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የብቁነት መስፈርቶች 
ማሳሰብያ: ይህ ፖሊሲ የዴዴራል  I-9 ስተንዳርዶቸን. የፌዴራል  በታወቂያ ስተንዳርዶች (የሐቀኛ መታወቂያ ድንጋጌ 2005) እና የዩ.ኤስ. ስቴት ዲፓርትመንት ስተንዳርዶች ለሕጻናት በመጣቀሻነት በመጠቀም 
ነው የተፈጠረው እና የጠከለሰው።  

የዲሲ ዋን ካርድ የማንነታቸው ማረጋገጫ ማቅረብ ለሚችሉ ሰዎች ሁሉ ይሰጣል – ከታች ይዩ። ካርድ ለመውሰድ፣ የዲሲ ዋን ካርድ ማመልከቻን መሙላት እና ኦሪጂናል የማንነት ማረጋገጫ  ሰነዶች ማቅረብ 
ይኖርቦታል። 

የማንነት ማረጋገጫ መስፈርቱን ለማለፍ ከታች እንደተገለጸው ብያንስ አንድ ዋና የማንነት ሰነድ ማቅረብ አለብዎ። የዲስትሪክት ነዋሪዎች በኦሪጂናል የማንነት ማረጋገጫ  አማካኝነት ካልቀረበ ተጨማሪ የነዋሪነት 
ማረጋገጫ ሰነድ እንድያቀርቡ ይጠየቃሉ፣ ተቀባይነት ያላቸው የነዋሪነት ሰነዶች ከታች ተዘርዝረዋል። ይህ የሚደረገው አመልካቹ  ተሳታፊ ኤጄንሲዎች ላይ የሚቀርቡ ልዩ የግዛት ጥቅሞች 
(ለምሳሌ፣ የዲሲ ሕዝባዊ ቤተ-መጽሐፍቶች፣ የፓርኮች እና መዝናኛዎች) ለማግኘት ብቁ እንዲሆን ነው። ከይቅርታ ጋር ፎቶኮፒዎችን እና ስካን የተደረጉ ሰነዶችን አንቀበልም። የዚህ ሰነድ ቅጂዎችን አናስቀርም። 

አዋቂዎች (18 እና ከዚያ በላይ) የማንነት እና የነዋሪነት ማረጋገጫ 

ቀዳሚ የማንነት ሰነዶች (አንድ የግድ) – የግድ ተቀባይነት ያለው እና ኦሪጂናል እንዲሁም ፎቶግራም እና የልደት ቀን ያለበት መሆን አለበት። 

• በግዛት የተሰጠ ወይም አሜሪካ ውስጥ ከማእከል የተሰጠ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ፣ ምስል፣ እንዲሁም ስም፣ የትውልድ ቀን፣ ጾታ፣ ቁመት፣ አይን ቀለም እና አድራሻ የያዘ። ማሳሰብያ: 
ከጸደይ 2014 አንስቶ፣ አሁን ጊዝያዊ ወረቀት DC DMV ፈቃዶችን (ከሌሎች ግዛቶች የተሰጡ የወረቀት ፈቃዶችን ግን አንቀበልም) በ 45 ቀን የቀነገደብ ጊዜ ውስጥ እስከቀረቡ ድረስ እንቀበላለን

• የአሜሪካ ፓስፖርት ወይም ፓስፖርት ካርድ
• ፎቶግራፍ እና እንደ ስም፣ የልደት ቀን፣ ጾታ፣ የአይን ቀለም እና አድራሻ የያዙ በአሜሪካ የፌደራል፣ የግዛት፣ ወይም አካባብያዊ መንግስት ኤጄንሲዎች ወይም ተቋማት የተሰጠ ካርድ
• ብያንስ ፎቶግራፍ እና የትውልድ ቀን የያዘ የአሜሪካ ሚሊታሪ ካርድ
• የሚሊታሪ ጥገኛ መታወቂያ ካርድ
• የቀዋሚ ነዋሪነት ካርድ ወይም የውጪ ዜጋ ምዝገባ ተቀባይ ካርድ (ቅጽ I-551)
• ከፓስፖርት ጋር ተመሳሳይ ስም ያለው እና ቅጽ I-94 ወይም ቅጽ I-94A ያለው የውጪ ሃገር ፓስፖርት
• የስራ ቅጥር ፈቃድ ሰነድ (ካርድ) ፎቶግራፍ የያዘ (ቅጽ I-766)

ተቀባይነት ያላቸው የዲሲ የነዋሪነት ሰነዶች (በቀረበው ዋናው የመታወቂያ  ሰነድ ላይ ካልተካተተ አንድ የግድ ይፈለጋል) 
የግድ ኦሪጂናል መሆን አለበት (ለኦንላይን ክፍያ መጠየቂያዎች በኮምፒዩተር የታተሙትን ያጠቃልላል) እንዲሁም ተቀባይነት ያለው አድራሻ የያዘ (የፖ.ሳ. ቁጥር ተቀባይነት የለውም።) 

• ባለፉት አርባ አምስት (45) ቀናቶች የተሰጠ የፍጆታ ክፍያ ቢል (ውሃ፣ ጋዝ፣ ኤሌክትሪክ፣ ዘይት፣ ወይም ኬብል) ከስም እና አድራሻ ጋር
• የክፍያ ደረሰኝ - ባለፉት አርባ አምስት (45) ቀናቶች የተሰጠ; የዚህ አመት  የዲሲ ግብር ዊዝሆልዲንግ የምያሳይ
• የባንክ መግለጫ - ባለፉት አርባ አምስት (45) ቀናቶች የተሰጠ፣ አሁናዊ የዲሲ ቤት አድራሻ ያለው
• ቀነገደቡ ያላለፈ ኪራይ ወይም የኪራይ ስምምነት፤  የአመልካቹ ስም ተከራይ፣ የተፈቀደለት ነዋሪ ወይም ተከራይ  ተብሎ የተጠቀሰበት- ባለፉት 12 ወራቶች ውስጥ የተሰጠ
• የዲሲ የቤት ግብር ቢል - ባለፉት 12 ወራቶች ውስጥ የተሰጠ እና የተሟላ ኢሪጂናል ሰነድ
• የቤት ባለቤቶች ወይም የተከራይ መድህን ፖሊሲ - ባለፉት 12 ወራቶች ውስጥ የተሰጠ፣ ስም እና አድራሻንም የምያንጸባርቅ
• ከፍርድ-ቤት አገልግሎቶች እና ከወንጀለኛ ቁጥጥር ኤጀንሲ (CSOSA) ወይም ከዲሲ የማረምያ ቤቶች ዲፓርትመንት የተሰጠ ስም እና ነዋሪነትን የምያረጋግጥ ደብዳቤ ወይም ካርድ
• ከዲሲ መንግስት (TANF, የማህበራዊ ዋስትና የአካልጉዳተኝነት መድህን  (SSDI)፣ ተጨማሪ የዋስትና ገቢ (SSI), Medicaid SCHIP፣ የመኖሪያ ቤት እገዛ) የተቀበሉዋቸው ፋይናንሳዊ እገዛዎችን 

የምያሳይ አሁናዊ ሰነድ - በአርባ አምስት (45) ቀናቶች ውስጥ የተሰጠ

ህጻናት (ከ 18 አመት እድሜ በታች) – የማንነት ማጋገጫ እና የዝምድና ማረጋገጫ 

ዕድሜያቸው ከ 18 አመት በታች የሆኑ ህጻናት የግድ ከወላጅ፣ ሕጋዊ ሞግዚት ወይም የግዛቱ ወኪል ጋር በመሆን በአካል ተገኝተው ማመልከት ይኖርባቸዋል። ወላጆች/ሞግዚቶች/ኤጀንቶች ከህጻኑ አመልካች 
ጋር ያላቸው ዝምድና የምያሳይ ማስጃ ለማቅረብ የግድ የማንነታቸው ማረጋገጫ እና ከሚከተሉት ተቀባይነት ያላቸው እና ኦሪጆናል ሰነዶች (የህጻኑን የልደት ቀን የምያካትቱ መሆን አለባቸው) አንድ ማቅረብ 
ይኖርባቸዋል። 

• የህጻኑ የልደት ሰርትፊኬት ከወላጅ ስም ጋር
• የጉዲፈቻ ውል ከጉዲፈቸ ዋላጅ ስም ጋር
• የህጻኑን ጉዲፌቻ የሚፈቅደው የፍርድቤት ትእዛዝ
• ከመንግስት ኤጀንሲዎች የተሰጠ ምንግስት ለህጻኑ የምያደርግለት ጥበቃ የሚገልጽ ደብዳቤ




