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የባለቤትዎን ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ
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የመንገድ አድራሻ

_________________________________
ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕ ኮድ

_______DRB ___________
ከሳሽ፣

v.

ተያያዥ ጉዳዮች:
__________________________

_________________________________
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__________________________

_________________________________
የመንገድ አድራሻ

_________________________________
ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕ ኮድ

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

መልስ ሰጪ፡

ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ አቤቱታ
ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ

ጉዳዩ ከልጅ ድጋፍ ጋር የተያያዘ ነው  አዎ  አይደለም
እኔ፣ _______________________________፣በዚህ ጉዳይ ውስጥ መልስ ሰጪ ነኝ::
ስምዎን በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

1.

ይህ ፍርድ ቤት በፍቺው ጥያቄ እና ከሱ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት ስልጣን አለው ብሎ ከሳሹ ገልጿል
እና:
 እኔ እስማማለሁ::
 እኔ አልስማማም:: ይህ ፍርድ ቤት በፍቺው ጥያቄ እና ከሱ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት ስልጣን
የለውም ምክንያቱም

የዲሲ ጠበቆች ማህበር ነጻ አገልግሎት ማእከል (DC Bar Pro Bono Center) (የተከለሰ 10/2016)
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የፍቺ አቤቱታ (ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ

2. ከባለቤቴ ጋር የነበረኝን ጋብቻ አስመልክቶ የኔ መልስ እና መግለጫ የሚቀጥለው ነው: [አንዱን ይምረጡ]
 እንዴት፣ መቼ እና የት እንደተጋባን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::
 ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር አልስማማም:: ባለቤቴ እና እኔ የተጋባነው [አንዱን ይምረጡ]
 በሰርግ ነው በ __________________፣ ____________________________ውስጥ::
ቀን

ከተማ እና ግዛት

 ያለ ሰርግ ነው በ _________________፣ ____________________________ውስጥ::
ቀን

ከተማ እና ግዛት

3. የኔን እና የባለቤቴን መለያየት አስመልክቶ የኔ መልስ እና መግለጫ የሚቀጥለው ነው: [አንዱን ይምረጡ]
 የተለያየንበትን ጊዜ አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::
 ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር አልስማማም:: ባለቤቴ እና እኔ የተለያየነው በ
_______________________ ወይም በዚያ ገደማ ነው::
ቀን

4. የጋብቻ ስሜን አስመልክቶ የሚከተለውን እገልጻለሁ: [አንዱን ይምረጡ]
 ባለቤቴን ባገባሁበት ወቅት ስሜን አልቀየርኩ::
 ባለቤቴን ባገባሁበት ወቅት ስሜን ቀይሬያለሁ:: ወደ ቀድሞ ስሜ መመለስ አልፈልግም::
 ባለቤቴን ባገባሁበት ወቅት ስሜን ቀይሬያለሁ እና ከጋብቻዬ በፊት ስጠቀም ወደነበረው የትውልድ ስሜ
ወይም ወደ ሌላ ህጋዊ ስም መመለስ እፈልጋለሁ:: ይህን የምጠይቀው ህገወጥ ለሆነ ምክንያት ወይም ለማጭበርበር
አይደለም:: እንዲመለስልኝ የምፈልገው የቀድሞ ስም:
________________________________________________________________________
ፍርድ ቤቱ እንዲመልስልዎ የሚፈልጉትን ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

የጋብቻ ንብረት እና የጋብቻ እዳ

5. የጋብቻዬን ንብረት አስመልክቶ እኔ የምሰጠው መልስ እና መግለጫ የሚቀጥለው ነው: [አንዱን ይምረጡ]
 ስለጋብቻ ንብረት ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::

የዲሲ ጠበቆች ማህበር ነጻ አገልግሎት ማእከል (DC Bar Pro Bono Center) (የተከለሰ 10/2016)
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የፍቺ አቤቱታ (ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ

 ስለጋብቻ ንብረት ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር አልስማማም እና የሚከተለውን እገልጻለሁ:
[አንዱን ይምረጡ]

 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ ንብረት የለንም::
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ ንብረቶቻችንን ሁሉ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ስምምነት አድርገናል እና
ማንኛውን የጋብቻ ንብረት ፍርድ ቤቱ እንዲያከፋፍል ወይም እንዲያሰራጭ አልጠየኩም::
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ ንብረቶቻችንን ሁሉ ለሚመለከቱ ጉዳዮች መፍትሄ የሚሆን የጽሁፍ
ስምምነት አለን እና ማንኛውን የጋብቻ ንብረት ፍርድ ቤቱ እንዲያከፋፍል ወይም እንዲያሰራጭ
አልጠየኩም::
 ባለቤቴ እና እኔ ፍርድ ቤቱ እንዲያከፋፍል ወይም እንዲያሰራጭ የምጠይቀው የጋብቻ ንብረት አለን፣
እና አባሪ ሰነድ A ላይ የተጠየቀውን ተጨማሪ መረጃ ሞልቼ አያይዟለሁ፣ እሱንም እዚህ በቀረበው ለፍቺ
አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ አቤቱታ ውስጥ አጠቃልያለሁ::
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ ንብረት እንዳለን እርግጠኛ አይደለሁም::
6. የጋብቻዬን እዳ አስመልክቶ እኔ የምሰጠው መልስ እና መግለጫ የሚቀጥለው ነው: [አንዱን ይምረጡ]
 የጋብቻን እዳ አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::
 የጋብቻን እዳ አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር አልስማማም እና የሚከተለውን
እገልጻለሁ: [አንዱን ይምረጡ]
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ እዳ የለንም::
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ እዳዎቻችንን ሁሉ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ስምምነት አድርገናል እና
ለጋብቻ እዳ ማን ተጠያቂ እንደሆነ ፍርድ ቤቱ እንዲወስን አልጠየኩም::
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ እዳዎቻችንን ሁሉ ለሚመለከቱ ጉዳዮች መፍትሄ የሚሆን የጽሁፍ ስምምነት
አለን እና ለእዳው ተጠያቂ ማን እንደሆነ ፍርድ ቤቱ እንዲወስን አልጠየኩም::
 ባለቤቴ እና እኔ ተጠያቂነቱን ፍርድ ቤቱ እንዲወስን የምጠይቅበት የጋብቻ እዳ አለን፣ እና አባሪ ሰነድ
A ላይ የተጠየቀውን ተጨማሪ መረጃ ሞልቼ አያይዟለሁ፣ እሱንም እዚህ በቀረበው ለፍቺ አቤቱታ
የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ አቤቱታ ውስጥ አጠቃልያለሁ::
 ባለቤቴ እና እኔ የጋብቻ እዳ እንዳለን እርግጠኛ አይደለሁም::

የዲሲ ጠበቆች ማህበር ነጻ አገልግሎት ማእከል (DC Bar Pro Bono Center) (የተከለሰ 10/2016)
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የፍቺ አቤቱታ (ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ

የተጋቢ ድጋፍ
7. የገንዘብ ድጋፍን አስመልክቶ ባለቤቴ ለሰጠው/ለሰጠችው መግለጫ የማቀርበው መልስ የሚከተለው ነው: [ምርጫዎችዎ ላይ
ምልክት ያድርጉ]

 ቋሚ እና/ወይም ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::
 ቋሚ እና/ወይም ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር
አልስማማም::
 ቋሚ እና/ወይም ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያስፈልገኝ በተጨማሪ እገልጻለሁ እና ባለቤቴ የተጋቢ ድጋፍ
ሊከፍለኝ/ልትከፍለኝ ችሎታው አለው/አላት ብዬ አምናለሁ::

አሳዳጊነት
8. በዚህ ትዳር ውስጥ የተወለዱትን ልጆች አስመልክቶ ባለቤቴ ለሰጠው/ለሰጠችው መግለጫ የማቀርበው መልስ
የሚከተለው ነው: [አንዱን ይምረጡ]
 አሳዳጊነትን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::
 አሳዳጊነትን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር አልስማማም እና አባሪ ሰነድ B ላይ
የተጠየቀውን ተጨማሪ መረጃ ሞልቼ አያይዣለሁ፣ እሱንም እዚህ በቀረበው ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር
ቀረበበት መልስ እና የአጸፋ አቤቱታ ውስጥ አጠቃልያለሁ::

የልጅ ድጋፍ
9. ባለቤቴ የልጅ ድጋፍ ለማግኘት ያቀረበውን/ያቀረበችውን ጥያቄ አስመልክቶ፣ የኔ መልስ እና መግለጫ የሚቀጥለው ነው:
[ምርጫዎችዎ ላይ ምልክት ያድርጉ]

 የልጅ ድጋፍን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር እስማማለሁ::
 የልጅ ድጋፍን አስመልክቶ ባለቤቴ ከሰጠው/ከሰጠችው መግለጫ ጋር አልስማማም::
 ፍርድ ቤቱ የልጅ ድጋፍ እንዲወስንልኝ መጠየቄን በተጨማሪ እገልጻለሁ፣ እና አባሪ ሰነድ C ላይ የተጠየቀውን
ተጨማሪ መረጃ ሞልቼ አያይዣለሁ፣ እሱንም እዚህ በቀረበው ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና
የአጸፋ አቤቱታ ውስጥ አጠቃልያለሁ::
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የፍቺ አቤቱታ (ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ

አባሪ/ተጨማሪ ሰነዶች
10. የፍቺ አቤቱታ ክርክር ቀረበበት መልሴን እና የአጸፋ አቤቱታዬን ለመደገፍ የሚከተሉትን አባሪ ሰነዶች ማጠቃለሌን
በተጨማሪ እገልጻለሁ: [ምርጫዎችዎ ላይ ምልክት ያድርጉ]





አባሪ/ተጨማሪ ሰነዶች አልተጠቃለሉም
አባሪ ሰነድ A (የጋብቻ ንብረት እና የጋብቻ እዳ)
አባሪ ሰነድ B (የልጅ አሳዳጊነት)
አባሪ ሰነድ C (የልጅ ድጋፍ)

ፍርድ ቤቱ እንዲወስንልኝ (እፎይታ እንዲሰጠኝ) የምጠይቃቸው ነገሮች
ፍርድ ቤቱን በአክብሮት እጠይቃለሁ: [ምርጫዎችዎ ላይ ምልክት ያድርጉ]
የባለቤቴን የፍቺ ጥያቄ  እንዲያጸድቅ  ውድቅ እንዲያደርግ::
 ትክክለኛ፣ ፍትሃዊ እና መጠነኛ በሆነ መልኩ የጋብቻ ንብረት እንዲያከፋፍል እና/ወይም የጋብቻ እዳዎች
ሃላፊነትን እንዲመድብ::
 መጠነኛ እና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የተጋቢ ድጋፍ እንዲፈቅድ: [ምርጫዎችዎ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ጊዜያዊ የገንዘብ ድጎማ
 ቋሚ የገንዘብ ድጎማ
 ለልጁ / ልጆቹ ፍላጎት በሚበጅ መልኩ አሳዳጊነትን እንዲወስን::
 የልጅ ድጋፍ ለመጠየቅ ማንኛውም ማመልከቻ ከገባ በኋላ በ45 ቀን ውስጥ ችሎት ጉዳዩን እንዲያይ እና
የችሎት መጥሪያ እንዲላክ እና ሌላው ወላጅ እንዲቀርብ ለማድረግ የችሎቱ ቀን እና ሰአት ያለበት የችሎት መቅረቢያ
ትእዛዝ (“NOHODA”) እንዲሰጥ::
 በዲሲ የልጆች ድጋፍ መመሪያ እና አግባብ ባላቸው ሌሎች ህጎች መሰረት (የሚከተሉትን አጠቃሎ) የልጅ
ድጋፍ እንዲሰጥ: [ምርጫዎችዎ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ወቅታዊ የልጅ ድጋፍ (ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት የሚቀጥል ድጋፍ)
 ላለፈው ጊዜ የሚከፈል የልጅ ድጋፍ (ከዛሬ በፊት ለነበረ ጊዜ የሚከፈል ድጋፍ)
 የህክምና ድጋፍ
 እኛ ስምምነት እንዳለን እንዲረዳ:: ፍርድ ቤቱን እጠይቃለሁ: [አንዱን ይምረጡ]
 የኛን ስምምነት የትእዛዙ አንድ አካል አድርጎ እንዲያጠቃልል::
 የኛን ስምምነት የትእዛዙ አንድ አካል አድርጎ እንዳያጠቃልል::
 ወደ ቀድሞ ስሜ እንዲመልሰኝ::
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የፍቺ አቤቱታ (ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ

በተጨማሪ ፍርድ ቤቱ ተመጣጣኝ እና ተገቢ ነው ብሎ የሚገምተውን ማንኛውም ሌላ የእፎይታ ውሳኔ 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”)::
ሀሰተኛ መግለጫ መስጠት በወንጀል እንደሚያስቀጣ ተረድቼ ከዚህ በላይ ለፍቺ አቤቱታ የሰጠሁትን ክርክር የቀረበበት
መልስ እና የአጸፋ አቤቱታዬን እንዳነበብኩ እና እዚያ ውስጥ የተካተቱት የእውነታ አረፍተ ነገሮች እኔ እስከማውቀው፣ ባለኝ
መረጃ እና እምነት መሰረት እውነት መሆናቸውን በቃለ መሃላ አረጋግጣለሁ::
በአክብሮት የቀረበ፣
____________________________________
ስምዎን ይፈርሙ

____________________________________
ቀን

____________________________________
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::
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የፍቺ አቤቱታ (ለፍቺ አቤቱታ የተሰጠ ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ

የ COLUMBIA አውራጃ ከፍተኛ ፍርድ ቤት)
የቤተሰብ ችሎት
የቤት ውስጥ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ

_________________________________
የከሳሽን ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

ከሳሽ፣

_______DRB ___________

v.
_________________________________
የተከሳሽን ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

ተከሳሽ::
ደንብ 5
መጥሪያው መላኩን የሚገልጽ ሰነድ
ለፍቺ አቤቱታው የሰጠሁትን ክርክር የቀረበበት መልስ እና የአጸፋ አቤቱታዬን ግልባጭ ለሌላው ባለጉዳይ ወይም ለሌላው
ባለጉዳይ ጠበቃ በ _________________________________ መላኬን አረጋግጣለሁ::
የተላከበት ቀ ን

ወረቀቶቹ የደረሱት: [አንዱን ይምረጡ]
 ለሌላው ባለጉዳይ በእጅ በመስጠት ነው::
 በአፋጣኝ ደብዳቤ ነው:
 በፋክስ ነው:
 የሌላው ባለጉዳይ መስሪያ ቤት ውስጥ ለጸሃፊ ወይም ሃላፊነት ላለው ሰው ግልባጭ በመስጠት፣ ወይም ሃላፊ
የሆነ ሰው እዛ ስላልነበረ ግልጽ በሆነ ቦታ በማስቀመጥ ነው:
 ለአካለ መጠን ለደረሰ እና ወረቀት መቀበል ለሚችል የቤቱ ነዋሪ በሌላው ባለጉዳይ ቤት ውስጥ ግልባጭ
በመተው ነው:
_____________________________________________________________
ወረቀቶቹን የተቀበለውን ሰው ስም በትልልቅ ፊደል ይጻፉ

_____________________________________________________________
የመንገድ አድራሻ /የፋክስ ቁጥር

ከተማ፣ግዛት፣ ዚፕ ኮድ

_____________________________
ስምዎን ይፈርሙ

_____________________________
ቀን
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