
ከአድልዎ ነፃ የህዝብ ማስታወቂያ
በ1990 በአሜሪካ አካል ጉዳተኞች ህግ እና በ1973 በአካል ጉዳተኝነት መልሶ መቋቋም 
ህግ ክፍል 504 መሰረት ከአድልዎ ነፃ የህዝብ ማስታወቂያ
እ.ኤ.አ. በ 1990 በአሜሪካ የአካል ጉዳተኞች ህግ ርዕስ II እና በ 
1973 የመልሶ መቋቋም ህግ ክፍል 504 መስፈርቶች መሠረት የ 
Washington ግዛት Department of Children, Youth, and 
Families (የህፃናት፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች መምሪያ, DCYF) 
አካል ጉዳተኝነት መስፈርትን በሚያሟሉ አካል ጉዳተኞች ላይ 
በአገልግሎቶቹ፣ በፕሮግራሞቹ ወይም በእንቅስቃሴዎቹ አድልዎ 
አያደርግም።  

ውጤታማ ተግባቦት 
DCYF የአካል ጉዳተኝነት መስፈርትን በሚያሟሉ አካል 
ጉዳተኞች በDCYF ፕሮግራሞች፣ አገልግሎቶች እና 
እንቅስቃሴዎች ውስጥ እኩል መሳተፍ እንዲችሉ ውጤታማ 
ተግባቦትን ለማረጋገጥ በተጠየቀ ጊዜ ተገቢውን እርዳታ እና 
አገልግሎት ይሰጣል።  እነዚህም እርዳታዎች እና አገልግሎቶች 
ብቃት ያላቸው የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚዎችን፣ በብሬይል 
የሚገኙ ሰነዶችን እንዲሁም የመናገር፣ የመስማት ወይም 
የማየት ችግር ያለባቸው ሰዎች መረጃና የመገናኛ ዘዴዎችን 
ማግኘት የሚችሉባቸውን ሌሎች መንገዶች ሊጨምሩ 
ይችላሉ። 

በፖሊሲዎች እና አሰራሮች ላይ የሚደረጉ 
ማስተካከያዎች 
አካል ጉዳተኞች በሁሉም የDCYF ፕሮግራሞች፣ አገልግሎቶች 
እና እንቅስቃሴዎች ላይ የመሳተፍ እኩል እድል እንዲኖራቸው 
DCYF በፖሊሲዎች እና ፕሮግራሞች ላይ ምክንያታዊ 

ማሻሻያ ያደርጋል። ለምሳሌ ያህል፣ እንስሳት በአብዛኛው 
በሚከለከሉባቸው የመንግሥት ቢሮዎች እንኳን ሳይቀር 
የአገልግሎት እንስሳት ያሏቸው ሰዎች በደስታ ይስተናገዳሉ። 

ለውጤታማ ተግባቦት ወይም ፖሊሲዎች ላይ 
ማሻሻያ ለማድረግ እርዳታ ወይም አገልግሎት 
መጠየቅ
ማንኛውም ሰው በDCYF ፕሮግራም፣ አገልግሎት ወይም 
እንቅስቃሴ ላይ ለመሳተፍ የሚያስችል የፖሊሲ ወይም 
የአሠራር ማሻሻያ ለማድረግ መርጃ መሳሪያ ወይም አገልግሎት 
የሚጠይቅ ሰው በተቻለ ፍጥነት ከታች ከተዘረዘሩት ሠራተኞች 
አንዱን ማሳወቅ ይኖርበታል። ከቀጠሮው ዝግጅት 48 ሰዓታት 
አስቀድሞ ቢሆን ይመረጣል።

1. የDCYF ሰራተኛ፣ ወይም

2. የDCYF ADA አስተባባሪ
dcyf.adaaccessibility@dcyf.wa.gov
ስልክ፦ (360) 480-7230፣ የማስተላለፊያ ተጠቃሚዎች 7-1-1 
ይደውሉ

ADA የፕሮግራሞቹን ወይም አገልግሎቶቹን ባህሪ 
በመሠረታዊነት የሚቀይር ወይም ያልተገባ የገንዘብ ወይም 
የአስተዳደር ሸክም የሚጭን ማንኛውንም እርምጃ እንዲወስድ 
DCYF አይፈልግም። 

mailto:dcyf.adaaccessibility%40dcyf.wa.gov?subject=


ቅሬታዎች
የDCYF ፕሮግራም፣ አገልግሎት ወይም እንቅስቃሴ ለአካል 
ጉዳተኞች ተደራሽ አይደለም የሚሉ ቅሬታዎች ወደሚከተለው 
መመራት አለባቸው፡- 

Karin Morris, ADA አስተባባሪ 
Department of Children, Youth, and Families
(የህፃናት፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች መምሪያ, DCYF)
1500 Jefferson St., SE 
Olympia, WA 98501 
dcyf.adaaccessibility@dcyf.wa.gov
ስልክ፦ (360) 480-7230 
Washington ማስተላለፊያ፦ 711 ወይም 1-800-833-6384

የ Washington ግዛት ለአንድ የተወሰነ አካል ጉዳተኛ 
ወይም የአካል ጉዳተኛ ቡድን የመርጃ መሳሪያዎችን ወይም 
አገልግሎቶችን ለማቅረብ ወይም ምክንያታዊ የፖሊሲ 
ማሻሻያዎችን ለመሸፈን ተጨማሪ ክፍያ አይከፍልም። 

DCYF ውስጣዊ የ ADA ቅሬታ ፖሊሲ ቢኖረውም ይህ ፖሊሲ 
የአካል ጉዳተኛ የሆነ ግለሰብ በ US Department of Justice’s 
Civil Rights Division (ዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ ሚኒስቴር 
የሲቪል መብቶች) ክፍል ለ ADA ርዕስ II ጥሰቶች፣ U.S. 
Department of Health and Human Services (የዩናይትድ 
ስቴትስ የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎት መምሪያ) ክፍል 
504 ጥሰቶች፣ ወይም የ Washington ግዛት Human Rights 
Commission (Washington ግዛት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን) 
ጋር የአካል ጉዳት መድልዎ ክስ ከማቅረብ በምንም መንገድ 
አያግደውም።

US Department of Justice (የዩኤስ የፍትህ 
ዲፓርትመንት, DOJ)፣ Civil Rights Division (የሲቪል 
መብቶች ክፍል)

https://civilrights.justice.gov

በኦን ላይን የሲቪል መብቶች ጥሰትን ሪፖርት ለማድረግ 
Department of Justice (የፍትህ  መምሪያን) ያነጋግሩ፡-  
https://civilrights.justice.gov/report

የ ADA ቅሬታ በደብዳቤ ለማቅረብ፣ የ ADA ቅሬታ ቅጽ 
ያውርዱ  
www.ada.gov/t2cmpfrm.html

የተጠናቀቀውን ቅጽ ወደሚከተለው ይላኩ፦

US DOJ – Civil Rights Division 
950 Pennsylvania Ave, NW 
4CON, 9th Floor 
Washington, DC 20530   

US Department of Health & Human Service, Office 
of Civil Rights (የዩናይትድ ስቴትስ የጤና እና የሰብአዊ 
አገልግሎት መምሪያ፣ የሲቪል መብቶች ቢሮ) 

የሲቪል መብቶች ቅሬታ ማቅረቢያ መመሪያዎች፡-
www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-
process/index.html 

የኦንላይን HHS - OCR ቅሬታ ፖርታል፡
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

የመልሶ ማቋቋሚያ ህግ ክፍል 504 ቅሬታ በደብዳቤ ለማቅረብ፣ 
የሲቪል መብቶች አድልዎ ቅጹን ያውርዱ፡-  
www.hhs.gov/sites/default/files/ocr-60-day-frn-cr-crf-
complaint-forms-508r-11302022.pdf 

የተጠናቀቀውን ቅጽ ወደሚከተለው ይላኩ፦

Centralized Case Management Operations 
U.S. HHS – 200 Independence Ave., S.W.  
Room 509F HHH Bldg.  
Washington DC 20201 

Washington State Human Rights Commission 
(የWashington ግዛት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን, WSHRC) 

www.hum.wa.gov

ከህዝባዊ መኖሪያ ቤት ጋር በተዛመደ የአካል ጉዳት መድልዎ 
ቅሬታ በደብዳቤ ለማቅረብ፣ የህዝብ መጠለያ ቅሬታ ቅጹን 
ያውርዱ፡-
www.hum.wa.gov/file-complaint

የተጠናቀቀውን ቅጽ ወደሚከተለው ይላኩ፦ 

WSHRC – Olympia Headquarters 
711 S. Capitol Way, Suite 402 
Olympia, WA 98504 

DCYF አድሎ አይፈጽምም እንዲሁም ፕሮግራሞቹን እና አገልግሎቶቹን ዘር፣ ቀለም፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ እምነት፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ብሄራዊ ማንነት፣ 
ጾታዊ ዝንባሌ፣ ዕድሜ፣ የአርበኞች ሁኔታ፣ ወይም ማንኛውም የአካል፣ የስሜት ህዋሳት ወይም የአእምሮ ስንኩልነት ሳይታይ ለሁሉም ሰው እኩል 
መዳረሻ ይሰጣል።

ይህንን ሰነድ በአማራጭ መልክ ወይም ቋንቋ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ የ DCYF Constituent Relations (የ DCYF የውህደት ግንኙነቶችን) በ 1-800-723-4831፣ 
ወይም በ communications@dcyf.wa.gov በኩል ያነጋግሩ። DCYF PUBLICATION HR_0012 AM (02-2023) Amharic
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