የ COLUMBIA አውራጃ ጠቅላይ ፍርድቤት
የቤተሰብ ፍርድቤት
የውስጥ ጉዳይ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ
Motion for Contempt
________________________________________
ይግባኝ ባይ/ የከሳሽ ስም ይጻፍ
Permanency Hearing Contested Answer to
ይግባኝfor
ባይ/
ከሳሽ
Order_AMH_MA.doc Complaint
Legal
Se

እና

_________________________________
የመልስ ሰጪ/ ተከሳሽ ስም ይጻፍ

______ DRB _____________
መልስ ሰጪ/ ተከሳሽ

_________________________________

ዳኛ ___________________

የከሳሽ ስም ይጻፍ

የትዕዛዝ አለማክበር አቤቱታ
ለዚህ አቤቱታ ሌላኛው ወገን ይስማማል?  አዎ  አይ
እኔ _________________________________ በዚህ ጉዳይ ላይ
ስምዎትን ይጻፉ

 ከሰሽ ነኝ፡፡
 መልስ ሰጪ

1. ይህ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አለማክበርን በተመለከተ ያቀረብኩት ጥያቄ ላይ ለመወሰን ስልጣን አለው፡፡
2. በዚህ ጉዳይ ትዕዛዝ ተሰጥቷል በ _____________________________________________

ትዕዛዝ የተሰጠበት ቀን

3. ሌላኛው ወገን የሚከተለውን የትእዛዙን ክፍል አላከበረም: [የሚመለከተው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ]








ህጋዊ የልጅ አስተዳደግ
ልጅ ይዞ ማሳደግ
ጉብኝት
የተጋቢ ድጋፍ
በትዳር የተፈራ ንብረት ክፍፍል
በትዳር የተፈራ እዳ ክፍፍል
ሌላ: ______________________________________________________________

4. ሌላኛው ወገን በሚከተለው መንገድ ትዕዛዙን አላከበረም:

DC ፍርድ ቤት የነጻ አገልግሎት ማዕከል (10/2016)
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የእፎይታ ጥያቄ
የሚከተለውን በትህትና እጠይቃለሁ [የሚመለከተው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ]
ሰጥቷ፡፡



ትዕዛዝ አለማክበርን በተመለከተ ያስገባሁትን አቤቱታ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎታል እንዲሁም ተገቢውን ቅጣት

 ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታውን ሳስገባ ፍርድ ቤቱ ለማመልከቻው ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል፡፡

[ይህን ማመልከቻ በዚህ ጉዳይ የመጨረሻው ትዕዛዝ ከተሰጠ ከ60 ቀናት ወይም ከዛ በላይ በኋለ ካስገቡ ይህን ሳጥን ምልክት ያድርጉ]

 ፍርድ ቤቱ የአቤቱታ መስሚያ ማስጠንቀቂያ እና ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የሚያስገድድ መጥሪያ (NHODA)
ሰጥቷል፡፡
[በዚህ አቤቱታ ሌላኛው ወገን አቤቱታ በሚሰማበት ወቅት ካልቀረበ ፍርድቤቱ ተጠባባቂ ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣን እንዲኖረው ከፈለጉ
ብቻ ይህን ሳጥን ምልክት ያድርጉ]

ፍርድቤቱ ትክክለኛ እና ተገቢ ነው ብሎ ያመነበትን ማንኛውም ሌላ እፎይታ እንዲወስን እጠይቃለሁ፡፡
በዚህ አቤቱታ የቃል የአቤቱታ መስማት ዳኛ ፊት እንዲደረግ  እጠይቃለሁ፡፡
 አልጠይቅም
በትህትና አስገብቻለሁ
ፊርማ እና ስም

ቀን (ወር/ቀን/አመት)

የመንገድ አድራሻ

ከተማ፣ ክልል፣ ዚፕኮድ

የስልክ ቁጥር

ኢሜል አድራሻ

 ተተኪ አድራሻ: ጥቃት ወይም ጉዳት እንዳይሰነዘርብዎት የሚፈሩ ከሆነ
እና የሌላ ሰው አድራሻ ጽፈው ከሆነ ሳጥሉ ላይ ምልክት ያድርጉ፡፡

DC ፍርድ ቤት የነጻ አገልግሎት ማዕከል (በ10/2016)
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እኔ _________________________________ ከላይ ያነበብኩት ትእዛዝ አለማክበርን የተመለከተ አቤቱታ ውስጥ የውሸት መግለጫ
ቢኖር የወንጀል ቅጣት እንደሚያስከትል እና የተሰጡት መግለጫዎች ባለኝ መረጃ መሰረት፣ እስከማውቀው እና
እስከማምነው ድረስ እውነት መሆናቸውን በእውነት እምላለሁ ወይም አረጋግጣለሁ፡፡.

___________________________________
ፊርማ እና ስም

______________________________
ቀን

___________________________________
ስምዎትን ይጻፉ

DC ፍርድ ቤት የነጻ አገልግሎት ማዕከል (በ10/2016)
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ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታን የሚያጠናክሩ ነጥቦች እና ምንጮች
ይህን አቤቱታ እንዲያጠናክር የሚከተለውን እጠቁማለሁ:
1.

Super. Ct. Dom. Rel. R. 4(a)(1), 7(b)(1)(A), እና 70.

2.

D.C. Code §§ 11-944, 15-320, 16-911(a) እና 16-916(d).

3.

የዚህን ጉዳይ መዝገብ

4.

ካለ፣ አባሪ የተደረገ ሰነድ
[ያያያዙትን ማንኛውንም ሰነድ ይዘርዝር]

DC ፍርድ ቤት የነጻ አገልግሎት ማዕከል (በ10/2016)
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የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታ መጥሪያ ስለመድረሱ የምስክር ወረቀት
የሌላኛውን ወገን ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታ መጥሪያ የሚያደርሱበት መንገድ አቤቱታዎትን ሲያስገቡ በሚሰጥዎት የአቤቱታ
ማስጠንቀቂያ ወይም አቤቱታ የመስሚያ ማስጠንቀቂያ እና ፍርድቤት መቅረቢያ ማዘዣ (NHODA) ላይ ይወሰናል፡፡

“የአቤቱታ ማስጠንቀቂያ” ማድረስ:

በዚህ ጉዳይ የመጨረሻው ትዕዛዝ ከ60 ወይም ከዛ በላይ ቀናት በፊት ከታዘዘ እንዴት መጥሪያው መደረስ
እንዳለበት
ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታውን ሲያስገቡ የጠየቁት እና የተሰጠዎት የአቤቱታ ማስጠንቀቂያ ከሆነ የአቤቱታ ማስጠንቀቂያውን
ቅጂ ማድረስ አለብዎት፡፡
ከአቤቱታ መሰሚያ ቀን በፊት ለሌላኛው ወገን ማድረስ አለብዎት፡፡
ለሌላኛው ወገን ካደረሱ በኋላ በአቤቱታ ማስጠንቀቂያ ስር የሚገኘውን መጥሪያ የማድረስ የምስክር ወረቀት ክፍልን መሙላት
እና ለቤተሰብ ፍርድቤት ማዕከላዊ መቀበያ ማዕከል ማስገባት አለብዎት፡፡

“NHODA” ማድረስ:
ፍርድቤቱ ተጠባባቂ ትዕዛዝ ማዘዝ እንዲችል ከፈለጉ እንዴት መጥሪያው መደረስ እንዳለበት
ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታውን ሲያስገቡ
አለብዎት፡፡

NHODA

ጠይቀው ከተሰጥዎት የ NHODA ማመልከቻውን ቅጂ እራስዎ ማድረስ

ከአቤቱታ መሰሚያ ቀን በፊት ለሌላኛው ወገን ማድረስ አለብዎት፡፡
ለሌላኛው ወገን ካደረሱ በኋላ በ NHODA ስር የሚገኘውን መጥሪያ የማድረስ የምስክር ወረቀት ክፍልን መሙላት እና
ለውስጥ ጉዳይ ግንኙነቶች ጸሀፊ ጽ/ቤት ማስገባት አለብዎት፡፡

DC ፍርድ ቤት የነጻ አገልግሎት ማዕከል (በ10/2016)
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“ደንብ 5” ማድረስ:

ጉዳይዎት በሂደት ላይ ካለ እና ፍርድቤቱ ተጠባባቂ ትዕዛዝ ማዘዝ መቻሉ ለእርስዎ ለውጥ የማያመጣ ከሆነ
እንዴት መጥሪያው መደረስ እንዳለበት
ትዕዛዝ ያለማክበር አቤቱታዬን ቅጂ ለሌላኛው ወገን ወይም ጠበቃው በ ____________________________

መጥሪያው የተሰጠበት ቀን ይጻፍ

ማድረሴን አረጋግጣለሁ፡፡
ወረቀቱ የደረሰው በሚከተለው ነው [አንዱ ላይ ምልክት የድርጉ]
 ለሌላኛው ወገን በመስጠት
 በመጀመሪያ ደረጃ ፖስታ ለሚከተለው:
________________________________________________________________________
ወረቀቱ የደረሰውን ሰው ስም ይጻፉ
________________________________________________________________________
የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ክልል እና ዚፕ ኮድ

 በፋክስ ለሚከተለው:
________________________________________________________________________
ወረቀቱ የደረሰውን ሰው ስም ይጻፉ
________________________________________________________________________
የፋክስ ቁጥር

 የሌላኛው ወገን የስራ ቦታ ማስቀመጥ፣ ተላላኪ ወይም በወቅቱ የነበረ ሰው ጋር ወይም ሰው ስላልነበረ
የሚታይ ቦታ ላይ ማስቀመጥ:
________________________________________________________________________
ወረቀቱን የተቀበለውን ሰው ስም ይጻፉ
________________________________________________________________________
የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ክልል እና ዚፕ ኮድ

 የሌላኛው ወገን መኖሪያ ቤት ማስቀመጥ፣ ቤት ውስጥ የሚኖር ተገቢ እድሜ ላይ ላለ ሰው መስጠት:
________________________________________________________________________
ወረቀቱን የተቀበለውን ሰው ስም ይጻፉ
________________________________________________________________________
የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ክልል እና ዚፕ ኮድ

_____________________________
ስም እና ፊርማ
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_____________________________
ቀን
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የ COLUMBIA አውራጃ ጠቅላይ ፍርድቤት
የቤተሰብ ፍርድቤት
____________________________

እና

_______ DRB ___________
:

ዳኛ: _________________

ከሳሽ

_________________________________
መልስ ሰጪ

ትዕዛዝ

በከሳሽ/መልስ ሰጪ የገባውን የ

አቤቱታ እና አብሮት የቀረበውን ተቃውሞ

በማየት በ ________ ቀን ______________ወር፣ 20___ አቤቱታው መፈቀዱ ታዟል በተጨማሪም
የሚከተለው ታዟል __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________፡፡

_____________________________
ግለባጭ:

ዳኛ

የከሳሽ ስም
የከሳሽ አድራሻ

የመልስ ሰጪ ስም
የመልስ ሰጪ አድራሻ
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