
የህግ መተላለፍ መረጃ መጠየቂያ 

መረጃ ለማግኘት የሚደረግ “በፅሁፍ የሚቀርብ ጥያቄ” “በአቃቤ ህግ ባለስልጣን ጽህፈት ቤት እንዲቀርብ” እና “ፍርድ ቤት ገቢ እንዲደረግ” የህግ መተላለፍ 
ደንብ 3.1(ለ) ይጠይቃል። ይህ የመረጃ መጠየቂያ ተቀባይነት ያለው እንዲሆን “ከቅድመ መቃወሚያ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ቢያንስ ከአስራ አራት ቀናት በፊት” 
መቅረብ አለበት። 

  

ሀ) አንድ ጊዜ ጉዳይዎ በፍርድችሎት 301 ለሚደረግ የቅድመ ተቃውሞ ችሎት ቀጠሮ ከተያዘለት በኋላ መረጃውን መጠየቅ የሚችሉት ከሲያትል ከተማ 
የአቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት ብቻ ይሆናል፦

1. በፅሁፍ የተዘጋጀ የመረጃ ጥያቄዎን በዚህ አድራሻ 

በፖስታ ይላኩ ወይም ራስዎ ያድርሱ፦ 
 

Seattle City Attorney’s Office 
Att:  Infraction Project  
701 Fifth Ave., #2050 
Seattle, WA 98104-7097 

የሚከተሉትን የግድ መካተት ያለባቸው መረጃዎች ያካቱ፦ 

 ሙሉ ስም ልክ በመጥሪያው ላይ እንደተጠቀሰው 

 የመጥሪያ ቁጥር እና የህጉ መተላለፉ የተከሰተበት ቀን 

 የስልክ ቁጥር 

 አድራሻዎን እና የኢሜይል አድራሻዎን

2. በተጨማሪም የጥያቄዎን ቅጂ(ኮፒ) በዚህ አድራሻ ገቢ ያድርጉ፦    Discovery Request File Copies 
   Seattle Municipal Court 
   PO Box 34987 
   Seattle, WA 98124-4987 
   smc-records@seattle.gov 

3. የመረጃ ጥያቄ ውጤትዎን በኢሜይል መቀበል የተከለከለ ነው፣ ይልቁንም የራስዎ አድራሻ ያለበትና ቴምብር የተለጠፈበት ፖስታ ማቅረብ 
የርስዎ ሃላፊነት ነው። ወይንም ግኝትዎን ከከተማው የአቃቢ ህግ ፅህፈት ቤት ቀርቦ ለመቀበል ዝግጁ ይሁኑ።  

4. የህግ መተላለፍ ማሳወቂያዎ ክስተቱ በቪዲዮ እንደተቀዳ የሚያመለክት ከሆነ ለሲያትል ፖሊስ መምሪያ የህግ ክፍል በፖ. Seattle Police 

Department Legal Unit, PO Box 34986, Seattle, WA 98124-4986 የፅሁፍ ጥያቄ በማቅረብ ቅጂ (ኮፒ) ማግኘት ይችላሉ። 

ይህንን ጥያቄ በተጨማሪም ከሲያትል ፖሊስ መምሪያ የህግ ክፍል በፋክስ ቁጥር Seattle Police Department Legal Unit 206-

386-9022 መጠየቅ ወይንም Seattle Police Department Headquarters በ610 Fifth Ave., Seattle, WA 98124-4986 
በሚገኘው የሲያትል ፖሊስ መምሪያ ዋና መስሪያ ቤት ማድረስ ይችላል። 

ለ) የመጥሪያዎን እና/ወይም ሌላ ተያያዥ ሪፖርቶችን  ቅጂ (ኮፒ) በሌላ በፈለጉት ጊዜ ለመጠየቅ ለሚመለከተው መምሪያ የህዝባዊ ሰነዶች ጥያቄ 
ማቅረብ አለብዎ፦ 

1. ለትራፊክ ወይንም የመኪና ማቆሚያ (ፓርኪንግ) መጥሪያ የሲያትል ፖሊስ መምሪያን በከተለው አድራሻ ያግኙ፦ 

የፖስታ አድራሻ፦   በአካል ለመሄድ፦     ኢሜይል፦spdpdr@seattle.gov  
Seattle Police Department  Seattle Police Headquarters  ስልክ፦ (206) 684-5454 
Attn:  Public Request Unit  610 Fifth Ave.    ፋክስ፦ (206) 684-5240 
PO Box 34986   Seattle, WA  98124-4986   
Seattle, WA 98124-4986  ከሰኞ-አርብ፤ ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 11 ሰዓት.      

ድረ ገጽ (ዌብሳይት)፦ http://www.seattle.gov/spd/records/PublicDisclosure.htm 

2. ከእንስሳት ቁጥጥር ጋር ለተያያዙ የህግ መተላለፎች የሲያትል እንስሳት ቁጥጥር ቢሮን በሚከተለው አድራሻ ያግኙ፦ 

አድራሻ፦ Seattle Animal Shelter   ስልክ፦  (206) 386-7387 
Attn:  Public Disclosure Officer  ፋክስ፦  (206) 386-4285 
2061 15th Ave. W.   ድረገጽ(ዌብሳይት)፦ http://www.seattle.gov/animalshelter/ 
Seattle, WA 98119      
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ተከሳሽ ራሱን ወክሎ የሚያደርገው የህግ መተላለፍ የመረጃ ጥያቄ 

ማስታወሻ:፦ ይህ ቅፅ አንድ ጊዜ ጉዳይዎ ለቅድመ መቃወሚያ በፍርድችሎት 301 ከተቀጠረ በኋላ መረጃ ለመጠየቅ የሚያገለግል ነው። 

 

ስምዎ፦  ______________________________________   የመጥሪያ ቁጥር፦ ____________________________ 

ስልክ ቁጥር፦  ___________________________________     ____________________________ 

ህግ የተጣሰበት ቀን፦ ______________________________     ____________________________  

የኢሜይል አድራሻ፦ _________________________________     ____________________________ 

አድራሻ፦ _____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

የመረጃ ጥያቄዬን ውጤት በሚተለው መልኩ እቀበላለሁ (አንዱን ይምረጡ)፦ 

___ የራሴ አድራሻና ቴምብር ያለበት ፖስታ አቀርባለሁ። 

___ የመረጃ ጥያቄዬን ውጤት በኢሜይል እቀበላለሁ። 

___ ውጤቱን መጥቼ እንድወስድ ሲነገረኝ ተመልሼ መጥቼ የጥያቄዬን ውጤት በአካል እቀበላለሁ። በከተማው {ፅህፈት ቤት} ውጤቱን መጥቼ እንድወስድ 
የተነገረበት እለት የተቀበልኩበት እለት ተደርጎ እንደሚወሰድ ተስማምቻለሁ። የጥያቄ ውጤት መቀበያ አገልግሎት የሚሰጠው በ ብቻ መሆኑን 

አውቃለሁ። 
 

___ እንዳከናውን ጥሪ በሚቀርብልኝ ጊዜ ተመልሼ ግኝቴን በአካል ቀርቤ እቀበላለሁ:: ከተማው እኔን ያነጋገረበት ቀን የመቀበያ ቀኑን እንደሚወስን 
እስማማለሁ:: የግኝቴን ቅበላ ማግኘት የሚቻለው በ 701 5th Avenue, Suite 2050 ብቻ እንደሆነ እረዳለሁ:: 

 
 

የተከሳሽ ፊርማ፦__________________________________________________ቀን፦___________________________________ 

(እባክዎ ጥያቄዎ በተቻለ ፍጥነት እንዲስተናገድ እባክዎ በሚታይ ሁኔታ ያትሙት) 


