እኩል የሥራ ዕድል
-በኮሎምብያ ዲስትሪክት መብትዎን ይወቁየኮሎምብያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ
በተሻሻለው የ1977 የኮሎምብያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ መሠረት፣ የኮሎምብያ ዲስትሪክት እና ቀጣሪዎች (በሆነ ወይም በተጠረጠረ) ምክንያት አድልዎ
ማድረግ አይችሉም፣*
• ዘር
• ቀለም
• ጾታ (እርግዝናን ጨምሮ)
• ብሄር፣ ሃገር
• ኃይማኖት

• ዕድሜ
• የጋብቻ ሁኔታ
• የሰውነት ገጽታ
• ፆታዊ ዝንባሌ
• ፆታዊ ማንነት ወይም አገላልጽ

• የቤተሰብ ኃላፊነቶች
• በትምህርት
• የፖሊቲካ ግንኙነት
• የዘር መረጃ
• የአካል ጉዳት

ፆታዊ ትንኮሳ እና ሌሎች ከአድልዎ የተጠበቁ መብቶችን መተናኮል በድንጋጌው የተከለከለ ነው።
ድንጋጌው ተጥሷል ብለው ካመኑ፣ ለኮሎምብያ ዲስትሪክት የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። ሂደቱ ነፃ ነው እንዲሁም ጠበቃ አያስፈልግም። ድንጋጌው
መጣሱ ከታመነ ለጉዳቱ ክፍያ ሊሰጥ ይችላል።
የዲሲ የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ

የዲሲ የወላጅ ፈቃድ ድንጋጌ

የ1990 የዲሲ የቤተሰብ እና የህክምና ፈቃድ ድንጋጌ ከ20 በላይ ሠራተኞች ያላቸው
ሁሉም ቀጣሪዎች እስከ 16 ሳምንታቶች ያለክፍያ የቤተሰብ ፈቃድ ለሚከተሉት
እንዲሰጡ ይጠይቃል፣

በ1994 የዲሲ የወላጅ ፈቃድ ድንጋጌ መሠረት፣ አንድ ወላጅ የሆነ ሠራተኛ ከልጁ/ጇ
ትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ዝግጅቶች ለመካፈል በ12 ወሮች ውስጥ የ24 ሰዓቶች
ፈቃድ** የማግኘት መብት አለው።

• ልጅ ለመውለድ፣ ለጉዲፈቻ ወይም የማደጎ ልጅ እንክብካቤ፣ ወይም

አንድ ወላጅ የሚገለጸው፣

• በጣም ለታመመ የቤተሰብ ዓባል እንክብካቤ ለመስጠት።

• የልጁ/ቷ ወላጅ እናት ወይም አባት፣

በተጨማሪም የ16 ሳምንቶች ያለክፍያ የህክምና ፈቃድ ይፈቅዳል፣

• ለልጁ/ቷ ሀጋዊ ባለአደራነት ያለው ሰው፣

• ሠራተኛው መሥራት ከማያስችለው ከባድ ህመም ለማገገም በ24 ወራቶች ውስጥ
የ32 ሳምንቶች ፈቃድ፣

• ልጁን/ቷን የሚጠብቅ ሰው፣

ፈቃድ በወሰደበት ጊዜ ሠራተኛው ያገልግሎት ዘመን ወይም የጤና እንክብካቤ ሽፋን
የመሳሰሉትን ጥቅማጥቅሞች ማጣት አይኖርበትም። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ቀጣሪው
የህክምና ማረጋገጫ እና ተገቢ የሆነ አስቀድሞ ፈቃድ የመጠየቂያ ማስታወሻ
ማስገባት ሊጠይቅ ይችላል።
ድንጋጌው የሚሸፍነው ለቀጣሪው ያለማቋረጥ ለአንድ ዓመት አገልግሎት ለሰጡ እና
ባለፉት 12 ወሮች ውስጥ ቢያንስ 1000 ሰዓቶች ለሠሩ ሠራተኞች ነው።

• የልጁ/ቷ አክስት፣ አጎት ወይም አያት፣ ወይም
• ከላይ ለተጠቀሱት ሰዎች ጋር የተጋባ።
ከትምህርት ጋር የተያያዘ እንቅስቃሴ ማለት በትምህርት ቤቱ ወይም ከትምህርት
ቤቱ ጋር በተያያዘ ድርጅት የተደገፈ እንቅስቃሴ ማለት ነው።
ማንኛውም ሠራተኛ ፈቃድ ለመጠየቅ የዝግጅቱ መደረግ ያልታሰበ ካልሆነ በስተቀር
ከዝግጅቱ በፊት ቢያንስ 10 ቀኖች በፊት ለቀጣሪው ያስታውቃል።

የጥሰት አቤቱታ ማስገባት
ስለ እነዚህ ህጎች ጥሰት አቤቱታ የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ አቤቱታ ለማቅረብ፣
• በኦንላይን በ ohr.dc.gov; ወይም
• በአካል - 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001.
በተጨማሪም ጥያቄዎች በስልክ ቁጥር (202) 727-4559 ሊመለሱ ይቻላል።

*ሌሎች ከአድልዎ የተጠበቁ ግን ከሥራ ጋር ያልተያያዙ የሚከተሉትን ያካትታሉ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ የገቢ ምንጭ፣ የመኖሪያ ወይም የሥራ ቦታ እና በቤተስቦች ውስጥ የተፈጸመ ጥፋት ሰለባ
መሆን።
**ወላጅ በክፍያ የሚደረግ የቤተሰብ፣ የዕረፍት፣ የግል ወይም በቀጣሪው ካሳ የሚከፈልበት ፈቃድ የሚወስድ ካልሆነ በስተቀር ፈቃዱ የሚወሰደው ያለክፍያ ነው።

ohr.dc.gov

phone: (202) 727-4559

fax: (202) 727-9589

441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20010

