የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት
የቤተሰብ ችሎት
የቤትውስጥ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ

የባለቤትዎን ስም ያትሙ
የመንገድ አድራሻ

DRB

ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕኮድ
ከሳሽ፣
ከ.

ስምዎን ያትሙ

ዳኛ፦

የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕኮድ
ተለዋጭ አድራሻ፦ ወካባ እና ጉዳት ይደርስብኛል
ብለው በመፍራት የሌላ ሰውን አድራሻ ያስገቡ ከሆነ ሳጥኑ
ላይ ምልክት ያድርጉ።
ተከሳሽ

የልጅ አሳዳሪነትና
ሞግዚትነት እና ልጆችን የመጠየቅ መብት ላይ ለቀረበ ክስ የስምምነት መልስ
እኔ፣

, በዚህ ክስመዝገብ ላይ ተከሳሽ ነኝ።
ስምዎን ያትሙ

1. ከሳሽ ከቁጥር 1 - 13 ላቀረቡት የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት እና/ወይም ልጆችን የመጠየቅ መብት ክስ ላይ ስለ የልጅ
አሳዳሪነትና ሞግዚትነት ላይ ካስቀመጧቸው ሁሉም የመከራከሪያ ነጥቦች ጋር እስማማለሁኝ።
2. (የሚተገበር ከሆነ) ከሳሽ ከቁጥር 14 - 17 የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት እና/ወይም ልጆችን የመጠየቅ መብት ክስ ላይ
ስለ ልጅ ማሳደጊያ ተቆራጭ ገንዘብ ላይ ያቀረቧቸውን ሁሉም የመከራከሪያ ሐሳቦች ጋር እስማማለሁኝ።
3. በተጨማሪም ፍርድ ቤቱ ሊወስናቸው የሚችላቸው ምንም አከራካሪ ጉዳዮች እንደሌሉ አረጋግጣለሁኝ።

ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ማዕከል (DC Bar Pro Bono
Center) (የተሻሻለው 08/2020)

የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት እና ልጆችን የመጠየቅ መብት ላይ ለቀረበ ክስ የስምምነት መልስ - ገጽ 1 ከ
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4.

ልክ እንደዚህ ዓይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ወይም ክስ መዝገብን የሚያካትት በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ ሆነ ወይም
በማንኛውም ሌሎች ግዛቶች ውስጥ እንዳለ አውቃለሁኝ
/ አላውቅም ። እባክዎ ተመሳሳይ ጥያቄ ወይም ጭብጥ
የያዙትን ግዛት፣ ፍርድ ቤት እና ክስ መዝገብ ቁጥሮች ይዘርዝሩ።
ፍርድ ቤት

የመዝገብ ቁጥር

የክሱ ዓይነት

የእፎይታ ጥያቄ
ከሳሽ ያቀረቡት የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት እና/ወይም ልጆችን የመጠየቅ መብት ክስ ላይ የተጠየቁትን ሁሉንም እፎይታዎች ክቡር
ፍርድ ቤቱ እንዲወስንላቸው በአክብሮት እጠይቃለሁኝ።
በተጨማሪም ፍትሃዊ እና ተገቢ ነው ብሎ ፍርድ ቤቱ ያመነባቸውን ማንኛውም ሌሎች እፎይታዎች እንዲፈርድ እጠይቃለሁኝ።

በሐሰት ምስክርነት ቃል ሕግ መሰረት ከላይ የተጠቀሰው እውነተኛ እና ትክክለኛ ስለመሆኑ አረጋግጣለሁኝ።

ይሄ ሰነድ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ፖርቶ ሪኮ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጅን ደሴቶች፣ እና በዩናይትድ ስቴትስ ግዛት ውስጥ
የሚገኙ ማንኛውም ግዛቶች ወይም ቦታዎች ውጪ የሚፈረም ከሆነ፣ ከመረፈረሙ በፊት ተጨማሪ መስፈርቶች መሟላት
አለባቸው።
ይመልከቱ Super. Ct. Dom. Rel. R. 2(c)(1)(B).

ስምዎን ይፈርሙ በኤሌክትሮኒክስ ለመፈረም በሁለቱም ጎን ላይ /ልክ እንደዚህ/ አግድም ሰረዞችን ያክሉ።

ቀን

ስምዎን ያትሙ

ስልክ ቁጥር

የቤት አድራሻ 1

ኢሜይል አድራሻ

የቤት አድራሻ 2
ተለዋጭ አድራሻ፦ ወከባ እና ጉዳት ይደርስብኛል ብለው በመፍራት
የሌላ ሰው አድራሻ ያስገቡ ከሆነ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ።

ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ማዕከል (DC Bar Pro Bono
Center) (የተሻሻለው 08/2020)

የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት እና ልጆችን የመጠየቅ መብት ላይ ለቀረበ ክስ የስምምነት መልስ - ገጽ 2 ከ
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የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት
የቤተሰብ ችሎት
የቤትውስጥ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ

የከሳሽ ስም ያትሙ

DRB
ከሳሽ፣
ዳኛ፦

ከ.

የተከሳሽ ስም ያትሙ
ተከሳሽ

ሕግ 5
የፍርድ ቤት መጥሪያ እንደተሰጠ ማረጋገጫ ቅጽ

ለተከሳሹ ወገን የፍርድ ቤት ሰነዱን አስቀድመው ሰጥው ከሆነ፣ የፍርድ ቤት ሰነዶችዎን በሚያቀርቡበት ተመሳሳይ ጊዜ ላይ ይሄንን የፍርድ ቤት መጥሪያ እንደተሰጠ
ማረጋገጫ ቅጽ መሙላት እና ለፍርድ ቤቱ መሰነድ ይችላሉ።
ለተከሳሹ ወገን የፍርድ ቤት ሰነዱን አስቀድመው ያልሰጡ ከሆነ፣ ለተከሳሹ ወገን የፍርድ ቤት መጥሪያ ከሰጡ በኋላ ይሄንን የፍርድ ቤት መጥሪያ እንደተሰጠ
ማረጋገጫ ቅጽ መሙላት እና ለፍርድ ቤቱ መሰነድ ይችላሉ።
በዚህ የክስ መዝገብ ላይ ተከሳሹ ጠበቃ ያለው/ላት ከሆነ፣ ለጠበቃው የፍርድ ቤት መጥሪያውን ቅጂ መስጠት አለብዎ። ተከሳሹ ጠበቃ የሌለው ከሆነ፣ የፍርድ
ቤት መጥሪያ ቅጂው በቀጥታ ለተከሳሹ መሰጠት አለበት።

1. በ
ቀን ላይ የ
ለሚከተለው ግለሰብ እንደሰጠሁኝ አረጋግጣለሁኝ፦

ቅጂዎችን

መጥሪያ የተሰጠበት ቀን
የምስክር(ሮች) ስም

ተከሳሹ፣

ወይም
የተከሳሹ ስም

ተከሳሹን፣,
የጠበቃው ስም

ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ማዕከል (DC Bar Pro Bono
Center) (የተሻሻለው 08/2020)

, የሚወክለው ጠበቃ ስም

የተከሳሹ ስም

.

የልጅ አሳዳሪነትና ሞግዚትነት እና ልጆችን የመጠየቅ መብት ላይ ለቀረበ ክስ የስምምነት መልስ - ገጽ 3 ከ
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2. የመጥሪያዎቹን ቅጂ በዚህ በኩል አድርሼአለሁኝ፦ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
ለተከሳሹ በእጅ መስጠት።
ተከሳሹ ለመጨረሻ ጊዜ የሚታወቅበት አድራሻ ላይ በአደራ ደብዳቤ ለተከሳሹ በደብዳቤ ተልኳል፦
.

መጥሪያው የተላከበት አድራሻ

ከተከሳሹ ጋር የሚኖር ዕድሜው ለሕግ ብቁ የሆነ እና የሚታወቅ ግለሰብ ጋር መጥሪያውን አስቀምጬአለሁኝ፦

.

መጥሪያዎቹ የተሰጡበት አድራሻ እና የቦታው መግለጫ

ይሄ ቦታ የተከሳሹ

ጊዜያዊ መኖሪያ።
ቋሚ መኖሪያ።

ሌላ:

.

ሌሎች የመኖሪያ ቤቶችን ይጥቀሱ

መጥሪያውን ስለሰጠሁት ግለሰብ የሚከተለውን እገልፃለሁኝ (በታቸለ መጠን ሰፊ ማብራሪያ ይስጡ)፦ ስማቸው፦
. ዕድሚያቸው በግምት፦
ከተካሳሹ ጋር ያላቸው ግንኙነት፦
ባለቤት/የትዳር አጋር
የቤተሰብ ዓባል (ይጥቀሱ)፦
ደባል
ሌላ፦

.

ለጠበቃው፣ ለጠበቃው ሠራተኛ ወይም ሌላ ስልጣን ላለው ሰው የተከሳሹ ጠበቃ ቢሮ ሰጥቼአለሁኝ፦
መጥሪያውን አተቀበለው ግለሰብ ስም ያትሙ

መጥሪያውን የተቀበለው ሰው መጠሪያ
የመንገድ አድራሻ

ከተማ፣ ግዛት እና ዚፕኮድ

በኬዝፋይሌክስፕረስ ወይም ተከሳሹ በጽሁፍ በተስማማበት ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ መንገዶች በኩል በኤሌክትሮኒክስ ተልኳል፦
የተከሳሹ ኢሜይል አድራሻ (ያገለገለ ከሆነ)

ያገለገለው የኤሌክትሮኒክስ ዘዴ (ለምሳሌ: ኢሜይል፣ ኬዝፋይል ኤክስፕረስ)

ተከሳሹ በጽሁፍ የተስማማባቸው ሌሎች ዘዴዎች በኩል፦

መጥሪያው እንዴት እንደተሰጠ ይጥቀሱ

ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ማዕከል (DC Bar Pro Bono
Center) (የተሻሻለው 08/2020)
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በሐሰት ምስክርነት ቃል ሕግ መሰረት ከላይ የተጠቀሰው እውነተኛ እና ትክክለኛ ስለመሆኑ አረጋግጣለሁኝ።

ይሄ ሰነድ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ፖርቶ ሪኮ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጅን ደሴቶች፣ እና በዩናይትድ ስቴትስ ግዛት ውስጥ
የሚገኙ ማንኛውም ግዛቶች ወይም ቦታዎች ውጪ የሚፈረም ከሆነ፣ ከመረፈረሙ በፊት ተጨማሪ መስፈርቶች መሟላት
አለባቸው።
ይመልከቱ Super. Ct. Dom. Rel. R. 2(c)(1)(B).

ስምዎን ይፈርሙ በኤሌክትሮኒክስ ለመፈረም በሁለቱም ጎን ላይ /ልክ እንደዚህ/ አግድም ሰረዞችን ያክሉ።

ቀን

ስምዎን ያትሙ

ስልክ ቁጥር

የቤት አድራሻ 1

ኢሜይል አድራሻ

የቤት አድራሻ 2
ተለዋጭ አድራሻ፦ ወከባ እና ጉዳት ይደርስብኛል ብለው በመፍራት
የሌላ ሰው አድራሻ ያስገቡ ከሆነ ሳጥኑ ላይ ምልክት ያድርጉ።
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