
ይህ ቅጽ መሞላት ያለበት ትኬት ለእርሶ፣ ለተሽከርካሪዎ ከተሰጠ ወይም ከተመዘገበው ባለቤት የተረጋገጠ(ኖቶራይዝድ) የውክልና ስልጣን ቅጽ 
ካሎት ብቻ ነው። እባኮን አግባብ ያለው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ እና ትኬቶትን የሚመለከተውን ሁሉኑም ክፍል ይሙሉ። 

 ጥፋተኛ ነኝ ብሎ እንዳመነ ሲቆጠር (Deemed admission): የተሽከርካሪ ባለቤት ወይም ነጂ የተሰጠው ትኬት ላይ ትኬቱ
ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ባለው በ 60 የካላንደር ቀናት ውስጥ ጥፋተኛ አይደለሁም ብሎ ሳይከራከር ሲቀር ወይም ትኬቱን በመክፈል 
ምላሽ ሳይሰጥ ሲቀር፣ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ እንደታመነ ይቆጠራል።    

 በሌሉበት መወሰን:  በሌሉበት ውሳኔ የሚሰጠው የትኬቱ አቤቱታ እንዲሰማ ቀጠሮ ተሰጥቶ ነገር ግን ነጂው ለአቤቱታው ሳይመጣ
ሲቀር እና አቤቱታውን የሚሰማው መርማሪ የመንግስት ማስረጃ ላይ ተመስርቶ ጥፋተኝነትን ሲወስን ነው። 

ውሳኔው እንዲነሳ የጠየቁትን እንዲፈቀድሎት እና ለአቤቱታው እንደገና ቀጠሮ መውሰድን ለመፍቀድ፣ መርማሪው የሚከተሉት በሙሉ 
መሟላታቸውን ያረጋግጧል: 

1. በሌሉበት የተወሰነው ውሳኔ ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብሎ እንደማመን የተቆጠረበት ይህ ውሳኔው ይነሳልኝ የሚለው አቤቱታ
ከቀረበበት ቀን አንስቶ ባለው በ60 ካላንደር ቀናት ውስጥ መሆኑን። 

2. የሚከተሉትን ማረጋገጦን:
a. መልስ ሳይሰጡ የቀሩት ተቀባይነት ያለው ቸልተኝነት ምክንያት ከሆነ፣ እና
b. ለጥሰቱ በቂ መከላከያ እንዳሎት።

የ 60- ቀናት ገደቡ የማይሰራባቸው ጥቂት ሁኔታዎች አሉ: 

በሌሉበት እንዲወሰን ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብለው እንዳመኑ ተደርጎ የተቆጠረበት ጥሰት ያለ ኢንሹራንስ መንዳትን፣ የፎቶ 
ማስፈጸሚያ(Photo Enforcement) ጥሰትን፣ ወይም ተዘናግቶ በመንዳት የሚደረግ ጥሰትን(ማለትም፣ የእጅ ስልክን) የሚመለከት ከሆነ 
አቤቱታዎ በሌሉበት ከተወሰነበት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብለው እንዳመኑ ከተቆጠረበት ቀን አንስቶ ባሉት በ 365 ቀናት ውስጥ አቤቱታዎ 
ለሚከተለው መግባት አለበት:  

1. (ተሽከርካሪን) ያለ ኢንሹራንስ ማንቀሳቀስ – ትኬቱ በተሰጠበት ቀን ኢንሹራንስ እንደነበረ ማረጋገጫ።
2. ተዘናግቶ መንዳት(የመጀመሪያ  ጥሰት) - እጅ አልባ የሆነ መሳሪያ እንዳሎት ማረጋገጫ(ቴክስት የማድረግ ጥሰቶችን

አይመለከትም) 
3. በጥሰቱ ግዜ የተሽከርካሪው ባለቤት ወይም ተከራይ አልነበርኩም ወይም በጥሰቱ ግዜ ተሽከርካሪው ወይም የምዝገባ ታርጋዎቹ

ተሰርቀው ነበር የሚል መከላከያ የሚያቀርቡበት ጥሰት።   

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 ቀን  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 መጠቀምን ለመጠቆም፣ 

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

DMV-ADS-MV-002-የታረመበት  09/11/2014 

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

Adjudication Services Administration (የዳኝነት አገልግሎት አስተዳደር) 

ውሳኔን ለማስነሳት የሚቀርብ አቤቱታ(Motion to Vacate) መመሪያ 

https://dmv.dc.gov

