
 برنامج جوائز مكافحة العنصریة، والتنوع، والعدالة، والشمولیة المقدمة من مدیر المدینة

) وأھمیة خلق  ADEIتُعّد ھذه الجوائز تأكیًدا على التزام موظفي كامبریدج بتعزیز مكافحة العنصریة، ودعم التنوع، والعدالة، والشمولیة (
  فرادبیئة تدعم النماذج الداعمة لھذه المبادئ من بین الموظفین والسكان.  تُصنّف الجوائز أو شھادات التقدیر إلى فئتین: فئة للموظفین األ

ئات وفئة لإلدارات التابعة للمدینة.  سیتم تحدید الفائزین بالجائزة من خالل المعاییر المذكورة أدناه. عندما تتعلق معاییر األھلیة بالف
السكانیة الممثلة تمثیًال ناقًصا، فإن ھذا المصطلح یشمل النساء، ومجموعات األقلیات العرقیة واإلثنیة، وذوي االحتیاجات الخاصة، 

 فراد المعروفون باسم مجتمع المیم.  واأل

 معاییر حصول موظفي المدینة على الجوائز

 قد یُرشح موظفو المدینة للحصول على الجوائز تقدیًرا إلنجازاتھم أو التزامھم في مجاٍل أو أكثر من المجاالت التالیة: 

مثلة تمثیًال ناقًصا مع الحرص على استمراریتھم دعم البرامج والمبادرات التي تساھم في توظیف أفراد من الفئات السكانیة الم  •
 في العمل.

الجھود المبذولة لتعزیز الوعي الثقافي والكفاءة المشتركة بین الثقافات كوسیلة لتقدیم خدمات عادلة وسریعة االستجابة   •
 للمجتمعات متعددة الثقافات.

 یة في مكان العمل. الدعوة لمبادرات مكافحة العنصریة، ودعم التنوع، والعدالة، والشمول •
 تطویر األنشطة التي تدعم الشراكات مع المؤسسات والمجموعات المجتمعیة التي تخدم الفئات السكانیة الممثلة تمثیًال ناقًصا. •
 تعزیز بیئة عمل ترحیبیة وداعمة. •
 ات ذات الصلة.تنفیذ أھداف المدینة المكافحة للعنصریة، والداعمة للتنوع، والمساواة، والشمولیة، ونمذجة التوقع •

 معاییر حصول اإلدارات التابعة للمدینة على شھادات التقدیر

للحصول على شھادات التقدیر عن إنجازاتھا في واحٍد   -إن أمكن-یمكن ترشیح إحدى إدارات المدینة، أو قسم أو وحدة تابعة لھذه اإلدارة 
 او أكثر من المجاالت التالیة: 

 ممثلة تمثیًال ناقًصا مع الحرص على استمراریتھم في العمل.تعیین أفراد من الفئات السكانیة ال •
 خلق فرص لتطویر الفئات السكانیة الممثلة تمثیًال ناقًصا والعمل على تطویرھا بطریقٍة متخصصة. •
 وضع األسس للتواصل الجامع واالتصاالت الشاملة داخل اإلدارة نفسھا، ومع مجتمع كامبریدج. •
لمؤسسات والجماعات المجتمعیة التي تخدم الفئات السكانیة الممثلة تمثیًال ناقًصا؛ لمعالجة القضایا تعزیز التعاون/الشراكات مع ا •

 محّط االھتمام. 
 تنفیذ أھداف المدینة الداعمة للتنوع، والمساواة، والشمولیة، ومكافحة العنصریة وتلبیة توقعات القیادات.  •

التزاًما تجاه معاییر مكافحة العنصریة، ودعم التنوع، والعدالة، والشمولیة  إذا كنت قد عملت مع موظف مدینٍة أو مع إدارة أظھرت
)ADEI)  .یحین موعد الترشیحات في یوم الجمعة، بتاریخ ، فضع في اعتبارك ترشیحھ للحصول على جائزة.  تجد نموذًجا للترشیح أدناه
 ظھًرا  12:00، الساعة 2021نوفمبر  5



 مدينة كامبريدج

الموعد النهائي للترشيح لجوائز مكافحة العنصرية، والتنوع، والعدالة، والشمولية المقدمة 

 ظهًرا  12:00، 2021نوفمبر،  5من مدير المدينة: الجمعة، 

 لويس أ. ديباسكوال، مدير المدينة  إلى:

 يُرجى قبول الترشيح التالي لجائزة مكافحة العنصرية، والتنوع، والعدالة، والشمولية:
 

 )يُرجى تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات.(ترشيح الموظف 

                                                                                                                                                        اسم الموظف:

     القطاع/الوحدة/البرنامج:   القسم:

   المسمى الوظيفي: 

 أو 

 ترشيح اإلدارة 

                                                                                                                                اسم اإلدارة:

    القطاع/الوحدة/البرنامج:

 تستحق الحصول على جائزة: اإلدارةأو هذه  الموظفها هي األسباب التي تُشعرني بأن هذا  

التحديد قدر اإلمكان. المعايير المرجعية السارية المدرجة في إعالن الترشيح. يمكنك إرفاق صفحات إضافية أو إرسال خطاب منفصل إذا  يُرجى مراعاة الدقة في ]

 [ لزم األمر.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

الكامل(: )االسم َبل ِق من الترشيح نهاًرا:تم المتاح الهاتف رقم

عنوان البريد اإللكتروني:   

 citymanager@cambridgema.gov فيمكن إرسال النماذج المكتملة عبر البريد اإللكتروني إلى  الكائن المدينة، مدير مكتب إلى ًيا شخص إرسالها أو
 .Cambridge City Hall، Massachusetts Avenue، Cambridge, MA 02139
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