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CLERK OR NOTARY – DATE 

FOR ATTORNEY’S ONLY 

መኖሪያ ቤት ወይም ድርጅት ላይ ያመልክቱ 
  

መኖሪያ ቤት ወይም ድርጅት ላይ ያመልክቱ 
 

የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት  
የአነስተኛ ክሶች ቅጽ 11   
                                                   የፍትሐብሄር ክፍል                                                            አጠቃላይ 

 
Bldg. B, 510 4th Street, N.W., RM –120 

WASHINGTON, D.C.  20001  ስልክ 879-1120 
Small Claims Form 11       

የጥያቄ አቅራቢ ሰው/ኩባንያ ስም               (1)     
               ከሳሽ(ሾች)               ተከሳሽ(ሾች) 
የ2ኛ ከሳሽ ስም፣ ካለ                                        (2) የ2ኛ ተከሳሽ ስም፣ ካለ  
  

የጎዳና አድራሻ፣ ከተማ፣ ስቴት እና ዚፕ ኮድ                              (3) የ3ኛ ተከሳሽ ስም፣ ካለ            
 
 አድራሻ                    ዚፕ ኮድ          
የስልክ ቁጥር የከሳሽ ስልክ ቁጥር                                      ቁጥር SC ጸሐፊ - የጉዳይ ቁጥር ይጻፉ    

የክስ መግለጫ 
 

ተከሳሹን ለምን እየከሰሱት እንደሆነ፣ ምን እንደ ተፈጸመ፣ የክንዋኔ ቀኖችን፣ የክንዋኔ ቦታዎችን እና የጠየቁትን መጠን ጨምሮ ያካተተ አጠር 

ያለ ቢሆም የተሟላ መግለጫ ይስጡ። አብረው የተያያዙ በናሙናነት የቀረቡ መግለጫዎችን ያገኛሉ።  

 
 
 
 
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ፣ ss: የከሳሽ ሙሉ ስም                         መጀመሪያ ቃለ መሓላ ከፈጸመ በኋላ፣ ቅናሾችንና ፍትሓዊ የመከራከሪያ ነጥቦችን 
ሳይጨምር፣ ተከሳሹ እኔን መክፈል አለበት ብሎ የሚጠይቀው ገንዘብ ፍትሐዊና እውነት መሆኑን ይገልጻል።  

  

የከሳሽ ፊርማና ስም                                                               የከሳሽ የጎዳና አድራሻ 
ከሳሽ/ወኪል(ይፈርሙና ስምዎን ፕሪንት ያድርጉ)                አድራሻ 
                    የከሳሽ ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ ኮድ 
ሹመት፤  የወኪሉ ስልጣን፣ የሚመለከት ከሆነ                        ከተማ/ስቴት/ዚፕ ኮድ 

           የስልክ ቁጥር፤ የከሳሽ ስልክ ቁጥር 
   

በፊቴ ቀርቦ በጽሑፍ እና የቃል መሐላውን የሰጠው በዚህ __________ ቀን _________________________________፣  20 ____ 
                                                  (ወር እና ዓመት) 

        የጸሐፊ ወይም ኖታሪ  - ፊርማ 
                                          ምክትል ጸሀፊ (ወይም ኖታሪ ፐብሊክ) 
______________________________________________________ 
የከሳሽ ጠበቃ (ይፈርሙና ስምዎን ፕሪንት ያድርጉ) 
______________________________________________________ 
አድራሻ           ዚፕ ኮድ 
የጥብቅና ቁጥር፤ _____________________የስልክ ቁጥር፤ ________________ 

ማስታወቅያ (ሁሉም ወገኖች የሆነ የአድራሻ ለውጥ ካደረጉ ለፍርድ ቤቱ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል።) 
ለ፤ ለ፤ 
(1)        (2)  
 ተከሳሽ                         ተከሳሽ 
የተቀባይ ሰው ሙሉ አድራሻ                                               የ2ኛ ተከሳሽ ሙሉ አድራሻ   
አድራሻ                  ዚፕ ኮድ           አድራሻ      ዚፕ ኮድ 

 
  መኖሪያ ቤት   ድርጅት               መኖሪያ ቤት    ድርጅት 

 

በአሁኑ ወቅት እያሳወቅንዎ ያለነው                                                                                       በላይዎ ላይ የይገባኛል ክስ አቅርቦ፣ ልክ በዚህ መግለጫ 

ላይ እንደ ተገለጸው፣  መጠኑ                                                                                                                                                                                   

ዶላሮች $ ፣ 

ይፈረድልኝ ብሎ ማመልከቻ ማስገባቱን ነው።   ፍርድ ቤቱም፣ በዚህ ማመልከቻ ላይ ፣ በ                           የችሎቱ ቀን          ፣ ላይ በ 9:00 a.m. ላይ፣ 

በአነስተኛ ክሶችና እርቅ ፍርድ ቤት ክፍል (Small Claims and Conciliation Courtroom) 119፣ ህንጻ B፣ 510 4th Street, N.W. ላይ ፍርዱን ይሰጣል።  

ሙሉ መመሪያዎችን ለማግኘት የዚህን ገጽ ግልባጭ ይመልከቱ፣ ይህን ማስታወቅያ ሁሉም ግዜ ላይ ይዘውት ይምጡ 
         ምክትል ጸሐፊ 
                    የአነስተኛ ክሶችና እርቅ ቅርንጫፍ 

                              የአነስተኛ ክሶችና የእርቅ ቅርንጫፍ 

የተከሳሽ ሰው/ኩባንያ ስም 

የተቀባይ ሰው/ኩባንያ ስም የተቀባይ 2ኛ ተከሳሽ ስም 

የይገባኛል ጥያቄ ያስገባው ሰው/ኩባንያ ስም 

የተጠየቀው መጠን በቃላት  የተጠየቀው መጠን 
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አመልካች ሁሉንም በቀይ የተጻፉ ክፍሎችን መሙላት ይኖርበታል። 
በሰማያዊ ያለውን ክፍል፣ ጸሐፊ፣ ኖታሪ ወይም ጠበቃ ይሞላዋል።  

 
 

ናሙና መግለጫዎች 
 

ውል 
ከሳሽ ውል መሰረት መከፈል ስላለበት ገንዘብ ተከሳሽን ይከሰውና የሚከተለውን ይላል፤  
$ የተጠየቀው  መጠን  እና ወለድ እንዲሁም የፍርድ ቤት ወጪዎች። ወገኖቹ በ ክስተቱ የተፈጸመበት ቀን 
ላይ ውል የገቡ ሲሆን፣ የዚህም ውል ግልባጭ አብሮ ተያይዟል። ተከሳሽ የሚከተሉትን ሳይፈጽም ቀርቷል፤ 
ተከሳሹ ውሉን ሳይፈጽም እንዴት እንደቀረ ያብራሩ።  
 

የአውቶሞቢል ግጭት – አንድ ተከሳሽ 
የከሳሽ አውቶሞቢል ከተከሳሹ አውቶሞቢል ጋራ በ ክስተቱ የተፈጸመበትን አድራሻንና በ ክስተቱ 
የተፈጸመበት ቀን  ላይ በመጋጨቱ ምክንያት በከሳሹ አውቶሞቢል ላይ ለደረሱ ውድመቶች $ የተጠየቀው 
መጠን እንዲሁም ወለድና የፍርድ ቤት ወጪዎች።   

የአውቶሞቢል ግጭት – ሁለት ተከሳሾች 
የከሳሽ አውቶሞቢል ንብረትነቱ የተከሳሽ የአውቶሞቢሉን ባለቤት ስም ከሆነና በተከሳሽ አውቶሞቢሉ 
አሽከርካሪ ስም ይነዳ ከነበረ አውቶሞቢል ጋራ በ ክስተቱ የተፈጸመበትን አድራሻንና በ ክስተቱ 
የተፈጸመበት ቀን  ላይ በመጋጨቱ ምክንያት በከሳሹ አውቶሞቢል ላይ ለደረሱ ውድመቶች $ የተጠየቀው 
መጠን እንዲሁም ወለድና የፍርድ ቤት ወጪዎች።   

 
አውቶሞቢል  – የቆመ 

የከሳሽ አውቶሞቢል በ ክስተቱ የተፈጸመበትን አድራሻ ቆሞ በነበረበት ወቅት ላይ በተከሳሽ አውቶሞቢል በ 
ክስተቱ የተፈጸመበት ቀን ላይ በመመታቱ ምክንያት ለደረሱ ውድመቶች $ የተጠየቀው መጠን እንዲሁም 
ወለድና የፍርድ ቤት ወጪዎች።   
 

አውቶሞቢል  – ጥበቃ 
የከሳሽ አውቶሞቢል በተከሳሽ ጥበቃ ስር በ ክስተቱ የተፈጸመበትን አድራሻ በ ክስተቱ የተፈጸመበት ቀን 
ላይ በመመታቱ ምክንያት ለደረሱ ውድመቶች $ የተጠየቀው መጠን እንዲሁም ወለድና የፍርድ ቤት 
ወጪዎች።    
 

መያዣ – ንብረት 
ለተከሳሽ በ ክስተቱ የተፈጸመበት ቀን ላይ የተከፈለው የንብረት መያዣ መጠኑ $ የተጠየቀው መጠን 
ገንዘብ እንዲመለስ፣ ይህ የመያዣ ገንዘብ ለከሳሽ መመለስ ያለበት ምክንያት፤ መግለጫ ከሳሽ መያዣ 
ገንዘቡን ለምን ማግኘት እንዳለበት እንዲሁም ወለድና የፍርድ ቤት ወጪዎች።  

 
መያዣ – አፓርታማ 

ለተከሳሽ በ ክስተቱ የተፈጸመበት ቀን ላይ በ የአፓርታማው የጎዳና አድራሻ ለሚገኘው የአፓርታማ ቁጥር  
የአፓርታማ ቁጥር የተከፈለው መጠኑ $ የተጠየቀው መጠን የሆነ የመያዣ ገንዘብ እንዲመለስ፣ እንዲሁም 
ወለድና የፍርድ ቤት ወጪዎች።  
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መያዣ – ቀብድ (ሰኩሪቲ) 
ለተከሳሽ በ ክስተቱ የተፈጸመበት ቀን ላይ በ የአፓርታማው የጎዳና አድራሻ ለሚገኘው የአፓርታማ ቁጥር  
የአፓርታማ ቁጥር ከ ተከሳሽ መያዣ ገንዘቡን መክፈል የነበረበት ቀን ጀምሮ ተከፍሎት የነብረውን መጠኑ $ 
የተጠየቀው መጠን የቀብድ ገንዘብ፣ እንዲሁም ወለድና የፍርድ ቤት ወጪዎች በተቆራጭ መልኩ 
እንዲያዝ። 
 
 

  Translated by JTG, Inc.  05/2017 


	የክስ መግለጫ

