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እኛ እምንሰራው

የሰብአዊ መብቶች ፅህፈት ቤት (OHR) የዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ሆኖ፣ ዳኞችን የሚመረምር፣ የሚዳኝ እና የመድልዎ ቅሬታዎችንም 
ለፍርድ ያቀርባል። በተጨማሪም፣ OHR በማዳረስ እና በግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎች አድልዎ ለመከላከል ይሰራል። በዲሲ ውስጥ 
በሥራ፣ በመኖሪያ ቤት ወይም በትምህርት ተቋማት፣ በሕዝብ መስተንግዶ/በመንግሥት አገልግሎቶች ወይም በትምህርት ተቋማት 
አድልዎ ደርሶብኛል ብለው ካመኑ ያለምንም ወጪ ለቢሮአችን ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ። OHR መድልዎ ተከስቷል ብሎ ለማመን 
የሚያስችል ምክንያት ካለ ለማየት የተመዘገቡ ጉዳዮችን ይመረምራል። ሊሆን የሚችልበት ምክንያት ከተገኘ፣ ጉዳዩ የህግ ጥሰት መኖሩን 
ወይም አለመሆኑን ለማየት ጉዳዩ ሙሉ ችሎት እንዲታይ ሕጋዊነት ይሰጠዋል። መድልዎ ከተገኘ የገንዘብ ወይም ሌላ ጉዳት ካሳ 
ሊከፈል ይችላል። በሂደቱ በሙሉ፣ OHR የተለያዩ ሽምግልና እና የማስታረቅ እድሎችን ያመቻቻል።

ዲስትሪክቱን እንዴት እንደምናገለግል በተመለከተ 

• ቅሬታዎችን መመርመር
• ቅሬታዎችን መሸምገል
•  ምክንያት ያላቸው ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን (የግል 

ሴክተርን) ለፍርድ ማቅረብ
• በትምህርት እና በስልጠና አድልዎ መከላከል

• ተገቢነትን ማረጋገጥ
•  በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የተመለከቱ ጉድዮችን 

መከታተል
• የቋንቋ ተደራሽነት ማረጋገጥ
• ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎችን መፍጠር

ለማን ነው ጥበቃ የምናደርገው?

 የሰብአዊ መብቶች ህግ [Human Rights Act (HRA)] በትምህርት ተቋማት፣ በሥራ ቦታ፣ በመኖሪያ ቤቶች እና በሕዝብ ማረፊያ 
አካባቢዎች  ከሚከተሉት ሁነታዎች ጋር በተያያዘ መድልዎ እንዳይኖር ይከለክላል፡- 

1. ዘር 
2. ቀለም
3. ሃይማኖት 
4. ብሔራዊ መሰረት
5. ጾታ

6. ዕድሜ 
7. የጋብቻ ሁኔታ 
8. የግል ገጽታ
9. የወሲብ ዝንባሌ
10. የፆታ ማንነት ወይም አገላለጽ 

11. የቤተሰብ ኃላፊነቶች 
12. የፖለቲካ ፍላጎቶች
13. አካል ጉዳተኝነት 
14. የቤት-አልባነት ሁኔታ

በአንዳንድ ዘርፎች ተግባራዊ የሚሆኑ ተጨማሪ ባህሪያት የሚከተሉትን ያካትታሉ:

15.  ምዝገባ (ለቤት፣ ለስራ እና ለህዝብ መኖሪያ ቤቶች ብቻ 
የሚተገበር)

16.  የቤተሰብ ሁኔታ (ለቤት፣ ለህዝብ መኖሪያ ቤቶች እና 
ለትምህርት ተቋማት ብቻ የሚተገበር) 

17.  የዘረመል መረጃ (ለሥራ ቅጥር እና ለሕዝብ መስተንግዶ 
ብቻ ነው የሚመለከተው) 

18.  የገቢ ምንጭ (ለቤት፣ ለሕዝብ ማረፊያ እና ለትምህርት 
ተቋማት ብቻ የሚውል) 

19.  የመኖሪያ ቦታ ወይም የንግድ ቦታ (ለቤት እና ለህዝብ 
መኖሪያ ቤቶች ብቻ ነው የሚመለከተው)

20.  በቤተሰብ ውስጥ በደል የተፈፀመበት አካል የመሆን 
ሁኔታ (ለቤት ብቻ የሚውል) 

21.  የብድር መረጃ (ለሥራ ቅጥር ብቻ ነው የሚመለከተው) 
22.  የጥቃት ሰለባ ሁኔታ ላይ መሆን ወይም የቤት ውስጥ 

ጥቃት ሰለባ የተፈጸመበት ሰው የቤተሰብ አባል፣ 
ወሲባዊ ጥቃት፣ ወይም መከታተል (ለስራ ብቻ ነው 
የሚመለከተው)።

23. የታሸገ የቤት መልቀቂያ መዝገብ (ለቤት ብቻ የሚውል)

መድልዎ ምን ይመስላል 

መድልዎ ግልጽ ሊሆን ይችላል። ሌላ ጊዜ ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። በዝርዝሮቹ ላይ በመመስረት መድልዎ ሊሆኑ የሚችሉ 
አንዳንድ ሁኔታዎች እዚህ አሉ።

 •  ጥበቃ በሚደረግለት ባህሪህ ምክንያት ስራ ከተከለከልክ፣ የደረጃ እድገት ከተከለከልክ፣ በተለየ መንገድ ከተስተናገድክ ወይም 
ከስራ ከተባረርክ። 

 •  ጥበቃ በሚደረግለት ባህሪህ ምክንያት በአንድ ምግብ ቤት ወይም ንግድ ድርጅት አገልግሎት ከተከልክለህ ወይም ጥላቻ 
በተሞላበት ሁኔታ ከተስተናገድክ።

 •  ጥበቃ በሚደረግለት ባህሪ ምክንያት የመኖሪያ ቤት ማመልከቻህ ይቀየራል ወይም አይፈቀድልህም፣ ወይም ከሌሎች ተከራዮች 
በተለየ ሁኔታ ስትስተናገድ። 

 •  ጥበቃ በሚደረግለት ባህሪህ ምክንያት ወደ ትምህርት ቤት እንዳትገባ ከተከለከልክ ወይም የፕሮግራሞችን ወይም ጥቅማ 
ጥቅሞችን እኩል ተደራሽነት ሲነፈግህ።

ማድረግ የምትችይው/ ለው ነገር

ጥበቃ በሚደረግለት ባህሪህ ምክንያት አድልዎ ተፈጽሞብኛል ብለህ ካመንክ ወይም OHR የሚያስፈጽማቸውን ህጎች መጣሳቸውን 
የምታውቅ ከሆነ፣ በ ohr.dc.gov/page/complaint ድረገጽ ወይም የአቤቱታ መጠይቁን በመሙላት በአካል 441 4th St NW, 
Suite 570N ድረስ መጥተው ያስገቡ።

 1. መጠይቅ፡ ሂደቱን ለመጀመር መጠይቁን ያቅርቡ 
 2. የመቀበያ ቀጠሮ፡ እርስዎን አግኝተን ስለ ክስተቱ የበለጠ ለመወያየት ቀጠሮ እንይዝልዎታለን
 3. ሽምግልና፡ የግዴታ የሚሳተፉበት ክፍለ ጊዜ የሚዘጋጀው መፍትሄ ለማግኘት በመሞከር ነው። 
 4. ምርመራ፡ ሽምግልና ካልተሳካ፣ በክስተቱ ላይ ሙሉ ምርመራ ይጀምራል 
 5. ውሣኔ፡ የመድልዎ መፈጸም ምክንያት ከተገኘ፣ የጉዳዩ እውነተኛነት ለማጣራት ለችሎቱ የአስተዳደር ሕግ ዳኛ ይላካል።



መቼ እገዛ ማድረግ እንችላለን

መሥሪያ ቤታችን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሦስት መመዘኛዎች የሚያሟላ ከሆነ የመድልዎ ቅሬታ ሊያስተናግድ ይችላል፦  መመዘኛ አንድ፡ ክስተቱ የተከሰተው ከሚከተሉት 
አራቱ ዘርፎች በአንዱ ላይ ከተፈጸመ፡ ቅጥር፣ የህዝብ ማረፊያ/ የመንግስት አገልግሎቶች፣ መኖሪያ ቤት፣ የትምህርት ተቋማት 
መስፈርት ሁለት፡ ክስተቱ የተከሰተው ባለፈው አመት ነው። የዲሲ የመንግስት ሰራተኛ ከሆንክ በመጀመሪያ ቅሬታውን ለEEO አማካሪህ ክስተቱ በተፈጠረ በ 180 ቀናት 
ውስጥ ሪፖርት ማድረግ አለብህ። 
መመዘኛ ሶስት፡  ያንተ የተጠበቁ ባህሪያት በአንዱ ወይም እኛ በምናስፈጽመው ሌላ የአካባቢ ወይም የፌደራል ህግ መጣስ ምክንያት ጎጂ በሆነ የተለየ መንገድ ስትስተናገድ።

በቋንቋዎ አገልግሎቶችን ስለማግኘት ።

የቋንቋ ተደራሽነት ፕሮግራማችን የ2004ን የቋንቋ ተደራሽነት ህግን በማስከበር የተገደበ ወይም ምንም እንግሊዘኛ የማይናገሩ ሰዎች በቋንቋቸው የመንግስት አገልግሎቶችን 
ማግኘት እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ይሰራል።

 ጥቂት እንግሊዘኛ የሚናገሩ ወይም ጭራሽ የማይናገሩ ከሆነ እና ከዲሲ ኤጀንሲ አገልግሎት ወይም መረጃ ከፈለጉ፣ አስተርጓሚ እና/ወይም የተተረጎሙ አስፈላጊ ሰነዶች 
ሊሰጡዎት ይገባል። በቋንቋዎ እርዳታ ከተከለከሉ፣ በ ohr.dc.gov/page/language access ወይም በአካል በ441 4th St NW, Suite 570N ላይ ቅሬታ ማቅረብ 
ይችላሉ።

 ቅሬታ ካቀረቡ በኋላ ለተጨማሪ ዝርዝሮች ቃለ መጠይቅ እናደርግልዎታለን እንዲሁም የምትፈልጉትን አገልግሎት እንድታገኙ እንሰራለን። የህግ ጥሰት በሚከሰትበት ጊዜ 
መፍትሄዎችን እንሰጣለን።

ደህንነታቸው የተጠበቀ ቦታዎችን መፍጠር 

ደህንነታቸው የተጠበቀቦታዎችን መፍጠር የተሰኘው ክፍላችን በሁለት ልዩ ቦታዎች ላይ ተገዢነትን ለማረጋገጥ ይሰራል፡ (1) በ2018 (TWWFA) በተሰጠው የቲፕ ደመወዝ 
ሰራተኞች ፍትሃዊነት ማሻሻያ ህግ መሰረት በተደነገገው መሰረት ጾታዊ ትንኮሳ መከላከል ስልጠና በቲፕ ደሞዝ ተከፋዮች ኢንዱስትሪ ውስጥ እና (2) የ2020 የኤችአይቪ 
ማሻሻያ ህግ ለኤልጂቢቲኪው (LGBTQ ) እና በቋሚ እንክብካቤ መስጫ ለሚጦሩ አረጋውያን በተደነገገው መሰረት ኤልጂቢቲኪው፣ አረጋውያን፣ እና ከኤችአይቪ ጋር የሚኖሩ 
አረጋውያን አድሎአዊ ያልሆነ የስልጠና ክፍለ ጊዜ።

 በነዚህ አካባቢዎች የምንሰራው ስራ ትምህርትን በፋክትሺት አማካኝነት መስጠት እና አነስተኛ ተደራሽነት ባላቸው ቦታዎች በሰዎች ላይ በመዘዋወር ግንዛቤን ማሳደግን 
ያጠቃልላል። በዲሲ ለሚኖሩ፣ ለሚሰሩ እና ዲሲን ለሚጎበኙ ሰዎች፣  ደህንነታቸው የተጠበቁ ቦታዎችን በመፍጠር አድልዎን እናጠፋለን፣ እኩል እድልን እንጨምራለን እና ሰብአዊ 
መብቶችን እንጠብቃለን።

በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመፍታት የምናደርገው ጥረት

የእኛ ከተማ-አቀፍ በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን መከላከል ፕሮግራማችን ህግን በማክበር ወጣቶችን የሚያገለግሉ የመንግስት ኤጀንሲዎችን፣ ስጦታ ሰጭዎችን እና ትምህርት 
ቤቶችን ውጤታማ የጉልበተኝነት መከላከል ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳል። የእኛ አካሄድ በዲሲፕሊን ላይ ከመጠን በላይ መታመንን አያበረታታም፣ በምትኩ ለአደጋ 
የተጋለጡ ወጣቶችን የሚደግፍ እና ባህሪን ለመለወጥ ሁኔታዎችን የሚፈታ፣ በመከላከል ላይ ያተኮረ የህዝብ ጤና አቀራረብን ይጠቀማል።

በፈለጉን ሰዓት ሊያገኙን ይችላሉ

ስለ ቢሮአችን ስራ፣ ቅሬታ እንዴት ማቅረብ እንዳለቦት ወይም ስልጠና ወይም 
የዝግጅት አቀራረብ (ፕረዘንቴሽን) እንዲደረግ ለመጠየቅ ከፈለጉ የሚከተሉትን 
ማድረግ ይችላሉ፡-
 
ድረገፃችንን ይጎብኙ ይጎብኙ: ohr.dc.gov
 ይደውሉልን፡ 202-727-4559
 
የቅርብ ጊዜ የሚካሄዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ለመከታተል እና 
ለማጋራት፣ ohr.dc.gov/page/campaigns ድረገፃችንን ይጎብኙ።
 
በስራችን ላይ አዳዲስ ዝመናዎችን ለማግኘት በሚከተሉት ላይ ሊከተሉን ይችላሉ፡
-

አድልዎ የሌለበት ማስታወቂያ

እ.ኤ.አ. በ 1977 በዲሲ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ መሠረት፣ እና በተሻሻለው፣ 
የዲሲ ኦፊሴላዊ ኮድ şş2-1401.01 እና ተከታታዮች (ህግ)፣ ዲሲ በተጨባጭ 
ወይም በሚገነዘቡት ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ጾታ፣ ዕድሜ፣ የጋብቻ 
ሁኔታ፣ የግል ገጽታ፣ የፆታ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት ወይም አገላለጽ፣ የቤተሰብ 
ሁኔታ፣ የቤተሰብ ኃላፊነቶች፣ ምዝገባ፣ የፖለቲካ ዝንባሌ፣ የዘረመል መረጃ፣ 
አካል ጉዳተኝነት፣ የገቢ ምንጭ፣ በቤተሰብ ውስጥ የወንጀል ሰለባ መሆን፣ የብድር 
መረጃ፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ሰለባ መሆን፣ ጾታዊ ጥፋቶች ወይም ማሳደድ ወይም 
የመኖሪያ ወይም የንግድ ቦታ ተመስርቶ አድልዎ አያደርግም።። ወሲባዊ ትንኮሳ 
በህግ የተከለከለ የፆታ መድልዎ አይነት ነው። በተጨማሪም ከላይ በተጠቀሱት 
ጥበቃ የሚደረግላቸው ባህርያቶች ላይ የተመሰረተ ትንኮሳ በህጉ የተከለከለ ነው። 
በህጉ መጣስ ዙርያ የሚደረግ መድልዎን አይታገስም። አጥፊዎች የቅጣት እርምጃ 
ይወሰድባቸዋል።

ፌስቡክ: facebook.com/dcohr

ትዊተር፡ twitter.com/dchumanrights

ኢንስታግራም: instagram.com/dchumanrights


