
ይህ የማብራሪያ ወረቀት ለእርሶ የተሰጠውን የማቆሚያ(ፓርኪንግ) ትኬት ላይ አቤቱታ ሲሰማ የምንከተለውን የዳኝነት አካሄድ ያብራራል። 
እባኮን የዳኝነት ተራ እስኪደርሶ በሚጠብቁበት ግዜ ይህንን ለማንበብ ትንሽ ግዜ ይውሰዱ። 

ዳኝነቱን የሚያካሂደው የዳኝነት መርማሪ ነው። የዳኝነቱ ሂደት 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 
የማቆም(ፓርኪንግ) ጥሰትን ጨምሮ፣ ለሪኮርዱ እንዲቀዳ ያነቡታል። 

መንግስት ለከሰሰው ክስ መልስ እንዲሰጡበት ይጠየቃሉ። የሚፈቀደው ቃሎ ወይም መልሶ፡ አምኛለሁኝ፣ አምናለሁኝ ግን ማብራሪያ አለኝ፣ ወይም 
እክዳለሁኝ የሚሉትን ነው። በማመን ከመለሱ፣ ጥሰቱን እንደ ተባለው እንደፈጸሙ ያምናሉ ማለት ነው እና የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውም መቀጫውን 
መክፈል አለቦት። ከማብራሪያ ጋር ካመኑ ፣ ጥሰቱን እንደፈጸሙ እየተስማሙ ነው እና ማስረጃ እያቀረቡ ያሉት የገንዘብ ቅጣቱ/መቀጫው መጠን ላይ ብቻ 
ነው። ጥሰቱን መካድ የሚችሉት ከሚከተሉት አንዱ ሲኖር ብቻ ነው: 

(1) ትኬቱ በተሰጠበት ግዜ እርሶ የተሽከርካሪው የተመዘገቡ ባለቤት ወይም ተከራይ ካልነበሩ፣
(2) ትኬቱ በተሰጠበት ወቅት ተሽከርካሪው ወይም ታርጋዎቹ ተሰርቆ ከነበረ፣
(3) አስፈላጊ የሆኑት ምልክቶቹ ካልነበሩ ወይም ተደብቀው ከነበረ፣
(4) አስፈላጊው ሚትር በአርሶ  ጥፋት ባልሆነ ምክንያት ተሰብሮ ወይም የማይሰራ ከነበረ፣
(5) በትኬቱ ላይ የተዘረዘሩት ፍሬ-ነገሮች ክሱን የሚደፍፉ ካልሆኑ፣
(6)  ተሽከርካሪው በድንገት ሜካኒካል ብልሽት ካገልግሎት ውጭ ሆኖ ነበር፣ ተሽከርካሪው በተቻለ መጠን ቶሎ ተነስቶ ከነበረ፣ ወይም
(7)  አሽከርካሪው የድንገት የህክምና እርዳታ አስፈልጓቸው ከነበረ።

ትኬቶን የሚክዱበት ምክንያት ከላይ ካሉት መሀከል አንዱ ላይ የማይወድቅ ከሆነ፣ ለጥሰቱ ተጠያቂ ሆነው ሊገኙ ይችል ይሆናል። 

የዲስትሪክቱ ጉዳይ (የጥሰቱ ማሳሰቢያ) (Notice of Infraction) ላይ ያለውን መረጃ ያካትታል፣ ስለዚህ ትኬቱን የሰጦት መኮንን መገኘት ግዴታ  
አይደለም። ጉዳዩን በማስረጃ ማረጋገጥ ሀላፊነት የመንግስት ነው። የሚሰራው መስፈርት ሚዛኑ በሚደፋ መልኩ (preponderance of evidence) ጥሰቱ 
መረጋገጡን ነው።   
የግዜ ማራዘሚያዎች ብዙ ግዜ አይፈቀዱም። ስለዚህ፣ መከላከያዎ ላይ ማቅረብ የሚያስቡትን ማንኛውንም እና ሁሉኑም ማስረጃ ወይም ሰነድ(ማለትም፣ 
የተሽከርካሪ ምዝገባ፣ ፎቶግራፎች፣ ወዘተ) በሙሉ ለማቅረብ መዘጋጀት አለቦት። 

  አቤቱታው ተሰምቶ ሲያበቃ ውሳኔ ይሰጣል። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፣ የገንዘብ ቅጣቱን እና ማንኛውንም መቀጮ በ30 የመቁጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ 
መክፈል አለቦት። በአቤቱታው መጨረሻ ላይ የተቀዳውን(ሪከርዱን) የአቤቱታው ግልባጭ(ኮፒ) ይሰጦታል። ይሄ ስለ ዳኝነቱ ውጤት የሚያገኙት ብቸኛ 
የጽሁፍ ማሳሰቢያ ነው።  
ጥፍተኛ ሆነው ከተገኙ እና ውሳኔው እንደገና እንዲታይሎት ለመጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ከዳኝነቱ ቀን አንስቶ ባሉት በሰላሳ (30) የመቁጠሪያ (ካላንደር) 
ቀናት ውስጥ  ማድረግ አለቦት። (ማስታወሻ : ዲኤምቪ(DMV) ጥያቄዎን በ 30ኛው 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 የዳኝነት አካሄድን ማብራሪያ ካነበቡ በሃላ እባኮን እታች ይፈርሙ፣ ስሞትን እና  አድራሻዎትን  አጉልተው ይጻፉ  እና  ሲጠሩ  ለዳኝነት  
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  ለ 180 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-001-የታረመው በ  09/17/2014 

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA (የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መንግስት ) 
DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES (የተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት) 

Adjudication Services Administration (የዳኝነት አገልግሎት አስተዳደር) 

ያለ ቀጠሮ ለሚደረገው የማቆሚያ(ፓርኪንግ) የዳኝነት አካሄድ ማብራሪያ 

https://dmv.dc.gov
https://dmv.dc.gov

