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ትሕጃ (Bond) እንታይ እዩ? 
 ትሕጃ (bond) ዝበሃል ገንዘብ እንተኸፊልካን ጉዳይኻ ኣብ ዝምርመረሎም ኩሎም መጋባእያታት ቤት ፍርዲ ከምትትቐርብ መብጽዓ 

እንተኣቲኻ፤ ዳኛ ካብ ቤት ማዕሰርቲ ንኽትወጽእ ክፈቕድ ይኽእል፡፡ (ዳኛ ንዝኾነ ሰብ ገንዘብ ትሕጃን ካብ ቤት ማእሰርቲ መውጽኢ ፍቓድን 

ክህብ ኣይኽእልን)። ተትሕዞ ገንዘብ (bond) እንተረኺብካን ኣብ ቤት ፍርዲ ቖጸሮ ከይተረኸብካ እንተተሪፍካን ዳኛ ንኽትጥረዝ ክእዝዝ  
ይኽእል። ከምኡ’ውን እቲ ዘትሐዝካዮ ገንዘብ ትሕጃ ኣይምለሰልካን፡፡ 

 
 ገንዘብ ንምትሓዝ ብቑዕ እንተኾይንካ ነዞም ዝስዕቡ ኩነታት ክተርኢ ወይ ክተረጋግጽ ኣለካ። 

 ንኻልኦት ሰባት ወይ ንብረት ሓደጋ ክተስዕብ ትኽእል ሰብ ከምዘይኮንካ ከምኡ’ውን  

 ንመጻኢ እዋን ኣብ ኩሎም መጋባያታት ቤት ፍርዲ ከምትርከብ ወይ ከምትትቐርብ፡፡ 
 

ትሕጃ ክቅነሰልካ እንተደለኻ ነቲ ዳኛ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡፡  
1. ዋኒን ዝተሓዝ ገንዘብ ዝረኣየሉ መጋባእያ ሕተት 

 ኣብ ቐዳማይ እዋን መጋባእያ ናይ ዝተሓዝ ገንዘብ ኩነታት ዝምርምር መጋባእያ ንኽርእየልካ ንዳኛ ሕተት ወይ 

 ዋኒን ዝተሓዝ ገንዘብ ዝምርመረሉ መጋባእያ ከምትትደሊ ንቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን መልእኽቲ ለኣኽ፡፡ 
 

2. ጉዳይኻ ዝድግፉ ሰነዳት ምእካብ፡፡ ቤተሰብካ፣ ዓዕሩኽካ፣ መሳርሕትኻ መራሕቲ ሃይማኖት ደዊልካ ወይ ጸዊዕካ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንኽገብሩልካ ሕተቶም፡- 

 ሀ.  ናይ ድጋፍ ደብዳበታት ምጽሓፍ፡፡ ናይ ድጋፍ ደብዳበታት ዝስዕቡ ረቋሒታት ከማልኡ ኣለዎም፡- 

 ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተጽሓፈ (ወይ ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተተርጎመ) 

 እቲ ጽሑፍ ክጅምር ከሎ “ክቡር ዳኛ ኢሚግሬሽን” (“Dear Honorable Immigration Judge”) ክብል ኣለዎ። 

 ሙሉእ ሽምካን ቁጽሪ መለለይኻ (ታሴራ) (“ቁጽሪ”) ክሕብር ኣለዎ። 

 ናይ ጸሓፊ ኣድራሻን ዘለዎ ናይ ኢሚግሬሽን ደረጃን ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ። 

 ንምንታይ ጽቡቕ ሰብ ከምዝኾንካን ኣብ መጻኢ እዋን ኣብ ኩሎም መጋባእያታት ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን  ተመሊስካ ከምትመጽእ 
ከመይ ክትእመን ከምትኽእል ንጹር መብርሂ ወይ መግለጺ ዝህብ 

 ጸሓፊ ተዕርፈሉ ገዛን ምግቢን ብምቕራብ ዝሕግዘካ እንተኾይኑ ኣብቲ ደብዳበ ክሕበር ኣለዎ 
 

ለ. ብዛዕባ ናትካ ትሕጃ (bond) ንዝውዕል መጋባእያ መርትዖ ምእካብ፡፡ መርትዖ ክበሃል ከሎ ዝስዕቡ ነገራት ክሕዝ ይኽእል፡- 

 ወረቐት ምስክር ልደት፣ ቅዳሕ ግሪን ካርድታትን፤ ኣባላት ስድራ ቤትካ ፤ናይ ኣሜሪካ ዘግነት ከምዘለዎም ወይ ሕጋዊ ቀዋሚ 
ተቐማጦ ከምዝኾኑ ዘርእዩ ኻልኦት ሰነዳትን፤ 

 ሰበይትኻ/ሰብኣይኪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዜጋ ወይ ሕጋዊ ቀዋሚ ተቐማጢ/ት እንተኾይና/እንተኾይኑ ቅዳሕ ወረቐት ምስክር ሓዳር 

 ናይ ስራሕ ክፍሊት ሰነዳት 

 ናይ ግብሪ ክፍሊት ከምዝኸፈልካ መረጋገጺ መርትዖ 

 ዝወዳእካዮ ዝኾኑ ዓይነት ክፍሊ ወይ ናይ ትምህርቲ ወረቐት ምስክር 

 ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ቤተሰባዊ ርክባት ወይ ኣዝማዳት ከምዘለውኻን ጽቡቕ ሰብ ከምዝኾንካን ዘርኢ ዝኾነ ካሊእ 
ሓበሬታ። 

 
3. ኣብ መጋባእያ ዝተሓዝ ገንዘብ መርትዕኻ ኣቕርብ፡፡ 

 ናይ ድጋፍ ደብዳበታትካን ናይ ካልኦት ሰነዳትን ቅዳሕ ኣዳልው፡፡ 

 ንኣኻ ምስክርነት ብምሃብ ጉዳይካ ክሕግዝ ዝኽእል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣሜሪካ ሕጋዊ ናይ ስደተኝነት ደረጃ ዘለዎ ሰብ 
ሓገዝ ሕተት፡፡ እዚኦም ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ መጺኦም ምስቲ ዳኛ ክዘራረቡን ወይ ምስቲ ዳኛ ብተሌፎን ክዘራረቡ ይኽእሉ 
እዮም፡፡ 

 
 
 

ነቲ ዝተሓዝ ገንዘብ እንተኸፊልካ፡፡ 
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 ነቲ ተትሕዞ ገንዘብ እንተኸፊልካ ዳኛ ንጉዳይካ  ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኢሚግሬሽን የተሓላልፎ እዩ፡፡  
ተቐማጢነትካ ኣብ ካልእ ስቴት እንተኾይኑ ነቲ ጉዳይኻ ናብቲ ስቴት ንከመሓላልፈልካ ዳኛ ክትሓትት ትኽእል፡፡ ናትካ ሓድሽ ኣድራሻ ንቤት 
ፍርዲ ኢሚግሬሽንን ንሃገር ውሽጢ  ደሕንነት ዲፓርትመንት ምሃብካ ኣዚዩ ኣገዳሲ ጒዳይ እዩ፡፡  

 
 ዝተሓዝ ገንዘብ ኣትሒዝካ ካብ ቤት ማዕሰርቲ ምውጻእ ከይትጥረዝ መከላኸሊ መርትዖ ኣይኸውንን ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ሃገራት 

ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይኮነን፡፡ 

 
 


