
  
የዲሲ ሰብዓዊ መብቶች አዋጅ  

 

በ1977 ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ   ሰብዓዊ መብቶች አዋጅ መሰረት፣ እንደተሻሻለው፣ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ   እና አሰሪዎች በሚከተሉት (ተጨባጭ ወይም 
የታሰቡ) ነገሮች መሰረት አድልዎ ማድረግ አይችሉም፥* 

• ዘር 
• ቀለም 
• ጾታ (እርግዝናን ጨምሮ) 
• ብሔራዊ አመጣጥ 
• ሃይማኖት 

• እድሜ 
• የጋብቻ ሁኔታ 
• የግል ገጽታ 
• የወሲብ ምርጫ 
• የጾታ ማንነት ወይም አገላለጽ 

• የቤተሰብ ኃላፊነቶች 
• ማትሪክ 
• የፖለቲካ ግንኙነት 
• የጄኔቲክ መረጃ 
• የአካል ጉዳተኝነት 

• የብድር መረጃ 
• እንደ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ 
ወሲባዊ ጥቃት ወይም አግባብ 
ያልሆነ መከታተል (DVSOS) ተጎጂ 
ወይም የተጎጂ ቤተሰብ አባል 
ያለዎት ሁኔታ 
• የቤት-አልባነት ሁኔታ 

ወሲባዊ ጥቃት እና በሌሎች የተጠበቁ ምድቦች መሰረት የሚደረግ ጥቃት በአዋጁ የተከለከለ ነው። 
 

የአዋጁ ጥሰት ተደርጓል ብለው ካመኑ፣ ለ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ   የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ። ሂደቱ ነፃ እና ጠበቃ የማይጠይቅ ነው። የአዋጁ 
ጥሰት መፈጸሙ ከተረጋገጠ፣ ለደረሱ ጉዳቶች ካሳ ሊከፈል ይችላል። 

 

የዲሲ የቤተሰብ እና የህክምና የእረፍት ፈቃድ አዋጅ የዲሲ የወላጅነት እረፍት ፈቃድ አዋጅ 
 

የ 1990 የዲሲ የቤተሰብ እና የህክምና የእረፍት ፈቃድ አዋጅ 20 ወይም ከዚያ 
በላይ ሠራተኞች ያሏቸው ሁሉም አሰሪዎች እስከ 16 ሳምንታት የሚደርስ 
የማይከፈልበት የቤተሰብ የእረፍት ፈቃድ እንዲሰጡ ይጠይቃል፥ 

• ለልጅ መውለድ፣ የጉዲፈቻ ወይም የማደጎ እንክብካቤ፤ ወይም 
• በጠና የታመመ የቤተሰብ አባልን ለማንከባከብ። 

እንዲሁም እስከ 16 ሳምንታት የሚደርስ የማይከፈልበት የህክምና የእረፍት 
ፈቃድንም ይፈቅዳል፥ 

• ሠራተኛው በ24 ወር ቆይታ ውስጥ ለጠቅላላ 32 ሳምንታት 
መስራት እንዳይችል ካደረገ ከባድ ህመም ለማገገም። 

በእረፍት ጊዜ ወቅት፣ አንድ ሰራተኛ እንደ አረጋውያን ወይም የቡድን የጤና 
እቅድ ሽፋን ያሉ ጥቅማጥቅሞችን ማጣት የለበትም። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ 
አሠሪው የሕክምና የምስክር ወረቀት እና ምክንያታዊ ቅድመ ማሳወቂያን 
ሊጠይቅ ይችላል። 

 
አንድ ሰራተኛ የቤተሰብ ወይም የህክምና ፈቃድ ከመጀመሩ በፊት ባሉት 
ተከታይ ሰባት አመታት ውስጥ ቢያንስ ለ12 ተከታታይ ወይም ተከታታይ-
ያልሆኑ ወራት በአሰሪው ተቀጥሮ ከሰራ፣ እና በእነዚህ 12 ወራት ውስጥ ቢያንስ 
1,000 ሰአታት ሰርቶ ከሆነ በአዋጁ መሰረት ብቁ ይሆናል። 

በ1994 የዲሲ የወላጅነት የእረፍትፈቃድ አዋጅ መሰረት፣ ወላጅ የሆነ ሰራተኛ 
ለልጁ ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ዝግጅቶች ላይ ለመታደም ወይም 
ለመሳተፍ በማንኛውም የ12 ወራት ጊዜ ውስጥ በአጠቃላይ የ24 ሰአታት 
እረፍት** የማግኘት መብት አለው። 

 
ወላጅ ማለት እንደሚከተለው ይገለጻል፥ 

• የልጅ ተፈጥሯዊ እናት ወይም አባት፤ 

• ልጅን ለማሳደግ ህጋዊ ፈቃድ ያለው ሰው፤ 

• እንደ የልጅ ሞግዚት የሚሰራ ሰው፤ 

• የልጅ አክስት፣ አጎት፣ ወይም አያት፤ ወይም 

• ከላይ በዝርዝር ውስጥ ከተገለጸው ሰው ጋር የተጋባ ሰው። 

ከትምህርት ቤት ጋር የተያያዘ ዝግጅት ማለት በትምህርት ቤት ወይም 
በተዛመደ ድርጅት ስፖንሰር የሚደረግ ተግባር ማለት ነው። 

 
ማንኛውም ሰራተኛ ከዝግጅቱ በፊት ቢያንስ 10 የቀን መቁጠሪያ ቀናትን 
አስቀድሞ እረፍት ለመውሰድ ፍላጎት እንዳለው ለአሠሪው ማሳወቅ አለበት፣ 
ከትምህርት ቤቱ ጋር በተዛመደ ዝግጅት ላይ የመገኘት አስፈላጊነት ምክንያታዊ 
በሆነ መልኩ መገመት ካልተቻለ በስተቀር።

 

 
* ከአድልዎ የተጠበቁ ነገር ግን በስራ ቦታ ላይ ያልተካተቱት ተጨማሪ ምድቦች፥ የቤተሰብ ሁኔታ፣ የገቢ ምንጭ፣ የመኖሪያ ቦታ ወይም የንግድ ቦታ፣ የታሸገ የመልቀቂያ 

መዝገብ፣ እና በቤተሰብ ውስጥ የጥቃት ሰለባ የመሆን ሁኔታ። 
** እረፍት መውጣት ላይ አይከፈልበም፣ ወላጁ በአሰሪ የሚቀርብ ማንኛውንም የሚከፈልበት የቤተሰብ፣ የመዝናኛ ጉዞ፣ የግል ወይም የማካካሻ ፈቃድ ለመጠቀም ከመረጡ በስተቀር። 

 
 

ohr.dc.gov ስልክ፥(202)727-4559 ፋክስ፥(202)727-9589 441 4th Street NW, Suite570N, Washington,DC 20010 

እኩል የሥራ እድል 
- በ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ    ውስጥ ያሉዎት መብቶች - 

የጥሰት ቅሬታን ማቅረብ 
ስለእነዚህ ህጎች ጥሰት ቅሬታ ለሰብአዊ መብቶች ቢሮ ለማቅረብ፣ ይጎብኙ፥ 

ኦንላይን በ ohr.dc.gov፤ ወይም 
በ-አካል በ 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington, DC 20001። 

እንዲሁም ጥያቄዎች በስልክ በ (202) 727-4559 ሊመለሱ ይችላሉ። 
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