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የ COLUMBIA አውራጃ ጠቅላይ ፍርድቤት  
የቤተሰብ ፍርድቤት 

የውስጥ ጉዳይ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ 
Consent Answer to Complaint for Custody 

   
የባለቤትዎን ስም ይጻፉ   
   
የመንገድ አድራሻ  _______DRB ___________ 
   
ከተማ፣ ክልል እና ዚፕ ኮድ  ተያያዝ ጉዳዬች: 
   

ከሳሽ   
እና   

   
   
ስምዎትን ይጻፉ   
   
የመንገድ አድራሻ   
   
ከተማ፣ ክልል እና ዚፕ ኮድ   
   
 ተተኪ አድራሻ: ጥቃት ወይም ጉዳት እንዳይሰነዘርብዎት የሚፈሩ 
ከሆነ እና የሌላ ሰው አድራሻ ጽፈው ከሆነ ሳጥሉ ላይ ምልክት ያድርጉ፡፡  

  
  
  

   
መልስ ሰጪ   

የልጅ አሳዳጊነት እና/ወይም ልጅን ለማየት በቀረበ አቤቱታ ላይ የተሰጠ የስምምነት ምላሽ 

እኔ _______________________________________________________________________________  በዚህ ጉዳይ መልስ ሰጪ ነኝ፡፡ 
ስምዎትን ይጻፉ 

 
1.  ልጅ ማሳደግን በተመለከተ አመልካች በልጅ ማሳደግ እና/ወይም ልጅን ለማየት ባቀረበው አቤቱታ ከተራ ቁጥር 1 – 13 
ድረስ በተገለጹት ሁሉም መግለጫዎች ላይ እስማማለሁ፡፡ 
 
2.  (የሚተገበር ከሆነ) ልጅ ማሳደግን በተመለከተ አመልካች በልጅ ማሳደግ እና/ወይም ልጅን ለማየት ባቀረበው አቤቱታ 
ከተራ ቁጥር 14 – 17 ድረስ በተገለጹት ሁሉም መግለጫዎች ላይ እስማማለሁ፡፡ 
 
3.  በዚህ ፍርድ ቤት የሚወሰን አከራካሪ ጉዳይ እንደሌለ እገልጻለሁ፡፡  
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የእፎይታ ጥያቄ 

 
 
ከሳሽ በልጅ ማሳደግ እና/ወይም ልጅን ለማየት ባቀረበው አቤቱታ ላይ የተጠየቀውን እፎይታ በሙሉ ፍርድ ቤቱ 
እንዲፈቅድ በትህትና እጠይቃለሁ፡፡ 

 
በተጨማሪም ፍርድ ቤቱ ተገቢ ነው ብሎ ያመነበትን ሌላ እፎይታ እንዲፈቅድ እጠይቃለሁ፡፡ 
 
 
[አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ] 
   የዚህን ጉዳይ አቤቱታ ወይም ጭብጥ የያዘ የፍርድ ቤት ክስ ሂደት በ Columbia አውራጃ ወይም በማንኛውም ክልል 
ወይም ቦታ መኖሩን አላውቅም፡፡  
 
   በዚህ የስምምነት ምላሽ የመጀመሪያ ገጽ ላይ "ተያያዥ ጉዳዬች" ተብሎ በተገለጸው መሰረት የዚህን ጉዳይ አቤቱታ 
ወይም ጭብጥ የያዘ የፍርድ ቤት ክስ ሂደት በ Columbia አውራጃ ወይም በማንኛውም ክልል ወይም ቦታ መኖሩን 
አውቃለሁ፡፡  
 
 

ከላይ ያነበብኩት በልጅ ማሳደግ እና/ወይም ልጅን ለማየት በቀረበው አቤቱታ ላይ የተሰጠ የስምምነት ምላሽ ውስጥ 

የውሸት መግለጫ ቢኖር የወንጀል ቅጣት እንደሚያስከትል እና የተሰጡት መግለጫዎች ባለኝ መረጃ መሰረት፣ 

እስከማውቀው እና እስከማምነው ድረስ እውነት መሆናቸውን በእውነት እምላለሁ ወይም አረጋግጣለሁ፡፡ 

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፡፡  

 
 
 
 
 
Translated by JTG, inc. 05/2017 
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