
የትዳር አጋሮን ማግኘት ካልቻሉ ወይ የትዳር አጋርዎ 
እየተሸሸጉ ከሆነ  የፍቺ ወረቀት መስጠት  
የ ትዳር አጋሮን  እንዴት ማግኘት እንዳለቦት ካላወቁ የ ፍቺ ወረቀት እንዴት መስጠት እንዳለብዎ፡ ፡   

የትዳር አጋሬን ማግኘት ስላልቻልኩኝ መጥርያውን መስጠት ካልቻልኩስ? 

 የትዳር አጋርዎን ማግኘት ካልቻሉ፣  የፍቺ ማስታወቅያውን በጋዜጣ ለማተም ወይ ፍርድ ቤት ውስጥ ለመለጠፍ ከፍርድ ቤቱ ፍቃድ 
ማግኘት ይኖርቦታል፡ ፡  

 ይህም በማሳተም ወይ በመለጠፍ የመስጠት ሞሽን ተብሎ ይጠራል፡ ፡  

በማተም ወይ በመለጠፍ መጥርያ ለመስጠት መቼ ሞሽን ማስገባት አለብኝ? 

 ዳኛው የትዳር አጋርዎን ለመፈለግ በቂ ጥረት አድርገዋል ብሎ ካመነ  እንዲያሳትሙ ወይ እንዲለጥፉ ይፈቅዳል፡ ፡  

 መጀመርያ የትዳር አጋርዎን ለማግኘት መሞከር አለቦት፡ ፡  በፅሁፍ ለዳኛው ያደረጉትን ነ ገርና ያገኙትን ምላሽ መንገር 
ይኖርቦታል፡ ፡  ይህ ማለት የሄዱበትን ሁሉም ቦታና ያደረጉትን ወይ ያላገኙትን ነ ገር ዝርዝር ማስቀመጥ ይኖርቦታል፡ ፡  የሚልኩትን 
ወይ የሚቀበሉትን ማንኛውም መረጃ ያስቀምጡ፡ ፡  አልደረሰም ተብሎ የሚመለስሎትን ማንኘውም ፖስታ ያስቀምጡ፡ ፡  

ይህን ለምን ያህል ግዜ ማድረግ አለብኝ? 

 ፍቺ ጥያቄ ካስገቡ በኋላ ለትዳር አጋርዎ ለመስጠት 60 ቀናት አለዎ፡ ፡  

 በማተም ወይ በመለጠፍ ለመስጠት ሞሽን ማስገባት ካልቻሉ፤  ቀን እንዲጨመርሎት ሞሽን ማስገባት ይኖርቦታል፡ ፡   60 ቀን ሳይደርስ 
የመጀመርያ የፍርድ ቤት ሂደት ከደረሰ፣  ዳኛው ተጨማሪ ግዜ እንዲሰጦት መጠየቅ ይችላሉ፡ ፡  

 ካልሆነ ፣  ጉዳዮ የሚሰረዝ ሲሆን እንዳይሰረዝ ሞሽን ማስገባት ወይ ጉዳይ እንደአዲስ ለመጀመር ሞሽን ማስገባት ይኖርበታል፡ ፡  

የትዳር አጋሬን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ? 

ሕጉ በርግጥም ምን ማድረግ እንዳለቦት በግልፅ  አያስቀምጥም፡ ፡  ሁኔታው ይወስነዋል፡ ፡  ዳኛው ተገቢውን ማድረጎንና አለማድረገጎን 
ይወስናል፡ ፡  

ፍርድ ቤት የትዳር አጋርዎን ለማግኘት እንዲያደርጉት የሚፈልገው ጥረቶች የሚከተሉት ናቸው፡  

 

 የትዳር አጋርዎን ለመጨረሻ ግዜ ያዩበትን ቦታ ይግለፁ፡ ፡  

 ወደ ትዳር አጋርዎ የመጨረሻ አድራሻ የፍርድ ቤት ወረቀት በፖስታ፣  መመለሻ ደረሰኝ አማካኝነት እውቅና ባለው ፖስታ ይላኩ፡ ፡  
እንዲሁም ወረቀቱን በመደበኛ ፖስታ ይላኩ፡ ፡  ፖስታው ወደ እርስዎ ሲመለስ ያስቀምጡትና የፖስታውን ቅጂ ይያዙ፣  ይህም ፖስታው 
ሳይደርስ ወደ እርስዎ እንደተመለሰ ያመላክታል፡ ፡  

 የትዳር አጋሮን የመጨረሻ አድራሻ ሄደው ይፈልጉ፤  የሚቻል ከሆነ ና ይህን በማድረጎ  ምንም ዓይነ ት ችግር ከሌለው፡ ፡  

 የትዳር አጋሮን የመጨረሻ ስራ ቦታ ይጠይቁ፣  ካላቸው፡ ፡  

 ሊያገኟቸው የሚችሉትን የትዳር አጋሮን ቤተሰብ አባላት ይፈልጉ፡ ፡  



 የዲሲ፣  ሜሪላንድና ቨርጅንያ ስልክ መረጃ (411) ይመልከቱ፡ ፡  

 በኢንተርኔት አማካኝነ ት ይፈልጉ፡ ፡  

 የዲሲ ወንጀል ፍርድ ቤት መረጃ ይመልከቱ (በፍርድ ቤት ውስጥ ወይ በ ፍርድ ቤት ጉዳይ ድህረገፅ  ይመልከቱ)፡ ፡   
 የሜሪላንድ ወንጀል ፍርድ ቤት መረጃ ይመልከቱ (በፍርድ ቤት ውስጥ ወይ በ ሜሪላንድ የፍትህ ጉዳይ መፈለግያ ድህረገፅ  
ይመልከቱ)፡ ፡   

 የዲሲ እስር ቤት ይደውሉ (202-698-4932) እንዲሁም ዲሲ የማረምያ ተቋም (202-547-7822)፡ ፡  

 የፌደራል እስር ቤት ፅህፈት ቤት ድህረ ገፅ  ይመልከቱ፡ ፡  

 በተሸከርካሪ መኪኖች ክፍል ይመልከቱ፡ ፡  

 የአሜሪካ ወታደሮች መፈለግያ ድህረ ገ ፅይመልከቱ፡ ፡  

 የማህበራዊ ዋስትና ሞት ኢንዴክስ ድህረ ገፅ  ይመልከቱ፡ ፡  

 በአካባቢዎ የሚገኙትን ሆስፒታሎችንና መጠለያዎችን (መረጃ ላይሰጡ ይችላሉ ነ ገር ግን ይሞክሩ) ይጠይቁ፡ ፡  

 የትዳር አጋሮን ማግኘት ያልቻሉበትን/ ወይ የሚጨምሩት ሌላ ሀሳብ የሌለበትን ማንኛውም ምክንያት ይስጡ፡ ፡   

አንዳንድ የጠየቅኳቸው ሰዎች ምንም ዓይነ ት መረጃ ካልሰጡኝስ? 

ይህን ሞሽኖ ላይ ማካተት ይኖርቦታል፡ ፡  

የትዳር አጋሬን ለማግኘት መሞከር ያለብኝ መቼ ነው - ጉዳዬን ካመለከትኩኝ በኋላ ወይ በፊት? 

ጉዳዮን ካመለከቱ በኋላ ወይም በፊት ወይም በሁለቱም ግዜ አጋሮን ለማግኘት ጥረት ማድረግ መጀመር ይችላሉ፡ ፡  ነ ገር ግን ረጅም ግዜ ካለፈ፣  
መረጃው የቅርብ ግዜ እንዲሆን ዳኛው አንድአንድ ነ ገሮች እንዳዲስ እንዲሞክሩ ሊያደርጉ ይችላሉ፡ ፡  የፍቺ ወረቀቱን (ክስ፣  መጥርያና 
የመጀመርያ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ማሳወቅያ) እውቅና ባለው ፖስታና/መመለሻ ደረሰኝና መደበኛ ፖስታ ላይ ካስገቡ በኋላ የፍቺ ወረቀቱን የትዳር 
አጋርዎ መጨረሻ ወደ ሚያውቁት አድራሻ ይላኩ፡ ፡  

የትዳር አጋሬን መፈለጌን ከጨረስኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ? 

 በማሳተም ወይ በመለጠፍ መጥርያ ለመስጠት ሞሽን ማስገባት፡ ፡  በማተም ወይ በመለጠፍ መጥርያ ለመስጠት ሞሽን ጥያቄ ለማስገባት 
እዚህ በመንካት በኮምፒውተሮ ላይ መሙላት ይችላሉ፡ ፡  አሁንም አትመው ፍርድ ቤት ማስገባት ይኖርቦታል፡ ፡   በተጨማሪም በእጅ 
ሊሞሉት ይችላሉ፡ ፡  

 የትዳር አጋርዎን ለማግኘት ያደረጉትን ጥረት ለመግለፅ ተጨማሪ ወረቀት ማያያዝ ይችላሉ፡ ፡  ያደረጉትን ጥረት ለማሳየት 
እንዲያስችሎት ማንኛውም መረጃ፣  የታተመና የተመለሰ ፖስታ ያያይዙ፡ ፡  

 ፍርድ ቤቱ ክፍያ መሰረዝ ካልፈቀደሎት በስተቀር ይህን ለማስገባት $20 ክፍያ አለው፡ ፡  

ቀጥሎ ምን ይፈጠራል? 

ዳኛው ሞሽኖን ገምግሞ ለመፍቀድ ወይ ለመከልከል ትእዛዝ ይሰጣል፡ ፡  ትእዛዙ ይላክሎታል ወይ ቅጂው ፍርድ ቤት ውስጥ ይሰጦታል፡ ፡  

ሞሽኔ ተቀባይነት ካላገኘስ? 

 አንድአንድ ግዜ ዳኛው የትዳር አጋሮን ለማግኘት ማድረግ ያለቦትን ነ ገር በግልፅ  ሊያስቀምጥ ይችላል፡ ፡  እነዚህን ነ ገሮች 
ማድረግ መቀጠል ይችላሉ፡ ፡  

https://www.dccourts.gov/superior-court/cases-online
http://casesearch.courts.state.md.us/casesearch/
http://www.bop.gov/
https://scra.dmdc.osd.mil/scra/#/home
http://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=3693
http://www.lawhelp.org/dc/resource/motion-to-allow-service-by-publication-or-pos/download/959918D5-DB2B-4F1B-A70A-160C074BBD8B.pdf
http://new.lawhelp.org/dc/resource/filing-for-a-fee-waiver?lang=EN


 አንዳንድ ግዜ ዳኛው በአጠቃላይ በቂ የሆነ  ነ ገር አላደረጉም ሊል ይችላል፡ ፡  በመቀጠል የትዳር አጋርዎን ለማግኘት ማድረግ 
ያለቦትን ጥረት ማወቅና ማግኘት እንዳልቻሉ ማሳየት ይኖርቦታል፡ ፡  

 እነ ዚህ ተጨማሪ ነ ገሮች ካደረጉ በኋላ በድጋሚ ሞሽን ማስገባት ይችላሉ፡ ፡  ከዚህ በፊት ያስገቡትን ሞሽን መልሶ ማየት እና 
ያደረጉትን ተጨማሪ ነ ገር መግለፅ ይችላሉ፡ ፡  

 የማተም ወይ የመለጠፍ ሞሽን ከተፈቀደ ቀጥሎ ምን ይፈጠራል? 

 አብዛኛው ግዜ ዳኞች ማስታወቅያው በሁለት ጋዜጦች ላይ ለሶስት ሳምንት እንዲለጠፍ ቢያዙም የሚያስፈልገው ግን አንድ ነው፡ ፡   
አንደኛው ጋዜጣ የህግ ጋዜጣ መሆን አለበት፤  አብዛኛው ግዜ ዳኞች የደይሊ ዋሽንግተን ሕግ ሪፖርት የመርጣሉ፡ ፡  ሌላኛው እንደ 
ዋሽንግተን ፖስት፣  ዘ ዋሽንግተን ታይምስ ወይ ዋሽንግተን አፍሮ አሜሪካን የመሳሰሉ የመረጡት ጋዜጣ መሆን የችላል፡ ፡  

 ሞሽኖን የሚፈቅድ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ከደረሶት በኋላ ከጋዜጣው ጋር መስማማት የእርስዎ ሀላፊነ ት ይሆናል፡ ፡  ሚስጥራዊ 
የሆነውን ማስታወቅያ ፅህፈት ቤት በማናገር ህጋዊ ማስታወቅያ ማሳተም እንደሚፈልጉ ይግለፁ፡ ፡  

 ማስታወቅያውን ለጋዜጣው መስጠት ይኖርቦታል፡ ፡  አብዛኞቹ ዳኞች ሞሽኖን የፈቀደውን ትእዛዝ ጋር ማስታወቅያውን ይልካሉ፡ ፡  
ዳኘው ድጋፍ ለማግኘት ወደ ቤተሰብ ፍርድ ቤት መቀበያ ማእከል ወይ ቤተሰብ ፍርድ ቤት የራስ አገዝ ማእከል ካልሄዱ፡ ፡  

ምን ያህል ወጪ ያስወጣል? 

እያንዳንዱ ጋዜጣ ይለያያል፡ ፡  ይህን ለማወቅ ጋዜጣው መጠየቅ ይኖርቦታል፡ ፡  

ማስታወቅያው ከጠለጠፈ በኋላ ምን አደርጋለሁ? 

 ጋዜጣው ማስታወቅያው እንደተለጠፈ የሚገልፅ  ማረጋገጫ (ቃል) ይልካል፡ ፡  

 ጋዜጣው ማስታወቅያውን ለእርሰዎ ከላከ ይህንን ማስታወቅያ ለቤተሰብ ፍርድ ቤት መቀበያ ማእከል መስጠት ይኖርቦታል፡ ፡  

ማስታወቅያውን በጋዜጣ ማሳተም አልችልም፡ ፡  ምን ማድረግ እችላለሁ? 

 ዳኛው ፍርድ ቤት ውስጥ ለመለጠፍ እንዲፈቅድሎት መጠየቅ ይችላሉ፡ ፡  በማተም ወይ በመለጠፍ መጥርያ ለመስጠት ሞሽን ጥያቄ 
ለማስገባት እዚህ በምነ ካት በኮምፒተሮ መሙላት ይችላሉ፡ ፡  ፕሪንት አድርገው ወደ ፍርድ ቤት ማስገባት ይኖርቦታል፡ ፡  

 ክፍያ እንዲሰረዝሎት ከተፈቀደሎት ይህን ሞሽኖ ላየወ ማካተት ይኖርቦታል፡ ፡  ይህ ክፍያውን መክፈል እንደማይችሉ ለማሳየት በቂ 
ነው፡ ፡  

 ክፍያ እንዲሰረዝሎት ማድግ ካልቻሉ በሞሽኖ ላይ የፋይናንስ ሁኔታዎን መግለፅ ይኖርቦታል፡ ፡  ዳኛው የማተምያ ክፍያ መክፈል 
ያልቻሉበትን ምክንያት ገምግመው እንዲለጥፉ ሊፈቅዱም ላይፈቅዱም ይችላሉ፡ ፡  

 የዳኛው ውሳኔ  በፖስታ ይደርሶታል። 

ፍርድ ቤቱ ማስታወቅያው እንዲለጠፍ ከወሰነ ፣  ቀጣይ ምን ይፈጠራል? 

የመለጠፉን ሂደት የቤተሰብ ፍርድ ቤት ፀሀፊ የሚጨርሰው ይሆናል፡ ፡  የመለጠፍ ሁኔታውን በቤተሰብ ፍርድ ቤት መቀበያ ማእከል ወይ በቤተሰብ 
ፍርድ ቤት ፀሀፊ ፅህፈት ቤት መከታተል ይኖርቦታል፡ ፡  ማስታወቅያው በቤተሰብ ፍርድ ቤት ፀሀፊ ፅህፈት ቤት ቦርድ ላይ ይለጠፋል፡ ፡  ለ21 
የስራ ቀናት መለጠፍ ይኖርበታል፡ ፡  

https://www.lawhelp.org/dc/resource/motion-to-allow-service-by-publication-or-pos/download/959918D5-DB2B-4F1B-A70A-160C074BBD8B.pdf
http://new.lawhelp.org/dc/resource/filing-for-a-fee-waiver?lang=EN


ፍርድ ቤቱ ማስታወቅያው እንዲለጠፍ ካልፈቀዱ ቀጣይ ምን ይፈጠራል? 

ዳኛው እንዲያሳትሙ ከፈቀደሎት ማስታወቅያውን ጋዜጣ ላይ መለጠፍ ይኖርቦታል፡ ፡  

ለምን ይህን ማድረግ እንዳለብኝ አልገባኝም፡ ፡  የትዳር አጋሬ ማስታወቅያውን ፍርድ ቤት ላይ ወይ በጋዜጣ 

አያይቱም፡ ፡  

ምንም እንኳን የትዳር አጋርዎ ላያዩት ቢችሉም፣  ሕጉ ያስገድዳል፡ ፡  

ማስታወቅያው ከተለጠፈ ወይ ከታተመ በኋላ ቀጣይ ምን ይፈጠራል? 

እንደተደጠ የፅሁፍ ማረጋገጫ ያስፈልጋል፡ ፡  በጋዜጣ የታተመ ማስታወቅያ እንደ መረጃ ያገለግላል፡ ፡  ማስታወቅያው ከተለጠፈ የቤተሰብ ፍርድ 
ቤት ፀሀፊው ጉዳዩን ይጨርሳሉ፡ ፡  በፍቺ ጉዳይ መጥርያ እንደተሰጠ ማረጋገጫ and ለትዳር አጋሬ የፍቺ ወረቀት ከሰጠሁኝ በኋላ ምን 
ይፈጠራል እሚለውን ያንብቡ፡ ፡  

የትዳር አጋሬ መጥርያ ላለመቀበል እየሸሹ ከሆነ ስ?  መጥርያውን ለመስጠት ጥረት ባደርግም 

ካልተሳካልኝስ? 

የትዳር አጋርዎ መጥርያውን ላለመቀበል እየሸሹ ከሆነ  ከላይ እንደተጠቀሰው ማስታወቅያውን ለመለጠፍ ወይ ለማሳተም ፈቃድ መጠየቅ 

ይችላሉ፡ ፡  

በተጨማሪም በሌሎች አማራጭ ዘዴዎች ለመስጠት ከፍርድ ቤት ፈቃድ መጠየቅ ይችላሉ፡ ፡  

መጥርያውን ለትዳር አጋሬ ለመስጠት ጥረት ባደርግም ካልተሳካልኝስ፡ ፡   

በአማራጭ ዘዴ ለመስጠት ፈቃድ መጠየቅ ይችላሉ፡ ፡   

በአማራጭ ዘዴ መጥርያ ለመስጠት ፈቃድ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ? 

በእጅ፣  እውቅና በተሰጠው ፖስታ/መመለሻ ደረሰኝ፣  እንዲሁም/ወይ እውቅና በመስጠት ለመስጠት መሞከሮን በሚያሳይ መልኩ ለፍርድ ቤት ሞሽን 

ማስገባት ይኖርቦታል፡ ፡   ያደረጉትን ጥረትና ምን እንደተፈጠረ መግለፅ አለቦት፡ ፡   ምን እንዳደረጉ ለማሳየት የሚረዳ ማንኛውም መረጃ 

ካሎት ቅጂዎችን ማካተት አለቦት፡ ፡    በተጨማሪም የሚፈልጉትን አማራጭ ዘዴ ካለ ይግለፁ፡ ፡  

ምን ዓይነ ት አማራጭ ዘዴዎች መጠየቅ እችላለሁ? 

ይህ የእርስዎ ምርጫ ነው፡ ፡   ሁኔታዎን መሰረት በማድረግ ዳኛው ምን ዓይነ ት ዘዴ መጠቀም እንዳለቦት ይወስናሉ፡ ፡   ለምሳሌ፣  ፍርድ ቤት 

በኢሜል፣  በፅሁፍ መልእክት፣  በትዳር አጋርዎ ማህበራዊ ድህረገፅ  ላይ እንዲለጠፍ፣  በትዳር አጋርዎ መስርያ ቤት ለፀሀፊ እንዲሰጥ ወይ ሌላ 

ሀላፊነት ላለው ሰው እንዲሰጥ ወይ በፍርድ ቤት ድህረገፅ ላይ እንዲለጠፍ ፈቃድ ሊሰጡ ይችላሉ፡ ፡   ዳኛው ትእዛዝ ለመስጠት አንድ ወይ 

ከአንድ አማራጭ በላይ ሊያዙ ይችላሉ፡ ፡   

 

http://www.lawhelp.org/dc/resource/filing-proof-of-service-in-a-divorce-case?lang=EN
http://www.lawhelp.org/dc/resource/what-happens-after-i-have-served-the-divorce?lang=EN
http://www.lawhelp.org/dc/resource/what-happens-after-i-have-served-the-divorce?lang=EN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	የትዳር አጋሬን ማግኘት ስላልቻልኩኝ መጥርያውን መስጠት ካልቻልኩስ?
	በማተም ወይ በመለጠፍ መጥርያ ለመስጠት መቼ ሞሽን ማስገባት አለብኝ?
	ይህን ለምን ያህል ግዜ ማድረግ አለብኝ?
	የትዳር አጋሬን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ?
	አንዳንድ የጠየቅኳቸው ሰዎች ምንም ዓይነት መረጃ ካልሰጡኝስ?
	የትዳር አጋሬን ለማግኘት መሞከር ያለብኝ መቼ ነው - ጉዳዬን ካመለከትኩኝ በኋላ ወይ በፊት?
	የትዳር አጋሬን መፈለጌን ከጨረስኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ?
	ቀጥሎ ምን ይፈጠራል?
	ሞሽኔ ተቀባይነት ካላገኘስ?
	የማተም ወይ የመለጠፍ ሞሽን ከተፈቀደ ቀጥሎ ምን ይፈጠራል?
	ምን ያህል ወጪ ያስወጣል?
	ማስታወቅያው ከጠለጠፈ በኋላ ምን አደርጋለሁ?
	ማስታወቅያውን በጋዜጣ ማሳተም አልችልም፡፡ ምን ማድረግ እችላለሁ?
	ፍርድ ቤቱ ማስታወቅያው እንዲለጠፍ ከወሰነ፣ ቀጣይ ምን ይፈጠራል?
	ፍርድ ቤቱ ማስታወቅያው እንዲለጠፍ ካልፈቀዱ ቀጣይ ምን ይፈጠራል?
	ለምን ይህን ማድረግ እንዳለብኝ አልገባኝም፡፡ የትዳር አጋሬ ማስታወቅያውን ፍርድ ቤት ላይ ወይ በጋዜጣ አያይቱም፡፡
	ማስታወቅያው ከተለጠፈ ወይ ከታተመ በኋላ ቀጣይ ምን ይፈጠራል?
	የትዳር አጋሬ መጥርያ ላለመቀበል እየሸሹ ከሆነስ?  መጥርያውን ለመስጠት ጥረት ባደርግም ካልተሳካልኝስ?
	መጥርያውን ለትዳር አጋሬ ለመስጠት ጥረት ባደርግም ካልተሳካልኝስ፡፡
	በአማራጭ ዘዴ ለመስጠት ፈቃድ መጠየቅ ይችላሉ፡፡
	በአማራጭ ዘዴ መጥርያ ለመስጠት ፈቃድ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ?
	ምን ዓይነት አማራጭ ዘዴዎች መጠየቅ እችላለሁ?

