
ኦ-ኤ-ኤች(OAH)* የሕግ እገዛ የአስቸኳይ ግዜ  መስመር 
ኔትወርክ ( የተጠላለፈ መረብ)

በአስተዳደር ችሎት ጽሕፈት ቤት (Office of 
Administrative Hearings (OAH) ውስጥ 
የሚቀረብ ለህዝብ የሚሰጥ ጠቀሜታን 
በተመለከተ ጉዳይ ህጋዊ እርዳታ 
ያስፈልጎታልን?

ነጻ ሕጋዊ ምክር ለማግኘት የኦ-ኤ-ኤች ሕጋዊ 
መስመርን (OAH Legal Assistance Network 
(OLAN)*  በስልክ ቁጥር (202) 301-1646 
ደውለው ይጠይቁ። 

በማን ነው ይህ የኦላን አስቸኳይ መስመር OAH Legal Assistance Network (OLAN) የሚካሄደው? 
አስቸኳይ መስመሩ የሚካሄደው በ ኦ-ኤ-ኤች ሕጋዊ እገዛ ኔትወርክ( OAH Legal Assistance Network  (OLAN)  ውስጥ 
በሚገኙ ህጋዊ አገልግሎት በሚሰጡ በ አራት ድርጅቶች ቡድን ነው። የዚህ ቡድን አባላት ብሬድ ፎር ዘ ሲቲ( Bread for the City) ፣ 
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ሊጋል ኤድ ሶሳይቲ ( Legal Aid Society of the District of Columbia)፣  ህጋዊ ምክር ለአዛውንት( 
Legal Counsel for the Elderly) እና ለቤት-አልባ ሰዎች የዋሽንግተን ህጋዊ ክሊኒክ( Washington Legal Clinic for the 
Homeless) ያጠቃልላሉ።  

ኦላን (OLAN)ምን ዓይነት የህዝብ ጠቀሜታ ጉዳዮችን ነው የሚቀበለው?
ኦላን( OLAN)፤ ግዜያዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ችግረኛ ቤተሰቦች (TANF)፣ የምግብ እርዳታ የሚቀበሉ ግለሰቦች (SNAP)፣  ዲሲ 
የህክምና እገዛ(DC Medical Assistance)፣ ግዚያዊ የስንክልና እርዳታ ( Interim Disability Assistance)፣ የግል እንክብካቤ 
እርዳታ (Personal Care Aide)፣ ኢ-ፒ-ዲ  ዌቨርስ (EPD Waivers) የመጠለያና አስቸኳይ ቤት የማግኘት ሁኔታን የሚመለከቱ 
ጉዳዮችን ይቀበላል።

መቼ ነው መደወል የምችለው? 
ዘወትር ማክሰኞ፣ ሮብ፣ እና ሓሙስ ከጥዋቱ 10:00 እስከ 3:00 ከሰዓት በኋላ
ስልክ ስደውል ማንም ሰው ባያነሳስ ? 
ማንም ሰው ካላነሳ፤ መልእክት ይተውና በሁለት የስራ ቀናት ውስጥ ይደወልሎታል።  (ሓሙስ ከ3:00 ሰዓት በኋላ ከደወሉ ግን እስከ ማክሰኞ 
ጥዋት ድረስ መልስ አይደወልሎትም።  የፍርድ ቤት ቀጠሮ ካሎትና ከሰው ጋር በፍጥነት መነጋገር ካለቦት ደግሞ በሚተውት መልእክት  ላይ 
የቀጠሮውን ቀን ይግለጹ። ይሁንና ከቀጠሮዎ ቀን በፊት መልስ በእርግጥ እንሰጦታለን ብለን ቃል አንገባም። 
ስልክ ከደወልኩኝ ጠበቃ ይሰጠኛልን? 
የህዝብ ጠቀሜታን የሚመለከት ጉዳይ ያለው ማንኛውም ስልክ-ደዋይ ሰው ቢያንስ ምክር የሚያገኝበት ዕድል አለ። በሚቻለንም 
መጠን ህጋዊ ውክልና እንድታገኙ እናደርጋለን ግን ዋስትና ልንሰጥ አንችልም።

* ኦላን (OLAN) ከኦ-ኤ-ኤች (OAH) ጋር ግንኙነት የለውም። ከአስቸኳይ መስመሩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጠበቃዎችና ሰራተኞች የኦ-ኤ-ኤች( OAH) 
ወይም የኦ-ኤ-ኤች የምንጭ ማእከል ሰራተኞች አይደሉም። ሕዳር 2020 


