
የተሽከርካሪ/ጀልባ መዝገብ ጥያቄ

እባክዎን ጥያቄውን ከመላክዎ በፊት ይህንን ያንብቡ

የመዝገብ እና ይፋ ማድረጊያ ክፍሉ የነባር ሰነዶችን እና መዝገቦችን ቅጂዎች ያቀርባል። አሁን ያሉ ርዕሶችን ወይም የምዝገባ የምስክር 
ወረቀቶችን አንሰጥም። የፍቃድ ወይም የባለቤትነት አገልግሎቶችንም አንሰጥም።

ሁሉንም የተሽከርካሪ እና የጀልባ የህዝብ መዝገቦች ጥያቄዎችን ይህንን ቅጽ ወይም የእኛን የህዝብ መዝገቦች ፖርታል 
(https://wadolpublicrecords.nextrequest.com) በመጠቀም ያስገቡ። ለDOL የስልክ ጥሪዎች ምላሽ ለመስጠት መዝገቦችን
አንሰጥም። ለብዙ ተሽከርካሪዎች ወይም ጀልባዎች መረጃ ከፈለጉ፣ አንድ የጥያቄ ቅጽ ይጠቀሙ እና ሁሉንም ተሽከርካሪዎች እና ጀልባዎች 
በተለየ ወረቀት ይዘርዝሩ።

ያልተሟሉ እና ያልተፈረሙ ቅጾችን ማሰናዳት አንችልም።

በሚከተሉት ሁኔታዎች ይህንን ቅፅ አያስገቡ...
• የባለቤትነት ወይም የፈቃድ እገዛ ያስፈልጋል

• ባለቤትነት፣ ምዝገባ፣ ትሮች ወይም ታርጋዎችን ለማግኘት ወይም ለመተካት፣ dol.wa.gov ወይም የተሽከርካሪ ፍቃድ ሰጪ ቢሮን
ይጎብኙ ወይም የደንበኛ አገልግሎት መስጫ ማዕከላችንን በ360.902.3770 ያግኙ።

• ለመንጃ ፍቃድ ጉዳዮች፣ dol.wa.gov ይጎብኙ ወይም የደንበኛ አገልግሎት ማዕከላችንን በ360.902.3900 ያግኙ።
• የተሽከርካሪ ወይም የጀልባ ጥገና መዝገቦችን ወይም የመድን ማረጋገጫን ይፈልጉ (DOL እነዚህን መዝገቦች አይይዝም)
• ስለተተዉ ወይም ያልተፈቀዱ ተሽከርካሪዎች ወይም ጀልባዎች መረጃ ይፈልጉ፡-

በንብረትዎ ወይም በሌላ ቦታ የተገኙ ወይም የተተዉ ተሽከርካሪዎችን ወይም ጀልባዎች መሸጥ ወይም ባለቤትነት መውሰድ አይችሉም
እና DOL የባለቤት መረጃን ሊሰጥዎ አይችልም።
• ለተሽከርካሪዎች፡- ለማስወገድ ወደተመዘገበ ተጎታች መኪና ድርጅት ይደውሉ።
• ለጀልባዎች፦ መመሪያ ለማግኘት የአካባቢዎን ህግ አስከባሪ ኤጀንሲን ያነጋግሩ።

• በቁጥጥርዎ ስር ላልሆኑ፣ ባለቤት ላልሆኑት ወይም በባለቤትነት ይዘው የማያውቁትን ተሽከርካሪዎች ወይም ጀልባዎች መዝገቦችን ይፈልጉ።

በእነዚህ ህጎች ውስጥ እንደተገለጹት አንዳንድ ሁኔታዎችን ይፋ ማድረግ ሊፈቀድ ይችላል፦
• የ1994- 18USC2721-2725 የፌዴራል አሽከርካሪ ግላዊነት ጥበቃ ህግ
• የዋሽንግተን ህጎች RCW 42.56፣ 46.12.635፣ 46.12.640፣ WAC 308-10-075 እና WAC 308-93-087
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ለማፅደቂያ ብቻ

የተሽከርካሪ/ጀልባ መዝገብ ጥያቄ

ለተሽከርካሪዎች፣ ለሞተር ሳይክሎች፣ ለበረዶ መንሸራተቻ መኪኖች፣ ለሞተር መኖሪያ ቤቶች፣ 
ለተንቀሳቃሽ ቤቶች፣ እና በእርስዎ ወይም በሌላ በባለቤትነት ለተያዙ ተሳቢዎች የመዝገብ 
ቅጂዎችን ለመጠየቅ ይህንን ቅፅ ይጠቀሙ።

• ባለቤትነቶችን፣ ትሮችን፣ ምዝገባን፣ የምስክር ወረቀቶችን ወይም ሰሌዳዎችን ለማግኘት

ወይም ለመተካት፣ dol.wa.gov ይጎብኙ

• በባለቤትነት እና በፈቃድ አሰጣጥ ላይ እገዛን ለማግኘት፣ የአካባቢዎን የአውራጃ ኦዲተርን
ወይም የአካባቢ የተሽከርካሪ ፍቃድ መስጫ ቢሮን ያነጋግሩ።

• ተጨማሪ እርዳታ ከፈለጉ፣ የደንበኛ አገልግሎትን በ360-902-3770 ያግኙ።

በህዝብ እና በመንግስት የሚቀርቡ ጥያቄዎች – ነጻ
ይህንን ቅጽ ይሙሉ እና በፖስታ ይላኩ ወይም ቅጹን ይዝለሉ እና 
የእኛን የመስመር ላይ ፖርታል ይጠቀሙ። ጥያቄዎች በደረሱበት 
ቅደም ተከተል ይከናወናሉ።

የንግድ ጥያቄዎች –$2.00 በመዝገብ
ይህንን ገጽ ይሙሉ እና ይፈርሙ፣ አስፈላጊ ሰነዶችን ያካትቱ እና ከታች ከተዘረዘሩት 
ዘዴዎች ውስጥ አንዱን በመጠቀም ያስገቡ።

አንዴ ጥያቄዎ እንደተሰናዳ፣ ክፍያዎን እንዴት በፖስታ እንደሚልኩ መመሪያዎችን የያዘ ደረሰኝ ይደርስዎታል።
የህዝብ መዝገቦች ፖርታል (ፈጣን)
ወደሚከተለው ይግቡ፦
wadolpublicrecords.nextrequest.com

ፖስታ
Vehicle/Vessel Records Disclosure Unit 
Department of Licensing 
PO Box 2957 
Olympia, WA 98507 

የእርስዎ መረጃ 
(የአያት፣ የራስ፣ የአባት) ስምዎን ያትሙ ወይም ይተይቡ ቢዝነስ/ኤጀንት/የዳኝነት ስም፣ ካለ CPS # ካለ

የፖስታ አድራሻ (አስፈላጊ) ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ

ባለ 10-አሃዝ ስልክ # መዝገቦችን ወደ እኔ በሚከተለው ይመለሱ

በፖርታል  በዩኤስ ፖስታ
ኢሜይል ለፖርታል መለያ ይፈለጋል

የተሽከርካሪ/ጀልባ መረጃ
አመት የተሰራበት ሞዴል የታርጋ /የምዝገባ #  VIN (Vehicle Identification number, የተሽከርካሪ)/

HIN (Hull Identification Number, መርከብ መለያ)

የሚከተሉትን ይመልሱ

1. ተሽከርካሪው ወይም መርከቡ በእርስዎ ባለቤትነት ስር ነው? ................................................................................  አዎ  አይ

መልስዎ "አዎ" ከሆነ፣ እንዴት አገኙት? 
2. የባለቤት ስም/አድራሻ የሚታወቅ ከሆነ

3. ምን መረጃ ይፈልጋሉ? (ለተንቀሳቃሽ ቤቶች መጠኑን፣ VIN፣ አካባቢን ወይም ባለቤት/አድራሻን የሚታወቅ ከሆነ ያካትቱ)
የሻጩ የሽያጭ ሪፖርት   የአሁን ባለቤት   የባለቤትነት ታሪክ

ወይም የሚፈልጉትን ይግለፁ፦

4. መዝገቦቹን እንዴት ይጠቀማሉ?

የፊርማ ማረጋገጫ (አስፈላጊ)
ስምዎን በመፈረም ወይም በመተየብ፣ መረጃው እውነት እና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጠዋል።

ቀን እና ቦታ (አውራጃ) ተፈርሟል የግለሰብ ወይም የወኪል ፊርማ

የተሸከርካሪ መዝገብ ይፋ ማድረግ የሚተዳደረው በፌደራል የአሽከርካሪዎች የግላዊነት ጥበቃ ህግ (DPPA) 18 U.S.C § 2721 et. seq. ነው። የተሽከርካሪ እና የጀልባ ይፋ
ማድረግም በዋሽንግተን ግዛት ህጎች RCW 46.12.635፣ 46.55 እና WAC 308-10-075 የሚመራ ነው። ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ውድቅ ሊደረጉ ይችላሉ፣ 
እና የግል ወይም የማንነት መረጃ ሊስተካከል ይችላል።
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*** የንግድ/ድርጅት የሚፈለግ መረጃ ***

እንደ ንግድዎ/ድርጅትዎ አይነት፣ ከጥያቄዎ ጋር የሚከተሉትን ሰነዶች ያስገቡ፡-

• የWashington ግዛት ንግድ – የሚነበብ የአሁኑን የንግድ ፍቃድ ቅጂዎን ያያይዙ

• ከWashington ግዛት ውጭ ንግድ – ከሚከተሉት ውስጥ የአንዱን የሚነበብ ቅጂ ያያይዙ፦

– የአሁኑን የንግድ ፈቃድዎን፣ ወይም፤

–  እርስዎ ወኪላቸው መሆንዎን የሚያመለክት በባለቤቱ ወይም ፈቃድ ባለው ተወካይ የተፈረመ ደብዳቤ። ደብዳቤው የእርስዎን የፌዴራል
የአሰሪ መለያ ቁጥር (EIN) ወይም የፌዴራል የታክስ መለያ ቁጥር (TIN) ማካተት አለበት

• ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ወይም ኮርፖሬሽን – ከሚከተሉት ውስጥ የአንዱን የሚነበብ ቅጂ ያያይዙ፦

– የእርስዎ የአካታችነት ፅሁፎች፣ ከግዛቱ ፀሃፊ ጋር የተሞሉ፣ ወይም፤

– ከቀረጥ ነፃ ሁኔታዎ (501)(c)(3)፣ ከውስጥ የገቢ አገልግሎት

• ላኪ/መላኪያ ወኪል – የሚከተሉትን የሚነበቡ ቅጂዎችን ያያይዙ፦

– የአሁኑን የንግድ ፈቃድዎን

– የሽያጭ ሰነድ

– ገዢውን ወክለው እንዲሠሩ የሚያስችል የተፈረመ ሰነድ

• ጠበቃ – የሚነበብ የአሁኑን የባር ካርድ ቅጂ ወይም በግዛትዎ ውስጥ ያለውን የአሁን/ንቁ የባር ሁኔታ ማረጋገጫ ያያይዙ።

• የግል መርማሪ – የአሁኑን የግል መርማሪ ፈቃድዎን ሊነበብ የሚችል ቅጂ ያያይዙ።

በተሽከርካሪ ወይም በጀልባ የምዝገባ መዝገብ ውስጥ ያለውን የግል መረጃ ላልተጠየቀ የንግድ ግንኙነት መጠቀም አይችሉም። ያልተጠየቀ 
የንግድ ግንኙነት ማለት በተገለጸው መረጃ ውስጥ ለተሰየመ ሰው ማንኛውንም ዕቃ ወይም አገልግሎት ለመሸጥ ወይም ለማስተዋወቅ የታሰበ 
ግንኙነት ማለት ነው።RCW 46.12.635(1)(c)።
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