ኣብ ዲካብ ካወንቲ ናይ ስቴት ቤት ፍርዲ
ኣብ ምምሕዳር ጆርጅያ
ተኸሳሲ(ት): ________________________________________መጸዋዕታ ቁጽሪ _____________________________
ኸሲ(ታት) ___________________________________(

ምምሕያሽ

መዝገብ ኣቢቱታ ናይ ካብ ቤት ፍርዲ ንዘብኮረ ተኽሳሲ
ብአካል ናብ ቤት ፍርዲ ክቀርብ አይካአልኩን። ስለዚ አብ ቅደሚ ዳኛ ናይ ምቕራብ መሰለይ ከመኡውን እቲ ብመሰረት ዝተመሓየሽ
6ሻይ ሕጊ መሰል አብ ባይቶ ደያኑ መጋባእያ / ወይ አብ ቅድሚ ዳኛ ናይ ምቅራብ መሰለይ አወንዚፈዮ አለኩ። ስለዚ ዘለኒ ጉዳይ ምስ እዚ
መዝገብ ኣቤቱታዝምልከትን ብዝህቦ ቃል ጥራሕ ክውሰነለይ እሓትት።

ሓሶት ዝመስከረ ብመሰረት መቕጽዒ ሕጊ ከምዝቕጻዕ ብምፍላጥ፣ ተኸሳሲ ንሓቕነት እዞም ዝስዕቡ ንምርግጋጽ እምሕል።
ሀ

ኣነ ሕጂ ኣይሰኸርኩን ዘደንዝዝ ዕጺ ኣይወሰድኩን ከማኡውን ናይ ኣእምሮ ሕማም ይኹን ካልእ ጉድለትኣካላዊ ሕማም የብለይን።

ለ

ቅዳሕ ክሲ ከምዝተቐበልኩ (ንምቕባል ከም ዘወንፍኩ) አረጋግጽ፣ ትሕዝቶ ዝርዝር ክስታተይ ከኣ ተረዲኡኒ ኣሎ

ሐ

እዚ ዝስዕብ ተረዲኡኒ እዩ፣

1) ነፍስወከፍ ገበን ክሳብ 12 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ወይከኣ ክንዲ ማእሰርቲ ብደገ እናተመላለስካ ክትፈርም ወይ ከይፈረምካ ዝተወሰነልካ
ግዜ ከተማልእ ትሕተት፣ ምስኡ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ነጻ ኣገልግሎት ምውሃብን ክሳብ 1000 ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክብየነልካ
ይከእል። (ዕብይ ዝበለ ገበን እንተኮይኑ ወይከኣ ጎንጺ ዝተሓወሶ ገበን እንተኾይኑ ክሳብ 5000 ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክበጽሕ ይኽእል) ቤት ፍርዲ
እቲ መቕጻዕቲ በብተራ ወይ ከኣ ሓደ ድሕሪ ሓደ ክፍጸሙ ክውስን እኽእል፣
2) ኣብ ደገ ኮይነ ዝተፈርደኒ ግዜ ክውድእ ምስዝፍቀደለይ እሞ ካብቲ ከማልኦ ዝተነግረኒ ሕግጋት ምስዘየማልእ ወይ ድማ ናይ ዝኾነ
ኣካል መንግስቲ ሕግታት ምስዝጥሕስ ቤት ፍርዲ ንዝተረፈኒ ናይ መቕጻዕቲ ግዜ ወይ ኩሉ ዝተፈደኒ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ
ተኣሲረ ክቕጻዕ ክውስነለይ ከምዝኽእል፣
3) ዝጣበቐለይ ጠበቓ ክቖጽር መሰል ከምዘለኒ፣ ዓቕሚ እንተዘይብለይ እሞ ዝግባእ መስፈርቲ እንተኣማልኤ መንግስቲ ናይ ነጻ ጠበቓ
ከቑመለይ ከምዝኽእል
4) ጠበቃ ነቲ ክሲ(ታት) ደጋፊ መርትዖ ብምቅራብን ክከራኸር ወይ መቅጻዕቲ ንኽመሓየሽ ክውዕዓ ይኽእል።
5) ስቕታ እንተመሪጸ ገበነኛ ኣይኮንኩን ከምዝብል ዘለኹ ተቖጺሩ ዳኛ ኣብ ቅድሚ መጋበእያ ቀሪበ ክፍረድ ቆጸራ ይገብረለይ
6) ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዜጋ እንተዘይኮይነ ገበነኛ እየ ኢለ እንተተኣሚነ ሳዕቤኑ ክሳብ ምብራር ክኸውን ይኽእል
(ናይ መጀመርያ ፊደላት ስምካ ኣንብር)
7) ዳኛ ብዓቓቢ ሕጊ ዝቐረበሉ ናይ መቕጻዕቲ ፍርዲ ሓሳባት ከጽድቕ ግድነት የብሉን
8) ዳኛ ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረበ ስምምዕ እንተንጺግዎ፣ ንስምምዕ ክጠቕመኒ ኢለ ዝሃብክዎ ቓል ክጎድኣኒ ከምዝኽእል እርዳእ
9) ዘቤታዊ ጎንጺ ኣብ ዝብል ክሲ እንተተሰማሚዔ ብናይ ፌደራላዊ ሕጊ መሰረት ዝኾነ ዝትኩስ ብረት ከይውንን፣ ከይቕበል፣ ናብ
ካልእ ከይሰደድ፣ ወይእውን ከየጎዓዕዝ ክልኩል ምኻነይ
10) ንዝተኸሰስካሉ ገበን ከሳሲ መርትዖ ከቕርብ ኣለዎ ብምባል ክትከራኸር ምስ እትደሊ ገበነኛ ኢኻ ተባሂልካ ናይ መወዳእታ ፍርዲ
ካብ ዝተዋህበሉ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሕቶኻ ከተቕርብ ኣሎካ። ንምጥሓስ ሕጊ መጓዓዝያ ትራፊክ ዝምልከት እንተኾነ ግና
እቲ ግዜ ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ጥራሕ ይከውን (See: O.C.G.A.9-14-42; 40-13-33.)

መ

ገበነኛ እየ ኢለ እንተተኣሚነ ወይ ከኣ ገበነኛ እየ ወይ ኣይኮንኩን ኢለ ኣይእመንን እንተበልኩ እዞም ዝስዕቡ ምሉእ ብምሉእ

ተረዲኦምኒስ ብፍቓደይ እሓዲገዮም ኣለኹ (ኣብዘን ዝስዕባ 8 ነጥብታት ናይ መጀመርያ ፊደላት ስምካ ኣንብር)
1.

ነጻ/ ገበን ኣልቦ ናይ ምዃን ግምት/ ትክእል

2) መንግስቲ ገበነኛ ምኻነይ ንምርግጋጽ ሓያል መረጋገጺ መርትዖ ንኸቕርብ

3) መሰል ህጹጽን ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ ናይ መጋብእያ ካብ ህዝቢ ዝተዋጽኡ ተዓዘብተን መስርሕ ናይ ፍርዲ
4) ኣንጻረይ ዝምስክሩ መሰኻኽር ናይ ምቅዋም መሰል

5) ብናይ መጸዋዕታ ትእዛዝ መሰኻኽር መጽዋዕ መሰል

6) ገዛ ርእሰይ ናይ ዝዘይምኹናን ኣንጻር ነብሰይ ዘይምምስካር ወይከኣ መርትዖ ናይ ዘይምቅራብ መሰል
7) ናይ ምምስካርን ተወሳኺ መርትዖ ምቅራብን መሰል

8) ኣብ ኩሉ መሰርሕ ናይ ፍርዲ ጠበቓ ናይ ሙቛም መሰል

እዚ ቤትፍርዲ ኣብ ልዕለይ ተመስሪቱ ዘሎ ክስታት ማለት _______________________________________

ሰሚዑ ኣነ ንዘቕርበሉ ዘለኹ ቃል-ክሱስ

_________________________________ዝብል ንክቕበል እኹል መሰረት ከምዘለዎ ነጻ ኮይነ ብፍቓደይ እንዳኣረጋገጽኩ ዝኾነ ሰብ ቓል
ከምዘይኣተወለይ: ከምዘየፈረራሓኒ: ወይከኣ ከምዘየታለለኒ አረጋግጽ። እዚ ቃል ምሉእ እንዳተረዳእኒ ብምሃበይ ዝኾን ይኹን ጉድለት ምስዝህልዎ፣,
ዘይእኹል ክሲ ምስ ዝምስረት እውን እንተኾነ እውንዝፎ ኣለኹ። ዓቃቢ ሕጊ ከምመቕጻዕቲ ኣስታት $ ________________________ ከምዝኣመተ
ተረዲኡኒ ኣሎ። ጉዳየይ ንኽዓጹ ብተወሳኺ ካልእ ናይ ቤት ፍርዲ ወጻኢታት እውን ከምተወሳኺ ከምዘሎ እፈልጥ። (ተወሳኺ ብቤት ፍርዲ
ዝተቐመጡ ነገራት ከኣ እዞም ዝስዕቡ እዮም፣_______________________________________________________________________________)
______________________ ጠበቓ ኣማኻሪ ሕጊ የብለይን፣ ስለዚ ባዕለይ ንገዛርእሰይ ወኪለ ክካታዕ ወሲነ ኣለኹ። ኣብ ልዕለይ ተመስሪቱኒ ዘሎ
ክስታትን ሳዕቤናት ዝህቦ ቃልን ኩሉ ተረዲኡኒ ኣሎ። ነጻ ኮይነ ብፍቃደይ ዝጠቕመኒ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወንዚፈዮ ኣለኹ፣ ምርጫይ ከኣ ባዕለይ
ንገዛርእሰይ ክካታዓላን ጉዳየይ ክከታተልን መሪጸ ኣለኹ። ብተወሳኺ እዚ ፈሪመዮ ዘለኹ ኤለክትሮኒክ ክታመይ ማዕረ እቲ ብኢደይ ዝፈረምክዎ
ክታመይ ሕጋዊን ኣሳሪ ውዕል ምኻኑ ይርድኣኒ።
____________ ዝውክለኒ ዘሎ ጠብቓ ________________________________________________ቑጽሪ ባር____________________ ቴለ______________
ክታም ተኸሳሲ_______________________________________ ዕለት_____________________ክታም ጠበቓ ______________________ዕለት____________
ብምኽንያት ተክኒካዊ ጸገማት እዚ ኣብ ላዕሊ ንዘሎ ክታመይ ከንብረሉ ኣይከኣልኩን. ፈለማ ፊደላት ስመይ ብምንንባረይ ክንዲ
ኤለክትሮኒካዊ ክታም ይቆጸረለይ.
ኣድራሻ ተከሳሲ ______________________________________________ቴለፎን ናይ ክሱስ፣ ________________ ኢመይል___________________________
ዓቃቢ ሕጊ __________________________

ጠበቓ ክሱስ _______________________________
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ምሉእ ስም ______________________________ ምሉእስምን ቴሌን __________________________________
እዚ ቤት ፍርዲ ክሱስ ብዛዕባ ተመስሪትሉ ዘሎ ክስን ሳዕቤኑን ተረዲኡዎስ ብነጻን ብምሉእ ድሌትን ኩሉ ቃሉ ከምዝሃበ ይርዳእ። ውሳኔ
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ብምስትውዓልን ብምሉእ ድሌትን መሰል ከምዝወንዘፈን ይርዳእ። ስለዚ ቓል ክሱስ ቅቡልኮይኑ ኣሎ።
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