
ቅጽ 6. በእስር እንዲቆዩ የተሰጠውን ትእዛዝ (Rule 9) እንዲነሳ ለመጠየቅ ሲሄዱ 
እንዲኖርዎት የሚያስፈልግ መረጃ 

 

 

በድንጋጌ ቁጥር 9 (Rule 9) በእስር እንዲቆዩ የተወሰነ ውሳኔን እንዲነሳ በሚጠይቁበት ጊዜ  ታሳሪውን 
በተመለከተ ከዚህ በታች የተዘረዘሩ መረጃዎችን የያዘ የጠበቃ ሐተታ (statement of counsel) መያዝ 
ይኖርብዎታል፡ 

 

1. ስም (በመጠሪያነት የሚጠቀምባቸውን/የሚታወቅባቸውን ሁሉ) እና የአመልካቹ የትውልድ ቦታና የትውልድ ዘመን፤ 

 

2. የአመልካቹ የጋብቻ ሁኔታ፤ የልጆች ብዛትና ዕድሜ፤እንዲሁም እያንዳንዱ ልጅ ከአመልካቹ የሚፈልገወ ድጋፍ እስክ ምን 

ድረስ እንደሆነ የሚያመለክት (የያንዳንዱ ልጅ የትውልድ ዘመን ይገለጽ)፤ 

 

3. የአመልካቹ ጤንነትን በተመለከተ  ማንኛውም ከባድ የአካላዊ ወይም የአእምሮ በሽታ ታሪክን  ጨምሮ 
የናርኮቲክስ ሱሰኝነትና፤ እነዚህን በሽታዎች ለመፈወስ የተደረገለት ህክምና (ቀናት ይገለጹ)፤ 

 

4. አመልካቹ አሁን የሚኖርበት[አድራሻ] እና በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ አከባቢ የኖረበት ጠቅላላ ጊዜ፤ 

እንደዚሁም ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ የኖረባቸው ቦታዎችን (ጊዜ ይገለጽ)፤ 

 

5. ለአመልካቹ ዋስትናን በማስያዝ (posting of bail)፤ አመልካቹን በማቆየት/ማኖር(custody) ወይም የገንዘብ ድጋፍ 
በማድረግ ሊረዱ የሚችሉ ዘመዶች ወይም ሌሎች ሰዎች ስምና አድራሻ፤  

 

6. ላለፉት አምስት ዓመታት የአመልካች የስራ ታሪክን ጨምሮ በፊት የነበረው፤በአሁኑ ጊዜ ያለውና ወደፊት ሊኖር 

የሚችለው የገንዘብ አቅምና አመልካች የሚተዳደርበት መንገድ (የስራ ጊዜ፤ የስራ ዓይነት አንዲሁም የአሠሪዎች ስምና 
አድራሻ ይገለጽ)፤ 

 

7. አመልካች በፊት የተወነጀለባቸው መረጃዎች ማለትም ከዚህ በፊት የታሰረባቸውን፤ ፍርድ የተፈረደበትን፤ በዋስ 

የተለቀቀበትን፤ በሌሎች ቅድመ-ሁኔታዎች ያለፈበት ማለትም፤ በፕሮቤሽን የቆየብትና  በፐሮል የተፈታበትን (የፈጸመው 
የወንጀል ዓይነት፤ በዋስ ለመለቀቅ የተጠየቀው የዋስትና መጠን፤ የተባለው ባለመፈጸሙ የዋስ መብት የተከለከለበት 
ወይም ከእስር እንዳይለቀቅ፤ፐሮል ወይም ፕሮበሽን የተከለከለበት ሁኔታዎች፤ ጉዳዩ የተዘጋበት ሁኔታና ጉዳዩን ያዩት 
ፍርድ ቤቶች እንዲሁም  ከዚሁ ጋር የተያያዝ ጊዜያቶች ወይም ዕለታት ይገለጹ)፤ 

 

8. አመልካቹ በአሁኑ ጊዜ የተከሰሰበት ወይም የተፈረደበት ጥፋት ወይም የጥፋት ዓይነቶች፤ ወይም አመልካቹ  አሁን 
ለመታሰር ወይም ደግሞ ለመፈታት መነሻ የሆኑ ምክንያቶች ለምሳሌ የናርኮቲክ ሱሰኝነት፤ወይም በማስረጃነት 
የተመደበ ምስክር መሆን። [አመልካቹ] የታሠረበት ችሎት የቀረበበትና የተፈረደበት፤ የፍርድ ሂደቱና ውሳኔ 
መዛግብት(official transcript) የሚጠናቀቅበት ዕለትና ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቀናትን ጨምሮ 
ጉዳዩ አሁን የሚገኝበት ደረጃ ግለጽ።  

 

9. አመልካቹ የተፈረደበት ብይን ካለ (ዕለት ይገለጽ)፤  
 

10.ይግባኝ የሚባልበት አካሄድ/አይነት (ይግባኝ ባዩ የራሱን ጠበቃ ቀጥሮ ለመከራከር የማይችል(in forma pauperis) 
መሆን ወይም አለመሆኑና ጠበቃ ተሰይሞለት እንደሆነ ግለጽ)፤  

 

11.አመልካቹ በእስራት በሚያስቀጣ ወንጀል ተከሶ ነገር ግን እስካሁን ያልተፈረደበት ጉዳይ ካለ የት እንደሆነ፤ አንድ 
ወይም ከዚያ በላይ ገደብ ተጥሎበት ከእስር ቢለቀቅ(conditions of release) ከአገር ወይም ከአከባቢው 
እንደማይሰወርና(will not flee) ወይም በህብረተሰቡ ወይም በግለሰብ ላይ አደጋ አይኖረውም ብሎ ለምን 
እንደሚያምን፤  

 

12.አመልካቹ በማንኛውም ወንጀል ተከሶ ተፈርዶበት ከሆነ  ከአገር ወይም ከአከባቢው እንደማይሰወርና(will not flee) 
ወይም በማንኛውም ሰው ወይም በሰው ንብረት አደጋ አይኖረውም ብሎ ለምን እንደሚያምን፤  

 

13. አመልካቹ በየትኛው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ መሆኑ እንደተፈረደበትና(convicted) የተወሰነበት ቅጣት(sentenced) 
ፍርድ ቤት እና ቦታ ከሕግ ወይም ከማስረጃ አኳያ ይግባኝ ለማለትና የተሰጠውን ፍርድ ለማስገልበጥ ወይም ጉዳዩ እንደገና 
በፍርድ እንዲታይ ለማስወሰን የሚያቀርባቸው ምክንያቶች፤ እና 

 

14. ማንኛውም ጠቃሚ ማስረጃ፤ መከራከሪያ ወይም ማረጋገጫዎች፤ 


