
 

ለተጠቂዎች የካሣ ድጎማ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
“የኔ ቢሮ የጥላቻ ወንጀሎችን ለፍርድ 
ማቅረብ ላይ በቁርጠኝነት ይሰራል። 
የጥላቻ ወንጀሎችን መከላከል ላይ 
በአገሪቱ ውስጥ ሁለት ጊዜ ቀዳሚ አቃቤ 
ሕግ ቢሮ በመሆን፣ የሕዝብ ትምህርት 
በመስጠት ያለንን ቁርጠኝነት እያሳድግን 
እና እያራመድን ነው። እርስዎን እና 
የሚወድዋቸውን እንድንጠብቅልዎት 
ያግዙን።  የጥላቻ ወንጀሎችን እና የጥላቻ 
አጋጣሚዎችን ሪፖርት ያድርጉ። የእኛ 
ተልዕኮ የትኛውም ዘር፣ ብሔር፣ ወሲባዊ  

አዝማሚያ፣ ጾታ፣ የጾታ ማንነት፣ 
የስደተኝነት አቋም፣ የመጣበት አገር፣ 
የሃይማኖት እምነት፣ አካለስንኩልነት 
ወይም ጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ ሁሉም ዓይነት 

ሰዎችን መጠበቅ ነው።” 

 
 
 
 

 
ጆን ጄ፣ መካርቲ 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የግዛቱ አቃቤ 
ሕግ፣ ሜሪላንድ 

ለጥላቻ  ጥቃት ተጠቂዎች የአጋርነት ድጎማ 
(Partnership Fund for Victims of Hate Violence) 

240-777-8450 

www.montgomerycountymd.gov/humanrights/outr

each/partnership.html 

 
የተጠቂዎች ድጋፍ እና ወሲባዊ ጥቃት መርሀግብር 

(Victim Assistance and Sexual Assault Program) 

(VASAP) 

240-777-1355 የሳምንት ቀናት 

240-777-4357 24-የችግር ሰዓት መደወያ መስመር 

www.montgomerycountymd.gov/hhs-

program/BHCS/VASAP/VASAPindex.html 

ኢሜይል፦ vasap@montgomerycountymd.gov 

 
ሜሪላንድ የወንጀለኛ ጉዳቶች ካሣ ቦርድ 

(Maryland Criminal Injuries Compensation 

Board) (CICB) 

410-585-3010 

http://goccp.maryland.gov/victims/cicb 

 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ፣ የሜሪላንድ 
ግዛት አቃቤ ሕግ ቢሮ የጥላቻ 

ወንጀል ፈፃሚዎችን በተሳካ ሁኔታ 
ለፍርድ አቅርቧል። 

 

 
 

 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ፣ የሜሪላንድ 
የግዛቱ አቃቤ ሕግ ቢሮ 

50 Maryland Avenue 

Rockville, Maryland 20850 

240-777-7300 

www.montgomerycountymd.gov/sao 

ጁን 2021 

 
 
 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ፣ የሜሪላንድ 
የግዛቱ አቃቤ ሕግ ቢሮ 

ጆን ጄ፣ መካርቲ 

የግዛቱ አቃቤ ሕግ 

 

ጥላቻው 

 
 
ይቁም 

የጥላቻ ወንጀል ወይም ከአድሎ 
ጋር የሚያያዝ አጋጣሚ ተጠቂ 
ከሆኑ ወይም የተመለከቱ ከሆነ 

ማድረግ የሚገባዎት 

ተ  

ተ  
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በሜሪላንድ ውስጥ የጥላቻ 
ወንጀል የሚባለው ምንድን 
ነው? 

በሜሪላንድ የወንጀለኛ ሕግ አንቀጽ 10-301 እስከ 10-308 

ድረስ፣ አንድ ግለሰብ የሚከተሉትን ማድረግ አይችልም፦ 

“ሙሉ ለመሉ ሆነ በከፊል በሌላ አንድ ግለሰብ 
ወይም በሌሎች ማህበረሰቦች ዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ 
የመጡበት አገር፣ ወሲባዊ አዝማሚያ፣ ጾታ፣ የጾታ 

ማንነት፣ ስራ አጥነት፣ ወይም አካለስንኩልነት የተነሳ 

የሚፈጸም ወንጀል ነው።” 

ከላይ የተጠቀሱት ማንኛውም ጉዳዮች ላይ አንድ 

ግለሰብ ወንጀል የፈጸመ እንደሆነ፣ በጥላቻ ወንጀል 
ይከሰሳሉ። ለተፈጸመው ወንጀል ከሚሰጠው ቅጣት 
ተጨማሪ የገንዘብ ቅጣት ይኖረዋል። 

ለጥላቻ ወንጀል ተጨማሪ ቅጣቶች 
 

ወንጀል ቅጣት 

ቀላል ወንጀል እስከ 3 ዓመት እስራት 

እና/ወይም የ $5,000 ቅጣት 

ከባድ ወንጀል እስከ 10 ዓመት እስራት 

እና/ወይም የ $10,000 ቅጣት 

ሞት ያስከተለ 
ወንጀል 

እስከ 20 ዓመት እስራት 

እና/ወይም የ $20,000 ቅጣት 

 

የጸረ-ስም ማጥፋት ሊግ የሞንትጎመሪን 
ካውንቲ፣ የሜሪላንድ አቃቤ ሕግ ቢሮ 

የጥላቻ ወንጀሎች ላይ አመራሩ 

ለወሰደው አመርቂ የፍርድ የማቅረብ 

ሂደት ሁለት ጊዜ ያህል የሺልድ (SHIELD) 

ሽልማት ሰጥቶታል። 

አድሎ ላይ የተመሰረት ክስተት 

እና የጥላቻ ወንጀል መካከል 

ያለው ልዩነት ምንድን ነው? 

አድሎ ላይ የተመሰረተው ክስተት ልክ እንደ የጥላቻ 

ወንጀል በተመሳሳይ መነሻ ምክንያት ላይ የተመሰረተ 
ሊሆን ይችላል ነገር ግን ድርጊቱ የወንጀል ድርጊትን 
ስለማያስከትል ከእሱ የተለየ ነው።  

ድርጊቱ ሕግ እንደጣሰ እና እንዳልጣሰ መወሰን እንዲችሉ 
ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፖሊስ መምሪያ ባለስልጣናት 
ከአድሎ ጋር የተያያዙ ክስተቶችን ሪፖርት ማድረግ አስፈላጊ 
ነው።  

 

የጥላቻ ወንጀል ወይም 
ከአድሎ ጋር  የሚያያዙ 

ክስተቶች ተጠቂ ከሆንኩኝ 
ወይም ምስክር የሆንኩኝ ከሆነ 
ምን ማድረግ አለብኝ? 

የሚከተሉትን በማከናወን ሪፖርት ያድርጉት፦ 

•  ለድንገተኛ ጊዜ ላይ 9-1-1 ላይ ይደውሉ። 

•  ድንገተኛ ያልሆነ ጊዜ ላይ፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲን 

ፖሊስ ለማግኘት 301-279-8000 ላይ ይደውሉ። 

•  ለራስዎ ደህንነት ሲባል ጥቃት ፈፃሚዎችን በራስዎ 
አይጋፈጡ። 

•  ፖሊስ በቦታው ተገኝቶ እና ምርመራ እስከሚያደርግ 
ድረስ ከወንጀሉ ጋር የሚያያዙ ማንኛውም 
ማስረጃዎች እንዳያነሱ ወይም እንዳያጠፏቸው። 

•  ለእርስዎ ስለሚሰጡት አገልግሎቶችን በተመለከተ 
ፖሊስን ይጠይቁ። 

•  ለተጨማሪ መረጃ የዚህን በራሪ ጽሁፍ የግብዓቶች 
ክፍልን ይመልከቱ። 

ግብአቶች 
የሜሪላንድ አቃቤ ሕግ የጥላቻ ወንጀል የስልክ መስመር  

1-866-481-8361 

ጥላቻ  ለማቆም የተባበሩ ማህበረሰቦች (Communities 

United Against Hate) (CUAH) ሞንትጎመሪ ካውንቲ 

(MC) www.cuahmcmd.org 

MC የፖሊስ  መምሪያ 

301-279-8000 

www.montgomerycountymd.gov/pol 

Mc የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ 

240-777-8450 

www.montgomerycountymd.gov/humanrights 

ሞንትጎመሪ ካውንቲ የአጋርነት ማህበረሰብ ቢሮ (MC 

Office of Community Partnerships) 

www.montgomerycountymd.gov/partnerships 

የሜሪላንድ አቃቤ ሕግ የሲቪል 

መብቶች ክፍል (Maryland Attorney 

General’s Civil Rights Division) 

410-576-6300  1-888-743-0023 

www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/Civil 

የሜሪላንድ የወንጀል ተጠቂዎች ግብዓት ማዕከል 

(Maryland Crime Victims’ Resource Center) 

301-952-0063 www.mdcrimevictims.org ለወንጀል 
ተጠቂዎች ነፃ የሕግ ጥብቅና እና የማማከር አገልግሎቶችን 
ይሰጣል። 

የሲቪል መብቶች ላይ የሜሪላንድ 

ኮሚሽን ግዛት (State of Maryland 

Commission on Civil Rights) 410-

767-8600 1-800-637-6247 

www.mccr.maryland.gov 

በአካባቢው ላይ ለሚገኙ ግብዓቶች፣ ማህበራዊ 
አገልግሎቶች መረጃ እና ሪፈራሎች፦ 

2-1-1 ላይ ይደውሉ www.211md.org 

የዚፕ ኮድዎን ወደ 898-211 በጽሁፍ 

ይላኩ 

መናገር ለማይችሉ፣ መስማት ለተሳናቸው እና አይነ 

ስውራን ግለሰቦች (TTY ተጠቃሚዎች)፣ እባክዎ በ 7-1-

1 ላይ የሜሪላንድ ሪሌ ላይ ይደውሉ። 
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