
አቤቱታ ከተሰማ በሃላ ለማቆሚያ(ፓርኪንግ)፣ የፎቶ ማስፈፀሚያ፣ ወይም በመንቀሳቀስ ላይ ለሚደረግ ጥሰት ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፣ 
የጥፋተኝነቱ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ባለው 30 የመቁጠሪያ (የካላንደር) ቀናት ውስጥ እንደገና እንዲታይሎት ጥያቄ ማስገባት ይችላሉ። 

እታች ያለውን መመሪያ በጥንቃቄ ያንብቱ እና በጀርባ በኩል ያለውን ቅጽ ይሙሉ። 

1.  ጥያቄዎ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ባለው 30 የካላንደር ቀናት ውስጥ ለዲኤምቪ መድረስ አለበት።.

2. እንደገና እንዲታይሎት ምክንያት የሆኑትን መሰረታዎ ነገሮች ያሳዩ፣ ከሚከተሉት አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ሊያካትት ይገባል:

 አዲስ የታወቀ ወይም አዲስ የተገኘ አስፈላጊ ማስረጃ፣
 መከካከያን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ማስረጃ ማስፈለጉ፣
 በሂደቱ ላይ በአቤቱታ ሰሚው መርማሪ ተደርጎ ሊሆን የሚችል ስህተት፣ ውሳኔው የተመሰረተበትን ፍሬ-ነገር በህግ ተቀባይነት

(judicially notice) ወይም ውሳኔው የተመሰረተበትን ፍሬ-ነገር በህግ ተቀባይነት ሲሆረው ለእርሶ ሳያስታውቁ ሲቀሩ፣ ወይም 
 ጉዳዩ እንደገና የበለጠ መታየትን የሚያስፈልገው ሲሆን።

3. ቅጹን እና ማንኛውንም ማስረጃ ወደ ሚከተለው በፖስታ ይላኩ:

DMV  
Adjudication Services 
Attn:  Request for Reconsideration 
PO Box 37135 
Washington, DC  20013 

ውሳኔውን በ180 የመቁጠሪያ (ካላንደር ቀናት) ውስጥ በፖስታ ይነገሮታል። እንደገና እንዲታይሎት ያቀረቡት ጥያቄ ከተከለከለ፣ ከውሳኔው 
በሃላ ባለው በ 30 ካላንደር ቀናት ውስጥ ለትራፊክ ዳኝነት ይግባኝ ቦርድ (Traffic Adjudication Appeals Board) ይግባኝ ማለት 
ይችላሉ።  

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  ለ180  ቀናት እስር 
ወይም ለሁለቱን ይጋለጣል።  (ዲሲ የይፋ ህግ (DC Official Code §22-2405 

ለተጨማሪ መረጃ በ dmv.dc.gov ድህረ ገጻችን ይጎብኙን ወይም፣ ከዲሲ በ311 ወይም 202-737-4404 ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን። 
     በማንኛውም የዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግን መባከን፣ ማጭበርበር ወይም ያለአግባብ መጠቀም ለመጠቆም፣  

የዲሲ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General)ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ። 

DMV-ADS-RR-001 የታረመበት 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) 

እንደገና እነዲታይ(RECONSIDERATION) ጥያቄ ስለማቅረብ 

https://dmv.dc.gov


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  ቀናት  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። 

ገጽ  2 
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