
ኦ-ኤ-ኤች (OAH)* የህጋዊ ምክር እርዳታ አስቸኳይ መስመር 
(LEGAL ASSISTANCE NETWORK HOTLINE)

በአስተዳደር ችሎት ጽህፈት ቤት ( Office 
of Administrative Hearings (OAH) 
ነጻ የህግ እገዛ እንዲደረግሎት ለመጠየቅ ወደ 
የኦ-ኤ-ኤች (OAH ህጋዊ እርዳታ ጽህፈት 
ቤት አስቸኳይ መስመር በስልክ ቁጥር (202) 
301-1646 ይደውሉ።

የኦላን((OLAN) የአስቸኳይ መስመር (OLAN Hotline)

3)የኦላን ሆትላይንን ( OLAN Hotline) የሚያካሂድ ማነው? 
የኦላን ሆት ላይን (OLAN Hotline) የሚያካሂድ አምስት የህግ አገልግሎቶች ያለው ቡድን፤ የኦ-ኤ-ኤች (OAH) የህግ እገዛ 
ኔትወርክ ነው። የዚህ ድርጅት አባሎች ብሬድ ፎር ዘ ሲቲ (Bread for the City)፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ የሊጋል ኤድ ሶሳይቲ ( 
Legal Aid Society of the District of Columbia)፣ ለአዛውንት የህግ ምክር ሰጪ (Legal Counsel for the 
Elderly)፣ የኔበርሁድ የህግ አገልግሎቶች ፕሮግራም (Neighborhood Legal Services Program) እና የዋሽንግተን የቤት 
አልባዎች የህግ ክሊኒክን(Washington Legal Clinic for the Homeless) ያጠቃልላል።  

ኦላን (OLAN) ምን ዓይነቶችን የህዝብ ጠቀሜታ ጉዳዮችን ነው የሚቀበለው?
ኦላን (OLAN)፤ አነስተኛ ገቢ ላላቸው ግለሰቦች መንግስት የሚሰጠው የጥሬ ገንዘብ እርዳታ ወይም የቲ--ኤ-ኤን-ኤፍ(TANF) 
ተቀባዮች የሆኑ፣ የምግብ ኩፖን ወይም ስናፕ( SNAP) የሚቀበሉ ግለሰቦችን እንዲሁም የዲሲ የህክምና እርዳታ የሚያገኙ፣ የስንክልና 
እርዳታ፤ የቤት ውስጥ የህክምና አገልግሎት የሚሰጣቸው ወይም የኢ-ፒ-ዲ( EPD Waivers) አገልግሎት የተደውረገላቸው ወይም 
በመጠለያ ቦታዎች የሚቀመጡና የአስቸኳይ የመኖርያ ቤት እገዛ የሚደረግላቸው ሰዎችን ያስተናግዳል።

መቼ መደወል እችላለሁ? 
ዘወትር ማክሰኞ፣ ሮብ እና ሓሙስ ከጥዋቱ 10:00 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 3:00 ሰዓት 

ስደውል ስልኩን የሚነሳ ሰው ካላገኘሁስ ? 
ስትደውሉ ስልኩን የሚያነሳ ሰው ካላገኙ፤ መልእክት ይተው፤ በሁለት የስራ ቀናት ውስጥም ጥሪዎ መልስ ያገኛል። (ለምሳሌ ሓሙስ ቀን 
ከ 3:00 ከሰዓት በኋላ በፊት ደውለው መልእክት ከተው፤ እስከ ሚቀጥለው ማክሰኞ ጥዋት ድረስ መልስ ላያገኙ ይችላሉ)። የፍርድ ቤት 
ቀጠሮ ካሎትና በአስቸኳይ ከሰው ጋር መነጋገር ቢያስፈልጎት፤ በሚተውት የስልክ መልእክት ላይ የፍርድ ቤት ቀጠሮዎን ዕለት ይናገሩ። 
ይሁንና ከቀጠሮዎ በፊት የግድ መልስ እንሰጦታለን ብለን ቃል አንገባም።  

ብደውል ጠበቃ ይሰጠኛልን ? 
የህዝብ ጠቀሜታ ጉዳዮችን በተመለከተ የሚደውል ማንኛውም ግለሰብ ቢያንስ ምክር ያገኛል። በሚቻለን መጠንም ወኪል 
እንድታገኙ እንጥራለን ግን የግድ እናገኝሎታለን ብለን ዋስትና አንሰጥም።

ኦላን (OLAN) ከኦ-ኤ-ኤች (OAH) ጋር የተያያዘ አይደለም። ከሆትላይኑ( hotline) ጋር የተያያዙ ጠበቃዎችም ሆኑ ሰራተኞች የኦ-ኤ-
ኤች (OAH)  ወይም የ ኦ-ኤ-ኤች የምንጭ ማእከል (OAH Resource Center) ሰራተኞች ወይም ጠበቃዎች አይደሉም።  ህዳር  
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