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በመንጃ ፍቃድ ወይም መታወቂያ ላይ የሚያርፈው 
የጾታ አሰያየም የሚመሠረትበት ወይም የሚቀየርበት አሠራር ሂደት 

 
በመንጃ ፍቃድ ወይም መታወቂያቸው ላይ የሚጻፈው የጾታ አሰያየማቸውን በአዲስ ማንነት እንዲመሥረትላቸው ወይም 
እንዲቀየርላቸው የሚሹ አመልካቾች የሚከተሉትን ሊያሟሉ ይገባል፦ 
• ተሞልቶ የተፈረመበት የጾታ አሰያየም ቅጽ ማቅረብ፤ 
• አዲስ ከሚወጣው ወይም ከሚሻሻለው የመንጃ ፍቃድ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ክፍያዎችን መክፈል፤ እንዲሁም 
• አዲስ ፎቶግራፍ መነሳት። 
 
አመልካቾች ሊመርጡት የሚችሉት የጾታ አሰያየም 
አመልካቾች ይበልጥ የሚገልፃቸውን የጾታ አሰያየም በቅፁ ላይ መጠቆም ይኖርባቸዋል። እባክዎ ጾታ የቀየሩት ሰዎች ራሳቸውን 
እንደ ወንድ፣ ሴት፣ ወይም ወንድ ወይም ሴት ያልሆነ ብለው መግለጽ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ። በተጨማሪም በማንኛውም ጾታ 
ላይ የሚመደቡት ሰዎች ጾታቸውን ማሳወቅ ካልፈለጉ የ X ምልክትን መጠቀም ይችላሉ።   
 
ከጾታ አሰያየም ጋር ተያያዥነት ያለው መረጃ ግላዊነት ጥበቃ 
ሠራተኞች በጾታ መሰየሚያ ቅፅ ላይ ከተቀመጡት ጥያቄዎች ውጪ ከጾታ ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ሊጠይቁ ወይም 
የአመልካቹ የግል የሕክምና ታሪካዊ ሰነዶችን ሊመረምሩ አይችሉም።  ቅፁ የሹፌሮች የግል መብት መከላከያ ሕግ ላይ በተቀመጡት 
ድንጋጌዎች መሠረት የግል መረጃን በምሥጢራዊነት ይይዛል። 
 
ጾታን የሚመለከት መረጃ ከሌሎች ምንጮች ጋር ማዛመድ 
አንድ አመልካች በዲስትሪክቱ መታወቂያ ላይ የተገለጸውን ጾታው ለመለወጥ የጾታ አሰያየሙ አስቀድሞ በልደት ሰርቲፊኬቱ ወይም 
ሌሎች የመታወቂያ ወይም የፍቃድ ዓይነቶች ላይ እንዲያስቀይረው አይገደድም፣ እንዲሁም በሁሉም የመታወቂያ ዓይነቶች ላይ 
ተዛማጅ የሆኑ የጾታ አሰያየሞች እንዲኖሩት አይገደድም። 
 
የስም ለውጥ 
በመንጃ ፍቃድ ወይም በመታወቂያ ላይ የሚሰፍሩት የስም ለውጦች ተገቢ የስም ለውጥ ሰነዶችን በማስረከብ የሚፈጸሙ ሲሆን፣ 
በማኅበራዊ ደኅንነት መዝገብ ላይም ሊንጸባረቁ ይገባል። የስም ለውጦች የሚፈለገውን የጾታ አሰያየም ሳያጉላሉ በማንኛውም ጊዜ 
ሊሰላሰሉ ይችላሉ። 
 
ፎቶግራፍ 
አመልካቹ ማናቸውም አይነት የጾታ ለውጥ ቢጠይቅም፣ የዲሲ DMVን ነባራዊ የፎቶግራፍ መስፈርት በማያዛንፍ መልኩ እኔን 
ይገልጸኛል ብሎ በመረጠው አቀራረብ አዲስ ፎቶግራፍ መነሳት ይኖርበታል። 
 
ተጨማሪ ድጋፍ 
DMV ደንበኞችን ሞያዊ፣ ትህትና በተሞላበት እና ፍርደ ገምድላዊ ባልሆነ መልኩ ለማገልገል ቆርጧል።  DMV የጾታ አሰያየም 
ጥያቄን ተግባራዊ ለማድረግ ምን ጊዜም የአመልካቹን የግል መብት በሚያስከብር እና ለተመልካቹ ተገቢ ያልሆነ ትኩረት በማይስብ 
መልኩ ይተጋል።  የ DMV ሠራተኞች ከዚህ ሂደት ጋር ተያያዥነት ያለው ስልጠና ወስደዋል፤ ስለዚህ፣ ማንኛውም ችግር ወይም 
ቅሬታ በቦታው ላይ ወደ ሚገኘው ተቆጣጣሪ ወይም ሥራ አስኪያጅ መቅረብ ይኖርበታል። 
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የራስ የጾታ መሰየሚያ ቅፅ 
 
 
በአመልካች የሚሞላ 
 
 

(የአያት ስም) (መጠሪያ ስም) (የአባት ስም) 

 
 

(የማኅበራዊ ደኅንነት ቁጥር (SSN)) 
 

 
 
(የመንጃ ፍቃድ/የመታወቂያ ቁጥር) 

 
ጎዳና 

 

 
         ዋሽንግተን፣ ዲሲ 

(ከተማ/ስቴት)  (ዚፕ ኮድ) 
 
 
 
እኔ፣                                                                                   በመንጃ ፍቃድ / መታወቂያ ላይ ያለው የጾታ መለያዬ 
                                                                (ስምዎትን ይጻፉ) 
 
ምልክት እንደሚከተለው ተለውጦ እንዲነበብ እፈልጋለሁ፦   M (ወንድ)     F (ሴት)      X (አልተገለጸም/ሌላ)  
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                            (አንዱን ያክብቡ) 
 

ይህ የጾታ አሰያየም ጥያቄ ለማንኛውም የማታለል ሥራ ወይም ሌላ ሕገ ወጥ የሆነ አላማ ላይ እንዲውል ታስቦ የቀረበ አለመሆኑ 
በመቀጫ ሕግ መሠረት አረጋግጣለሁ። 
 
 
 

 

የአመልካቹ ፊርማ (ቀን) 
  
 

 
 
 

የልብወለድ ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም ወይም በዚህ ማመልከቻ ላይ ሆን ብሎ የውሸት መግለጫ የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የዲሲን ሕግ 
እየተላለፈ በመሆኑ፣ ከ $1,000 ለማይበልጥ የገንዘብ ቅጣት ወይም ለ180 የእስራት ቀኖች ወይም ለሁለቱም ይዳረጋል።  (የዲሲ ሕጋዊ 

ኮድ§22-2405) 
 
በዲሲ መንግሥት ኤጄንሲ ወይም ባለሥልጣን የብክነት፣ የማታለል፣ ወይም ማንቋሸሽ ከተፈጸመ፣ በዲሲ የአጠቃላይ ምርመራ ቢሮ በ1-800-521-1639 ላይ ይደውሉ። 

 
DMV የተሻሻለው 06/13/2017 


