
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት 
የሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት 

 

በማንኛውም የDC መንግስት ኤጄንሲ ወይም ሀላፊ ብክነት፣ማጭበርበር፣ ወይም አላግባብ መበልጸግን ሪፖርት ለማድረግ፣ የዲሲ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ። 

ዳግም መመለሻ ማመልከቻ 

የደንበኛ መረጃ 
ሙሉ ህጋዊ ስም 

የአያት ስም መጠሪያ ስም የአባት ስም ድህረግንድ ቀን 
     

አድራሻ ግዛት ክልል ዚፕ ኮድ 
    

የስልክ ቁጥር የኢሜይል አድራሻ 
  

የመንጃ ፈቃድ ክልል የትውልድ ቀን  

    

ክስ የክስ ቀን የክስ ሁኔታ 
   

 

እባክዎ ይህንን ክፍል ይሙሉ 

ከለቀቁበት ጊዜ ጀምሮ የሞተር ተሽከርካሪ ሰርተዋል?    አዎ   አይ 

ለመጨረሻ ጊዜ የሞተር ተሽከርካሪ የሰሩት መቼ ነበር? 
ከለቀቁበት ጊዜ ጀምሮ በትራፊክ አልኮል ጥሰት ተከሰዋል? 
 አዎ   አይ 
መልስዎ አዎ ከሆነ፣ያ ክስ መቼ እና የት ተከሰተ? 
እባክዎ ከአልኮል ጋር በተያያዙ ወንጀሎች ከተከሰሱ፣ በመንግስት ከተረጋገጠ የአልኮል የምክር አገልግሎት ፕሮግራም የማጠናቀቂያ ሰርተፍኬት ግዴታ ነው። የህክምና አገልግሎቶች አቅራቢ 

ማውጫ በግብዐቶች ትር ስር በ doh.dc.gov ላይ ሊገኝ ይችላል። 

 

ማሳሰቢያ፡ የኤምዲዲ የተጎጂዎች ተፅእኖ እና የአሽከርካሪ ማሻሻያ ኮርሶች በመንግስት የተረጋገጠ የአልኮል ምክር ፕሮግራም መስፈርት ተቀባይነት የላቸውም። 

 
በመንግስት የተረጋገጠ የአልኮል የምክር አገልግሎት ፕሮግራም አጠናቅቀዋል?   አዎ   አይ 

መልስዎ አዎ ከሆነ፣ የማጠናቀቅያ የምስክር ወረቀት ቅጂ ያያይዙ/ይስቀሉ። 

መልስዎ አይ ከሆነ፣ የአልኮል/እጽ ግምገማ አጠናቅቀው የምክር አገልግሎት አስፈላጊ እንዳልሆነ ተወስኗል? 

መልስዎ አዎ ከሆነ፣ የግምገማ ቅጂ ያያይዙ/ይስቀሉ። 
 

አስፈላጊ መረጃ 

ዳግም ለመመለስ ሁሉም ሰነድ ከማመልከቻ ጋር መቅረብ አለበት። የችሎት ሂደት መርማሪ ማመልከቻውን እና ሰነዱን ይገመግማል፣  

ውሳኔ በጽሁፍ በፖስታ ይቀርባል። ይሁን እንጂ፣ የችሎት ሂደት መርማሪው ሁኔታዎችን ለመገንዘብ የአካል ወይም የቨርቿል የችሎት ሂደት የተሻለ ጠቃሚ መሆኑ ከተሰማው፣ የችሎት 

ቀጠሮ ለመያዝ ሊያገኝዎት ይችላሉ። 

ክሱ ባለፉት ሶስት አመታት ውስጥ የተከሰተ ከሆነ በዳግም መመለስ ጊዜ የከፍተኛ አደጋ የመድህን ዋስትና ሊያስፈልግ ይችላል። 

 

በዚህ ማመልከቻ ላይ የሃሰት ስም ወይም አድራሻ የሚጠቀም ማንኛውም ሰው እና/ወይም እያወቁ ማንኛውንም የሃሰት መግለጫ መስጠት የD.C. ህግን ይጥሳል እና ከ$1,000- ወይም 

ከ180 ቀን የእስር ቅጣት ወይም በሁለቱም ይቀጣል። (D.C. ህጋዊ ኮድ §22-2405) 

ከላይ ለዳግም ምላሽ የተሰጠው መረጃ እውነት እና ትክክለኛ መሆኑን በመመስከር ያረጋግጡ። 

የደንበኛ ፊርማ  ቀን  

 

ማመልከቻዎን ያቅርቡ 

ማመልከቻውን እና ደጋፊ ሰነድ ለ፦ adjhearings@dcdmv.zendesk.com ኢሜይል 

ያድርጉ 
ማመልከቻውን እና ደጋፊ ሰነድ ለሚከተለው አድራሻ በፖስታ ይላኩ፦ የፍርድ አገልግሎቶች 

ፖስታ ሳጥን 91980 ዋሽንግተን፣ DC 20098 

http://www.doh.dc.gov/
mailto:adjhearings@dcdmv.zendesk.com


የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት 
የሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት 

 

በማንኛውም የDC መንግስት ኤጄንሲ ወይም ሀላፊ ብክነት፣ማጭበርበር፣ ወይም አላግባብ መበልጸግን ሪፖርት ለማድረግ፣ የዲሲ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ ጋር በ1-800-521-1639 ይደውሉ። 

ይህንን የተሞላ ቅጽ በስራ ሰዐታት ለ ፍርድ አገልግሎቶች955 L'Enfant Plaza SW, P-100 Washington,  

DC ያምጡ። 

 

https://dmv.dc.gov/node/1099062
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