
Welcome to the State Court of DeKalb County - Traffic Division 
እንቛዕ ናብ ዲካብ ካውንቲ ቤት ፍርዲ እስቴት - ክፍሊ መጓዓዝያ መጻኹም 

 
ምምጻእ ለበባ ኮቪድ-19 ንኣሰራርሓ ትካላት መላእ ዓለምን ንመንግስታዊ ትካላትን ንክቕየር ኣገዲዱ እዩ። ስለዚ ብርሑቕ 
ውሕስነትካ/ኪ ብዝተሓለወ መንገዲ ካብ ቤትካ/ኪ ብቴክኖአሎጂ ተሓዚግካ/ኪ ንቤት ወይከኣ ብኣካል ካብ ካልኦት ሰባት 
ርሒቐትካ/ኪ ሓሊኻ/ኺ ንፍርዲ ክትቐርብ/ቢ መጸዋዕታ ተገሩልካ/ኪ ክኸውን ይኽእል። 
 
ኩሎም ናብዚ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ክስታት ንኡሳት ገበናት እዮም፣ እዚ ማለት ከኣ እቲ ዝለዓለ መቕጻዕቲ ክትቕጽዖ/ዒ 
እትኽእል/ሊ ንነፍስወከፍ ክሲ ክሳብ $1000 ወይ 12 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ወይ ከኣ ክልቲኡ ናይ ገንዘብን ናይ ማእሰርቲን 
መቕጻዕቲ ብሓደ ክኸውን ይኽእል። እንተደኣ እቲ ክሲ ዝለዓለን ዝኽፈአ ገበን ኮይኑ ዝለዓለ መቕጻዕቲ ክሳብ $5000 ወይ 
12 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ወይ ከኣ ክልቲኡ ናይ ገንዘብን ናይ ማእሰርቲን መቕጻዕቲ ብሓደ ክኸውን ይኽእል። 
 
ጉዳይካ/ኪ ንምፍታሕ ናይ ብሕቲ ኣማኻሪ ሕጊ ጠበቓ ንክትቖጽር/ሪ መሰል ኣለካ/ኪ፣ ወይከኣ እንተድኣ ኣታዊኻ/ኺ ብቑዕ 
ዝገብረካ/ኪ ኮይኑ ናይ መንግስቲ ኣማኻሪ ሕጊ ክውክለካ/ኪ ክትሓትት/ቲ ትኽእል/ሊ። ኣብ ገለ ገለ ኩነታት ቤት ፍርዲ 
ባዕሉ ናይ መንግስቲ ኣማኻሪ ሕጊ ክውክለካ/ኪ ክእዝዝ እኽእል። 
 
ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ብዛዕባ ዝተኸሰስካሉን/ክሉን ዘለዎ ናይ መፍትሒኡ ኣማራጺታት ይገልጸልካ/ኪ። ናይ ሕጊ ኣማኻሪ 
ንዓኻ/ኺ ወኪሉ መወከሲ ንቤት ፍርዲ ከቕርብ ወይከኣ ሓበሬታ ንምእካብ ክተሓጋግዝ ወይከኣ ንክከራኸር ምድላዋት 
ክገብርን ወኪል ኮይኑ ክጣበቐልካ/ኪ ይኽእል። እንተድኣ ገበነኛ ኮንካ/ኪ ተረኺብካ/ኪ ኣማኻሪ ሕጊ ይግባይ ክብልን ወይከኣ 
ካልኣይ ግዜ ሓዲሽ ክርከር ክግበር ንቤት ፍርዲ ከክንዳኻ/ኺ ኮይኑ ክሓትት ይኽእል። 
 
ንገዛርእስኻ/ኺ ወኪልካ/ኪ ክትቐርብ/ቢ መሰል ኣለካ/ኪ፣ እዚ ማለት ከኣ እቲ መስርሕ ክርክር ገዛርእስኻ/ኺ ወኪልካ/ኪ 
ኣብ ቤት ፍርዲ ምክርኻር ማለት እዩ 
 
ቅዋም ብዝህቦ መሰል ገበንካ/ኪ ክሳብ ዘይተረጋገጸ ገበነኛ ኣይኮንካን፣ ስለዚ ከኣ ዝኸሰሰካ/ኪ እስቴት ገበነኛ ምኻንካ/ኪ 
እኹል ዝኾነ መርትዓታት ከቕርብ ይግደድ። 
 
ገበን ኣይፈጽምኩን ዝብል ቃል ብምሃም ኣብ ቅድሚ ዳኛ ወይ ምሩጻት ሰባት መጋበእያ ክትከራርኸር/ሪ ከትሓትት/ቲ 
መሰል ኣለካ/ኪ። ገበን ፈጺመዮ እየ ዝብል ቃል እንተሃብካ/ኪ ግና ዳኛ ቃልካ/ኪ ተቐቢሉ ክቐጽዓካ/ኪ ወይ ናይ ማእሰርቲ 
ፍርዲ ክእዝዝ ይኽእል። ፈራዳይ ዳኛ ከኣ እቲ ማእሰርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ’ዶ ወይስ ብደገ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናይ 
ክፍሊ ተሃድሶ ክትግበር/ሪ ከምዘለዎ ከነጽር ይኽእል።  
ብደገ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናይ ክፍሊ ተሃድሶ ክትከታተልሊ እንተተኣዚዝካ/ኪ፣ ሕግታት ናይ ከተማ ወይ ናይ ካውንቲ ወይ 
ከኣ እቲ ዝተኣዘዝካዪ/ክዮ ፍሉይ ትእዛዝ ክትጥሕስ/ሲ ኣይግብኣካን/ኪን። እንተድኣ ጥሒስካዮ/ኪዮ ግና እቲ ፍርዲ 
ክስሓብን ከም ሳዕቤኑ ከኣ ክትእሰር/ሪ ትኽእል/ሊ። 
 
እቲ ገበን ምፍጻመይ ወይ ዘይምፍጻመይ ርግጽ ኣይኮንኩን ዝብል ቃል እውን ክትህብ/ቢ ትኽእል/ሊ፣ እዚ ማለት ከኣ 
ብዛዕባ ሕቅነት እቲ ዝተኸሰስክዎ  ክሲ ኣይነጽጎ ኣይቅበሎ ምባል ማለት እዩ። እዚ ክሲ ኣይነጽጎ ኣይቅበሎ ዝብል ቃል 
እንተሃብካ/ኪ ገለ ገለ ግዜ ነጥቢ ናይ መምርሒ ፍቕድካ/ኪ ከይምመይ ተኽእሎ ኣሎ። እንተኾነ ግና ፍርዲ ንዝምከት ማዕረ 
እቲ ገበን ፈጺመዮ እየ ዝበለ ሰብ እዩ ፍርዲ ዝወሃበካ/ኪ። ንገለ ገለ ገበናት ግና እቲ  ዝተኸሰስክሉ ክሲ ኣይቅበሎ ኣይነጽጎ 
ዝብል ቃል ሓንሳእ ኣብ ነፈስወከፍ 5 ዓመት ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ። 
 
ክርድኣካ/ኪ ዘለዎ ነገር እንተሎ እቲ ትኬት ብመሃብ ንቤት ፍርዲ ክትቐርብ/ቢ ዝቐጽዓካ/ኪ ፖሊስ፣ ቤት ጽሕፈት ዓቓቢ 
ሕጊ ወይከኣ ንመንግስቲ ወኪሉ ዝኸስስ ዘሎ ኣካልን ክልቲኦም ናይ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ወይክኣ እስቴት ተባሂሉ ዝፍለጥ 
ኣካል እዮም። እዚ ወኪል እስቴት ብኩሉ ፍርድኻ/ኺ ክድምስስ ይኽእል። 
 



ሓበሬታን መርትዖታትን ብምቕራብን ምስ ወኪል መንግስቲ ብምስምማዕ መቕጻዕቲን ፍርዲን ከተጉድል/ሊ ተኽእሎ ኣሎ። 
ምስ ከሳሲ ኣካል መንግስቲ ወይ ቤት ፍርዲ  ክትወዓዓል/ሊን ክትሰማማዕ/ዒን እንተኺኢልካ/ኪ ፈራዳይ ወኪል ኣካል 
ፍትሒ ከምምዃኑ ነቲ ስምምዕ ክቕበሎን ከተግብሮን ወይከኣ ክነጽጎ ይኽእል። እቲ ስምምዕ እንተተነጺጉ ደጊምካ/ኪ ምስ 
ወኪል መንግስቲ ዓቃቢ ሕጊ ክትሰማምዕን ክርክር መጋብእያን ክትሓትት/ቲ ትኽእሊ። እቲ መሰርሕ ብኣባልን ወኪል ሕጊ 
ናይዚ ቤት ጽሕፈት ምክትታል ይግበረሉ፣ እቲ መስርሕ ክሳብ ዝፍጸም ከኣ ንክሕግዙኻ/ኺ ክዘራርብኻ/ኺ ይኽእሉ።  
 
ኣቐድም ኣቢሉ ብጽሑፍ ብደብዳበ ወይከኣ ብኢመይል ንመሰላትካ/ኪ ዝምልከት ሓበሬታ፣  ብኣካል ከይቀረብካ/ኪ 
ንክሲኻ/ኪ ንምክርኻር ዘኽእል ቅጥዒ ተላኢኹ፣ ብርሕቀት ንቤት ፍርዲ እንተቐረብካ/ኪ ወይከኣ ቅዲሚ ቃል ምሃብ 
ዘወሃይ መዝገብ ተኸሳሲ ዝብል ኣብ ቤት ፍርዲ ዝወሃብ ወረቐት፣ ኣብ ቤት ፍርዲ ከመይ ከምትከራኸር/ሪን መሰላትካ/ኪ 
ዝገልጽ ይወሃበካ/ኪ። 
 
ቃልካ/ኪ ብምሃብ እተወንዝፎም/ፍዮም ነገራት እቲ ቅዋም ዝህበካ/ኪ መሰል ኣብ ቅድሚ መጋብእያን ፈራዳይን ምቕራብ 
እዩ።  
 
እንተኾነግና፣ ቤት ፍርዲ ቃል ክሱስ ንምቕባል ፣ እዚ ቤት ፍርዲ ቃል ክሱስን መልስታት ክሱስን ብምምርማር መሰረታዊ 
ሓቅነት ክሲ ከምዘሎ ብምርግጋጽን ቅዋማዊ መሰልካ/ኪ ክምዝተረድኣካ/ኪ ብምርግጋጽ ይኸውን። ብተወሳኺ ከኣ 
ብፍቓድካ/ኪ፣ ብፍላጥን ብብሩህ ኣእምሮን ነዚ ክስታታ ክምዝተቐበልካዮ/ክዮ፣ ምምሕያሽ ወላ እንተተገብረሉ መሰል ናይ 
መጋብእያ ክርክር ከምዝወንዘፍካ/ኪ ይሕብር። 
 
ስለዚ ከምዚ ዝስዕብ መሰልካ/ኪ ብግልጺ ንኽትፈልጥ/ጢ መታን 
 
• ክሳብ ብገበን ዘይተፈረድካ/ኪ ካብ ገበን ንጹህ/ንጽህቲ ምዃንካ/ኪ ምእማን መሰልካ/ኪ እዩ 

• ዝኸሰካ/ኪ ዘሎ እስቴት ዘጠራጥር ብዘይብሉ እኹል መርትዖ ብምቕራብ ዝፈጸምካዮ/ክዮ ገበን ንከረጋግጸልካ/ኪ 
መሰልካ/ኪ እዩ 

• ዝውክለካ/ኪ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ  ክትገብር/ሪ መሰልካ/ኪ እዩ። እዚ ማለት ከኣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜግነት 
እንተዘይሃልዩካ/ኪ ወላ ንናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ ዝምልከት ማለት እዩ።   

• ንመሰኻኽር መስቀላዊ ሕቶታት ክትሓትት/ቲን ክትከራኸር/ሪን መሰል ኣለካ። 

• ንገዛ ርእስኻ/ኺ ወኪልካ/ኪ ክትምስክር/ሪን ብመጸዋታ ወይ ብዘይ መጸዋዕታ ዝምስክሩልካ/ኪ መሰኻኽር 
ከተቕርብ/ቢ መሰልካ/ኪ እዩ 

• ስቕ ምባል መሰልካ/ኪ እዩ። 

• ስቕታኻ/ኺ ኣብ ኣንጻርካ/ኪ ንኸይውዕል ምግባር መሰልካ/ኪ እዩ። 

• ንርእስኻ/ኺ ንምክልኻል ቅቡል ዝኾነ መርትዖታት ንምቕራብ መሰልካ/ኪ እዩ። 

ዜጋ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እንተዘይኮንካ/ኪ ከተስተውዕሎ/ልዮ ዘለካ/ኪ፣ ገበነኛ እየ ወይከኣ እቲ ገበን 
ኣይቅበሎ ኣይነጽጎ ዝብል ቃል ምስ እትህብ/ቢ እዚ ቃል እዚ ንናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይካ/ኪ ዝትንክፍ ክኸውን ይኽእል። እዚ 
ማለት ከኣ ክሳብ ምብራር ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ቅድሚ ቃልካ/ኪ ምሃብካ/ኪ ምስ ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓ 
ክትመኻኸርን/ሪን ዝሕሸካ/ኪ ንኽትመርጽ/ጺ መሰልካ/ኪ እዩ። 
 
ብተወሳኺ ናይ ደገ እሱር ወይ ኣብ ትሕቲ ተሓድሶ እንተኾንካ/ኪ ገበነኛ እየ ወይከኣ እቲ ገበን ኣይቅበሎ ኣይነጽጎ ዝብል ቃል 
ምስ እትህብ/ቢ እዚ ቃል እዚ ነቲ ናይ ደገ እሱር ወይ ኣብ ትሕቲ ተሓድሶ ኮንካ/ኪ እትከታተሎ/ልዮ ክጸልዎ ይኽእል። እቲ 
ሳዕቤን ናይ እትህቦ/ብዮ ቃል ከኣ ወይ ጠበቃኻ/ኺ ወይከኣ ዝከታተለካ/ኪ ኣካል ክገጹልካ/ኪ ይኽእሉ። 
 



 
እንተኾነግና ነቲ ክሲ ገበነኛ እይኮንኩን ብዝብል ቃል ክትከራኸሮ/ርዮ እንተደሊኻ/ኺ ንምሉእ መስርሕ ቤት ፍርዲ ወይ 
ብዳኛ ወይ ብመጋብእያ ንኽትፍረድ/ዲ ቆጸራ ይወሃበካ/ኪ። ኣብታ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ኩሎም መሰኻኽርን ወሃቢ 
መቕጻዕቲ ፖሊስ ንኽምስክሩ ይቐርቡ። ንዝተኸሰስካሉ/ክሉ ክሲ ንምክርኻር መርትዖታትን መሰኻኽርን ብምቕራብ 
ጉዳይካ/ኪ ክትካትዕ/ዒ ትጽቢት ይግበረልካ/ኪ። ኣባል ቤት ፍርዲ ሰራሕተኛታት ኣብ ጉዳይካ/ኪ ንዝምልከት ዝኾነ ይኹን 
ሓገዝ ከይገብሩ ክልኩላት እዮም። 
 
ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ብጽሞና ስለዝሰማዕካና/ክና ስለ ትዕግስትኻ/ኺን ስለምትሕብባካን/ኪን ነመስግነካ/ኪ። ናብ ቤት 
ፍርዲ ውሑስ ብዝኾነ መገዲ ብኣካል ብምቕራብ ወይ ብርሑቕ ብምቕራብ ጉዳይካ/ኪ ንምፍታሕ ዘኽእል ሓበሬታን ስለ 
መሰልካን/ክን ሓላፍነትካን/ክን ዝሃብናካ/ኪ እኹል ሓበሬታ ኣዕጊቡካ/ኪ ክኸውን ተስፋ ንገብር። 
 
ብናይ እስቴት ቤትፍርዲ መርበብ ሓበሬታ  ፍታሕ ንምካብ ቅልል ብዝበለ መግዲ ዝጥወቑ እናጠወቕካ/ኪ ዝተፈላልየ 
ሓበሬታ ብምምላእ  ፍታሕ ምንዳይ ይካኣል። 
 
ይቐንየልና 


