቃድ ቁጥር:
የሰጠው ክልል(ስቴት):
የሚቃጠልበት ቀን:

እኔ፣ እድሜዬ ቢያንስ 16 አመት ከ6 ወር እንደሆነኝ፣ እና ቢያንስ ለስድስት ወራት ትክክል(የሚሰራ) የለማጅ ፈቃድ ኖሮኝ እንደቆየሁኝ፣ እና በዚህ ግዜያት ነጥብ የሚያስይዙ ጥፋቶችን አምኜ፣ ሀላፊነት ኖሮብኝ ወይም
ተፈርዶብኝ እንዳልነበረ እንደሚከተው አረጋግጣለሁኝ። በተጨማሪም፣ ቢያንስ የ 40 ሰአታት የመንዳት ልምድ እንደወሰድኩኝ አረጋግጣለሁኝ።

የአመልካች ፊርማ

ቀን

ይህንን ቅጽ የሚፈርም ማንም ሰው፣ የሚሰጡት ቃላት እውነት መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። በዚህ ቅጽ ላይ የውሸት ቃላት መስጠት የዲሲን ህግ መጣስ ነው እናም እስከ $1,000 የሚደርስ የገንዘብ ቅጥት ወይም 180 ቀን እስር ወይም ለሁለቱም ቅጣቶች ይጋለጣሉ። (ዲሲ የይፋ ሕግ
(D.C. Official Code) § 22-2405)። የውሸት ቃላት የአመልካችን ፈቃድ ለመከልከል፣ ለማገድ፣ ወይም ለመሻር ምክንያት ሊሆን ይችላል።

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።
DMV-GRAD-HR40 የታረመበት 08/24/09

