
የህዝብ በቃ ጽ/ቤት (OPC ) ለመኖሪያ ቤቶች አገልግጪት መስ  ተ ቃሚዎች በህዝብ አገልግጪት ኮሚሽን (PSC)  በ ፊድ ቤቶች  
በ ዴራላዊ  የአገልግጪት መስ   ፤ ፊ ድፊጅቶች ዘንድ ብቅና የቆመ ደንበኞችን የሚወክል የኮጪጹቢያ ድስትፊክት መንግሥት 
ገለልተኛ ድፊጅት ነው   ሳንድራ ማታቩስ ፊዬ  - ለ3 ዓመት እንዲሠሩ በከንቲባው የተሾሙና በዲ ሲ ጹክፊ ቤት የ ደ፣ላቸው  የህዝብ 

በቃ   ናቸው    ለጹሳሌ  ኮ  ዋሽንግተን ጋዝ  ወይጹ ቬራይዞን የአገልግጪት መስ  ተመን ለመጨመፊ ወይጹ የሚፍ ውን 
አገልግጪት ለመ፣የፊ ያቄ  ቢያ፣ፊብ  የህዝብ በቃዋና ህጋዊ ቡድኗ የኩባኒያውን ያቄ በመመፊመፊ በመኖሪያ ቤቶች ተመን ከ ዮች 
ስጹ በPSC  ት ህጋዊ ክፊክፋችን ያ፣ፊባል   
 

OPC ለፊስዎ እንዴት እንደሚሠራልዎት  
 
ስለ አገልግጪት መስ  ወ  ወይጹ አገልግጪት ቅሬታ ካለብዎት     
 
በፊስዎ ፈንታ የአገልግጪት መስ  ድፊጅቶችን መደበኛ ባልሆነ መንገድ የሚገናኙ የOPC ሠራተኞች ይገኛጥ   ቅሬታዎ መ ትጡ ባያገኝ   
OPC ህጋዊ ዕፊዳታ በነጻ ጦፍ ዎ ወይጹ በPSC ት በችጪት ጦወክልዎት ይችላል   የተ ቃሚ ቅሬታ ባለሞያን ለማነጋገፊ በ (202)-
727-3071 ይደውጥ   
 
የመሠረታዊ አገልግጪቶች ተ ቃሚ በመሆንዎ መብቶችዎን ይወ፤  
 

የተ ቃሚዎች መብቶች ህጎች The Consumer Bill of Rights (CBOR) በኮጪጹቢያ ድስትፊክት የመሠረታዊ አገልግጪቶች 
ተ ቃሚዎች መብቶችንና ኃላ ነቶችን ይዘረዝራል    CBOR በተመጣ ኝ ዋጋ የኃይልና የስልክ አገልግጪቶች አቅራቢዎችን ጭጹፊ  
የስልክ የኮረንቲ  የጋዝና የስልክ አገልግጪቶችን ይፕ ናል   CBOR ከ ኮ  ከዋሽንግተን ጋዝ  ከቬራይዞንና በተመጣ ኝ ዋጋ 
የኃይልና የስልክ አገልግጪቶች አቅራቢዎች ላይ ደንበኞች ያጥባቸውን ቅሬታዎች ለማ፣ለል የታ፣ደ ነው  
 
የህዝብ ተሳት   
 
OPC በ፤ ሩ ሂደት ውስ  የህዝብ ተሳት  እንዲኖፊ ያደ ራል እና ለዲ ሲ ተ ቃሚዎች ቅላላ መረጃና የቴክኒክ ድጋ  
ይፍጣል    የOPC ሠራተኛ ስለ አገልግጪቶች መስ  ጉዳዮችና አዝማሚያዎች በተመለከተ በማህበረፍብ ስብፍባዎች ለህዝብ 
ንግግፋችን ያ፣ፊባል    
 
 
 
የአገልግጪት መስ  ወ  ለመክፈል ችግፊ ካለብዎት  
 

የአገልግጪት መስ ው ቅናሽ The Utility Discount Programs (UDP)  አንዳንድ የገቢ ወይጹ የዕድጸ መስፈፊቶችን 
የሚያሟጥትን የኮረንቲ  የጋዝ  የስልክና የውኃ ወ ዎች ቅናሽ ተመኖችን ይፍጣል   እባክዎን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወ ደ የዲ 
ሲ የአካባቢ መጹሪያ በ (202) 535-2600 ይገናኙ  
 
ኃይልና ገንዘብ እቤት ማዳን  
 
OPC የድስትፊክቱ ኗሪዎች በ፣ላልና በተግባራዊ የኃይጪች ፤ ባ ቆማዎች አማካይነት የየዕለቱን የኃይል አ ቃ፣ጹ እንዴት 
እንደሚቆጣ ሩ የኃይል ብቃት ዓውደ ናቶችን ያካጡዳል  የኃይል ብቃቶች ፤ ባ የቤትዎን የአገልግጪት መስ  ወ ዎችንና የአየፊ 
ብክለት ይ፣ንሳል  OPC ለድስትፊክቱ ኗሪዎችና ተ ቃሚዎች የረጅጹ ጊዜ የአካባቢና የኢኮኖሚ ቅሞችን የሚፍ ትን ንስሶችን 
በመከተል በጽኑ ቆፊ  ተነስቶአል   የOPC የኃይል ብቃትና ዘላቂነት ክ ል በድስትፊክቱ ወደ ን ህ ኢኮኖሚ ሽግግፊ እና ወደ በለ  
ዘላቂነት ከተማ ህጋዊ  ትጹህፊታዊ እና ጦሲ ነከ ስልቶችን ላይቶ ያስ፣ጹጣል  ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የOPC EES ክ ል በ 
202-727-3071 ጦገናኙ ይችላጥ  
 
 

 ለኮጪጹቢያ ድስትፊክት መንግሥት የሕዝብ በቃ ጽ/ቤት( Office of the People’s Counsel for the District of Columbia)   
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