
የ DC DMV እውነተኛ መታወቂያ የምስክርነት ማሳወቂያ 

 

1 ከ 2 
በ 08/12/2022 ተከልሷል 

DC DMV በፌደራል የሚከበር “እውነተኛ መታወቂያ (REAL ID)” ተብሎ የሚጠራ የመንጃ ፈቃድ እና የመታወቂያ ካርድ ይሰጣል። ስለዚህ፣ 

አዲሱን የእውነተኛ መታወቂያ መንጃ ፍቃድ ወይም አዲሱን የእውነተኛ መታወቂያ ካርድ ደህንነት መጠበቅ እንዲችሉ ምን አይነት ሰነዶችን 

መሰብሰብ እና ማምጣት እንዳለብዎት ማወቅ አለብዎት።  እውነተኛ የመታወቂያ መንጃ ፈቃድ እና እውነተኛ የመታወቂያ ካርድ የአሁን ጊዜ 

የመንጃ ፈቃድ እና የመታወቂያ ካርዳችን ናቸው፣ እና ለመጀመሪያ ጊዜ የDC መረጃ ሲያገኙ፣ የDC መረጃዎን ሲያሳድሱ፣ ወይም ተመሳሳይ 

መረጃ ሲያገኙ (ለጠፋ፣ ለተሰረቀ፣ ለማረም ወይም ለአድራሻ ለውጦች) የአንድ ጊዜ ዳግም ማረጋገጫ ይፈልጋሉ። የእውነተኛ መታወቂያ መረጃ 

በላይኛው ቀኝ ጠርዝ ላይ ጥቁር ኮከብ አለው።   

ያስተውሉ፦ የማንነትዎን ማረጋገጫ፣ የመንዳት ችሎታ ማረጋገጫ፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ማረጋገጫ ወይም የመኖሪያ ቤት 

ማረጋገጫን ለማረጋገጥ ተመሳሳይ ሰነድ መጠቀም አይችሉም። ለእያንዳንዱ ምድብ የተለየ ሰነድ ሊኖርዎት ይገባል። DC DMV አንድ 

ምድብን ለማሟላት ያልተዘረዘሩ ሰነዶችን አይቀበልም።  

የማንነት ማረጋገጫ እውነተኛ መታወቂያ – ሙሉ ስም እና የትውልድ ቀን እና ህጋዊ መኖሪያ፦ ከታች ከተዘረዘሩት አንድ (1) 

የመጀመሪያ/ኦርጅናል ሰነድ ማቅረብ አለብዎት፦ ሰነዶቹ ሙሉ ህጋዊ ስምዎን እና የትውልድ ቀንዎን መዘርዘር አለባቸው **ያስተውሉ፦ የሰነድ 
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• ጊዜው ያላለፈ የUS ፓስፖርት ወይም የፓስፖርት ካርድ 

• በግዛቱ ወሳኝ ኩነት ስታስቲክስ ቢሮ የተመዘገበ የUS የልደት ምስክር ወረቀት ወይም የልደት ምስክር ወረቀት ካርድ 

• በUS ግዛት መምሪያ የተሰጠ የውጭ ሃገር የልደት ቆንስላ ሪፖርት (CRBA) 

• ጊዜው ያላለፈ ቋሚ የነዋሪ ካርድ 

• የዜግነት የተሰጠበት የምስክር ወረቀት 

• የUS ዜግነት የምስክር ወረቀት 

• ጊዜው ያላለፈ የውጭ ፓስፖርት ከተያያዘ ቪዛ ጋር** 

• ጊዜው ያላለፈ የስራ ፈቃድ ካርድ** 

• የእውነተኛ መታወቂያ መንጃ ፈቃድ፣ የተማሪ የፈቃድ ወረቀት፣ ወይም የመታወቂያ ካርድ** 

• ከፍርድ ቤት አገልግሎቶች እና የወንጀል ተቆጣጣሪ ድርጅት (CSOSA)፣ የDC ማረሚያዎች መምሪያ (DC DOC) ወይም ስም፣ የትውልድ ቀን፣ 

ማህበራዊ ዋስትና ቁጥር፣ እና አድራሻን (ለመታወቂያ ካርድ ብቻ) የሚያረጋግጥ የUS ሙከራ ቢሮ ምስል ያለበት ደብዳቤ። ይህ የCSOSA 

እና DC DOC ብቸኛ የሰነድ ምንጭ በመባል ይታወቃል። ይህ የ6 ወር መታወቂያ ካርድ ከሌሎቹ ተቀባይነት ያላቸው ሰነዶች ውስጥ 

አንዳቸውም ካልተገኙ ለመቀበል ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል የተለየ ሂደት ነው ። ከመጀመሪያዎቹ 6 ወራት በኋላ፣ የCSOSA እና DC DOC 

አመልካቾች የመጀመሪያውን/ኦርጅናል የCSOSA እና DC DOC ብቸኛ የሰነድ ምንጭ (ማለትም፣CSOSA እና DC DOC ብቸኛ የሰነድ ምንጭ 

መታወቂያ ካርዱ አገልግሎት ካበቃ የ6 ወራት በኋላ ለዳግም ማረጋገጫነት ጥቅም ላይ ለማዋል ተቀባይነት ያለው ሰነድ አይሆንም) 

ሳያካትት የዳግም ማረጋገጫ ሂደት ማካሄድ እና ተቀባይነት ያለው የሰነዶችን ምንጭ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። 

የእውነተኛ መታወቂያ ህጋዊ የመኖሪያ ማረጋገጫ - በፌደራል ደረጃ ተገዢ የሆነ “እውነተኛ መታወቂያ” የመንጃ ፈቃድ ወይም 

መታወቂያ ካርድ ለማግኘት በፌደራል ህግ በሚጠየቀው መሰረት የዩናይትድ ስቴትስ ዜግነትን ወይም ህጋዊ መኖሪያ የሚያሳይ ሰነድ 

ያስፈልግዎታል። 

የUS ዜጎች 

• ጊዜው ያላለፈ የ US ፓስፖርት ወይም የፓስፖርት ካርድ፤ በግዛቱ ወሳኝ ኩነት ስታስቲክስ ቢሮ የተመዘገበ የUS የልደት ምስክር ወረቀት 

ወይም የልደት ምስክር ወረቀት ካርድ፤ በUS ግዛት መምሪያ የተሰጠ የውጭ ሃገር የልደት ቆንስላ ሪፖርት (CRBA)፤ የዜግነት የተሰጠበት 

የምስክር ወረቀት፤ የUS ዜግነት የምስክር ወረቀት 

የUS ዜጎች ያልሆኑ 

• ቪዛ A ሁኔታ፦ I-94 ከግዛት መምሪያ የብቁነት ደብዳቤ ጋር፤ የቪዛ E ሁኔታ፦ የቪዛ F ሁኔታ፦ I-94 እና ቅጽ I-20፤     የቪዛ G ሁኔታ፦ I-94 

ከግዛት መምሪያ የብቁነት ደብዳቤ ጋር፤ የቪዛ H ሁኔታ፦ I-94 ወይም ቅጽ I-797፤ የቪዛ I ሁኔታ፦ I-94፤    የቪዛ J ሁኔታ፦  I-94 እና DS-

2019፤ የቪዛ K ሁኔታ፦ I-94 ወይም ቅጽ I-797፤ የቪዛ L ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ M ሁኔታ፦ I-94 እና      ቅጽ I-20፤ የቪዛ NATO ሁኔታ፦ I-94፤ 

የቪዛ O ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ P ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ Q ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ R ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ S ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ TN ሁኔታ፦ I-94፤ 

የቪዛ T ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ U ሁኔታ፦ I-94፤ የቪዛ V ሁኔታ፦ I-94 ወይም ቅጽ I-797፤ ጊዜአዊ I-551፤ ጊዜው ያላለፈ ቋሚ የነዋሪ ካርድ፤ 

የጥገኝነት ሁኔታ፦ I-94 ማህተም ያለበት ጥገኝነት፣ የጥገኝነት ማረጋገጫ ደብዳቤ፣ በDHS የጸደቀ የጥገኝነት ደብዳቤ ወይም በፍርድ ቤት 



የ DC DMV እውነተኛ መታወቂያ የምስክርነት ማሳወቂያ 

 

2 ከ 2 
በ 08/12/2022 ተከልሷል 

የጸደቀ ደብዳቤ፤ ነጻ የሆኑ የተባበሩ መንግስታት ዜጎች (የማርሻል ደሴቶች ሪፐብሊክ፣ የማይክሮኔዢያ የፌደራል ግዛቶች፣ የፓላው 

ሪፐብሊክ)፦ I-94፤ ጊዜው ያላለፈ ቋሚ የነዋሪ ካርድ፤ የስደተኝነት ሁኔታ፦ I-94 ማህተም ያለበት ስደተኞች፣ የስደተኞች ማጽደቂያ ደብዳቤ፣ 

የDHS የጸደቀ የጥገኝነት ደብዳቤ፣ ወይም የ]በፍርድ ቤት የጸደቀ ደብዳቤ፤ የ USCIS ህጋዊ እርምጃ ማሳወቂያ፤ ለአዲስ፣ የታደሰ ወይም 

የተስተካከለ ሁኔታ እንዳመለከቱ የሚያሳይ፣ ቅጽ I-797  
የተቀየሩ፣ የሃሰት፣ የተቀደዱ፣ የተጣበቁ፣ የተደመሰሰ፣ የታሸጉ፣ ወደ ነጭ የተቀየሩ፣ የተስተካከሉ፣ ወዘተ፣ ሰነዶች የመጀመሪያ/ኦርጅናል አይደሉም እና በDC DMV ተቀባይነት 

የላቸውም። 

የስም ለውጥ ማረጋገጫ (ጋብቻ፣ ፍቺ ወይም ህጋዊ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ) - ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አንድ (1) የመጀመሪያ/ኦርጅናል 

ሰነድ ማቅረብ አለብዎት፦ ከዚህ በፊት አግብተው ከነበረ፣ እባክዎ የፍቺ ውሳኔዎን እና የአሁኑን የተረጋገጠ የጋብቻ የምስክር ወረቀት 

ያቅርቡ። 

• የተረጋገጠ የጋብቻ የምስክር ወረቀት(በጋብቻ ምክንያት የስም ለውጥ) 

• የፍቺ ውሳኔ(በፍቺ ምክኒያት የስም ለውጥ) 

• ህጋዊ የUS ፍርድ ቤት የስም ለውጥ ሰነድ (በህጋዊ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ምክኒያት የስም ለውጥ)   

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ማረጋገጫ - በDC DMV DL/መታወቂያ ካርድ ማመልከቻ ላይ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን ማቅረብ አለብዎት። 

DC DMV የማህበራዊ ዋስትና ቀጥሩን ከማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ጋር በኤሌክትሮኒክ መንገድ ያረጋግጣል። የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሩ 

ከተረጋገጠ፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ማስረጃ አያስፈልግም። 

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ በማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር በኤሌክትሮኒክ መንገድ ካልተረጋገጠ፣ መዛግብቶችዎን ለማዘመን የማህበራዊ ዋስትና 

አስተዳደርን ማነጋገር አለብዎት። ያስተውሉ፦ በእርስዎ የማንነት ማረጋገጫ ሰነድ(ዶች) ላይ ያለው ሙሉ ህጋዊ ስምዎ በማህበራዊ ዋስትና 

አስተዳደር ውስጥ ካሉት መዛግብቶች ጋር የሚዛመዱ መሆን አለባቸው። 

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ለማግኘት ብቁ ካልሆኑ፣ ከማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ለማግኘት ፈቃድ እንደሌለዎት ወይም 

ብቁ እንዳልሆኑ የሚያመለክት ደብዳቤ ማግኘት አለብዎት። 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የአሁን ጊዜ ነዋሪነት ማረጋገጫ - የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የአሁን ጊዜ ነዋሪነት ማረጋገጫ ለማሟላት ከዚህ 

በታች ከተዘረዘሩት ከተመሳሳይ ንግድ፣ ኩባንያ ወይም ድርጅት ያልሆኑ ሁለት (2) ሰነዶች (አድራሻው በሁለቱም ሰነዶች ላይ የሚዛመድ) 

ማቅረብ አለብዎት። DC DMV የDC ነዋሪነት ማረጋገጫን ለማሟላት ከዚህ በታች ያልተዘረዘሩ ሰነዶችን አይቀበልም (ፖስታ  ሳጥኖች 

ተቀባይነት የላቸውም)። ሁሉም ሰነዶች መታተም አለባቸው። 

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ፣ ከስም እና አድራሻ ጋር፣ የተሰጠ የፍጆታ ክፍያ ደረሰኝ (ውሃ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ነዳጅ፣ ወይም ኬብል)። 

የአገልግሎት አድራሻው የDC አድራሻን ማሳየት አለበት (የተቋረጡ ማሳወቂያዎች/የሂሳብ ደረሰኞች ተቀባይነት የላቸውም)። 

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ (የግንኙነት ማሳወቂያዎች/ የሂሳብ ደረሰኞች ተቀባይነት የላቸውም)፣ የአመልካቸን ስም እና የአሁን 

አድራሻ የሚያሳይ፣ የስልክ ሂሳብ ደረሰኝ (ተንቀሳቃሽ ስልክ፣ ገመድ አልባ፣ ወይም ፔጀር የሂሳብ ደረሰኞች ተቀባይነት አላቸው) 

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ የአመልካቹን ስም እና የንብረት አድራሻ የሚያሳይ ሰነድ፣ የቤት ማስያዥ፣ ወይም የሰፈራ ስምምነት 

• ጊዜው ያላለፈ የኪራይ ውል ወይም የአመልካቹ እንደ ተከራይ፣ ፈቃድ ያገኘ ነዋሪ፣ ወይም ተከራይ የተዘረዘረበት የኪራይ ውል (ፎቶ ኮፒ 

ሊሆን ይችላል)። የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት የኪራይ ውል (ሊዝ) ወይም የኪራይ ስምምነት በሁሉም ወገኖች መፈረም አለበት።  

• የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት ንዑስ የኪራይ ውል (ሊዝ) የሚያረጋግጠውን ሰው ስም እንደ የንዑስ-ሊዝ ሰጪ የያዘ የአገልግሎት ጊዜው 

ያላለፈበት የመጀመሪያ የኪራይ ውል (ሊዝ) 

• የአመልካቹን ስም እና የንብረት አድራሻ የሚያሳይ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጠ የDC የንብረት ግብር የሂሳብ ደረሰኝ ወይም የግብር 

ግምገማ 

• ስም እና አድራሻ የሚያሳይ ጊዜ ያላለፈበት የቤት ባለቤት ወይም የተከራይ የመድህን ዋስትና ድርጅት ፖሊሲ 

• *ከፍርድ ቤት አገልግሎቶች እና ከወንጀል ቁጥጥር ድርጅት (CSOSA) ወይም የDC ማረሚያዎች መምሪያ (DC DOC) ስምን እና የDC 

ነዋሪነትን የሚያረጋግጥ ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ ምስል ያለበት ደብዳቤ 

• *ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ በመኖሪያ ቤቱ የሚኖር የሚያረጋግጥ ሰው የተፈረመ የ DC DMV የመኖሪያ ፈቃድ ማረጋገጫ ቅጽ እና 

የሚያረጋግጠው ሰው ጊዜው ያላለፈበት የDC መንጃ ፈቃድ ወይም የ DC መታወቂያ ካርድ እና በሚያረጋግጠው ሰው ስም 2 የነዋሪነት 

ማረጋገጫ ሰነዶች (1 የመጀመሪያ ደረጃ እና 1 ሁለተኛ ደረጃ)፣ እና ብቁ ለሆነ የቤተሰብ አባል የሚያረጋግጥ ከሆነ የግንኙነት ሰነድ።  ፈቃድ 

https://www.vitalchek.com/
https://www.vitalchek.com/
https://dmv.dc.gov/page/proof-dc-residency-certifications


የ DC DMV እውነተኛ መታወቂያ የምስክርነት ማሳወቂያ 
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ባላቸው ተከራዮች ገደብ የሚያስቀምጡ የኪራይ ውሎች በመኖሪያ ቤቱ እንዲኖሩ ያልተፈቀደላቸውን ግለሰቦች ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ 

ሊውል አይችልም። 

• ህጋዊ ፖስታ—ከDC DMV የተላከ ደብዳቤን ሳይጨምር፣ ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተቀበሏቸውን ይዘቶች ለማካተት ከማንኛውም 

የመንግስት ድርጅት(ሙሉ ስም እና አድራሻ) የተቀበለ። DC DMV ከዩናይትድ ስቴትስ የፖስታ አገልግሎት የአድራሻ ቅጾችን ለውጥ 

አይቀበልም። 

• *DC DMV-ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ ከተረጋገጠ የማህበራዊ አገልግሎት አቅራቢ የጸደቀ ቅጽ  

• ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ ስም እና አድራሻን የሚያመለክት የመኪና/የግል ብድር መግለጫ (የኩፖን/ ደረሰኞች ተቀባይነት 

የላቸውም) 

• ስም እና አድራሻ የሚያመለክት ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ የቤት ደህንነት ስርዐት የሂሳብ ደረሰኝ 

• በDC ዩንቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች የመዝገብ ቤት ቢሮ የደንበኞችን ስም የሚያሳይ ህጋዊ አርማ እና ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠውን 

የደንበኛውን የካምፓስ አድራሻ የሚያረጋግጥ ደብዳቤ 
 
 

*ሁለተኛ የነዋሪነት ሰነድ ምንጭ አያስፈልገውም 


