
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 
 

ትዕዛዝ 
 

(5/14/20 ተሻሽሏል) 
 
 

በመጋቢት 18 ቀን 2020 በተሰጠ ትእዛዝ የዳኞች አስተዳደር የጋራ ኮሚቴ በዲሲ ኮዱ እና 
የከፍተኛ ፍርድ ቤት ህጎች ውስጥ ለሁሉም በደንብ እና በሕጎች-የተመሰረቱ የጊዜ ገደቦች 
የሚታገዱበትን፣ የሚገፉበትን እና የሚራዘሙበትን የቀነ-ገደቦች ወቅትን ማራዘሚያ ትዕዛዞች አሁን 
ባለው የዳኝነት የአስቸኳይ ጊዜ ወቅት እና ከፍትህ አስተዳደሩ የተሻለ ጥቅም ጋር በሚጣጣም መልኩ 
እንዲያወጣ ለዋና ዳኛው ስልጣን ሰጥቷል። 
 
 

በመጋቢት 18 ቀን 2020 በተሰጠ እና በመጋቢት 19 ቀን 2020 በተሻሻለ ትዕዛዝ ዋና ዳኛው 
በደንቦች፣ የፍርድ ቤት ህጎች እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ቋሚ እና ሌሎች ትዕዛዛት ያለዚያ ከግንቦት 15 
ቀን 2020 በፊት ጊዜያቸው የሚያበቁ ህገ-ገደቦችን ጨምሮ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች 
በአሁኑ የአስቸኳያ ጊዜ ወቅት ወስጥ እንደሚታገዱ፣ እንደሚገፉ እና እንደሚራዘሙ አዟል።    በዚያ 
ትዕዛዝ እንደተመለከተው የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦቹ ሁኔታዎች ሲቀየሩ በተጨማሪ ሊታገዱ፣ ሊገፉ 
እና ሊራዘም ይችላል። 
 

ፍርድ ቤቱ እስከ ሰኔ 19 ቀን 2020 ድረስ የሚሰማውን የጉዳይ ዓይነቶች እና ቁጥር 
በማስፋፋት ላይ ነው። 
 
 

የፍርድ ቤት ሠራተኞችን፣ ጠበቃ፣ ወገኖችን እና የህዝብ አባላት ደህንነትን ለማረጋገጥ 
ከአዋቂዎች ክስ መስሚያ የፍርድ ቤት ችሎት በስተቀር ሁሉም የጉዳይ አይነቶች በርቀት ይሰማሉ። 
 
 

የጉዳይ ዓይነት ከዚህ በታች ያልተመለከተ ከሆነ እስከ ሰኔ 19 ቀን 2020 ድረስ መርሐግብር 
የተያዘላቸው ቅድሚያ የማይሰጥቸው ጉዳዮች በሙሉ እንደገና ተቀጥረው አዲስ ቀን ይሰጣቸዋል፤ 
አስቸኳይ ጉዳዮች በፍርድ ቤት እንደታቀደው እና ከዚህ በታች እንደተቀመጠው ይሰማሉ። መሪ 
ዳኞችን ሊሰሙ ያሉትን ነገሮች በማቅረብ እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ ትዕዛዞችን ይሰጣሉ። 
 
 

ከ C0VID-19 የበሽታ ምልክቶች ጋር ማንም ጠበቃ ወይም ሰዎሽ በፍርድ ቤቱ ውስጥ 
መግባት የለበትም። 
ይመልከቱ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html 
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ማንኛውም ወገን ወደ ተገቢው ፍርድ ቤት አቤቱታ በማስገባት ከነዚህ ለውጦች እፎይታን 

ሊፈልግ ይችላል። 
 

ለየክስ መልሶች፣ ለአቤቱታዎች እና ለአዲስ ጉዳዮች ማመልከቻ ሁሉም ክፍሎች እና የቤተሰብ 
ፍርድ ቤቱ በርቀት ሁኔታ ውስጥ ይከፈታሉ። ኤሌክትሮኒክ ማመልከቻ ይቀጥላል። ለዝርዝር መረጃ 
የጸሀፊው ጽ/ቤቶችን የርቀት ክወናዎች ማስታወቂያዎችን ይመልከቱ። 
http://www.dccourts.gov/coronavirus 
 

በህግ ሲፈቀድ፣ ሲጠየቅ የሕዝቡ አባላት በቀጥታ የርቀት ችሎትን ስለመስማት ሂደቱ መረጃ 
የሚሰጠውን የፍርድ ቤቱን ቢሮ ጸሀፊ በመገናኘት የርቀት ችሎቶችን በተመሳሳይ ሰዐት ማግኘት ይችላሉ። 
 

ፍርድ ቤቱ ሁኔታዎች በሚያስገድዱት መሠረት ተጨማሪ ማስተካከያዎችን ያደርጋል። 
 

ፍርድ ቤቱ በሚከተሉት ሁኔታዎች ወስጥ በዋነኝነት በርቀት ይሰራል፡ 
 
 
 
ሲቪል ክፍል 
 
 

በፍርድ ቤቱ በሌላ መንገድ ካልታዘዘ በስተቀር በደንቦች (ህገ-ገደቦችን ጨምሮ)፣ የፍርድ ቤት 
ህጎች፣ እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ያለዚያ በአስቸኳይ ጊዜው ወቅት ጊዜያቸው የሚያበቁ ቋሚ እና 
ሌሎች ትዕዛዛት ውስጥ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች በአስቸኳይ ጊዜ ወቅት ታግደዋል፣ 
ተገፍተዋል እና ተራዝመዋል፤ ከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፍትሀ ብሄር ሕግ ደንብ 12-1 ስር ካለ 
ማንኛውም ሲቪል 1 ወይም 2 ጉዳይ በስተቀር፣ አንድን አቤቱታ በተመለከተ ማንኛውንም ምላሽ 
ወይም መልስ የማስገቢያ ጊዜው ላይ ማንኛውም እገዳ፣ መግፋት ወይም ማረዘም ከመጋቢት 18 ቀን 
2020 በፊት ለኤሌክትሮኒክ ፍይል ማስገባት የተመዘገቡ ሁሉንም የህግ አማካሪ በተመለከተ በግንቦት 
15 ቀን 2020 ያልቃል። 
 

የሲቪል ክፍሉ እንደሚከተለው ይሰራል፡ 
 

• ዳኞች እና የስራ ክፍል ሰራተኞች በርቀት መስራታቸውን ይቀጥላሉ። ዳኞች በሣምንት 
አምስት ቀናት በሦስት ምናባዊ የፍርድ ቤት ችሎቶች ውስጥ በድንገተኛና አስቸኳይ ጉዳዮች 
ላይ የስልክ ችሎቶች ያካሄዳሉ። 

 
 

• ማንኛውም ድንገተኛ አቤቱታ በኤሌክትሮኒክ ፋይል ማስገባት እና ወደ 
Civilefilings@dcsc.gov ኢሜይል መደረግ አለበት። 
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• ተጨማሪ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ድረስ ክፍሉ የፍርድ ሸንጎ ያለቻእም የሌላቸውም ችሎቶችን 
አያደርግም። 

 
 

• በየህግ አማካሪ እና የወገኖች መገኘት መቻል ላይ በመመስረት የሲቪል ክፍሉ የሲቪል 1 እና 
2 ን ጨምሮ ተጨማሪ ጉዳዮች የስልክ ችሎቶች ለማካሄድ ተጨማሪ ምናባዊ የፍርድ ቤቶችን 
ይጠቀማል። 

 
 

• በሕግ እስከሚጠየቀው ድረስ ሁሉም ማስለቀቂያዎች፣ የንብረት መዉረስ ሂደቶች እና የዕዳ 
መሰብሰብ ሂደቶች እንደ ሕግ እንዲዘገዩ ተደርገዋል። 

 
 

• ወደ ፍርድ ቤቱ መዝገብ ቤት ውስጥ ክፍያዎችን ለማከናወን በመከላከያ ትእዛዝ ስር 
የማንኛውም ተከራይ ማንኛውም ግዴታ የፍርድ ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ እስከሚያበቃ ድረስ 
ወይም የጸሀፊው ጽ/ቤት ክፍያዎችን መቀበል እስከሚችልበት ጊዜ ድረስ ከሁለቱ ቀድሞ 
በመጣው ተራዝሟል። ተከራዮች እነዚህን ክፍያዎች በቀጥታ ለባለንብረቶች መስጠት 
አለባቸው እና የአንድ ባለንብረት የቀጥታ ክፍያን መቀበል የባለንብረቱ ድርጊቱን የመከሰስ 
አቅም አያዳክምም። የፍርድ ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ ካለቀ በኋላ አንድ ባለንብረት የመከላከያ 
ትእዛዝ መጣስ ማዕቀብን ከፈለገ ፍርድ ቤቱ ከሌሎች ጠቃሚ ሁኔታዎች በተጨማሪ 
ከማህበረሰብ የጤና አስቸኳይ ጊዜ ጋር የተገናኙ አጣዳፊ ሁኔታዎችን ከግምት ወስጥ 
ያስገባል። 

 
 
 
የወንጀል ክፍል 
 
 

በደንቦች፣ የፍርድ ቤት ህጎች፣ እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ያለዚያ ጊዜያቸው የሚያበቁ ቋሚ እና 
ሌሎች ትዕዛዛት ውስጥ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች የፍርድ ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ 
እየተጠባበቁ በወቅቱ ታግደዋል፣ ተገፍተዋል እና ተራዝመዋል። ይህም በህግ 5.1 እና በዲሲ ኮድ § 23-
1322(ሀ) እና (ለ) ላይ የተመሰረቱ የመጀመሪያ የፍርድ ችሎቶች የጊዜ ሰሌዳዎችን እንዲሁም በዲሲ ኮድ 
§§ 23-102፣ 23-1322(ሸ) እና 24-801 ላይ የተመሠረቱ ቀነ-ገደቦችን ጨምሮ የክስ ማቅረቢያ ቀነ-
ገደቦች እና የችሎት ቀነ-ገደቦች ሲያካትት ነገር ግን በነዚህ አይገደብም። 
 

የሚከተለው ቀደም ሲል የወጡ ትዕዛዞች ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ድረስ 
ተራዝመዋል፡ 
 
 

• መጋቢት 16 ቀን 2020 ተጨማሪ ግለሰቦችን በመጥሪያ ለመልቀቅ ወሳኔ መስጠትን 
ለሕግ አስከባሪ የሚሰጥ ትዕዛዝ። 
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• መጋቢት 21 ቀን 2020 በተወሰነ ምድብ የቀላል ወንጀል የፍርድ ቤት እስር ማዘዣዎች 
በቁጥጥር ስር ለዋሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር በማዋላ ፈንታ የመጥሪያ መልቀቂያ 
እንዲሰጡ ለሕግ አስከባሪ ስልጣን የሚሰጥ ትእዛዝ።   

• መጋቢት 27 ቀን 2020 የቅዳሜ እና የእሁድ የእስር ቅጣቶችን የሚያግድ ትዕዛዝ።  
• ሚያዝያ 1 ቀን 2020 ለተራዘመ ክስ እና የቅጣት ውሳኔ ስምምነቶች እና የአመክሮ ውሎች 
የማብቂያ ቀኖችን ሁኔታ የሚያብራራ ትዕዛዝ። 

 
የወንጀለኛ ክፍሉ እንደሚከተለው ይሰራል፡ 

 
 

• የወንጀለኛ ክፍሉ ከፍርድ ቤት ክፍል C10 በስተቀር ከማዕከላዊው የእስር ክፍሎች ብሎክ፣ 
ከዲሲው ወህኒ ቤት፣ ከቅድስት ኤልሳቤጥ ሆስፒታል እና ከማህበረሰቡ በስልክ ወይም 
በቪዲዮ ኮንፍረንስ ችሎቶችን በማድረግ በርቀት መስራቱን ይቀጥላል። 

 
 

• ለማስረጃ ላልሆኑ ጉዳዮች በተከሳሹ ፈቃደኝነት ጠበቆች እና ተከሳሾች በስልክ ወይም 
በቪዲዮ ኮንፍረንስ ይቀርባሉ። 

 
 

• ተጨማሪ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ድረስ የወንጀለኛ ክፍሉ የፍርድ ሸንጎ ያላቸው ወይም 
የሌላቸው ችሎቶችን አያደርግም። 

 
 

• በቁጥጥር ስር የዋለ የመጀመሪያ ችሎቶች እና ወሳኔዎች በመከላከያ የህግ አማካሪ ጥያቄ 
እና የዩናይትድ ስቴትስ  
አቃቤ ህግ ጽ/ቤት ወይም የጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ ጽ/ቤት ስምምነት ሊቀጥሉ ይችላሉ፣ ይህም 
ስምምነት ያለምክንያት መከልከል የለበትም፤ ምስክሮች እና ተጠቂዎችም በርቀት ይቀርባሉ። 

 
 

• ስድስት የፍርድ ቤት ክፍሎች በርቀት የሚሰሩ እና በዋነኝነት ለሚከተሉት ተግባራት 
የሚመደቡ ይሆናሉ፡ 

 
 

o C-10- ወደ ፍርድ ቤት ማቅረቦች፣ ማቅረቢያዎች፣ የፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ 
ማስመለሻዎች፣ ከሌላ ግዛት ይዞ ማምጣት፣ ቅድመ ችሎት እና የአመክሮ 
የምክንያት ማሳያ ችሎቶች። 

 
o 115- የድንገተኛ እስር ክለሳ አቤቱታዎች፣ የስደተኞች እና በቁጥጥር ስር የማዋል 
ማዘዣዎች። 

 

o 317- የአእምሮ ምልከታ እና አከራካሪ የብቃት ችሎቶች። 
 

o 210- በቁጥጥር ስር የዋለ የመጀመሪያ ችሎቶች። 
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o 213- ማወራረዶችን፣ የመጀመሪያ ችሎቶች መቅረቶች፣ ወሳኔዎችን፣ ወዘተ 
ጨምሮ በቁጥጥር ስራ የዋለ ተጨባጭ ለማስረጃ ላልሆኑ ጉዳዮች። 

 
 

o 111- የተራዘመ ክስ ወይም ወሳኔ መስጠት ስምምነቶች መግባት ወይም መጠናቀቅ፣ 
ማወራደዶችን እና ውሳኔዎችን ጨምሮ በቁጥጥር ስራ ያልዋለ ተጨባጭ ለማስረጃ 
ላልሆኑ ጉዳዮች። 

 
 

• ዳኞች ርዝመታቸው ከአንድ ቀን እንዳይበልጡ በጉዳይ በጉዳይ መሰረት በአቅም ላይ 
በመወሰን ችሎቶችን መርሀግብር የማስያዝ ችሎታ ይኖራቸዋል። 

 
 

• ከሰኔ 19 ቀን 2020 በፊት የታቀዱ ሁሉም የሁኔታ ችሎቶች (ከ C-10 የወጡ በቁጥጥር ስር 
የዋሉ የሁኔታ ችሎቶች በስተቀር)፣ ችሎቶች፣ (የፍርድ ሸንጎ ያላቸው እና  የሌላቸው፣ በቁጥጥር 
ስር የዋሉ እና ያልዋሉ) እና በቁጥጥር ስር ያልዋሉ የመጀመሪያ ችሎቶች አዲስ የችሎት ቀን 
ሊወሰንበት ወደ ሚችልበት ወደፊት የሁኔታ ቀን ይራዘማሉ። የአመክሮ የመንስኤ ማሳያ 
ችሎቶች ወደ የወደፊት ቀን ይቀጥላሉ፤ AVR ፋይል መደረጉ የአመክሮውን የማብቂያ ጊዜ 
ይገፋዋል። ወገኖቹ ቀደም ባለ ቀን ላይ ችሎቱ እንዲቀጥል እና ሁሉም ወገኖች በርቀት መቅረብ 
እንደሚችሉ እስካልጠየቁ ድረስ የፍርድ ችሎት ለወደፊት የፍርድ ቀን ይቀጠላል። 

 
 
 
የቤት ውስጥ ጥቃት ክፍል 
 
 

በደንቦች፣ የፍርድ ቤት ህጎች፣ እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ያለዚያ ጊዜያቸው የሚያበቁ ቋሚ እና 
ሌሎች ትዕዛዛት ውስጥ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች የፍርድ ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ 
እየተጠባበቁ በወቅቱ ታግደዋል፣ ተገፍተዋል እና ተራዝመዋል። 
 

የቤት ውስጥ ጥቃት ክፍል እንደሚከተለው ይሰራል፡ 
 

• የቤት ውስጥ ጥቃት ክፍል የጸሀፊ ጽ/ቤት ከ 8:30AM እስከ 5PM ከሰኞ እስከ አርብ 
በርቀት ይገኛል። 

 
 

• ሁሉም ዳኞች እና የፍርድ ቤት ክፍል ሰራተኞች በርቀት መስራት ይቀጥላሉ። በ DVD የርቀት 
የፍርድ ቤት ክፍሎች ወስጥ ለሚደረግ ችሎት ወገኖች በስልክ ወይም በቪድዮ ኮንፍረንስ 
ይቀርባሉ። 
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• DVM እና CCC ጉዳዮች ውስጥ ያሉ ወገኖች በ CaseFileXpress በኩል 
በኤሌክትሮኒክ መንገድ ፋይል ማስገባት መቀጠል ይገባቸዋል። የሲቪል የፋይል 
ማስገባቶች በ www.probono.net/dccourts በኩል መረከብ ወይም ኢሜል በ 
DomesticViolenceManagement@dcsc.govመደረግ ይችላሉ። 

 
 
 
የወንጀል ጉዳዮች - የቤት ውስጥ ጥቃት ቀላል ወንጀል (DVM) እና የወንጀል ንቀት (CCC) 
 
 
 

• ተጨማሪ ትእዛዝ እስከሚሰጥ ድረስ የቤት ውስጥ ጥቃት ክፍሉ የፍርድ ሸንጎ የሌላቸው 
ችሎቶችን አያደርግም። 

 
 

• ሁሉም የ DVM መጥሪያዎች በፍርድ ቤት ክፍል C10 ውስጥ መሰማታቸውን ይቀጥላሉ። 
እስከ ሰኔ 19 ቀን 2020 ድረስ መርሃ ግብር የተያዘላቸው የ CCC መጥሪያዎች ይቀጥላሉ። 

 
 

• የሁኔታዎች ችሎቶች፣ የለውጥ ጉዳዮች፣ የመንስኤ ማሳያ ችሎቶችን፣ የፍርድ ችሎቶች 
እና የፍርድ ውሳኔዎች ጨምሮ ነገር ግን በነዚህ ሳይገደብ እስከ ሰኔ 19 ቀን 2020 ድረስ 
መርሐግብር የተያዘላቸው ሁሉም ሌላ የ DVM ችሎቶች በአለቃው ዳኛ ከተሰጠው 
የጊዜ ሰሌዳ ጋር በሚጣጣም መልኩ ይቀጠላሉ። 

 
 

• መጥሪያዎችን፣ ድንገተኛ የእስር ክለሳ አቤቱታዎችን፣ የሁኔታ ችሎቶችን እና የአመክሮ 
መንስኤ ማሳያ ችሎቶችን ጨምሮ አንድ ተከሳሽ በ DVM ወይም በ CCC ጉዳይ በተያዘበት 
ችሎት በተከሳሹ ጥያቄ እና በመንግስት ስምምነት በሩቅ የ DVD ፍርድ ቤት ክፍል ወስጥ 
ይሰማል። 

 
 

• ዳኞች ጉዳይ በጉዳይ መሰረት በአቅም ላይ በመወሰን ችሎቶችን መርሀግብር የማስያዝ ችሎታ 
ይኖራቸዋል። 

 
 
የሲቪል ጥበቃ ትዕዛዝ ጉዳዮች (CPOs) 
 
 

• ለጊዜያዊ ጥበቃ ትዕዛዞች ጥያቄዎች በርቀት መሰማታቸውን ይቀጥላሉ። 
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• ሁሉም አሁን ያሉት የ TPO ማብቂያ ቀናት በሚመራው ዳኛ ከተሰጠው የመርሐግብር ትዕዛዝ 
ጋር በተጣጣመ መልኩ ወደ ወደፊት ቀኑ እንዲራዘም ይደረጋል። 

 
 

• በሌላ መልኩ በፍርድ ቤት ካልታዘዘ በስተቀር ሁሉም አሁን ያሉት የ CPO ማብቂያ ቀናት 
እስከ ሰኔ 19 እንዲራዘም ይደረጋል። ከሰኔ 19 ቀን 2020 በፊት የሚያበቁ የነበሩ ሁሉም 
አሁን ያሉ CPOs ከሰኔ 19 ቀን 2020 በፊት የማራዘሚያ አቤቱታ ፋይል ካልገባ በስተቀር 
በዚያ ቀን ያበቃል። 

 
 

• የ CPO ችሎት እና ከ CPO ጋር የተዛመደ ችሎት በሚመራው ዳኛ ከተሰጠው የመርሐግብር 
ትዕዛዝ ጋር በተጣጣመ መልኩ ወደ የወደፊት ቀን ይቀጠላል። 

 
በጣም አደገኛ ስጋት የጥበቃ ትዕዛዞች (ERPOs) 
 

• ለ Ex Parte እና ለመጨረሻ ERPOS ጥያቄዎች ይገኛሉ እና ፋይሎቹን ኢሜል ወደ 
DomesticViolenceManagement@dcsc.gov በማድረግ መስራት ይቻላል። 
አቤቱታውን ከዲሲ ፍርድ ቤቶች ድህረገጽ ማግኘት ይቻላል። የተመደበው ዳኛ ጉዳዩን በ 
WebEx ቪዲዮ ኮንፍረስ በኩል ይሰማል።  

 
 
 
 
የቤተሰብ ፍርድ ቤት 
 
 

በደንቦች፣ የፍርድ ቤት ህጎች፣ እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ያለዚያ ጊዜያቸው የሚያበቁ ቋሚ እና 
ሌሎች ትዕዛዛት ውስጥ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች የፍርድ ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ እየተጠባበቁ 
በወቅቱ ታግደዋል፣ ተገፍተዋል እና ተራዝመዋል፣ ከሚከተሉ በስተቀር፡ 
 
 

የመበደል እና ችላ የማለት ጉዳዮች፡ የህግ አማካሪ እና ወገኖች በተመደበው ዳኛ በሌላ መንገድ 
ካልተመሩ በስተቀር አቤቱታዎች እና ተቃውሞዎችን ፋይል ማድረግን ጨምሮ 
የሚመለከታቸው የሥርዓት ደንቦችን ያከብራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የጉዲፈቻ አቤቱታዎች ገና 
ከሩቅ ፋይል ማደረግ አልተቻለም፣ ነገር ግን በጉዲፈቻ ጉዳዮች ውስጥ ያሉ ሌሎች አቤቱታዎች 
ሁሉ በኢ-ፋይል/CaseFileXpress በኩል በርቀት ፋይል ሊደረጉ ይችላሉ። 

 
 

የቤት ውስጥ ግኙነቶች ጉዳዮች፡ የህግ አማካሪ እና ወገኖች በተመደበው ዳኛ በሌላ መንገድ 
ካልተመሩ በስተቀር አቤቱታዎች እና ተቃውሞዎችን ፋይል ማድረግን ጨምሮ የሚመለከታቸው 
የሥርዓት ደንቦችን ያከብራሉ ተብሎ ይጠበቃል። መጋቢት 20 ቀን 2020 ላይ ወይም ከዚያ በኋላ 
በተሰጡ ትዕዛዞች ውስጥ ሁሉም ቀነ-ገደቦች ይቆማሉ። ከመጋቢት 20 ቀን 2020 በፊት በተሰጡ 
ትዕዛዞች ውስጥ ሁሉም ቀነ-ገደቦች በ90 ቀናት ተራዝመዋል። 
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ግለሰቦች ማህበራዊ መራራቅን እና ለመስጠት “ትጋት የተሞላበት ጥረቶችን” ለማክበር የማይችሉ 
እንደመሆናቸው (በግል ወይም የተረጋገጠ ፖስታ ለማግኘት ወደ ፖስታ ቤቱ በመሄድ) በፅሁፍ 
መልእክት ወይም በኢሜል በኩል በኤሌክትሮኒክ አገልግሎት መላክ በደንብ 4(c)(3)(B) መሰረት 
ያለ ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ትእዛዝ ይፈቀዳል። መሰጠቱ ለተመደበው ዳኛ እርካታ መረጋገጥ አለበት። 

 
 

የአእምሮ ማጎልመሻ ጉዳዮች፡ የመልስ ሰጪዎች የህግ አማካሪ በአስተዳደራዊ ትዕዛዝ ቁጥር 00-
06 መሠረት የዘመነ የሁኔታ ሪፖርቶችን ፋይል ማድረግ መቀጠል አለባቸው እና እስከሚቻለው 
ድረስ ለፈቃደኝነት ቁርጠኝነት እና ተተኪ ወሳኔ አድራጊ ሪፖርቶች መረጃ ያለው ስምምነት ላይ 
የመልስ ሰጪዎችን ሪፖርቶች ፋይል ማድረግ አለባቸው። ወገኖች አንድ ልዩ ዘገባ ወይም የተለየ 
ሰነድ ፋይል ለማድረግ ማንኛውንም ነባር ትእዛዝ ማክበር አለባቸው። ወገኖች (ሀ) ተሳታፊዎችን 
ስብሰባዎችን እንዲሰበስቡ የሚጠይቁ ወይም (ለ) ወረርሽኙ ተከትሎ እስከተቻለው ድረስ የተለዩ 
አገልግሎቶችን ወይም ድጋፎችን እንዲያቀርብ የአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶች ዲፓርትመንት 
የሚጠይቁ ማንኛውም ነባር ትዕዛዝ ማክበር አለባቸው። 

 
የቤተሰብ ፍርድ ቤት የሚከተሉትን የርቀት ችሎቶች ዓይነቶች እያከናወነ ነው፡ 

 
መበደል እና ችላ ማለት፡ 

 

• ችላ የማለት የመጀመሪያ ችሎቶች 
• ድንገተኛ ችሎቶች 
• የባህሪ ለውጥ ችሎቶች 
• ወገኖቹ በውጤቱ የሚስማሙበት ማንኛውም ችሎቶች  
• አስፈልጊ ሲሆን ቅድመ ችሎት እና የሁኔታ ችሎቶች  
• የተገደቡ የፍርድ ችሎቶች፣ Ta.L. ችሎቶች ጨምሮ ማንኛውም አይነት  የአንድ ቀን የፍርድ 
ችሎቶች እና አንድ ቀን ወይም ከዚያ በታች የሚቆዩ የጉድፈቻ እና የአሳዳጊነት የፍርድ 
ችሎቶች። 

 
የቤት ውስጥ ግንኙነቶች፡ 

 
 

• ወገኖቹ ጉዳዪን አካላት የሚወክሉበት ፍቺዎች፣ መለያየቶች፣ አሳዳጊነት፣ የልጅ 
ድጋፍ የማያከራክር ወይም የተፈታ ነው።  

• የቤት ውስጥ ግንኙነቶች የተመሳሳይ ቀን የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች።  
• የተመሳሳይ ቀን አስቸኳይ ችሎት የተከለከለበት ነገር ግን ፍርድ ቤቱ አቤቱታውን ፈጣን በሆነ 
መሰረት መስማት አስፈላጊም የሚቻላም እንደሆነ የደመደመበት የማሳደግ ሀላፊነትን ለማሻሻል 
ወይም ለአለማክበር አስቸኳይ አቤቱታዎች። 
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• እንደ የግኝት ጉዳዮች ወይም ሌሎች ጉዳዮች መፍታት ያሉ፣ በርቀት ችሎት ጊዜ የመፍታት 
አቅም ያላቸው ወይም ለፍትህ ፍላጎት አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የግል ውሳኔ ጉዳዮች። 

 
የታዳጊዎች ወንጀል፣ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እና የግል ጉዲፈቻዎች፡ 

 
 

በደንቦች፣ የፍርድ ቤት ህጎች፣ እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ያለዚያ ጊዜያቸው የሚያበቁ ቋሚ እና 
ሌሎች ትዕዛዛት ውስጥ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች የፍርድ ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ 
እየተጠባበቁ በወቅቱ ታግደዋል፣ ተገፍተዋል እና ተራዝመዋል። ይህ ትእዛዝ ቢኖርም የቤተሰብ ፍርድ 
ቤቱ የሚከተሉትን ችሎቶች ያደርጋል፡ 
 

• ሊሆን የሚችል የመንስኤ ችሎቶችን ጨምሮ የታዳጊዎች የመጀመሪያ ችሎቶች።  
• ችሎት ማድረግ ጉዳዩን ለመፍታት ይጠቅማል ወይም በአንድ ታዳጊ የእስር ደረጃ ላይ ለውጥ 
ያስከትላል በሚል የዳኛው የውሳኔ ሀሳብ ላይ የተመሰረቱ ማንኛውም ሌሎች ችሎቶች (ለምሳሌ 
የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች፣ የሁኔታ ችሎቶች፣ የልዩነት ችሎቶች)፤ ይህ HOPE እና የታዳጊዎች 
የባህሪ ልዩነት ፕሮግራም (JPDP) ፍርድ ቤቶች ላይ ይሠራል። 

 
• ወገኖች በርቀት ሂደቱ ከተስማሙ የሚቻል ሲሆን በቁጥጥር ስር ያሉ ታዳጊዎች የፍርድ 
ችሎቶች።  

• የግል ጉድፈቻ የሚቻል ሲሆን። 
 
የአእምሮ ጤና፡ 

 

• የአእምሮ ጤና ሊሆን የሚችሉ የመንስኤ ችሎቶች። 
• የአእምሮ ጤና ኮሚሽን ችሎቶች።  
• የስረዛ ችሎቶች፣ የሁኔታ ችሎቶች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች፣ እና የሚቻል 
ሲሆን እና ሁሉም ወገኖች በ WebEx በኩል መቅረብ የሚችሉበት የፍርድ ችሎቶች። 

 
የአእምሮ ማጎልመሻ፡ 

 
 

• ሁሉም ወገኖች በ WebEx በኩል ፍርድ ቤቱን ማግኘት ሲችሉ የአእምሮ ማጎልመሻ 
ግምገማ እና የአስቸኳይ ጊዜ ችሎቶች። 

 
የስም ለውጦች፡ 

 

• ሲታወቅ አከራካሪ ያልሆኑ ጥያቄዎች። 
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• የአስቸኳይ ጊዜ ጥያቄዎች። 

የወላጅነት እና የድጋፍ ጉዳዮች፡ 
 

• አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ጉዳዮች እና ሲቻል በወረቀት ላይ ያሉትን ደግሞ መፍታት።  
• የ DNA ምርመራ በአሁኑ ጊዜ አይገኝም። 

 
ጋብቻዎች፡ 

 
 

• ጋብቻዎች ቀጥለዋል እና በ WebEx በኩል እየተካሄዱ ይገኛሉ። ለጋብቻ ፈቃድ 
ለማመልከት የሚፈልጉ ወገኖች እባክዎ ይጎብኙ፡ 
https://www.dccourts.gov/form/marriage-application 

 
ሌላ ጠቃሚ መረጃ፡ 

 
• በቤተሰብ ፍርድ ቤት ውስጥ አዲስ የቤት ወስጥ ግንኙነት ቅሬታዎችን ወይም   
አቤቱታዎችን የማቅረብ ሂደት በፍርድ ቤቱ ድህረገጽ ላይ በዝርዝር ተቀምጧል፡ 
https://www.dccourts.gov/sites/default/files/DRB-Case-
Initiation-Instructions-for-filers.pdf ይመልከቱ። 

 
 

• የራስ አገዝ ማእከሉ (202-879-0096) መረጃ ለመስጠት እና ወገኖችን በቤተሰብ ፍርድ 
ቤት ጉዳዮች (ፍቺ፣ ልጅ ማሳደግ፣ በልጅ ድጋፍ ወዘተ) ውስጥ ሰነዶችን ፋይል 
እንዲያደርጉ ለመርዳት በርቀት እየሰራ ነው። 

 
 

• ፍርድ ቤቱ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ጥሪዎችን ይልካል ለፋይል አድራጊው ኢሜይል 
ያደርጋቸዋል። 

 
 

• የቤት ውስጥ ግንኙነቶች የመጀመሪያ ችሎቶች ፋይል በተደረገብት ሰዐት መርሐግብር 
አይያዝላቸውም፤ ምላሽ ሰጭ አቤቱታ ፋይል ከተደረገ ወይም የአገልግሎት ማረጋገጫ 
ፋይል ከተደረገ እና የፍርድ ቤት ስራዎችን ሁኔታ እንደሚቻለው ከተሰጠ በኋላ 
መርሀግበር ይያዝላቸዋል። 

 
 

• በክትትል ስር ያለው ጉብኝት ማዕከል የቅበላ ቃለምልልሶችን እና ክትትል 
የሚደረግባቸውን ጉብኝቶችን በርቀት እያደረገ ነው። 
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• መልቲ-ዶር ሽምግልና እና ለሽምግልና ቅበላ በቪዲዮ ኮንፍረንስ ወይም በስልክ በኩል 
በርቀት ሽምግልና ውስጥ መሳተፍ ለሚችሉ ወገኖች ይገኛል። 

 
 
 
 
የኑዛዜ እና የቀረጥ ክፍል 
 
 

በደንቦች፣ የፍርድ ቤት ህጎች፣ እና በፍርድ ቤቱ የተሰጡ ያለዚያ ጊዜያቸው የሚያበቁ ቋሚ እና 
ሌሎች ትዕዛዛት ውስጥ ሁሉም የቀነ-ገደቦች እና የጊዜ ገደቦች የፍርድ ቤቱን ተጨማሪ ትእዛዝ 
እየተጠባበቁ በወቅቱ ታግደዋል፣ ተገፍተዋል እና ተራዝመዋል። 
 

የኑዛዜ እና የቀረጥ ክፍሉ እንደሚከተለው ይሰራል፡ 
 

• ዳኞች የሚከተሉትን ጉዳዮች በርቀት በ WebEx በኩል ይሰማሉ፡ 
 
 

• 21-ቀን የአስቸኳይ ጊዜ ጠባቂዎች—በኢሜይል (ጠበቃዎች እና እራሳቸውን 
በሚወክሉ ፋይል አድራጊዎች) እና በስልክ (እራሳቸውን በሚወክሉ ፋይል አድራጊዎች 
ብቻ) ፋይል የሚደረግ 

 
 

• 90-ቀን የጤና-ጥበቃ ጠባቂዎች—በኢሜይል (ጠበቃዎች እና እራሳቸውን በሚወክሉ 
ፋይል አድራጊዎች) እና በስልክ (እራሳቸውን በሚወክሉ ፋይል አድራጊዎች ብቻ) 
ፋይል የሚደረግ 

 
 

• ለጠቅላላ ሂደቶች አቤቱታዎች (የጠባቂነት እና የተንከባካቢነት አቤቱታዎች)—በኢሜል 
(ጠበቃዎች እና እራሳቸውን የሚወክሉ ፋይል አድራጊዎች)፤ እና በፖስታ (ጠበቃዎች እና 
እራሳቸውን የሚወክሉ ፋይል አድራጊዎች) 

 
• ለጠቅላላ ሂደቶች አቤቱታዎች በሚከተለው ቅደም ተከተል ይደረጋሉ፡ 

 
 

o ቡድን l - ዳኞች ቀደም ሲል በመጋቢት 19 ቀን 2020 እና በግንቦት 15 ቀን 2020 
መካከል ለመሰማት የታቀዱ ጉዳዮችን ድጋሚ መርሀግብር ያስይዛሉ።  

o ቡድን ll - ዳኞች በመጋቢት 19 ቀን 2020 እና በግንቦት 15 ቀን 2020 
መካከል በፖስታ የተላኩ ወይም ፋይል የተደረጉ አቤቱታዎች ላይ ለችሎቶች 
መርሀግብር ያስይዛሉ። 

 
• ለጠቅላላ ሂደቶች አቤቱታዎች ላይ ችሎቶች የሚደረጉበት ሂደት፡ 

o የኑዛዜ ዳኞች ሁሉት የፍርድ ቤት ክፍሎች በርቀት ማግኘት ይኖራቸዋል። 
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o የዳኛው የቀጠሮ ትዕዛዝ የችሎቱን ቀን እና ሰዓት የሚያካትት ሲሆን  
 የ WebEx መመሪያዎች ለወገኖች እና ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ይሰጣል። 

o ወገኖች የታቀደው ትዕዛዝ እና የጦር መሳሪያዎች ክልከላ በኢሜይል መላክ አለባቸው 
 

o የቋሚ ክፍያዎች ቫውቸሮች ለርቀት ችሎቶች አይገኙም። 
 
 
 
የዋና ኦዲተሩ ጽ/ቤት 
 
 

በዋና ኦዲተሩ ጽ/ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉም ችሎቶች ተሰርዘው እናም ወገኖች መቅረብ 
የለባቸውም። ወገኖች ሰነዶችን እንዲያመጡ የሚያዙ ሁሉም የተሰጡ ትዕዛዞች ይቀጥላሉ። ሁሉም 
ሰራተኞች በርቀት እየሰሩ ነው። 
 
 

ጽህፈት ቤቱ ከዚህ ቀደም መርሃግብር የተያዘላቸውን ችሎቶች ሁሉ እንደገና መርሀግብር 
የሚያስይዙ፣ በአዳዲስ ጉዳዮች ላይ መርሀግብር የሚያስይዙ እና ሰነዶችን ለማቅረብ አዲስ ቀኖችን 
የሚያስቀምጡ የተለዩ ትዕዛዞችን ያወጣል። 
 
 

ወገኖች በ Auditor.Master@dcsc.gov ኢሜይል በማድረግ ወይም 202-626-3280 ላይ 
በመደወል ጽ/ቤቱን መድረስ ይችላሉ። 
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