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የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት                                 
የቤተሰብ ችሎት 

የቤትውስጥ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ 
 

 

 
ስምዎን ያትሙ 

 
 

የመንገድ አድራሻ 

 
 

 

ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕኮድ   DRB    

 

 ተለዋጭ አድራሻ፦ ወካባ እና ጉዳት ይደርስብኛል ብለው 

በመፍራት የሌላ ሰውን አድራሻ ያስገቡ ከሆነ ሳጥኑ ላይ ምልክት 
ያድርጉ። 

 
ዳኛ፦    

 

 
ከ.

  

 
 

የባለቤትዎን ስም ያትሙ 

ከሳሽ፣ 

 
 

 

የመንገድ አድራሻ 

 
 

ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕኮድ 

 

ተከሳሽ 

 

ለፍርድ ቤት የሚቀርብ የፍቺ ጥያቄ 

የልጅ ማሳደጊያ ቀለብ ጥያቄ አለ  አዎ  አይ 

 
 

እኔ፣  , በዚህ የክስ መዝገብ ላይ ከሳሽ ስሆን እና የሚከተለውን ቃሌን እሰጣለሁኝ 
ስምዎን ያትሙ 

 

 

1. ፍርድ ቤቱ ያቀረብኩትን ሕጋዊ የፍቺ ጥያቄ እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ መወሰን ትክክለኛ የሆነ ቦታ መሆኑ 
ምክንያት፦ [ሁሉም የሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 ይሄንን ጥያቄ ለፍርድ ቤት ከማቅረቤ በፊት ከስድስት ወራት በላይ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ነዋሪ 
ነበርኩኝ። 

 

 ይሄንን ጥያቄ ለፍርድ ቤት ከማቅረቤ በፊት ባለቤቴ ከስድስት ወራት በላይ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ 

ነዋሪ ነበረ/ች። 
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2. ባለቤት እና እኔ ተጋብተን የነበረው [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 በሠርግ በ ፣በ ። 
                ቀን ክተማ እና ግዛት  

  

 

 ጋብቻ ሳይፈጸም አብሮ መኖር በ ወይም ገደማ ፣በ ። 
                ቀን ክተማ እና ግዛት  

 

3. ባለቤት እና እኔ የተለያየንበት  
ቀን 

 

4. ስለ ፍቺው የሚከተለውን እገልፃለሁኝ፦ (ሁሉንም የሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ) 

 

 ፍቺው በጋራ ስምምነት እና በፈቃደኝነት፣ እና በጋራ አብሮ ያለመኖር ላይ የተመሰረተ ነው። 

 

 ፍቺው ይሄ ጥያቄ ለፍርድ ቤት ከመቅረብ አንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ በፊት ያለምንም ማቋረጥ ወይም 
አብሮ አለመኖሩ ቀጥሏል። 

 

5. ስለ ጋብቻ ስሜ የሚከተለውን መግለጽ እወዳለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 ባለቤቴን ሳገባ ጊዜ ስሜን አልቀየርኩኝም። 

 

 ባለቤቴን ሳገባ ጊዜ ስሜን ቀይሬአለሁኝ። ወደ ቀድሞ ስሜ መመለስ አልፈልግም። 

 

 ባለቤቴን ሳገባ ጊዜ ስሜን ቀይሬ ነበር እና አሁን ስወለድ የተሰጠኝ ስም ወይም ሌላ ሕጋዊ ስም ላይ ለመመለስ 
እፈልጋለሁኝ። ይሄንን ጥያቄ ሳቀርብ ምንም ዓይነት ሕገወጥ ወይም የማጭበርበር ምክንያት የለኝም።  
እንዲመለስልኝ የምፈልገው የቀድሞ ስሜ፦ 

 

 
ፍርድ ቤቱ እንዲመልስልዎ የሚፈልገውን ስም ያትሙ 

 

 

 

6. በጋብቻዬ ስለተገኘው ንብረት የሚከተሉትን መግለጽ እፈልጋለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 ባለቤቴ እና እኔ በጋብቻ የተገኘ ምንም ንብረት የለንም። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ ሁሉንም የእኛን በጋብቻ የተገኘ ንብረት ጉዳዮች የሚፈታ ስምምነት አድርገናል እና ፍርድ ቤቱ 
እንዲያከፋፍለን ወይም የሁብት ክፍፍሉን እንዲወስንልን እየጠየኩኝ አይደለም። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ ሁሉንም የእኛን በጋብቻ የተገኘ ንብረት ጉዳዮች የሚፈታ የጹሁፍ ስምምነት አድርገናል እና 
ፍርድ ቤቱ እንዲያከፋፍለን ወይም የሁብት ክፍፍሉን እንዲወስንልን እየጠየኩኝ አይደለም። 

በጋብቻ የተገኘ ንብረት እና ዕዳ 
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 እኔ እና ባለቤቴ ፍርድ ቤቱ ቤቱ እንዲያከፋፍለን ወይም ክፍፍሉን እንዲፈርድልን የምንጠይቀይበት 
በጋብቻ የተገኘ ንብረት አለን፣ እና ከዚህ ጥያቄ ጋር የማካትተው፣ አባሪ ሀ ላይ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች 
በመሙላት አባሪ አድርጌአለሁኝ። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ በጋብቻ የተገኘ ንብረት እንዳለን እና እንደሌለን እርግጠኛ አይደለሁም። 

 

7. በጋብቻዬ ላይ ስለተገኘው ዕዳ የሚከተሉትን መግለጽ እፈልጋለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 ባለቤቴ እና እኔ በጋብቻ የተገኘ ምንም ዕዳ የለንም። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ ሁሉንም የእኛን በጋብቻ የተገኘ ዕዳ ጉዳዮች የሚፈታ ስምምነት አድርገናል እና ፍርድ ቤቱ የዕዳ 
ድርሻ መጠናችንን እንዲወስንልን ሃላፊነት እንዲወስድ እየጠየኩኝ አይደለም። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ ሁሉንም የእኛን በጋብቻ የተገኘ ዕዳ ጉዳዮች የሚፈታ የጹሁፍ ስምምነት አድርገናል እና ፍርድ 
ቤቱ የዕዳ ድርሻ መጠናችንን እንዲወስንልን ሃላፊነት እንዲወስድ እየጠየኩኝ አይደለም። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ ፍርድ ቤቱ የዕዳ ድርሻችንን እንዲወስንልን የምንጠይቀይበት በጋብቻ የተገኘ ዕዳ አለን፣ እና 
ከዚህ ጥያቄ ጋር የማካትተው፣ አባሪ ሀ ላይ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች በመሙላት አባሪ አድርጌአለሁኝ። 

 

 እኔ እና ባለቤቴ በጋብቻ የተገኘ ዕዳ እንዳለን እና እንደሌለን እርግጠኛ አይደለሁም። 
 

 

 

8. ስለ ቀለብ የመሰጠት ሁኔታ ፍላጎቴ የሚከተሉትን መግለጽ እፈልጋለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 በቋሚነት እና ወይም በጊዜያዌት ከባለቤት ቀለብ እንዲሰጠኝ እፈልጋለሁኝ እና ባለቤቴ ለእኔ ቀለብ የመስጠት 
አቅም እንዳለው አምናለሁኝ። 

 

 ባለቤቴ ለእኔ ቀለብ እንዲሰጠኝ አልፈልግም። 
 

 

 

9. ዕድሚያቸው ከ 18 ዓመት በታች ስለሆኑት ልጆቻችን የሚከተለውን እገልፃለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ በጋራ ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) 
የሉንም። 

 

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ በጋራ ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) 
አሉን፣ ፍርድ ቤቱ በዚህ ጊዜ ላይ ስለአሳዳሪነት እና ሞግዚትነት እንዲፈርድልን አየጠየኩኝ አይደለም። 

ቀለብ የመስጠት ሁኔታ 

የልጅ አሳዳጊነት 



ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ማዕከል (DC Bar Pro Bono Center) (የተሻሻለው 02/2021) ለፍርድ ቤት የሚቀርብ ሕጋዊ የፍቺ ጥያቄ - ገጽ 4 ከ 6  

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ በጋራ ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) 
አሉን፣ እና ስለ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት የጽሁፍ ስምምነት አለን እና ፍርድ ቤቱ በዚህ ጊዜ ላይ ስለአሳዳሪነት እና 
ሞግዚትነት እንዲፈርድልን አየጠየኩኝ አይደለም። 

 

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ በጋራ ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) 
አሉን፣ ፍርድ ቤቱ ስለአሳዳሪነት እና ሞግዚትነት እንዲፈርድልን እጠይቃለሁ። ከዚህ ጥያቄ ጋር አያያዤ 
ያቀርብኩትኝ፣ አባሪ ለ ላይ የሚያስፈልገውን መረጃ ሞልቼ ዓባሪ አድርጌአለሁኝ። 

 

 

 

10. የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ በተመለከተ የሚከተለውን እጠቅሳለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 ባለቤቴ እና እኔ በጋራ ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) የሉንም ወይም ዕድሚያቸው ከ 21 ዓመት በላይ 
እና አካለ ስንኩልነት ያለባቸው ለአካለ መጠን የደረሱ ልጆች አይደሉም። 

 

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 21 ዓመት በታች የሆኑ ወይም ለአካለ መጠን የደረሱ አካለስንኩላን የሆኑ በጋራ 

ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) አሉን፣ ነገር ግን ፍርድ ቤቱ በዚህ ጊዜ ላይ የልጅ ማሳደጊያ ገንዘብ 
እንዲቆርጥልኝ አየጠየኩኝ አይደለም። 

 

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 21 ዓመት በታች የሆኑ ወይም ለአካለ መጠን የደረሱ አካለስንኩላን የሆኑ በጋራ 

ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) አሉን፣ እና የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ በተመለከተ ስምምነት 
አለን፣ ይሄ ስምምነት በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ መመሪያ ጋር አብሮ የሚሄድ 

እና/ወይም ፍትሃዊ እና ትክክል ነው። 

 

 ባለቤቴ እና እኔ ዕድሚያቸው ከ 21 ዓመት በታች የሆኑ ወይም ለአካለ መጠን የደረሱ አካለስንኩላን የሆኑ በጋራ 

ያፈራናቸው ልጆች (በወሊድ ሆነ በጉዲፈቻ) አሉን፣ እና ፍርድ ቤቱ የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ እንዲፈርድልኝ 
እየጠየኩኝ ነው፣ እና  ከዚህ መዝገብ ጋር ያያዝኩትኝ፣ አባሪ ሐ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን አባሪ አድርጌአለሁኝ። 

 

 

 

11. የሚከተለውን(ሉትን) አባሪ(አባሪዎች) አካትቼአለሁኝ፦ [ሁሉም የሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 

 አባሪዎች የሉም 

 አባሪ ሀ (በጋብቻ የተገኘ ሀብት እና/ወይም የጋብቻ ዕዳ) 

 አባሪ ለ (የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት) 

 አባሪ ሐ (የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ) 

የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ 

አባሪዎች 
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12. ልክ እንደዚህ ዓይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ወይም ክስ መዝገብን የሚያካትት በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ሆነ ወይም 

በማንኛውም ሌሎች ግዛቶች ውስጥ እንዳለ አውቃለሁኝ   / አላውቅም  ። እባክዎ ተመሳሳይ ጥያቄ ወይም ጭብጥ 
የያዙትን ግዛት፣ ፍርድ ቤት እና ክስ መዝገብ ቁጥሮች ይዘርዝሩ። 

 
ፍርድ 
ቤት  

የመዝገብ ቁጥር የክሱ ዓይነት 

   

   

   

   

   

   

 

 
ፍርድ ቤቱ ሕጋዊ ፍቺ እንዲፈጽምልኝና እነዚህን እንዲያድርግ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ [ሁሉንም የሚመለከተው ላይ ምልክት 

ያድርጉ] 

 ፍትሃዊ፣ ትክክል እና ምክንያታዊ በሆነ መልኩ በጋብቻ የተገኘውን ሃብታችንን እና/ወይም ዕዳችንን 
እንዲያከፋፍለን። 

 

 ፍትሃዊ እና ትክክል በመሆነ መልኩ የቀለብ እና የሚከተሉት እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁኝ፦ [ሁሉም የሚመለከተው ላይ ምልክት 

ያድርጉ] 

 ጊዜያዊ የቀለብ መስጠት 
 ቋሚ የቀለብ መስጠት 

 

 ለልጁ(ጆቹ) ጥቅም በሚመች መልኩ የአሳዳሪነትና ሞግዚትነት መብት እንዲሰጠኝ። 

 

 ይሄንን ክስ መዝገብ ባቀረብኩኝ 45 ቀናት ጊዜ ውስጥ የልጅ ማሳደግያ ተቆራጭ ገንዘብ ጥያቄ ላይ ሰሚ ችሎት 
እንዲዘጋጅልኝ እና ችሎቱ የሚሰማበት ቀን እና ሰዓት ለሌላኛው ወላጅ ለሰሚ ችሎት ፍርድ ቤት እንዲገኝ ማዘዣ 

(“NOHODA”) እንዲሰጥልኝ እጠይቃለሁኝ። 

 

 በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ መመሪያ እና በሌሎች ተግባራዊ የሚደረጉ ሕጎች መሰረት 
የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ የሚከተሉትን ጨምሮ እንዲፈረድልኝ፣ [ሁሉም የሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ] 

 የአሁን የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ (ተቆራጩ ከዛሬ ጀምሮ ለወደፊቱ የሚቀጥል) 

 የኋሊት የልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ (ከዛሬ በፊት ለነበረው ጊዜ ተቆራጭ) 
 የሕክምና ድጋፍ 

 

 የጽሁፍ ስምምነት እንዳለን እንዲገነዝብ። ፍርድቤቱ የሚከተለውን እንዲያደርግልኝ እጠይቃለሁኝ፦ [አንዱ ላይ 

ምልክት ያድርጉ] 

 ስምምነታችንን የዚህ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አካል በማድረግ እንዲያካትትልኝ። 
 ስምምነታችንን የዚህ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አካል በማድረግ እንዳያካትትልኝ። 

 

 የቀድሞ ስሜ እንዲመለስልኝ። 

 
 

በተጨማሪም ፍትሃዊ እና ተገቢ ነው ብሎ ፍርድ ቤቱ ያመነባቸውን ማንኛውም ሌሎች እፎይታዎች እንዲፈርድ እጠይቃለሁኝ። 

የእፎይታ ጥያቄ 
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በሐሰት ምስክርነት ቃል ሕግ መሰረት ከላይ የተጠቀሰው እውነተኛ እና ትክክለኛ ስለመሆኑ  አረጋግጣለሁኝ። 

 
ይሄ ሰነድ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ፖርቶ ሪኮ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጅን ደሴቶች፣ እና  በዩናይትድ ስቴትስ ግዛት ውስጥ 
የሚገኙ ማንኛውም ግዛቶች ወይም ቦታዎች ውጪ የሚፈረም ከሆነ፣ ከመረፈረሙ በፊት ተጨማሪ መስፈርቶች መሟላት 
አለባቸው። 

ይመልከቱ Super. Ct. Dom. Rel. R. 2(c)(1)(B). 
 

 
 

ስምዎን ይፈርሙ በኤሌክትሮኒክስ ለመፈረም በሁለቱም ጎን ላይ /ልክ እንደዚህ/ አግድም ሰረዞችን ያክሉ። ቀን 

 
ስምዎን ያትሙ ስልክ ቁጥር 

 
የቤት አድራሻ 1 ኢሜይል አድራሻ 

 
የቤት አድራሻ 2 

 
 ተለዋጭ አድራሻ፦ ወከባ እና ጉዳት ይደርስብኛል ብለው በመፍራት 

የሌላ ሰው አድራሻ ያስገቡ ከሆነ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ። 



በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተዳደራዊ ማዘዣ ቁጥር 15-14 መሰረት፣ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የሚመሰርተው ወገን ክፍያ ከሚያስከፍል መዝገብ በስተቀር ይሄንን ቅጽ ለመጀመሪያ ደረጃ ሙግት መሙላት አለበት። በዚህ መረጃ ሉህ ላይ የተቀረበ 
ማንኛውም የትውልድ ቀን፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር በሚስጥር መያዝ አለበት፣ የማንኛውም በሕዝብ የሚታይ መዝገብ አካል ተደርጎ መታየት የለበትም፣ እና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጣዊ የሥራ ዓላማ ብቻ ማገልገል አለበት። ሚስጥራዊው ቅጽ 
ከክስ መዝገቡ ጋር አብሮ መቀመጥ የለበትም እና ክስ ወደ ክስ አስተዳደር ስርዓት ከተላለፈ በኋላ አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ መቀደድ ወይም መወገድ አለበት። ክሱ ከተጀመረ በኋላ ማንኛውም መለያ መረጃ የተገኘ ከሆነ፣ ከሳሹ የተሻሻለ ሚስጥራዊ መረጃ ማቅረብ አለበት። 
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የሚስጥራዊ መረጃ ቅጽ 
(ይሄ ቅጽ መረጃው የፍርድ ቤቱ የክስ አስተዳደር ስርዓት ውስጥ ከገባ በኋላ ለቅጽ 

አቅራቢው ይመለሳል ወይም ይወገዳል) 
 

የክስ መዝገብ መለያ፦  መዝገብ ቁጥር፦    
 

 ከሳሽ/ጥያቄ አቅራቢ ተከሳሽ/መልስ ሰጪ 

 

ሙሉ ስም 

(የመጀመሪያ፣ የአባት፣ የአያት)፡ 

  

የትውልድ ቀን 

(ወር፣ ቀን፣ ዓመት) 

  

 

 

የስልክ ቁጥር(ሮች) 

 
የቤት:  

ተንቀሳቃሽ/ሞባይል:  

ሥራ:    

 
የቤት:  

ተንቀሳቃሽ/ሞባይል:  

ሥራ:    

ኢሜይል አድራሻ   

ብሔር ☐ ሄስፓኒክ፣ ላቲኖ/ና፣ ወይም ስፓኒሽ 

☐ ሂስፓኒክ ያልሆነ 

☐ ሄስፓኒክ፣ ላቲኖ/ና፣ ወይም ስፓኒሽ 

☐ ሂስፓኒክ ያልሆነ 

 

 
ዘር 

አንድ ወይም ከዚያ በላይ ይምረጡ 

☐ የአሜሪካ ኢንዲያን ወይም የአላስካ ቀደምት ነዋሪ 

☐ ኤዥያዊ 

☐ ጥቁር/አፍሪካዊ አሜሪካዊ 

☐ የሃዊያን ቀደምት ነዋሪ ወይም የሌላ ፓስፊክ ደሴት ነዋሪ 

☐ ነጭ 

☐ ሌላ 

☐ የአሜሪካ ኢንዲያን ወይም የአላስካ ቀደምት ነዋሪ 

☐ ኤዥያዊ 

☐ ጥቁር/አፍሪካዊ አሜሪካዊ 

☐ የሃዊያን ቀደምት ነዋሪ ወይም የሌላ ፓስፊክ ደሴት ነዋሪ 

☐ ነጭ 

☐ ሌላ 

https://www.dccourts.gov/


በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተዳደራዊ ማዘዣ ቁጥር 15-14 መሰረት፣ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የሚመሰርተው ወገን ክፍያ ከሚያስከፍል መዝገብ በስተቀር ይሄንን ቅጽ ለመጀመሪያ ደረጃ ሙግት መሙላት አለበት። በዚህ መረጃ ሉህ ላይ የተቀረበ 
ማንኛውም የትውልድ ቀን፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር በሚስጥር መያዝ አለበት፣ የማንኛውም በሕዝብ የሚታይ መዝገብ አካል ተደርጎ መታየት የለበትም፣ እና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጣዊ የሥራ ዓላማ ብቻ ማገልገል አለበት። ሚስጥራዊው ቅጽ 
ከክስ መዝገቡ ጋር አብሮ መቀመጥ የለበትም እና ክስ ወደ ክስ አስተዳደር ስርዓት ከተላለፈ በኋላ አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ መቀደድ ወይም መወገድ አለበት። ክሱ ከተጀመረ በኋላ ማንኛውም መለያ መረጃ የተገኘ ከሆነ፣ ከሳሹ የተሻሻለ ሚስጥራዊ መረጃ ማቅረብ አለበት። 
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 ከሳሽ/ጥያቄ አቅራቢ ተከሳሽ/መልስ ሰጪ 

የፖሊስ መምሪያ መለያ ቁጥር (PDID) 
  

የማህበራዊ ደህንነት ቁጥር ወይም 
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር 

  

የሞቱበት ቀን (ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ) 
  

 

በተጎጂዎች አገልግሎቶች ቢሮ (Office of 

Victim Services) እና ጀስትስ ግራንት 
መርሀግብር በሆነው አድራሻ 

በሚስጥር መያዝ ላይ ተሳታፊ ኖት? 

 

☐ አዎ 

☐ አይ 

 
ይሄ ቅጽ ላይ የፈቃድ ካርዱን ቅጂ አባሪ ያድርጉ። ሚስጥራዊ ቅጹን  ኤልክትሮኒካሊ ያስረከቡ ከሆነ፣ እባክዎ በኢሜይል የፈቃድ 
ካርድዎን አባሪ ያድርጉ። 

 

 

 

 
አስተርጓሚ ያስፈልጎታል? 

አስተርጓሚ ለሚከተለው ቋንቋ ያስፈልጋል፦ 

 

☐ ስፓኒሽኛ 

☐ አማርኛ 

☐ ኤኤስኤል 

☐ ሌሎች፡    

 

☐ አስተርጓሚ አያስፈልግም። 

አስተርጓሚ ለሚከተለው ቋንቋ ያስፈልጋል፦ 

 

☐ ስፓኒሽኛ 

☐ አማርኛ 

☐ ኤኤስኤል 

☐ ሌሎች፡    

 

☐ አስተርጓሚ አያስፈልግም። 

 

 

 

 
ኤዲኤ ወይም ሌሎች ድጋፎች 

ያስፈልጎታል? 

☐ ድጋፍ ሰጪ የማዳመጫ መሳሪያ 

☐ ብሬል 

☐ እዛው በዛው የሚተረጉም የመግባቢያ መሳሪያ 

☐ ለፍርድ ቤት የሚመቹ ውሻዎች አገልግሎት 

☐ የማህይምነት ድጋፍ 

☐ አካለስንኩላን ድጋፍ ሰጪ ውሾች 

☐ ማየት ለሚያዳግታቸው በትልቁ የተፃፈ ጽሁፍ 

☐ ዌልቼር 

☐ ሌሎች፡    

☐ ድጋፍ ሰጪ የማዳመጫ መሳሪያ 

☐ ብሬል 

☐ እዛው በዛው የሚተረጉም የመግባቢያ መሳሪያ 

☐ ለፍርድ ቤት የሚመቹ ውሻዎች አገልግሎት 

☐ የማህይምነት ድጋፍ 

☐ አካለስንኩላን ድጋፍ ሰጪ ውሾች 

☐ ማየት ለሚያዳግታቸው በትልቁ የተፃፈ ጽሁፍ 

☐ ዌልቼር 

☐ ሌሎች፡    



በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተዳደራዊ ማዘዣ ቁጥር 15-14 መሰረት፣ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የሚመሰርተው ወገን ክፍያ ከሚያስከፍል መዝገብ በስተቀር ይሄንን ቅጽ ለመጀመሪያ ደረጃ ሙግት መሙላት አለበት። በዚህ መረጃ ሉህ ላይ የተቀረበ 
ማንኛውም የትውልድ ቀን፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር በሚስጥር መያዝ አለበት፣ የማንኛውም በሕዝብ የሚታይ መዝገብ አካል ተደርጎ መታየት የለበትም፣ እና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጣዊ የሥራ ዓላማ ብቻ ማገልገል አለበት። ሚስጥራዊው ቅጽ 
ከክስ መዝገቡ ጋር አብሮ መቀመጥ የለበትም እና ክስ ወደ ክስ አስተዳደር ስርዓት ከተላለፈ በኋላ አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ መቀደድ ወይም መወገድ አለበት። ክሱ ከተጀመረ በኋላ ማንኛውም መለያ መረጃ የተገኘ ከሆነ፣ ከሳሹ የተሻሻለ ሚስጥራዊ መረጃ ማቅረብ አለበት። 
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ለቤት ውስጥ ጥቃት ተጠቂዎች ክስ ብቻ 

እባክዎ ከታች ከተጠቀሱት መረጃዎች ውስጥ አንዱ ከተከሳሹ/ምላሽ ሰጪው ሚስጥራዊ ከሆኑ ያመላክቱ። 

 
 ከሳሽ/ጥያቄ አቅራቢ ተከሳሽ/መልስ ሰጪ 

አድራሻ 

 
አድራሻዎ ምላሽ ሰጪው ሚስጥራዊ 
ከሆነ፣ እባክዎ ፍርድ ቤቱ ሊያገኝዎ 

የሚችልበትን ተለዋጭ/አስተማማኝ 
አድራሻ ይስጡ። 

  

 

 
ስነ ሕዝብ ስብጥር 

 
ዘር፦  ፆታ፦  

ቁመት፦  ክብደት፦  

የአይን ቀለም፦  የጸጉር ቀለም፦     

 
ዘር፦  ፆታ፦  

ቁመት፦  ክብደት፦  

የአይን ቀለም፦  የጸጉር ቀለም፦     

 

የመንጃ ፈቃድ ቁጥር 

(ግዴታ ያልሆነ) 

  

 
የሚሰሩበት ቦታ እና አድራሻ 

(ተግባራዊ ከሆነ) 

  

 

 

 

ተጨማሪ ጥያቄዎች 

በዚህ ክስ መዝገብ ላይ ተከሳሹን ፖሊስ አስሮት ነበር? ☐ አዎ ☐አይ 

 

ለተከሳሹ መጥሪያ ለመስጠት ምርጡ ጊዜ መቼ ነው (መቼ ነው እዚያ የሚገኙት)? (am/pm) 

 

ለተከሳሹ መጥሪያ የሚሰጥበት ማንኛውም አድራሻ ይጥቀሱ (ከዚህ ቀደም ከተጠቀሱት የተለየ)                                                     

እርስዎ የሚገኙበት የተሻለ ሰዓት መቼ ነው (ስልክ ማንሳት የሚችሉት መቼ ነው)? (am/pm) 



በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተዳደራዊ ማዘዣ ቁጥር 15-14 መሰረት፣ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የሚመሰርተው ወገን ክፍያ ከሚያስከፍል መዝገብ በስተቀር ይሄንን ቅጽ ለመጀመሪያ ደረጃ ሙግት መሙላት አለበት። በዚህ መረጃ ሉህ ላይ የተቀረበ 
ማንኛውም የትውልድ ቀን፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር በሚስጥር መያዝ አለበት፣ የማንኛውም በሕዝብ የሚታይ መዝገብ አካል ተደርጎ መታየት የለበትም፣ እና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጣዊ የሥራ ዓላማ ብቻ ማገልገል አለበት። ሚስጥራዊው ቅጽ 
ከክስ መዝገቡ ጋር አብሮ መቀመጥ የለበትም እና ክስ ወደ ክስ አስተዳደር ስርዓት ከተላለፈ በኋላ አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ መቀደድ ወይም መወገድ አለበት። ክሱ ከተጀመረ በኋላ ማንኛውም መለያ መረጃ የተገኘ ከሆነ፣ ከሳሹ የተሻሻለ ሚስጥራዊ መረጃ ማቅረብ አለበት። 
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ለቤተሰብ ፍርድ ቤት ክስ መዝገቦች ብቻ 
 

 ከሳሽ/ጥያቄ አቅራቢ ተከሳሽ/መልስ ሰጪ 

የመንጃ ፈቃድ ቁጥር   

 

 

 

 
የልጅ ስም፦ 

የልጅ(ጆች) ስም(ሞች)፦ የልጅ(ጆች) ስም(ሞች)፦ 

 
 

ሌሎች ስሞች እና ዝምድና 

 
ስም፦  

ዝምድና:   

 
ስም፦  

ዝምድና:   

 
የሚያቀርቡት ክስ ዓይነት 

  

 
እዚህ ፍርድ ቤት ያለዎት ሌሎች ክሶችን 

ይዘርዝሩ 

የክሱ ዓይነት፦    

 
የመዝገብ ቁጥር፦    

የክሱ ዓይነት፦    

 
የመዝገብ ቁጥር፦    

 
ሌላ ፍርድ ቤት ያለዎት ሌሎች ክሶችን 

ይዘርዝሩ 

የክሱ ዓይነት፦    

 
የመዝገብ ቁጥር፦    

የክሱ ዓይነት፦    

 
የመዝገብ ቁጥር፦    

 

 
ጠበቃ አለዎት? 

☐ አዎ ☐አይ 

 

“አዎ” ከሆነ የጠበቃ ስም ማን 

ነው?   

☐ አዎ ☐አይ 

 

“አዎ” ከሆነ የጠበቃ ስም ማን 

ነው?   



በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ከፍተኛ ፍርድ ቤት አስተዳደራዊ ማዘዣ ቁጥር 15-14 መሰረት፣ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ የሚመሰርተው ወገን ክፍያ ከሚያስከፍል መዝገብ በስተቀር ይሄንን ቅጽ ለመጀመሪያ ደረጃ ሙግት መሙላት አለበት። በዚህ መረጃ ሉህ ላይ የተቀረበ 
ማንኛውም የትውልድ ቀን፣ ማህበራዊ ደህንነት ቁጥር፣ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር በሚስጥር መያዝ አለበት፣ የማንኛውም በሕዝብ የሚታይ መዝገብ አካል ተደርጎ መታየት የለበትም፣ እና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጣዊ የሥራ ዓላማ ብቻ ማገልገል አለበት። ሚስጥራዊው ቅጽ 
ከክስ መዝገቡ ጋር አብሮ መቀመጥ የለበትም እና ክስ ወደ ክስ አስተዳደር ስርዓት ከተላለፈ በኋላ አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ መቀደድ ወይም መወገድ አለበት። ክሱ ከተጀመረ በኋላ ማንኛውም መለያ መረጃ የተገኘ ከሆነ፣ ከሳሹ የተሻሻለ ሚስጥራዊ መረጃ ማቅረብ አለበት። 
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ክስ የመሰረቱበትን ግልሰብ ጉዳይ 

እንዳያደርስብዎ ይፈራሉ? 
☐ አዎ ☐አይ ☐ አዎ ☐አይ 

ለደህንነትዎ ይሰጋሉ? ☐ አዎ ☐አይ ☐ አዎ ☐አይ 

ልጆች ያለዎት ከሆነ፣ ለደህንነታቸው 

ይሰጋሉ? 
☐ አዎ ☐አይ ☐ አዎ ☐አይ 

እርስዎ ወይም ልጆችዎ በተከሳሹ ወገን 
ተጎድታችሁ፣ ጉዳት ደርሶባቹህ ወይም 

ማስፈራሪያ ደርሶባቹህ ያውቃል? 

☐ አዎ ☐አይ ☐ አዎ ☐አይ 

 


