
በፍቺ ጉዳይ ላይ የአገልግሎት ማረጋገጫ ፋይል ማድረግ 
ለትዳር ጓደኛዎ የ ፍቺ ወረቀቶችን  ማድረስዎን  የሚገ ልጽ መረጃ እንዴት ፋይል ማድረግ እንደሚችሉ የሚገ ልፁ መረጃዎች። 

ለባለቤቴ የፍቺ ወረቀቶችን እንዲደርስ አድርጌያለሁ። ቀጥሎ ምን ላድርግ? 

 በፍርድ ቤት ውስጥ በአገልግሎቱ ላይ የጽሁፍ ማስረጃ ማቅረብ አለብዎት። የትዳር ጓደኛዎ ወረቀቶቹን እንዴት እንዳገኘ ለዳኛው 
መናገር ብቻ በቂ አይሆንም - የአገልግሎት ማረጋገጫ የጽሑፍ መረጃ ፋይል መደረግ አለበት።  አንዳንድ ጊዜ የዚህ የወረቀት 
ማድረስ አገልግሎት ሂደት ማስረጃ የአገልግሎት ምስክርነ ት ወይም የአገልግሎት ማረጋገጫ ተብሎ ይጠራል። 

በትክክል ፋይል ማድረግ ያለብኝ ነ ገር ምንድን ነው? 

 ወረቀቱን የሰጠ ግለሰብ ወረቀቱ እንደቀረበ የሚገልጽ መግለጫ እና ወረቀቱ መቼ እና እንዴት እንደደረሱ የሚገልጽ መረጃ ላይ 
መፈረም አለበት።  

 የወረቀት ማድረሱ በቀጥታ በአካል ለማድረስ፣  በተረጋገጠ ፖስታ ለመላክ፣  በህትመት፣  በመለጠፍ፣  በሌሎች አማራጮች ወይም እውቅና 
በመስጠት በመረጡት መንገድ ላይ ተመስርቶ ይህንን እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ የበለጠ ለመገንዘብ ከዚህ በታች ያሉትን ክፍሎች 
ያንብቡ። 

 ይህን ቅፅ  ከቤተሰብ ፍርድ ቤት ማዕከላዊ መከበያ ማዕከል (Family Court Central Insake Centre)ወይም ከቤተሰብ 
ፍርድ ቤት ራስ-ማገገሚያ ማዕከል( Family Court Self-Help Center) ማግኘት ይችላሉ። አስፈላጊው መረጃ መካተቱን 
ለማረጋገጥ የፍርድ ቤት ቅጹን መጠቀም ይመረጣል። 

እነ ዚህን ወረቀቶች ለባለቤቴ በእጅ በመስጠት ከሆነ  አገልግሎቱ የተፈፀመው የአገልግሎቱን ምስክርነ ት 

ማን ይፈርማል?  

 ወረቀቱን ለትዳር ጓደኛዎ ያቀረበው ግለሰብ ለአገልግቱ ምስክርነት መፈረም አለበት። የፍርድ ቤት ቅጹን ከተጠቀሙ ምስክር 
ወረቀት አያስፈልግም። 

 የምስክርነ ት ወረቀቱ  ምን አይነ ት ወረቀቶት እንደደረሰ ወረቀቶቹ የተላኩለት ሰው ስም (የትዳር ጓደኛዎ ወይም ከትዳር ጓደኛዎ 
ጋር አብሮ የሚኖር ተስማሚ እድሜ ላይ ያለ ግለሰብ መሆን እንዳለበት) ማሳየት አለበት። በተጨማሪም ወረቀቶቹ የሚቀርቡበትን ቀን 
ግምታዊ ጊዜ እና ቦታ ማካተት አለበት። ወረቀቱን ያቀረበው ግለሰብ ዕድሜው ከ 18 ዓመት በላይ እና የጉዳዩ አካል ያልሆነ  
መሆኑንም መግለፅ ይኖርበታል። 

 ኮምፒተር ላይ መሙላት የምትችሉትን የአግልግሎት ማረጋገጫ ምስክርነ ት ቅጽ ለማግኘትእዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። አትመው ማውጣት፤  
ያገለገለውን ግለሰብ ማስፈረም እና ከዚያም በፍርድ ቤት ማስገባት ይኖርቦታል። ቅጹ በእጅ ሊሞላም ይችላል። 

ወረቀቱ በተረጋገጠ ፖስታ የተላከ ከሆነ  እና መድረሱን የሚያረጋግጥ ተመላሽ ደረሰኝ ካለ፤   ለአገልግሎቱ 

ምስክርነ ት ማን ይፈርማል?  

 ወረቀቱን በፖስታ የላከው ግለሰብ ለምስክርነ ት ይፈርማል። ወረቀቶቹን በፖስታ የላኩት እርሶ ከሆኑ የምስክርት ፊርማውን 
ይፈርማሉ። የፍርድ ቤት ቅጹን ከተጠቀሙ ምስክር ወረቀት አያስፈልግም። 

 ምስክርነ ቱ ምን አይነት ወረቀት በፖስታ እንደተላከ እና መቼ እንደተላከ መግለፅ  ይኖርበታል። 
 የተረጋገጠው ደብዳቤ ወረቀትን እና የመድረሱን ማረጋገጫ ደረሰኝ (አረንጓዴ ካርድ) ከምስክርነ ቱ ጋር አብረው ማያያዝ አለብዎ። 

http://www.dcbar.org/for-the-public/legal-resources/pro-se-pleadings.cfm#service


 ኮምፒተር ላይ መሙላት የምትችሉትን የአገልግሎት ማረጋገጫ ምስክርነ ት ቅጽ ለማግኘትእዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። አሁንም ቢሆን 
ማተም እና በፍርድ ቤት ማስገባት አለብዎት። በእጅዎም መሙላት ይችላሉ። 

ማስታወቂያው በጋዜጣ ታትሞ ከወጣ አገልግሎትን መድረሱን እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?  

ጋዜጣው አስፈላጊ የሆነውን ምስክርነ ት በፖስታ መላክ አለበት።  ጋዜጣው ምስክርነቱን ወደ ፍርድ ቤት ወይም ወደ እርስዎ ሊልክ ይችላል።   
 በየትኛው አካሄድ እንደሚጠቀሙ ለማወቅ ጋዜጣውን ያጣሩ። የምስክርነት ወረቀቱ ለእርሶ ከተላከ ለቤተሰብ ፍርድ ቤት ማዕከላዊ መቀበያ 
ማዕከል ያቅርቡ። 

ማስታወቂያ በፍርድ ቤት ውስጥ ከተለጠፈ እንዴት አገልግሎትን ማድረስ እችላለሁ? 

የቤተሰብ ፍርድ ቤቱ ጽህፈት ቤት  አገልግሎቱን በአግባቡ በመለጠፍ እና በፍርድ ቤት መዝገብ ላይ ለመመዝገብ አገልግሎቱ መድረሱን 
በማረጋገጥ ይጠነቀቃል። 

በአንደኛ ደረጃ ደብዳቤ በመጠቀም እውቅና ለመስጠት ብፈልግ፤  እንዴት አገልግሎቴን ማረጋገጥ እችላለሁ? 

በርስዎ የትዳር አጋር  የተፈረመበት የእውቅና መስጠት አገልግሎት ቅፅ  የአገልግሎቱ ማረጋገጫ ነው።  እውቅና የተሰጠበትን ወረቀት 

በቤተሰብ ፍርድ ቤት ማዕከላዊ መቀበያ ማዕከል ያቅርቡ። 

ዳኛው አማራጭ የአገልግሎት ማረጋገጫዎችን ከፈቀዱ፤  እንዴት አገልግሎቴን ማረጋገጥ እችላለሁ?  

ያ ሁኔታው ዳኛው ያፀደቁት የአገልግሎት አይነ ት ላይ ይመሰረታል።  ዳኛውን ምን አይነ ት ማስረጃ እንደሚፈለግ መጠየቅ ይችላሉ። 

ቀጥሎ ምን ይሆናል? 

የፍቺ ወረቀት ለባለቤቴ ከሰጠሁ በኋላ ምን ይከሰታል? የሚለውን ክፍል ያንብቡ። 
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