
 

የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት 
የጥቃቅን ክስ ቅፅ  11                                                  የፍ/ብሔር ዋና ክፍል                            ጠቅላላ                                               
                                                                                የጥቃቅን ክሶች እና የዕርቅ ቅርንጫፍ 

ሕንፃ . B, 510 4th Street, N.W., RM –120 
WASHINGTON, D.C.  20001 TELEPHONE 879-1120 

 

____________________________________  (1) ______________________________________ 
               ከሳሽ(ሾች)               ተከሳሽ(ሾች) 
 

____________________________________ በ (2) ______________________________________ 
 

____________________________________  (3) ______________________________________ 
  አድራሻ                    ”ዚፕ ኮድ”          
ስልክ ቁ. ______________________             ቁ. ጥክ ______________    

 

የክስ አቤቱታ ማመልክቻ 
Statement of Claim 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

“ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ”፣ በስም ተጠቃሹ ማለትም (ss): ______________________________________________________ መጀመሪያ በሥርዓቱ 
መሰረት እንዲምል ተደርጎ እና በመሃላ ስር ሆኖ ከዚህ በላይ የሰፈረው እና ተከሳሹ በከሳሹ ላይ አለኝ የሚለው መጠን፣ መገዳደሪያዎች እና ተቀባይነት ያላቸው መከላከያዎች 
ታሳቢ ሳይሆኑ፣ ተገቢ እና  እውነተኛ ነው ይላል።  

  

__________________________________________________________          ___________________________________________ 
ከሳሽ /”ኤጄንት”  (ፈርመው ስምዎን ይፃፉ)               አድራሻ 

             ___________________________________________ 
ማዕረግ:______________________________________________________        ከተማ/ግዛት/ስቴት/”ዚፕ ኮድ” 

          ስልክ ቁ.: __________________________________ 
  

በ_____ ቀን ______ወር ___________ 20 _________________     እኔ ፊት በግንባር ቀርበው እና ምለው ፈርመዋል ። 
                                                  (ወር እና ዓመት) 

        ____________________________________________________ 
                                            ም/ፀሐፊ (“ኖታሪ ፐብሊክ”) 
______________________________________________________ 
የከሳሽ ጠበቃ (ፈርመው ስምዎን ይፃፉ) 
 
______________________________________________________ 
አድራሻ           ”ዚፕ ኮድ” 
የሙያ ማህበር (ባር) ቁ..: _____________________ስልክ ቁ.: ________________ 

 
ማስታወቂያ (ሁሉም ወገኖች የአድራሻ ለውጥ ካለ ፍ/ቤቱን ማሳወቅ አለባቸው።) 

 

ለ: 
(1) ___________________________________________ (2) _____________________________________________________ 
     ተከሳሽ       ተከሳሽ 
 

_____________________________________________       _____________________________________________________  
አድራሻ                  ”ዚፕ ኮድ”                  አድራሻ      ”ዚፕ ኮድ” 

  ቤት     (የንግድ) ስራ ቦታ               ቤት      (የንግድ) ስራ ቦታ  
 

 

ክዚህ በላይ በሰፈረው መግለጫ እንደሚታየው፣ ከሳሽ ______________________________________________  ዶላር ፟($ ___________________________፟) እንዲከፍለኝ የዳኝነት ወሳኔ ይሰጥልኝ 

በማለት በርስዎ ላይ ክስ መመስረቱን በዚህ ማስታወሻ እናስታውቃለን።   ፍ/ቤቱ የቀረበውን ክስ  በ _______________________________________________ በ 9፡00 ኤ.ኤም  ክፍል 

119  ሕንፃ B, 510 4th Street, N.W በሚገኝው  የጥቃቅን ክሶች እና ዕርቅ  ችሎት ይሰማል።  

ለተሟላ አስርጂ ከጀርባ ይመልከቱ። ሁል ጊዜ ይኽን ማስታወቂያ ይዘው ይምጡ 
            ምክትል ፀሐፊ 
CV-471/ኦገስት 2012                     የጥቃቅን ክሶች እና ዕርቅ ቅርንጫፍ 



 
 
 

ለተከሳሾች መመሪያ  
 

ጥብቅ ማሳሰቢያ: በተጠቀሰው ቀን ወይም በሌላ ፍ/ቤቱ ባሳወቅዎት ቀን ሳይቀርቡ ከቀሩ፣ በክስ ማመልከቻው ውስጥ አለብዎት ተብሎ ለተጠየቀው የገንዘብ ዕዳ፣ የጉዳት 

ካሳ ጥያቄ፣ ወይም ሌላ ማንኛውም የመፍትሄ ውሳኔ (“ሪሊፍ”) በሌሉበት በርስዎ ላይ ሊፈረድ ይችላል። ይኽ ከተደረገ በፍርዱ መሰረት እንዲከፈሉ ደሞዝዎ ወይም የባንክ 

ሂሳብዎ   ሊከበሩብዎት ወይም ሊያዙብዎት ወይም ሌላ ማንኛውም የርስዎ የሆነ የግል ንብረት ሊወሰድ እና ሊሽጥብዎት ይችላል። በሚያስፈልግበት ጊዜ  ሳይቀርቡ 

አይቅሩ። 

 
 ማንኛውም ክስ በጥቃቅን ክሶች እና ማስማሚያ ቅርንጫፍ መሰማት ከመጀመሩ በፊት ስምምነት ለመድረስ ይቻል እንደሆን ለማየት የሰለጠነ አሸማጋይ 

ከተከራካሪ ወገኖቹ ጋር ግንኙነት ያደርጋል። ሁሉም ተከራካሪ ወገኖች ቀርበው ከሆነ፣ ጉዳያችሁ ሲጠራ እርስዎ እና ከሳሹ ካሸማጋይ ጋር የምትገናኙ ሲሆን፣ ጉዳያችሁን 

ፍ/ቤት መስማት ሳያስፈልገው በስምምነት ትጨርሳላችሁ ተብሎ ተስፋ ይደረጋል። 

 
 ሲቀርቡ ከጠበቃ ጋር ወይም ያለ ጠበቃ ሊቀርቡ ይችላሉ። ከሳሹ ጠበቃ ካለው እና የቀረበብዎን ክስ ክደው ለመከራክር ከፈለጉ  የራስዎን ጠበቃ መያዙ  

ይጠቅምዎታል። 

 
 ሰለሕግ ጉዳይ ምክር ከፈለጉ እና ለጠበቃ ገንዘብ መክፈል ዐቅም ከሌለዎ፣ ላካባቢው የሕግ አገልግሎት በስልክ ቁጥር (202) 269-5100 ወይም ለ “DC Law 

Students in Court Program” በስልክ ቁ› (202)638-4798፣ ወይም ለ “Legal Counsel for the Elderly” በስልክ ቁ› (202)269-5100 ወይም ለ “Legal Aid 

Society” በስልክ ቁ› (202) 628-1161 ይደውሉ፣ አለዚያም፣ ሊሎች እርዳታ ሊያገኙ የሚችሉባቸው ስፍራዎች ስላሉብት ተጨማሪ መረጃ ማግኘትን አስመልከቶ ይበልጥ 

እርዳታ ካስፈለገዎ ወድ ሕንፃ B, 510 4th Street, N.W.፣ ክፍል 120 ይምጡ። የ “ድ.ሲ” የህግ ባለሞያዎችን ድረ ገዕም በ www.lawhelp.org/dc ላይ ይመልክቱት። 

በጊዜው እርምጃ ይውሰዱ። 

 

 ለመጀመሪያው የፍ/ቤት ቀነ ቀጠሮ ለመቅረብ የማይቻልዎ ከሆነ፣ አዲስ ቀነ ቀጠሮ ላይ ለመስማማት ከከሳሹ ጋር ግንኙነት ይፍጠሩ። ተከራካሪ ወገኖች በቀነ 

ቀጠሮ ላይ ክተሰማሙ ፣ ይኽንንው ለዚህ ፍ/ቤት የጥቃቅን ክሶች ፀሐፊ ፅ/ቤት በግምባር በመገኘት ወይም ስልክ በመደወል ያስታውቁ። ተክራካሪ ወገኖች መስማማት 

ካልቻሉ የሚቀጥለው አካሄድ እንዴት እንደሆን እንዲነግርዎ ፀሐፊውን ያገኙት። በአዲሱ ቀን ካልተገኙ በርስዎ ላይ ሊፈረድብዎት ይችላል።  

 

 ከጥቃቅን ክሶች ፀሐፊ ጽ/ቤት ጋር በፖሰታ ደበዳቤ በሚለዋወጡበት ጊዜ ሁሉ የጉዳዮን፣ የመዝገብ ቁ. እና ፍ/ቤት መቅረቢያዎን የቀጠሮ ቀን አባክዎ ይጥቀሱ። 

  

ካለጠበቃ ለመቅረብ ካሰቡ በማለት ክዚህ ቀጥሎ ያሉት ተጨማሪ መመሪያዎች ተሰጥትዎታል።  

 ለክስዎ አግባብ ያላችው ምስክሮች፣ መዕሐፎች፣ ደረሰኞች፣ ወይም ሊሎች ፅሑፎች ካሉዎት ለቀነ ቅጥሮው የዘዋቸው መቅረብ አለብዎት። 

 

 የተከሰሱበትን ጉዳይ አምነው ነገር ግን ለመክፈል ተጨማሪ ጊዜ ከፈለጉ ጉዳዩ ወደሚሰማበት ስፍራ በግምባር ቀርብው ሁኔታውን ለፍ/ቤቱ ማስረዳት 

አለብዎት።  

 

PUEDE OBTENERSE COPIAS DE ESTE FORMULARTO EN ESPANOL EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DEL COLUMBIA, 

BUILDING B, 510 4TH STREET N.W., SALA 120. 

 

ሕንፃ B, 510 4TH STREET N.W., ከፍል 120  በሚገኘው የ “ዲ.ሲ” ከፍተኛው ፍ/ቤት የዚህን ቀፅ ግልባጭ “ኮፒ” በስፓኝ ቋንቋ ማግኘት ይችላሉ። 

 

 

 

 

Translated by JTG, inc. 01/2017 

http://www.lawhelp.org/dc

	የጥቃቅን ክሶች እና የዕርቅ ቅርንጫፍ

