
ዩ.ኤስ. ዜጋ ያልሆኑ፣ የሪል መታወቂያን (REAL ID) የሚያሟላ የዲሲ የመንጃ 
ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት ለማግኘት የማንኛውም የዲሲ ዲኤምቪ 
አገልግሎት ማእከል ጋር መሄድ ይችላሉ።  
 
በሀገር ውስጥ ደህንነት- ዩናይትድ ስቴትስ ዜግነት እና ስደተኞች አገልግሎት 

(Department of Homeland Security-United States Citi-
zenship and Immigration Services (USCIS)) የታተመ የይፋ
(ኦፍሻል) ሰነድ (ማለትም፣ ፓስፖርት፣ ቪዛ፣ I-94 እና ደጋፊ ሰነዶች)  

 
አመልካቹ የመቆያውን ግዜ ለማራዘም ማመልከታቸውን የሚያሳይ ወይም 

የኢምግሬሽን ሁኔታው ማመልከቻው እየታየ መሆኑን የሚያሳይ 
የዩኤስሲአይኤስ የእርምጃ ማስታወቂያ(USCIS Notice of Action) 
ደብዳቤ። ደብዳቤው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ የታተመ መሆን አለበት።  

 

የዩ.ኤስ. ዜጋ ያልሆኑ የጉብኝት ቪዛ መደብ (ማለትም፣  B, C, D) ያላቸው 
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ የሪል መታወቂያ(REAL ID) የዲሲ መንጃ 
ፈቃድ፣ የመታወቂያ ወረቀት ወይም የለማጅ ፈቃድ ለማግኘት ብቁ አይደሉም።  
 
 

ከሚከተሉት ዝርዝሮች ውስጥ የመረጃውን ምንጭ ሰነድ(source document) 
ማቅረብ አለቦት። የዩ.ኤስ. ዜጋ ላልሆኑ ማንነትን ማረጋገጫን ለማሟላት ዲኤምቪ 
(DMV) ከታች ከተዘረዘሩት ውጪ ሰነዶችን አይቀበልም።  
 

የዩ.ኤስ. ዜጋ ያልሆኑት ከሚከተሉት መሀከል አንዱን ማቅረብ አለባቸው እናም 
ዋናውን(ኮፒ ሳይሆን) ማቅረብ አለባቸው(በቪዛ አይነት/ ክፍሉ ላይ ተመስርቶ)።  

 
 

ቪዛ እና የቆይታን ግዜ የሚያሳይ I-94 ያለው የሚሰራ ፓስቶርት።  
ከዚህም በተጨማሪ፣ ለቪዛ አይነቶች የሚያገለግሉ የሚከተሉትን ሰነዶች:  
 

 I-20 (F ቪዛ ክፍል) 
DS-2019 (J ቪዛ ክፍል) 
የዲፕሎማቲክ ኢሙኒቲ እንደሌለ የሚያሳይ የዩ.ኤስ. ስቴት 

ዲፓርትመንት ደብዳቤ (A ቪዛ ክፍል) 
የዲፕሎማቲክ ኢሙኒቲ እንደሌለ የሚያሳይ የዩ.ኤስ. ስቴት 

ዲፓርትመንት(U.S. State Department) ደብዳቤ እና መሾምን 
የሚያሳይ የቅጥር ማረጋገጫ ደብዳቤ (G ቪዛ ክፍል) 

የስራ መታወቂያ (I ቪዛ ክፍል) 
 
 
የስራ ፈቃድ ካርድ (Employment Authorization Card  
ቋሚ የመኖሪያ ካርድ (Permanent Resident Card)  

 
 

የዩ.ኤስ. ዜጎች ላልሆኑ የብቁነት መስፈርቶች  

 

የዩ.ኤስ. ዜጋ ላልሆኑ የማንነት እና 
ያሉበትን ሁኔታ ማረጋገጫ  

Government of the District of Columbia 
Department of Motor Vehicles 

  

የሪል መታወቂያን የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት ማመልከቻ 
ሂደትን ለመፈጸም እዚህ በራሪ ወረቀት ላይ ከተዘረዘሩት ክፍሎች መሀከል 

ከሚመለከቶት የሚጠየቁትን ሰነዶች በሙሉ ማቅረብ አለቦት።  
 

 

የቀረቡት ዋና(ኮፒ ያልሆኑ) የማስረጃ ወረቀቶች በሙሉ አንድ አይነት ስም 
ማሳየት አለባቸው።  

 
Rev. 1/2016 

 

የመንጃ ፈቃድ (አዲስ/ማሳደስ)         $47  

የግዚያዊ መንጃ ፈቃድ         $20 

የለማጅ ፈቃድ           $20 

የመሸጋገሪያ(provisional) ፈቃድ        $20 

የመታወ ቂያ ወረቀት(አዲስ/ማሳደስ)                  $20 

ግልባጭ (Duplicate)         $20 

እድሜያቸው 65 እና ከዚያ በላይ  ለሆኑ የመታወቂያ 
ወረቀት(አዲስ/ማሳደስ ብቻ)              ነፃ  

 
 
 

ክፍያ  

                     የዲኤምቪ (DMV) ዜና  
 

   በአካል ተኪዶ  የሚደረግ የተሽከርካሪ ምዝገባ ማሳደስ ቀርቷል    
 እናም  ደንበኞች ማሳደስ የሚችሉት:  
 

በኢንተርኔት(ኦን ላይን) በ  ww.dmv.dc.gov ወይም  
በፖስታ በ  P.O. Box 90120  
   Washington, DC 20090 

 
 

   
 ዲሲ ዲኤምቪ(DC DMV) ወደ ማእከላዊ የማተሚያ ሂደት 
ተሸጋግሯል እናም የመንጃ ፈቃዶችን እና የመታወቂያ ወረቀት እዛው 
ማተም አቁሟል። ደንበኞች ለ45 ቀናት የሚሰራ የግዚያዊ የወረቀት 
ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት ያገኛሉ፣ አዲሱ የመንጃ ፈቃድ 
ወይም የመታወቂያ ወረቀት በመዝገቡ ውስጥ ባለው አድራሻ በፖስታ 
ለደንበኞች ይላካል።  

 
ማስታወሻ: ኤጀንሲው ወደ ፖ. ሳጥን አድራሻ ፖስታ አይልክም።   

   
 
 

ለዲኤምቪ (DMV) አገልግሎት ቦታዎች እና ቅጾች//ማመልከቻዎች/ህትመቶች ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ: 
www.dmv.dc.gov ወይም ለተጨማሪ መረጃ በ 311 ወይም 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። 

 
 
 

 
ጠቃሚ መረጃ  

 
  
  
  

ሰነድ   
  

ተቀባይነት 
  

መስፈርቶች 
  

የማመልከ
ቻ ሂደቶች   

 
የሪል መታወቂያን(REAL ID)የሚያሟላ 

የመንጃ ፈቃድ 
እና 

የመታወቂያ ወረቀት   



 

የዩ.ኤስ. ዜጎች ለሆኑ የማንነት    
ማረጋገጫ  

ለሪል የመንጃ ፈቃድ (REAL ID) ወይም ለሪል መታወቂያ (REAL ID) 
የሚያመለክት ግለሰብ ከታች ከተዘረዘሩት መሃል አንድ (1) የመረጃውን ምንጭ 
ሰነድ(source document) ማቅረብ አለበት። ማንነትን እና የትውልድ ቀን 
ማረጋገጫን ለማሟላት የዲሲ ዲኤምቪ (DMV) ከታች ከተዘረዘሩት ውጪ 
ሰነዶችን አይቀበልም  
 

የሚፈለገው አንድ (1) ነው እናም  ዋናውን(ኮፒ ያልሆነ) ሰነድ መቅረብ አለበት:  
 
 የዩናይትድ ስቴትስ የልደት የምስክር ወረቀት(በርዝ ሰርተፍኬት) ወይም   በስቴት 

ኦፊስ ኦፍ ቫይታል ስታትስቲክስ (State Office of Vital Statistics) ስር 
የተመዘገበ የልደት የምስክር ወረቀት 

 የሚሰራ የሪል መታወቂያ የመንጃ ፈቃድ፣ የለማጅ ፈቃድ፣ ወይም የመታወቂያ ወረቀት 
ቀኑ ያልተቃጠለ የዩናይትድ ስቴትስ ፓስፖርት 
ቀኑ ያልተቃጠለ የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ሀይል መታወቂያ ወረቀት 
 የናቹራላይዜሽን ሰርተፍኬት 
 የዩ.ኤስ. ዜግነት ሰርተፍኬት 
በዩ.ኤስ. ስቴትስ ዲፓርትመንት የታተመ ውጭ የመወለድ የኮንስላር ሪፖርት 

(Consular Report of Birth Abroad) (CRBA)  
 *ከፍርድ ቤት አገልግሎቶች እና ጥፋተኞች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ (Court Services 

and Offender Supervision Agency) (CSOSA) ወይም ከዲሲ ማረሚያ 
ቤቶች ዲፓርትመንት (DC Department of Corrections) (DOC) የተሰጠ 
ስምን፣ የትውልድ ቀንን፣ ሶሻል ሴኩሪቲን ቁጥርን እና አድራሻን የሚያረጋግጥ ፎቶ 
ያለው ደብዳቤ (ለመታወቂያ ወረቀት ብቻ) 

*የስድስት ወር የመታወቂያ ወረቀት ለመቀበል ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል።   

ከታች ከተዘረዘሩት መሀከል አንድ (1) የመረጃውን ምንጭ ሰነድ (source document)
ማቅረብ አለቦት። የሶሻል ሴኪሩቲ ቁጥር(SSN) ማረጋገጫን ለማሟላት ዲኤምቪ(DMV) 
ከታች ከተዘረዘሩት ውጪ ሰነዶችን አይቀበልም። ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥርን ለማረጋገጥ 
የሚቀርብ ማንኛውም ሰነድ ሁሉንም ዘጠኙን (9) ቁጥሮች መያዝ አለበት።  የመጨረሻውን 
አራት(4) ቁጥሮች ብቻ የሚያሳይ ሰነዶች ተቀባይነት የላቸውም።                      
ማስታወሻ: የዩ..ኤስ. ዜጋ ያልሆኑ ጭምር የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ሊኖራቸው ይገባል። የሶሻል 
ሴኪሪቲ ቁጥር እንዲኖሮት ብቁ ካልሆኑ፣ ከሶሻል ሴኪሩቲ አስተዳደር (Social Security 
Administration) (SSA)(www.ssa.gov) ብቁ አለመሆኖትን የሚያሳይ ደብዳቤ 
ማቅረብ አለቦት።  
 

 የሚፈለገው አንድ (1) ነው እናም  ዋናውን(ኮፒ ያልሆነ) ሰነድ መቅረብ አለበት:  
 

 የአመልካችን ስም፣ ሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር እና ፊርማ ያለበት የሶሻል ሴኪሪቲ ካርድ 
ሙሉ ስምን እና ሙሉ ሶሻል ሴኪሪቲ ቁጥር የሚያሳይ ፕሪንት የተደረገ  

የሶሻል ሴኪሪቲ አስተዳደር (Social Security  Administration) 
ማረጋገጫ  

ሙሉ ስምን እና ሙሉ ሶሻል ሴኪሪቲ ቁጥር የሚያሳይ የክፍያ ወረቀት
(ፔይ ስቴትመንት) 

ሙሉ ስምን እና ሙሉ ሶሻል ሴኪሪቲ ቁጥር የሚያሳይ W-2 (የደሞዝ እና 
ግብር ማስረጃ(ስቴትመንት))  

ሙሉ ስምን እና ሙሉ ሶሻል ሴኪሪቲ ቁጥር የሚያሳይ1099 ቅጽ  
 

 

የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ማረጋገጫ  

 

የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ   
 

የመንዳት ችሎታን ማረጋገጫ  

በአሁኑ ወቅት የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫን ለማሟላት ከታች ከተዘረዘሩት ሰነዶች 
መሀከል ሁለቱን (2)ን ማቅረብ አለቦት። የዲሲ ዲኤምቪ (DC DMV)፣ የዲሲ 
ነዋሪነትን ለማረጋገጥ ከታች ከተዘረዘሩት ውጪ ሰነዶችን አይቀበልም።  
 
የአመልካችን ስም እና በአሁኑ ወቅት ያሉበትን የዲሲ አድራሻ የያዙ ሁለት (2) 
ያስፈልጋል፣ እንዲሁም ዋናው(ኮፒ ያልሆነ)  ሰነድ መቅረብ አለበት:  
ባለፉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ ስምና አድራሻ ያለው 

የመጠቀሚያ(ዩቲሊቲ) መክፈያ  (ውሀ፣ ጋዝ፣  ኤሌክትሪክ፣ ዘይት 
ወይም ኬብል) (የማስቆረጫ ማሳሰቢያ/ቢል ተቀባይነት የለውም)  

የአመልካችን ስም እና በአሁኑ ወቅት ያሉበትን አድራሻ የሚያሳይ 
ባለፉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ የስልክ መክፈያ (የእጅ 
ስልክ፣ ገመድ-አልባ(ዋየርለስ) ወይም የፔጀር ክፍያ ተቀባይነት አለው) 
(የማስቆረጫ ማሳሰቢያ/ቢል ተቀባይነት የለውም) 

ባለፉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ፣ የንብረቱን አድራሻ 
የሚያሳይ የባለቤትነት ደብተር(ዲድ) ወይም የስምምነት ወረቀት  

የአመልካቹ ስም እንደ ሊዚ፣ የተፈቀደለት ነዋሪ ወይም ተከራይ ሆኖ 
የተጠቀሰበት ቀኑ ያልተቃጠለ ሊዝ ወይም የኪራይ ስምምነት (ፎቶኮፒ 
ግልባጭ ሊሆን ይችላል) 

የማረጋገጫ አቅራቢው ስም እንደ የተከራይ-ተከራይ(ሰብ ሊዚ) ሆኖ 
ያለበት ቀኑ ካልተቃጠለ ከዋናው የኪራይ ውል(ሊዝ) ጋር የተያያዘ፣ ቀኑ 
ያልተቃጠለ የተከራይ ተከራይ ውል(ሰብ ሊዝ) 

ባለፉት አስራ ሁለት(12) ወራት ውስጥ የታተመ  የዲሲ የንብረት ግብር 
ክፍያ ወረቀት 

ቀኑ ያልተቃጠለ የቤት ባለቤትነት ወይም የተከራይ ኢንሹራንስ ፖሊሲ  
*ባለፉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ ስምን እና የዲሲ ነዋሪነትን 

የሚያረጋግጥ ከፍርድ ቤት አገልግሎቶች እና የጥፋተኛ ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ
(Court Services and Offender Supervision Agency
(CSOSA)) ወይም ከዲሲ ማረሚያ ቤቶች ዲፓርትመንት (DC De-
partment of Corrections) የተሰጠ  ፎቶግራፍ ያለው ደብዳቤ   

**የዲሲ ዲኤምቪ የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ ማስረጃ   
ባለፈው ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ ባንክ/ክሬዲት ካርድ/

ኢንቨስትመንት አካውንት ስቴትመንት 
ባለፈው ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ ከዲሲ ዲኤምቪ ውጪ ከሆነ 

ከማንኛውም የመንግስት ኤጀንሲ የደረሶት (ሙሉ ስም እና ወቅታዊ 
አድራሻ ያለው) እንዲሁም ፖስታውን እና ውስጡ ተደርጎ የተላከውን 
የሚያካትት የይፋ(ኦፊሻል) ፖስታ (የፖስታ አገልግሎት የአድራሻ ለውጥ 
ማሳሰቢያ ተቀባይነት የለውም።) 

*ዲሲ ዲኤምቪ (DC DMV) ያጸደቀው እውቅና ካለው የሶሻል ሰርቪስ 
አገልግሎት ሰጪ(Certified Social Service Provider) የተሰጠ 
የመኖሪያን ማረጋገጫ ቅጽ 

ባለፉት ስልሳ(60)  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የህክምና ወጪ ዝርዝር(ሜዲካል 
ቢል)  

ባለፉት ስልሳ (60)  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የተማሪ  ብድር
(ስቱደንት ሎን) ስቴትመንት 

ባለፉት ስልሳ(60)  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የቤት ኢኪቲ ብድር ዝርዝር 
ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ የመኪና/የግል ብድር ዝርዝር(ስቴትመንት) 

 
*ለመታወቂያ ወረቀትን ብቻ እና ሁለተኛ የነዋሪነት ማረጋገጫ አያስፈልገውም።  
**ሁለተኛ የነዋሪነት ማስረጃ አያስፈልገውም።   

 

 
 

 

 
 
ሲያሳድሱ ወይም ሌላ(ግልባጭ) ሲያወጡ ከታች ካሉት ክፍሎቸ ሁሉ የማስረጃ 
ሰነዶችን ማቅረብ አለቦት:  
 

የማንነትን ማረጋገጫ  
የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ (አድራሻ ከተቀየረ ብቻ)  

 

የዲሲን የመንጃ ፈቃድ ወይም የዲሲ መታወቂያ ወረቀትን 
ለማደስ ወይም ሌላ(ግልባጭ) ለማውጣት  

 

የስም መቀየሪያ / ማረሚያ ማረጋገጫ  
ከታች ካሉት ዝርዝሮች የመረጃውን ምንጭ ሰነድ(source document) ማቅረብ 
አለቦት። የስሞን መቀየሪያ ወይም ማረሚያን ለማረጋገጥ ዲኤምቪ ከታች ከተዘረዘሩት 
ውጪ ማስረጃዎችን አይቀበልም።  
ማስታወሻ: የዲሲ  የመንጃ  ፈቃድ  ወይም  መታወቂያ  ወረቀት  ከመታተሙ በፊት ከሶሻል 
ሴኪሪቲ አስተዳደ (Social Security Administration (SSA)) ዘንድ 
ስሞትን  መቀየር አለቦት።  
የተረጋገጠ(ሰርቲፋይድ) የጋብቻ ምስክር ወረቀት( በጋብቻ ምክንያት የስም ለውጥ) 

የፍቺ ውሳኔ (በፍቺ  ምክንያት የስም ለውጥ)) 
የዩ.ኤስ. ፍርድቤት በይፋ የተደረገ የስም ለውጥ 

የልደት የምስክር ወረቀት(በርዝ ሰርተፍኬት) (ስም ማረሚያ) 

ፓስፖርት (የዩ.ኤስ. ዜጋ ከስም ማረሚያ ጋር)  
እና   

ሙሉ የስም ለውጥን የሚያሳይ ለሶሻል ሴኪሪቲ ካርድ ወይም 
የ ኤ ስ ኤ ስ ኤ  (SSA) ማረጋገጫ የታተመ(ፕሪንት የተደረገ)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ሁሉም አመልካቾች የማየት ችሎታ ፈተናን መውሰድ እና ማለፍ፣ እና 

በህክምና የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው። 
  
ቀኑ ከተቃጠለ ከ90 ቀናት የማያልፈው፣  ከዚህ ስቴት ውጭ  

የተሰጠ ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ 
በጥሩ ሁኔታ መሆኑን የሚያሳይ እና ቀኑ ከተቃጠለ ከ90 ቀናት 

የማያልፈው ፈቃድን የሚያሳይ፣  ከዚህ ስቴት ውጪ የሆነ እና የተረጋገጠ
(ሰርቲፋይድ) የመንዳት ሪኮርድ (ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ የታተመ) 

ከሀገር ውጭ የተሰጠ ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ። የዲሲ ዲኤምቪን (DC 
DMV) የእውቀት እና የማየት ችሎታን ፈተና መውሰድና ማለፍ አለቦት። 

ከሀገር ውጭ ለተሰጠ እና በእንግሊዘኛ ላልተጻፈ የመንጃ ፈቃድ የተረጋገጠ
(ሰርቲፋይድ) ትርጉም አስፈላጊ ነው(የአለም-አቀር የመንጃ ፈቃዶች 
ተቀባይነት የላቸውም)። 

 

የዲሲ የነዋሪነት ማረጋገጫ የቀጠለ  

ባለፉት ስልሳ(60)  ቀናት ውስጥ የተሰጠ የሆም ሴኪሪቲ ሲስተም ቢል 


