
የወንጀለኛ ምርመራ እና ሥራ

(በታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. የተሻሻለ)

ህጉ ስለምንድነው?

የ2014 ፍትሃዊ የወንጀለኛ መዝገብ ምርመራ ማሻሻያ ድንጋጌ (The Fair Criminal Record Screening 
Amendment Act of 2014) አብዛኞቹን የኮሎምብያ ዲስትሪክት ቀጣሪዎች ሥራ ለመቀጠር ለሚያመለክቱ 
በማመልከቻው ላይ ወይም ቃለ መጠይቅ በሚያደርጉበት ጊዜ ስለወንጀል መረጃ ከመጠየቅ ይከላከላል።  
በተጨማሪም ቀጣሪዎች አላግባብ ስለ ወንጀል መረጃ ከጠየቁ ወይም ወንጀል ሠርተው እንደሆን ብለው 
ከመረመሩ ግለሰቦች ለዲሲ ሰብዓዊ መብቶች ቢሮ (OHR)  በነፃ አቤቱታ እንዲያቀርቡ ህጉ ይፈቅዳል።  OHR 
ቀጣሪው ህጉ መጣሱን ካመነ ቀጣሪው ቅጣት መክፈል ይኖርበታል። ከክፍያው የተወሰነው አለአግባብ 
የወንጀል ምርመራ ለተደረገበት ሰው ይሰጣል።  
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ህጉ የሚሽፍነው የትኞቹን ቀጣሪዎች ነው?

ህጉ የሚመለከተው በዲሲ ውስጥ ሠራተኞች ለሚቀጥሩ      ከ11 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ላላቸው 
ቀጣሪዎች ነው።   ይህም የዲስትሪክ መንግሥትን፣ ኮርፖሬሸኖችን፣ ዩኒቨርስቲዎችን፣ አነስተኛ መሥሪያ 
ቤቶችንና ለትርፍ የማይሠሩ ድርጅቶችን እና ሌሎችንም ያካትታል።  የፌደራል መንግሥት በህጉ ሥር 
አይካተተም።  ተጨማሪ በህግ ሥር የማይካተቱ*

የማመልከቻ ቅጽ

በማመልከቻ ቅጹ ላይ ቀጣሪዎች ስለሚከተሉት ከመጠየቅ ይከላከላል፣

•  እስራቶች፣
•  የወንጀል ክሶች (በቆይታ ላይ ያልሆኑ ወይም ያልተፈረደባቸው)፣ ወይም
•  የወንጀል ፍርዶች።

የቃለ መጠይቅ ሂደት
ሥራ ከመቅጠር በፊት በቃለ መጠይቅ ጊዜ ቀጣሪው ስለ እስራቶች፣ የወንጀል ክሶች ወይም ፍርዶች እና 
የወንጀል ምርመራ ማድረግ ይከላከላል።  

ጊዜያዊ ሥራ መቅጠር 
አንድ ቀጣሪ ስለ ወንጀል ፍርድ መጠየቅ እና መመርመር የሚችለው ጊዜያዊ  ለሥራው የመቀጠር ዕድል 
ከሰጠዎት (በማንኛውም ጊዜ አንድ ቀጣሪ ስለ እሥራቶች ወይም የወንጀል ክሶች ሊጠይቅ አይችልም) ብቻ 
ነው። አንድ ቀጣሪ በትክክለኛው መንገድ ስለ የወንጀል ፍርዶች  ከጠየቀ ከመቀጠር  ሊከልክልዎት የሚችለው  
ትክክለኛ ለሆነ የሥራ ምክንያት ብቻ ነው።** ተቃራኒ እርምጃ ከተወሰደ ወይም ለሥራው ካልቀጠረዎት 
በ30 ቀኖች ውስጥ ቀጣሪውን የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላሉ፣

• በቀጣሪው የተዘጋጁ እርስዎን የተመለከቱ የወንጀል መዝገቦችን እና  የቃለ መጠይቁን እና ከመቅጠር 
ጋር የተያያዙ ሰንዶች ግልባጭ፣

እንዲሁም ጥያቄው ከደረሰው በኋላ ቀጣሪው መረጃዎቹን በ30 ቀኖች ውስጥ መስጠት አለበት።

- በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይቀጥላል - 

- አጭር መረጃ ለስራ አመልካቾች -

ቀጣሪዎች ስለምን መጠየቅ አይችሉም?
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ከጠየቁስ?

አንድ ቀጣሪ ያለአግባብ ወንጀል ሠርተው ነበር ወይ ብሎ ከጠየቀዎት ወይም ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ከስጠዎት 
በኋላ በወንጀል ምክንያት ተቃራኒ እርምጃ ከወሰደብዎት፣ ጥሰቱ በደረሰበት በ365 ቀኖች ውስጥ ለሰባዓዊ 
መብቶች ቢሮ በነፃ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ።*** አቤቱታዎቹን በድህረ ገጽ ohr.dc.gov ወይም በአካል 
በሰባዓዊ መብቶች ቢሮ ማቅረብ ይችላሉ፣

- ገጽ  2 - 

የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሰት ተደርጓል ብሎ ካመነ፣ ቀጣሪዎቹ ቅጣት ሊደርስባቸው ይችላል። የቅጣቱ 
ግማሽ ጥሰቱ ለደረሰበት ግለሰብ ሲሰጥ ግማሹ ለዲስትሪክቱ መንግሥት ይሰጣል።  ቅጣቶቹ በሚከተሉት 
መጠኖች ሊሰጡ ይችላሉ፣

•  $1000 - ከ11 እስከ 30 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣
•  $2500 -  ከ31 እስከ 99 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣ እና
•  $5000 - ከ100 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች።

የገንዘብ ቅጣቶች እና ሽልማቶች

* ተጨማሪ የማይሸፈኑ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፣ (1) የፌደራል ወይም የዲስትሪክቱ ህግ ወይም ድንጋጌ የአመልካች የወንጀል ታሪክ ብሎ 
የሚቆጥራችው፣ (2) ሥራው በመንግሥት ፕሮግራም ወይም ግዳጅ የወንጀል ታሪክ ያላቸውን እንዲቀጠሩ ተሰይሞ ከሆነ፣ (3) ወይም ለአናሳዎች እና 
ለተጋለጡ አዋቂዎች።

**አግባብ ያለው የሥራ ምክንያት የሚከተሉትን ስድስት ሁኔታዎች በመጠቀም ይታወቃል፣  (1) ከሥራው ጋር የተያያዙ የተለዩ ሥራዎች፣ (2) ክሱን 
አስመልክቶ የተቀጣሪው ጥንካሬ እና ሥራውን ወይም ኃላፊነቶቹን የመሥራት ችሎታ፣ (3) ጥሰቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ ያለፈው ጊዜ፣ (4) ጥሰቱ 
በተፈጸመበት ጊዜ የአመልካቹ ዕድሜ፣ (5) በየሰንት ጊዜ እንደተደረገ እና የጥሰቱ ክብደት፣ እና (6) ጥሰቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ በአመልካቹ ወይም 
እሱን በመወከል እንደገና ስለመቀየሩ ወይም ስለ መልካም ጠባዩ የሚገልጽ መረጃ።

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

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

FCRSA Applicant FAQ

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።  


