
የአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ቢሮ [Office of Administrative Hearings] 

የእርስዎ ፊርማ፥_________________________________________ 

ኮሎምቢያ ዲስትሪክት (DISTRICT OF COLUMBIA) 

One Judiciary Square 
441 4th Street, NW, Suite 450N Washington, DC 20001-2714 

ስልክ፣ (202) 442-9094 · ፋክስ፣ (202) 442-4789 
ኢሜይል፣ oah.filing@dc.gov 

የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ይግባኝ ቅጽ 

የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ጥቅማጥቅሞችን በተመለከተ የስራ-እድል ፈጠራ አገልግሎቶች መምሪያ (“DOES”) ውሳኔን ይግባኝ ለማለት ከፈለጉ፣ 
ከአስተዳደራዊ ሕግ ዳኛ በፊት ችሎት ለመጠየቅ ይህን ቅጽ ይጠቀሙ።   

በዚህ እና በጀርባው ገጽ ላይ ያሉ መመሪያዎችን ያንብቡ 

 ለእርዳታ እና መረጃ፣ (202) 442-9094 ላይ ይደውሉ 

1. እባክዎ በዚህ ቅጽ የማመልከቻዎች መርማሪ ውሳኔ ወይም ሌላ ይግባኝ እያሉ ያሉትን የDOES (ዳዝ) ውሳኔ ቅጂን ያስገቡ።  ይህን ቅጽ
መጀመሪያ ሊያስገቡ ይችላሉ፣ ግን ይግባኝ እያሉ ያሉትን የDOES (ዳዝ) ውሳኔ ቅጂን እስከሚያስገቡ ድረስ ለችሎት ቀጠሮ መያዝ
ወይም በጉዳዮ መቀጠል አንችልም።

2. የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢዎች የማመልከቻ ቅጾችን DOES ጋር መክፈት መቀጠል አለባቸው፣ ይግባኞቻቸው በአስተዳደራዊ ችሎቶች
ቢሮ ውስጥ በመጠባበቅ ላይ ሲኖር እንኳ።  በDOES እንደታዘዙ የማመልከቻ ቅጾችን የማይከፍቱ የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢዎች
ጥቅማጥቅሞችን ሊያጡ ይችላሉ።

3. ይግባኝ እየወሰዱበት ያለዎት የDOES ውሳኔ የተቀበሉበት ፖስታ ወረቀትን ያስቀምጡ።  የፖስታ ወረቀቱን ወደ መስሚያ ችሎቱ 
ያምጡ።  ይግባኝዎን በጊዜ እንደጠየቁ ለማሳየት ሊረዳ ይችላል።

4. የሚከተሉትን ለአመልካች (ከሳሽ) ወይም አሰሪ ይሙሉ፣ እና ከታች ይፈርሙ።

ምልከታ አንድ፥  እኔ፥ አመልካቹ (የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢ)

የአመልካች ስም፥_______________________________

ሶክ. ሶክ. ቁጥር (የመጨረሻዎቹ አራት አሀዞች)፥  XXX-XX-

ጠበቃ / ተወካይ (ካለ)፥____________________________

የአመልካች ሙሉ አድራሻ (ከክፍል ቁጥር፣ ዚፕ ኮድ ጋር)፥ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

የአመልካች ስልክ፥____________________________ 

የአመልካች ኢሜይል፥____________________________ 
*በኢሜይል ለመገልገል ይስማማሉ      አዎ                 አይ

በጣም በቅርቡ ለDC መንግስት ሰርተው ከሆነ፣ የሰሩለት
ኤጀንሲ፣ ክፍል ወይም ቢሮ ይግለጹ፥
_____________________________________

የተያይዙ ሰነዶች ውስጥ የተዘረዘሩ ጠበቃዎች በተጨማሪ፣ የሕግ
ተማሪዎች ነፃ የህግ እርዳታን በ DOES ጉዳዮች ውስጥ ላሉ 
አመልካቾች ለማቅረብ ሊገኙ ይችላሉ። የመገኛ መረጃዎን በጉዳዮ 
ውስጥ እርስዎን ለመወከል ዓላማ ለህግ ትምህርት ቤት ክልኒክ
እንድንጋራ ይፈልጋሉ? 

አዎ አይ

ወይም     አሰሪው 

የአሰሪው ስም፥_________________________________ 

ጠበቃ / ተወካይ (ካለ)፥____________________________ 

የአሰሪ/ተወካይ ሙሉ አድራሻ (ከክፍል ቁጥር፣ ዚፕ ኮድ ጋር)፥ 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________ 

የአሰሪ/ተወካይ ስልክ፥________________________________________ 

የአሰሪ/ተወካይ ፋክስ፥________________________________________

የአሰሪ/ተወካይ ኢሜይል፥______________________________________ 

*በኢሜይል ለመገልገል ይስማማሉ?              አዎ                አይ 

አመልካች (የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢ)፥ እርዎ የግልዎ ሥራ እየሰሩ ነው? 

     አዎ         አይ

ይግባኝ ለማስገባት ምክንያትዎ፥__________________________________________________________________ 

ለመስሚያ ችሎቱ አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?  የሚፈልጉ ከሆነ፣ የትኛው ቋንቋ? ___________________________________ 

ለተጨማሪ መመሪያዎች ገጹን ይገልብጡ 
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ተጨማሪ መመሪያዎች  

• የት እንደሚያስገቡ፥  ይግባኝዎን የአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ቢሮዎች ጋር ማስገባት አለብዎት።  የአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ 
ችሎት ቢሮዎች (“OAH”) የሥራ እድል ፈጠራ አገልግሎቶች መምሪያ አካል አይደለም።  ይግባኝዎን በDOES አንድ-ደረጃ ማእከል ወይም 
ሌላ ማንኛውም DOES ቢሮ ማስገባት አይችሉም።   

በCOVID-19/ኮሮናቫይረስ የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት፣ OAH ለበ-አካል ጉብኝቶች ወይም በአካል 
መሙላቶች ክፍት አይሆንም። ይግባኝን በፖስታ፣ በፋክስ ወይም ኢሜይል ማስገባት ይችላሉ። ይግባኝዎን በፋክስ ወይም ኢሜይል 
እንዲያስገቡ በጥብቅ ይበረታታሉ፣ በፖስታ ማስገባት መዘግየቶችን ሊያስከትል ስለሚችል። 

በፖስታ።  በሚከተለው አድራሻ ይግባኝን በፖስታ ሊያስገቡ ይችላሉ፥ 

የአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ቢሮ [Office of Administrative Hearings] 
One Judiciary Square 

441 Fourth Street, NW, Suite 450 North 
Washington, DC  20001-2714 

በፋክስ።  ይግባኝን በፋክስ በ (202) 442-4789 ሊያስገቡ ይችላሉ።  የሚቻል ከሆነ፣ እባክዎ የማመልከቻዎች መርማሪ ውሳኔ 
ወይም ይግባኝ እያሉ ያሉትን ሌላ የጽሁፍ ውሳኔ ቅጂን ይጨምሩ።  ከ 5:00 ከሰዓት በኋላ ወይም ማንኛውም የስራ ቀን ውጭ 
የሆነ ቀን ላይ የደረሱ ፋክሶች በሚቀጥለው የስራ ቀን ላይ "እንደገቡ" ይወሰዳሉ።  በፋክስ የተላከ ይግባኝ ሲደርስ የተሟላ እና 
የሚነበብ ከሆነ በስተቀር ገቢ አይሆንም። 

በኢሜይል፥  ይግባኝን በኢሜይል ወደ OAH.FILING@DC.GOV መላክ ይችላሉ።  የሚቻል ከሆነ፣ እባክዎ የማመልከቻዎች 
መርማሪ ውሳኔ ወይም ይግባኝ እያሉ ያሉትን ሌላ የጽሁፍ ውሳኔ ስካን የተደረገ ቅጂን ያያይዙ። 

• የይግባኝ የማብቂያ ቀነ-ገደብ፥  ይግባኝዎ በ U.S. ፖስታ አገልግሎት (የግል ፖስታ ሜትር አይደለም) የፖስታ ምልክት መደረግ ወይም
DOES የማመልከቻዎች መርማሪ ውሳኔን የላከልዎ ቀን በኋላ በአስራ አምስት (15) የካሌንደር ቀናት ውስጥ በአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ
ችሎቶች ቢሮ በእውነት መቀበል አለበት።  የፖስታ መላኪያ ቀን ብዙውን ጊዜ የማመልከቻዎች መርማሪ ውሳኔ ላይ ይገለጻል።  የማብቂያ
ቀነ-ገደብ DOES ውሳኔውን የላከልዎ ቀን ጀምሮ ይቆጠራል፣ እርስዎ ከተቀበሉበት ቀን ጀምሮ አይደለም።  የማመልከቻዎች መርማሪ ውሳኔ
ካልተላከዎ፣ ወይም በትክክለኛ አድራሻዎ ካልተላከ፣ የማመልከቻዎች መርማሪ ውሳኔ በተጨባጭ መረከብ ቀን በኋላ በአስራ አምስት (15)
የካሌንደር ቀናት ውስጥ ማስገባት አለብዎት።

የ15-ካሌንደር-ቀን የማስገባት የመጨረሻ ቀነ-ገደብ በቅዳሜ፣ እሁድ ወይም ህጋዊ የበዓል ቀን ላይ ከዋለ፣ ቀነ-ገደቡ ወደሚቀጥለው የስራ 
ቀን ይራዘማል። 

የይግባኝ ቀነ-ገደብ የአስተዳደራዊ ህግ ዳኛ “ጥሩ ምክንያት” ወይም “ይቅር የሚባል ችለተኝነት” ካገኘ ለአንድ ቀን ሊራዘም ይችላል። 
ይግባኙን የሚያስገባ ሰው ለመዘግየቱ ጥሩ ምክንያት እንደነበረ መስሚያ ችሎቱ ላይ የማቅረብ ጫና አለበት።  በተጨማሪም፣ በCOVID-
19 የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት፣ ዳኛው የዋና የአስተዳደራዊ ህግ ዳኛ ትዕዛዝ ስር የይግባኝ ማስገቢያ ቀነ-ገደብን የህዝብ ጤና 
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካለቀ በኋላ ለ30 ቀናት ሊያራዝም ይችላል።  ያለ ጥሩ ምክንያት ይግባኝን ዘግይተው ካስገቡ፣ ጉዳዮ ሊሰረዝ 
ይችላል።   

ስለ መጨረሻ ቀነ-ገደቡ ማንም ሰው የተለየ መመሪያን ለእርስዎ ለመስጠት ስልጣን የለውም። 

• ደንቦች፥  ለአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ ችሎቶች ቢሮ የአሰራር ደንቦች በ www.oah.dc.gov እና የአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ ችሎቶች ቢሮ
የንብረት ማእከል ውስጥ ሊገኝ ይችላል።

እባክዎ ያስታውሱ፥ *የ አዎ ሳጥን በመምረጥ፣ በ OAH ህግ 2841.16 መሰረት፣ ትዕዛዞችን ወይም በዚህ ጉዳይ ውስጥ የወጡ
ሌላ ማንኛውም ሰነዶችን በኢሜይል ለመቀበል፣ እስማማለሁ።

• ተጨማሪ መረጃ፥  ስለዚህ ሰነድ ወይም ይግባኝ ማስገባት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ በ (202) 442-9094 ይደውሉ።
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