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

በፖስታ የዳኝነት ሂደት
የማቆሚያ(ፓርኪንግ) ወይም የፎቶ ማስፈፀሚያ(Photo Enforcement) ትኬት ከተሰጦት እና ሊከራከሩት ከፈለጉ፣ የዳኝነት አገልግሎት
መስጫው ጋር መምጣት እና ያለቀጠሮ አቤቱታ ማሰማት ይችላሉ። ነገር ግን፣ አንዳንድ ግዜ ወደ ዳኝነት አገልግሎት መስጫው መምጣቱ
ለእርሶ የማይቻል ወይም አመቺ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ፣ ጥሰቱን በፖስታ በመላክ ወይም በኢንተርኔት(ኦንላይን) dmv.dc.gov
መከራከር ይችላሉ።

እታች ያሉትን መመሪያዎች በጥንቃቄ ያንብቧቸው እና በጀርባ በኩል ያለውን ቅጽ ይሙሉ።
 የትኬቶ መጠን እጥፍ እንዳይሆን ለመከላከል ትኬቱ ከተሰጠበት ቀን (ለፎቶ ማስፈጸሚያ ትኬቶች ፖስታው የተላከበት ቀን)አንስቶ ባለው በ30
የመቁጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ በጽሁፍ ወይም በኢንተርኔት(ኦን ላይን) ምላሽ መስጠት አለቦት። ትኬቱ ከተሰጠበት ቀን (ለፎቶ ማስፈጸሚያ
ትኬቶች ፖስታው የተላከበት ቀን)አንስቶ ባለው በ60 የመቁጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ ምላሽ መስጠት አለቦት፣ አለበለዚያ ትኬቱን የመከራከር
መብቶን ያጣሉ። (ዲኤምቪ (DMV) በዚህ የግዜ ገደቦች ምላሾን ማግኘት አለበት።)
 ዋናውን ትኬት ከጽሁፍ ማብራሪያዎ ጋር ይላኩ።
 ጥሰቱን ከካዱ አቋሞትን ለመደገፍ የፍሬ-ነገር መረጃን ወይም ማስረጃ ሰነዶችን (ማለትም የተሽከርካሪ ምዝገባ፣ ፎቶዎች፣ ወዘተ) ማካተት አለቦት።
የጽሁፍ ቃላቶ በአካል ቀርበው አቤቱታ ማሰማትን ይተካል።
 ለማቆሚያ(ፓርኪንግ) ትኬት መከላከያዎ ከሚከተሉት ክፍሎች አንዱ ውስጥ ማረፍ አለበት:
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 የማይሰሩ ከነበረ፣
5. በትኬቱ ላይ የተዘረዘሩት ፍሬ-ነገሮች ክሱን የሚደፍፉ ካልሆኑ፣
6. ተሽከርካሪው በድንገት ሜካኒካል ተበላሽቶ ከጥቅም ውጪ ሆኖ ከነበረ፣ ተሽከርካሪው በተቻለ መጠን ቶሎ ተነስቶ ከነበረ፣ ወይም
7. አሽከርካሪው የድንገት የህክምና እርዳታ አስፈልጓቸው ከነበረ።

የፓስታ እና የኢንተርኔት(ኦን ላይን) ዳኝነቱ እንደ አቤቱታ መሰማት ነው የሚወሰደው። ውሳኔውን በጽሁፍ በመዝገባችን ውስጥ ባለው አድራሻ
በፖስታ ተልኮ ይነገሮታል። ትኬቱ በአቤቱታ ሰሚ መርማሪው ከተደገፈ እና ውሳኔው እንደገና እንዲታይሎት መጠየቅ የሚፈልጉ ከሆነ፣
አቤቱታው ከተሰማ ቀን በሃላ ባለው 30 የመቁጠሪያ (የካላንደር)ቀናት ውስጥ ማድረግ አለቦት(ዲኤምቪ(DMV) ጥያቄዎን በ30ኛው ቀን ላይ
ማግኘት አለበት። ) እንደገና እንዲታይሎት ጥያቄዎን በፖስታ ለ Adjudication Services, Attn: Reconsideration, PO Box 37135,
Washington, DC 20013 ማቅረብ አለቦት፣ ወይም በኢንተርኔት(ኦን ላይን) በ dmv.dc.gov
እባኮን የፖስታ የዳኝነት ጥያቄዎትን ወደሚከተለው ይላኩ:
Adjudication Services
PO Box 37135
Washington, DC 20013
Attention: Mail Adjudication
ስም (እባኮን አጉልተው ይፃፉ)

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).
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የዛሬ ቀን:
ስም: (መጀመሪያ፣ መሀከል፣
መጨረሻ)

ከተማ:

ክልል(ስቴት):

ዚፕ ኮድ:

የትኬት ቁጥር(ሮች)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ቃላት

ፊርማ __________________________________________________________

ቀን:__________________

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።
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