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የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ  

የሲያትል ፍቃዶች  

City of Seattle Fire Prevention Division  
Fire Department 220 3rd Avenue South 
 (206) 386-1450 

በእሳት አደጋ ሕግ ይግባኝ ቦርድ  
እንዲገመገም መጠየቅ  
በኦክቶበር 2021 ታድሷል  

የሲያትል የእሳት አደጋ ህግ (SFC) ክፍል 109.1 የእሳት አደጋ 
ህግን አተገባበር እና አተረጓጎም በሚመለከቱ የእሳት መምሪያ 
ውሳኔዎች ወይም ድርጊቶች ይግባኝ ለማቅረብ ሂደት ያቀርባል።  

ይግባኝ የማቅረብ እድል ለአመልካቾች ስለ የእሳት አደጋ ህግ 
ጉዳዮች ከሲያትል የእሳት አደጋ መምሪያ ውጭ ለሆኑ ሰዎች 
ያላቸውን አስተያየት እንዲያቀርቡ እድል ይሰጣል። ይግባኝ ማለት 
ቢያንስ አምስት የእሳት ህግ አማካሪ ቦርድ (FCAB (Fire 
Code Advisory Board)) አባላትን ባቀፈው ይግባኝ ቦርድ 
ይገመገማል።  

ለአንድ የተወሰነ የእሳት አደጋ ህግ ኮምየይግባኝ ሰሚ ክርክር 
አንድ ጥያቄ ብቻ በይግባኝ ሰሚው ቦርድ ሊቀርብ ይችላል። 
የፓነሉ የምክር ጥቆማን በመጠባበቅ ላይ ያለ ማንኛውም የእሳት 
አደጋ ደንብ ማስፈጸሚያ ቆይታ በእሳቱ አለቃ ውሳኔ ብቻ 
ይሆናል። የአደጋ ጊዜ የእሳት አደጋ ህግ አፈፃፀምን የሚመለከቱ 
ሁኔታዎች በይግባኝ ቦርድ ግምገማ ሂደት ሊዘገዩ አይችሉም።  

በይግባኝ ቦርድ ግምገማ ለመጠየቅ የመጀመሪያ 
ደረጃዎች  

በይግባኝ ሰሚ ቦርዱ እንዲታይ ከመጠየቁ በፊት፣ አመልካቹ 
በመጀመሪያ የተስተካከሉ የህግ መስፈርቶችን (SFC ክፍል 
104.8) ወይም አማራጭ ቁሳቁሶችን እና ዘዴዎችን (SFC ክፍል 
104.9) በማቅረብ የተጣጣሙ ችግሮችን ለመፍታት ማሰስ 
አለበት። ክለሳ ከመጠየቁ በፊት፣ አመልካቹ ስለ የሲያትል የእሳት 
አደጋ መከላከያ ክፍል ተወካዮች ስለ ልዩ ተገዢነት ሁኔታ 
በጥልቀት መወያየት አለበት፡-  

1።  የሚመለከተው መርማሪ ከእሳት ማርሻል ቢሮ (FMO)፣ 
የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል የእሳት አደጋ 
መከላከያ ክፍል፤ 

2።  የFMO መርማሪው ሃላፊ፣ ጉዳዩ ከመርማሪው ጋር ሊፈታ 
ካልቻለ፤ 

3።  የእሳት ማርሻል፣ ጉዳዩ እንደገናከመርማሪው ጋር ሊፈታ 
ካልቻለ፤ እና 

4።  አስፈላጊ ከሆነ፣ የእሳት አደጋ መከላከያ አዛዡ፣ ከዚህ በፊት 
ከእሳት ማርሻል ጋር ስምምነት ላይ መድረስ ካልተቻለ፤  

 

5።  ለእሳት አደጋ አለቃ የተላከ እና ለእሳት ማርሻል ትኩረት 
የተላከ የይግባኝ ቦርድ ግምገማ የጽሁፍ ጥያቄ ማቅረብ፣ 
የተካተቱትን ጉዳዮች፣ እውነታውንመሬት፣ እና 
የሚመለከተውን የሲያትል የእሳት አደጋ ህግ ክፍል(ሎች)
በአጭሩ በመግለጽ።  

ግምገማ እና ምክሮች  

የተለያዩ የጊዜ ገደቦች በሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል፣ 
አመልካች እና የFCAB ሊቀመንበር፣ ለምሳሌ በአስቸኳይ 
ምክንያቶች ካልተስማሙ በስተቀር ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የጊዜ 
ገደቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ።  

1።  የግምገማ የጽሁፍ ጥያቄ፡- አመልካቹ የአለቃውን ውሳኔ በአመልካች 
ልዩ የተገዢነት ሙግት ላይ ለአመልካቹ ካሳወቀ በኋላ በ10 የስራ 
ቀናት ውስጥ የይግባኝ ቦርድ ግምገማን ጥያቄ ለእሳት አደጋ አለቃ 
በጽሁፍ ያቀርባል።  

2።  የግምገማ ጥያቄን ለFCAB ማሳወቅ፡ የእሳት አደጋ ማርሻልን፣ 
በመወከል የሚሠራው የእሳት አደጋ አዛዥ በሶስት የስራ ቀናት 
ውስጥ (ከሰኞ እስከ አርብ፣ ከበዓላት በስተቀር) የአመልካች የጽሁፍ 
ጥያቄ በይግባኝ ቦርድ እንዲገመገም ለFCAB ሊቀመንበር 
ለማሳወቅ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል። ፋየር ማርሻል የአመልካቹን 
የጽሁፍ ጥያቄ ለFCAB ሊቀመንበር በዚህ ጊዜ 

3።  የግምገማ ወሰን፡- የይግባኝ ቦርዱን ከመምረጥዎ በፊት፣ የFCAB 
ሊቀመንበር የአመልካቹ ጥያቄ በእሳት ህግ ወሰን ውስጥ መሆኑን 
የይግባኝ ቦርዱ ከግምት ውስጥ ማስገባት የተፈቀደለት መሆኑን 
ይወስናል። ይህን ውሳኔ ሲያደርጉ፣ የFCAB ሊቀመንበር ሁለቱንም 
ከአመልካች እና ከእሳት ማርሻል ጋር ያማክራል።  

4።  የይግባኝ ቦርድ አባላትን መምረጥ፡ የFCAB ሊቀመንበር የእሳት 
ማርሻሉን የግምገማ የጽሁፍ ጥያቄ ከተቀበለበት ጊዜ አንስቶ 
በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ቦርድ አባላት ይመረጣሉ። 
የይግባኝ ቦርድ አባላት ምርጫ በሲያትል ማዘጋጃ ቤት ህግ 
3.16.350 መሰረት መሆን አለበት፣ ይህም ቢያንስ አምስት የFCAB 
አባላት ይግባኝ ቦርድ ይመሰርታሉ፣ ከአንድ የንግድ/ኢንዱስትሪ 
ተወካይ ጋርተላላኪ፣ አንድ ባለሙያ/ቴክኒካል ተወካይ፣ እና አንድ 
የህዝብ ዜጋ ተወካይ። በልዩ እውቀት ምክንያት ተጨማሪ አባላት 
ሊመረጡ ይችላሉ። የጥቅም ግጭትን ለማስወገድ ማንም አመልካች፣ 
ወይም የዚያ አመልካች ሰራተኛ ወይም ወኪል፣ የአመልካቹን 
የማክበር አለመግባባት በመገምገም በይግባኝ ቦርድ ውስጥ ማገልገል 
አይችልም (እባክዎን በCh. ላይ የሚገኘውን የሲያትል ከተማ የሥነ 
ምግባር ደንብ ይመልከቱ 4.16 የሲያትል ማዘጋጃ ቤት ህግ)።  

 

 

—የከተማ አገልግሎቶች እና ፍቃድ ላይ ባለ ብዙ ክፍል ተከታታይ አካል  

Seattle Fire Department 



 SFD የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ #5972—በእሳት ህግ ይግባኝ ቦርድ ግምገማ መጠየቅ                ገጽ 2 ገጽ 2  

የይግባኝ ቦርዱ ምክሮች አማካሪ ብቻ ናቸው፣ እና በሲያትል የእሳት 
አደጋ መከላከያ ክፍል ላይ አስገዳጅ አይደሉም። የእሳት አደጋ ሹም 
የይግባኝ ቦርድን ምክሮች ውድቅ ካደረገ፣ የእሳት አደጋ ኃላፊ 
ምክንያቱን በጽሁፍ ይገልጻል። የዚህ መግለጫ ግልባጭ 
ለአመልካቹ፣ ለFCAB አባላት፣ ለከንቲባው ጽህፈት ቤት እና 
ለከተማው ምክር ቤት የህዝብ ደህንነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ለሆነው 
የከተማው ምክር ቤት አባል መሰጠት አለበት። በማንኛውም ሁኔታ 
የእሳት አደጋው አዛዥ እና የእሳት አደጋ መከላከያ መርማሪ ይግባኝ 
ሰሚ ቦርድ ግምገማ ከተጠናቀቀ በኋላ ከአመልካቹ ጋር እንዲገናኙ 
ማድረግ አለባቸው።  

ተጭማሪ መረጃ  

ስለ ይግባኝ ቦርድ ሂደት አጠቃላይ ጥያቄዎች በእሳት ማርሻል ጽ / ቤት 
(206) 386-1450 ወደ ቴክኒካል ኮድ ልማት ዳይሬክተር መቅረብ 
አለባቸው ።  

ለእሳት ህግ ለውጦች ለFCAB አጠቃላይ አስተያየቶች በቴክኒክ ኮድ 
ልማት ዳይሬክተር በኩል ባለው ቅጽ ላይ በጽሁፍ መቅረብ አለባቸው።  

5።  ተዋዋይ ወገኖች ከይግባኝ ቦርድ ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት 
መገደብ፦ ከይግባኝ ቦርድ ስብሰባ(ዎች) እና ከማንኛዉም የጣቢያ 
ጉብኝት(ዎች) ውጪ፣ አመልካቹም ሆኑ የእሳት አደጋ መከላከያ 
መምሪያ በFMO ቴክኒካል ህግ ልማት ዳይሬክተር በኩል ካልሆነ 
በስተቀር ስለ ተገዢነት ግጭት፣ ከይግባኝ ቦርድ አባላት ጋር 
አይነጋገሩም።  

6።  ስብሰባውን መርሐግብር ማስያዝ፦ የይግባኝ ሰሚ ቦርዱ በFCAB 
ሊቀመንበር ከተመረጠ በ15 የስራ ቀናት ውስጥ የአመልካቹን የማክበር 
አለመግባባት ለመገምገም ይሰበሰባል። የቴክኒካል ህግ ልማት
ዳይሬክተሩ የFCAB ሊቀመንበርን፣ የይግባኝ ቦርድ አባላትን፣ 
የሲያትል የእሳት አደጋ መከላከያ መምሪያን እና አመልካቹን ለይግባኝ 
ቦርዱ ስብሰባ(ዎች) ቦታ እና ጊዜ ለማስያዝ ያነጋግራል።  

7።  የተጻፉ መግለጫዎች እና ትርኢቶች፦ አመልካቹ እና የሲያትል የእሳት 
አደጋ መከላከያ ክፍል እያንዳንዳቸው ስለጉዳዩ(ቹት)፣ እውነታዎች እና 
ተዛማጅነት ያላቸውን የሲያትል የእሳት አደጋ ህግ ክፍል(ዎች) አጭር 
የጽሁፍ መግለጫ ከእውነታው ቀን በፊት ቢያንስ ከሰባት የስራ ቀናት 
በፊት ለቴክኒካል ህግ ልማት ዳይሬክተር ያቀርባሉ። የይግባኙን 
ክርክር ለማየት የመጀመሪያው የይግባኝ ቦርድ ስብሰባ። እነዚህ 
መግለጫዎች እንደ ዕቅዶች ያሉ ማናቸውንም ተዛማጅ ኤግዚቢሽኖች 
እና እንዲሁም የባለሙያ ምስክሮች ዝርዝርን ማካተት አለባቸው። 
አመልካቹ እና የእሳት አደጋ መከላከያ መምሪያ ለእያንዳንዱ የይግባኝ 
ቦርድ አባል፣ የየራሳቸውን መግለጫ እና አባሪ አንድ ቅጂ ለሌላኛው 
አካል ተጨማሪ ቅጂ ማቅረብ አለባቸው። የቴክኒካል ህግ ልማት 
ዳይሬክተሩ እነዚህ ቅጂዎች ከመጀመሪያው ይግባኝ ቦርድ ስብሰባ 
ቢያንስ ሶስት የስራ ቀናት በፊት እንዲደርሳቸው ያደርጋል።  

8።  ስብሰባው፡- የይግባኝ ሰሚ ቦርዱ የራሱን ሊቀመንበር ይመርጣል። 
አመልካቹ በመጀመሪያ ጉዳዩን ያቀርባል፣ ከዚያም እሳት መከላከያ 
ክፍል ይከተላል። የይግባኝ ሰሚ ቦርዱ ሰብሳቢ በስብሰባው መጀመሪያ 
ላይ ተጨማሪ ጊዜ እንደሚሰጥ ካልወሰነ በስተቀር አመልካቹ እና 
የእሳት አደጋ መከላከያ ክፍል እያንዳንዳቸው በ 30 ደቂቃ ውስጥ 
የቃል ንግግር ሊወሰኑ ይገባል፣ ከይግባኝ ቦርድ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን 
ጨምሮ። ያም ሆነ ይህ፣ እያንዳንዱ ተዋዋይ ወገን ለይግባኝ ሰሚ ቦርድ 
አቅርቦቱን ለማቅረብ እኩል ጊዜ ይሰጣል። የእያንዳንዱ ወገን የቃል 
አቀራረብ ተጨባጭ ዳራውን፣ ጉዳዮችን እና የሲያትል የእሳት አደጋ 
ህግ ክፍሎችን ማስተናገድ አለበት። እያንዳንዱ አካል የንድፍ 
ባለሙያዎችን ወይም ሌሎች ሰዎችን ለይግባኝ ቦርድ በሚያቀርበው 
አቀራረብ ላይ ሊያካትት ይችላል።  

9.  የጣቢያ ጉብኝቶች፡- የይግባኝ ሰሚ ቦርዱ በእሣት ክፍል ወይም በአመ
ልካች ጥያቄ ወይም በራሱ ተነሳሽነት በይግባኝ ሰሚ ቦርዱ ውስጥ 
የተካተቱትን ጣቢያ(ዎች) ሊጎበኝ ይችላል። አመልካቹ ድረ-ገጾቹን 
ለይግባኝ ቦርድ ጣቢያ ጉብኝት/ዎች እንዲቀርብ ማድረግ አለበት። 
የጣቢያው ጉብኝት በቴክኒካል ኮድ ልማት ዳይሬክተር በኩል 
ይዘጋጃል። የሁለቱም የእሳት አደጋ መምሪያ ተወካይ እና አመልካቹ 
ሳይገኙ እንደዚህ ያሉ የጣቢያ ጉብኝት(ዎች) አይደረጉም።  

10. የይግባኝ ቦርድ ምክሮች፦ በመጨረሻው ስብሰባ ወይም የጣቢያ 
ጉብኝት በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝግጭቱን በሚመለከት፣ 
የይግባኝ ሰሚ ቦርዱ ስለ ልዩ ተገዢነት ሁኔታ የእሳት አደጋ አለቃ 
የጽሁፍ ምክሮችን ያቀርባል። የይግባኝ ቦርድ ምክሮች ቅጂ 
ለአመልካች፣ ለFCAB ሊቀመንበር እና ለሌሎች የFCAB አባላት 
ይሰጣል። የይግባኝ ቦርዱ ግምገማ እና የማማከር ምክሮች በ60 የቀን 
መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ መጠናቀቅ አለባቸው የእሳት አደጋ አለቃ 
የአለቃውን ቅድመ ይግባኝ ውሳኔ ለአመልካች ካሳወቀ፣ ምንም እንኳን 
አመልካቹ እና የእሳት አደጋ መከላከያው ከተስማሙ ብዙ ጊዜ ሊወስድ 
ይችላል። ወደ ጊዜ ማራዘሚያ።  

ህጋዊ ማሳሰቢያ፦ ይህ የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ (CAM) ለኮዶች እና ደንቦች ምትክ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። ግለሰቦች በዚህ CAM ውስጥ የተገለጹትንሁሉንም የህግ እና 

የደንብ መስፈርቶች የማክበር ሀላፊነት አለባቸው።  


