
የዲሲ የሰዕል ፈቃድ ቅጽ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ይህ የዲ.ሲ. የሥዕል ፈቃድና ትእዛዝ (“ስምምነት”) በ___________________________(፟ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆንበት ቀን) በዲ.ሲ. የኪነጥበብ የሰብዓዊነት 

ኮሚሽን (“DCCAH”) እና በዲ.ሲ. የህዝብ ሥራዎች መምሪያ (“DPW”)፣ (በአድነት ከ DCCAH ጋር፣ “እኛ” ወይም “የእኛ”) እና ከታች በተጠቀስው  
የንብረቱ ባለቤት (“እርስዎ”) ተደርጓል። 
 
የዲ.ሲ. የሥዕል ፕሮጀክትን የፈጠርነው ህጋዊ ያልሆነ የፈጠራ ሰዕሎችን ለመተካት፣ በኮሎምብያ ዲስትሪክት ያሉትን ቦታዎች ለማደስ እና ለወጣቶች የቅብ 
ሰዕሎች አሠራር ዘዴን ለማስተማር ነው፡፡ ወጣት አርቲስቶች (“አርቲስቶች”) ለንብረትና ለማህበረሰባዊ ግንዛቤ ክብር እንዲኖራቸው ልምምድ 
የሚያደርጉበትን ህጋዊ መንገድ እና ቁሳቁሶችን እናቀርብላቸዋለን።  የአካባቢውን ጠባይ፣ ባህልና ታሪክ የሚያንፀባርቅ የሥዕል ሥራዎችን (እያንዳንዱ አንድ 
ሥዕል) ቀብተው ይሰቅላሉ።  

 
ለመልካም እና ጠቃሚ አስተሳሰብ፣ ሁሉም ወገኖች በሚከተለው ይስማማሉ፣   
 

1.  ይህ ስምምነት ከታች በአራተኛው አንቀጽ ከተጠቀስው በስተቀር፣ በተባለበት ቀን ተጀምሮ ከተባለው ቀን (“ጊዜ”) ከአንድ ዓመት በኋላ ያበቃል።  

2.  በስምምነቱ ጊዜ እርስዎ (ሀ) ሠራተኞቻችንን ወይም ወኪሎቻቸውን (በአንድነት “የፕሮጀክት ሠራተኞች”) በጋራ ስምምነት በተደረሰበት ሰዓትና ቀን 
የንግድ ሥራዎን (“የንግድ ሥራ አድራሻ”) የውጭ ግድግዳ (“ግድግዳ”) እያንዳንዱ ከታች እንደተገለጸው ለማጽዳትና ለቅብ (“ቅድመዝገጅት”) 
ለማዘጋጀት እንዲፈቅዱ፣ (ለ)የፕሮጀክቱ ሠራተኞችና አርቲስቶች በሁሉም ወገን ስምምነት በተደረሰበት ሰዓትና ቀን ስዕሉን ለመቀባትና ለመስቀል 
መፍቀድ (ሥራው ከተጀመረ በኋላ ባለቤቱ አርቲስቶቹን ወይም ሌሎቹን ሰዓሊዎች ምንም ዓይነት ለውጥ ወይም ማሻሻል እንዲያደርጉ ላለመጠየቅ)፤  
(ሐ) ስዕሉ በሚሰቀልበት ጊዜ በፕሮጀክቱ ሠራተኞች ውይም አርቲስቶች ላይ ለሚደርስ ጉዳት ኃላፊ አይደለም፣  (መ) ያለቀው ሥዕል ወደፊት ጉዳት 
እንዳይደርስበት የፕሮጀክቱ ሠራተኞች ቀለም የሌለው ቅብ እንዲቀቡት መፍቀድ እና (ስ) ሥዕሉ እንዳይበላሽ በደንብ መያዝና ማቆየት፣ ይህም ማለት 
ሥዕሉን በምንም ዓይነት ነገር አለመሸፈን ወይም በሳር እና ቅጠል እንዳይሸፈን እና ሥዕሉን በተቻለ መጠን በንጽህና መጠበቅ። ሆኖም ሰዕሉን ወይም 
የተሳለበትን ግድግዳ የሚጎዳ ጽዳት ማድረግ የለብዎትም።  የስምምነቱ ጊዜ ካለቀ በኋላ ሥዕሉን በደንብ እንዲጠብቁት እናበረታታለን።   

3.  በስምምነቱ ጊዜ፣ እኛ (ሀ) አስፈላጊውን ቁሳቁሶች፣ መሠረቱን የሚተክሉ ባለሙያዎች (አስፈላጊ ከሆነ)፣ የፕሮጀክት ሠራተኞችና አርቲስቶችን 
እናቀርባለን፣ (ለ) በምንሰቅለበት ወይም ቅብ በምናደርግበት ጊዜ ከንግድ ሥራዎ ጋር እንዳይጋጭ የተቻለውን እናደርጋለን፤ (ሐ) አንዴ ሠርተን 
ካስረክብን በኋላ ግርግዳውን እንደገና የመሥራት ወይም የመቀባት ግዴታ የለብንም፣ (መ) ሥዕሉን ፎቶግራፍ የማንሳትና የፎቶግራፉን ግልባጭ 
በማንኛውም ሁኔታ ወይም ለማንኛውም ምክንያት የመጠቀም መብት አለን፣ (ሰ)የኮሎምብያ ዲስትሪክት ተጠያቂ ለሚሆንበት  ለኦፊሰሮችና 
ለሠራተኞች እንዲሁም ለንብረት እጦት ዋስትና በኮሎምብያ ዲስትሪክት ህግ መሠረት ዋስትና እንዳለን እናረጋግጣለን።    

  

4.  በንግዱ አድራሻ ሰዕሉን በማዘጋጀት፣ በመስቀል ወይም ቅብ ከማድረግ ጋር በተገናኘ ለሚደርስ ማንኛውም ጉዳት እኛን፣ የፕሮጀክት ሠራተኞችን፣ 
አርቲስቶችን እና የኮሎምብያ ዲስትሪክትን ላለመጠይቅ እስማማለሁ። ይህ ገደብ የስምምነቱ ጊዜ ካለቀ በኋላም ጽኑ ይሆናል።    

 

በህጉ መሠረት የሚስማሙ አካላት የሚከተለውን ስምምነት ይፈርሙ።  

 

_________________________________________ _________________________________________ 

ላዮኔል ቶማስ, ዋና አስተዳዳሪ                          ዊልያም አ. ሀውላንድ ጁኒየር፣ አስተዳዳሪ    
የዲሲ ሰብዓዊ እና የኪነጥበብ ኮሚሽን            የዲሲ የህዝብ ስራዎች መምሪያ 

 

የሥዕሉ ቦታ እና የባለቤቱ መረጃ    
 

_______________________________________  _________________________________________ 
የቦታው ባለቤት ስም (በጽህፈት)              ፊርማ 

 

የሥራ አድራሻ: ________________________  ስዕሉ ያለበት አድራሻ፡ _________________________ 

   

_______________________________________ __________________________________________ 

 

_______________________________________  __________________________________________ 

የስልክ ቁጥር እና ኢሜይል የቦታው ይዘት (ርዝመት/ከፍታ/ወርድ- ፎቶ መያያዝ አለበት)  

የተፈረመውን ቅጽ ለ “ ናንሲ ሊዮንስ” በ” nancee.lyons@dc.gov”፣ በፋክስ ቁጥር  202-671-0642፣ ወይም በፖስታ DPW  2000 14th St., NW  6th Fl.  ይላኩ። 
Washington DC 20009 
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