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በቋንቋ አገልግሎት የማግኘት የህዝብ አቤቱታ ቅጽ 
ይህንን ቅጽ መሙላት የአድልዎ ክስ እንደ ማስገባትን አይቆጠርም   

*መሞላት ያለባቸው በኮከብ ምልክት ምልክት ተደርገዋል   

 

1. የአቤቱታ መረጃ 
*ቀን: *ስም: 

 
*አድራሻ:                                                                       *ከተማ/ስቴት/ዚፕ 

 

 

 ኢሜይል: __________________________________ 

*የቤት ስልክ ቁጥር: ______________________________ 

 

 የሥራ ስልክ ቁጥር: _______________________________ 

 

* በቋንቋዎ የዕርዳታ አገልግሎት ይፈልጋሉ? ከፈለጉ፣ በየትኛው ቋንቋ? 

እንግሊዝኛ  

 አማርኛ  

 ቻይንና 

ፈረንሳይኛ 

 ኮሪያኛ 

 ስፓኒሽኛ 

ቬይትናምኛ 

 ሌላ: 

 _________________   

 

*ተጠሪ ሰው (እርስዎ ሊገኙ ካልቻሉ): _____________________________________________________________  

የተጠሪው ስልክ ቁጥር: _______________________________ *የተጠሪው ኢሜይል: ________________________________ 

 

በመጠኑ የተሟላ አገልግሎት ያስፈልግዎታል? የተለየ አገልግሎት ያስፈልግዎታል?    አዎ     የለም 

ከሆነ እባክዎ ይግለጹ:___________________________________________________________________________________________________ 

በቋንቋዎ አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?    አዎ     የለም 

ከፈለጉ፣ በየትኛው ቋንቋ??  ? __________________________________ 

 

2. የተከሳሽ መረጃ 
*ክሱ የተመሠረተበት የዲ.ሲ. መንግሥት ኤጀንሲ: 

*የኤጀንሲው አድራሻ:  

*የኤጀንሲው ስልክ ቁጥር:                                                                                               

ክሱ በዲ.ሲ. መንግሥት ገንዘብ የሚለገሰ ድርጀት ከሆነ፣ እባክዎ የድርጅቱን ስምና ስልክ ቁጥር ይስጡ።  

3. አቤቱታው 

*ድርጊቱ የተፈፀመበት ቀን: 

*የአቤቱታው ዓይነት: 

በኤጅንሲው ሠራተኛ በቋንቋዎ አለመገልገል 

 

የተተረጎሙ ሰንዶች አለመኖር 

 

ሌላ: ________________________________ 

_______________________________________ 

*ስለሚፈልጉት ቋንቋ ለኤጀንሲው ሠራተኛ አሳስበው ነበር?:    አዎ     የለም 

 
መልስዎ አዎንታዊ ከሆነ፣ እንዴት እንዳደረጉት ይግለጹ: 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

- በቋንቋ አገልግሎት የማግኘት የህዝብ አቤቱታ ቅጽ ወደሚቀጥለው ገጽ ይዞራል - 
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4. የመረጃ ዝርዝርN 
ከኤጀንሲው፣ ዲፓርትመንቱ ወይም ድርጅቱ ጋር የተፈጠርውን ችግር በሰፊው ከላይ የተጠቀስውን ችግር  ብሰፊው የጠቀሱ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Please use additional paper if you need more space   -  

 

5.  የላኪ መረጃ 
ስለ ዲ.ሲ. የሰዎች መብቶች ቢሮ እንዴት ሰሙ (የሚመለከትዎትን ሁሉ ምልክት ያድርጉ)? 

ቤተ ሰብ፣ ጓደኛ ወይም የሚያውቁት ሰው 

OHR ሶሻል ሚድያ (ፌስቡክ, ትዊተር፣ ወዘተ.) 

ዝግጅት ወይም ሥልጠና 

ዜናዎች (ህትመት፣ ሬድዮ፣ ቲቪ ወይም ድህረ ገጽ) 

የዲ.ሲ. መንግሥት ወይም  311 የስልክ መስመር 

የOHR ማስታወቂያ 

የህብረተስብ ድርጅት ወይም ያለትርፍ የሚሠራ ድርጅት: 

________________________ 

ድህረ ግጽ ወይም ሰርች ኢንጅን 

OHR ብሮሹር ወይም በራሪ ወረቀቶች 

ጠበቃ ወይም የህግ እርዳታ ክሊኒክ: 

 ________________________ 

ሌላ: _____________________________________________________________________________________________________ 

 
እባክዎ ይህንን መጠይቅ ሲሞሉ የረዳዎትን ሰው እና/ወይም ድርጅት ስም ይስጡ (የሚመለከተው ከሆነ)። 

 

ስም/ማዕርግ: __________________________________________________________________________ 

የቀን ስልክ ቁጥር: __________________________________________________________________________ 

 

 
ይህንን ቅጽ መሙላት የአድልዎ ክስ መመሥረትን አያመለክትም   

 

እባክዎ ይህንን ቅጽ በፖስታ ወይም በአካል ለሚቀጥለው ይላኩ: 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington DC, 20001. 

 

የዲ.ሲ የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ (OHR) የተመሠረተው በኮሎምብያ ዲስትሪክት ለሚኖሩ፣ ለሚሠሩ ወይም ለሚጎበኙ ሰዎች አድልዎን ለማጥፋት፣ የእኩልነት መብቶችን 
ለማስፋፋትና መብታቸውን ለማስጠበቅ ነው።   ይህ የክስ ቅጽ ሰብዓዊ መብቶች ቢሮ ከደረሰ በኋላ ቃለ መጠይቅ ይደረጋል;፡ 

  

 

 

___________________________________   _________________________ 

*የከሳሽ ፊርማ      *ቀን 

 

 


