
 
 

የ Columbia አውራጃ ጠቅላይ ፍርድቤት 
የፍትሐብሄር መምሪያ 

አነስተኛ ክሶች እና የእርቅ ችሎት 
ህነጻ B፣ 510 4th መንገድ፣ N.W.፣ ክፍል 120 

Washington, D.C. 20001 ስልክ (202)879-1120 
 

Motion for Claim of Exemption 
 

          ከሳሽ   
  እና  
        የማህበራዊ ደህንነት ቁ.      
      መልስ ሰጪ 
 

ነጻ የመደረግ እና አቤቱታ እንዲሰማ ጥያቄ አቤቱታ 
 
(1)  ይህን ማመልከቻ ያስገባው ወገን ስም:           
 
(2) የኔ ወይም የደንበኛዬ የባንክ ሂሳብ ውስጥ የሚገኝ ገንዘብ ወይም ገቢ ከእዳ ነጻ እንዲደረግ እጠይቃለሁ ምክንያቱም 
(የሚመለከተውን ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ): 
 
□  ማህበራዊ የደህንነት ጥቅሞች 

  ማሟያ የደህንነት ገቢ(SSI) ወይም 
ማህበራዊ ደህንነት ስንኩልነት መድህን 
(SSDI) 
 

□ የቀድሞ ወታደርነት ጥቅም (VA) 

□ ጡረታ  
□ ስራ አጥነት     
□ የሰራተኛ ካሳ 
□ የመንግስት ድጎማ 
 
□ የልጅ ቀለብ ወይም የተጋቢ ድጋፍ 

□ ሌላ (በጀርባው ያለውን ነጻ የመደረግ 
ከፊል ዝርዝር ይመልከቱ)  
ማብራሪያ:                                 
    

 
(3)  እስከማውቀው ድረስ ከላይ የተገለጸው እውነት ነው፡፡ ገንዘቡን ወይም ገቢውን ከእዳ ነጻ ስለመሆኑ/ስላለመሆኑ ለማየት ፍርድቤት 
አቤቱታ እንዲሰማ ተጠይቋል፡፡      
 
               
የተከራካሪ ወገን ጠበቃ ወይም የእራስ ስም                                                       የተከራካሪ ወገን ጠበቃ ወይም የእራስ ፊርማ 
 
               
አድራሻ                                       የጥብቅና ቁጥር (ባስፈለገበት ቦታ) 
 
               
ስልክ                                                  ተለዋጭ ስልክ 
 
          
ይህ ማመልከቻ በአነስተኛ ክሶች ክፍል ቁጥር                 በ                                                

  በ 9:00 A.M አቤቱታ ለመስማት ተቀጥሯ፡፡    

  
ከላይ በተገለጸው ቀን ፍርድቤት ቀርበው ገንዘብዎ ወይም ገቢዎት ከእዳ ነጻ መደረጉን የሚያስረዳ ማንኛውም ሰነዶች ያቅርቡ (ለምሳሌ 
የባንክ መግለጫ፣ የማህበራዊ ደህንነት፣ ጡረታ ወይም ሌላ የገቢ መግለጫ)፡፡ የሰጡት መረጃ እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ ወይም 
ለመማል ይዘጋጁ፡፡ ከላይ በተገለጸው ቀን ካልቀረቡ አቤቱታዎት ውድቅ ይደረጋል፡፡  
 
 

 

ለፍርድቤት አገልግሎት ብቻ:  ከላይ በተገለጸው ማመልከቻ ቅጂ ከጸሀፊው ጽ/ቤት ለሚከተለው ተልኳል:  
     

 ከሳሽ (ጠበቃ ባስፈለገበት ቦታ)                     መልስ ሰጪ (ጠበቃ ባስፈለገበት ቦታ) 
 
                           
ስም        ስም 
 
               
አድራሻ        አድራሻ   
    በ:      ምክትል ጸሀፊ 



 
 

ገንዘብዎት ወይም ገቢዎት እዳ እንዲከፈልበት ሊወሰድ ይችላል፡፡  
እባክዎ ማስታወቂያውን በጥንቃቄ ያንቡት፡፡ 

 
እባክዎ መብትዎችዎትን ለማብራራት የ “ደሞዝን የማያካትት እዳ እና ነጻ የመደረግ ማስታወቂያ” ቅጽ ያንብቡ፡፡ ይህ ማስታወቂያ 
በፍርድቤቱ ጸሀፊ ቢሮ ይገኛል (አድራሻ እና የስልክ ቁጥር በዚሀ ቅጽ ፊት ለፊት ላይ ይገኛል፡፡ ነጻ ለመደረግ ይገባኛል ካሉ የፍርድ 
ባለመብቱን (ወይም ጠበቃውን፣ ካለው) በደውለው ገንዘብዎ ወይም ገቢዎት ነጻ እንደተደረገ እና የፍርድ ባለመብቱ (ወይም ጠበቃው) 
እንዲለቅልዎት ያብራሩ፡፡   
 
አቤቱታዎት የመሰማት መብት አለዎት፡፡ ነጻ የመደረግ ጥያቄ እና አቤቱታዎት እንዲሰማ ፍርድቤቱን መጠየቂያ ማመልከቻ ማስገባት 
አለብዎት፡፡ በዚህ ገጽ ፊት ላይ ናሙና ቅጽ አለ፡፡ ማመልከቻዎትን በቶሎ ለፍርድቤቱ ጸሀፊ ማስገባት አለብዎት፤ ባስገቡ እስከ 
አስራአንደኛው (11ኛ) የስራ ቀን ድረስ የአቤቱታ መስሚያ ቀን ይቀጠራል፤ ማመልከቻው የገባው በፖስታ ከሆነ ሶስተ (3) ቀናት 
ይጨመራል፤ እርስዎ ዘግየት ያለ ቀን ካልጠየቁ በስተቀር፡፡ ጸሀፊው የአቤቱታ መስሚያ ማስታወቂያውን ቅጂ ለአመልካች እና/ወይም ሌላ 
ወገኖች ይልካል፡፡   
 
ይህን ማመልከቻ ለማስገባት $10 ያስከፍላል፡፡ ይህን ክፍያ መክፈል የማይችሉ ከሆነ ፍርድቤቱ ክፍያውን እንዲያነሳልዎት የሚጠይቅ ሌላ 
ቅጽ ይሙሉ፡፡ እነዚህ ቅጾች “IFP” (in forma pauperis) ቅጾች ይባላሉ፤ ከፍርድቤቱ ጸሀፊ ቢሮ ይገኛሉ፡፡   
 
ከስር የሚገኙት ነጻ የተደረጉ የገንዘብ እና ገቢ ከፊል ዝርዝር ናቸው፡፡ በጣም በተለምዶ ነጻ የሚደረጉት ብቻ ናቸው የተገለጹት፣ ሌሎች 
እርስዎን የሚመለከቱ ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ እነዚህ ነጻ መደረጎች ለተጋቢ ድጋፍ ወይም ለልጅ ቀለብ ፍርዶች ላይ ላይተገበር ይችላል፡፡ 
ለምሳሌ የተጋቢ ድጋፍ ወይም የልጅ ቀለብ ፍርድ እርስዎ ላይ ከተወሰነ ገንዘብዎ እና ገቢዎት ነጻ ተደርጓል ብለው መጠየቅ አይችሉም፡፡ 
በሌላ በኩል ደግሞ የተጋቢ ድገፍ ወይም የልጅ ቀለብ ካገኙ ብዙ ጊዜ ገንዘቡ ከአባሪነት ወይም እዳ ነጻ ይደረጋል፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ጠበቃ 
ማማከሩ ጠቃሚ ነው፡፡ 
   

ነጻ የመደረግ ከፊል ዝርዝር 

 

• ማህበራዊ ደህንነት ጡረታ፣ ማሟያ የደህንነት ገቢ(SSI) ወይም 

ማህበራዊ ደህንነት ስንኩልነት መድህን  (SSDI) (42 U.S.C. § 407) 

• የቀድሞ ወታደርነት ጥቅም (38 U.S.C. § 5301) 

• የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ጡረታ ጥቅም  

(5 U.S.C. § 8346) 

• የፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ከሞት የተረፉ አበል  

(5 U.S.C. § 8346) 

• የስንኩልነት ጥቅም  (DC Code § 15-501) 

• የመንግስት እርዳት/TANF ጥቅም (DC Code § 4-215) 

• የሰራተኛ ካሳ (DC Code § 32-1517) 

• በጡረታ ስር ያሉ ክፍያዎች፣ ጡረታ እና የአበል 

እቅዶች* (DC Code § 15-501) 
• የስራ አጥነት ጥቅም (DC Code § 15-501) 

• የተጋቢ ድጋፍ፣ ቀለብ ወይም ለመለያየት ድጎማ*  
(DC Code § 15-501) 

• በፍትሐብሄር ወይም ወንጀል ጉዳይ በፍርድቤት የተሰጠ ክፍያ* 
(DC Code § 15-501) 
• የባቡር ሀዲድ ጡረታ ህግ ጥቅም (45 U.S.C.  

§ 231m) 

• የ Longshore እና Harborworker ካሳ ህግ ጥቅም 

(33 U.S.C. § 916) 

• የጥቁር ሳንባ ጥቅም (30 U.S.C. § 902 & 33 U.S.C. § 916) 

• ባህር ላይ ሰራተኛ ወይም ሀላፊ ወይም አሳ አጥማጅ ደሞዝ  

(46 U.S.C. § 11109) 

 

* ገደቦች ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translated by JTG, inc. 05/2017 
 


