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→  → →  ወደ ሁለተኛ ገጽ ይቀጥሉ  →  →  →

ስለ የታክሲካብ (Taxicab) ወይም ፎር-ሃየር-ቬሂክል (For-Hire Vehicle) ትኬት 
ለመከራከር የሰሚ ችሎት መጠየቂያ 

ስለ የታክሲካብ ወይም ፎር-ሃየር-ቬሂክል (ለኪራይ-የሚሆን-ተሽከርካሪ) ትኬት ለመከራከር ከአስተዳደራዊ ሕግ ዳኛ የሰሚ 
ችሎት ለማግኘት ይህን ቅጽ ይጠቀሙ። እባክዎ ለ ርዕስ 31 ጥሰት መሆኑን ለማረጋገጥ መጀመሪያ ትኬቱን ይመልከቱ። 
ትኬቱ ለርዕስ 18 ጥሰት ከሆነ፣ ከሞተር ተሽከርካሪዎች መምሪያ (ዲፓርትመንት ኦፍ ሞተር ቬሂክልስ) (DMV) የሰሚ ችሎትን 
መጠየቅ ይኖርብዎታል። ለርዕስ 31 ጥሰቶች፣ ስለ ትኬት ለመከራከር እና ከአስተዳደራዊ ችሎቶች ቢሮ (ኦፊስ ኦፍ 
አድሚንትሬቲቭ ሂሪንግስ) (OAH) የሰሚ ችሎት ለመጠየቅ ይህን ቅጽ ሊጠቀሙ ይችላሉ። እባክዎ የትኬቱን ቅጂ ያያይዙ 
ወይም የትኬቱን ቁጥር በዚህ ቅጽ ላይ ያካትቱ። 

ክፍል 1 -የመገኛ መረጃ

ስምዎን ያትሙ፥ የእርስዎ የፖስታ አድራሻ፥ 

የእርስዎ ስልክ ቁጥር፥ 

የእርስዎ የኢሜይል አድራሻ (ካለ)፥ 

 ሰነዶች በኢሜይል ብቻ እንዲደርሱኝ እስማማለሁ

የእርስዎ ዋርድ (የሚያውቁ ከሆነ)፥ 

ለዚህ ጉዳይ ተወካይ ካለዎት (የሚመለከተውን ይምረጡ)፥ 

 ጠበቃ-ያልሆነ ተወካይ (በ OAH ደንብ 2835) እንደሚፈቀደው  ጠበቃ

የተወካይ ስም፥  የተወካይ ስልክ ቁጥር፥    

የኢሜይል አድራሻ፥ 

 ሰነዶች በኢሜይል ብቻ የመቀበል ስምምነቶች

የተወካይ አድራሻ፥  

ክፍል 2 – የትኬት መረጃ 

የትኬት ቁጥር፥ _____________________________________ 

ስለ ጥሰት አጭር ማብራሪያ፥ _____________________________________ 

ክፍል 3 – የሰሚ ችሎት ለምን ይፈልጋሉ? 

የሚከተለውን ለማድረግ እፈልጋለሁ፥ 

 ጥሰቱን መካድ እና ለሰሚ ችሎት ቀጠሮ እንዲያዝልኝ።
 ጥሰቱን ማመን ግን የጽሁፍ ማብራሪያ መስጠት ይህ "ችሎት በፖስታ" ይባላል እና በተለመዶ ቀጠሮ የተያዘለት
ችሎት ላይ መገኘት የለውም።
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ከታች ያለው ቦታ ላይ፣ የጽሁፍ ማብራሪያዎን ወይም ጥሰቱን ለምን እንደካዱ የሚገልጽ አጭር መግለጫ 
ይስጡ እና ዳኛው ምን ቢያደርጉ እንደሚፈልጉ ያብራሩ። አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጽ ይጠቀሙ። ለ 
"ከማብራሪያ ጋር ማመን" ምላሽ፣ የድጋፍ ሰነዶችን በጭማሪ ሊያካትቱ ይችላሉ። 

ክፍል 4 – የቋንቋ ተደራሽነት 

ለችሎት ቀጠሮ ከተያዘልዎ፣ ለመሳተፍ እንዲረዳዎ OAH አስተርጓሚ እንዲያቀርብልዎ ይፈልጋሉ? 

 አዎ  አይ

አዎ ከሆነ፣ ምን ቋንቋ ይፈልጋሉ? _______________________________ 

ክፍል 5 – ተገቢ ማመቻቻ 

ለችሎት ቀጠሮ ከተያዘልዎ፣ ለመሳተፍ እንዲረዳዎ ተገቢ ማመቻቻ ይፈልጋሉ? 

 አዎ  አይ

አዎ ከሆነ፣ እባክዎ ያብራሩ፥ _________________________________________________________ 

ክፍል 6 – የመስሚያ ችሎት መጠየቂያውን ማን አዘጋጀው? 

የመስሚያ ችሎት መጠየቂያውን ያዘጋጀው ሰው ፊርማ፥ 

__________________________    _____________________________    ______________ 
ፊርማ      የታተመ ስም   ቀን 

የመስሚያ ችሎት መጠየቂያውን ያዘጋጀው ሰው ኢሜይል፣ ቴሌፎን፣ የፖስታ አድራሻ (ከላይ ካልታተመ 

(በእጅ ካልተጻፈ))፥ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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