
የከተማው ሥራ አስኪያጅ ፀረ-ዘረኝነት፣ ብዝሃነት፣ የፍትሃዊነት እና የማካተት ሽልማቶች ፕሮግራም 

እነዚህ ሽልማቶች የካምብሪጅ ሰራተኞች ያላቸው ቁርጠኝነት እና ለማራመድ የ  ፀረ-ዘረኝነትን፣ ብዝሃነትን  እና ፍትሃዊነትን  ማካተትን 
(ADEI)  እና   አስፈላጊነት የ ADEI ሀሳቦችን ለሠራተኞች እና ለነዋሪዎች የሚደግፍ አከባቢን የመፍጠር ማረጋገጫ ናቸው።  ለሽልማት 
ወይም እውቅና ሁለት ምድቦች አሉ -የግለሰብ ሠራተኞች እና የከተማ መምሪያዎች።  በመጠቀም መመዘኛዎች ያሉትን በታች ከዚህ 

ይመረጣሉ። ተቀባዮች የሽልማት  
 
 የብቁነት መመዘኛዎች ከተወከለው ሕዝብ ጋር በሚዛመዱበት ጊዜ፣ ቃሉ ሴቶችን፣ አናሳ የሆኑ የዘር እና የጎሳ ቡድኖችን፣ የአካል 
ጉዳተኞችን እና LGBTQ+ን የሚለዩ ግለሰቦችን ለማካተት ነው።   

ለከተማ ሰራተኞች የሽልማት መስፈርት 

ይችላሉ ሊመረጡ ለቁርጠኝነት ወይም ለስራ ሠራተኞች የከተማው ለሆኑ በላይ ከዚያ ወይም በአንዱ መስኮች ከሚከተሉት -  
 
 

• ድጋፍ። ተነሳሽነቶች እና የፕሮግራሞች የሚያደርጉ አስተዋፅኦ ለማቆየት እና ለመቅጠር ሰዎችን ያልተወከሉ እምብዛም  
 
 

•  ለባህላዊ ማህበረሰቦች ፍትሃዊ እና ምላሽ ሰጭ የአገልግሎት አሰጣጥ ባህላዊ ግንዛቤን እና የባህል ተሻጋሪ ብቃትን እንደ 
ተሽከርካሪ ለማሳደግ ጥረቶች። 

• ጠበቆች። ተነሳሽነት ለማካተት ውስጥ ቦታ በስራ እና ለፍትሃዊነት ለብዝሃነት፣ ዘረኝነት፣-ለፀረ  
 
 

• በቂ ያልሆነ ህዝብን ከሚያገለግሉ ተቋማት እና ከማህበረሰብ ቡድኖች ጋር ሽርክናን የሚደግፉ እንቅስቃሴዎችን ማዘጋጀት። 
• አቀባበል እና ድጋፍ ሰጪ የሥራ አካባቢን ማስተዋወቅ። 
• የከተማዋን ፀረ-ዘረኝነት፣ ብዝሃነት፣ ፍትሃዊነት፣ እና የማካተት ግቦችን መተግበር እና ተዛማጅ የሚጠበቁ ነገሮችን ሞዴል 

ማድረግ። 

የከተማ መምሪያዎችን የማወቅ መስፈርቶች 

በሚከተሉት መስኮች በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ስኬቶች የከተማ አስተዳደር መምሪያ ወይም ፣ አስፈላጊ ከሆነ ፣ የአንድ ክፍል ልዩ 
ክፍል ወይም ክፍል ፣ ለእጩነት ሊመረጥ ይችላል። 

• በውክልና ያልተያዙ ሰዎችን መቅጠር እና ማቆየት። 
• ፍጠር።መ ዕድሎችን እድገት እና እድገት ለሙያዊ ውስጥ ክፍሎች የህብረተሰብ ባልተወከሉ እምብዛም  

 
 

• በመምሪያው ውስጥ እና ከካምብሪጅ ማህበረሰብ ጋር አካታች የማዳረስ እና የግንኙነት ግንኙነቶችን ማቃለል። 
• አሳሳቢ ጉዳዮችን ለመፍታት ከሚመለከታቸው ሕዝቦች ከሚያገለግሉ ተቋማት እና የማህበረሰብ ቡድኖች ጋር ትብብር/ሽርክና 

ማጎልበት። 
• የከተማዋን ብዝሃነት፣ ፀረ-ዘረኝነት፣ ፍትሃዊነት እና የማካተት ግቦችን እና የአመራር ተስፋዎችን መተግበር። 

ለኤዲአይ ያለውን ቁርጠኝነት ካሳየ የከተማ ሰራተኛ ወይም  መምሪያ ጋር ከሠሩ፣ ለሽልማት ለመሾም ያስቡበት።  የዕጩነት ቅጽ ከዚህ 
በታች ነው።  ዕጩዎች ዓርብ ኅዳር 5 ቀን 2021 ከምሽቱ 12 00 ሰዓት ይጠናቀቃሉ። 
 
 



የካምብሪጅ ከተማ 
የከተማው ሥራ አስኪያጅ ፀረ-ዘረኝነት፣ ብዝሃነት እና የፍትሃዊነት የማካተት ሽልማቶች 

የዕጩነት ቀነ ገደብ፣ ዓርብ ኅዳር 5 ቀን 2021 ከምሽቱ 12 00 ሰዓት 

ወደ: ሉዊስ ኤ ዴፓስካሌ፣ የከተማ ሥራ አስኪያጅ 

 እባክዎን የሚከተለውን እጩ ይቀበሉ ለፀረ-ዘረኝነት፣ ብዝሃነት፣ ፍትሃዊነት እና የማካተት ሽልማት፣ 
 

የሰራተኛ ሹመት (በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ ያቅርቡ።) 

የሰራተኛ ስም ፦                                                                                                                                                       

መምሪያ ፦   ክፍል/ክፍል/ፕሮግራም     

የስራ መደቡ መጠሪያ:    

ወይም 

ዲፓርትመንት ሹመት 

የመምሪያ ስም ፦                                                                                                                                

ክፍል/ክፍል/ፕሮግራም    

ይህ ሠራተኛ ወይም መምሪያ ሽልማት ይገባዋል ብዬ የተሰማኝ ምክንያቶች እዚህ አሉ፣ 

[በተቻለ መጠን ልዩ ይሁኑ። በእጩነት ማስታወቂያ ውስጥ የተዘረዘሩ የማጣቀሻ ተፈፃሚነት ያላቸው መመዘኛዎች። አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጾችን ማያያዝ 

ወይም የተለየ ደብዳቤ ማስገባት ይችላሉ።] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

በ (ሙሉ ስም) ተመርጧል  የቀን ስልክ;     

 

የ ኢሜል አድራሻ:      
 

የተሟሉ ቅጾች በኢሜል ለ  citymanager@cambridgema.gov ወይም በኢሜል ሊላክ ወይም ለከተማው ሥራ አስኪያጅ ጽ / ቤት፣ ለካምብሪጅ 

ከተማ አዳራሽ፣ 795 ማሳቹሴትስ ጎዳና፣ ካምብሪጅ፣ ኤምኤ 02139 በአካል ሊቀርብ ይችላል 

mailto:citymanager@cambridgema.gov
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