
የተከራይና አከራይ ጉዳይ ይግባኝና ሀሳብ ግምት ውስጥ 
ማስገባት 
ይህ መረጃ ምንጭ በተከራይ አከራይ ጉዳይ ላይ በተወሰነ ው ውሳኔ  ያልተስማሙ ሰዎች በተደጋጋሚ የሚጠይቋቸውን  ጥያቄዎችን  የ ያዘ  ነ ው።     

ማስታወሻ፡   እነ ዚህ ጥያቄዎች የ ፍርድ ችሎት ስላመለጥዎ ውሳኔዎችን  ወይም የ ጥያቄዎች ውድቅ መደረግን  አያጠቃልሉም።  

ማስታወሻ፡  እነ ዚህ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች፤  በጉዳያቸው ላይ ዳኛ በወሰነው ውሳኔ  ለማይስማሙ ሰዎች ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እርስዎ 
የፍርድ ቀጠሮ ባለማክበሮ የተፈጠረውን የፍርድ ሂደት ባለማክበሮ ወይም መሰረዝ አያካትትም። እባክዎትን ስለ ዲፎልት ፍርድ የበለጠ መረጃ 
ለማግኘት እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ እባክዎትን ስለ መሰረዝ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። 

ስላሎት ሕጋዊ መብት ለማወቅ ወይም በጉዳዮ ላይ የሚወክሎትን ጠበቃ ለማግኘት እዚህ (ለተከራዮች) ወይም እዚህ (ለአከራዮች) ጋር ጠቅ 
ማድረግ ይችላሉ ወይም ወደ አከራይና ተከራይ ማእከል ወደ ሚከተለው ይምጡ፡  

D.C. Superior Court Building B 

510 4th Street, N.W., Room #208 

ከ ህ ጋ ዊ  በ ዓ ል  ቀ ና ት  ውጭ ከ ሰ ኞ  - ዓ ር ብ  9:15 AM - 12:00 ግ ማሽ  ቀ ን  መምጣት  ይችላ ሉ።  

1. በ ዳ ኛው ውሳ ኔ  አ ል ስ ማማም።  ምን  ማድረ ግ  እ ችላ ለ ሁ? 

የዳኛው ውሳኔው ትክክል አይደለም ብለው ካመኑ ማድረግ የሚችሉት ሁለት ነ ገር አለ፡  

 ዳኛው ውሳኔውን እንዲቀይሩ ለመጠየቅ ግምት ውስጥ እንዲገባ ሀሳብ ማቅረብ ይችላሉ። (ሀሳብ ግምት ውስጥ እንዲገባ መጠየቅ፣  
የማስታወስ ሀሳብ ወይም ከውሳኔ ነ ፃ  የመሆን ሀሳብ ወይም በፍርድ ቤት ህግ ገደብ ተብሎ ይጠራል።)  

 በአንድ አንድ ጉዳይ ላይ ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ። ይግባኝ ከጠየቁ፣  ዲሲ የይግባኝ ፍርድ ቤት የዳኛውን ውሳኔ  እንዲያይና ዳኛው 
ሕግ መከተሉን ወይም አለመከተሉን እንዲያይ እየጠየቁ ነው።  

 የሚቃወሙት ውሳኔ በአጥቢያ ዳኛ የተወሰነ  ከሆነ  በተለየ  ህግ የሚታይ ይሆናል። ስለ አጥብያ ዳኛ የበለጠ መረጃ ማግኘት እዚህ  ጋር 
ጠቅ ያድርጉ። 

ያስታውሱ፣  የፍርድ ቤት የክስ ሂደት ባለማክበሮ ምክንያት የተወሰነውን ውሳኔ  ወይም መሰረዝ ካልተስማሙ፣ተከራዮች በተደጋጋሚ የሚጠይቋቸው 
ጥያቄዎች ወይም አከራዮች በተደጋጋሚ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች የሚለውን ይመልከቱ። 

2. ዳ ግ ም ግ ምት  ውስ ጥ  እ ን ዲገ ባ ል ኝ  ወይም ይግ ባ ኝ  ልጠይቅ ? 

ሁኔታው ይወስነ ዋል። በአንዳንድ ጉዳዮች፣  ጉዳዮ ዳግም ግምት ውስጥ እንዲገባሎት ሀሳብ አቅርበው ዳኛው ሀሳቡን ካልቀየረ ይግባኝ መጠየቅ 
ይችላሉ። ይግባኝ ካስገቡ በኋላ፣  አብዛኛው ግዜ ዳኛው ውሳኔውን መቀየር አይችልም። ምን ማድረግ እንዳለቦት ካላወቁ ጠበቃዎን ያናግሩ። 

 ሀሳብዎ ዳግም እንዲታይሎት መጠየቅ ያለብዎት ምክንያት፡  

o ዳኛ የሚወስነውን ሁሉ ውሳኔ  ላይ ይግባኝ መጠየቅ አይችሉም።  ይግባኝ መጠየቅ ካልቻሉ ዳኛው ውሳኔውን ዳግም እንዲያይ 
መጠየቅ ይችላሉ። 

o አንዳንድ ውሳኔዎች ላይ ይግባኝ መጠየቅ አይችሉም፣  ነ ገር ግን ውሳኔውን የወሰነው ዳኛ ሀሳባቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ። 

o ሙሉ ጉዳዩ እስኪያልቅ ሌሎች ውሳኔዎች ላይ ይግባኝ መጠየቅ አይችሉም ስለሆነም ከዚያ በፊት ዳኛው ሀሳባቸውን 
እንዲቀይሩ ማድረግ ያስፈልጋል።  

https://www.lawhelp.org/dc/resource/frequently-asked-questions-by-tenants?lang=en
https://www.lawhelp.org/dc/resource/frequently-asked-questions-by-tenants?lang=en
https://www.lawhelp.org/dc/find-legal-help/housing/housing-conditions-repairs?lang=EN
http://www.lawhelp.org/dc/find-legal-help/housing/landlords-rights-and-responsibilities?location=Washington
https://www.lawhelp.org/dc/resource/magistrate-judges-in-dc-landlord-tenant-court-what-are-they-and-how-do-they-affect-my-case?lang=EN
http://www.lawhelp.org/dc/resource/frequently-asked-questions-by-tenants?lang=EN
http://www.lawhelp.org/dc/resource/frequently-asked-questions-by-tenants?lang=EN
http://www.lawhelp.org/dc/resource/frequently-asked-questions-by-landlords?lang=EN


o ምንም እንኳን ይግባኝ መጠየቅ ቢችሉም ጉዳዮ እንዲታይሎት ሀሳብ ቢያቀርቡ ይሻላል፣  ምክንያቱም ጠበቃ ከሌልት 
የይግባኝ ሂደት ከባድ ነው። 

o የማመልከቻ ማስገባት ብቁነቶ በፍርድ ቤት ከተሰረዘ ጉዳዮ ዳግም እንዲታይሎት መጠየቅ ብዙ ወጪ አይጠይቅም። 

o ይግባኝ ከመጠየቅ በላይ ጉዳዮ ዳግም እንዲታይሎት መጠየቅ ውሳኔ  በፍጥነት እንዲወሰን ያደርጋል። 

 ይግባኝ ማስገባት ያለቦት ምክንያት፡  

o ጉዳዮ ዳግም እንዲታይሎት ሀሳብ ማቅረብያ ግዜውን ካለፉ ይግባኝ መጠየቅ ሊኖርቦት ይችላል። 

o ዳኛው ሀሳባቸውን አይቀይሩም ብለው የሚያሳምን ምክንያት ካለ። ጉዳዩ ይህ ከሆነ ፣  ይግባኝ ከመጠየቆ በፊት ጉዳዮ 
ዳግም እንዲታይሎት ሀሳብ ማቅረብ ግዜ ማጥፋት ይሆናል። 

3. ይግ ባ ኝ  ወይም ጉ ዳ ዩ  ዳ ግ ም እ ን ዲታይ  ሀ ሳ ብ  ለ ማቅ ረ ብ  ወጪውን  አ ልችለ ውም።  ምን  ማድረ ግ  

እ ች ላ ለ ሁ? 

 ይግባኝ ወይም ጉዳዩ ዳግም እንዲታይ ሀሳብ ለማቅረብ ወጪው ከከበዶት፣  ያለክፍያ ወይም ደህንነ ት ጉዳዩ እንዲቀጥል ማመልከቻ 
ማስገባት ይችላሉ። ፀሀፊው ወይም ጠበቃው ይህን IFP ወይም ፎርማ ፓፒረስ ብለው ሲጠሩ ሊሰሙ ይችላሉ። 

 የመንግስት ድጋፍ (TANF፣  POWER፣  SSI ወይም GAC) የሚቀበሉ ከሆነ  ዳኛው ይህን ማመልከቻ ይቀበለዋል። ካልሆነ  ወጪ 
ለምን እንደሚከብዶት ለዳኛው ማስረዳት ይኖርቦታል። 

 ያለቅድመ ክፍያ ወይም ወጪ ጉዳዩን ማስቀጠል ከፈለጉ፣  በሚከተለው የተከራይ አከራይ ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤት ወረቀት ማስገባት 
ይኖርቦታል፣  
 D.C. Superior Court Building B, 510 4th Street, NW, Room 110  

 ይግባኝ ከጠየቁና ዳኛው ያለቅድመ ክፍያ ወይም ወጪ ጉዳዩን ማስቀጠል እንዲችሉ ከፈቀደሎት፤  በተጨማሪ ያለ ምንም ክፍያ የፍርድ 
ሂደቱን ፅሁፍ ከዳኛው ፊት ጠይቀው ማግኘት ይችላሉ። 
 ትራንስክሪፕት ለመጠየቅ ተጨማሪ መረጃ ከሚላው በታች {1>"ለይግባኝ ጥያቄዬ እንዴት ትራንስክሪፕሽን እጠይቃለሁ?" የሚለውን 
ይመልከቱ። 
 

 በአሁኑ ጉዳዮ ክፍያ ሳይከፍሉ እንዲያመለክቱ ከተፈቀደሎት፣  ጉዳዩ ዳግም ይታይልኝ ወይም ይግባኝ ጥያቄ በነ ፃ  ማስገባት 
ይችላሉ። አዲስ ማመልከቻ መስገባት አይኖርቦትም። በእያንዳንዱ ጉዳዮ ላይ ያለ ክፍያ እንዲያመለክቱ የዳኛ ፍቃድ ያስፈልጎታል፣  
ስለሆነ  በከዚህ በፊት ጉዳዮ ላይ በነ ፃ  እንዲያመለክቱ ተፍቀዶሎት ቢሆንም በእያንዳንዱ አዲሱ ጉዳዮ ላይ እንደ አዲስ መጠየቅ 
ይኖርቦታል። 

4. ቤት  ከ ለ ቀ ቅ ኩኝ ፣  ከ ተባ ረ ር ኩኝ  ወይም ዳ ኛው ዕ ዳ  ነ ው ክ ፈ ል  ያ ሉኝ ን  ሁሉ  ብከ ፍል  ይግ ባ ኝ  

ወይም ጉ ዳ ዬ  ዳ ግ ም እ ን ዲታይልኝ  ጥያ ቄ ዬ  ምን  ይሆና ል ? 

 አብዛኛው ግዜ ይግባኝ ወይም ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ መቀጠል ይችላል። 

 ይግባኝ ወይም ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ካሸነ ፉ ወደ ቤቱ ወይም አፓርታማው ደግመው ሊገቡ ወይም ለአከራዮ የከፈሉትን ገ ንዘብ 
ማግኘት ይችላሉ። 

 ይግባኝ ወይም ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ካሸነ ፉ ስላሎት መብት ለማወቅ ከጠበቃዎ ጋር መነጋገር ይኖርቦታል። 

5. የ ጉ ዳ ዩ  ዳ ግ ም ይታይልኝ  ሀ ሳ ብ  ግ ዜ  ቀ ነ  ገ ደ ብ  መቼ  ነ ው? 

 

 ዳኛው በጉዳዩ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ላይ ውሳኔ እስኪሰጡ ጉዳዩ እንዳይቀጥል ለማስቆም ወይም ከቤትዎ መልቀቆን ለማስቆም ውሳኔ  
ከተሰጠ በኋላ በ3 የስራ ቀናት ውስጥ ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ማቅረብ አለቦት። ጉዳዩ ዳግም ይታይልኝ ሀሳቦ ላይ ዳኛ ውሳኔ  
እስኪወስኑ ባለው ግዜ ውስጥ ጉዳዩ እንዳይቀጥል ለማስቆም ወይም ከቤት መልቀቆን እንዴት ማስቆም እንደሚችሉ የበለጠ ለማወቅ 
{1>"መቆየት ምንድን ነው?" በታች ይመልከቱ። 



 ካልሆነ  አብዛኛው ግዜ ዳግም ግምት ውስጥ እንዲገባሎት የሚጠይቁት ውሳኔ  ከተወሰነ  በ28 ቀናት ውስጥ ዳግም እንዲታይሎት ጥያቄ 
ማስገባት ይኖርቦታል።  

 አንዳንድ ግዜ ግዜው ቢያልፍም ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ  ማስገባት ይችላሉ። ውሳኔው ከወጣ ከ28 ቀናት በኋላ ጉዳዬ ዳግም 
ይታይልኝ ሀሳብ ማስገባት ይችሉ እንደሆነ  ለማወቅ ጠበቃዎን ያናግሩ። 

6. ጉ ዳ ዬ  ዳ ግ ም ይታይልኝ  ሀ ሳ ብ  እ ን ዴት  አ ስ ገ ባ ለ ሁ? 

 ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ በሚከተለው የተከራይ አከራይ ፅህፈት ቤት ማስገባት አለቦት፡   D.C. Superior Court 
Building B, 510 4th Street, NW, Room 110 

 ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ሲያቀርቡ፣  በዳግም ይታይልኝ ሀሳብ የመጀመርያ ገፅ  ላይ ከላይ ከጉዳይ ቁጥር ስር ውሳኔውን ያልተስማሙበት 
ዳኛ ስም ይፃፉ። 

 አብዛኛው ግዜ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ የሚወሰነው መጀመርያ ውሳኔ  በወሰነው ዳኛ ነው። አብዛኛውን ግዜ ሌላ ዳኛ ውሳኔውን 
እንዲገመግም መጠየቅ አይችሉም። 

 ዳኛው ውሳኔውን መቀየር አለበት ብለው ያሰቡትን ሁሉኑም ምክንያት ያካቱ፣  ምክንያቱ ከዳኛው ፊት የፍርድ ሂደት እድል ላያገኙ 
ስለሚችሉ። 

 ጉዳዮን በአካል ለዳኛው ለመግለፅ ዳኛው በአካል የፍርድ ሂደት እንዲያካሂድ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ እሚለው ላይ ‹‹የፍርድ ሂደት 
በአካል እንዲካሄድ መጠየቅ›› የሚል ይፃፉበት። የፍርድ ሂደት ሂደት እንዲካሄድ የሚወስነው ዳኛ ነው። አብዛኛው ግዜ ዳኛው 
እርስዎና በጉዳዮ ላይ ያሉ ሌላኛው አካል በስገቡት ወረቀት መሰረት ውሳኔ  ይወስናሉ። 

 ይህን ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ቅጂ ለሌኛው አካል መስጠት ይኖርቦታል። ሌላኛው አካል ጠበቃ ከሌላቸው ይህን ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ 
በቀጥታ ለራሳቸው ይስጧቸው። ይህን ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ራስዎ ሊያደርሱ ወይም ፀሀፊዋ እንድትልከው መጠየቅ ይችላሉ። 

7. ጉ ዳ ዬ  ዳ ግ ም እ ን ዲታይልኝ  ሀ ሳ ብ  ካ ቀ ረ ብኩኝ  በ ኋላ  ዳ ኛው ምን  ያ ደ ር ጋ ል ? 

 አብዛኛው ግዜ ተቃራኒ ቡድኑ ይህን ሀሳብ እንዲቃወም 14 የስራ ቀናት ይሰጡታል። 

 ዳኛው በተወሰነ  ግዜ ውስጥ ውሳኔ  እንዲወስኑ አይጠበቅበትም። 
 ዳኛው ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት የፍርድ ሂደት ለማካሄድ ሊወስኑ ይችላሉ፣  ነ ገር ግን ይህን እንዲያደርጉ አይገደዱም። 

 አብዛኛውን ግዜ የዳኛው ውሳኔ  በኢሜይል ይደርሶታል። 

8. የ ዳ ኛውን  ውሳ ኔ  በ ምጠብቅ በ ት  ግ ዜ  ጉ ዳ ዬ  ምን  ይሆና ል ? 

 ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ማስገባቶ የዳኛው ትእዛዝ ከመፈፀም አያስቆምም ወይም ጉዳዩ ወደ ፊት መቀጠሉን አያስቆምም። 

 ተከሳሽ/ተከራይ ከሆኑና ለዳኛው ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ሲያቀርቡ ከሳሽ/አከራይ ላይ ውሳኔ  እንዲሰጥ ከሆነ ፣  ምንም እንኳን ዳኛው 
ሀሳቡን እንዲቀይር ቢጠይቁትም ከሳሹ/አከራዩ ከቤት ሊያስወጣዎት ይችላሉ። 

 ዳኛው እንዲያደርጉ ያዘዞትን ነ ገር መፈፀም አለቦት ካልሆነ  ግን የፍርድ ቤት ትእዛዝ ባለማክበር ሊያዙ ወይም የዳኛውን ውሳኔ  
ባለማክበርዎ ሊሸነፉ ይችላሉ። 

 ዳኛው ውሳኔያቸውን ደግመው እስኪያዩ የዳኛው ትእዛዝ እንዲፈፀም ካልፈለጉ መቆየት ማግኘት አለቦት (ለበለጠ መረጃ ይህን ጠቅ 
ያድርጉ)። 

9. ይግ ባ ኝ  ምን ድን  ነ ው? 

 ይግባኝ ማለት የዲሲ ይግባኝ ፍርድ ቤት የዳኛውን ውሳኔ  ሲገመግም ነው። 

 ከዲሲ የይግባኝ ፍርድ ቤት ሶስት ዳኞች በመሆን፤  የተከራይ አከራይ ፍርድ ቤት ዳኛው ጉዳዮን የሚጎዳ ስህተት መፈፀማቸውን 
ያጣራል።   



 የይግባኝ ፍርድ ቤት አዲስ የፍርድ ሂደት አያካሂድም። የይግባኝ ፍርድ ቤት አዲስ ምስክሮች ወይም ማስረጃ አይመለከትም። 
የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በተከራይና አከራይ ፍርድ ቤት ውስጥ የ ነ በረውን ነ ገር ብቻ ይመለከታል እንዲሁም በተከራይ አከራይ 
ፍርድ ቤት ዳኛ ውሳኔውን ለመወሰን ህግ ተከትሎ ትክክለኛ ውሳኔ  መወሰኑን ይመለከታል። 

 የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት፤  የተከራይና አከራይ ፍርድ ቤት ጉዳዮን የሚጎዳ ውሳኔ  በስህተት እንደፈፀመ ካወቀ የይግባኝ ፍርድ ቤት 
ጉዳዩን መልሶ ወደ ተከራይና አከራይ ፍርድ ቤት ይልከዋል። የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ቀጣይ ምን መደረግ እንዳለበት ለተከራይና 
አከራይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ይሰጣል። 

10.  ምን  ዓ ይ ነ ት  ውሳ ኔ  ላ ይ  ይግ ባ ኝ  መጠየ ቅ  እ ችላ ለ ሁ? 

 አብዛኛው ግዜ በጉዳዮ ላይ የሚሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ  ላይ ብቻ ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ። 

 አብዛኛውን ግዜ የመጨረሻ ውሳኔ ጉዳይ ያጠቃልላል። የተከራይ አከራይ ጉዳይ ላይ አብዛኛው ግዜ የመጨረሻው ውሳኔ  አከራዩ 
ተከራዩን ማስወጣት/አለማስወጣት መቻሉን ይወስናል። ውሳኔው መጨረሻ ቢሆንም፤  ፍርድ ቤቱ በፍርድ ቤት ምዝገባ ላይ ያለውን 
ገ ንዘብ ማን እንደሚያገኝ ለመወሰን ወይም ማስተካከያ እየተደረገ  መሆኑን ለማረጋገጥ ሊመለሱ ይችላሉ ። 

 ዳኛው ጉዳዩ ከመጠናቀቁ በፊት በሚወሰኑ ሌሎች ውሳኔዎች ላይ ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ። ይህ የተወያዮች ይግባኝ ይባላል፣  ይህም 
ማለት ጉዳዩ ከማለቁ በፊት የሚገባ የይግባኝ ጥያቄ ነው። 

 ለምሳሌ በጉዳዩ ሂደት ግዜ ተከራዮች የፍርድ ቤት ምዝገባ እንዲከፍሉ የሚያደርግ የጥበቃ መግባት ወይም አለመቀበል ትእዛዝ ላይ 
ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ። በተጨማሪም እርስዎ የሆነ  ነ ገር እንዲያደርጉ ወይም ማድረግ እንዲያቋርጡ የሚያዝ ትእዛዝ፤  ማለትም 
አከራይ ማስተካከያ እንዲያደርግ የሚጠይቅ ወይም ተከራዩ አከራዩ እቤት ውስጥ እንዲያስገባ የሚያዝ ትእዛዝ ላይ ይግባኝ ጥያቄ 
ማስገባት ይችላሉ። 

 ዳኛው በማይስማሙበት ነ ገር ላይ ትእዛዝ ከሰጡና ነ ገር ግን በሂደት ላይ ይግባኝ መጠየቅ የማይቻል ከሆነ ፣  የዳኛው ውሳኔ ጉዳዮን 
የሚጎዳ ከሆነ  ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ይግባኝ ማለት ይችላሉ። 

 በጉዳዮ ላይ ይግባኝ መጠየቅ እንደሚችሉ እርግጠኛ ካልሆኑ ከጠበቃዎ ጋር ይነ ጋገሩ። 

11. ይግባኝ መጠየቅ የምችለው መቼ ነው? 

 ይግባኝ በሚጠይቁበት ግዜ ጉዳዮ እንዳይቀጥል ወይም ከቤት እንዳይወጡ ከፈለጉ፣  በጉዳዮ ላይ ፍርድ ከተወሰነ  በ3 የስራ ቀናት 
በኋላ ይግባኝ መጠየቅ አለቦት። 

 ይግባኝ በሚጠይቁበት ግዜ ጉዳዩ እንዳይቀጥል ወይም ከቤት እንዳይወጡ ከፈለጉ እንዴት ማስቆም እንዳለቦት የበለጠ ለመማር 
"{1>ለመቆየት እንዴት እጠይቃለሁ?" የሚለውን ከታች ይመልከቱ። 

 ካልሆነ  ይግባኝ የሚጠይቁበት ጉዳይ ውሳኔ  ከተወሰነ  ከ30 ቀናት በኋላ ይግባኝ መጠየቅ አለቦት። 

 አንዳንድ ጉዳዮች ላይ፣  ጉዳዮ እንዲታይሎት ሀሳብ ማቅረብ ወይም ሌላ ዓይነ ት ሀሰብ ማቅረብ ከጀመሩ ይግባኝ የሚያስገቡበት፣  
ያቀረቡት ሀሳብ ውሳኔ ካገኘ በኋላ ነው። 

 ይግባኝ ለመጠየቅ ከ30 ቀናት በላይ ለመቆየት ካቀዱ፣  ቀነ  ገደቡን እንዳያልፉ መጀመርያ ጠበቃዎን ያናግሩ። 

 ይግባኝ የመጠየቅያ ግዜ ካለፎትና፣  ያለፈቦበት ጥሩ ምክንያት ካሎት ይግባኝ ለመጠየቅ ግዜ እንዲሰጦት ዳኛውን ለመጠየቅ ሀሳብ 
ማስገባት ይችላሉ። 

 ለይግባኝ ባለፈቦት 30 ቀናት ውስጥ ተጨማሪ ግዜ እንዲሰጦት ሀሳብ ማቅረብ አለቦት። ጥያቄዎ የይግባኝ ቀነ  ገደብ ያለፈቦትን 
ምክንያት መግለፅ አለበት። የጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ሀሳቦ በተከራይ አከራይ ፀሀፊ ፅህፈት ቤት ውስጥ መግባት አለበት፤  እንዲሁም 
የይግባኝ ማሳወቅያዎንም (ከታች ይመልከቱ) አብረው ማስገባት አለብዎት። 

 ቀነ  ገደቦን ካለፉ፣  ዳኛው ይግባኝ እንዲያስገቡ የሚፈቅድሎት ቀነ  ገደቡን ያለፉበት ጥሩ ምክንያት አለ ብለው ሲያስቡ ነው። 

 የሚቃወሙት ውሳኔ በአጥቢያ ዳኛ የተወሰነ  ኮሆነ  በተለየ  ህግ የሚታይ ይሆናል። ስለ አጥብያ ዳኛ የበለጠ መረጃ ማግኘት እዚህ  ጋር 
ጠቅ ያድርጉ። 

https://www.lawhelp.org/dc/resource/magistrate-judges-in-dc-landlord-tenant-court-what-are-they-and-how-do-they-affect-my-case?lang=EN


12. ይግ ባ ኝ  እ ን ዴት  መጠየ ቅ  እ ች ላ ለ ሁ? 

ማመልከቻ ለማስገባት ዳኛውያለ ክፍያ፣  ወጪ ወይም ደህንነ ት ውጪ ማመልከቻ ማሳለፍካልፈቀደሎት ፋይል ማድረጊያ $100 ይጠየቃሉ። 

 የይግባኝ ጥያቄ በተከራይና አከራይ ፅህፈት ቤት ፀሃፊ ማስታወቅያ ተብሎ የሚጠራውን የይግባኝ ፎርም ማስታወቅያ መሙላት 
ይችላሉ። የይግባኝ ማስታወቅያ እጅግ በጣም ቀላልና ሁለት ገፅ  ቅፅ  ነው። ይግባኝ ሂደት ለማስጀመር ይህን ቅፅ  መሙላትና ከፍርድ 
ውሳኔ  ቅጂ ወይም ይግባኝ የሚጠይቁበት ጉዳይ ማካተት አለቦት። የይግባኝ ማስታወቅያ ቅፅ እዚህ ማግኘት ይችላሉ። 

 የይግባኝ ማስታወቅያ ከሞሉ በኋላ የትራንስክሪፕቱን ቅጂ (ለተጨማሪ መረጃ ማንበብ ይቀጥሉ) ለማግኘት ጥረት ያድርጉ። 

 አብዛኛው ግዜ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት መግለጫ እንዲያቀርቡ እስኪያዞት ድረስ ይህን ብቻ ያድርጉ። 

 የሚላክልዎትን ማስታወቅያ እንዲደርሶት የፖስታ አድራሻዎን ከቀየሩ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤትን ያሳወቁ። 

 ከይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የሚያገኙትን ማንኛውም ማስታወቅያ ማንበቦን ያረጋግጡ። ምን ማድረግ እንዳለቦት ካልተረዱ ጠበቃው 
እንዲያግዞት ይጠይቁ። 

13. ለ ይግ ባ ኝ  ጥያ ቄ  እ ን ዴት  ትራን ስ ክ ሪ ፕት  እ ጠይቃለ ሁ? 

 ይግባኝ የሚጠይቁበት ውሳኔ ከዳኛ ፊት ከተደረገ  የፍርድ ሂደት በኋላ ከሆነ  የዚህን የፍርድ ሂደት ትራንስክሪፕት መጠየቅ 
ይኖርቦታል። ትራንስክሪፕት ማለት በፍርድ ሂደት ላይ ከዳኛው ፊት የተባለው ሁሉ ቃል በቃል የተፃፈ መረጃ ነው። 

 ዳኛ ያለ ክፍያ፣  ወጪ ወይም ደህንነት ማመልከቻው እንዲቀጥል ከወሰነ ፣  ለይግባኝ ትራንስክሪፕት ሞሽን ማስገባት ይኖርቦታል። 

o ይህን ሞሽን በፍርድ ቤት ሪፖርት ማድረግያ ክፍል ዲሲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣  በዋናው ፍርድ ቤት 500 Indiana 
Avenue፣  N.W.፣  ክፍል 5500, Washington, D.C. ሪፖርት ማድረግ አለቦት። 20001. 

o የይግባኝ ማመልከቻ ካስገቡ በኋላ ወድያውኑ ጉዳዬ ይታይልኝ ሀሳብ ያስገቡ። የይግባኝ ትራንስክሪፕት ለማግኘት ምን 
ብለው መፃፍ እንዳለቦት ለጠበቃ ማናገር ይኖርቦታል። 

o የይግባኝ ትራንስክሪፕት ሞሽን ከዚህ ላይ ማውረድ ይችላሉ። 

 የይግባኝ ማስገብያ ክፍያ ከከፈሉ፣  ይግባኝ ካስገቡ 10 ቀናት ባልበለጠ ግዜ ውስጥ ትራንስክሪፕት መጠየቅ ይኖርቦታል። 
o ትራንስክሪፕት ለመጠየቅ የፍርድ ቤት ሪፖርት ክፍል D.C. መጎብኘት ይኖርቦታል። ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣  በዋናው ፍርድ 
ቤት 500 Indiana Avenue፣  N.W.፣  ክፍል 5500, Washington, D.C. ሪፖርት ማድረግ አለቦት። 
20001. 

o የትራንስክሪፕቱን አንድ ከ ግማሽ ዋጋ ግምት ማስገባት ይኖርቦታል። የሚያስገቡት በጥሬ ገ ንዘብ ወይም በገንዘብ 
ትዕዛዝ ነው። 

14. መግ ለ ጫ የ ማስ ገ ባ ው መቼ  ነ ው? 

የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት መግለጫ የሚያስገቡበትን ቀነ  ገደብ ትእዛዝ ይሰጦታል።  

15. መግ ለ ጫ ምን ድን  ነ ው? 

 መግለጫ ማለት ለይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የሚያቀርቡት ሲሆን፤  ዳኛው ተሳስቷል ያላቿውን ነ ጥብና ዳኛው ህግ እንዳላከበረ ያሰቡበት 
ነ ጥብ ያንሱ። 

 መግለጫው ከ50 ገ ፅ  መብለጥ የለበትም እንዲሁም ኦርጅናል መግለጫ፣  ከፊርማና ሶስት ቅጂዎች ለይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የትእዛዝ 
ቀነ  ገደብ ሳያልፍ ማስገባት አለቦት። 

 የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፀሀፊ በዋናው ፍርድ ቤት 500 Indiana Ave.፣  NW፣  ክፍል 6000፣  Washington, D.C. 
ይገኛል። 20001. 

 የዚህን መግለጫ ቅጂ ለሌኛው ወገን ጠበቃ ወይም ጠበቃ ከሌላቸው በቀጥታ ለባለጉዳዩ ይስጡ። 
 

https://www.dccourts.gov/sites/default/files/2017-06/dcca_form1.pdf
https://www.dccourts.gov/sites/default/files/2017-06/dcca_form_motion_transcript.pdf


 በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ያሉት ህጋዊ ጥያቄዎች ይለያያሉ ስለሆነም መግለጫዎ በጉዳዮ ላይ ያለውን እውነታና ሕጋዊ ጥያቄ ማብራራት 
አለበት። ምንም እንኳን እነ ዛን መግለጫዎች በጉዳዮ ላይ መጠቀም ባይችሉ፣  ጠበቆች የሚፅፏቸውን መግለጫዎች ለማየት ከፈለጉ 
{1>የህግ ድጋፍ ማህበረሰብ ድህረ ገ ፅ  ላይ የተለጠፈውን መግለጫ<1} ማየት ይችላሉ። 

 በይግባኝ ሂደቱ ላይ እሚወክሎት ጠበቃ ባይኖርም መግለጫ መፃፍ አለቦት። ምንም እንኳ የይግባኝ ጉዳዮ ላይ ባይወክሎትም መግለጫ 
እንዲፅፍሎት ጠበቃውን መጠየቅ ይችላሉ። ድጋፍ ሊያደርግሎት የሚችሉትን ድርጅቶች ዝርዝር ለማግኘት እዚህ ይጫኑ። 

16. አ ባ ሪ  ምን ድን  ነ ው፣  እ ኔ ስ  ያ ስ ፈ ል ገ ኛ ል ? 

 አባሪ በመግለጫ መጨረሻ ላይ የሚያያዝ ተጨማሪ ክፍል ሲሆን የይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት በተከራይ አከራይ ፍርድ ቤት ውስጥ 
የተፈጠረውን ለመረዳት ያስችላል። አባሪ በተከራይና አከራይ መረጃ የተሞላ ነው። 

 ዳኛው ያለ ክፍያ እንዲቀጥሉ በመወሰኑ ምክንያት ለማመልከት ክፍያ ካልከፈሉ፤  ካልፈለጉ በስተቀር አባሪ ማያያዝ አይጠበቅቦትም። 

o ከዚ ሌላ ዳኛው ይግባኝ ያሉበትን ውሳኔ  የሰጠበት የሚያብራራ አራት (4) ቅጂ ያካቱ። 

o የዳኛው ማብራርያ ዳኛው የፃፈው ወይም ዳኛው ፍርድ ቤት ላይ የተናገረው ነ ገ ር ሊሆን ይችላል። ዳኛው ፍርድ ቤት ውስጥ 
የተናገረው ነ ገር ከሆነ ፣  አራት (4) ትራንስክሪፕት ቅጂ ማያያዝ አለቦት። 

o ከፈለጉ ከፍርድ ቤት ፋይል አራት (4) ቅጂ ወይም የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ  ሊያግዝ የሚችል ቅጂ ያቅርቡ። 

o በተጨማሪ እነ ዚህን ቅጂዎች ለሌላኛው ወገን ጠበቃ ወይም ወይም ጠበቃ ከሌላቸው በቀጥታ ለግለሰቡ ይስጡ። 

 ይግባኝ ለማለት ከከፈሉ፣  መግለጫ ያለው አባሪ ማካተት አለቦት። የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ደንብ 30 የአባሪ ቅድመ ሁኔታ 
ያስቀምጣል፣  ነ ገር ግን 

o የተከራይ አከራይ የፍርድ ቤት ጉዳይ ቅጂ፣  
o በተከራይ አከራይ ፍርድ ቤት ውስጥ ዳኛው ውሳኔ ለመወሰን የተጠቀመባቸውና እርስዎ ይግባኝ የሚጠይቁበት ማንኛውም 
የተፃፈ ሀሳብ፣  

o የዳኛ፣  ትእዛዝ ወይም ይግባኝ የሚጠይቁበት ቅጂ፣  እንዲሁም 

o ማንኛውም ሌላ የፍርድ ቤት ፋይል ወይም ትራንስክሪፕት የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት እንዲያይ የሚፈልጉት መረጃ ቅጂ 
ማስገባት። 

o አባሪ ማስገባት ካለቦት፣  የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ደንብ 30 ይመልከቱ ወይም መከተል ስላለቦት ሂደት ጠበቃዎን 
ይጠይቁ። 

o የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ህጎችን ከዚህ ማውረድ ይችላሉ። 

17. በ ፍ ር ድ  ቤት  የ ፍ ር ድ  ሂ ደ ት  ይኖ ረ ኛ ል ? 

 ሁኔታው ይወስነ ዋል። 

 አንዳንድ ግዜ የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ውሳኔ  ከመወሰኑ በፊት ከሁለቱም ወገኖች መስማት አለብኝ ብሎ ሊወስን ይችላል። ይህ 
ከሆነ ፣  የፍርድ ሂደቱን ቀን በመደበኛ ቀን ቀጠሮ ይይዛል። ይህ የፍርድ ሂደት የቃል ክርክር ተብሎ ይጠራል። 

 የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የፍርድ ሂደት ያስፈልጋል ብሎ ካላመነ ፣  ጉዳዮን በአጠቃላይ ቀን ላይ ቀጠሮ ይይዛል። ጉዳዮ በአጠቃላይ 
ቀን ላይ ከተቀመጠ፣  ይህ ቀን ከተቀመጠ በኋላ በ10 ቀናት ውስጥ የቃል ክርክር እንዲያደርጉ ለመጠየቅ ወደ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት 
ማስታወቅያ ያስገቡ።  

18. የ ይግ ባ ኝ  ሰ ሚ ፍ ር ድ  ቤት  ውሳ ኔ  ለ መወሰ ን  ምን  ያ ህ ል  ግ ዜ  ይወስ ድባ ቸዋ ል ? 

 እንደሁኔታው፣  ነ ገር ግን አብዛኛው ግዜ ይግባኝ ጥያቄዎቸ ከተከራይ አከራይ ፍርድ ቤት ውሳኔ በላይ ይዘገያሉ። 

 ይግባኝ እስኪጠይቁና የፅሁፍ ውሳኔ  እስኪሰጦት የሚወስደው ግዜ በአማካኝ 1½ ዓመት ነው። ይህ በአማካኝ ሲሆን የእርስዎ ጉዳይ 
ግን ከዚህ በላይ ወይም በታች ሊወስድ ይችላል። 

http://www.lawhelp.org/dc/find-legal-help/directory
https://www.dccourts.gov/court-of-appeals/dccarules


19. መቆ የ ት  ምን ድን  ነ ው? 

መቆየት እርሰዎ ያልተስማሙበተን የፍርድ ትእዛዝ የሚያቆይ ትእዛዝ ነው። 

20. መቆ የ ት  ካ ለ ብኝ ፣  ይህ ን  መቼ  መጠየ ቅ  አ ለ ብኝ ? 

በተቻሎት ፍጥነት ለመቆየት መጠየቅ አለቦት። ቶሎ በማመልከቶ፣  ጉዳዮ ዳግም እንዲታይሎት ወይም ይግባኝ በመጠየቆ፤  ምን ያህል ቁም ነ ገር 
እንዳሎትና ለመቆየት የጠየቁትም ጉዳዩን ለማንዛዛት እንዳልሆነ  ለፍርድ ቤቱ ያሳያሉ። 

21. ለ መቆ የ ት  እ ን ዴት  እ ጠይቃለ ሁ? 

 ከሳሽ/አከራይ ንብረት ወደ ባለቤቱ እንዲመለስ አስቀድመው ጠይቀው ስነ በረ የመባረር አደጋ ላይ ከሆኑ፣  ጥያቄዎን በተከራይ 
አከራይ ፅህፈት ቤት በሚገኘው ‹‹ንብረት ወደ ባለቤቱ እንዲመለስ የቆቀየት ማመልከቻ›› ተብሎ የሚጠራውን በመጠቀም ማስገባት 
ይችላሉ። 

o የተከራይ አከራይ ፅሕፈት ቤት በ510 4th መንገድ፣  N.W.፣  ክፍል 110፣  Washington፣  D.C ይገኛል። 
20001. 

o በማመልከቻዎ ላይ ጉዳዮ እንዲታይሎት ወይም ይግባኝ እስኪወሰን እየጠበቁ ስለሆነ  መውጣት እንደማይፈልጉ መግለጽ 
ይችላሉ። 

o ለዚህ ማመልከቻ የሚከፈል ክፍያ የለም። 

o ይህ ቅፅ  በተከራይ አከራይ ፅህፈት ቤት ውስጥ 2:00 p.m ሳያልፍ፣  ከዳኛ ፊት የፍርድ ሂደት ማካሄድ እንደሚፈልጉ 
ማስገባት አለቦት። ቤት እንዲለቁ ፕሮግራም የተያዘው ለቀጣዩ ቀን ከሆነ  ማመልከቻዎን እስከ 4:00 p.m ማስገባት 
ይችላሉ። 

o እንዲቆዩ የሚወስኑት ዳኛ የመጀመርያውን ውሳኔ የወሰኑት ዳኛ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ። 

 የሆነ  ዓይነት አደጋ ውስጥ ከሆኑ (ነ ገር ግን ካልወጡ) ጉዳዬ ዳግም ይታይልኝ ጥያቄ ማስገባትና‹‹የአደጋ ግዜ የመቆየት ጥያቄ›› 
ብለው መፃፍ ይችላሉ። 

o ጥያቄዎ ዳግም እንዲታይሎት ለመጠየቅ ዳኛውያለ ክፍያ፣  ወጪ ወይም ደህንነ ት ውጪ ማመልከቻ ማሳለፍ ካልፈቀደሎት $10 
ይከፍላሉ። 
 

o ጉዳዮ ዳግም እንዲታይሎት ማመልከቻ በተከራይና አከራይ ፅህፈት ቤት ፀሀፊ ጋር መግባት አለበት። የተከራይ አከራይ 
ፅሕፈት ቤት በ510 4th መንገድ፣  N.W.፣  ክፍል 110፣  Washington፣  D.C ይገኛል። 20001. 

o ጉዳዮ ዳግም እንዲታይሎት ማመልከቻ በሚያስገቡበት ተመሳሳይ ቀን ውስጥ የፍርድ ሂደት እንዲካሄድ ከፈለጉ፣  ከ 2:00 
p.m ሰዓት ሳያልፍ ፀሀፊዋ ጋር መሙላት አለቦት።  

o እንዲቆዩ የሚወስኑት ዳኛ የመጀመርያውን ውሳኔ የወሰኑት ዳኛ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ። 

 መቆየት ከፈለጉና ነ ገር ግን በቀጣይ 7-10 ቀናት ውስጥ ዳኛው በሚወስነው ውሳኔ  ምክንያት ምንም ዓይነት ድንገተኛ ነ ገር ከሌለ 
ጉዳዮ እንዲታይሎት ሊጠይቁና ጉዳዩንም ‹‹የመቆየት ጥያቄ ዳግም ማየት›› ብለው ሊጠሩት ይችላሉ። 

o ጥያቄዎ ዳግም እንዲታይሎት ለመጠየቅ ዳኛውያለ ክፍያ፣  ወጪ ወይም ደህንነ ት ውጪ ማመልከቻ ማሳለፍ ካልፈቀደሎት $10 
ይከፍላሉ። 
 

o የተከራይ አከራይ ፅሕፈት ቤት በ510 4th መንገድ፣  N.W.፣  ክፍል 110፣  Washington፣  D.C ይገኛል። 
20001. 

o በጁሪ የፍርድ ሂደት ሲቪል አክሽን ቅርንጫፍ ዳኛ ላይ ጉዳይ ከተመደበና ጁሪውን ወይም የተመደበውን ዳኛ ለመቆየት 
እየጠየቁ ከሆነ ፣  አብዛኛው ግዜ ጉዳዮ ዳግም እንዲታይ ሀሳቦ በተመደበው ዳኛ ይወሰናል። 

 ጉዳይ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ሲያቀርቡ፣  በሀሳቦ የመጀመርያ ገፅ  ላይ ከላይ ከጉዳይ ቁጥር በታች 
የተመደበውን ዳኛ ስም ይፃፉ። 



 ዳኛው ውሳኔውን መቀየር አለበት ብለው ያሰቡትን ሁሉኑም ምክንያት ያካቱ፣  ምክንያቱ ከዳኛው ፊት የፍርድ 
ሂደት እድል ላያገኙ ስለሚችሉ። 

 ጉዳዮን በአካል ለዳኛው ለመግለፅ ዳኛው በአካል የፍርድ ሂደት እንዲያካሂድ ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ እሚለው 
ላይ ‹‹የፍርድ ሂደት በአካል እንዲካሄድ መጠየቅ›› የሚል ይፃፉበት። የፍርድ ሂደት ሂደት እንዲካሄድ 
የሚወስነው ዳኛ ነው። አብዛኛው ግዜ ዳኛው እርስዎና በጉዳዮ ላይ ያሉ ሌላኛው አካል በስገቡት ወረቀት 
መሰረት ውሳኔ  ይወስናሉ። 

o በጁሪ የፍርድ ሂደት ሲቪል አክሽን ቅርንጫፍ ዳኛ ላይ ላልተመደበ ጉዳይ፣  ጉዳይ ዳግም እንዲታይሎ- ሀሳብ ለማቅረብ 
ካስገቡ ቢያንስ 7-10 የስራ ቀናት ውስጥ 10:00 a.m. ላይ ለተከራይ አከራይ ፍርድ ቤት ጉዳይ ዳግም እንዲታይሎት 
ቀጠሮ መያዝ አለቦት። ችሎት የሚውልበትን ቀን ከክለርክ ማግኘት ያስፈልግዎታል። እንዲቆዩ የሚወስኑት ዳኛ 
የመጀመርያውን ውኔ  የወሰኑት ዳኛ ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ። 

o ይህን ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ቅጂ ለሌኛው አካል መስጠት ይኖርቦታል። ሌላኛው አካል ጠበቃ ከሌላቸው ይህን ዳግም 
ይታይልኝ ሀሳብ በቀጥታ ለራሳቸው ይስጧቸው። ይህን ዳግም ይታይልኝ ሀሳብ ራስዎ ሊያደርሱ ወይም ፀሀፊዋ እንድትልከው 
መጠየቅ ይችላሉ። 

22. የመቆየት ጥያቄየ  ተቀባይነት ካላገኘ ምን አደርጋለሁ? 

 ይግባኝ ከጠየቁና የተከራይ አከራይ ፍርድ ቤት እንዲቆዩ ካልፈቀደሎት፣  በቀጥታ ወደ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፅህፈት ቤት 
በማመልከት የይግባኝ ፍርድ ቤቱ መቆየቶን እንዲፈቅድ መጠየቅ ይችላሉ። 

o የመቆየት ጥያቄዎን በተቻለ ፍጥነት ማቅረብ አለቦት እንዲሁም ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቱ እንዲቆዩ እንዲፈቅድሎት መረዳት 
እሚያስችለውን መረጃ ያያይዙ። 

o የይግባኝ ሰሚው ክለርክ በ Historic Courthouse 430 E መንገድ፣  N.W.፣  Washington, D.C. ውስጥ 
ይገኛል። 20001. 

 ስላልተከፈለ የቤት ኪራይ ብቻ የተወሰነ  ውሳኔ  ካለ፣  አብዛኛውን ግዜ ከመልቀቆ በፊት ከቤት እንዳይወጡ ሁሉንም የቤት ኪራይ፣  
ፍርድ ቤት ያፀደቀው ክፍያና የፍርድ ቤት ወጪ በመክፈል ከቤት እንዳይወጡ ማድረግ ይችላሉ።   ከቤት መውጣቶን ማስቆም ካልቻሉ 
ክፍያ ከመክፈሎ በፊት ጠበቃዎትን ያነ ጋግሩ። 

 ሁሉንም መክፈል ካልቻሉ ወይም ጉዳዮ የቤት ኪራይ ብቻ ካልሆነ ፣  ከሳሽ/አከራይ ከቤት እንዳያስወጣዎት ከከሳሽ/አከራይ ጋር 
ስምምነት መደራደር። ይህን ካደረጉ፣  ስምምነቶ በፅሁፍ መሆኑን ያረጋግጡ። 

 ሌሎች አማራጮች ካሉ ለማየት ጠበቃዎን ማናገር ይኖርቦታል።  


