
 

የጠቃ የሙያ 
ቁጥር  

የጠበቃ ኩባንያ ስም 

የሚመለከትዎትን ሳጥን 
ይምረጡ፣ ሌላን 
ከመረጡ ግንኙነቶችን 
ይጻፉ 

የክሱ ዕለት 

ከዚህ ክስ ጋር የሚዛመድ የሆነ የጉዳይ ቁጥር 

የሚፈልጉት የኣስተርጓሚ ዓይነት 

 

        የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ከፍተኛ ፍ/ቤት  
የፍትሓ ብሔር ትናንሽ ክሶችና የዕርቅ ቅርንጫፍ 

የመረጃ ቅጽ 
 

የክስ ኣቅራቢ ስም                    የጉዳይ ቁጥር: 
ፀሓፊ የጉዳይ 
ቁጥር ጻፍ  

  ከሳሽ 
                                 Vs 

የተከሳሽ ስም  
                   
ዕለት: 

 
  

 ተከሳሽ 

የክስ ኣቅራቢ ስም 
ስም:   (እባክዎ ይጻፉ)                                                               ከክሱ ጋር ያለዎት ግኑኘት 

   የከሳሽ ጠበቃ 

   የጠበቃ ስም                                                                          እራሴ  (Pro Se)          
                                                                                                                          
የቴለፎን ቁጥር                                                    ሊላ: 
የቴለፎን ቁጥር:                                                 ባለ 6 ኣሃዝ የጠቃ ቁጥር .        

ለጉዳይዎ ኣስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?  ኣዎን       የለም  ኣዎ ካሉ, ምን ዓይነት: 

በሙግት ላይ ያለ የገንዘብ መጠን      $1 -$500            $500.01 - $2,500          $2,500.01 - $5,000 
ከክሱ ጋር የሚዛመዱ ዉሳኔ ያልተወሰደባቸው ጉዳዮች:  
የጉዳይ 
ቁጥር : 

 የጉዳይ 
ቁጥር: 

 

የክስ ባህርይ: (ተገቢውን ሳጥን (ኖች) ይምረጡ) 

A.   ኮንትራቶች – በቃል ወይም በጽሑፍ በተሳታፊዎች መካከል የተደረጉ ክሶች፥ 

         የዕዳ ክስ                         የዋስትና መፍረስ                            የዕዳ መሣርያ 

         የግለሰብ ንብረት               ብድር                                           የክራይ ክፍያ ግዜ 

         ያልተከፈለ ደሞዝ             የተሰጡ ኣገልግሎቶች                        የዋስትና ቀብድ 
         ኮንትራት ማፍረስ             ቤት ማሻሻልያ ኮንትራት                   በቃል 

B.  የንብረት ክሶች – በሌላ ሰው ንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ወይም ስህተት 

        የመኪና                       መቀየር                                  ሱቅ ውስጥ መስረቅ 

        የንብረት ጉዳት              የንብረት መደምሰስ                    ኣጥር መጣስ 

C.  የግለሰብ ክስ – በሌላ ሰው ላይ የደረሰ ጉዳት ወይም የተፈጸመ ስህተት 

        ማጥቃትና መምታት          የሃሰት ምስክር                            ስም ማጥፋትና መዝለፍ           
        የመኪና                          የግለሰብ ጉዳት                           ቸልተኝነት 

        ማዋከብ                         የማጭበርበሪያ ሃሰት                  መንሸራተትና መውደቅ           

D.  ኣንድ መልክ ያለው ማስታረቅያ – በማስታረቅ ላይ 
የተመሰረተስምምነት 

G.   ውክልና – በሌላ ሰው የቀረበ ክስ 

E.   የውጭ ፍርድ- ፍርድ፣ስምምነት ወይም ከሊለላ የኣስተዳደር 
ክፍል የቀረበ ትእዛዝ 

F.   የሕክምና መጥፎ ሥነ ምግባር – የጤና ኣገልግሎት ኣቅራቢን 
መጥፎ ሥነ ምግባር ኣስመልክቶ የቀረበ ክስ  ክስዎን ከማቅረብዎ 
ክ90 ቀናት በፊት ክስ እንደሚያቀርቡ ስታውቀው ነበር ወይ? 

H.  ዕዳ መሰብሰብ- ሽያጭ ወይም ኣበዳሪ ከተገልጋይ  
የብድር ክፍያ ለመሰብሰብ የቀረበ ክስ 
 
 

 ኣዎን        የለም  

 CV-3046/Sample. Mar 09 

 
 
ኣቤቱታዎትን የሚመለከቱ 
ሳጥኖች  ይምረጡ  

Translated by JTG, inc. 02/2017 
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