
 

ቅጽ CA 114 

የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት  
የፍትሐብሄር ክፍል 

የጉዳይ ቁጥር፤  
 

vs.   
 

ከሳሽ/አከራይ ተከሳሽ 
 

የውትድርና አባልነት የፍትሐብሄር እፎይታ ህግ (2003) (50 U.S.C. 
App. § 501 et seq.) ን ማክበር አስመልክቶ ቃለ መሐላ 

 
AFFIDAVIT IN COMPLIANCE WITH THE SERVICEMEMBERS CIVIL RELIEF ACT (2003) (50 U.S.C. 

App. § 501 et seq.) 

 
(ስምን  ታይፕወይምፕሪንትያድርጉ) ፣ የሚከተለውን አረጋግጣለሁኝ እንዲሁምአውጃለሁ፤ 

 

1. እኔ፤ከላይ በተጠቀሰው ጉዳይ ላይ ከሳሽ D ወይም የከሳሽ D ወኪል ነኝ። ከከሳሹ ጋራ ያለኝ ዝምድና(ቅጹን እየሞላ ያለው ከሳሹ ከሆነ፣ ይህንን ክፍል ባዶ ይተዉ) ። 
2. ይህ ቃለ መሀላ እየተደረገ ያለው በውትድርና አባልነት የፍትሐብሄር እፎይታ ህግ (50 U.S.C.App. § 521) ክፍል 201 መሰረት ነው።  
3. ስሙ ከላይ የተጠቀሰው ተከሳሽ በአሜሪካን ሀገር ጦር ሐይል፣ ኔቪ፣ አየር ሐይል፣ መሪን ኮርፕስ ወይም ኮስት ጋርድ ውስጥ እያገለገለ፣ ወይም በደረሰ ብሔራዊ 

ድንገተኛ ክስተት ምክንያት በፕረዚደንቱ ወይም በሰክረተሪ ኦፍ ዲፌንስ ተጠርቶ ለተከታታይ 30 ቀኖች በላይ በአገልግሎት ላይ ያለ የናሽናል ጋርድ አባል፣ ወይም 
ከ Public Health Service ወይም National Oceanic እና Atmospheric Administration ጋራ በአሁኑ ወቅት አገልግሎት ላይ የተሰማራ ኮሚሽንድ ኦፊሰር 
መሆን ወይም አለመሆኑን ለማረጋገጥ ጥንቃቄ የተሞላው ምርምር እንዲካሄድ አድርጊያለሁኝ።  

4. በዚህ ምርምር ውጤት መሰረት፣ የሚከተሉትን እገልጻለሁኝ፤ (ሳጥን A፣B፣C፣ ወይም D ላይ ምልክት ያድርጉና መመሪያውን ተከትለው ይሙሉ) 
A. D ተከሳሹ ከላይ በተጠቀሱት የጦር ሰራዊት ቅርንጫፎች ውስጥ በማንኛቸውም ውስጥ በአገልግሎት ውስጥ እንደሌለና ተከሳሹ ወደ ውትድርና አገልግሎት 

እንዲገባ ማስታወቅያ አልደረሰውም ወይም ለውትድርና አገልግሎት ሪፖርት እንዲያደርግ ማስታወቅያ አልደረሰውም፣ እንዲሁም፣ ይህ ተግባር መኖሪያ 
ቤትን ለማስመለስ ተግባር ተብሎ ከሆነ፣ ቤቱ በውትድርና አገልግሎት ላይ ያለ ግለሰብ ባለቤት፣ ልጆች ወይም ሌሎች ጥገኞች በዋንኛ ደረጃ 
የሚኖሩበት አይደለም። ይህን መደምደሚያ የሚደግፉ ማስረጃዎች የሚከተሉት ናቸው 
(በሚመለከቱዎ ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ እንዲሁም ተጨማሪ ገጾችን እና ሰነዶችን እንደየአስፈላጊነቱ አብረው ያያይዙ)፤ 
O ከDepartment of Defense Manpower Data Center ያገኘሁት የተከሳሹን የውትድርና ሁኔታ የሚገልጽ ማስረጃ አለኝ። በውትድርና ውስጥ 

አለመሆኑን የሚያሳየው ሰርቲፊኬት አንድ ላይ ተያይዟል።  
O ከእያንዳንዱ የጦር ሐይል ቅርንጫፍ ጋራ ተገናኝቻለሁኝ በመሆኑም፣ ተከሳሹ በውትድርና አገልግሎት ውስጥ እንደሌለ ከእያንዳንዱ ቅርንጫፍ 

ማረጋገጫ አግኝቻለሁኝ። መልሶቹም አብረው ተያይዘዋል።  
O   ተከሳሹ ግለሰብ አይደለም።   ነው፣ በመሆኑም 

የውትድርና አገልግሎት አስመልክቶ ምንም ምርመራ አያስፈልገውም።  (የድርጅቱንዓይነትይግለጹ) 
O   ግለሰቡን በአካል አግኝቼ በ(ቀን) ላይ ጠይቄዋለሁኝ።  
O   እኔ፣ በ(ቀን) ላይ ከ(ስምእናከተከሳሹጋራያለውዝምድና)

 ተነጋገሪ አነበር። እሱ ስለ ተከሳሹ የውትድርና ታሪክ ያውቃል ብዬ አምናለሁኝ፣ ምክንያቱም   
 . 

O   ለሚከተሉት ምክንያቶች (ያብራሩ)፤  
 . 

B. D ጥንቃቄ የተሞላው ምርምር ካደረኩኝ በኋላ፣ ተከሳሹ ከላይ ከተጠቀሱት የጦር ሐይል አገልግሎት ቅርንጫፎች ውስጥ በማናቸውም ውስጥ ይኑር 
አይኑር፣ ተከሳሹ የመጥሪያ ማስታወቅያ ወይም ለውትድርና አገልግሎት ሪፖርት እንዲያደርግ ማስታወቅያ ይድረሰው ወይም አይድረሰው፣ ወይም ደግሞ ይህ 
እርምጃ ንብረትን ለመውሰድ ተብሎ ከሆነ፣ በንብረቱ ውስጥ የሚኖረው ሰው በውትድርና አገልግሎት ውስጥ ያለ ሰው ባለቤት፣ ልጅ ወይም ጥገኛ መሆኑን 
ወይም አለመሆኑን ልወስን አልቻልኩም። የተከሳሹን የውትድርና ሁኔታ ለመወሰን የሚከተሉትን ምርመራዎችን አድርጊያለሁኝ(ተጨማሪ ገጾችንና ሰነዶችን 

እንደየአስፈላጊነቱ ያያይዙ)፤  
 

 . 
C. D ተከሳሹ ከላይ ከተጠቀሱ የጦር ሐይል ቅርንጫፎች ውስጥ በአንዱ ውስጥ የውትድርና አገልግሎት ውስጥ ላይ ነው። ይህንን ውሳኔ በመደገፍ የቀረቡ 

ማስረጅዎች የሚከተሉት ናቸው(ተጨማሪገ ጾችንና ሰነዶችን እንደየአስፈላጊነቱ ያያይዙ)፤  
 

 . 
D. D  ተከሳሹ በውትድርና አባልነት የፍትሐብሄር እፎይታ ህግ   (2003) (50 U.S.C. App. § 517) ውስጥ ባለው ክፍል 107 መሰረት የማስቀረት መብቱን 

ተጠቅሟል። የዚህ የማስቀሪያው ሰነድ ግልባጭ፣ ቢያንስ 12 ነጥብ የፊደል ትልቀት ተጽፎ፣ ተከሳሹ በውትድርና አገልግሎት በነበረበት ወቅት ወይም 
ከዚያ በኋላ ተፈርሞበት፣ አብሮ ተያይዟል።  

5. በውትድርና አባልነት የፍትሐብሄር እፎይታ ህግ (2003) (50 U.S.C. App. § 521(b)(4)) ውስጥ ባለው ክፍል 201(b)(4) መሰረት፣ የሐሰት ቃል ከሰጠሁ 
መቀጮ እንዳለ በመገንዘብ ከላይ የተገለጸው መረጃ እውነት መሆኑን አረጋግጣለሁኝ እንዲሁም አውጃለሁኙ። 

 
 

ቀን፤  ፊርማ፤  
 

Translated by JTG, Inc.  05/2017 
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