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 DMV-PCF-01 የታረመበት 04/02/2014 

 
የለማጅ ፈቃድ ለማግኘት ወላጅ ፈቃዱን የሚሰጥበት ቅጽ 

 

የአመልካች ሙሉ ስም (የመጀመሪያ፣መሀል፣የመጨረሻ፣ቅጥያ) የትውልድ ቀን ጾታ ሶሻል ሴኪሪቱ # 
    ወንድ 

  ሴት 
 
 

የዲሲ አድራሻ ከተማ፣ ክልል  ዚፕ ኮድ ስልክ # 
 ዋሽንግተን ዲሲ   

 
እኔ እስከማውቀው እና እስከማምነው ድረስ በዚህ ወረቀት ላይ የተሰጠው መረጃ እውነተ እና ትክክል መሆኑን እንደሚከተለው አረጋግጣለሁኝ። 

የአመልካች ፊርማ :_______________________________________________________ ቀን :_____________________________ 

ከአመልካች ጋር ያሎት ዝምድና(አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ)   ወላጅ 
  ህጋዊ ሞግዚት*  

*ህጋዊ ሞግዚት ከሆነ፣ የፍርድቤት ትእዛዝ ቁጥር ይስጡ: 
 

የወላጅ ወይም የህጋዊ ሞግዚት ሙሉ ስም   
(የመጀመሪያ፣መሀል፣የመጨረሻ፣ቅጥያ) የትውልድ ቀን ጾታ ስልክ # 

    ወንድ 
  ሴት 

 
 

አድራሻ ከተማ ክልል(ስቴት) ዚፕ ኮድ 
 
 

   

የመንጃ ፈቃድ ወይም መታወቂያ ቁጥር / ያተመበት ክልል(ስቴት)  የሚቃጠልበት ቀን የኢሜል አድራሻ 

   
እኔ እስከማውቀው እና እስከማምነው ድረስ በዚህ ወረቀት ላይ የተሰጠው መረጃ እውነተ እና ትክክል መሆኑን እንደሚከተለው አረጋግጣለሁኝ። 

የወላጅ / የህግ አሳዳጊ ፊርማ :_______________________________________________________  ቀን :_____________________________ 

ወላጅ/ህጋዊ ሞግዚት የዲሲ ነዋሪ ካልሆኑ፣ እባኮን አመልካች የሚኖረው ከሌላ ሰው ጋር መሆኑን ለማረጋገጥ ከዚህ በታች ያለውን ክፍል ይሙሉ። 

አመልካች በዲሲ ውስጥ አብሮት የሚኖረው  (ማረጋገጫውን ሰጪ የሆኑት) ሰው ሙሉ ስም   
(የመጀመሪያ፣መሀል፣የመጨረሻ፣ቅጥያ) 

የትውልድ ቀን ጾታ ስልክ # 

    ወንድ 
  ሴት 

 

የዲሲ አድራሻ ከተማ ክልል(ስቴት) ዚፕ ኮድ 
 ዋሽንግተን ዲሲ  

የዲሲ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም  
የዲሲ የመታወቂያ ወረቀት ቁጥር የሚቃጠልበት ቀን የኢሜል አድራሻ 

  

  

እኔ እስከማውቀው እና እስከማምነው ድረስ በዚህ ወረቀት ላይ የተሰጠው መረጃ እውነተ እና ትክክል መሆኑን እንደሚከተለው አረጋግጣለሁኝ። 

ማረጋገጫውን ሰጪ የሆኑት ሰው ፊርማ :_______________________________________________________  ቀን :_____________________________ 

እባኮን ያስተውሉ እና ያያይዘ : ወላጅ/የህግ አሳዳጊ/ማረጋገጫውን ሰጪ ከላይ የተገለጸውን የአመልካችን አድራሻ የሚያሳይ የሚሰራ(ትክክል የሆነ) የዲሲ የመንጃ ፈቃድ ወይም 
የሚሰራ(ትክክል የሆነ)የዲሲ የመታወቂያ ወረቀት እና ከሚከተሉት መሀከል ሁለት (2) የነዋሪነት ማረጋገጫን ማቅረብ አለባቸው። 

 
• ስምና አድራሻ ያለው የመጠቀሚያ(ዩቲሊቲ) ክፍያ (ውሀ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ዘይት ወይም ኬብል)፣ ባለፉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ  
• የአመልካችን ስም እና በአሁኑ ወቅት ያሉበትን አድራሻ የሚያሳይ ባለፉት ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ የስልክ ክፍያ (የእጅ ስልክ፣ ገመድ-አልባ(ዋየርለስ) ወይም የፔጀር ክፍያ ተቀባይነት 

አለው)  
• ስም እና የንብረቱን ወቅታዊ አድራሻ የሚያሳይ የንብረት ባለቤትነት ደብተር(Deed) ወይም የስምምነት ወረቀት  
• ወቅታዊው አድራሻ ያለው እና ስሙ እንደ ሊዚ፣ የተፈቀደለት ነዋሪ ወይም ተከራይ ሆኖ የተጠቀሰበት ቀኑ ያልተቃጠለ ሊዝ ወይም የኪራይ ስምምነት (ፎቶኮፒ ግልባጭ ሊሆን ይችላል) 
• ስም እና የንብረቱን ወቅታዊ አድራሻ የሚያሳይ ባለፉት አስራ ሁለት(12) ወራት ውስጥ የታተመ የዲሲ የንብረት ግብር ክፍያ ወረቀት 
• ስም እና ወቅታዊ አድራሻ የሚያሳይ ቀኑ ያልተቃጠለ የቤት ባለቤት ወይም ያከራይ ኢንሹራንስ ፖሊሲ  
• ስም እና ወቅታዊ አድራሻ የሚያሳይ ባለፈው ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ የታተመ የባንክ ደብተር ዝርዝር (ስቴትመንት) 
• ባለፈው ስልሳ (60) ቀናት ውስጥ ከፌዴራል ወይም ከዲሲ የተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት(ዲፓርትመንት ኦፍ ሞተርቬክህል)  ውጪ ከሆነ የዲሲ ኤጀንሲ የደረሰ የይፋ(ኦፊሻል) ፖስታ -(ሙሉ 

ስም፣ ወቅታዊ አድራሻ፣ እንዲሁም ፖስታውን እና ውስጡ ተደርጎ የተላከውን ማካተት አለበት)   
 
የዲኤምቪ መርማሪ (DMV Examiner) ፊርማ: _______________________________        ቀን: ___________________________ 

Government of the District of Columbia 
Department of Motor Vehicles 

 

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

	የለማጅ ፈቃድ ለማግኘት ወላጅ ፈቃዱን የሚሰጥበት ቅጽ
	ሶሻል ሴኪሪቱ #
	ጾታ
	የትውልድ ቀን
	ዚፕ ኮድ
	ከተማ፣ ክልል 
	የዲሲ አድራሻ
	ስልክ #
	ዋሽንግተን ዲሲ
	የመንጃ ፈቃድ ወይም መታወቂያ ቁጥር / ያተመበት ክልል(ስቴት) 
	የሚቃጠልበት ቀን
	የኢሜል አድራሻ
	ዋሽንግተን



