SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA (የዲሲ መደበኛ ፍርድ ቤት)
የቤተሰብ ችሎት
የቤት ውስጥ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ
የባለቤትዎን ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ
የመንገድ አድራሻ

_______DRB ___________

ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕ ኮድ

ተያያዥ ጉዳዮች:
ከሳሽ፣

v.
ስምዎን በትልልቅ ፊደል ይጻፉ
የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕ ኮድ

 ተለዋጭ አድራሻ: ወከባ ወይም ጉዳት ሊደርስብኝ ይችላል
ብለው በመፍራት የሌላ ሰው አድራሻ ከጻፉ ሳጥኑ ላይ ምልክት
ያድርጉ::

ተከሳሽ::
ከፍቺ አቤቱታውጋር በመስማማት የቀረበ መልስ

Consent Answer to Complaint for Absolute Divorce

እኔ፣ _______________________________ ፣ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ከሳሽ ነኝ እና የሚከተለውን እገልጻለሁ:
ስምዎን በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

1.

በፍቺ አቤቱታው እና በአባሪ ሰነዶቹ ላይ ባለቤቴ ከሰጠው መግለጫዎች ሁሉ ጋር እስማማለሁ::

2.

በተጨማሪ ይህ ፍርድ ቤት መወሰን ያለበት አከራካሪ ጉዳዮች እንደሌሉ እገልጻለሁ::

3.

አከራካሪ ያልሆነ የፍቺ ችሎት ቀጠሮ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያዝ ፍርድ ቤቱን እጠይቃለሁ::

የዲሲ ጠበቆች ማህበር ነጻ አገልግሎት ማእከል (DC Bar Pro Bono Center) (የተከለሰ10/2016)
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4.  ባለቤቴን ሳገባ ስሜን ቀይሬያለሁ እና አሁን ወደ ትውልድ ስሜ ወይም ከጋብቻዬ በፊት ስጠቀመው ወደነበረው
ሌላ ህጋዊ ስም መመለስ እፈልጋለሁ:: ይህን የምጠይቀው ህገወጥ ለሆነ ምክንያት ወይም ለማጭበርበር አይደለም::
እንዲመለስልኝ የምፈልገው የቀድሞ ስም:
_____________________________________________________________________________
ፍርድ ቤቱ እንዲመልስልዎት የሚፈልጉትን የቀድሞ ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

ፍርድ ቤቱ እንዲወስንልኝ የምጠይቃቸው ነገሮች

ፍርድ ቤቱን በአክብሮት እጠይቃለሁ : [ምርጫዎችዎ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ከሳሽ ያቀረበውን የፍቺ አቤቱታ እንዲያጸድቅ::
 ወደ ቀድሞ ስሜ እንዲመልሰኝ::
በተጨማሪ ፍርድ ቤቱ ተመጣጣኝ እና ተገቢ ነው ብሎ የሚገምተውን ማንኛውም ሌላ ነገር እንዲወስንልኝ እጠይቃለሁ::
[አንዱን ይምረጡ]
 በዲሲ ውስጥም ሆነ በማንኛውም ሌላ ግዛት ውስጥ ከዚህ አቤቱታ ወይም ርእሰ ጉዳይ ጋር አንድ አይነት የሆነ ማንኛውም
የፍርድ ሂደት እንዳለ አላውቅም::
 በዲሲ ውስጥም ሆነ በማንኛውም ሌላ ግዛት ውስጥ ከዚህ አቤቱታ ወይም ርእሰ ጉዳይ ጋር አንድ አይነት የሆነ ማንኛውም
የፍርድ ሂደት እንዳለ አውቃለሁ፣ በዚህ አቤቱታ ውስጥ የመጀመሪያው ገጽ ላይ እንደተዘረዘረው (“ተያያዥ ጉዳዮች”)::

የዲሲ ጠበቆች ማህበር ነጻ አገልግሎት ማእከል (DC Bar Pro Bono Center) (የተከለሰ10/2016)
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ሀሰተኛ መግለጫ መስጠት በወንጀል እንደሚያስቀጣ ተረድቼ ከዚህ በላይ ከፍቺ አቤቱታው ጋር በመስማማት የቀረበውን መልስ
ማንበቤን እና እዚያ ውስጥ የተካተቱት የእውነታ አረፍተ ነገሮች እኔ እስከማውቀው፣ ባለኝ መረጃ እና እምነት መሰረት እውነት
መሆናቸውን በቃለ መሃላ አረጋግጣለሁ::

በአክብሮት የቀረበ፣
ስምዎን ይፈርሙ

ቀን (ወር/ቀን/አመት)

የመንገድ አድራሻ

ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕ ኮድ

የስልክ ቁጥር

_____________________________________________
ኢሜይል

 ተለዋጭ አድራሻ: ወከባ ወይም ጉዳት ሊደርስብኝ ይችላል ብለው
በመፍራት የሌላ ሰው አድራሻ ከጻፉ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ::

Translated by JTG, inc. 05/2017
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