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በኮሎምቢያ ዲስትሪክት 
የአልኮል መጠጥ ቁጥጥር አስተዳደር 

 
 

የ2016 ዓ.ም የአልኮል መጠጥ ፈቃድ ማደሻ ማመሳከሪያ 

 
በግምት 1,500 የአልኮል መጠጥ ፈቃዶች በዚህ ዓመት በሚከተሉት ጊዜያቶች መታደስ ይኖርባቸዋል፡፡ 

 መጋቢት 31 ቀን 2016 ዓ.ም - ሁሉም ምግብ ቤት፣ ሆቴል፣ ሰርፈ ብዙ ድርጅት፣ ክለብ፣ የወታደር መርከብ፣ 
ባቡር እና የምግብ አቅራቢ ፈቃዶች 

 መስከረም 30 ቀን 2016 ዓ.ም - ሁሉም መጠጥ ቤት እና የምሽት ክበብ ፈቃዶች 

ፈቃድ ያላቸው በሚያሳድሱበት ወቅት የሚከተሉትን አሟልተው መገኘታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።   

የፓስታ ሳጥንዎን ይመልከቱ 

የአልኮል መጠጥ ቁጥጥር አስተዳደር (ABRA) የማደሻ ማመልከቻዎችን የባለፈቃዱ ፋይል ውስጥ ባለው የፖስታ አድራሻ 
ይልካል። የማደሻ ማመልከቻዎች የሚላኩት፣   

 የካቲት 8 ቀን 2016 ዓ.ም - ምግብ ቤት፣ ሆቴል፣ ሰርፈ ብዙ ድርጅት፣ ክለብ፣ የወታደር መርከብ፣ ባቡር እና 
የምግብ አቅራቢ ባለፈቃዶች  

 ነሐሴ ወር አጋማሽ - መጠጥ ቤት እና የምሽት ክበብ ባለፈቃዶች 

በግንባር ቀርቦ ማሳደስ 

ፈቃዶች ከማብቂያ ቀናቸው በፊት በማንኛውም ጊዜ መታደስ ይችላሉ። ፈቃዶች በABRA  ቢሮ በስራ ሰዓታት በግንባር 
በመቅረብ መታደስ ይችላሉ፡፡ 

 2000 14th Street, NW, 4th Floor, Suite 400 South, Washington DC 20009 

 8:30 a.m.-3:30 p.m. - ከሰኞ- አርብ 

 9 a.m.-1 p.m. - ቅዳሜ መጋቢት 5፣ 12፣ 19 እና 26 ቀን 

ወደ ቢሮው በሚሄዱበት ጊዜ የሚከተሉትን ያቅርቡ፣ 

 ተሞልቶ የተጠናቀቀ የእደሳ ማመልከቻና አስፈላጊ መረጃዎችን በሙሉ 

 በኦንላንይን የሚገኘውን Certificate of Clean Hands ተሞልቶና ታትሞ። ሰርተፊኬቱ ከእድሳት ማመልከቻና 
ሌሎች የሚያስፈልጉ መረጃዎች ጋር መቅረብ አለበት።   

 በመንግሥት የተሰጠ መታወቂያ ካርድ  

ቢያንስ የአራት ዓመታት የስምምነት ውል ያለው አሳዳሽ በማደሻው ጊዜ ውስጥ ውሉን የማሻሻል ወይም የማቋረጥ አማራጭ 
ይኖረዋል።     

http://www.abra.dc.gov/
mailto:abc@dc.gov
http://abra.dc.gov/node/1080202
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 መመሪያዎችን መከተልና ትክክለኛውን ቅፅ መሙላት። 

 የፈቃድ ማደሻ ቅጹን የእድሳት ቀኑ ከመድረሱ በፊት በABRA ማስገባት።  

 ጥያቄው የአልኮል መጠጥ ቁጥጥር ቦርድ በሚያደርገው ግምገማና ፈቃድ መሠረት ይሆናል። 

ክፍያዎችን ይፈጽሙ 

የእድሳት ክፍያ በቪዛ (Visa) ወይም ማስተር ካርድ ( MasterCard)፣ በቼክ፣ ሰርቲፋይድ ቼክ፣ መኒ ኦርደር ወይም 

ካሼርስ ቼክ ሊከፈል ይችላል። ቼክ ለDC Treasurer ተብሎ መፃፍ አለበት። ማንኛውም ለABRA ያልተከፈለ ቅጣት 
ወይም ክፍያ ያለበት አመልካች የእደሳው ሂደት ከመጠናቀቁ በፊት ክፍያውን ማጠናቀቅ አለበት።   

አይዘግዩ - በጊዜ ያሳድሱ 

የተራዘመ ወረፋን ለማስወገድ ባለፈቃዶች የእድሳት ማመልከቻዎችን በተቻለ መጠን ለABRA በጊዜ እንዲያስገቡ 
ይበረታታሉ።  የእድሳት ማመልከቻዎች ከማብቂያው ቀን በፊት በማንኛውም ጊዜ ሊፈፀሙ ይችላሉ።  ከማሳደሻው 

ማብቂያ ቀን በፊት ያልገቡ ማመልከቻዎች በየቀኑ $50 ቅጣት - የእደሳውን ዋጋ የማይበልጥ - እና መሰረዝ ይደርስባቸዋል።  

ከእደሳ በኋላ ማስታወቂያዎች 

የእደሳው ማመልከቻ ከደረሰና ከተጨረሰ፣ 

 ABRA ሁለት የማስታወቂያ ፖስተሮች ለአመልካቹ ይሰጣል 

 ሁለቱም ፖስተሮች ፈቃዱን ባገኘው ድርጅት ለህዝብ በሚታይ ቦታ ለ45 ቀናቶች ውስጥ መለጠፍ አለባቸው።   
ክፖስተሩ ላይ ባለው የማደሻ ማስታወቂያ ፖስተሩ ለስንት ቀን መለጠፍ እንዳለበት ይመልከቱ። 

 በዚህ የ45-ቀን ማስታወቂያ ጊዜ የማደሻ ማመልከቻው ተቃውሞ  ሊገጥመው ይችል ይሆናል። ማመልከቻው 
ተቃውሞ ከገጠመው፣ ማመልከቻው በአልኮል መጠጥ ቁጥጥር ቦርድ ከመመርመሩ በፊት ተቃውሞው ሊስተካከል 
ይገባል።   

ሁሉም ማመልከቻዎች የአልኮል መጠጥ ቁጥጥር ቦርድ በሚያደርገው ምርመራና ፈቃድ ተፈጻሚ ይሆናል። 

የአድራሻ መረጃን መለወጥ 

አዲስ የፖስታ መላኪያ አድራሻ፣ ኢሜል አድራሻ ወይም የስልክ ቁጥር መለወጥ የሚፈልጉ ባለፈቃዶች ይህን ቅፅ ሞልተው 
ለABRA መላክ ይችላሉ። 

የፖስታ አድራሻን ለመለወጥ የሚፈልግ  የምግብ ቤት፣ ሆቴል፣ ዘርፈ ብዙ ድርጅት፣ ክለብ፣  የወታደር መርከብ፣ ባቡር 

ወይም የምግብ አቅራቢ የሆነ ፈቃድ ጠያቂ የመለወጫው ጊዜ ስላለፈ፣ በተቻለ ፍጥነት ቢሮውን በ(202) 442-4423  
ማነጋገር አለበት። መጠጥ ቤት እና የምሽት ክበብ ባለፈቃዶች የፖስታ አድራሻቸውን ከሐምሌ 29 ቀን 2016 ዓ.ም በፊት 
ማስተካከል ይኖርባቸዋል።  

የአድራሻ መረጃን በሚከተሉት ማረጋገጥ ይቻላል፣ 

 በኢሜል በመላክ 

 (202) 442-4423 በመደወል 

ጥያቄዎችን መጠየቅ 

ስለ እድሳት ጥያቄ ያላቸው ፈቃድ ጠያቂዎች ለABRA ፈቃድ ሰጪ ክፍል ኢሜል በመላክ ወይም (202) 442-4423 
በመደወል መጠየቅ ይችላሉ።  

http://www.abra.dc.gov/
mailto:abc@dc.gov
http://abra.dc.gov/node/911882
http://abra.dc.gov/node/1132712
http://abra.dc.gov/node/1132712
mailto:abc@dc.gov
mailto:abc@dc.gov

