
 
 

የሜዲካል/የአይን ሪፖርት 
   

ይህንን ደብዳቤ ወደ DC Department of Motor Vehicles, PO Box 90120, Washington, DC  20090 መላክ ወይም ወደ (202) 673-9908 ፋክስ ማድረግ ይችላሉ።                                  

ይህ ቅጽ የሚጸናው ከሜዲካል ሀኪሙ/የኦፕታልሞሎጂስት/ኦፕቶሜትሪስት (የአይን ሀኪም) ፊርማ ከሰፈረበት ቀን ጀምሮ በ60 ቀናት ውስጥ ነው። 

ለተጨማሪ መረጃ የኛን ድረገጸ ይጎብኙ፣www.dmv.dc.gov ወይም ይደውሉ  ወደ 311 ወይም202-737-4404።  

  
ይህ ክፍል በደምበኛው መሞላት አለብት። 
 

የአያት ስም የመጀመሪያ ስም የአባት ስም 

   

አድራሻ አፓርትመንት/ ክፍል# ከተማ ክልል ዚፕ ኮድ 

  
WASHINGTON DC  

 

የትውልድ ቀን (ወር/ቀን/አመት) DLN/IDN/SSN የስልክ ቁጥር የኢሜይል አድራሻ 

    

ሜዲካል ሪፖርት፣  ይህ ክፍል ፍቃድ ባለው የሜዲካል ሀኪም መሞላት አለበት።  

አልዛይመር 

❑ አዎ       ❑ አይደለም 

*በኢንሱሊን ጥገኛ የሆነ የስኳር ህመምተኛ 

❑ አዎ        ❑ አይደለም 

መንቀጥቀጥ ወይም እራስን መሳት 

❑ አዎ        ❑ አይደለም 

ሌሎች የአእምሮ ወይም የአካል ሁኔታዎች 

❑ አዎ        ❑ አይደለም 

*የሜዲካል ሪፖርት ክፍል በሜዲካል ሀኪም መሞላት አለበት እና የአይን ሪፖርት ክፍል በኦፕታልሞሎጂስት ወይም ኦፕቶሜትሪስት (የአይን ሀኪም) መሞላት አለበት። 

መንቀጥቀጥ ወይም እራስን መሳት      

አዎ ከሆነ፣ የመጨረሻው ጊዜ መቼ ነበር? ___________________________ 

ያስተውሉ፣  የአንድ ጊዜ ክስተት፣ የሌሊት ብቻ የሚጥል በሽታ ወይም በህምና ምክኛት ካልሆነ በስተቀር፣ 

ለአስራሁለት (12) ተከታታይ ወራቶች ነጻ መሆን አለብዎ። 

አመልካቹ የመንዳት ችሎታውን/ዋን የሚጎዳ የአእምሮ ወይም የአካል ሁኔታ 
ካለባቸው፣ እባክዎ ሁኔታውን ያመልክቱ፣ 
 
 

የሚጠየቀውን ማንኛውም የሜዲካል ገደቦች ያመልክቱ፣ 

ሁኔታው በሜዲካል ሀኪም በድጋሚ መረጋገጥ ካለበት የሚከተለውን አንዱን (1) በመምረጥ ያመልክቱ። 
የሚጥል በሽታ ለአምስት (5) ተከታታይ አመታት የአንድ አመት የሜዲካል ሀኪም ምርመራ ይጠይቃል። 

❑   ስድስት (6) ወራት ❑  አንድ (1) አመት ❑   ሁለት (2) አመታት ❑   ሶስት (3) አመታት ❑   አራት (4) አመታት ❑  ተፈጻሚ አይደለም 

በሜዲካል ምርመራዎ መሰረት፣ አመልካቹ በአስተማማኝ ሁኔታ የሞተር ተሽካርካሪን ማሽከርከር ይችላሉ?     አዎ  ❑         አይደለም  ❑ 

የህክምና ሀኪም መረጃ፣  
 

የሜዲካል ሀኪም የፍቃድ መለያ ቁጥር እና ክልል፣________________________________________ ስልክ፣ ______________________ 

 

የሜዲካል ሀኪም አድራሻ፣ ________________________________________________________________________________________________ 
 

የሜዲካል ሀኪም ስም፣ ___________________________________________________________________________________________  

የሜዲካል ሀኪም ፊርማ፣ ________________________________________________________________________ቀን፣__________________ 

 

የአይን ሪፖርት፣ ይህ ክፍል ፍቃድ ባለው ኦፕታልሞሎጂስት ወይም ኦፕቶሜትሪስት (የአይን ሀኪም) መሞላት አለበት።  
 

*በኢንሱሊን ጥገኛ የሆነ የስኳር ህመምተኛ 

❑ አዎ        ❑ አይደለም 

ግላኮማ 

❑ አዎ   ❑ አይደለም 

ካታራክትስ 

❑ አዎ     ❑ አይደለም 

❑  ሌሎች የአይን በሽታዎች፣ 

________________ 

የ DMV የአይን ምርመራ ያላለፈ 

❑ አዎ        ❑ አይደለም 
 

ያለመነጽር እይታ በመነጽር እይታ በአግድሞሽ የእይታ ስፍራ  
ሁኔታው በድጋሚ መረጋገጥ ካለበት የሚከተለውን አንዱን (1) 
በመምረጥ ያመልክቱ።  

የቀኝ አይን      20/_________ 
የግራ አይን      20/_________ 
ሁለቱም አይኖች    20/_________ 

የቀኝ አይን      20/_________ 
የግራ አይን      20/_________ 
ሁለቱም አይኖች    20/_________ 

   ❑ ስድስት (6) ወራት  ❑ ሶስት (3) አመታት   

  ❑ አንድ (1) አመት ❑ አራት (4) አመታት    

  ❑ሁለት (2) አመታት ❑ተፈጻሚ አይደለም   

አነስተኛ የእይታ መስፈርቶች (በማስተካከያ ሌንሶች ወይም ከዚያ ውጭ)፣  በምርጡ አይን ከ20/40 ያላነሰ ወይም በምርጡ አይን ከ20/70 

ያላነሰ እና የእይታ ስፍራ ቢያንስ 140 ዲግሪዎች። 

የሚጠየቀው ማንኛውም የእይታ ገደቦችን ያመልክቱ፣ 

በሜዲካል ምርመራዎ መሰረት፣ አመልካቹ በአስተማማኝ ሁኔታ የሞተር ተሽካርካሪን ማሽከርከር ይችላሉ?     አዎ  ❑         አይደለም  ❑ 

የኦፕታልሞሎጂስት ወይም ኦፕቶሜትሪስት (የአይን ሀኪም) መረጃ፣ 
 

የኦፕታልሞሎጂስት/ኦፕቶሜትሪስት(የአይን ሀኪም) የፍቃድ መለያ ቁጥር እና ክልል፣________________________________________ ስልክ፣ ______________________ 

የኦፕታልሞሎጂስት/ኦፕቶሜትሪስት(የአይን ሀኪም)  አድራሻ፣ _____________________________________________________________________________________ 

የኦፕታልሞሎጂስት/ኦፕቶሜትሪስት (የአይን ሀኪም) ስም፣ ____________________________________________________________________________________ 

የኦፕታልሞሎጂስት/ኦፕቶሜትሪስት (የአይን ሀኪም) ፊርማ፣ _________________________________________________________________ቀን፣__________________ 
 

 
በዚህ ቅጽ ላይ ሀሰተኛ መግለጫ መስጠት የዲሲ ህግን የሚጥስ ነው እና እስከ $1,000 ወይም 180  ቀናት በእስር ወይም በሁለቱም የሚያስቀጣ ነው። (D.C. ይፋ ህግ §22-2405) 

በማንኛውም የDC መንግስት ኤጄንሲ ወይም ሀላፊ ብክነት፣ማጭበርበር፣  ወይም አላግባብ መበልጸግን ሪፖርት ለማድረግ፣ የዲሲ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ።    
DMV-MER-002- Rev.1/16/2020 

 የCOLUMBIA (ኮሎምቢያ) ግዛት መንግስት 
የሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት 

http://www.dmv.dc.gov/

