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ኮቪዴ-19 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የተከራይ መብቶች እና የመረጃ ምንጮች 
 

የዚህ ሰነዴ ዓሊማ ከንቲባ ሙሬሌ ባውዘር (Mayor Muriel Bowser) ባወጡት ማስታወቂያ መሰረት፡ በ COVID-19 
ዴንገተኛ የህዝብ ጤና (“ዴንገተኛ”) የወረዲው ተከራዮች መብታቸውን እና የሚገኙትን የመረጃ ምንጮች ምን እንዯሆኑ 
እንዱገነዘቡ ሇመርዲት ነው። ከንቲባ ባውዘር የዴንገተኛ ሁኔታ ቆይታን እስከ ሏሙስ፣ ዱሴምበር 31/2020 ዴረስ 
አራዝመዋሌ።

1 የዱሲ የተከራይ ጠበቃ ቢሮ (OTA)፡ ከሰኞ እስከ ሏሙስ ከጥዋቱ 9፡00 am እስከ ምሽቱ 4፡00 pm ዴረስ 
የነበረው መዯበኛ ቀጠሮ የማያስፈሌገው የእንግዲ መቀበያ ሰዓቱን ሇጊዜው አቋርጧሌ።  በላሊ በኩሌ፡ ሙለ አገሌግልቶቻችንን 
ሇማቅረብ ቆርጠናሌ።  

 

I. የ OTA ቴላኮምዩት አገሌግልቶች  
 

a. ሕጋዊ ቅርንጫፍ፡ የሕግ አገሌግልት የሚፈሌጉ ተከራዮች ወዯ OTA የስሌክ መስመር መዯወሌ አሇባቸው።  ወይም 
i. በኦንሊይን ወዯ  https://ota.dc.gov/  በመሄዴ፡ “OTA የመኖሪያ ቤቶች ዴጋፍ (OTA Housing 

Assistance)” እና “ማህበረሰብ አገሌግልት (Community Service)” የሚሇው ሊይ ጠቅ ያዴርጉ፡ ከዛ 
“ዲይሬክተሩን ጠይቅ (Ask the Director)” የሚሇው ሊይ ጠቅ በማዴረግ፡ ጥያቄውን ያጠናቅቁ፤ ከዚያ 
“አስገባ (Submit)” የሚሇውን ሊይ ሊይ ጠቅ ያዴርጉ፤ ወይም  

ii. 202-719-6560 ሊይ በመዯወሌ መሌእክት ይተው።  
b. የፖሉሲ ቅርንጫፍ፡ የፖሉሲ ጉዲዮችን በተመሇከተ ጥያቄ ያሊቸው ተከራዮች ወዯ የሕግ ዲይሬክተር ጆኤሌ ኮኸን 

(Joel Cohn) በ Joel.Cohn@dc.gov ኢሜይሌ መሊክ አሇባቸው።  
c. የአገሌግልት እና የትምህርት ቅርንጫፍ፦ ስሇ ትምህርት እና ስሇ አገሌግልት አሰጣጥ አገሌግልቶች ጥያቄ ያሊቸው 
ተከራዮች፡ የትምህርት እና የግንኙነት አስተባባሪ ሇሆኑት ስቲቨን ደዯክ (Stephen Dudek) በሚከተሇው 
የኢሜይሌ አዴራሻ ኢሜይሌ መሊክ አሇባቸው፦ Stephen.Dudek@dc.gov፡፡ አቶ ደዯክ በዴንገተኛው ጊዜ 
በኮምፒውተር መስመር የሚተሊሇፉ ስሌጠናዎችን እያካሄደ ይገኛለ። 

d. የዴንገተኛ ጊዜ የመኖርያ ቤት እርዲታ፡ OTA ከሸማቾች እና የቁጥጥር ጉዲዮች ክፍሌ (DCRA)፣ ከዱሲ የአገር ውስጥ 
ዯህንነት (HSEMA)፣ ወይም ከአሜሪካ ቀይ መስቀሌ ጋር በመተባበር ሇተፈናቃዮች ምሊሽ ይሰጣሌ። 

 

II. በዴንገተኛ ጊዜ የተከራይ መብቶች እና መከሊከያዎች2 
 

a. የኪራይ ዋጋ ጭማሪ መቆም እና ኪራይ መሰብሰብ 
i. የኪራይ ዋጋ ጭማሪ መቆም ፡  

1. የዴንገተኛ ጊዜ አዋጁ ጸንቶ በሚቆይበት ወቅትና ከዚያ በኋሊ ባለት 30 ቀናት ውስጥ የኪራይ 
ጭማሪ ማዴረግ ክሌክሌ ነው። ይህ በኪራይ ቁጥጥር በሚዯረግባቸው እንዱሁም በኪራይ 
ባሌተያዙ ዩኒቶችም ተመሳሳይ ነው።  

2. ማንኛውም በዴንገተኛ ጊዜ ውስጥ የወጣ የኪራይ ጭማሪ ማስታወቂያ ወይም ዯግሞ 
በዴንገተኛው ጊዜ ውስጥ በሥራ ሊይ እንዱውሌ የወጣው የኪራይ ጭማሪ ማስታወቂያ ባድ ነው፡ 
እንዱሁም ዋጋ አይኖረውም።የዴንገተኛ ጊዜ ሲያሌቅ ባሇንብረቱ አዱስ የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ 
መስጠት አሇበት።  

3. ከዴንገተኛው ጊዜ በፊት የተሰጠው ማንኛውም የኪራይ ጭማሪ ማስታወቂያ፡ ነገር ግን 
ከዴንገተኛው ጊዜ በኋሊ ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ፡ ይህም ባድ እና ዋጋ የላሇው ይሆናሌ።  
ዴንገተኛ ጊዜው ሲያሌቅ አከራዩ አዱስ የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ መስጠት አሇበት። 

                                                 
1
 የከንቲባው ትእዛዝ 2020-103, Section II (effective 10/7/20፤ የሚያበቃበት ቀን 12/31/20)።  

2
 በአንቀጽ II(b)(v) መሰረት ከቤት ማስሇቀቂያ ማስታወቂያዎች ሊይ የተጣሇው ጊዜያዊ እገዲ እና በአንቀጽ II(i) ከተቀመጠው ማስክ የማዴረግ ግዳታ በስተቀር፣ 
በዚህ ሰነዴ ውስጥ የተዘረዘሩት የተከራይ መብቶችና ጥበቃዎች በአዋጅ ቁጥር 23-0334፣  “የኮሮና ቫይረስ ዴጋፍ ጊዜያዊ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 2020” (ከ 
10/9/20 ጀምሮ፤ የሚያበቃበት ቀን፡ 5/22/21) ውስጥ ይገኛለ። ይህ ሕግ አገሌግልቱ የሚያበቃበት ቀን ምንም ቢሆን፣ በዚያ ውስጥ የተቀመጡ የተከራይ 
መብቶችና ጥበቃዎች የዴንገተኛ ጊዜ አዋጁ ሲጠናቀቅ ወይም ከዚያ በኋሊ በሚወሰኑ ቀናት የሚጠናቀቅ መሆኑን ያስተውለ።  

https://ota.dc.gov/
mailto:Joel.Cohn@dc.gov
mailto:Stephen.Dudek@dc.gov
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ii. ቆሞ የቆየ የቤት ኪራይ መጠን የመክፈሌ ግዳታ ፡ ከኪራይ ጭማሪ ውጭ፡ ተከራይ ኪራይ የመክፈሌ 
ግዳታን የሚቆጣጠሩ ሕጎች አሌተሇወጡም።  

1. ከዚህ በታች ባሇው አንቀጽ (iii) ሊይ ከተገሇፀው በስተቀር፣ ተከራዩ የዴንገተኛው ጊዜ ከመጀመሩ 
በፊት ይከፍሌበት በነበረው መጠን አሁንም የቤት ኪራይ የመክፈሌ ግዳታ አሇበት።   

2. የገንዘብ ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ፣ ተከራዩ ሇአከራዩ ማሳወቅ እና አማራጭ የክፍያ ዕቅዴ 
እንዱሰጠው መጠየቅ አሇበት። ማንኛውም እንዯዚህ ዓይነት ዕቅዴ በጽሐፍ መዯረግ አሇበት፡ 
እንዱሁም ተግባራዊ መሆን የሚቻሌ መሆን አሇበት።   
 

iii. የቤት ኪራይ ክፍያ ዕቅድች፡ 
1. አከራዮች የቤት ኪራይ ክፍያ ዕቅዴ ማዘጋጀት እና በዴንገተኛ ጊዜ እና ከዛም በኋሊ  ሇአንዴ ዓመት 
ያህሌ የሚቆይ ዕቅዴ ሇተከራዮች ማቅረብ አሇባቸው። 

2. ተከራይ እንዯ ተከራይ ሆኖ እስካሇ ዴረስ እቅደ በዴንገተኛ ጊዜ፡ ከዚያ በኋሊም እስከ አንዴ ዓመት 
ዴረስ የሚከፈሇው የቤት ኪራይ በሙለ የሚሸፍን መሆን አሇበት። 

3. አከራዩ በኪራይ ክፍያው እቅዴ ውስጥ ማንኛውንም የመገሌገያ ክፍያዎች ወይም የኪራይ ውለ 
አካሌ የሆነ ላሊ ክፍያ ማካተት አሇበት። 

4. ብቁ ሇመሆን ተከራይ የዴንገተኛ ጊዜው ሇተከራዩ ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያሌሆነ የገንዘብ ችግር 
እንዲስከተሇበት የሚያሳይ ማስረጃ ሇአከራዩ ማሳየት አሇበት። 

5. ተከራይ አጭር ጊዜን ካሌጠየቀ በስተቀር የኪራይ ክፍያ ዕቅድች የአንዴ ዓመት ጊዜ ርዝመት 
ሉኖራቸው ይገባሌ። 

6. ተከራይ ላሊ ጥያቄ ካሌጠየቀ በስተቀር የተሊሇፈው የኪራይ ክፍያ እኩሌ በሆነ የወርሃዊ ክፍያ 
መጠን በየወሩ የሚከፈሌ ይሆናሌ።  

7. ተከራይ በክፍያ እቅዴ ውስጥ በመሳተፉ ምክንያት በኪራይ ውለ ውስጥ ማናቸውንም መብቶች 
ሉያጣ አይችሌም። 

8. አከራዮች የማመሌከቻ አሰራርን መመስረት አሇባቸው እንዱሁም ማመሌከቻዎችን በስሌክ እና 
በኦንሊይን መቀበሌ አሇባቸው፤ ባሇንብረቱ የተወሰኑ ዯጋፊ ሰነድችን ያካተተ ማመሌከቻ መከሌከሌ 
የሇበትም። 

9. ተከራዩ ሇቤት ኪራይ ክፍያ እቅዴን ሇመፈረም ያቀረቡትን ማመሌከቻ አከራዩ ከከሇከሇ፡ ተከራዩ 
ሇቤት ኪራይ አስተዲዲሪ አቤቱታውን ሉያቀርብ ይችሊሌ። ተከራዮች የኪራይ አስተዲዲሪን 
ኦፊሴሊዊ የኪራይ ክፍያ ዕቅዴ ቅሬታ ማቅረቢያ ቅጽ (ቅጽ 24) መጠቀም የሚችለ ሲሆን፣ ቅጹም 
በተሇያዩ ቋንቋዎች ከዚህ ሉንክ3 ማግኘት ይችሊለ። 

10. በተከራይ የክፍያ ዕቅዴ ውስጥ ተሳትፎ የሚነሳ በተከራይ በሚፈፀም ማንኛውም ዓይነት የክፍያ 
ጉዴሇት የተነሳ አከራዩ በክሬዱት ቢሮ ሪፖርት እንዱያዯርግ አይፈቀዴሇትም። 
 

iv. የክፍያ ዓይነት፡- የቤት ኪራይ ክፍያዎችን የሚመሇከቱ ሕጎች አሌተሇወጡም።  
1. የኪራይ ውለ ተከራይ በገንዘብ ማዘዣ/መኒ ኦርዯር እንዱከፍሌ ወይም ተከራዩ ቤታቸው ሇቀው 
እንዱወጡ የሚጠይቅ ከሆነ፡ ተከራዩ ላሊ የክፍያ አማራጮችን ሇመወያየት ከመኖሪያ ቤት 
አቅራቢዎች ጋር መነጋገር ይችሊሌ። 

2. ላልች የኪራይ ክፍያ አማራጭ መንገድች እንዯ ኦንሊይን ገንዘብ ማስተሊሇፍ አሇበሇዚያም በ 
Venmo፣ PayPal፣ እና Zelle በኩሌ መክፈሌን ያካትታለ።  

3. ስምምነቱ በጽሐፍ መሆን አሇበት፣ እንዱሁም  የተስማሙባቸው አማራጮች ሇተከራይ 
የሚገኙበትን ጊዜ መግሇጽ አሇበት (ቢያንስ የዴንገተኛ ጊዜው እስኪያበቃ ዴረስ)። 
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b. ከቤት ማባረር 
i. አከራዮች የዴንገተኛ ጊዜ አዋጁ ጸንቶ በሚቆይበት ወቅት ማንኛውንም ተከራይ ከቤት ማስወጣት 
አይችለም።  

ii. አከራዮች በዴንገተኛ ጊዜ አዋጁ ወቅትና ከዚያ በኋሊ ባለት 60 ቀናት ውስጥ ከቤት የማባረር ማስታወቂያ 
ፋይሌ ከማዴረግ የተከሇከለ ናቸው።   

iii. አከራዮች በዴንገተኛ አዋጁ ወቅት ከቤት የማስሇቀቂያ ትእዛዞችን ከማዴረስ የተከሇከለ ናቸው። 
iv. አከራዮች ያሇፍርዴ ቤት ትእዛዝ አንዴን ተከራይ ከቤት ማስወጣት አይችለም፤ ከዴንገተኛ ጊዜ አዋጅ 

በኋሊ፣ አከራዮች ከቤት የማስወጫ የጊዜ ሰላዲን እንዲዱስ በማዘጋጀት ከዚያም ሇተከራዩ የ21 ቀናት 
ማስጠንቀቂያ ይሰጣለ። 

v. አከራዮች የዴንገተኛ ጊዜ አዋጁ በሚቆይበት ጊዜና ከዚያ በኋሊ ባለት 60 ቀናት ውስጥ ሇተከራዮች 
የማስሇቀቂያ ማስጠንቀቂያ መስጠት አይችለም።4 
 

c. የመሰረታዊ አገሌግልቶች እና የክፍያ መቀጮ 
i. የመሰረታዊ አገሌግልት ኩባንያዎች (ኤላክትሪክ፣ ጋዝ፣ ውሃ፣ ኬብሌ፣ እና ቴላኮሚኒኬሽን) በዴንገተኛ 
ጊዜው ውስጥ እና የዴንገተኛ ጊዜው ካሇፈ በኋሊም ሇ15 ቀናት ያህሌ አገሌግልቶችን ማቋረጥ የተከሇከሇ 
ነው።  

ii. የኬብሌ እና የቴላኮሚኒኬሽን ኩባንያዎች መሠረታዊ አገሌግልት እስከሰጡ ዴረስ ሂሳብ ባሇመከፈለ 
ምክንያት ዯረጃቸውን ሉቀንሱ እንዯሚችለ እባክዎ ያስተውለ።  

iii. የመኖሪያ ቤት አቅራቢዎች በዴንገተኛ ጊዜ የክፍያ መቀጮ ከማስከፈሌ የተከሇከለ ናቸው። በማርች 1 ቀን 
ያሌተከፈሇ የቤት ኪራይ ክፍያ መቀጮ፡ የሚከፈሌበት የተፈቀዯው የጊዜ ገዯብ ወይም ክሌሌ የዴንገተኛ ጊዜ 
ከመጀመሩ በፊት፡ ማሇት ከማርች  11 ቀን ያሇፈ ከሆነ፣ ክፍያው የጸዯቀ ነው።  

 

d. የመሰረታዊ አገሌግልት ክፍያ ዕቅድች 
i. የመሰረታዊ አገሌግልት አቅራቢዎች (ጋዝ፣ ኤላክትሪክ፣ የዱሲ ውሀ አገሌግልት፣ ቴላኮሚኒኬሽን፣ ኬብሌ) 
በፕሮግራሙ ጊዜ ውስጥ ሇሚመጡት ክፍያዎች ብቁ ሇሆኑ ዯንበኞች የክፍያ ዕቅዴ ማቅረብ አሇባቸው። 

ii. “የፕሮግራሙ ጊዜ” ኢመርጀንሲ ፕሊስ ነው፡  
1. በሕዝብ አገሌግልት ኮሚሽን ቁጥጥር ሥር ያሌሆነ ኬብሌ ወይም ቴላኮሚኒኬሽኖች 60 ቀናት። 
2. ሇላሊ ማንኛውም የመሰረታዊ አገሌግልት አቅራቢዎች ስዴስት ወራት። 

iii. ብቁ ሇመሆን፡ ዯንበኛው በሕዝብ ጤና የዴንገተኛ ጊዜ ምክንያት ሁለንም ወይም የተወሰነውን ክፍያ 
የመክፈሌ አቅም አሇመሟሊቱን ሇአቅራቢው ማሳወቅ አሇበት። 

iv. በዴንገተኛ አዋጁ ወቅት፣ በሕዝባዊ አገሌግልት ኮሚሽን የሚመራ የመገሌገያ አቅራቢ ዯንበኛው 
በተጠየቀው መሰረት በነዋሪነት ንብረቱን ሇተያዙ መኖርያ ቤቶች  አገሌግልት ማገናኘት አሇበት እንዱሁም 
የማገናኘት ክፍያ መሌሶ ማስከፈሌ የሇበትም። 
 

e. የተከራይ እና የተከራይ ማህበር መብቶችን ሇመጠቀም ቀነ-ገዯቦች 
i. የተከራይ እና የተከራይ ማህበር መብቶችን ሇማስከበር የ1985 የኪራይ ቤቶች ሕግ እና የ 1980 የኪራይ 
ቤቶች መቀየር እና የሽያጭ ሕግ (TOPA ጨምሮ) ሁለም የጊዜ ገዯቦቻቸውን እንዱራዘም አዴርገዋሌ።  

ii. በተሇይም፡ ማንኛውም እንዯዚህ ያሇ የጊዜ ማብቂያ፡ የዴንገተኛው ጊዜ እስከሚያሌፍ ዴረስ እና ከዚያም 30 
ቀናት ጨምሮ ይቆማለ።   

iii. ሇምሳላ፦  
1. 5 ወይም ከዚያ በሊይ ዩኒቶች ባሎቸው ህንፃዎች ውስጥ ያለ ተከራዮች ከማርች 1 ቀን 2020 
ጀምሮ ከመኖሪያ ቤት አቅራቢው የሽያጭ ቅናሽ ያገኛለ።   
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2. በሕጉ መሠረት የተከራይ ማህበር ሇመፍጠር እና ሕንፃውን ሇመግዛት የፍሊጎት ዯብዲቤ ሇአከራዩ 
ሇማስገባት፡ 45 ቀናት ወይም እስከ ኤፕሪሌ 15፡ 2020 ዴረስ ጊዜ አሊቸው።  

3. ማርች11፡ 2020  ከንቲባው የዴንገተኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጁ።  
4. ከንቲባው የዴንገተኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሲያነሱ፡ ተከራዮች ሇሽያጭ ማቅረቢያ ምሊሽ 
ሇመስጠት በአጠቃሊይ 65 ቀናት (45 - 10 + 30) ይኖራቸዋሌ። 
 

f. የተከራይ የመሌቀቂያ ማስታወቂያዎች 
i. ተከራዩ የዴንገተኛ አዋጁ ከመውጣቱ በፊት አስገብቶት የነበረውን ከቤት የመሌቀቅ ፍሊጎት ማሳወቂያ 
ዴንገተኛ አዋጁ ጸንቶ ሇሚቆይበት ጊዜ ያህሌ ማራዘም ወይም ማስቆም ይችሊሌ። 

ii. የዴንገተኛ ጊዜው ሲያበቃ፡ ተከራዩ ሌክ የዴንገተኛ ጊዜ ከመጀመሩ በፊት ቤቱን ሇቆ ሇመውጣት 
እንዯነበረው የቀናት ብዛት እንዯዛው ተመሳሳይ ይሆናሌ። 

iii. በተባሇው ቀን ሇመሌቀቅ ያሌቻሇ ተከራይ “ከሚገባው ጊዜ በሊይ የቆየ ተከራይ” ተብል አይቆጠርም። ይህ 
በጣም አስፈሊጊ ነው ምክንያቱም በዱሲ ሕግ መሠረት፡ ከሚገባው ጊዜ በሊይ የቆየ ተከራይ ከቤት 
መውጣት እና የኪራይ ክፍያው በእጥፍ እንዱከፍሌ ማዴረግ ስሇሚቻሌ። 

 

g. አከራይ ሇኪራይ ቤቶች ያሇው ተዯራሽነት 
i. አከራይ ሇኪራይ ቤቶች ያሇው ተዯራሽነት በተመሇከተ የወጡ ህጎች አሌተሇወጡም። አከራይ አሁን ያሇውን 
ሕግ የሚያከብሩ ከሆነ፣ ጥገና ሇማዴረግ፣ ሇቤቱ ቁጥጥር፣ ቤቱን ሇላሊ ገዥ ሇማሳየት  ወዘተ. ሇመሳሰለት 
ምክንያቶች ወዯ ቤቱ ውስጥ መግባት የመግባት መብት አሇው።   

ii. ተከራይ የወቅቱን ሕግ ማወቅ አሇበት። በህንፃው ውስጥ የዴንገተኛ ሁኔታ ካሌተፈፀመ በቀር ባሇንብረቱ 
ሇተከራዩ የሚከተለትን መስጠት አሇበት፦ 

1. የ 48 ሰዓት የጽሐፍ ማስታወቂያ (የጽሐፍ መሌእክት ወይም በኢሜይሌ በቂ ነው)፤ እንዱሁም 
2. ተከራዩ ካሌተስማማ በስተቀር፡ ወይም የዱስትሪክት በዓሌ ካሌሆነ በስተቀር አከራዩ ወዯ ዩኒቱ 
ውስጥ መግባት የሚችሇው፡ ከሰኞ እስከ ቅዲሜ ከ 9 am ጥዋት እስከ 5 pm ባሇው ጊዜ ብቻ 
ነው። 

iii. የ ኮቪዴ-19 ቫይረስን የማሰራጨት ስጋት በተመሇከተ፡ ተከራዩ ሇባሇንብረቱ የዴንገተኛ ጊዜው 
እስከሚያሌፍ ዴረስ አስፈሊጊ ያሌሆነ ስራውን እንዱያቆም መጠየቅ፡ እንዱሁም የጤና እና የዯህንነት 
ጥንቃቄ እርምጃዎችን እየተወሰደ መሆኑን ጥያቄ ማቅረብ ይችሊሌ። ሁለም ወገኖች የሚከተለትን ማዴረግ 
አሇባቸው፦  

1. ማህበራዊ ርቀትን መሇማመዴ፤ 
2. ጭምብልች ወይም የፊት ሽፋን ያዴርጉ፤ 
3. ጎብኝዎች ከሄደ በኋሊ አፓርትመንቱ ማፅዲቱን/ በጀርም መግዯያ ፈሳሽ መረጨቱን ማረጋገጥ፤ 
4. እጆችዎን በሳሙና እና በሙቅ ውሃ ሇ 20 ሰከንዴ ያህሌ መታጠብ።  

 
 

h. የጋራ አካባቢዎችን ማፅዲት 
i. አከራይ ሁሌጊዜ በሮች፣ መዯገፊያዎች፣ መቀመጫዎች እና ውጫዊ የዯብዲቤ ሳጥኖች የመሳሰለ በተዯጋጋሚ 
የሚነካኩ ነገሮች እና የጋራ ቦታዎችን ጨምሮ፡ ማጽዲት ይኖርበታሌ። 

ii. የሸማቾችና የቁጥጥር ጉዲዮች ሚኒስቴር እነዚህን የንጽህና መስፈርቶች በተመሇከተ ማብራሪያ 
የሚሰጡ ዯንቦችን አውጥቷሌ። የዯንቦቹን ሙለ ዝርዝር ሇማየት የዱሲ መዝገብ እትምን ከዚህ ሉንክ5 
(p. 010003) ይመሌከቱ።  

iii. ከንቲባው በመኖሪያ ሕንጻዎች ሊይ የሚገኙ የጋራ አካባቢዎችን ከማጽዲትና ላልች ጠቃሚ ቅዴመ 
ጥንቃቄዎች ጋር የተያያዘ የኮቪዴ-19 መመሪያ አውጥተዋሌ። ይህን መመሪያ ከዚህ ሉንክ6 ያገኛለ። 
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https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/COVID-19_DC_Health_Guidance_for_Apt-and-Condo_08202020.pdf
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i. በመኖሪያ ሕንጻዎች ውስጥ ማስክ ስሇማዴረግ7 8  
i. ነዋሪዎችን እና የመኖሪያ ተቋማትን ጨምሮ ሁለም “አስፈሊጊ የንግዴ ሥራዎች” ሠራተኞች፣ የኮንትራት 
ሰራተኞች፣ እና ጎብኝዎች ወዯ ህንጻው ሲገቡ የፊት ጭንብሌ መሌበሳቸውን እና የማህበራዊ ርቀታቸውን 
መጠበቃቸው ማረጋገጥ አሇባቸው።  

ii. አስፈሊጊ የሆኑ የንግዴ ዴርጅቶች ሁለንም ሠራተኞች፣ የኮንትራት ሰራተኞች፣ዯንበኞችን፣ እንግድችን እና 
ጎብኝዎችን የሚያስተምሩ መግቢያዎቻቸው ሊይ ቀጥል የተዘረዘሩትን እንዱከተለ የሚገሌጽ ጽሐፍ 
መሇጠፍ አሇባቸው፦  

1. ጭምብሌ ወይም የፊት ሽፋን ያዴርጉ፤ 
2. የእነሱ ቤተሰብ ካሌሆነ አካሌ ከላሊው ሰው ስዴስት (6) ጫማ ርቀት ይኑርዎት፤ 
3. ሲያስለ እና ሲያስነጥሱ ከሰዎች በመራቅ ወዯ ክርክርዎ ወይም ሸሚዝዎ ውስጥ ይሳለ ወይም 
ያስነጥሱ፤ እንዱሁም  

4. የላሊ እጅን አይጨብጡ ወይም በላሊ አስፈሊጊ ያሌሆነ የአካሌ መነካካት አያዴርጉ።  
iii. ግሇሰቦች በአፓርታማዎች፣ በኮንድሚኒየሞችና በሕብረት ስራ ማህበራት ውስጥ በሚገኙ የጋራ መጠቀሚያ 

ቦታዎች ሊይ ማስክ ማዴረግ አሇባቸው። 
iv. ግሇሰቦች ማስክ ማዴረግን በተመሇከተ ከንቲባው የሰጡት ትእዛዝ መጣሱን ሇጠቅሊይ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት 

ማሳወቅ ይችሊለ። የከንቲባውን ትእዛዝ የሚጥሱ ግሇሰቦች ሇአንዴ ጥሰት እስከ $1,000 ዴረስ ሉቀጡ 
ይችሊለ።  
 

j. የኪራይ ቁጥጥር ዩኒቶች የአገሌግልት ክፍያ ተመሊሽ ገንዘብ 
i. ተከራይ ከኪራይ ክፍያው በተጨማሪ የአገሌግልት ክፍያን በሚከፍሌበት ጊዜ እና ከዴንገተኛ ጊዜ ትእዛዝ 
ጋር በሚያያዝ የተከፈሇበት አገሌግልት መስጠት ካሌተቻሇ፣ አከራዩ ሇክፍያው ተመሊሽ ገንዘብ መስጠት 
አሇበት። 

ii. የአገሌግልት ወይም የመገሌገያ ክፍያ ከኪራዩ ጋር በሕጋዊነት የተካተተ ከሆነና አገሌግልቱ ወይም 
መገሌገያው በዴንገተኛ ጊዜ ትእዛዝ ምክንያት ሇጊዜው አገሌግልቱ የማይገኝ ከሆነ፣ ባሇንብረቱ የቤት ኪራይ 
ክፍያውን መቀነስ የሇበትም። 

 
 
 

III. የተከራይ ማህበራት (TA)   
a. አንዴ የተከራዮች ማህበር ማኅበራዊ ስብሰባን ማስተናገዴን ጨምሮ በአካሌ ተገኝቶ የሚዯረጉ ስብሰባዎችን 
በተመሇከተ ሇ ኮቪዴ-19 የዴንገተኛ ጊዜ ትዕዛዞችን እና የወረዲውን መንግስት እና የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከሊት 
መመሪያዎችን ማክበር አሇበት።  

b. TA ሌዩ ስብሰባ ማካሄዴ ከፈሇገ፡ በኦንሊይን ሊይ የሚሰጠውን አማራጭ ማሰስ እና መከናወን አሇበት።  
c. አንዴ TA በዴንገተኛ ጊዜው ውስጥ ምርጫ ማካሄዴ ከፈሇገ፡ TA ው እንዯአስፈሊጊነቱ በኤላክትሮኒክ፣ በኦንሊይን፣ 
ወይም በኮምፒውተር ሊይ የሚዯረግ የዴምጽ አሰጣጥ ህጎችን ማሻሻሌ እንዲሇበት ከግምት ውስጥ ማስገባት 
ይኖርበታሌ። 

d. አግባብነት ያሊቸው ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካለዎት፡ የOTA ትምህርት እና የግንኙነት አስተባባሪ ስቲቨን ደዯክን 
(Stephen Dudek) በኢሜይሌ Stephen.Dudek@dc.gov ያግኙ። 
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 https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/COVID-

19_DC_Health_Guidance_for_Apt-and-Condo_08202020.pdf 
7
 ተራ ቁጥር (i) እና (ii) በከንቲባው ትእዛዝ 2020-066፣ አንቀጽ IV ውስጥ ይገኛለ። 

8
 ተራ ቁጥር (iii) እና (iv) በከንቲባው ትእዛዝ 2020-080, አንቀጽ II እና VII (የሚጸናበት ቀን፡ 7/22/20፤ የሚያበቃበት ቀን፡ 10/9/20)።  
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IV. የፍርዴ ቤት የአሰራር ሂዯቶች 
a. የዱሲ የበሊይ ፍርዴ ቤት፦ ከቤት ማባረር 

i. የአከራይ እና ተከራይን ጉዲይ የሚያይ ፍርዴ ቤት የርቀት ችልቶችን ያካሂዲሌ፣ ማስረጃ የመስሚያ 
ችልቶችን ይሰይማሌ፣ ነገር ግን በባሇቤቶች ወይም በወራሾቻቸው ይዞታ ስር የላለ የመኖሪያ ቤቶችን 
የሚመሇከቱ ማናቸውንም ከቤት የማስሇቀቂያ ጉዲዮችና የሏራጅ ጉዲዮችን አያስተናግዴም። 

ii. የዴንገተኛ ጊዜ ካሇፈ በኋሊ እስከ 60 ቀናት ባሇው ጊዜ ባሇንብረቱ ከቤት የማባረር  እርምጃ አስመሌክቶ 
በፍርዴ ቤት ሊይ ፋይሌ ማዴረግ አይችሌም። 

iii. ተከራዮች በርቀት የሚካሄደ ችልቶች ሊይ ሇመሳተፍ ቴክኖልጂያዊ ብቃት፣ የ WebEx ወይም የስሌክ 
ተዯራሽነት ሉኖራቸው ይገባሌ። በችልት ሊይ ሇመሳተፍ ቴክኒካዊ መንገዴ ከላሇዎት፣ እባክዎ የዱሲ የርቀት 
ችልት ዴረ ገጾችን ይጎብኙ። እባከዎ፣ የርቀት ችልቶችን የተመሇከቱ ፍንጮችና መረጃዎች ሇማግኘት 
https://www.dccourts.gov/services/remote-hearing-information ይጎብኙ።  

 

b. የዱሲ የበሊይ ፍርዴ ቤት፦ ላልች እርምጃዎች እና የዴንገተኛ ጊዜዎች 
i.  አነስተኛ ጉዲዮችን የሚያይ ፍርዴ ቤትና የቤት ሁኔታዎችን የሚመሇከቱ የጊዜ ሰላዲዎች የርቀት ችልቶችን 
ያካሂዲለ። 

ii. የፍርዴ ቤት እርምጃየዴንገተኛ ጊዜ ጉዲይ በሚኖርበት ጊዜ - በቤቶች ሁኔታ የቀን መቁጠሪያ ውስጥም 
ጨምሮ - ተከራዮች እነዚህን ሰነድች ሇ Civilefilings@dcsc.gov በመሊክ ሇቅዴሚያ ክፍያ (ሇክፍያ 
መጠየቂያ ማመሌከቻዎች) ሇመክፈሌ የአስቸኳይ ሁኔታ እንቅስቃሴዎችን እና ማመሌከቻዎችን ፋይሌ 
ማዴረግ ይችሊለ። 

iii. ተከራዮች የዴንገተኛ ጊዜ ሁኔታዎችን ሇማመሌከት ወዯ ሙሌቴሪ ፍርዴ ቤት (Moultrie Court 
House)መሄዴ የሇባቸውም። 
 

c.  የዱሲ አስተዲዯር የቅሬታ ሰሚ ችልት ቢሮ (OAH)  
i. OAH ቢያንስ እስከ ዱሴምበር 31/2020 ዴረስ በተሻሻሇው የሥራ ሰዓት እየሰራ ነው።   

ii. OAH ሇፍርዴ ቤት ተማጓቾች አዱስ የችልት ቀናቸውን ያሳውቃሌ። 
iii. ተጨማሪ ማሳሰቢያ እስከሚሰጥ ዴረስ ሁለም የፍርዴ ቤት ችልቶች በስሌክ ይከናወናለ። 
iv. በችልቱ ሊይ በስሌክ መሳተፍ ካሌቻለ ወይም የማይፈሌጉ ከሆነ፡ OAHን ማማከር አሇብዎት። OAH 

የፍርዴ ቤት ችልት በአካሌ ተገኝቶ ሇመቀጠሌ ስሌጣን በሚሰጥበት ጊዜ፡ የእርስዎን የችልት ቀጠሮ እንዯገና 
ይመዴባሌ። 

v. እባክዎን ወዯ oah.filing@dc.gov ኢሜይሌ በመሊክ ከ OAH በኤላክትሮኒክ መንገዴ ይገናኙ ወይም 
በስ.ቁ 202-442-9094 ይዯውለ። 
 
 

V. ላልች የመንግስት አገሌግልቶች 
 

a. የሸማቾች እና የቁጥጥር መምሪያ ጉዲዮች ክፍሌ (DCRA)  
i. DCRA አሁንም ሥራው እየቀጠሇ ነው።DCRA በኮምፒውተር አማካኝነት የሚካሄዴ የመኖሪያ ቤት 
ቁጥጥሮች እያካሄዯ ነው።  

ii. ተከራዮች ኦንሊይን ሊይ ወዯ https://dcra.dc.gov/ ዴረ-ገጽ በመሄዴ “ቀጠሮ ሇመያዝ (schedule 
an appointment)” የሚሇው ሊይ ጠቅ በማዴረግ የመኖሪያ ቤት የምርመራ ቁጥጥር መጠየቅ ይችሊለ። 

iii. እንዱሁም ተከራዮች በ dcra.housingcomplaints@dc.gov. የኢሜይሌ አዴራሻ ሇ DCRA 
የመኖሪያ ቤት ምርመራ የጊዜ ሰላዲ መርሃግብር ዩኒት ኢሜይሌ በመሊክ ሉጠይቁ ይችሊለ። DCRA 
ሇጥያቄዎ በተቻሇ ፍጥነት ምሊሽ ሇመስጠት እንዱያስችሇው እባክዎን የሚከተለትን ይጨምሩ- 

1. ስም እና የስሌክ ቁጥር 
2. አዴራሻ እና የዩኒት ቁጥር (የሚመሇከተው ከሆነ) 

https://www.dccourts.gov/services/remote-hearing-information
mailto:Civilefilings@dcsc.gov
https://dcra.dc.gov/
mailto:dcra.housingcomplaints@dc.gov
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3. ስሇተባለት ጥሰቶች አጭር መግሇጫ 
iv. የዴንገተኛ ጊዜ ምርመራ እንዯሚያስፈሌግዎ ከተሰማዎት ፣እባክዎ በኢሜይሌ አይሊኩ፡፡ ይሌቁንስ ወዯ 

202-442-9557 በመዯወሌ፡ ኤክስቴንሽን 6 ይጫኑ፡ ወይም ወዯ 311 ይዯውለ። 
v. ስሇ DCRA አገሌግልቶች በኦንሊይን ሊይ እንዳት መጠቀም እንዯሚችለ ጥያቄ ካሌዎት፡ በመዯበኛ የስራ 
ሰዓታት ውስጥ በ DCRA ዴረ-ገጽ ሊይ የቀጥታ ውይይት ይጠቀሙ፣ ወዯ 202-442-4400 ይዯውለ፣ 
ወይም ወዯ dcra@dc.govኢሜይሌ ይሊኩ።  
 

b.  የኪራይ መኖሪያ ቤቶች ክፍሌ (RAD)  እና የሌወጣ እና የሽያጭ ክፍሌ (CASD) 
i. ተከራዮች ሇ RAD፣ ሇኪራይ አስተዲዲሪው፣ ወይም ሇ CASD ወዯ 1800 Martin Luther King 

Avenue, SE በመሄዴ ሰነድችን ማዴረስ ይችሊለ።  ቀጠሮ ሳይዙ በአካሌ ሇሚመጡ የሚሰጡ ምክር 
አገሌግልቶች የለም።  

ii. RAD በኤላክትሮኒክ የሚገቡ ማመሌከቻዎችን እየተቀበሇ ነው፤ እባክዎን ማመሌከቻዎችን ወዯ 
dhcd.rad@dc.gov ይሊኩ።  

iii. ማንኛውም የ RAD ወይም CASD አገሌግልቶች ወይም ላልች መረጃዎች በተመሇከተ ጥያቄዎች ካሌዎት 
DHCD ን በ 202-442-7200 ወይም በ dhcd@dc.govያነጋግሩ።  
 

c. የኢነርጂ እና የአካባቢ ሚኒስቴር (DOEE)፡ ሇተወሰኑ ጉዲዮች ካሌሆነ በስተቀር፤ DOEE እየሰራ ነው እንዱሁም 
ሁለም የ DOEE ሠራተኞች በርቀት እየሰሩ ነው። ስሇ DOEE አገሌግልቶች ወይም ተዛማጅ ጉዲዮች ጥያቄን 
በተመሇከተ፡ ተከራዮች DOEE ን በ 202-535-2600 ወይም በ doeecomms@dc.govማነጋገር ይችሊለ።  

  
OTA ን ሇሚያቀርባቸው ማናቸውም አገሌግልቶች እና ማናቸውም የወዯፊት ሇውጦች መረጃ ከፈሇጉ እባክዎ በስ.ቁ 202-719-6560 
ያነጋግሩን። ሇኮቪዴ-19 እና የዱሲ መንግስት የስራ እንቅስቃሴዎችን በተመሇከተ ወቅታዊ መረጃ እና የመረጃ ምንጮችን ሇማግኘት 
እባክዎን coronavirus.dc.gov ይጎብኙ።  

mailto:dcra@dc.gov
mailto:dhcd.rad@dc.gov
mailto:dhcd@dc.gov
mailto:doeecomms@dc.gov

