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የኮሎምቢያ አውራጃ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድንጋጌ 

 (የተሻሻለው 6/19/20)  

በማርች 18፣ 2020 በተደነገገው እና ሜይ  29፣ 2020 በተሻሻለው ትዕዛዝ 
መሠረት የዳኞች አስተዳደር የሥራ የጋራ ኮሚቴው  በአሁኑ በአስቸኳይ የዳኝነት 
አገልግሎት ወቅት እና የፍትህ አስተዳደርን ፍላጎት ማሟላትን ባማከለ መልኩ፣ 
ለሁሉም በዲሲ ኮድ እና በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደንቦች ውስጥ ላሉት በተፃፉ ህጎች ሁሉ 
እና በህግ ላይ የተመሰረቱ የጊዜ ገደቦች፤ የጊዜ ገደቡ ለጊዜው የሚቆም ፣ የሚቋረጥ እና 
የሚራዘምበት  ወቅት ክፍለ ጊዜን የማራዘም ትዕዛዞችን እንዲያወጣ  ለርዕሰ-ዳኛው 
ፈቃድ ሰጥቶአል፡፡ 

 
 በማርች 18 ቀን 2020 ፣ ማርች19 ቀን 2020 እና በቅርብ ጊዜም በሜይ 14 ቀን 

2020 በተደነገገው ትዕዛዝ መሠረት  ርዕሰ-ዳኛው (በደንቡ ከተገለፀው በስተቀር) በተፃፉ 
ህጎች ፣ በፍርድ ቤት ደንቦች እና በአቋሞች ውስጥ ያሉ ሁሉም  የማጠናቀቂያ ጊዜዎች እና 
የጊዜ ገደቦች እንዲሁም ሌሎች የተፃፉ የህግ ገደቦችን ጨምሮ ፣ ከጁን 19፣ 2020 በፊት 
ጊዜ የሚያልፍባቸው በፍርድ ቤት የተደነገጉ ትዕዛዞች  አሁን ባለው በአስቸኳይ ክፍለ ጊዜ 
ወቅት ለጊዜው እንዲቆሙ ፣ እንዲቋረጡ  እና እንዲራዘሙ ተደርገዋል ፡፡ በትእዛዙ ላይ 
እንደተጠቀሰው፣ የማጠናቀቂያ ጊዜዎች እና የጊዜ ገደቦች ሁኔታዎች እየተቀያየሩ በመጡ 
ቁጥር  ለተጨማሪ ጊዜ ሊታገዱ ፣ ሊቆሙ እና ሊራዘሙ ይችላሉ። 

 
 

ፍርድ ቤቱ እስከ ኦገስት 14፣ 2020 ድረስ የሚሰሙትን የጉዳዮች ዓይነት 
እና ቁጥር ከፍ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

 
 

የፍርድ ቤት ሠራተኞች ፣ የምክር ቤቱን ፣ የባለጉዳዮች እና የሕዝብ አባላት 
ደህንነት እና ጤንነት  እንዲረጋገጥ ሲባል በከፊል በርቀት ከሚደረጉ ከተወሰኑ የወንጀል 
ክፍል ችሎቶች በስተቀር   ሁሉም የጉዳይ ዓይነቶች በርቀት ችሎት የሚደረጉ ይሆናሉ ፡፡ 

 
 

የጉዳዩ ዓይነት ከዚህ በታች እስካልተገለጸበት ጊዜ ድረስ፤ እስከ ኦገስት 14፣ 2020 
ድረስ መርሐግብር የተያዘላቸው ሁሉም ቅድሚያ የማይሰጣቸው ጉዳዮች  እንደገና 
መርሐግብር የሚያዝላቸው እና አዲስ ቀን የሚሰጣቸው ይሆናል ፤ የአስቸኳይ ጊዜ 
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ጉዳዮች በፍርድ ቤት እንደታቀደው እና ከዚህ በታች እንደተዘረዘሩት የሚሰሙ ይሆናሉ 
፡፡ የተመደቡት ዳኞች የሚቀርቡትን ጉዳዮች በማስረዳት እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ 
ትዕዛዞችን ያስተላልፋሉ፡፡ 

 
ማንኛውም የሕግ ጠበቃም ሆነ ባለ ጉዳይ የ C0VID - 19 ምልክቶች ያሉት 

እንደሆነ ወደ ፍርድ ቤቱ መግባት የለበትም። 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symagno.html.    ን 
ይመልከቱ 

 
          ማንኛውም ባለ ጉዳይ ከተገቢው ክፍል ጋር  የክስ ማመልከቻን በማስገባት 
ከእነዚህ ለውጦች እፎይታን ሊያገኝ ይችላል፡፡ 
 

አቤቱታዎችን ፣ የክስ ማመልከቻዎችን እና አዳዲስ ጉዳዮችን ለማጣራት ሁሉም 
ክፍሎች እና የቤተሰብ ፍርድ ቤት በርቀት በሚስተናገድ መልኩ ይከፈታሉ ፡፡ 
በኤሌክትሮኒክ ማመልከት የሚቀጥል ይሆናል። ዝርዝር መረጃ ለማግኘት  የፀሐፊ 
ቢሮዎችን የርቀት አሰራር ማስታወቂያዎችን ይመልከቱ ፡፡ 
http://www.dccourts.gov/coronavirus  

 
 
          ፍርድ ቤቱ በአሁን ሰአት በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ የኤሌክትሮኒክ ክፍያዎችን 
እየተቀበለ ነው ፡፡ ለበለጠ ዝርዝር መረጃ ፣ 
https://www.dccourts.gov/services/online-payment.ይመልከቱ። 

 
በሕግ የተፈቀደ ከሆነ እና በጥያቄ መሰረት የሕዝቡ አባላት  በቀጥታ ስለሚደረጉ 

የርቀት የፍርድ  ሂደቶች ስለ ማዳመጥ ሂደት መረጃ የሚያቀርበውን የፍርድ ቤት ጸሐፊን 
በማነጋገር በርቀት ለሚደረጉ ችሎቶች የቀጥታ ስርጭት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ፡፡ 

 
 

                ፍርድ ቤቱ ሁኔታዎች በሚፈቅዱት መሠረት ተጨማሪ ማስተካከያዎችን 
ያደርጋል ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ፍርድ ቤቱ 24 የሚሆኑ ችሎቶችን በርቀት እያካሄደ ይገኛል ፡፡ ፍርድ 
ቤቱ በጁን 2020 መገባደጃ ላይ በርቀት ለሚካሄዱ ችሎቶች 37 የችሎት ክፍሎችን እና 
እስከ ጁላይ 2020 መጨረሻ ድረስ ደግሞ 57 የችሎት ክፍሎችን እንደሚያዘጋጅ ይገመታ 
፡፡ ተጨማሪ የችሎት ክፍሎች አገልግሎት ላይ በዋሉ ቁጥር፣ ለእያንዳንዱ ክፍል የተመደቡ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019%E2%80%90ncov/about/symagno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019%E2%80%90ncov/about/symagno.html
http://www.dccourts.gov/coronavirus
http://www.dccourts.gov/services/online
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ዳኞች መርሃግብር ሊያዝላቸው እና ሊሰሙ የሚችሉ ሌሎች ጉዳዮችን እንዲያሳውቁ ፈቃድ 
ተሰጥቶአቸዋል፡፡ 
 
 
 
ፍርድ ቤቱ በዋነኝነት በርቀት የሚያከናውነው በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ነው: 

 
የሲቪል ክፍል  

 
 
               በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ካልሆነ በስተቀር፣  በተፃፉ ህጎች( የፅሁፍ ሕጎች ገደብን 
ጨምሮ)  ፣ በፍርድ ቤት ደንቦች እና በአቋሞች ውስጥ ያሉ ሁሉም  የማጠናቀቂያ ጊዜዎች 
እና የጊዜ ገደቦች እንዲሁም በአስቸኳይ ክፍለ ጊዜ ወቅት ጊዜ የሚያልፍባቸው ሌሎች 
በፍርድ ቤት የተደነገጉ ትዕዛዞች፤ በአስቸኳይ ክፍለ ጊዜ ወቅት   ለጊዜው እንዲቆሙ ፣ 
እንዲቋረጡ  እና እንዲራዘሙ ተደርገዋል፣ በፍትሐ ብሔር 12-1 በየትኛውም የሲቪል 1 
ወይም 2  የጠቅላይ ፍርድ ቤት የሲቪል ደንቦች ሂደት በስተቀር ፣ ለሲቪል ድርጊቶች 
ቅርንጫፍ የተላለፉ ማናቸውንም  የ “L&T”ጉዳይ ወይም አነስተኛ የይገባኛል ጉዳዮች 
እንዲሁም ለማንኛዉም ለንብረት ማስያዣ ወይም ቀረጥ ባለ መክፈል የንበረት ሽያጭን 
ለተመለከተ ጉዳይ፣የቀረበዉን ክስ አስመልክቶ የትኛውንም መልስ ወይም ምላሽ 
የመስጠት ለሁሉም ማርች 18፣ 2020 ለኢ-ፋይሊንግ የተመዘገቡ  ሰሚዎችን በተመለከተ 
ማንኛዉም ለጊዜው የማቆም ፣ የማቋረጥ እና የማራዘም ጊዜ የሚያበቃው ሜይ 15፣ 
2020 ይሆናል፡፡ 

 
 
           ሲቪል ክፍሉ እንደሚከተለው ይሠራል ፡ 
 

• ሁለቱም ዳኞች እና የክፍሉ ሠራተኞች በርቀት ሆነው መስራታቸውን 
ይቀጥላሉ ፡፡ ዳኞች በሳምንት ለአምስት ቀናት በቨርቹዋል የችሎት ክፍሎች 
ውስጥ ለድንገተኛና አስቸኳይ ጉዳዮች የቴሌፎኒክ ችሎቶችን ያካሂዳሉ፡፡ 

• ማንኛውም የድንገተኛ ጊዜ አቤቱታ በኤሌክትሮኒክ መንገድ መሞላት እና በ 
Civilefilings@dcsc.gov ላይ ኢሜይል መደረግ አለበት፡፡ 

• ተጨማሪ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ድረስ ፣ የሲቪል ክፍሉ በፍርድ ቤት ዉስጥ 
ለሚደረገው ችሎት በሸንጎም ሆነ ያለ ሸንጎ አያካሂድም ፡፡ የሲቪል ክፍል በፍርድ 
ቤት ዉስጥ የሚደረጉ ችሎቶችን መርሐግብር ማስያዙን በሚቀጥልበት ጊዜ፣ 
ወይ ችሎቱን  ሁሉም ባለጉዳዮች በተገኙበት ጊዜ መርሐግብር የሚያስይዝ  
ይሆናል ወይም ምስክሮችን ለማረም(ሰብፖኤና) እና ለችሎት ለመዘጋጀት 

mailto:Civilefilings@dcsc.gov
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ለምክር ቤቱ እና ለባለጉዳዮች ጊዜ ለመስጠት፣ ከየትኛውም በፍርድ ቤት 
የሚደረግና ሸንገ ያልሆነ ችሎት  ፊት ከመቅረብ ከ 30 ቀናት በፊት እና 
ከማንኛውም የፍርድ ቤት የፍርድ ሂደት 60 ቀናት በፊት የጽሑፍ ማስታወቂያ 
የሚሰጥ ይሆናል ፡፡  ሲቪል ክፍሉ ለባለጉዳዮቹ ተገቢውን ማሳወቂያ በመስጠት 
የርቀት ዳኝነት ፍርዶችን ሊያከናውን ይችላል ፡፡ 

 
 

• ሲቪል ክፍሉ ተገቢ በሆነበት ቦታ ላይ በማስረጃ ላይ የተደገፉ ችሎቶችን እና 
የዳኛ ችሎቶችን ጨምሮ የርቀት ችሎቶችን የሚያካሄድ ይሆናል ፡፡ 

 
• ሁሉም የማስወጣት ፣ የንብረት ማስመለስ ሂደቶች እና የዕዳ መሰብሰብ 

ሂደቶች ሕጉ እስከ ሚፈቀደው ጊዜ ድረስ ይቆያሉ ፡፡ 
 

• ሲቪል ክፍሉ ያልቆዩ  የማስወጣት፣ የንብረት ማስመለስ ሂደቶች  እና የዕዳ 
መሰብሰብ ሂደቶች ዉስጥ ያሉ የርቀት ችሎቶችን  ወይም የራይፕ ክሶች 
ሊያካሄድ ይችላል፡፡ ጉዳዮቹ የሚያጠቃልሉት   ትናንሽ አቤቱታዎች ሜይ 7 
ቀን 2020 በተደነገገው እዳዎች የመሰብሰብ ጉዳዮችን በሚመለከተው 
አጠቃላይ ኣዋጅ ስር ያልሆኑ ወይም  ለዕዳ መሰብሰብ ጉዳዮች የሕግ ፈቃድን 
ማቋረጥ(ስታቶሪይ ሞራቶሪየም)፣  እንዲሁም የኪራይ ክፍያ የማያካትት 
የኪራይ ጉዳዮች ወይም ደግሞ የሕግ ፈቃድን ማቋረጥ(ስታቶሪይ 
ሞራቶሪየም)   ስዕራት ስር ያልሆነ የአካራይ- ተካራይ ጉዳዮች እና እንደዚህ 
ያሉ ሌሎች የክስ ችሎቶች ወይም በአጫጭር በማስረጃ ላይ የተደገፉ 
ችሎቶች በሂደቱ ላይ ያሉ ችሎቶችን፣ የውሣኔ ማስረጃን እና የመከላከያ 
ትዕዛዞችን ጨምሮ ተገቢ ሊሆኑ ይችላሉ። 

 
• ማንኛውም ተከራይ ጠቅላላ ወርሃዊ ክፍያ ከ 1,000 ዶላር የማይበልጥ ከሆነ 

በስተቀር፣ በፍርድ ቤት መዝገብ ውስጥ ትዕዛዙ በሚያስገድደው መሰረት 
ክፍያውን በቀጥታ ለአከራዩ  መክፈል  አለበት  ፣ ተከራይ በኤሌክትሮኒክ ክፍያ 
ፖርታል ላይ ለፍርድ ቤቱ ክፍያውን ሊፈጽም ይችላል፡፡ እባክዎ መመሪያዎችን 
ለማግኘት  የፀሃፊ ቢሮዎችን ኦፕሬሽን ማስታወቂያ ይመልከቱ ፡፡ 
https://www.dccourts.gov/sites/default/files/Superior- Court-Clerks-
Offices-Remote-Operations.pdf ፡፡ ባለንብረቱ የቀጥታ ክፍያን መቀበል 
የባለንብረቱ ድርጊቱን የመክሰስ ችሎታን በጭራሽ አይመለከትም። አስቸኳዩ 
የፍርድ ጊዜ ካለቀ በኋላ ባለንብረቱ ደህንነት ጥበቃ ብሎ ከለላን ከፈለገ፣ ፍርድ 

http://www.dccourts.gov/sites/default/files/Superior
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ቤቱ ከሌሎች ተገቢ ሁኔታዎች፣ ከህዝብ የድንገተኛ ጊዜ ህክምና ጋር የሚዛመዱ 
ከባድ ሁኔታዎች በተጨማሪ ፍርድ ቤቱ ከግንዛቤ የሚያስገባ ይሆናል፡፡ 

 
• በአስተዳደራዊ ትዕዛዝ 06 - 17 አገልግሎት ማረጋገጫዎች ውስጥ ቢኖርም 

በአደጋ ጊዜ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ሊቀርብ ይችላል ፡፡ 
• አስተዳደራዊ ቅደም ተከተል 15-03 ውስጥ የሆነ ነገር ቢኖርም የስም ለውጥን 

ጨምሮ አስፈላጊ መዝገቦችን ለማረም የሚደረጉ ማመልከቻዎች በድንገተኛ 
ጊዜ ውስጥ ከ ኬዝ-ፋይሊንግ-ኤክስፕሬስ ጋር ከተዋቀሩ በኤሌክትሮኒክ 
ማመልከቻውን ሊያስገቡ ይችላሉ ፡፡ 

 
 
         የወንጀል ክፍል 

 
            በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር የፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ 
በመጠባበቅ ላይ በነበረው የጊዜ ገደብ ውስጥ በደረጃዎች ፣ በፍርድ ቤት ሕጎች እና 
በመቆም እና በፍርድ ቤት የሚሰጡ ሌሎች ትዕዛዞች ሁሉ የማጠናቀቂያ ጊዜዎች እና 
የጊዜ ገደቦች ለጊዜው ይታገዳሉ ፣ ይቋረጣሉ እንዲሁም ይራዘማሉ ፡፡ ይህ በደንቦች 5.1 
እና በ ዲ.ሲ ኮድ § Code 23- 1322 (ሀ) እና (ለ) ፣ እንዲሁም በ D.C. Code §§ 23-102 
፣ 23-1322 (ሰ) እና በ 24-801 መሠረት የተዘረዘሩትን የግዜ ገደቦችን ጨምሮ የግዥ 
ገደቦችን እና የፍርድ ቀነ-ገደቦችን ጨምሮ የመጀመሪያ ደረጃ ችሎት የጊዜ ገደቦችን 
ያጠቃልላል ፣ ግን አይገደብም። 
  

  
የሚከተሉት ቀደም ሲል የወጡ ትዕዛዞች የፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ 

እስከሚሰጥ ድረስ ተራዝመዋል፡ 
 
 

• በማርች 16, 2020 ተጨማሪ ሰዎችን በዋስ ለመልቀቅ የሕግ አስከባሪ ውሳኔ 
መስጠት ፡፡ 

• በማርች 21 ቀን 2020 የሕግ አስከባሪ አካላት በተወሰነ ለዝቅተኛ ጥፋቶች የእስር 
ማዘዣ ምድብ በቁጥጥር ስር ለዋሉ ግለሰቦች የዋስ መልቀቂያ እንዲሰጡ ትእዛዝ 
መስጠት ፡፡  

• ማርች 27 ቀን 2020 የቅዳሜና እሁድ የእስራት ብያኔዎችን ለጊዜው የማዘግየት 
ትእዛዝ ፡፡ 
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• ለተጠቀሰው ክስ እና የቅጣት ውሳኔዎች እና የፍርድ ውሎች እና ጊዜያዊ ውሎች 
የተዘገዩበትን ጊዜ የሚያብራራ ኤፕሪል 1 ቀን 2020፡፡ 

 
    የወንጀል ክፍሉ እንደሚከተለው ይሠራል ፡ 

 
 

• ከማዕከላዊው የሕንፃ ክፍል ፣ ከዲሲ ማረሚያ ቤት ፣ ከሴይንት ኤልዛቤት 
ሆስፒታል እና ከማህበረሰቡ በስልክ ወይም በቪዲዮ ኮንፈረንስ ወቅት የወንጀል 
ክፍሉ በርቀት ወይም በከፊል በርቀት መሥራቱን ይቀጥላል ፡፡ 

• የዩናይትድ ስቴትስ ጠበቃ ጽ / ቤት ወይም የዐቃቤ ሕግ ጠቅላይ ጽ / ቤት 
የመከላከያ ምክር እና ስምምነት ጥያቄን በማቅረብ የተያዙ የቅድመ መደበኛ 
ችሎቶች እና ሌሎች ግልፅ ያልሆኑ ችሎቶች ስምምነቱ በተስማሙ ሁኔታ 
ምክንያታዊ ባልሆነ መልኩ ሊቀርቡ ይችላሉ ፣ ምስክሮቹ እና ተጠቂዎቹም በርቀት 
ይታያሉ ፡፡ 

• ዘጠኝ ፍርድ ቤቶች በርቀት ወይም በከፊል በርቀት ሆነው በዋናነት 
የሚከተሉትን ተግባራት ያከናወናሉ፡ 

o C - 10 - ቅደም ተከተሎች ፣ ማቅረቢያዎች ፣ የእስር ማዘዣ 
ማስመለሻዎች ፣ ተጨማሪዎች ፡፡ 

o 115 - በቁጥጥር ስር ባሉ ጉዳዮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ የዋስ ማስያዣ 
የክለሳ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ የርቀት ተጨባጭ ማስረጃ-ነክ 
ጉዳዮች ፡፡ 

o 317 - የርቀት የአእምሮ ምልከታ እና የክርክር ብቃት ችሎቶች ፡፡ 
o 210 - በርቀት የተያዙ የመጀመሪያ ደረጃ ችሎቶች ፡፡ 
o 211 እና 215 - በከፊል በርቀት የተያዙ የመጀመሪያ ደረጃ ችሎት 

ተከሳሾች  ጋር በፍርድ ቤት ዳኛው ፊት ቀርበው በተፈቀደለት 
በተገቢዉ የ COVID - 19 ፕሮቶኮል መሠረት መቅረብ ፡፡ 

 
 

o 213 - መግለጫዎችን ፣ የቅድመ ችሎት ማቅረቢያዎችን ፣ 
ብያኔዎችን ፣ ወዘተ ጨምሮ በርቀት በቁጥጥር ስር ያሉ አሳሳቢ 
ያልሆኑ ጉዳዮች ፡፡ 

o 111 - የሩቅ ክስ ያልተመሰረተባቸው ጉዳዮች ፣ ወደ የተላለፈ የክስ ሂደት 
ወይም የብያኔ ስምምነቶች  መግባት ወይም መቋጨት ፣ የተብራራ 
መግለጫዎችን እና የብያኔ አሰጣጥ ሥርዓቶችን ጨምሮ፡፡ 
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o 112 - በግል ጉዳዩ ያልተያዙ ጉዳዮችን በፍርድ ቤት ችሎት ፊት ባለው ዳኛ 
ፊት ቀርበው በተረጋገጠ የ COVID - 19 ፕሮቶኮል መሠረት ፣ የክስ እና 
የፍርድ ችሎት ማሳያ ችሎቶች እንዲታዩ እና በግዳጅ ማዘዣዎች 
እንዲራመዱ ይደረጋል ፡፡ 

o ምክር ፣ የቅድመ ፍ / ቤት አገልግሎቶች ተወካዮች እና የሙከራ መኮንኖች ፣ 
ምስክሮቹ እና ተጠቂዎች በአካል ሊታዩ ወይም በርቀት በቪዲዮ ወይም 
በቴሌ ኮንፈረንስ በኩል መታየት ይችላሉ ፡፡ 

 
 

• ሁሉም  የችሎቶች ሁኔታ (ከ C - 10 በተደነገገው ሁኔታ በእስር ሆነው የሚደረጉ 
ችሎቶች በስተቀር) ፣ ችሎቶች ፣ (በሸንጎም ሆነ ያለ ሸንጎ ፣ በቁጥጥር ስር የዋሉም 
ሆነ በቁጥጥር ስር ያልዋሉ) እና በቁጥጥር ስር ያልዋሉ የመጀመሪያ ነባር ችሎቶች 
እስከ ኦገስት 14 ቀን 2020 ይቀጥላሉ ፡፡ ለወደፊቱ አዲስ የፍርድ ቀን የሚዘጋጅበት 
ሁኔታ ይኖራል፣  የሙከራ ጊዜ ማሳያ የፍርድ ችሎት እስከሚቀጥለው ቀን 
ይቀጥላል ፣ የ AVR ፋይል መደረጉ የሙከራ ጊዜን ማጠናቀቂያ ያስከፍላል ፡፡ 
ተከራካሪ ወገኖች በቀድሞው ቀን እንዲተላለፉ ካልተጠየቁ እና ሁሉም ወገኖች 
በርቀት እንዲታዩ እስካልጠየቁ ድረስ የፍርድ ችሎት ወደፊት ለሚፈረድበት የፍርድ 
ቀን ይቀጥላል ፡፡  

• የወንጀል ክፍሉ ተጨማሪ የፍርድ ሂደት በሸንጎም ሆነ ያለ ሸንጎ ችሎት ላይ 
የተመሠረተ አይደለም ፡፡ የወንጀለኛ መቅጫ ክፍያው ያለመከሰስ ችሎት ጥቆማ 
ከመጠቆሙ ከ 30 ቀናት በፊት እና የፍትህ ዳኞች ይግባኝ ከማቅረብዎ በፊት ከ 60 
ቀናት በፊት ምስክሮችን ለማቅረብ እና ለፍርድ ለማቅረብ በቂ ጊዜን በጽሑፍ 
ያሳውቃል ፡፡ 

 
 
የቤት ውስጥ ግጭት ክፍል 

 
 

በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር የፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ 
በመጠባበቅ ላይ በነበረው የጊዜ ገደብ ውስጥ በሁኔታዎች ፣ በፍርድ ቤት ሕጎች እና 
በመቆም እና በፍርድ ቤት የሚሰጡ ሌሎች ትዕዛዞች ሁሉ የጊዜ ገደቦች ለጊዜው 
ይታገዳሉ ፣ ይቋረጣሉ እንዲሁም ይራዘማሉ ፡፡ 

 
 
የቤት ውስጥ ግጭት ክፍል እንደሚከተለው ይሠራል: - 
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•  የቤት ውስጥ ግጭት ክፍል ኃላፊ ቢሮ ጽህፈት ቤት ከሰኞ እስከ አርብ 
ከጠዋቱ  8:30 AM እስከ 5  PM  ድረስ በርቀት ይገኛል ፡፡ 

•    ሁሉም ዳኞች እና የፍርድ ቤት ሰራተኞች በርቀት መስራታቸውን 
ይቀጥላሉ ፡፡ በ DVD የርቀት የፍርድ ቤት ክፍሎች ውስጥ ለተደነገገው 
ችሎት ወገኖች በስልክ ወይም በቪዲዮ ኮንፈረንስ መታየታቸውን 
ሊቀጥሉ ይችላሉ ፡፡ 

•   በDVM እና በ CCC ጉዳዮች ውስጥ ያሉ ባለጉዳዮች በኤሌክትሮንካል ኬዝ-
ፋይል-ኤክስፕሬስ በኩል ፋይል ማድረጉን መቀጠል አለባቸው ፡፡ ሲቪል ሰርቪስ 
በ www.probono.net/dccourts  በኩል መላክ ወይም ለቤት ውስጥ 
ቪክቶሪያ ማኔጅመንት DomesticViolenceManagement@dcsc.gov.መላክ 
ይችላል ፡፡  

 
 
የወንጀል ጉዳዮች - የቤት ውስጥ ግጪት ቀላል ጥፋቶች (DVM) እና የወንጀል ንቀት 
(CCC) 

 
 
 

•   ተጨማሪ ማስታወቂያ እስከሚሰጥ ድረስ የቤት ውስጥ ግጪት ክፍል የፍርድ 
አሰጣጡ የፍርድ አሰጣጡ ሙከራዎችን አያደርግም ፡፡ የፍትህ አካላት የፍርድ 
ሂደት ከማቅረብ ከ 30 ቀናት በፊት DVD ምስክሮቹን ለማቅረብ እና ለፍርድ 
ለመዘጋጀት በቂ ጊዜ እንዲሰጥ በጽሑፍ ማስታወቂያ ይሰጣል ፡፡ 

•   ሁሉም የ DVM ማጠናቀሪያዎች በፍርድ ቤት ክፍል C10 ውስጥ 
መሰማታቸውን ይቀጥላሉ ፡፡ ኦገስት 14 ቀን 2020  ድረስ የጊዜ ሰሌዳ 
የተያዘላቸው የ CCC ማጠናቀቂያ ቅደም ተከተሎች ሊቀመንበሩ ዳኛ ከሰጠው 
የጊዜ ሰሌዳ ጋር በሚጣጣም መልኩ ይቀጥላሉ ፡፡ 

•   የእስር ችሎት እና ሌሎች በማስረጃ ያልተደገፉ ችሎቶች ተከሳሹ በDVM  
ወይም በ CCC ክስ ተይዞ በሚቆይበት ጊዜ በፕሬዚዳንቱ ዳኛ ክፍሎች 
ውስጥ ቀጠሮ ይያዛቸዋል ፡፡ ምስክሮቹ በርቀት ይታያሉ ፡፡ በሩቅ የፍርድ 
ቤት 118 ጉዳዮች ሁሉ ይሰማሉ ፡፡  

•    የፕሮቤሸን ጊዜ ማሳያ ቀጠሮ እስከሚቀጥለው ቀን ይቀጥላል ፣ የAVR ፋይል 
መደረጉ የፕሮቤሸን ጊዜን ማጠናቀቂያ ያስከፍላል ፡፡ አንዳንድ የተፋጠነ 
የፕሮቤሸን ጊዜ ማሳያ የፍርድ ችሎት በከፊል በርቀት የፍርድ ቤት ውስጥ 
ይካሄዳል ፣ በሚቀጥለው ቀን ይፋ ይደረጋል ፡፡  

http://www.probono.net/dccourts
mailto:DomesticViolenceManagement@dcsc.gov
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•   የሁሉም ሌሎች የDVM  ወይም የ CCC ችሎት ፣ የኹናቴ ችሎት ፣ የተዘበራረቁ 
ጉዳዮች ፣ ችሎቶች እና ኦገስት 14 ቀን 2020 ድረስ ከታቀደ የጊዜ መርሐግብር 
ጋር ተያይዞ ብያኔዎቹ ሊቀመንበሩ ዳኛው ከሰጠው የጊዜ ሰሌዳ ጋር 
በሚስማማ መልኩ ይቀጥላሉ ፡፡  

• ዳኞች ኬዝ- በኬዝ  ችሎት በአቅም ላይ መሠረት በማድረግ ለችሎት የጊዜ 
ሰሌዳ የመያዝ ችሎታ ይኖራቸዋል ፡፡ 

 
 
 
የሲቪል መከላከያ ትዕዛዝ ጉዳዮች  (CPOs) 

 
• ጊዜያዊ መከላከያ ትዕዛዞች ጥያቄዎች በርቀት ርቀው በሚገኙ የፍርድ ቤቶች 

117 እና 114 ክፍል ውስጥ ይሰማሉ ፡፡ 
 
 

• ሁሉም የወቅቱ የ TPO የአገልግሎት ማብቂያ ቀናት በተዘዋዋሪ ዳኛው ከያዘው 
የጊዜ መርሐግብር ጋር በሚስማማ መልኩ ወደ መጪው ቀን እንዲራዘም 
ይደረጋል ፡፡ 

• ሁሉም አሁን ያሉት CPO በትእዛዙ ማብቂያ ቀን ወይም በጁን 19 ቀን 2020 
ለማራዘም አንቀፅ የቀረበ ካልሆነ በስተቀር ጊዜው ያበቃል ፡፡ የነባር CPO 
ጉዳዮችን ማብቃት ቀደም ሲል በወጣው እ.ኤ.አ. በማርች 19 ፣ 2020 እና 
ሜይ 14፣ 2020 በተሰጡት ቀዳሚው የ COVID-19 ትዕዛዞች ላይ ካለው የ 
ዲቪ- ዲቪዠን አቀራረብ ይለያል ፡፡ 

•    የ CPO ችሎት እና ተዛማጅ - CPO ችሎቶች በተመራማሪው ዳኛ ከሰጠው የጊዜ 
ሰሌዳ ጋር በሚስማማ የጊዜ ቀጠሮ መሠረት እስከሚቀጥለው ቀን ይቀጥላሉ ፡፡ 
ተዋዋይ ወገኖቹ በጠየቁት ጊዜ እንደ የፍቃድ ሲቪል ትእዛዝ ጉዳዮች በጠበቃ 
ድርድር ሂደት የተደነገጉ እንደ ችሎቶች በኋለኛው ቀን ለመመደብ በ DVD 
የርቀት የፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጣቸዋል ፡፡ 

 
 
በጣም አደገኛ የስጋት መከላከያ ትዕዛዞች (ERPOs) 

 
•    የኤክስ-ፓርቴ (Ex Parte) እና የመጨረሻ REPOS ጥያቄዎች ይገኛሉ እናም በ 

DomesticViolenceManagement@dcsc.gov. ላይ በመላክ ኢሜይል 
ሊደረጉ ይችላሉ። 

 

mailto:DomesticViolenceManagement@dcsc.gov
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    አቤቱታውን ከዲሲ ፍርድ ቤቶች ድረገጽ ማግኘት ይቻላል ፡፡ የተመደበው ዳኛ 
ጉዳዩን በ WebEx ቪዲዮ ኮንፍረንስ በኩል ይሰማል ፡፡ 

 
 
 
የቤተሰብ ፍርድ ቤት 

 
 

በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር ፣ በሕጉ ፣ በፍርድ ቤት ሕጎች ፣ እና 
በአቋም እና ሌሎች በፍርድ ቤቱ የሚያወጡ ሌሎች ትዕዛዞች እና የጊዜ ገደቡ በፍርድ ቤቱ 
ተጨማሪ ትእዛዝ በተጠባበቀ ጊዜ ውስጥ ይታገዳል ፣ ተቀናጅተው ይራዘማሉ ፣ 
የሚከተሉትን ካልሆነ በስተቀር፡  

 
 

አላግባብ መጠቀም እና ችላ የተባሉ ጉዳዮች፡ ምክር እና አካላት በተመደበው ዳኛ 
ካልተመራ በቀር የምክር እና የተቃዋሚ ክርክርን ጨምሮ አግባብነት ያላቸውን 
የአሠራር ደንቦችን ያከብራሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡ የግኝት ጥያቄዎችን እና 
ምላሾችን ለማጣራት የሚወስደው ጊዜ COVID - 19 ድንገተኛ እስኪሆን ድረስ  
አይቆይም። ምክርና ወገን በተመደበው ዳኛ ካልተመከረ በስተቀር አማካሪ እና 
አካላት የሚመለከታቸው የሥርዓት ደንቦችን ያከብራሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡ 
የጉዲፈቻ ልመናዎች በኤሌክትሮኒክ መንገድ በ 
https://dcscgov.app.box.com/f/aeaf4eb2153743519a495d3f95d26c93 
ላይ በዲጂታላዊ ማቅረቢያ ሳጥን ውስጥ መቅረብ ይችላሉ ፡፡ በጉዲፈቻ ጉዳዮች 
ላይ ሁሉም ሌሎች ልመናዎች በርቀት በ ‘ኤ- ፋይል / ኬዝ-ፋይል-ኤክስፕሬስ’  
በኩል ሊቀርቡ ይችላሉ ፡፡ 
 

 
የቤት ውስጥ ግንኙነቶች ጉዳዮች፡  ጠበቃ እና አካላት በተመደበው ዳኛ 
ካልተመሩ በስተቀር የምክር እና የተቃዋሚዎችን ማካተት ጨምሮ ተገቢ 
የአሠራር ደንቦችን ያከብራሉ ተብሎ ይጠበቃል ፡፡ ሁሉም የጊዜ ገደቦች በማርች 
20 ፣ 2020 በተጠቀሰው ጊዜ ወይም ከዚያ በኋላ  በተሰጡ ትዕዛዞች መሰረት 
ተፈፃሚ ይሆናል ። ከ ማርች 20 ቀን 2020 በፊት በተሰጡ ትዕዛዛት ውስጥ ያሉ 
ሁሉም የጊዜ ገደቦች በ 90 ተጨማሪ ቀናት ውስጥ ይራዘማሉ።  

 
 

ምክንያቱም ግለሰቦች ለማህበራዊ ርቀትና ለማገልገል በትጋት ጥረት (diligent 
efforts) (ምናልባትም በግል ወይም የተረጋገጠ ደብዳቤ ለማግኘት ወደ ፖስታ 
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ቤቱ በመሄድ)፣ በኤሌክትሮኒክ አገልግሎት በፅሁፍ  ወይም በኢ-ሜይል  በ ደንብ 
ቁጥር 4(ሐ ) (3) (ለ) መሰረት ያለ ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ ይፈቀድላቸዋል ፡፡ 
ለተገልጋዩ ባለጉዳይ የኤሌክትሮኒክ የአገልግሎት አሰጣጡ “ተጨባጭ 
ማስታወቂያ ለመስጠት በምክንያታዊ ሁኔታ የሚሰላ” መሆኑን ጨምሮ 
ለተመደበው ዳኛ እርካታ የሚያረጋግጥ አገልግሎት መስጠት አለበት ፡፡ 
ባለጉዳዮች ዲሲ ኮድ §§ 13-332 (የግል አገልግሎቶችን የሚጠይቁ ለአካለ መጠን 
ያልደረሱ) ፣ 13-333 (በጎደላቸው ግለሰቦች ላይ የግል አገልግሎት የሚጠይቁ 
ከሆነ)፣ እና 46-206 (ድጋፍን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የማስታወቂያው የግል 
አገልግሎት የሚፈልግ) ፓርቲዎች በደንብ ቁጥር 4 (ሐ) (3) (ለ) መሠረት 
በኤሌክትሮኒክ መንገድ ሊገለገሉ አይችሉም ፡፡   

 
 

 
የአእምሮ ማጎልመሻ ጉዳዮች: ለመልስ ሰጪዎች የምክር ቤት በአስተዳደራዊ 
ትዕዛዝ ቁጥር 00-66 መሠረት የተዘመኑ የኹናቴ ሪፖርቶችን ማቅረቡን ይቀጥላል ፣ 
እና እስከሚቻል ድረስ ፣ ለፈቃደኛ እና ምትክ ውሳኔ አቅራቢ ሪፖርቶች ላይ 
የተመልካቾችን ሪፖርቶች ማቅረብ ይኖርበታል ፡፡ ባለጉዳዮች አንድ ልዩ ዘገባ ወይም 
ልዩ ሰነድ ለማስመዝገብ ማንኛውንም ነባር ትእዛዝ ያከብራሉ። ተዋዋይ ወገኖች 
ስብሰባ እንዲያካሂዱ የሚጠይቁትን ማንኛውንም ነባር ትዕዛዛት ይከተላሉ (ለ) 
ወረርሽኙ በሚከሰትበት ጊዜ አካል ጉዳተኞች ዲፓርትመንቶች የተወሰኑ 
አገልግሎቶችን ወይም ድጋፎችን በተቻለ መጠን እንዲሰጡ የሚጠይቁ ይሆናል። 
 

የቤተሰብ ፍርድ ቤት የሚከተሉትን የርቀት ችሎቶች ዓይነቶች እያከናወነ ነው፡ 

አላግባብ መጠቀም እና ቸልተኝነት:  
 
 

• የመጀመሪያ ችሎቶችን ችላ ማለት 
• የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች 
• የልዩነት ችሎቶች 
• በፍርድ ቤት አቅርቦት ላይ የተመሰረቱ ማንኛቸውም ችሎቶች 
• አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የቅድመ ምርመራ እና የሁኔታ ችሎቶች 



12  

• ማንኛውንም ችሎት ፣ ታ.ኤል. (Ta. L.) ችሎቶች እና ጉዲፈቻ እና የአሳዳጊነት     
ውሳኔዎች ጨምሮ የፍ / ቤት ችሎት አቅርቦት ላይ በመመስረት  

• የቤተሰብ ሕክምና ፍርድ ቤት 
 
 
የቤት ውስጥ ግንኙነቶች:  

 
 

• ፍቺዎች ፣ መለያየት ፣ አሳዳጊነት ፣ የልጆች ድጋፍ በፍ / ቤት አቅርቦት ላይ 
በመመስረት እና በፍርድ ቤት ተገቢነት ባላቸው ሌሎች ጉዳዮች ላይ 
በመመስረት ፡፡ 

•   የቤት ውስጥ ግንኙነቶች በተመሳሳይ ቀን የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች ፡፡ 
• የእስር ማዘዣን ለመቀየር ወይም በተመሳሳይ ቀን የአስቸኳይ ችሎት 

የተከለከለበትን የአደጋ ጊዜ ምክንያቶች ግን የፍርድ ሂደቱን በችኮላ 
ለመስማት አስፈላጊ እና የሚቻል እንደሆነ ፍርድ ቤቱ ይደመድማል ፡፡  

•   እንደ ማግኛ ጉዳዮችን ወይም ሌሎች ጉዳዮችን መፍታት ፣ በርቀት ችሎት 
ጊዜ መፍታት የሚችል ፣ ወይም ለፍትህ ፍላጎት አስፈላጊ ናቸው የተባሉ 
ጉዳዮችን የሚያካትት የዉሳኔ ጉዳይ  ፡፡ 

 
 
የወጣቶች የህግ ጥሰት ፣ ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እና የግል ጉዲፈቻዎች፡ 

 
 

የፍርድ ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ በመጠባበቅ ላይ የሚገኙት ሁሉ ፣ በፍ / ቤት 
ሕጎች ፣ እና በእርምጃ እና ሌሎች በፍርድ ቤት የተሰጡ ሌሎች የጊዜ ገደቦች የፍርድ 
ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ በመጠባበቅ ላይ ባሉበት ጊዜ ለጊዜዉ ይታገዳሉ ፣ ይቋረጣሉ 
እንዲሁም የሚራዘሙ ናቸው ፡፡ ይህ ትእዛዝ ቢኖርም ፣ የቤተሰብ ፍርድ ቤት 
የሚከተሉትን ችሎቶች ይይዛል፡  

 
•   ሊመጣ የሚችል መንስኤዎችን ጨምሮ የወጣቶች የመጀመሪያ ችሎት። 

•   ማንኛውም ሌሎች ችሎቶች (ለምሳሌ፡ የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች ፣ የችሎቱ 
ሁኔታዎች ፣ የዉሳኔ ማቅረቢያ ችሎት) በዳኛው ውሳኔ ችሎቱ ጉዳዩን 
ለመፍታት ይጠቅማል ወይም በወጣቶች የእስር ደረጃ ላይ ለውጥ 
ያስከትላል ፣ ይህ ለ HOPE እና ለወጣቶች የባህሪ ልዩነት ፕሮግራም (JPDP) 
ፍርድ ቤቶች ይሠራል ፡፡ 
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• ወጣቶች የሀቅ ሰሚ ችሎት በርቀት ለሚደረጉ ብቻ እና በአንድ ጉዳይ ላይ 
ፍርድ ቤቱ በችሎቱ ላይ የይግባኝ ሰሚ ችሎት በፍትህ ፍላጎቶች ላይ ከባድ 
ጉዳት ሳያደርስ ከዚህ በላይ ሊዘገይ የማይችል ከሆነ ብቻ ከአማካሪ ጋር 
ከተመካከረ በኋላ የተመልካቹ ስምምነት። በተጨማሪ የጠቅላይ ፍርድ ቤት 
የይዞታ ሕጎች መሠረት ከሁለቱ ወገኖች አንዱ ምስክርነት ባለማግኘት ወይም 
በሌላ በማንኛውም ምክንያት ውይይት መስጠቱን መቀጠል ይፈልጋል ፡፡ 

•   ልዩ የስደተኛ ወጣት ሁኔታ ችሎቶች ፡፡ 
•   ሲቻል የግል ጉዲፈቻዎች ፡፡ 
 
 

የአዕምሮ ጤንነት:  

 
• የአእምሮ ጤና ሊከሰት በሚችል  ወቅት ችሎት። 
• የአእምሮ ጤና ኮሚሽን ችሎቶች ፡፡ 
 • የስረዛ ችሎቶች ፣ የሁኔታ ሰሚ ችሎት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ፣ የአስቸኳይ ጊዜ     

ችሎቶች ፣ የቅድሚያ ችሎቶች እና ችሎቶች በሚቻልበት ቦታ እንዲሁም ሊታዩ 
የሚችሉ ሁሉም ባለጉዳዮች በ WebEx በኩል ሊገኙ ይችላሉ ፡፡ 

 
 
የአእምሮ ማጎልመሻ፡ 

 
 

• ሁሉም ባለጉዳዮች በ WebEx በኩል ፍርድ ቤት መድረስ ሲችሉ የአእምሮ 
ማገገሚያ ክለሳ እና የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች ፡፡ 

 
የስም ለውጦች፡ 

 
• አከራካሪ ያልሆኑ ጥያቄዎች ፣ የሚታወቁ እና የሚያከራክሩ ጥያቄዎች ለፍትህ 

ፍላጎት አስፈላጊ እንደሆኑ ተደርገው ይታያሉ ፡፡ 
• የአስቸኳይ ጊዜ ጥያቄዎች፡፡ 
 

የወላጅነት እና የድጋፍ ጉዳዮች፡ 
 
 



14  

•   ኬዞቹ አስፈላጊ ሆኖዉ ሲገኙ  እና በወረቀት ላይ ያሉትን ደግሞ ለመፍታት   
የሚቻል ሲሆን ፡፡ 

 
ጋብቻዎች: 

•   የጋብቻ ሂደቶች ከቆሙበት በ WebEx በኩል ቀጥለው እየተካሄዱ ናቸው ፡፡ 
ለጋብቻ ፈቃድ ለማመልከት የሚፈልጉ ወገኖች ፣ እባክዎን ይህንን ይጎብኙ፡ 
https://www.dccourts.gov/form/marriage-application  

 
ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎች: 

 
•   በቤተሰብ ፍርድ ቤት አዲስ የቤት ግንኙነት ቅሬታዎችን ወይም አቤቱታዎችን 

የማቅረብ ሂደት በፍርድ ቤቱ ድረ ገጽ ላይ በዝርዝር ይመልከቱ:  
https://www.dccourts.gov/sites/default/files/DRB-Case-
InitiationInstructions-for-filers.pdf፡፡ 

• የቤተሰብ ፍርድ ቤት የእገዛ ድጋፍ ማእከል (202-879-0096) በቤተሰብ ፍ / 
ቤት ጉዳዮች (ፍቺ ፣ በልጅ አስተዳደግ ፣ በልጆች ድጋፍ ወዘተ) ላይ 
መረጃዎችን ለማቅረብ እና ሰነዶቹን ማስገባት ላይ ባለጉዳዮቹን ለመርዳት 
በርቀት ላይ ሆኖ ይሠራል ፡፡ 

• ፍርድ ቤቱ መጥርያዎችን በኤሌክትሮኒክ መንገድ የሚልክ ሲሆን እንዲሁም 
ለሰነድ ያዡ በኢሜይል የሚልክ ይሆናል፡፡ 

• የቤት ውስጥ ግንኙነቶች የመጀመሪያ ችሎት ሰነዱ በቀረበበት ጊዜ ላይ 
መርሀግብር የሚያዝለት አይደለም፤ ምላሽ ሰጭ ይግባኝ ከቀረበ በኋላ 
ወይም የአገልግሎት ማረጋገጫ ከተሰጠ እና የፍርድ ቤት ስራዎችን ሁኔታ 
በሚቻልበት ጊዜ እንደ ቀጠሮ ይይዛሉ ፡፡ 

• በቁጥጥር ውስጥ ያለ የጉብኝት ማዕከል የመቀበያ ቃለ መጠይቆች እና 
ክትትል የሚደረግባቸውን ጉብኝቶች በርቀት እያካሄደ ይገኛል ፡፡ 

• በርቀት ሽምግልና ለመሳተፍ ለሚችሉ ባለጉዳዮች በቪድዮ ኮንፍራንስ ወይም 
በቴሌፎኒክ አማካይነት የብዙ-አቅጣጫ ሽምግልናዎች እና የሽምግልና 
አቅርቦት ይገኛሉ ፡፡ 
 

 
 

https://www.dccourts.gov/form/marriage%E2%80%90application
http://www.dccourts.gov/sites/default/files/DRB
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የኑዛዜ ጉዳዮች ክፍል 
 
         በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር፣ የፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ 
በመጠባበቅ ላይ በነበረው ክፍለ ጊዜ ወቅት  ውስጥ በተፃፉ ህጎች ፣ በፍርድ ቤት ደንቦች 
እና በአቋሞች እና በፍርድ ቤቱ የሚሰጡ ሌሎች ትዕዛዞች ሁሉ የማጠናቀቂያ ጊዜዎች እና 
የጊዜ ገደቦች ለጊዜው ይታገዳሉ ፣ ይቋረጣሉ እንዲሁም ይራዘማሉ ፡፡ 

  
የኑዛዜ ጉዳዮች ክፍል እንደሚከተሉት የሚሰራ ይሆናል:  

 
•   ዳኞች የሚከተሉትን ጉዳዮች በ WebEx በኩል በርቀት የሚሰሙ ይሆናል: 
•    የ 21 - ቀን የአስቸኳይ ጊዜ የደህንነት ጠባቂዎች - በኢሜይል (ጠበቆች እና በራስ 

የተወከሉት ሰነድ አቅራቢዎች) እና በስልክ (በራስ የተወከሉት ሰነድ አቅራቢዎች 
ብቻ) የሚቀርብ ይሆናል 

 
•    የ 90 - ቀን የጤና እንክብካቤ ጥበቃዎች - በኢሜይል (ጠበቆች እና በራስ 

የተወከሉት ሰነድ አቅራቢዎች) እና በስልክ (በራስ የተወከሉት ሰነድ አቅራቢዎች 
ብቻ) የሚቀርብ ይሆናል 

• ለአጠቃላይ ጉዳዮች አቤቱታ (የአሳደጊነት እና የጥበቃ አቤቱታዎች) - በኢሜይል  
(ጠበቆች እና በራስ የተወከሉት  ሰነድ አቅራቢዎች) እና በስልክ (በራስ 
የተወከሉት ሰነድ አቅራቢዎች ብቻ) የሚቀርብ ይሆናል 

• እያንዳንዱ ዳኛ የሚወስዳቸው ሌሎች የጣልቃ ገብነት ጉዳዮች በ WebEx በኩል 
በርቀት መስማታቸው ተገቢ ነው 

• ሌሎች የኑዛዜ ጉዳዮች፣ እያንዳንዱ ዳኛ የሚወስዳቸው የርስት ጉዳዮች 
አጠቃሎ በ WebEx በኩል በርቀት መስማታቸው ተገቢ ነው 
 

የግብር ክፍል 
 
 
            በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ካልተሰጠ በስተቀር፣ የፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ 
በመጠባበቅ ላይ በነበረው ክፍለ ጊዜ ወቅት  ውስጥ በተፃፉ ህጎች ፣ በፍርድ ቤት ደንቦች 
እና በአቋሞች እና በፍርድ ቤቱ የሚሰጡ ሌሎች ትዕዛዞች ሁሉ የማጠናቀቂያ ጊዜዎች እና 
የጊዜ ገደቦች ለጊዜው ይታገዳሉ ፣ ይቋረጣሉ እንዲሁም ይራዘማሉ ፡፡ 
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የግብር ክፍል እንደሚከተለው ይሠራል ፡ 
 

• ተገቢ ቅጣት የሚሰጡ ችሎቶች በ WebEx በኩል በርቀት የሚሰሙ ይሆናሉ 
• የመጀመሪያው መርሃግብር እና የቅድመ-ችሎት ኮንፍረንሶች  

WebEx በርቀት የሚካሄዱ ይሆናሉ 
 
የኦዲተር ማስተር መሥሪያ ቤት 
 

ሁሉም የኦዲተር - ማስተር ችሎቶች በአሁኑ ጊዜ ተሰርዘዋል እና ባለጉዳዮች መታየት 
የለባቸውም ፡፡ ባለጉዳዮች ሰነዶችን እንዲያቀርቡ መመሪያ የሚያስተላልፉ ሁሉም 
ትዕዛዞች የሚቀጥሉ ይሆናል ፡፡ ጽህፈት ቤቱ ከዚህ ቀደም መርሃግብር የተያዙ ችሎቶችን 
እንደገና ለማስያዝ ፣ በአዳዲስ ጉዳዮች ላይ የጊዜ ቀጠሮዎችን መርሃግብር ለማስያዝ እና 
ሰነዶችን ለማቅረብ አዲስ ቀኖችን የሚይዝ ልዩ ትዕዛዞችን ያወጣል ፡፡ በሚቻልበት ቦታ 
ፍርድ ቤቱ በቦታው ላይ ሥራውን እስከሚጀምር ድረስ ችሎቶች በርቀት የሚከናወኑ 
ይሆናሉ። 
 
          ሰራተኞች ሁሉንም ሰነዶች በርቀት እያከናወኑ መሆናቸውን ይወቁ። ሰነዶች በ 
Auditor.Master@dcsc.gov  ላይ በኢ-ሜይል መላክ ይችላሉ ወይም በፖስታ ለ ዲሲ 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፣ ኦዲተር - ማስተር መሥሪያ ቤት ፣ 500 Indiana Avenue NW, 
Washington, DC 20001 ላይ መላክ ይቻላል ፡፡ 
 
           ሪፖርቶች በአሁኑ ወቅት ሁሉም ችሎቶች በተካሄዱባቸው እና ሁሉም ሰነዶች 
በደረሱባቸው ጉዳዮች እየተዘጋጁ ናቸው ፡፡ ዘገባዎች ባለጉዳዮቹ ካጠናቀቁ በኃላ 
የሚቀርብ ይሆናል ፡፡ 
 
           ለጥያቄዎች፣ እባክዎን በስልክ ቁጥር 202-626-3280 በኩል ቢሮውን ያነጋግሩ 
ወይም በ Auditor.Master@dcsc.gov ላይ ኢሜይል ያድርጉ ፡፡ 
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