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_____________________________ 
  ጠያቂ(ዎች)፣ 
 
 v. 

_____________________________________ 
  ይግባኝ ጠያቂ(ዎች) 
 

 
 

 
     የጉዳይ ቁጥር (ቁጥሮች)፦___________________ 
 

 

የጊዜ ማስታወቂያ እና የህግ ተማሪ እና የተቆጣጣሪ ጠበቃ ማረጋገጫ 
 
እባክዎ የተፈረመውን የህግ ተማሪ እና የተቆጣጣሪ ጠበቃ ጊዜ ለሚከተሉት ያስገቡ፦ 

  ጠያቂ(ዎች)          ይግባኝ ጠያቂ(ዎች) 

የህግ ተማሪ ስም፦ ___________________________           የተቆጣጣሪ ጠበቃ ስም፦ ________________________ 

ኢሜይል፦  _____________________________________            ኢሜይል፦  _____________________________ 

  
 
 
 
የህግ ትምህርት ቤት እና የክሊኒክ ስም፦ ________________________________________ 

አድራሻ፦  ________________________________________________________ 

      ________________________________________________________ 

ስልክ ቁጥር፥ _____________________________________ 

ማስታወሻ፣ የህግ ተማሪው፣ ተቆጣጣሪው ጠበቃ፣ እና ደንበኛው የተያያዙትን ማረጋገጫዎች እስካልሞሉ እና እስካልፈረሙ ድረስ ይህ ማስታወቂያ የተሟላ 
አይደለም። ለግምገማ እና ለማረጋገጫዎች ጊዜ ለመስጠት፣ ይህ ማስታወቂያ ከየትኛውም የጉዳዩ ችሎት ቀን አስቀድሞ መቅረብ አለበት። ይህ ማስታወቂያ 
ለተቃራኒው ወገን መቅረብ አለበት።  
     

         

  ይህን ሳጥን በመመልከት፣ በ OAH Rule 2841.16 ህግ 
መሰረት፣ ትዕዛዞችን ወይም በዚህ ኢሜይል የቀረቡ ማናቸውንም 
ሰነዶች ለመቀበል እስማማለሁ። 

  ይህን ሳጥን በመመልከት፣ በ OAH Rule 2841.16 ህግ 
መሰረት፣ ትዕዛዞችን ወይም በዚህ ኢሜይል የቀረቡ ማናቸውንም 
ሰነዶች ለመቀበል እስማማለሁ። 



1. የህግ ተማሪ ማረጋገጫ 
• በአሜሪካ ባር ማህበር በጸደቀ በ______________________________ ትምህርት ቤት ተመዝግቤያለሁ። 
• ቢያንስ አርባ ሁለት (42) ክሬዲት ሰአታት የህግ ትምህርት ኮርሶችን አጠናቅቄያለሁ። 
• በህግ ቁጥር 48 መሰረት በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፊት ተግባራዊ ማድረግ እንድችል ፈቃድ ተከልክዬ አላውቅም። 
• በዚህ ጉዳይ ለቀረቡ በማንኛውም አገልግሎቶች ላይ ምንም አይነት ክፍያ አልጠይቅም ወይም አልቀበልም። 
 
ስም፣ ________________________________________ 

ፊርማ፦ ______________________________________   ቀን፦ ______________ 

2. የተቆጣጣሪ ጠበቃ ማረጋገጫ 
 

• በዚህ ጉዳይ ላይ __________________________ን እንድቆጣጠር ተመድቤያለሁ። 
• በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ባር ጥሩ አቋም ንቁ አባል ነኝ። 
• በዚህ ጉዳይ ላይ የህግ ተማሪውን ለመቆጣጠር ሙሉ ሃላፊነት እወስዳለሁ፣ እናም የህግ ተማሪው የጠበቃ ተሳትፎ ደንበኛውን ወክሎ ውጤታማ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ለህግ ተማሪው አስፈላጊ የሆነውን እርዳታ አደርጋለሁ። 

• ከህግ ተማሪው ጋር ተያይዞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉትን ሁሉም ወረቀቶች ላይ እፈርማለሁ። 
• በዚህ ጉዳይ ላይ በማንኛውም ጊዜ የህግ ተማሪውን እወክላለሁ እና እቆጣጠራለሁ። 
 
ስም፣ ________________________________________    የ D.C. (ዲሲ) ባር ቁጥር፦ _____________________________ 

ፊርማ፦ ______________________________________   ቀን፦ ______________  

3. የደንበኛ ፈቃድ 

 

ከዚህ በላይ ባለው ተቆጣጣሪ ጠበቃ ቁጥጥር ስር _______________________፣ ከዚህ በላይ ባለው የህግ ተማሪ፣ _______________________ 

ለመወከል ፈቃድ እሰጣለሁ። 

ስም፣ ________________________________________ 

ፊርማ፦ ______________________________________   ቀን፦ ______________ 

 

 

የዚህን ሰነድ ግልባጭ ወደ _______________________ (ሌላኛው ወገን)፣ በ ________ (ቀን) ልኬያለሁ፦ (አንድ ሳጥን ይፈትሹ) 

 በዚህ ቁጥር በፋክስ፦ ___________________________ 

 በዚህ አድራሻ በፖስታ፦  __________________________________________________________________________ 

 በእጅ ማድረስ ለ፦  ____________________________________________________________________ 

 በኢሜይል (ፓርቲው በጽሁፍ ከተስማማ ብቻ ይፈቀዳል)፦ ______________________________________________ 

ማስታወቂያውን የሚያዘጋጀው ሰው ስም፦ _______________________________________ 

ፊርማ፦ ____________________________  ቀን፦ ________________ 
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