
ስለ የልጅ ድጋፍ ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች 
ስለ ልጅ ድጋፍ ዝርዝር ጥያቄዎች እና  መልሶቻቸው።   የ ልጅ ድጋፍ ለማግኘት እየ ሞከሩ ከሆነ  ወይም ሌላ  ሰው የ ልጆች ድጋፍ እንዲከፍሉ 

ለማድረግ እየ ሞከረ  ከሆነ  ይህ መረጃ ሊረዳዎ ይችላል። 

የልጅ ድጋፍ ትእዛዝ ለምን ያስፈልገናል? 
 ልጅዎ ከሁለቱም ወላጆቹ የ ገንዘብ ድጋፍ የማግኘት ሕጋዊ መብት አለው። 

 እያንዳንዱ ወላጅ ልጁን ወይም ልጇን የመርዳት ህጋዊ ግዴታ አለባቸው። 

የልጁ እናት የልጅ ድጋፍ ለማግኘት ካመለከተች እኔ ግን አባት ነ ኝ ብዬ የማላምን ከሆነ ስ? 
 በአብዛኛው ሁኔታዎች፤  የሚጠይቁ ከሆነ  ዳኛው የአባትነ ት ማረጋገጫ ምርመራ እንዲያደርጉ ይፈቅድልዎታል። ዳኛው ለፈተናው ማን ይከፍላል 

የሚለውን ይወስናል። 

 የድጋፍ ጉዳዩን ያመለከተው የዲሲን መንግስት (የልጆች ድጋፍ አገልግሎቶች ክፍል ጠበቃ ቢሮ) ከሆነ  ፍርድ ቤቱ በመጀመሪያ የምርመራ ክፍያውን 

እንዲከፍሉ ሊጠይቃቸው ይችላል፤  ነ ገር ግን እርስዎ አባት ሆነው ከተገኙ በኋላ ላይ እርሶ እንዲከፍሉ ሊጠይቅ ይችላል። 

 የድጋፍ ጉዳዩን ያመለከተችው እናት ከሆነች፤  ፍርድ ቤቱ ወጪዋን እንድትከፍል ወይም ዋጋውን ለሁለታችሁ ሊያከፋፍል ይችላል። 

የልጅ ድጋፍ ትዕዛዝ መጠኑ ፍትሃዊ መሆኑን እንዴት አውቃለሁ? 
ሕጉ የልጅ ድጋፍ መጠን ፍትሃዊ እንዲሆን ይፈልጋል።  የፍትሀዊ የሆነ  የድጋፍ መጠንን ለመወሰን የሚረዱ ነ ገሮች የልጁ / ቷ አብዛኛውን ግዜያቸውን 

የሚያሳልፉበት ቦታ፣  የሁለቱም ወላጆች የ ገቢ መጠን፣  የልጆች ማቆያ ቦታዎች የክፍያ መጠን እና የጤና ኢንሹራንስ፣  የእያንዳንዱ ወላጅ ሌላ የልጅ ድጋፍ 

ግዴታዎች፣  እና የልጆቹ እድሜ እንዲሁም ብዛት ናቸው። 

ስለሌላኛው ወላጅ የ ገቢ መጠን ምንም የማውቀው ነ ገር የለም። 
ዳኛው ሌላኛውን ወላጅ የገቢ መጠኑን የሚያሳይ ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ እንዲያቀርብ እንዲያደርግ መጠየቅ ይችላሉ። ማረጋገጫውም የክፍያ ደረሰኞችን( pay 

stubs)፣  W-2 ቅጾችን፣  ወይም የታክስ ተመላሽን ሊያካትት ይችላል። 

የዲሲ  የልጅ ድጋፍ መመሪያ ምንድን ነው? 
የልጅ ድጋፍ መጠን በአብዛኛው የሚወሰነው በዲሲ  የልጅ ድጋፍ መመሪያ ነው፤  ይህም ማለት ተመሳሳይ በሆነ  የ ገንዘብ እና ጥበቃ ሁኔታ ሥር ያሉ ሰዎች 

ተመሳሳይ መጠን ያለው የልጅ ማሳደጊያ ገ ንዘብ ይከፍላሉ ወይም ይቀበላሉ። 

 

 በእርሶ ጉዳይ ምን ያህል መጠን ሲሆን ተገቢ እንደሚባል ለማወቅ የልጅ ድጋፍ መምሪያ የመጠን መለኪያን መጠቀም ይችላሉ። 

 የልጅ ድጋፍ መጠን ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ እንዲሆን ተደርጎ  ሊስተካከል ይችላል 

· ልጁ ልዩ ልዩ ወጪዎች (የህክምና እንክብካቤ፣  ልዩ ትምህርት) ካሉበት ወይም 

· ወላጅ ከፍተኛ ፍላጎቶች ካሉት(የህክምና እንክካቤ) 

የማሳደግ ሀላፊነ ትን ብንጋራስ? 
 አንድ ልጅ ከእያንዳንዱ ወላጅ ወይም አሳዳጊው ጋር 35% ወይም ከዚያ በላይ ጊዜውን የሚያሳልፍ ከሆነ  በውስጥ አዋቂነ ት ሁለቱም ወገኖች 

የልጁን አካላዊ ጥበቃ መብት እየተጋሩ እንደሆነ  ግምት አለ። ይህም በልጅ ድጋፍ መምሪያው የመጠን መለኪያ ላይ ከግምት ውስጥ ይገባል። 

 ገቢያችሁ ተመጣጣኝ ከሆነ  እና ልጁ በአማካይ ተመሳሳይ መጠን ላለው ግዜ ከእያንዳንዳችሁ ጋር የሚቆይ ከሆነ  ምናልባት ማናችሁም የልጅ ድጋፍ 

ክፍያ መክፈል አይጠበቅባችሁ ይሆናል። 
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ሌላኛው ወላጅ ፍርድ ቤቱ ያዘዘውን የ ገንዘብ መጠን እየከፈለ ካልሆነ ስ? 
 እንደዛም ሆኖ ይህ ወላጅ ልጁን የማየት መብት ይኖረዋል። 

 የእምቢታ አቤቱታ ለልጅ ድጋፍ ማስገባት እና ፍርድ ቤቱን እንዲከፍል ወይም እንድትከፍል ለማድረግ እርምጃዎች እንዲወስድ መጠየቅ ይችላሉ። 

የእምቢታ አቤቱታውን በቀጥታ በኮምፒውተር ላይ ለመሙላት ካቀዱ እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። (አሁንም ለፍርድ ቤት ማመልከቻ ማቅረብ አለብዎት።) 

ፍርድ ቤቱ የወሰነብኝን የልጅ ድጋፍ እኔ  መክፈል ባልፈልግስ? 
 እንደዛም ሆኖ በፍርድ ቤቱ ትእዛዝ መሰረት ልጅዎን የመጎብኘት መብት አሎት። 

 ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን እስኪቀይር ድረስ የተወሰነብዎትን የክፍያ መጠን የግድ መክፈል ይኖርቦታል። 

 ፍርድ ቤቱ የወሰነውን የገ ንዘብ መጠን ካልከፈሉ፤  ዳኛው የፍርድ ቤት ውሳኔን ላለመታዘዝ ሊወነጅልዎ ይችላል እናም ቅጣት እንዲከፍሉ፣  እስር 

ቤት እንዲቆዩ እና /ወይም ደሞዝዎ እንዲቆረጥ ይደረጋል። 

የልጆች ድጋፍ ትእዛዝ እንዴት ነው የምለውጠው? 
 የእርሶ ወይም የሌላኛው ወላጅ የ ገቢ መጠን ሁኔታ ላይ ለውጥ ካለ የልጅን ድጋፍ የድጎማ መጠን እንዲቀየር አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። ይህም 

አቤቱታ ሊሆን የሚችለው፡  

o የልጅ ድጋፍ የድጎማ መጠን እንዲጨምር 

o የልጅ ድጋፍ የድጎማ መጠን እንዲቀንስ 

o የልጅ ድጋፍን ማስቆም (ለምሳሌ፤  ለጊዜው ከስራ ከተቀነሱ) ወይም 

o የልጅ ድጋፍን ሙሉ በሙሉ ማስቀረት 

 በቀጥታ መስመር ላይ የልጅ ድጎማ መጠን እንዲቀየር አቤቱታ ማቅረብ ከፈለጉ እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። (አሁንም ለፍርድ ቤት ማመልከቻ ማቅረብ 

አለብዎት።) 

 ዳኛው የመቀየር ጥያቄዎን ካፀደቀ፤  አዲሱ መጠን የአቤቱታውን ማመልከቻ ባስገቡበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚ ሊሆን ይችላል ነ ገር ግን ከዛ በላይ 

ቀደም ሊል አይችልም። የልጅ ድጋፍ ትዕዛዝ ለውጥ የሚያስከትሉ ሁኔታዎች እንደተፈጠሩ ወዲያውኑ የሕጻን ድጋፍን ለመቀየር ማመልከት ጠቃሚ 

ነው። 

ብዙ የፍጆታ ክፍያዎች ቢኖሩብኝስ? 
 የልጆች የድጋፍ መመሪያ የኑሮ ዋጋን ግምት ውስጥ ያስገባል። ከፍተኛ ወርሃዊ ወጪዎች ወይም ዕዳዎች ልጆችዎ ማግኘት የሚገባቸውን የ ገንዘብ 

ድጋፍ በአጠቃላይ አይቀንስም። ፍርድ ቤቱ በጣም ልዩ የሕክምና ክፍያዎች ካለብዎት ያጣራል። 

 የልጆች የድጋፍ መመሪያ የልጆቹን የቀን እንክብካቤ እና የጤና እንሹራንስ ወጪዎች ግምት ውስጥ ያስገባል፤  ስለዚህ እነ ዚህን ወጪዎች ወደ 

ፍርድ ቤት ይዘው መምጣት ይችላሉ። 

የሌላው ወላጅ አመታዊ ገቢ ከ14,856$ በታች ከሆነ ስ? 
ፍርድ ቤቱ በአብዛኛው ይህን ወላጅ በወር 50$ እንዲከፍል ያዛል። 

ሌላኛው ወላጅ ታስሮ ቢሆንስ? 
አብዛኛውን ጊዜ ፍርድ ቤቱ ይህ ወላጅ ካልተለቀቀ በስተቀር የልጅ ድጋፍ እንዲቆም ያዛል። 

ከጥቂት አመታት በፊት የልጅ ድጋፍ እንድከፍል ታዝዤ ነ በር፤  አሁን ግን ልጆች ከእኔ ጋር ናቸው። መክፈል 

ማቆም እችላለሁ? 
 ማቆም የሚችሉት የፍርድ ቤት ማዘዣ ካገኙ በኋላ ብቻ ነው። 

https://www.lawhelp.org/dc/resource/motion-to-modify-child-support-order/download/BDEA53F6-BDE5-4588-8193-CDCF56912616.pdf


 የልጅ ድጋፍን ለማቆም አቤቱታዎን ማመልከት ይችላሉ ወይም የልጅ ድጋፍን ለመቀየር አቤቱታዎን ማስገባት ይችላሉ፤  ጉዳዩ እንዴት እንደ 

ተለወጠ ለፍርድ ቤቱ መግለጽ ይችላሉ። ይህን ለውጥ በተቻለ ፍጥነት ማሳወቅ አለብዎት ምክንያቱም ለውጡ ተፈፃሚ የሚሆነው የአቤቱታው 

ማመልከቻ ባስገቡበት ቀን ጀምሮ እንጂ ሁኔታው ከተለወጠበት ግዜ ጀምሮ አይደለም። 

 በቀጥታ መስመር ላይ የልጅ ድጎማ መጠን እንዲቀየር አቤቱታ ማቅረብ ከፈለጉ እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። (አሁንም ለፍርድ ቤት ማመልከቻ ማቅረብ 

አለብዎት።) 

የፍርድ ቤቱ መዝገብ እኔ  አለኝ ብዬ ከማስበው በላይ ዋጋ እንዳለኝ አድርጎ  የሚያሳይ ከሆነ ስ? 
የክፍያ ደረሰኞችዎን እና የክፍያ መዝገቦችን ለአጠቃላይ ጠበቃው ለልጅ ድጋፍ አገልግሎቶች ክፍል (CSSD) ይዘው በመምጣት ተቆጣጣሪውን ማነጋገር 

ይችላሉ። በተጨማሪም የልጅ ድጋፍ መለያዎን ኦዲት እንዲደረግ መጠየቅ እና / ወይም ስለጉዳዩ ጠበቃ ማነጋገር ይችላሉ። 

በዳኛው ትዕዛዝ መሰረት የልጄን ድጋፍ በፍርድ ቤት እየከፈልኩ ነው፤  ነ ገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሌላኛው 

ወላጅ ወዲያው ገ ንዘብ ያስፈልገዋል፤  ስለዚህ ለእሱ / ለእሷን ሰጥቼዋለሁ። በእኔ  መለያ ውስጥ ሒሳብ 

ማግኘት እችላለሁ? 
 በአብዛኛው አይሆንም። በፍርድ ቤት የሚከፍሉ ከሆነ ፤  ለሌላ ወላጅ በቀጥታ የሚሰጡት ማንኛውም ገንዘብ እንደ ስጦታ ይቆጠራል። 

 ሌላኛው ወላጅ ከፈረመ እና ለፍርድ ቤት ምስክርነ ት የድጎማ ክፍያውን ከርስዎ በቀጥታ እንደተቀበለ/ች ለፍርድ ቤቱ ካሳወቀ/ች ፍርድ ቤቱ 

ሊሰጥዎ ይችላል።  

ለልጆች ድጋፍ እና ለአባትነት ጉዳይ ተጨማሪ አቤቱታዎችን የት ማግኘት እችላለሁ? 
በቀጥታ በኮምፒውተር ላይ ተጨማሪ ሊሞሏቸው የሚችሏቸው የፍርድ ቤት ቅፆችን ለማግኘት ከፈለጉ እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ። አሁንም ለፍርድ ቤት ማመልከቻ 

ማቅረብ አለብዎት። 

ማመልከቻዬን የማስገባው የት ነው? 

 ለልጅ ድጋፍ ጉዳይ ብቻ፡   ሁሉም የፍርድ ቤት ሰነ ዶች በዲሲ በማዕከላዊ መቀበያ ማዕከል (Central Intake Center (CIC)) ክፍል JM-
520 (JM level) በአካል በመቅረብ መግባት ይኖርባቸዋል። ጠቅላይ ፍድር ቤት 500 Indiana Ave., NW.  ማዕከሉ(CIC) ከሰኞ 
እስከ አርብ ከ8፡ 30 am እስከ 5:00 pm ክፍት ነው። 

 እንደ ፍቺ ወይም የጥበቃ መብት ጉዳይ ያሉ የሌላ የልጅ ድጋፍ ጉዳይ አካል የሆኑ ጉዳይዎች:  
o ጠበቃ ከሌለዎት፤  ማንኛውንም የፍርድ ቤት ወረቀት በማዕከሉ (CIC) ወይም በቀጥታ መስመር ላይ በ (CaseFileXpress 

"eFiling") ስርዓት በኩል ማስገባት ይችላሉ።   
o ጠበቃ ከሌለዎት እና ሰነዶቹን ለማጣራት ከመረጡ እና ሰነዶችዎን በቀጥታ መስመር ማመልከት ከፈለጉ በ  

www.casefilexpress.com  ላይ (በመግቢያ ቁልፉ ላይ ጠቅ ያድርጉ እና አዲስ የዲሲ ዲጂታል ቅጂን በመምረጥ) ለ 
eFiling መመዝገብ ይችላሉ። በeFiling ዙሪያ እርዳታ ለማግኘት CaseFileXpress የደንበኛ አገልግሎት ተወካይን ለ24 
ሠዓት እንዲሁም ሰ7ቱንም ቀን በነ ጻ ስልክ ቁጥር 877-433-4533  ወይም በኢሜል በስራ ሰዓት በ info@cfxpress.com  
መገናኘት ይችላሉ። 
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