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

ሙ
ግት ስላልገ ጠመዉየ ፍቺ ጥያቄዬ ዳኛዉምን ሊጠይቀኝ ይችላል?




እባክዎትን ስምዎትን አድራሻዎትንና የ ስልክ ቁጥርዎትን ይግለፁ። ማሳሰቢያ:- ለደህንነ ትዎ ቢፈሩ ወይምከአንድ ሰውትንኮሳ
ወይምጉዳት ቢደርስብዎት ዳኛዎት “ምትክ አድራሻ” ይሰጡዘንድ እንዲችሉ እንዲፈቀድልዎ መጠየ ቅ ይችላሉ። ይህምምትክ አድራሻ
የ ጓደኛዎ ወይምየ ዘመድዎ አድራሻ ወይምፖስታአድራሻ ሊሆን ይችላል።
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ለምን ያህል ጊዜ ኖረዋል?



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



እባክዎን ለባለቤትዎ ሙ
ሉ ስምአድራሻ እና የ ስልክ ቁጥር ይግለጹ።







የ ትዳር ጓደኛዎ በዚህ አድራሻ ለምን ያህል ጊዜ ኖሯል?
አንተና የ ትዳር ጓደኛህ የ ት እና መቼ ተጋባች ሁ?
ዛሬ እዚህ የ ተገ ኙት መፋታት እንዲችሉ ነ ዉን?
የ ጋብቻ የ ምስክር ወረቀትዎን ይዘውመጥተዋልን?
ይህ የ ጋብቻዎ ማረጋገ ጫቅጂ ነ ው? [ለዳኛዉይሰጠዉዘንድ የ ጋብቻ የ ምስክር ወረቀትዎን ለፍርድ ቤት ሰራተኛ ይስጡ።]



እርስዎና ባለቤትዎ ተለያይተዉና [ግብረ ስጋ ግንኙነ ት ሳይፈጽሙ
] ለምን ያህል ጊዜ ቆይተዋል?
o ከስድስት ወር በላይ ከሆነ ነ ገ ር ግን ከአንድ ዓመት በታች ከሆነ ፣ ዳኛውእንዲህ በማለት ሊጠይቅ ይችላል፡ እርስዎ
እና የ ትዳር ጓደኛዎ በጋራ እና በፍቃደኝነ ት ከስድስት ወር በላይ ግብረ ስጋ ሳይፈጽሙአብረዉኖረዋልን?




እዚህ ዛሬ መወሰን ያለባቸውየ ግል ወይምእውነ ተኛ የ ንብረት የ ባለቤትነ ት መብቶች አሉን?
የ ቀድሞስምዎን (እንደ የ እርስዎ የ ጋብቻ ስምዎት) ዳግምእንዲመለሱልዎት ነ ው?
o



መልስዎት “አዎ”” ከሆነ ዳኛዉምየ ሚከተሉትን ይጠይቅዎታል፡ ጥያቄዎት ዓላማያደረገ ዉለማንኛውምህገ ወጥ እና
የ ማጭበርበር ድርጊቶች ቢሆንስ?

በወሊድ ወይምበጉዲፈቻዎ ያፈሩአቸዉልጆች አሏችሁን?
o
o

አንዳቸውእንኳ ከ 21 ዓመት በታች ናቸው?
እባክዎን የ ልጅዎን (ጆችዎን) ስም(ሞች) እና የ ትዉልድ ቀን (ኖች) ይግለጹ።

o
o

እያንዳንዱልጅ አሁን የ ት ይኖራል?
ከማንኛውምፍርድ ቤት - ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ በማንኛውምቦታ- ለልጅዎት (ችዎት) የ ሚደረግ ጥበቃ ፥ ጉብኝት ወይም
ድጋፍ አለን?

o
o

እርስዎ እና የ ትዳር ጓደኛዎ ስለ ለልጅዎት (ችዎት) ጥበቃ ጉዳይ ተስማምተዋል?
እርስዎ እና የ ትዳር ጓደኛዎ በሚከተሉት ሁኔታ ይስማማሉ:
 [በጋራ ጥበቃ የ ምታደርጉላቸዉከሆነ ] ሁለታችሁም" ብቁና ተገ ቢ" ጠባቂዎች ናችሁ?


o
o
o
o
o
o
o

[አንዳችሁብቻ ጥበቃ የ ምታደርጉላቸዉ) ከሆነ [የ እንክብካቤ ሰጪ
ውወላጅ] "ብቁና እና አስተማማኝ" ነ ው?

በእርስዎ የ ጥበቃ ስምምነ ት ላይ መሰረት በማድረግ ዳኛውእንደሚከተለውሊጠይቁ ይችላሉ: አንተምሆንክ የ ትዳር
ጓደኛህ የ ጉብንት እቅድ አውጥታችኋል?
ዳኘውበልጅ ድጋፍ ላይ በመመስረት እንደሚከተለውሊጠይቁ ይችላሉ፡
እርስዎ እና ባለቤትዎ የ ልጅ ድጋፍን አመቻችተዋልን?
ስለ ዲ.ሲ. ያዉቃሉ የ ልጆች የ ድጋፍ መመሪያ?
የ እርስዎ እና የ ትዳር ጓደኛ ቀጣሪዎ ስሞች፣ አድራሻዎች እና የ ስልክ ቁጥሮች ምንድን ናቸው?
የ ማህበራዊ ደህንነ ት ቁጥሮችዎ ምንድን ናቸው?
ዓመታዊ ጠቅላላ ገ ቢዎ ምን ያህል ነ ዉ?
ለልጆችዎ የ ጤና እንክብካቤ እና ለልጆች የ እንክብካቤ ወጪ
ዎች ምን ያህል ናቸው?

ሙ
ግት ስላልገ ጠመዉየ ፍቺ ችሎት ሁኔታዬ ማወቅ የ ምችለዉእንዴት ነ ዉ?
ፍርድ ቤቱ የ ችሎቱን ቀጠሮ ቀን ሰዓትና ቦታበፖስታይልክልዎታል።

በችሎት ላይ መገ ኘት ያለበት ማን ነ ው? የ ትዳር ጓደኛዬ እዚያ መገ ኘት አለበት?
ከሳሹ (ፍቺ ያቀረበውሰው) በችሎቱ ላይ መቅረብ አለበት። ሌላኛውየ ትዳር ጓደኛ ሊሳተፍ ይችላል ሆኖምግን ግዴታአይደለም።

ስለችሎቱ ሌላ ማወቅ ያለብኝ ጉዳይ ምንድን ነ ዉ?






የ ጋብቻ የ ምሥክር ወረቀትዎን ዋናዉን ወይምየ ተረጋገ ጠዉን ቅጂ ያቅርቡ።
የ ተጋባችሁት በተለምዶ ከሆነ ማናቸዉንምሁለታችሁምእንደ ጋብቻ ዶክመንት የ ያዛችሁትን ማስረጃ ያቅርቡ።
ስለልጅ ጥበቃ ጉብኝት ድጋፍ የ ሚወያዩ ከሆነ የ ልደት ምስክር ወረቀት ይዘዉይምጡ።
ቀደምብሎለመድረስ ይሞክሩ። ፍርድ ቤት ገ ና ካልተጀመረ፣ እዚያ ሲደርሱ በፍርድ ቤት ፀሃፊ ጋር በመጠየ ቅ ያረጋግጡ።
አለበለዚያ በፍርድ ቤት ውስጥ ቦታይዘዉይቆዩ።
ዳኛውፍቺዎን ጽፈውይፈርማሉ። አንዳንድ ዳኞች ጉዳዩ በሚሰማበት ግዜ ቅጂ ይሰጥዎታል። ሌሎች በአድራሻዎት ይልኩልዎታል።

