
%M عقاولا , ءاعHرألا موي نم ٌءادتباو ةقطنملا ةموكح ة8ق#ك أحوتفم ناس1إلا قوقح بتكم %$#"س
N 18 ناس1إلا قوقح بتكمرفويس سرام 

%M ئراوطلا ةلاح ة_اهن X[حو روهمجلل ة8ضاWXفا تامدخ
N ة_الولا  

   ؟مكتاجایتحا ةلباقمل أضیأ رفون اذام
 دWtrلا قqrط نع %Wnيمتلا دض ىواlشلا تانا8بiسا م_دقت نكم_ ,رخآ راعشإ X[حو سرام نم 18 لا نم أءد#ف  012يمتلا ىوا'ش لوبق  •

%xوwWXلإلا ناس1إلا قوقح عقوم Wtعف ة8نوwWXلإلا تاراسفتسإلا امأ ,ناس1إلا قوقحل يدعلا
N افلا وأyلا} وأ سWtrلإلا دwWXوx%

N ح|سمملا 
  �Nخشلا ىواlشلا م_دقت ناس1إلا قوقح قلعتسو  .ohr.intake@dc.gov �إ أ8ئوض

2=و>0;لإلا د089لا 08ع م5دقتلا •
 متخ بسج ئراوطلا ةلاح لالخ ل8م_إلا Wtع ىواlشلا مالتسا خــــrرات ناس1إلا قوقح ددحتس   :<

 ريدم ظفتحrو .لمع ما_أ ةسمخ اهيلأ أفاضم ىوكشلا عيقوت خــــrرات بسح وأ ,لمع ما_أ ةسمخ اهيلأ أفاضم يداعلا دWtrلا خــــrرات
  .ئراوطلا فرظ تحت ةجاحلا بسح دعاوقلا ەذه ل_دعت قح} ناس1إلا قوقح

 Wtع أق#سم اهخrرات ددح XN[لاو ةدراولا تال}اقملا عيمج ىرجتس رخآ راعشإ X[حو سرام نم 17 لا نم أءد} : ةدراولا ةل@اقملا •
%M  اهتلودج داعت وأ ,فتاهلا

N راتrكلذ اهبحاص بلط اذإ قحال خــــ.  
 مهيلع لازي ام نwلو , %Wnيمتلا قيثوت  ةفل¦ عفد %n¥كتشملا نم بلطن نل ,رخآ راعشإ X[حو سرام 18 ءاعHرألا نم أءادتبا  :قيثوتلا •

 . رrو%WXلا ةH|قع ةلئاط تحت اهع8قوت و مهتلا تا#ثإ
 ةل_د} تاسلج ةطاسولل أخrرات ت8طعأ XN[لا فارطألل مدقنس ,رخآ راعشإ X[حو سرام نم 18 لا نم أءد}  : ةطاسولا رمتؤم •

»xرملا رمتؤملا نمضتت
N تاسلجلا ةلودج ةداعإ ةصرف وأ M%

N راتrةسلج لوح ة8فاضإ تامولعم ع لوصحلا لجأ نم . قحال خــــ 
 ohr.mediation@dc.gov .  :ب أ8نوwWXلإ لاصتإلا} مق ك} ةصاخلا ةطاسولا

 ع لوصحلا لجأ نم أ8ضاWXفإ ىرجت وأ تارمتؤملا تاسلج رارقإ لجؤيس سرام نم 16 لا نم أءد}  :ناسنإلا قوقح ةسلج ةنجل •
 commission.cohr@dc.gov.  ب  أ8نوwWXلإ لاصتإلا} مق  رارقإلا  تاسلج تالاح لوح ة8فاضإ تامولعم

 مها_اضق تادجسم قqrط نع ا́وفتس³ نأ ناس1إلا قوقح  ىدل قيقحتلا نهر ا_اضقلا فارطأل نكم_  ةیضقلا تادجتسم ةفرعم •
%xوwWXلإ دqrب لاسرإ

N إ�:  ohr.investigations@dc.gov فلا ەذه لالخ  هل صصخملا ناس1إلا قوقح فظوم �إ وأWXة.  

  ؟اندجاوت عقاوم ىلع كلذ رثؤی فیك
%xوwWXلإلا دWtrلاو فتاهلا Wtع ةمدخلل دجاوتiس و أ8ضاWXفا ناس1إلا قوقح حتفتس سرام نم 18 لا نم أءد}

N طقف. 

  ؟ةلئسأ كیدل ناك اذإ باھذلا كیلع نیأ
 دیرب لاسرإ وأ 202-727-4559 :ب أیفتاھ لاصتإلا ىجری , ةلبقملا تارییغتلاب ةصاخلا رفون اننإف تامدخ يأب ةصاخلا ةلئسألل ةبسنلاب
 coronavirus.dc.gov.  ةراrز ºtري yW¹أ تامولعم ع لوصحلل .ohr@dc.gov: ىلإ ينورتكلإ

 


