
    (202) 879-1010   

 www.dccourts.gov 

መረጃ 
(INFORMATION ) 

MULTI-DOOR DISPUTE RESOLUTION 

ባሇ ብዙ-በሮች ወዝግብ ማስተናገጃ 
ይህ ክፍሌ ባሇጉዲዮች ውዝግባቸውን በዴርዴር፤ በዲኛ በሚጸዴቁ ስምምነቶች እና በላልች 

ውዝግብ ማስተናገጃ መንገድች እንዱቋጩ ይረዲሌ፤፤ 
የፍርዴ ቤት ሕንጻ ኤ፤ ክፍሌ 105 

ስሌክ፤ (202) 879-1549 
 

 MULTI-DOOR -  CIRP (ባሇ ብዙ-በሮች - CIRP) 
 የሕብረተሰብ መረጃ እና ማምሪያ ፕሮግራም  

 (CIRP) ሰዎች ውዝግባቸውን ፍርዴ ቤት   
 ሳያቀርቡ እንዱቋጩ የሚረዲ ነፃ ፕሮግራም ነው፤፤ 
 የፍርዴ ቤት ሕንጻ ኤ፤ ክፍሌ 114 
 

CRIME VICTIMS COMPENSATION PROGRAM 

የወንጀሌ ሰሇባ ሇሆኑ ክፍያ 
ይህ ፕሮግራም ሇወንጀሌ ሰሇባ ሇሆኑ እና ሇቤተሰቦቻቸው እርዲታ ያቀርባሌ፤፤ 
የፍርዴ ቤት ሕንጻ ኤ፤ ክፍሌ 109   
ስሌክ፤ (202) 879-4216 
 

SELF-HELP & RESOURCE CENTERS * 

ራስዎን የሚረደበት እና የመረጃ ማዕከልች  
እነዚህ ማዕከሊት ጠበቃ ሇላሊቸው ግሇሰቦች ነጻ የሕግ መረጃ ያቀርባለ፤ በስሌክ እርዲታ አይሰጡም 

ስሇዚህም አርዲታ የሚሹ ከሆነ በሥራ ሰዓታት በአካሌ መጎብኘት ይኖርባቸዋሌ፤፤ 
 

Small Claims Resource Center 

የአነስተኛ ጉዲዮች የመረጃ ማዕከሌ  

የፍርዴ ቤቱ ሕንጻ ቢ፤ ክፍሌ 102 

ሰዓቶች፤ ሐሙስ ከ9:15 ጠዋት–12:00 እኩሇ ቀን 
የአነስተኛ ጉዲዮች ሕግን እና ሥርዓትን በሚመሇከት ሇባሇጉዲዮች መረጃ ያቀርባሌ፤፤ 
 

Consumer Law Resource Center 

የተገሌጋዮች የሕግ የመረጃ ማዕከሌ 

የፍርዴ ቤቱ ሕንጻ ቢ፤ ክፍሌ 102 

ሰዓቶች፤ እሮብ ከ9:15 ጠዋት–12:00 እኩሇ ቀን 
የተገሌጋዮች ሕግ ዙሪያ መረጃ ያቀርባሌ፤፤ 
 

Family Court Self-Help Center 

የቤተሰብ ፍርዴ ቤት ራስዎን የሚረደበት ማዕከሌ 

ሞሌትሬ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 4335 
ስሌክ፤ (202) 879-1471 

ሰዓቶች፤ ሰኞ-አርብ 8:30 ጠዋት–5:00 እስከ ምሽቱ 

የቤተሰብ ሕግ ዙሪያ እንዯ ፍቺ፤ ሞግዚትነት፤ ጉብኝትነት፤ እና ሌጅ ማሳዯግ 
በሚመሇከት ሇባሇጉዲዮች መረጃ ያቀርባሌ፤፤ 
 

Landlord Tenant Resource Center 

የአከራይ ተከራይ የመረጃ ማዕከሌ 

የፍርዴ ቤት ሕንጻ ቢ፤ ክፍሌ 115  
ስሌክ፤ (202) 508-1710 

የመኖሪያ ቤት ውዝግብ ውስጥ ሊለ ጠበቃ ሇላሊቸው ተከራይ እና አከራዮች መረጃ 

ያቀርባሌ፤፤ 
 

Probate Resource Center 

የርስት የመረጃ ማዕከሌ 

የፍርዴ ቤት ሕንጻ ኤ፤ 3ኛ ፎቅ 

ስሌክ፤ 202-879-4800 

ውክሌና ሇላሊቸው ወይም ርስት ጉዲይን በሚመሇከት ወዯፊት ባሇጉዲይ ሉሆኑ ሇሚችለ 

ባሇጉዲዮች መረጃ እና አነስተኛ ሕጋዊ ግሌጋልት ይሰጣሌ፤፤  
 

* ራስዎን የሚረደበት እና የመረጃ ማዕከልቹ ሇትርፍ ባሌቆሙ ዴርጅቶች እና በዱ.ሲ. ነፃ የጥብቅና 

ግሌጋልት ፕሮግራም እና በፍርዴ ቤቱ ሠራተኞች የሚስተናገደባቸው ማዕከሊት ናቸው፤፤ 
 

 

The D. C. Court of Appeals 

የዱ.ሲ የይግባኝ ፍርዴ ቤት 

Historic Courthouse 

ታሪካዊ ፍርዴ ቤት 

430 E Street, N.W. 

Washington, D.C.  20001 

Superior Court or the 

 District of Columbia  

የኮልምቢያ ወረዲ የበሊይ ፍርዴ ቤት 

Moultrie Courthouse 

ሞሌተሪ ፍርዴ ቤት 

500 Indiana Ave., N.W. 

Washington, D.C. 20001 

 

Court Building A 

የፍርዴ ቤት ሕንጻ ኤ 

515 5th Street, N.W.  

Washington, D.C. 20001 

 
Court Building B 

የፍርዴ ቤት ሕንጻ ቢ 

የኮልምቢያ ወረዲ ፍርዴ ቤቶች 

DISTRICT OF COLUMBIA COURTS 
D.C. Superior Court Juror’s Office  

የዱሲ የበሊይ ፍርዴ ቤት የመሃሉ ዲኞች ቢሮ 

500 Indiana Avenue, N.W. ክፍሌ 3130 

Washington, D.C. 20001 

ስሌክ፤ (202) 879-4604 
 

Interpreting Services  

የአስተርጓሚ ግሌጋልቶች 
ነፃ እና ብቃት ያሊቸው አስተርጓሚዎች፤ ግሌጋልቶች በሁለመ ቋንቋዎች እና መስማት 
ሇተሳናቸው (ስሌክ) (202) 879-4828፤ ኢሜሌ፤ interpreters@dcsc.gov 
 

Assistance for Persons with Disabilities (ADA) 

አካሇ ስንኩሌ ሇሆኑ ግሇሰቦች እርዲታ 
ነፃ እና ተገቢ የሆኑ ግሌጋልቶች፤ ቴክኖልጂዎች፤ እና መሳሪያዎች ሇአካሌ እና ሇአእምሮ 

አካሇ ስንኩሊን በቃሌ፤ (202) 879-1700 ADACoordinator@DCSC.gov 
 

TDD Telephone Listing 

የቲዱዱ የስሌክ ዝርዝር 
የበሊይ ፍርዴ ቤት ዋና ዲኛ                                       (202) 879-1310 

የይግባኝ ፍርዴ ቤት ጸሃፊ  (202) 626-8843 

የበሊይ ፍርዴ ቤት ጸሃፊ   (202) 879-1232 

የመቀበያ ኮሚቴ  (202) 626-8859 
ሇወንጀሌ ክፍሌ መረጃ  (202) 783-6445 

ሥራ አስፈጻሚ ቢሮ  (202) 879-0105 

የቤተሰብ ፍርዴ ቤት መረጃ  (202) 879-0133 
የሠራተኞች አስተዲዲሪ ክፍሌ  (202) 879-4243 

የመረጃ ማዕከሌ  (202) 879-1365 

የመሃሉ ዲኞች ቢሮ                                                       (202) 879-1365 
 

EO-August 10, 2010 

ሇሁለም ክፍት የሆነ  በሁለም  የታመነ  ፍትህ ሇሁለም  

ሕንጻዎቹ የሚገኙበትን የሚያመሇክት ካርታ  

የዱ.ሲ. ፍርዴ ቤቶች ሁለንም የስተናግዲለ 

የዱ.ሲ. ፍርዴ ቤቶች ሥራ ሰዓቶች 

ከሰኞ - እስከ አርብ 8:30 ከጥዋቱ - 5:00ከሰዓት በኋሊ 

የተቀየረ እንዯሆነ እስካሌተገሇጸ ዴረስ 

የተሌዕኮ ቃሌ 
መብቶችንና ነፃነቶችን ማስከበር፤ ሕግን ማስዯንገግና መተርጎም፤ ብልም  
ክርክሮችን በብሔራዊ መናገሻ በሰሊም በተገቢና በሚገባ ማስተናገዴ 

AMHARIC 



PROBATE MATTERS 

የርስት ጉዲዮች 
የርስት ክፍሌ በኑዛዜዎች፤ በሞቱ ሰዎች ንብረት፤ ሇባሇ አዯራ የተሰጡ፤ ሇአቅመ 

አዲም/ሄዋን ያሌዯረሱን ጠባቂነት እና ራሳቸውን የሳቱ አዋቂዎች ጠባቂነት እና 
ጥበቃ በሚመሇከት ሕጋዊ ሥሌጣን አሇው፤፤  

የፍርዴ ቤት ሕንጻ ኤ፤ 3ኛ ፎቅ 

ስሌክ፤ (202) 879-4800 
 

TAX MATTERS 

የግብር ጉዲዮች 
የግብር ክፍሌ የሚያስተናግዯው ሁለንም ይግባኞች እና የዱ.ሲ የግብር ግምት 

በዴጋሚ እንዱታዩ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን እና ወረዲው በዱ.ሲ የግብር 

አንቀጽ መሰረት የወንጀሌ ቅጣት በሚጠይቅበት ጊዜ ነው፤፤ 
ሞሌተሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 3131 

ስሌክ፤ (202) 879-1737 
 

JUDGE-IN-CHAMBERS 

ዲኛ - ከቢሮ 

ዲኛ ከቢሮ ሃሊፊነቱ አፋጣኝ የዲኛ ውሳኔ የሚያስፈሌጋቸውን የተሇያዩ አስቸኳይ 

የሆኑ ጉዲዮችን በሥራ ሰዓታት ማስተናገዴ ሲሆን፤ እነዚህ አስቸኳይ ጉዲዮች 

ከሁለመ የፍርዴ ቤቱ ክፍልች ይመጣለ፤ ጊዚያዊ ማገጃ ትዕዛዞችን ጨምሮ፤፤ 
ሞሌትሬ ፍርዴ ቤት ክፍሌ 4220 

ስሌክ፤ (202) 879-1450 
 

DISTRICT OF COLUMBIA 

COURT OF APPEALS 

የኮልምቢያ ወረዲ የይግባኝ ፍርዴ ቤት 
 

የይግባኝ ፍርዴ ቤቱ ሥሌጣን ከክፍሇ ግዛት ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት እኩሌ ነው፤ 
የኮልምቢያ ወረዲ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት እንዯመሆኑም፤ ፍርዴ ቤቱ ሁለንም 

የበሊይ ፍርዴ ቤቱን የመጨረሻ ትዕዛዞችን፤ ውሳኔዎችን እና ትዕዛዛቸው ተገባድ 

ያሊሇቁትን ውሳኔዎች  ሇመመርመር ሥሌጣን አሇው ፤  ፍርዴ ቤቱ በተጨማሪም 

የኮልምቢያ ወረዲ መንግስት የአስተዲዯር ዴርጅቶች፤ ቦርድች እና ኮሚሽኖች 

የሚያስተሊሌፉትን ውሳኔዎች የመመርመር ሥሌጣን አሇው፤ በተጨማሪም 

በፌዳራሌ እና በክፍሇ ግዛት ይግባኝ ፍርዴ ቤቶች የሚቀርቡ ሕጋዊ ጥያቄዎችን 
ይመሌሳሌ፤፤ 
  

የበሊይ ፍርዴ ቤት ያስተሊሇፈው ፍርዴ ሇእርስዎ ካሌሆነ ሇዱ.ሲ. የይግባኝ ፍርዴ 

ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊለ፤፤  
 

በኮልምቢያ ወረዲ ይግባኝ ፍርዴ ቤት ከመታየቱ በፊት በበሊይ ፍርዴ ቤቱ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ዲኛ ከሆነ የተወሰነው በበሊይ ፍርዴ ቤት በአባሌ ዲኛ 

በቅዴሚያ መታየት ይኖርባታሌ፤፤ 
 

የሕዝብ ቢሮ ሇመገናኘት 

ስሌክ፤ (202) 879-2701 

  

SUPERIOR COURT OF THE 
DISTRICT OF COLUMBIA 
የኮልምቢያ ወረዲ የበሊይ ፍርዴ ቤት 
ከአካባቢው የበሊይ ፍርዴ ቤቱ ሇፍርዴ የሚቀርቡ ጉዲዮችን 

የፍትሐብሔር፤ የወንጀሌ፤ የቤተሰብ፤ የርስት እና የግብር ጨምሮ ያስተናግዲሌ፤፤  
 

CIVIL MATTERS (የፍትሐብሔር ጉዲዮች) 
 

Civil Actions Branch (የፍትሐብሔር ቅርንጫፍ) 
ይህ ቅርንጫፍ ዋጋቸው ከ $5,000 በሊይ የሚገመቱ ጉዲዮችን ያስተናግዲሌ፤፤  
ሞሌተሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 5000  
ስሌክ፤ (202) 879-1133 
አቤቱታ ማስገቢያ ተጨማሪ ሰዓቶች፤ ቅዲሜ ከጥዋቱ 9፡00 -  አስከ 12 እኩሇ ቀን 

 
Landlord & Tenant Branch (የአከራይ እና ተከራይ ቅርንጫፍ) 
ይህ ቅርንጫፍ የሚያስተናግዯው የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሚመሇከት የይገባኛሌ ጥያቄን 
እና የዱ.ሲ. የቤቶች አንቀጾችን መጣስን ነው፤፤ 
የፍርዴ ቤት ሕንጻ ቢ፤ ክፍሌ 110 
ስሌክ፤ (202) 879-4879 መቅረጫ፤ (202) 879-1152 
ተጨማሪ ሰዓቶች፤ ቅዲሜ ከጥዋቱ 9፡00 -  አስከ 12 እኩሇ ቀን 
እሮብ ከምሽቱ 6፡30 -  አስከ 8 ከምሽቱ (መከሊከያ ትዕዛዝ ክፍያ ሇመክፈሌ ብቻ) 
 

Small Claims & Conciliation Branch  
የአነስተኛ ጉዲዮች  እና የማስማሚያ ቅርንጫፍ  
ይህ ቅርንጫፍ የሚያስተናግዯው እና ፍርዴ የሚሰጠው የውዝግቡ መጠን $5,000  
ወይም ከዚህ መጠን ከአነሰ ነው፤  
የፍርዴ ቤቱ ሕንጻ ቢ፤ ክፍሌ 120  
ስሌክ፤ (202) 879-1120 ተጨማሪ ሰዓቶች፤ እሮብ ከምሽቱ 6፡30 -  አስከ 8 ከምሽቱ 
እና ቅዲሜ ከጥዋቱ 9፡00 -  አስከ 12 እኩሇ ቀን 
 

CRIMINAL MATTERS (የወንጀሌ ጉዲዮች) 
 

በወንጀሌ ቅርንጫፍ ያለ ዲኞች ሁለንም በአካባቢው የተፈጸሙ የወንጀሌ ጉዲዮችን 
ከፍተኛ እና አነስተኛ ወንጀልችን እና የተሸከርካሪ ጉዲዮችን ጨምሮ ይመሇከታለ፤ ፤ 
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 4001 
ስሌክ፤ (202) 879-1373 
 
Special Proceedings Branch: (የሌዩ ሥርዓት ቅርንጫፍ)  
ይህ ቅርንጫፍ ከወንጀሌ ችልት የተሊሇፉ መጥሪያዎችን፤ ሌዩ ሥርዓት የሚያስፈሌጋቸው 
ጉዲዮችን (ኮብሊዮችን፤ ምስክር መጥሪያ፤ የአእምሮ ብቃት ጉዲዮች፤ ወዘተ) ያስተናግዲሌ፤፤  
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 4002  
ስሌክ፤ (202) 879-1373 

 
 

FAMILY MATTERS 

የቤተሰብ ጉዲይ 
የቤተሰብ ፍርዴ ቤት የሚያስተናግዯው የሌጆች በዯሌ እና ቸሌተኝነት፤ የወጣቶች ሕግ 

ተሊሊፊዎችን፤ የቤተሰብ ግንኙነት፤ የወሊጅነት ማረጋገጫ እና የሌጆች ዴጎማ፤ እና የአእምሮ 

ጤና እና የአእምሮ ዘገምተኝነት ነው፤፤ 
 

Central Intake Center (CIC) (ማዕከሊዊ መቀበያ ማዕከሌ) 
ፍቺን፤ ሕጋዊ መሇያየትን፤ ጋብቻን መሻርን፤ የሌጅ ሞግዚትነትን፤ ጉዱፈቻን፤ እስረኛ የት 

እንዯዯረሰ የሚያቀርቡት አቤቱታን፤ ወሊጅነት ማረጋገጫን፤ የሌጅ ዴጎማን፤  የወጣቶች ሕግ 

ተሊሊፊዎችን፤ ቸሌተኝነትን፤ የአእምሮ ሕመም እና የአእምሮ ዘገምተኝነትን አዱስ ወይም 
ተጨማሪ አቤቱታዎች እንዱታዩ የሚያቀርቡበት ማዕከሊዊ ቦታ ነው፤፤  
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ JM 520  

ስሌክ፤ (202) 879-1212 
 

Domestic Relations Branch (የቤተሰብ ግንኙነት ቅርንጫፍ) 
የቤተሰብ ግንኙነት ቅርንጫፍ የሚያስተናግዯው ፍቺ ፤ ጋብቻን መሻርን፤ ሕጋዊ መሇያየትን፤ 
ሞግዚትነትን፤ ጉብኝነትን፤ ተጠባባቂ ጠባቂነትን፤ የውጪ አገር ፍርድችን፤ የውጪ አገር 
መጥሪያዎችን፤ ጉዱፈቻን እና የወሊጅነት መብት መቋረጥን በሚመሇከት የሚቀርቡ ጉዲዮችን 
ነው፤፤ 
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ JM 300 
ስሌክ፤ (202) 879-1261 
 

Marriage Bureau (የጋብቻ ቢሮ) 
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 4485 
ስሌክ፤ (202) 879-4840 
 

Juvenile & Neglect Branch  

(የወጣቶች እና የቸሌተኝነት ጉዲይ ቅርንጫፍ) 
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ JM 300 
ስሌክ፤ (202) 879-1465 
 

Paternity & Child Support Branch 

(የወሊጅነት እና የሌጆች ዴጎማ ጉዲይ ቅርንጫፍ) 
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ JM 300 

ስሌክ፤ (202) 879-4856 
 

Mental Health & Mental Habilitation Branch 

(የአእምሮ ጤና እና የአእምሮ ብቃት ጉዲይ ቅርንጫፍ) 
ሞሌትሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 4475 
ስሌክ፤ 879-1040 
 

 DOMESTIC VIOLENCE UNIT 

የቤተሰብ ሁከት ጉዲይ ክፍሌ 
በቤተሰብ ሁከት ክፍሌ ያለ ዲኞች በሥጋ ዝምዴና ባሊቸው ባሇጉዲዮች፤ ሕጋዊ ሞግዚትነት 

አመሌካቾች፤ ጋብቻን በሚመሇከት፤ የጋራ ሌጅ ያሇቸው፤ አንዴ መኖሪያ ውስጥ በሚኖሩ 
(በአሁኑ ጊዜ ሆነ ቀዯም ሲሌ)  ወይንም የፍቅር ግኑኝነት ባሊቸው (በአሁኑ ጊዜ ሆነ ቀዯም 

ሲሌ) ባሇጉዲዮች የሚቀርብ መከሊከያ ትዕዛዝ ጉዲዮችን ያዲምጣለ፤፤  
 

ጊዚያዊ መከሊከያ ትዕዛዞች ሇ14 ቀናት ጸንተው ይቆያለ እነዚህ ትዕዛዞች በማንኛቸውም 

በእነዚህ የቤተሰብ ሁከት መቀበያ ማዕከሊት ሉገኙ ይችሊለ፤፤  
  

ሞሌተሪ ፍርዴ ቤት፤ ክፍሌ 4400 

ስሌክ፤ (202) 879-0157  
 

United Medical Center  

ዩናይትዴ የሕክምና ማዕከሌ 

1328 Southern Ave., S.E., Room 311 

Washington, D.C. 20032 

ስሌክ፤ (202) 561-3000 

ሇሁለም ክፍት የሆነ   በሁለም  የታመነ ፍትህ ሇሁለም  ሇሁለም ክፍት የሆነ   በሁለም  የታመነ ፍትህ ሇሁለም  ሇሁለም ክፍት የሆነ   በሁለም  የታመነ ፍትህ ሇሁለም  

ጠቃሚ ቃሊቶች 
 

Pro Se: (ፕሮ ሴ)፤ ያሇ ጠበቃ ጉዲዩን የሚያቀርብን ሰው ያመሇክታሌ 

Plaintiff: (ከሳሽ)፤ ሕጋዊ ክስ የሚየቀርበውን ሰው ያመሇክታሌ 

Defendant (ተከሳሽ)፤ በፍታብሄር ጉዲይ የሚከሰሰው ሰው፤ በወንጀሌ ጉዲይ ወንጀሌ 

ሰርተሃሌ ተብል የሚወነጀሇው ሰው 

Petitioner: (አቤቱታ አመሌካች)፤ አቤቱታውን የሚያቀረበ ሰው 

Respondent: (ተጠሪ)፤ አቤቱታ የሚቀርብበት ሰው 

Appellant/Petitioner (ይግባኝ ባይ/ከሳሽ)፤ ሇይግባኝ ፍርዴ ቤት ይግባኝ ባይ 

Appellee/Respondent (ይግባኝ የተባሇበት/ተጠሪ)፤ ይግባኝ የተጠየቀበት ባሇ ጉዲይ 

Motion (አቤቱታ)፤ ፍርዴ ቤቱ ትዕዛዝ እንዱያስተሊሌፍበት በባሇ ጉዲይ ከችልት በፊት፤ 

በሚካሄዱበት፤ ወይም ከተገባዯዯ በኋሊ በቃሌ ወይም በጽሁፍ የሚቀርብ ጥያቄ፤፤ 

Amharic, Rev. February 2011 




