የዲሲ የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ
-በኮሎምብያ ዲስትሪክት መብትዎን ይወቁለቤተሰብ ወይም ለህክምና ጉዳይ የሥራ ፈቃድ
የኮሎምብያ ዲስትሪክት የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ (DCFMLA) 20 ወይም የበለጠ ሠራተኞች ያሉት ቀጣሪ ብቁ ለሆኑ ሠራተኞች በ24 ወሮች ውስጥ ያለክፍያ
16 ሳምንቶች የቤተሰብ ፈቃድ እና 16 ሳምንቶች ያለክፍያ የህክምና ፈቃድ እንዲሰጥ ይጠይቃል።
የቤተሰብ ፈቃድ
በ (DCFMLA) መሠረት ለቤተሰብ ፈቃድ ብቁ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ልጅ መውለድ፣ ልጅ በጉዲፈቻ ማሳደግ፣ ወይም በማሳደጊያ ቤት ለሚኖር ልጅ
እንክብካቤ መስጠትን ያጠቃልላሉ። በጣም ለታመመ የቤተሰብ ዓባል እንክብካቤ መስጠትም ለቤተሰብ ፈቃድ ብቁ ያደርጋል።
የህክምና ፈቃድ
በ (DCFMLA) ለህክምና ፈቃድ ብቁ ከሚያደርጉ ሁኔታዎች በ24 ወሮች ውስጥ ለ32 ሳምንታት ሥራ ከመሥራት የሚከለክል ከፍተኛ ህመምን ለማገገም
የሚወሰድ ፈቃድን ያካትታል
በ (DCFMLA) ዕረፍት በተወሰኑ ጊዜዎች በአንድ ላይ፣ አልፎ አልፎ እንዲሁም በአንዳንድ ሁኔታዎች እና በተቀነሰ የሥራ ሰአት መወሰድ ይችላል። በተጨማሪም ሠራተኞች
ያለክፍያ ዕረፍት ከመውሰድ ይልቅ የተጠራቀመ ዕረፍት መውሰድ ይችላሉ።
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቀጣሪው የህክምና ማረጋገጫ እና ቀደም ብሎ ተገቢ የሆነ ማስታወሻ ሊጠይቅ ይችላል።

የሠራተኛ ብቁነት
አንድ ሠራተኛ ለቀጣሪው ቢያንስ ለአንድ ዓመት ያለማቋረጥ ሠርታ/ቶ ከሆነ እና ፈቃዱን ከመጠየቁ በፊት ባሉት 12 ወሮች ውስጥ ቢያንስ 1,000 ሰዓቶች ሠርታ/ቶ ከሆነ
በድንጋጌው መሠረት ብቁ ትሆናለች/ይሆናል። የአንድ ዓመቱ አገልግሎት የግዴታ ፈቃዱን ከመጠየቅ በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ መሆን የለበትም።
የኮሎምብያ ዲስትሪክት እንደ አንድ ቀጣሪ ይቆጠራል። ከላይ የተጠቀሱት የብቁነት አስፈላጊ ሁኔታዎች ከአንድ በላይ የዲስትሪክቱ ኤጀንሲ አገልግሎት ማሟላት ይቻላል።

የቀጣሪ ማስታወቅያ መለጠፍ አስፈላጊነት
ቀጣሪው ማስታወቂያዎችን ግልጽ በሆነ ቦታ መለጠፍ እና ማስቀመጥ አለበት። ይህንን ማስታወቂያ እያወቀ የማይለጥፍ ቀጣሪ ማስታወቂያውን ላልለጠፈበት እያንዳንዱ ቀን
እስከ $100 ቅጣት እንዲከፍል ይታዘዝ ይሆናል።

የጥሰት አቤቱታ ማስገባት
ቀጣሪዎ ትክክል ባልሆነ መንገድ የቤተሰብ ወይም የህክምና ፈቃድ ከልክሎኛል ወይም በዚህ ደንብ ስር ተበቅሎኛል ብለው ካመኑ
ከተፈጸመበት ቀን ጀምረው በአንድ ዓመት ውስጥ ለሰብዓዊ መብቶች ቢሮ (OHR) አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። አቤቱታ ለማቅረብ፣
• በኦንላይን በ ohr.dc.gov; ወይም
• በአካል - 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001.
ስለ OHR ሂደት ጥያቄዎች በስልክ ቁጥር (202) 727-4559 መመለስ ይቻላል።
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