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  በፍታብሔር የደህንነት ጥበቃ ትዕዛዝ 
    (Civil Protection Order) 

   የቤት ውስጥ ብጥብጥ                        መዝገብ ቁ›.  __________________ 
  በግልግል የሚሰማ 
  ጥፋትን አምኖ የተሰጠ ፈቃድ                                            የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ  
  ጥፋትን ሳያምኑ የተሰጠ ፈቃድ                                                    ሱፔርየር ፍ/ቤት         
  በሌሉበት የተሰጠ ትዕዛዝ                            (202) 879-0157 
                                                                                         
 
 አቤት ባይ             አካለ መጠን ያልደረሰ(ች)            የአቤት ባይ መለያዎች 

   
             የመጀመሪያ ስም   መካከለኛ  የመጨረሻ ስም                         የአቤት ባይ የትውልድ ቀን                                                                                                                                                                            
              

                      
                        በሌላ ወገን 
 
መልስ ሰጭ   ለአካለ መጠን ያልደረሰ(ች)                   

                                       የመልስ ሰጭ መለያዎች 
    

 
       የመጀመሪያ ስም   መካከለኛ    የመጨረሻ ስም  
 
ከአቤት ባይ ጋር ያለ ዝምድና:     የጋራ ልጅ አለን፣                                                  

    ጋብቻ፣      የስጋ ዝምድና፣    ህጋዊ ሞግዚትነት፣ 
  አሁን ወይም ከዚህ ቀደም በአንድ ቤት እንኖራለን/ኖረናል፣ 
  የፍቅር ግኑኝነት    ሌላ (ያብራሩ) 

የመልስ ሰጭ አድራሻ:  
  
 
የፍ/ቤቱ ከዚህ የሚከተሉት ግኝቶች ላይ ደርሷል፡  

 በተከራካሪ ወግኖቹ ላይ እና ክስ በቀረበበት ጉዳይ ላይ ሥልጣን አለው፣ እንዲሁም መልስ ሰጭው ለመደመጥ ምክንያታዊ የሆነ ማስታወቂያ እና ዕድል 
ተሰጥቶታል።  መልሰ ሰጭው ወንጀል ለመፈፀሙ ወይም ለመፈፀም ስለመዛቱ በቂ ምክንያት አለ። በተለይም መልስ ሰጭው የሚከተሉትን ስለመፈፀሙ ፍርድ 
ቤቱ ተረድቷል: 

 
 

 መልስ ሰጭ አውቆ/ቃ እና በገዛ ፈቃዱ/ዷ የመደመጥ መብቱን/ቷን አልፈልገውም ያለ/ች ሲሆን ከዚህ የሚከተለውን አምኗል/አምናለች: 
 

 
  የፍ/ቤቱ ሥልጣን እንዳለ ሆኖ፣ መልስ ሰጭው፣ በቀረበው አቤቱታ ውሰጥ ፈጽሟል የተባሉትን ድርጊቶች ሳያምን ነገር ግን ይኽ ትዕዛዝ እንዲሰጥ 

ተስማምቷል። 
 

  መልስ ሰጭ አቤት ባይን ወይም ልጆቹ(ቿ)ን አያጠቃም፣ አያስፍራራም፣ አይተነኩስም ወይም አድብቶ አይከታተልም ወይም የአቤት ባይን ንብረት አያወድምም፣ 

 
  ከአቤት ባይ  ቢያንስ 100 ያርድ ርቆ መቆየት ያአለበት/ባት ከመልስ ሰጭ:  ሰውነት፣   ቤት    የስራ ቦታ   መኪና ፣     

         የልጆች ት/ቤት/ ሙዋለ ሕፃናት    ሌላ፡  
                                                              
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ የዚህ ትዕዛዝ ተጨማሪ ሁኔታዎችና ገድቦች ይከተላሉ።                                                                           
ለመልስ ሰጭ ማስጠንቀቂያ:   
 ይኽ ትዕዛዝ በማንኛውም ስቴት ፍ/ቤቶች፣ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ፍ/ቤቶች እንዲሁም በአሜሪካ ግዛት ፍ/ቤቶች ተፈፃሚ ይሆናል። በተጨማሪም በሬድ ኢንዲያንስ ጎሳ 
ክልሎች ተፈፃሚ ሊሆን ይችላል (18 U.S.C. § 2265) ። ይኽንን ትዕዛዝ ለማምለጥ የስቴት፣ የግዛት ወይም የየሬድ ኢንዲያነ ጎሳዊ ክልል ወሰኖችን ተሻግሮ መሄድ በፌደራል 
መንግሥት ሊያሳስር ይችላል (18 U.S.C. § 2262)። የፌዴራል ሕግ ማንኛውንም የጦር መሳሪያ እና ጥይት ይዞ በተገኘ፣ ሲያዟዟዝር በተገኝ፣ ሲልክ ወይም ሲቀበል በተገኘ 
ሰው ላይ ቅጣት ሊጥል ይችላል (18 U.S.C. § 922(g)(8)።    
 

ይኽንን ትዕዛዝ ሊለውጥ የሚችለው ፍ/ቤቱ በቻ ነው። 

 
ሌላ ደህንነቱ እንዲጠበቅ የሚፈልግ ሰው የትውልድ ቀን ቀን 

ፆታ ዘር የት/ ቀን ቁመት ክብደት 

       

ዓይን ፀጉር የፖሊስ መ/ቤት መ/ቁ.  

     

የመንጃ ፍቃድ ቁ› ግዛት 

    

                                                                                             

ፍ/ቤቱ በዚህ የሚከተለውን ትእዛዝ የሚሰጠው ከ    እስከ      ( ከዓመት መብለጥ የሌለበት ጊዜ) 
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 መልስ ሰጭው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች ተጠብቀው ልሆነ በስተቀር በሚከተሉት መንገዶች አቤት ባይን ማግኘት አይችልም: 

 
  በስልክ      በፅሑፍ   በኤሌክትሮኒክ ወይም ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች  ወይም በሌላ በማንኛውም ቀጥታም ሆነ ቀጥታ ሳይሆን በሦስተኛ ወገን 
አማካኝነት በሚቀጥሉት ሁኔታዎች ብቻ ግን ኝትግነኙነት ማድረግ ይችላል:-  

      
    
   

  ከዚህ የሚከተሉት ለአቅመ አዳም ያላደረሱ ልጆች የማሳደግ ሃላፊነት በግዜአዊነት ለ:   ለአቤት ባይ          ለመልስ ሰጭ ተሰጥቷል  
      ከዚህ ፍ/ቤት ተለዋጭ ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ወይም ትዕዛዙ የሚፀናበት ጊዜ እስኪያልፍ (ስሞችን እና የትውልድ ቀናትን አስፍር):  
      
  
  
  

 ከዚህ በላይ ለተጠቀሱት ለአቅመ አዳም ያላደረሱ ላልደረሱ ልጅ(ጆች) የጉበኝት መብት ለ:     መልስ ሰጭ       ለአቤት ባይ፣የሚከተሉት ሁኔታዎች 
እንደተትጠበቁ ሆኖ፣ ተሰጥቷል: (የሚወሰዱበትን እና የሚመለሱበትን ቀኖች እና ሰዓቶችእንዲሁም የሚወስዱ እና የሚምልሱ ሰዎችን፣ ወዘተ .... አስፍር): 

  
   
   
   
   
   
 

  መልስ ሰጭው በ:                      
 የሚገኘውን ቤት በ       (ቀን) ወይም ከዚያ በፊት መልቀቅ አለበት። 

 በሜትሮፖሊታን ፖሊስ መስሪያ ቤት የተመደበ መኮንን መልስ ሰጭውን ወይም አቤት ባዩን የግል ንብረቱ(ቷ)ን  
  ከ (ስፍራ):   

 
በ (ቀን) ________________________________  ጠዋት  ከሰዓት በኋላ ሲወስዱ አብሯቸው በመሆን የአቤት ባዩን ደህንነት ያረጋግጣል፣ እንዲሁም 

 የአቤት ባዩን ቁልፎች ከመልስ ሰጭው ላይ ይወስዳል። 
  

 መልስ ሰጭ ለአቤት ባዩ የሚሰጠው የገንዘብ እርዳታ $               
    በየወሩ         ለአንድ ጊዜ ብቻ      ሌላ ዓይነት ከፍያ :      
   ለ    ኪራይ /ሞርጌጅ ክፍያ እርዳታ፣          የትዳር ጓደኛ ድጋፍ፣          በንብረት ላይ ለደረሰ ጉዳት፣        የሕክምና ወጭ፣ 
         ለሌላ                 

 
 
ከፍያዎች በ (ቀን):   

 

በሚከተለው አድራሻ D.C. Superior Court Registry, Room JM-300, 500 Indiana Avenue, N.W. Washington, D.C. 20001 
አማካኘነት ክፍያው ይፈፀማል። ቼኮቹ ተከፋይ እንዲሆኑ የሚፃፉት ለClerk, DC Superior Court ሲሆን ክፍያዎቹ ለአቤት ባዩ በ(ሚስጥራዊ ያልሆነ 
አድራሻ)፡                

               የተላለፋሉ። 

 የሚከተሉት የጋራ ንብረቶች ይዞታነት መብት ለ:   
   አቤት ባይ  ተሰጥቷል   
   ለመልስ ስጭ ተሰጥቷል    

 
  
መልሰ ሰጭ  ክዚህ ከሚከተሉት መርሐ ግብሮች በአንዱ ተመዝግቦ ያጠናቅቃል:     የአልኮል፣      የአደንዛዥ ዕፅ ሱስ፣   

   የቤት ውስጥ ብጥብጥ      የልጆች አስተዳደግ ክህሎት      የቤት ሰብ ፀብ     ሌላ:          
  
 መልስ ሰሰጭው 300 Indiana Ave, NW Room 2070 የሚገኘው የአመክሮ ቢሮ (CSOSA) ዘንድ ዛሬውኑ በመቅረብ ለመታውቂያነት አገልግሎት 

ላይ የሚውል ፎቶግራፍ ይሰጣል። መልስ ሰጭ ራሱን ለማስገምገም ለአመክሮ ቢሮ ያቀርባል፣እንዲሁም ይኸው ቢሮ በሚሰጠው የቀጠሮ ቀን በምክር 
አገልግሎት መርሐ ግብር ወሰጥ ለመሳተፍ ይመዘገባል። መልሰ ሰጭው ህጋዊ ባልሆኑ አደንዛዦች እፆች ከመጠቀም መቆጠብ ያለበት ሲሆን ከአመክሮ ቢሮው 
በሚሰጠው መመሪያ መሰረት አደንዛዠ እፆችን ይወስድ ወይም አይወሰድ እንደሆን ማረጋገጫ ምርመራ ያደርጋል።  

 ሌላ:  
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መልሰ ሰጭው በማንኛውም ጊዜ አድራሻውን ቢለውጥ እርሱ/እርሷ ትክክለኛውን አዲስ አድራሻ ወዲያውኑ ለዲሲ ሱፔሪየር ፍ/ቤት የቤተሰብ ሁከት ክፍል ፀሐፊ ጽ/ቤት ማሳወቅ 
አለበ(ባ)ት።. 

 
የዲሲ የመሳሪያ ሕግ ማሰጠንቀቂያ 

የፍትሐ ብሔራዊ ደህንነት ትዕዛዝ (CPO) በደረሰዎ በ24 ሰዓታት ውሰጥ በርስዎ ባለቤትነት ወይም ይዞታ ስር የሚገኙ መሳሪያዎችን በሙሉ በአካባቢዎ 
ለሚገኙ የህግ አስከባሪ ሹማምንት ማሰርከብ አለብዎት።  ይኽን አለማድረግ በዲሲ Code §22-4503  መሠረት ወንጀል ሲሆን፣ ጥፋተኛ ሁነው 
ቢገኙ ከሁለት (2) እስከ 10 ዓመታት እስራት ወይም $15,000 መቀጫ ውይም ሁለቱንም በአንድ ላይ ሊቀጡ ይችላል። መሣሪያዎችዎን ማሰረከብን 
በሚመለክት የበለጠ መረጃ ለማግኘት አባክዎ በስልክ ቁ (202) 727-4275 (Gun Control/Firearms Registration Unit) ይደውሉ። 

 
የፌዴራል የመሳሪያ ሕግ ማሰጠንቀቂያ 

በዚህ ትዕዛዝ ምክንያት መልሰ ሰጭው፣ ጠመንጃ፣ሽጉጥ፣ ተሽከርካሪ ሽጉጥ ወይም ጥይቶችን ጨምሮ መሳሪያዎች ይዞ መገኘት ወይም መግዛት በፌዴራል ሀግ 
18 U.S.C. 922(g)(8) መሠረት ሀጋዊ ላይሆን ይችላል። በተጠቀሱት ህጎች መሰረት እርስዎ የጦር መሳሪያ ለመያዝ ወይም ለመግዛት ህገ ወጥ ስለመሆኑ 
ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለዎት የህግ ጠበቃ ማማከር አለብዎት።  

 
ይኽንን ትዕዛዝ መጣስ ወንጀል ሲሆን 180 ቀናት እስራት እና/ ወይም $1000.00 መቀጫ ያስከትላል። 

 
 መልስ ሰጭው በችሎቱ ፊት ግልባጭ (ኮፒ) እንዲደርሰው ተደርጓል።. 

 
 መልስ ሰጭ ሳይቀርብ ቀርቷል። በሌለበት የደህንነት ትዕዛዝ ወጥቷል። ፍ/ቤቱ ለመልስ ሰጭው አቤቱታ እና የመጥሪያ ማሰታወቂያው በትክክል መድረሱን እና 

ይኽንን ትዕዛዝ ለመስጠትም በቂ ምክንያት መኖሩን አርጋገጧል።  መልስ ሰጭ የዚህን የደህንነት ትዕዛዝ ሁኒታዎች እና ገደቦች በሙሉ ያከብራል፣ ይፈፅማልም።  
መልስ ሰጭው ይኽን በሌለበት የተሰጠ የፍርድ ትዕዛዝ ተፈፃሚ እንዳይሆን አቤቱታ ለማስገባት ያለው ጊዜ ትዕዛዙ ከደረሰው ቀን ጀምሮ አስራ አራት (14) ቀን 
ነው።  አቤቱታው 1) ለምን በቀጠሮው ቀን እንዳልቀረበ 2) በአቤት ባዩ በቀረበው አቤቱታ ወሰጥ ስለቀረቡበት ክሶች መከላከያዎችን ወይም ፍ/ቤቱ ትዕዛዙን 
ለምን መስጠት እንደሌለበት የሚገልፁ ሌሎች ምክንያቶችን ማስፈር አለበት።  
 
ወቅቱን ጠብቆ የማራዘም ጥያቄ ከቀረበ፣ የህ ትዕዛዝ፣ ፍ/ቤቱ በማራዘሙ ጥያቄ ላይ ብያኔ እስኪሰጥ ድረስ፣ ፀንቶ ይቆያል። 
 

 
 
 
 
 
 
 

 የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍን የሚመለከት ተቀፅላ አባሪ ተደርጓል 
 

 
 
 

 
 

      ትዕዛዙ ተጥሷል ተበሎ ሲታሰብ ስለማሳወቅ።  መልስ ሰጭው የዚህን ትዕዛዝ ሁኔታዎች እና ገደቦች ጥሶ ተገኝቶ ነገር ግን ሳይታሰር ቢቀር፣ አቤት ባዩ ጥሰቱ 
ከተፈፀመበት ካውንቲ / ስቴት ፍ/ቤት ፀሐፊ ጋር ገንኙነት በማድረግ ጥሰቱ መፈፀሙን የሚደግፍ በቃለ መሃላ የተፃፈ ፅሁፍ ሊያቀርብ፣ አለዚያም አቤት ባዩ 
የፍታብሔር ወይም የወንጀል ክስ በመክፈት ረገድ እንዲረዳው ከዐቃቤ ሕግ ቢሮ ጋር ግንኙነት ሊፈጥር፣ ይችላል።  የቀረበለት ማስረጃ ብቁ ከሆነ፣ ዐቃቤ ህጉ 
የወንጀል ክስ ፋይል ለመክፈት ሊወስን ይችላል።                                                    

           
 
 
 

   
የመልስ ሰጭ ፊርማ                                                                                     ቀን 

 
 

 
 

የዳኛ/ የ”ማጅስትሬት ዳኛ” ፊርማ                                                                  Date 
 

                ቀን 

ይኽ ትዕዛዝ ከ (የዛሬ ቀን)    ጀምሮ    እስከ   
ተራዝሟል። 

    
የዳኛ/ የማጅስትሬት ዳኛ ፊርማ                                                                           ቀን 

የዚህ ትዕዛዝ አስፈፃሚ ለሚሆነው የህግ አስከባሪ መኮንን የሚሆን መመሪያ  
 
ይኽ ትዕዛዝ እንዲወጣ የተደረገው በFull Faith and Credit Provisions of the Violence Against Women Act, Title IV, Subtitle B, 
Chapter 2 of the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, 18 U.S.C. section 2265 መሰረት ሲሆን ትዕዛዙም 
በዲሲ እና በሊሎቹ የአሜሪካ ክልልሎች፣ ግዛቶች እና የሬድ ኢንዲያን ትራይባል ላንድስ የፀና እና ተፈጻሚ ነው።  
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ለፍ/ብሔራዊ ድህንነት ትዕዛዙ የልጅ ማሳደጊያ ተቀፅላ 
 

መዝገብ ቁ.             
         

  በወር   $                      ለልጅ ማሳደጊያ በ፡  
 

 መልስ ሰጭ፣     አቤት ባይ ይከፈላል።  ከፍያዎች የሚፈፀሙት በየወሩ በ     ኛው ቀን ሲሆን ለDC Child Support Clearinghouse P.O. 
Box 37715, Washington, D.C., 20013-7715 በፖስታ ይልካሉ። ቼኮች ወይም የገንዘብ ማዘዣ የሚጻፉት ለDC Child Support Clearing 
House ተብሎ ነው። ፀሐፊው ከፍያውን ለአቤት ባይ በ፡ ______________________________________________________ (በሚስጥር የማይያዝ አድራሻ) ያስተላልፋል።  
 

 
የፍ/ቤቱ የእውነታ ግኝት እንደሚከተለው ነው: (አንዱ ላይ ምልክት አድርግ) 
 

 ከዚሀ በላይ የሰፈረው የድጋፍ መጠን በዲሲ የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ መመሪያ መሰረት የተሰላ ነው። 
 ተከራካሪ ወገኖቹ ከዚህ በላይ በተጠቀሰው የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ መጠን የተሰማሙ ሲሆን ፍ/ቤቱም ፍትሐዊ እና ትክክለኛ ሆኖ አግኝቶታል። 
 በዚህ ጉዳይ ላይ የዲሲን የልጅ ማዳደጊያ ድጋፍ መመሪያ ተገባራዊ ማድረግ ትክክለኛ ወይም አግባብ ያለው አይሆንም። 

     
 

 
የፍ/ቤቱ የእውነታ ግኝት እንደሚከተለው ነው: (አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ) 

 የድጋፍ ከፍያዎች ከባለግዴታው ገቢ ወይም ሌላ የገቢ ምንጭ ወዲያውኑ መጀመር አለባቸው። 
 ከባለግዴታው ገቢ ወዲያውኑ መቁረጥ ላለመጀምር በቂ ምክንያት አለ  

 
    
 
      

 በቂ ምክንያት ማሳየት ስለተቻለ አማራጩ የአከፋፈል ዘዴ የሚከተለው ይሆናል: 
 
  
 
 

ተቆራጭ ለማድረግ የሚያስችል የባለግዴታው የቅጥር መረጃ 
 
የወቅቱ አሠሪ ስም :                  
የወቅቱ አሠሪ አድራሻ:                 
  
የወቅቱ አሠሪ ስልክ ቁጥር:    
የባለግዴታው ማህበራዊ ዋስትና ቁጥር:      
 
ከዚህ በላይ በተሰጠው ቅጥርን የሚመለክት መረጃ ላይ ለውጥ በተፈጠረ በ10 ቀናት ውሰጥ ባለግዴታው ይኽንንው ለውጥ ለዲሲ ከፍተኛው 
ፍ/ቤት የቤት ውስጥ ብጥብጥ ክፍል ፀሐፊ ጽ/ቤት ማስታወቅ አለበት።  ከማንኛውም ተከራካሪ ወገን የውዝፎች ከፍያ መጠኖች 
የባለግዴታውን የመክፈል አቅም እንዲያንፀባርቅ አቤቱታ ሲቀርብ የተቆራጭ ትዕዛዙ ሊለወጥ ይችላል። አሰገዳጅ የደሞዝ ቆረጣ አስኪጀምር 
ድረስ ባለግዴታው ክፍያዎችን ሁሉ በቀጥታ ለDC Child Support Clearinghouse, P.O. Box 37715, Washington, DC 20013-7715 
ያደርጋል።. 
 

 
  መልስ ሰጭ/     አቤት ባይ ለአቅመ አዳም ላላደረሱ ልጆች ያላቸው የጤና መድን ሽፋን እንዲቀጥል ወይም አዲስ የጤና መድን ሽፋን እንዲኖራቸው 

ማድረግ አለባቸው። 
 

                                                                                                                                               
 

(ይብራራ):    
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