GOV
VERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DEPARTMENT
T OF MOTOR V EHICLES

ቀን:
ውድ የየመያዣ ባለመብት (Lien Hold
der):

የዲሲ የተሽካርካሪዎች
ች ዲፓርትመንት
ት ዲኤምቪ (DC Department of Moto
or Vehicles (DMV)) የደንንበኛዎን ተሽከር
ርካሪ
በዲስት
ትሪክት ኦፍ ኮሎ
ሎምቢያ ውስጥ መመዝገብን እናና የባለቤትነት ደብተር
ደ
(ታይት
ትል) መስጠትን ለማቀላጠፍ ይወ
ወዳል።
የሚከ
ከተሉትን ሰነዶች
ች ከታች ምልክት
ት ወደ ተደረገበት
ት የዲሲ የተሽካ
ካርካሪዎች ዲፓርርትመንት የአገል
ልግሎት መስጫ ማእከል (DC
Dep
partment of Motor Vehiicles Servic
ce Center) በፖስታ
በ
ይላኩ:
ዋናው(ኦሪጂ
ጂናል) የባለቤት
ትነት ደብተር (ታ
ታይትል)(Original Certifiicate of Tittle)
ሴኪሪቲ ኢንተረስት ማስመ
መዝገቢያ (Sec
curity Intere
est Filing)((አግባብ ያለው ከሆነ)

የመ
መያዣ(ሊንን) መጠኑንን ያስገቡ:
አግባብ
ብ ያላቸው ሁሉ
ሉም የባለቤትነት
ት ደብተር ክፍያ (ዎች) ከተከፈሉ
ሉ በሃላ፣ የዲስት
ትሪክት ኦፍ ኮሎ
ሎምቢያ የባለቤት
ትነት ደብተር (ታ
ታይትል)
(D
District of Columbia
C
Ce
ertificate off Title)፣ የመያያዣ ባለመብትነት
ት (lien) መረ
ረጃን ጨምሮ፣ ለ
ለመያዣ
ባለ
ለመብቱ (Lien
n Holder) ቀጥ
ጥታ በፖስታ ይላላካል። ደንበኛዎ
ዎ፣ ዲኤምቪ(DM
MV) የባለቤትነት
ት ደብተሩ(ታይ
ይትል)
ከደ
ደረሳቸው ቀን አንስቶ
አ
ባሉት 60
6 ቀናት ውስጥ የተሽከርካሪው
ውን ባለቤትነት ካ
ካላሰጡ፣ ከክልል
ል ውጪ የሆነው
ው የባለቤትነት
ደብተሩ(ታይትሉ
ሉ) ለመያዣ መብ
ብት ባለቤቱ(Lieen Holder) ይመ
መለሳል።
እባኮንን ያስታውሱ: ምን
ንን አይነት ክፍ
ፍያን ያካተተ ማንኛውም
ማ
ጉዳይ
ይ ማስፈፀሚያ ወ
ወደ፡ Attn: D
DC DMV Pro
ocessing C
Center 95

M Street, SW Washingto
W
on, DC 20024 መላክ አለበ
በት።
ከትህት
ትና ጋር፣
ዲሲ የየተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት
ዲ
(D
DC Departme
ent of Motorr Vehicles)
ባለቤት/የየሊዝ ተከራይ (Less
see) ሙሉ ስም:
(የመጨረ
ረሻ ስም፣ የጀመሪያ ስም
ም፣ የመሀል ስም፣ ቅጥያያ)
የጋራ-ባለ
ለቤት (co-owner)// ሊዝ ተከራይ (Less
see) ሙሉ ስም :
( የመጨ
ጨረሻ ስም፣ የጀመሪያ ስም
ም፣ የመሀል ስም፣ ቅጥያያ )
አካውንት
ት ቁጥር:
ኢሜል አአድራሻ:

ስልክ ቁጥር:

የደብተር(ታይትል)ቁጥር(Title Number):

ክልል
(ስቴት)

የተ
ተሽክርካሪው መለያ ቁጥ
ጥር (Vehicle Iden
ntification Numb
ber)

አይነት((ሜክ)

አመተምህረት

የዲኤምቪ (DMV) አገል
ልግሎት መስጫ ማዕከል ቦታዎች (ዋናውን(ኦሪጂናል) ሰሰነዶችን ከታች ምልክት ወደ ተደረገባቸው የአገገልግሎት ማእከላት ይላላኩ)
ዲ
ዲኤምቪ (DMV) ጆር
ርጅታውን
የአገልግሎት ማእ
እከል

ዲኤምቪ
ዲ
(DMV) ቤኒንግ
ቤ
ሪጅ የአገልግሎ
ሎት
ማእ
እከል

3270 M Street, NW
Wasshington, DC 20007-3621

4525 Benning Road, SE
Washington, DC
D 20019-5150

ዲኤምቪ (D
DMV) ሮድ አይላንድ
ድ የአገልግሎት
ማእከል
2350 Washington Placce, NE
Suite 112N
Washiington, DC 2001 8-1071

ዲኤምቪ (DMV
V) ሳውዝ ዌስት
የአገልግሎት
ት ማእከል
95 M Stre
eet, SW
Washington, DC 20024-3622

ፖስታ የመላኪያ አድራሻ
አ

ፖስታ የመላላኪያ አድራሻ

ፖ
ፖስታ የመላኪያ አድራ
ራሻ

ፖስታ የመላኪ
ኪያ አድራሻ

Depa
artment of Moto
or Vehicles
Geo
orgetown Servic
ce Center
ATTN: Title Serrvices
3270 M Street, NW
Wasshington, DC 20
0007-3621

Department off Motor Vehicles
s
Benning Ridge
e Service Center
ATTN: Title Services
4525 Benning Road, SE
Washington, DC
D 20019-5150

Departm
ment of Motor V
Vehicles
Rhode
e Island Service Center
AT
TTN: Title Servic
ces
2350 Washington Placce, NE
Suite 112N
Washiington, DC 2001 8-1071

D
Department of M
Motor Vehicles
Southwest Se
ervice Center
ATTN: Title
e Services
P. O. Boxx 90120
Washington, DC
C 20090-0120









እባኮን ድህረረ-ገጻችንን በ dmv.dc.gov ይጎብኙ ወይምም ለተጨማሪ መረጃ ከዲሲሲ ከሆነ በ 311 ወይም በ 2
202-737-4404 ይደው
ውሉ።
በማንኛ
ኛውም በዲሲ መንግስት ኤጀንሲ
ኤ
ወይም ሹም የሚደረ
ረግ ባክኖትን፣ ማጭበርበር
ርን፣ ወይም ያላግባብ መጠቀምን ለመጠቆም የዲሲ ጠ
ጠቅላላ መርማሪ ቢሮ (Offfice of the DC Insp
pector General) ጋር በ 1-800-521-1639
ይደውሉ።
DM
MV-VS-LH ደብዳቤ-00
02 የታረመበት 3/1/2016

