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አርሊንግተን በስደተኞች ማሕበረሰብ ዘንድ ያለውን እምነት ለማጠንከር ያለው 
ቁርጠኝነት 

 
I. አላማ 
የአርሊንገተን ካውንቲ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የብሄር፣ ዘር እና የቋንቋ ብዝሃነት የጥንካሬያችን ዋነኛ ምንጭ 
እንደሆነ ያምናል። ራእያችን ሁሉም ሰው አስፈላጊ ሆኖ የሚታይበት እና እያንዳንዱ ሰው የሚጥርበት እንግዳ 
ተቀባይ እና አሳታፊ የሆነ ማህበረሰብ መሆን ነው። ካውንቲው የስደተኝነት እና የዜግነት ሁኔታቸው ግምት 
ውስጥ ሳይገባ፣ የሁሉንም ነዋሪዎች መብቶች ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው፣ ከዚህም በተጨማሪ እያንዳንዱ 
በአርሊንግተን ውስጥ ያለ ሰው በምጣኔ ሃብታችን ውስጥ ተሳታፊ የመሆን እኩል መብት አለው። አሁን ላይ 
ያለው የካውንቲው ፖሊሲ ተግባራዊነቱን ማረጋገጥ እና የማሕበረሰብ ጤና፣ ደህንነት፣ ብልጽግና እና ዋስትና 
ማሻሻል እና ስደተኛ ነዋሪዎች ይፋ የሚያደርጉት መረጃ ለፌደራል የስደተኞች ጉዳይ ሃላፊዎች ይገለጻል ብለው 
ሳይፈሩ በካውንቲው ውስጥ ባሉ ጥቅሞች እና አገልግሎቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ በማድረግ እምነት መገንባት 
እንዳለበት እናምናለን። የፌደራል የስደተኞች ህግን በማስፈጸም ስራ ውስጥ በመግባት የአርሊንገተንን 
ግብዓቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ማፍሰስ አግባብነት አለው ብለን አናምንም፤ ምክኒያቱም እነዚህን ህጎች 
የማስፈጸም ስልጣን ለፌደራል መንግስቱ በብቸኝነት የተሰጠ ሃላፊነት በመሆኑ ነው። ካውንቲው ሁሉንም 
የፌደራል እና የግዛቶች መመሪያዎችን አክብሮ የሚሰራ እና ከ Immigration and Customs Enforcement 
(ICE) (ስደተኞች እና ግምሩክ አስፈጻሚ) ጋር እንደዚሁም ከሌሎች የስደተኞች ጉዳይ ባለ ስልጣናት እና ከፍርድ 
ቤት ትዕዛዞች እና መጥሪያዎች የማስፈጸሚያ የካውንቲ ትብብር ወይም ተግባር የሚያካሂድ ቢሆንም፣ ነገር 
ግን በ Arlington County Police Department Directive Manual Policy 523.04 (described in Section 
II.B) (የአርሊንገተን ፖሊስ የስራ ክፍል የመመሪያ ማንዋል ፖሊሲ) ከጠቀሰው ውጭ ለሆነ ዓላማ ጥቅም ላይ 
እንዲውሉ የግል የሆኑ መረጃዎችን ከማጋራት ይቆጠባል።   
 
II. ምስጢራዊነትን መጠበቅ እና ህዝባዊ እምነትን የመጨመር ደረጃዎች 
 A. የተከለከለ መረጃን መጠየቅ፣ ማግኘት እና ይፋ ማድረግ  
1. ዜግነት ወይም የስደተኝነት ሁኔታ ማንኛውም ሰራተኛ፣ ተግባሩ ከስር የተጠቀሱት ውስጥ ያለ ካልሆነ በቀር፣ 
የአንድን ሰው የዜግነት ወይም የስደተኝነት ሁኔታትን መጠየቅ፣ መመዝገብ ወይም በካውንቲው መዛግብት 
ውስጥ ገብቶ ማግኘት ወይም ለማንኛውም ሰው ወይም ተቋም ይህንን መረጃ ይፋ ማድረግ የለበትም።  

(ሀ) በሚመለከተው የግዛት ወይም የፌደራል ህግ ወይም መመሪያ፣ በፍርድ ቤት ማዘዣ፣ የፍርድ 
ቤት ትዕዛዝ ወይም የፍርድ ቤት መጥሪያ መሰረት የሚፈለግ ከሆነ ወይም “ማናቸውም የፌደራል፣ ግዛት 
ወይም አከባቢያዊ ደንቦችን በማይጻረር መልኩ እስከሆነ ድረስ፣ የመንግስት አካል፣ ባለ ስልጣን፣ ማንኛውም 
የመንግስት አካል ወይም ባለስልጣን ከስደተኝነት እና ዜግነት አገልግሎት ላይ የማንኛውም ግለሰብ የዜግነት 
ወይም የስደተኝነት ሁኔታ የተመለከተ፣ ህጋዊም ይሁን ህጋዊ ያልሆነ፣ ከመቀበል ወይም ከመላክ ሊከለክል 
ወይም ገደብ ሊያስቀምጥ አይችልም።” ብሎ ከሚገልጸው 8 U.S.C. § 1373(a) ጋር የማይጻረር ከሆነ።  

ወይም (ለ) በግለሰቡ ወይም በግለሰቡ ሞግዚት ፍቃድ የተሰጠ ከሆነ።  
2. ማንኛውም እዚህ የእምነት ፖሊሲ ላይ የተቀመጠ ጽሁፍ ከፌደራል ህግ ጋር ሊጻረር አይችልም። 
 
ለ. የህግ ማስፈጸም 
የአርሊንግተን ካውንቲ የፌደራል የስደተኞች ህግን የማስፈጸም ብቸኛ ስልጣን ያለው የፌደራል መንግስት 
እንደሆነ እውቅና ይሰጣል፣ እንደነዚህ ያሉ የህግ ማስፈጸም ስራዎችን ስራ ለመስራት የአርሊንግተን ግብዓትን 
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ጥቅም ላይ ማዋል እና ከ Arlington County Police Department Directive Manual 523.04 (የአርሊንገተን 
ፖሊስ የስራ ክፍል የመመሪያ ማንዋል ፖሊሲ) ላይ ከተጠቀሰው ውጪ ከሲቪል አስተዳደር የስደተኞች ህግ 
ማስፈጸም ጋር መተባበር የተገባ አይደለም ብሎ ያምናል።  

• በ Section II.A.1 መሰረት የአንድ ግለሰብ የፖሊስ ሪፖርትን ለመሰነድ፣ በፖሊስ እና ማህበረሰብ 
ስራዎች ላይ ተሳታፊ ለመሆን ወይም ከፖሊስ አገልግሎቶች ተጠቃሚ የመሆን መብቱ ከዜግነት 
ወይም የስደተኝነት ሁኔታው ጋር ተያይዞ የሚታይ አይደልም። 

• የአርሊንግተን ካውንቲ የስደተኝነት ሁኔታን ለማወቅ ሲባል ብቻ፣ አንድን ግለሰብ አይቆጣጠርም፣ 
አያስርም፣ ቃለ-መጠይቅ አያደርግም ወይም በርሱ ላይ ምርመራ አያደርግም። 

• የአርሊንግተን ካውንቲ የፌደራል የስደተኞች ህግ አያስፈጽምም፣ እንደዚሁም 
• የ ACPD ተሳትፎ ወይም የ ICE ተግባራት አንድን ግለሰብ ወይም ግለሰቦች ወይም ለመያዝ የወጣ 

የወንጀለኛ ትዕዛዝ በተመለከተ ወይም በ Arlington County Police Directive Manual 523.04 
(የአርሊንገተን ፖሊስ የስራ ክፍል የመመሪያ ማንዋል ፖሊሲ) ላይ በተቀመጡት ደረጃዎችን እና 
ሂደቶች ላይ የሚወሰኑ ናቸው። 

 
ሐ. የሲቪል ስደተኞች ህጎችን ለማስፈጸም የካውንቲውን ግብዓት መጠቀም ክልከላ  
የሰራተኛው ተግባር በ Arlington County Police Directive Manual 523.04 የተፈቀደ ካልሆነ በቀር፣ 
ሰራተኞች የካውንቲውን ግብዓት (የአገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ መሳሪያዎች፣ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ የቢሮ 
አቅርቦቶች፣ ራድዮኖች፣ ኢሜይሎች፣ ዳታቤዞች እንደዚሁም በስራ ላይ እያሉ የሰራተኛ ሰዓትን የሚያጠቃልል 
ግን በኒዚህ የማይወሰን) ተጠቅመው ማንኛውንም የግል መረጃ ለፌደራል የህግ አስፈጻሚ ባለስልጣናት 
ለመስጠት መጠቀም የለባቸውም።  
 
መ. በዜግነት ወይም ስደተኝነት ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ማስፈራራት ወይም ተጽእኖ የማሳደር ክልከላ  
ሰራተኞች ማንኛውንም ግለሰብ በ ዜግነት ወይም የስደተኝነት ሁኔታው፣ አሁን ላይ ያለ ወይም አለ ተብሎ 
የሚታሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የአንድ ግለሰብ ቤተሰብ አባል አሁን ላይ በተጨባጭ ያለው ወይም አለው 
ተብሎ የሚታሰብ የዜግነት ወይም የስደተኝነት ሁኔታ ላይ ተመርኮዞ ማስፈራራት ማስገደድ የለባቸውም። 
በግዛት ወይም በፌደራል ህግ ወይ መመሪያ ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተፈለገ ካልሆነ በቀር፣ ሰራተኞች 
በካውንቲው የሚቀርቡ ጥቅሞች፣ ዕድሎች ወይም አገልግሎቶች በተጨባጭ ባለ ወይም አለ ተብሎ 
በሚታሰብ የዜግነት ወይም የስደተኝነት ሁኔታ ላይ ተመርኩዘው መስጠት የለባቸው።  
 
ሰ. የሲቪል ስደተኞች ህግ አፈጻጸም ማቀላጠፍ 
ተፈጻሚነት ባላቸው የግዛት ወይም የፌደራል ህግ፣ የወንጀለኛ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ 
ወይም በካውንቲው አቃቤ ህግ አግባብ ናቸው የተባለለት የፍርድ ቤት መጥሪያ ተፈለጎ ካልሆነ በቀር፣ 
ሰራተኞች በሲቪል ስደተኞች ህጎች ማስፈጸም አሰራሮች ላይ መሳተፍም ሆነ ማቀላጠፍ የለባቸውም።  
 
ረ. በፌደራል ምዝገባዎች ላይ የመሳተፍ ክልከላ  
ማናቸውም የካውንቲው ግብዓቶች በማንኛውም በግለሰቦች በ ዜግነት፣ በስደተኝነት ሁኔታቸው፣ የዘር 
ግንዳቸው፣ ሀገራቸው ወይም ብሄራቸው፣ የቋንቋ ክህሎታቸው፣ ጾታ፣ የጾታ ማንነት፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ 
ሃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም ዕድሜ ላይ መሰረት በማድረግ ምዝገባ የሚያደርግ የፌደራል 
ፕሮግራም የሚያካሂደው ምርመራ ወይም የህግ ማስፈጸም ስራ ላይ ጥቅም ላይ ሊውሉ አይችሉም። 
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ካውንቲው ለገንዘብ ድጋፎች ብቁ ለመሆን፣ ከገንዘብ ድጋፉ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች እና/ወይም 
ስምምነቶች ጋር ያለውን ተስማሚነት ለማሳየት ለሚመለከታቸው የግዛት/ፌደራል ኤጀንሲዎች 
ሰርትፊኬቶችን ለመስጠት መረጃን ሊሰበስብ ወይም ሊያከማች ይችላል፣ ነገር ግን እነዚህ ሰርትፊኬቶች 
አንድን ግለሰብ ለመለየት የሚያስችል ወይም የግል ሊለይ የሚችል መረጃን የያዙ አይሆኑም። 
 
IV. ህዝባዊ አገልግሎቶችን ማግኘት  
የአርሊንግተን ካውንቲ ለሁሉም ነዋሪዎቹ የህዝብ አገልግሎቶችን እና የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን 
በእኩልነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያቀርባል።  

• የአርሊንገተን ካውንቲ፣ በፌደራል ወይ የግዛት ህግ፣ የአካባቢው ፖሊስ፣ የእሳት አደጋ፣ የድንገተኛ 
የህክምና አገልግሎቶች፣ ፓርኮች፣ መዝናኛ ቦታዎች፣ ላይብረሪዎች፣ የአርሊንገተን የአረጋውያን እና 
የአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶች፣ የድንገተኛ ግዜ የገንዘብ ድጋፍ፣ የአርሊንግተን ጤና፣ የአእምሮ ጤና፣ 
የጤና እንክብካቤ፣ ምግብ፣ መጠለያ፣ የትምህርት ወይም የአደገኛ ንጥረ ነገሮች አጠቃቀም 
አገልግሎቶች ጨምሮ ነገር ግን በኒዚህ ሳይወሰን፣ የሚፈልግ ካልሆነ በቀር፣ ማንኛውም ነዋሪ 
የካውንቲው የመንግስት አገልግሎትቶችን ለማግኘት ሲል የህጋዊ ነዋሪነት ማረጋገጫን እንዲያቀርብ 
አይጠይቅም።   አንዳንድ በፌደራል የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች 
የብቁነት መሰፈርቶችን ለሟሟላት ህጋዊ ሰነዶችን ይፈልጋሉ። 


