
ተቃርኖ ስላልገጠመዉ የፍቺ ጉዳዬ ችሎት ምን ይሆናል? 
ተቃርኖ ስላልገ ጠመዉ የ ፍቺ ችሎት ሂደት ማብራሪያ። 

ሙግት ስላልገጠመዉ የፍቺ ጥያቄዬ ዳኛዉ ምን ሊጠይቀኝ ይችላል? 

 እባክዎትን ስምዎትን አድራሻዎትንና የስልክ ቁጥርዎትን ይግለፁ። ማሳሰቢያ:- ለደህንነትዎ ቢፈሩ ወይም ከአንድ ሰው ትንኮሳ 
ወይም ጉዳት ቢደርስብዎት ዳኛዎት “ምትክ አድራሻ” ይሰጡ ዘንድ እንዲችሉ እንዲፈቀድልዎ መጠየቅ ይችላሉ። ይህም ምትክ አድራሻ 
የጓደኛዎ ወይም የዘመድዎ አድራሻ ወይም ፖስታ አድራሻ ሊሆን ይችላል። 

 በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ለምን ያህል ጊዜ ኖረዋል? 
 

 በዚህ ጉዳይ ላይ ተከሳሹ ማን ነው? [ባለቤትዎ በጉዳዩ ላይ ተከሳሽ ናቸዉ።] 
  

 እባክዎን ለባለቤትዎ ሙሉ ስም አድራሻ እና የስልክ ቁጥር ይግለጹ። 
  

 የትዳር ጓደኛዎ በዚህ አድራሻ ለምን ያህል ጊዜ ኖሯል? 

 አንተና የትዳር ጓደኛህ የት እና መቼ ተጋባች ሁ? 

 ዛሬ እዚህ የተገኙት መፋታት እንዲችሉ ነዉን?  
 የጋብቻ የምስክር ወረቀትዎን ይዘው መጥተዋልን? 

 ይህ የጋብቻዎ ማረጋገጫ ቅጂ ነው? [ለዳኛዉ ይሰጠዉ ዘንድ የጋብቻ የምስክር ወረቀትዎን ለፍርድ ቤት ሰራተኛ ይስጡ።] 
 

 እርስዎና ባለቤትዎ ተለያይተዉና [ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይፈጽሙ] ለምን ያህል ጊዜ ቆይተዋል? 

o ከስድስት ወር በላይ ከሆነ  ነ ገር ግን ከአንድ ዓመት በታች ከሆነ ፣  ዳኛው እንዲህ በማለት ሊጠይቅ ይችላል፡  እርስዎ 
እና የትዳር ጓደኛዎ በጋራ እና በፍቃደኝነት ከስድስት ወር በላይ ግብረ ስጋ ሳይፈጽሙ አብረዉ ኖረዋልን? 
 

 እዚህ ዛሬ መወሰን ያለባቸው የግል ወይም እውነተኛ የንብረት የባለቤትነት መብቶች አሉን? 

 የቀድሞ ስምዎን (እንደ የእርስዎ የጋብቻ ስምዎት) ዳግም እንዲመለሱልዎት ነው? 
 

o መልስዎት “አዎ”” ከሆነ  ዳኛዉም የሚከተሉትን ይጠይቅዎታል፡  ጥያቄዎት ዓላማ ያደረገዉ ለማንኛውም ህገወጥ እና 
የማጭበርበር ድርጊቶች ቢሆንስ? 
 

 በወሊድ ወይም በጉዲፈቻዎ ያፈሩአቸዉ ልጆች አሏችሁን? 
 

o አንዳቸው እንኳ ከ 21 ዓመት በታች ናቸው? 

o እባክዎን የልጅዎን (ጆችዎን) ስም (ሞች) እና የትዉልድ ቀን (ኖች) ይግለጹ። 
  

o እያንዳንዱ ልጅ አሁን የት ይኖራል?  
o ከማንኛውም ፍርድ ቤት - ሜሪላንድ፣  ቨርጂኒያ በማንኛውም ቦታ - ለልጅዎት (ችዎት) የሚደረግ ጥበቃ ፥  ጉብኝት ወይም 
ድጋፍ አለን? 
 

o እርስዎ እና የትዳር ጓደኛዎ ስለ ለልጅዎት (ችዎት) ጥበቃ ጉዳይ ተስማምተዋል? 

o እርስዎ እና የትዳር ጓደኛዎ በሚከተሉት ሁኔታ ይስማማሉ: 
 [በጋራ ጥበቃ የምታደርጉላቸዉ ከሆነ ] ሁለታችሁም " ብቁና ተገቢ" ጠባቂዎች ናችሁ? 



 [አንዳችሁ ብቻ ጥበቃ የምታደርጉላቸዉ) ከሆነ  [የእንክብካቤ ሰጪው ወላጅ] "ብቁና እና አስተማማኝ" ነው? 
 

o በእርስዎ የጥበቃ ስምምነት ላይ መሰረት በማድረግ ዳኛው እንደሚከተለው ሊጠይቁ ይችላሉ: አንተም ሆንክ የትዳር 
ጓደኛህ የጉብንት እቅድ አውጥታችኋል? 

o ዳኘው በልጅ ድጋፍ ላይ በመመስረት እንደሚከተለው ሊጠይቁ ይችላሉ፡  
 እርስዎ እና ባለቤትዎ የልጅ ድጋፍን አመቻችተዋልን? 

o ስለ ዲ.ሲ. ያዉቃሉ የልጆች የድጋፍ መመሪያ?  
o የእርስዎ እና የትዳር ጓደኛ ቀጣሪዎ ስሞች፣  አድራሻዎች እና የስልክ ቁጥሮች ምንድን ናቸው?  
o የማህበራዊ ደህንነ ት ቁጥሮችዎ ምንድን ናቸው? 

o ዓመታዊ ጠቅላላ ገቢዎ ምን ያህል ነዉ? 

o ለልጆችዎ የጤና እንክብካቤ እና ለልጆች የእንክብካቤ ወጪዎች ምን ያህል ናቸው? 

ሙግት ስላልገጠመዉ የፍቺ ችሎት ሁኔታዬ ማወቅ የምችለዉ እንዴት ነዉ? 
ፍርድ ቤቱ የችሎቱን ቀጠሮ ቀን ሰዓትና ቦታ በፖስታ ይልክልዎታል። 

በችሎት ላይ መገኘት ያለበት ማን ነው? የትዳር ጓደኛዬ እዚያ መገኘት አለበት? 
ከሳሹ (ፍቺ ያቀረበው ሰው) በችሎቱ ላይ መቅረብ አለበት። ሌላኛው የትዳር ጓደኛ ሊሳተፍ ይችላል ሆኖም ግን ግዴታ አይደለም። 

ስለችሎቱ ሌላ ማወቅ  ያለብኝ ጉዳይ ምንድን ነዉ ?  

 የጋብቻ የምሥክር ወረቀትዎን ዋናዉን ወይም የተረጋገጠዉን ቅጂ ያቅርቡ።  
 የተጋባችሁት በተለምዶ ከሆነ  ማናቸዉንም ሁለታችሁም እንደ ጋብቻ ዶክመንት የያዛችሁትን ማስረጃ ያቅርቡ። 

 ስለልጅ ጥበቃ ጉብኝት ድጋፍ የሚወያዩ ከሆነ  የልደት ምስክር ወረቀት ይዘዉ ይምጡ። 
 ቀደም ብሎ ለመድረስ ይሞክሩ። ፍርድ ቤት ገ ና ካልተጀመረ፣  እዚያ ሲደርሱ በፍርድ ቤት ፀሃፊ ጋር በመጠየቅ ያረጋግጡ። 
አለበለዚያ በፍርድ ቤት ውስጥ ቦታ ይዘዉ ይቆዩ። 

 ዳኛው ፍቺዎን ጽፈው ይፈርማሉ። አንዳንድ ዳኞች ጉዳዩ በሚሰማበት ግዜ ቅጂ ይሰጥዎታል። ሌሎች በአድራሻዎት ይልኩልዎታል። 

 


