
የወንጀለኛ ምርመራ እና ሥራ

(በታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. የተሻሻለ)

የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ ሚና

የኮሎምብያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ (OHR) ህጋዊ ያልሆነ የሥራ አመልካችን የወንጀል ምርመራ 
ለማስቀረት የሚሞክረውን የ2014 ፍትህ የህጋዊ የወንጀለኛ መዝገብ ምርመራ ማሻሻያ ድንጋጌን ያስከብራል።  
OHR ህጉን ጥሰዋል ተብለው የቀረቡ አቤቱታዎችን መርምሮ ጥሰቶች ከተገኙ ቅጣቶችን ያስተላልፋል።

ህጉ ከቀጣሪዎች ምን  እንደሚጠብቅ
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ህጉ የሚመለከታቸው ቀጣሪዎች

ህጉ የሚሸፍነው በኮሎምብያ ዲስትሪክት 11 ወይም ከዛ በላይ ሠራተኞች ላላቸው ቀጣሪዎች ብቻ ነው።  
አንዳንድ ቀጣሪዎችን የሚቀጥሉትን ጨምሮ አይካተቱም፣ 

•  የፌደራል ወይም የዲስትሪክቱ ህግ ወይም ድንጋጌ የአመልካቾችን የወንጀል ታሪክ የሚጠይቅባቸው፣
•  ሥራው በመንግሥት ፕሮግራም ወይም ግዳጅ የወንጀል ታሪክ ያላቸውን  እንዲቀጥሩ  ተሰይሞ ከሆነ፣ እና
•  ለአናሳዎች እና ለተጋለጡ አዋቂዎች አገልግሎቶች ለሚሰጡ።

የማመልከቻ ቅጽ እና የቃለ መጠይቅ ሂደት

በመጀመሪያው ማመልከቻ ቅጽ ወይም በቃለ መጠይቅ ጊዜ፣ ህጉ ቀጣሪዎች የሚከተሉትን ከመጠየቅ 

ይከላከላል፣

•  እስራቶች፣
•  በአመልካቹ ላይ በቆይታ ላይ ያልሆነ ወይም ፍርድ ያልተሰጠበት የወንጀል ክስ፣ ወይም
•  በመጀመሪያው የማመልከቻ ቅጽ ላይ የወንጀል ፍርዶች።

ጊዜያዊ የሥራ መቀጠር

አንድ ቀጣሪ ስለ ወንጀል ፍርድ መጠየቅ እና መመርመር የሚችለው ጊዜያዊ ለሥራው የመቀጠር ዕድል 

ከስጠዎት (በማንኛው ጊዜ አንድ ቀጣሪ ሰ እስራቶች ወይም የወንጀል ክሶች ሊጠይቅ አይችልም) ብቻ ነው።   

አንድ ቀጣሪ በትክክለኛው መንገድ ስለ የወንጀል ፍርዶች ከጠየቀ  ከመቀጠር ሊከለክልዎት ወይም የተለየ 

እርምጃ ሊወስድ የሚችለው ትክክለኛ ለሆነ የሥራ ምክንያት የሚከተሉትን ስድስት ሁኔታዎች በመጠቀም 

ነው፤

1.  ከሥራው  ጋር የተያያዙ ተግባሮች እና ኃላፊነቶች ፣ 
2. ክሱን አስመልክቶ የተቀጣሪው ጥንካሬ ወይም አንድ ወይም ሁለት የሥራ ተግባሮችን ወይም ኃላፊነቶቹን 

የመሥራት ችሎታ፣
3. ጥሰቱ ከተፈጸመበት አንስቶ ያለፈው ጊዜ፣ 
4. ጥሰቱ በተፈጸመበት ጊዜ የአመልካቹ ዕድሜ፣
5. በየሰንት ጊዜ እንደተደረገ እና የጥሰቱ ክብድት፣ እና
6. ጥሰቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ በአመልካቹ ወይም እሱን በመወከል እንደገና ስለ መቀየሩ ወይም ስለ 

መልካም ጠባዩ የሚገልጽ መረጃ።

- ለቀጣሪዎች የዕውነታ ሰነድ -

- በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይቀጥላል -



ohr.dc.gov/page/returningcitizens    441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20010    (202) 727-4559
facebook.com/dcohr           twitter.com/dchumanrights           instagram.com/dchumanrights

የአቤቱታ ሂደት

የተባለው ጥሰት በደረሰበት በ365 ቀኖች ውስጥ* የአሥተዳደር አቤቱታ ለOHR መሰደድ አለበት። በዚህ ህግ 
ስር በግል በሌሎች ፍርድ  ቤቶች መቅረብ አይቻልም።ሁለት ዓይነት አቤቱታዎች ለOHR ማቅረብ ይቻላል።

አስፈላጊ ሰነዶች

ጊዜያዊ የሥራ መቀጠር ዕድል ከተሰጠ በኋላ በወንጀል ፍርድ ምክንያት በአመልካቹ ላይ ተቃራኒ እርምጃ 

የሚወስድ ቀጣሪ አመልካቹ ይህ እርምጃ የተወሰደበት ምክንያት በወንጀል ፍርዱ ምክንያት ነው ብሎ ካመነ 

ቀጣሪው የሚከተሉትን መስጠት አለበት፣

•  አመልካቹ ለOHR አቤቱታ ማቅረብ እንድሚችል ማስታወሻ መስጠት።

ተቃራኒ እርምጃው ከተወሰደበት በ30 ቀኖች ውስጥ አመልካቹ የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላል። ቀጣሪው 
ጥያቄው በደረሰው በ30 ቀናቶች ውስጥ መስጠት አለበት።

•  በቀጣሪው የተሰበሰቡ አመልካቹን የሚመለከቱ ሁሉንም መዝገቦች፣ የወንጀል መዝገቦችን ጨምሮ፣ 
ግልባጭ መስጠት።

የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሰት መደረጉን ካመነ፣ ቅጣቶቹ ግማሹ ለከሳሹ ግማሹ ለዲስትሪክቱ በሚከተሉት 
መጠን ይሰጣል፣

•  $1000  ከ11 እስከ 30 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣
•  $2500 ከ31 እስከ 99 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣ እና
•  $5000 100 ወይም ካዚያ በላይ ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች

የአቤቱታ ማመልከቻ ቅጽ
(የA ዓይነት አቤቱታ)

እስራቶች፣ የወንጀል ክሶች ወይም የወንጀል ፍርዶች 

በማመልከቻ ቅጹ ሲጠየቁ የA ዓይነት አቤቱታዎች 

ማስገባት ይቻላል።

•   ለOHR የቀረቡ የA ዓይነት አቤቱታዎች በቀጣሪው 
እና አቤቱታውን ባቀረበው መካከል በፈቃደኝነት 
ለእርቅ ይቀርባሉ።

•   እርቁ ውጤታማ ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ 
አቤቱታው ተመርምሮ በ90 ቀኖች ውስጥ 
የመጀመሪያው ውሳኔ ይሰጣል።

•   ሊሆን የሚችል ጥሰት ከተገኘ፣ የመጨረሻ 
ወሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከመደረሱ 
በፊት ቡድኖቹ ለመስማማት ተጨማሪ ዕድል 
ይኖራቸዋል።  

የቃለ መጠይቁ ሂደት አቤቱታ
(የB ዓይነት አቤቱታ)

እስራት ወይም የወንጀል ክሶቸ በማንኛውም ሁኔታ 
ሲጠየቁ ወይም ግዜያዊ የሥራ መቀጠር ዕድል 

ከመሰጠቱ በፊት የወንጀል ፍርድ ከተጠየቀ የB ዓይነት 
አቤቱታዎች ሊቀርቡ ይችላል።

•   ለOHR የቀረቡ የB ዓይነት አቤቱታዎች በቀጣሪው 
እና አቤቱታውን ባቀረበው መካከል በፈቃደኝነት 
ለእርቅ ይቀርባሉ።

•   እርቁ ውጤታማ ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ 
አቤቱታው ተመርምሮ በ120 ቀኖች ውስጥ 
የመጀመሪያው ውሳኔ ይሰጣል።

•   ሊሆን የሚችል ጥሰት ከተገኘ፣ የመጨረሻ 
ወሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከመደረሱ 
በፊት ቡድኖቹ ለመስማማት ተጨማሪ ዕድል 
ይኖራቸዋል።  

የጥሰት ቅጣቶች

* የተባለው ጥሰት ህጉ በሥራ ላይ ከዋለበት ከታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. በፊት መፈጸም አለበት።

- ማስተባበያ፣ ይህ የዕውነታ ቅጽ ቀጣሪዎችን ለመርዳት የተዘጋጀ ሲሆን፣ ህጉን ሙሉ በሙሉ አይገመግም። - 
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