
 
ክለሳ 2/3/2020 የ OHSU (የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) የጥያቄ ቅጽ፦ ለሠራተኞች እና ለአመልካቾች የሥራ ቦታ ማረፊያዎች ገፅ 1 ከ 5 

 

 

የጥያቄ ቅጽ፦ ለእርግዝና፣ ልጅ ለመውለድ እና ለተዛማጅ የሕክምና ሁኔታዎች የሚውሉ የሥራ ቦታ 
ማረፊያዎች 
 
ራተኞች እና አመልካቾች በእርግዝና፣ ልጅ ለመውለድ እና በተዛማጅ የህክምና ሁኔታዎች ምክንያት የሚፈለጉ ምቹ ማረፊያዎችን 
ለመጠየቅ ይህንን ቅጽ መጠቀም አለባቸው። እርስዎ ይህንን ቅጽ በተቻለ ፍጥነት እንዲሞሉ ይበረታታሉ። 
 
የቅጽ መመሪያዎች 
 
በሚቀጥሉት ገጾች ላይ የተጠየቀውን መረጃ በግልፅ ፅሁፍ ይፃፉ ወይም ይተይቡ። ሊተገበር የማይችል ከሆነ ወይም መልሱ 
የማይታወቅ ከሆነ ባዶውን ይተው። 
 
ቅፅዎን ለOHSU (የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) Affirmative Action and Equal Opportunity Dept 
(አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል ክፍል) ያቅርቡ። (AAEO) በኢሜይል፣ በምስጢራዊ ፋክስ፣ በእጅ ማድረስ ወይም 
በአሜሪካ መልዕክት በኩል። እባክዎን ለጥያቄዎች ወደ AAEO (አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል) ይደውሉ - 
503 494-5148። 
 
ኢሜይል፦ aaeo@ohsu.edu 
ፋክስ፦ 503 346-8037 
በእጅ ማድረስ ለ፦ Marquam Plaza, 2525 SW 3rd Avenue, Suite 240, Portland, OR 97201 
የአሜሪካ መልዕክት፦ AAEO 

Oregon Health & Science University  
Mail code MP240 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239 

 
 
የእርስዎ መብቶች 
 
ሰራተኞች እና አመልካቾች በእርግዝና፣ በልጅ መውለድ እና በተዛማጅ የህክምና ሁኔታዎች ምክንያት ከህገ-ወጥ አድልዎ፣ ትንኮሳ 
ወይም የበቀል እርምጃ ነጻ የመሆን መብት አላቸው። እንዲሁም ምክንያታዊ መኖሪያን የመጠየቅ መብት አለዎት እንዲሁም OHSU 
እንደአስፈላጊነቱ አማራጮችን ከእርስዎ ጋር ይመረምራል። 
 
ስለ አድልዎ፣ ትንኮሳ ወይም የበቀል እርምጃ ሥጋቶች ካሉብዎት፣ እባክዎ AAEOን በስልክ (503 494-5148) ወይም ኢሜይል 
(aaeo@ohsu.edu) በመላክ ያነጋግሩ። 
 
 
ተጨማሪ ግብዓቶች 
 
OHSU (የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ)ን የእርግዝና፣ የልደት እና የጉዲፈቻ ፈቃድ መመሪያ1 እና የOHSU (የኦሪገን ጤና 
እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) ድር ጣቢያዎችን ለ ቤተሰብ ሕይወት2 እና ነፍሰ ጡር እና አሳዳጊ ሰራተኞች3 እንዲገመግሙ ይበረታታሉ። 
 
ስለ ሰራተኛ ጥቅማጥቅሞች ጥያቄዎች ሊኖርዎት ይችላል። ሊረዱዎት እንዲችሉ እባክዎ የጥቅሞችን መምሪያ ያነጋግሩ፦ 
benefits@ohsu.edu ወይም 503 494-7617። 
 
በቤተሰብ እና በሕክምና ፈቃድ አዋጅ (FMLA) እና/ወይም በኦሪገን የቤተሰብ ፈቃድ አዋጅ (OFLA) መሠረት ለሕክምና ወይም 
ለቤተሰብ ምክንያቶች ፈቃድ ለመውሰድ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። የ ቤተሰብ እና የሕክምና ፈቃድ ለመጠየቅ፣ እባክዎ ለThe 
Standard በ1-800-378-2390 ይደውሉ። The Standard የOHSU (የኦሪጎን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) ፈቃድ 
አስተዳዳሪ ነው እንዲሁም የስልክ መስመሮች 24/7 ክፍት ናቸው። 
 

  

                                                      
1 https፦//o2.ohsu.edu/human-resources/documents/upload/pregnancy-birth-adoption-guide.pdf 
2 https፦//o2.ohsu.edu/spark/workplace-wellness/dependent-care.cfm 
3 https፦//www.ohsu.edu/title-ix/pregnant-and-parenting/employees 
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የጥያቄ ቅጽ፦ ለእርግዝና፣ ልጅ ለመውለድ እና ለተዛማጅ የሕክምና ሁኔታዎች የሚውሉ የሥራ ቦታ 
ማረፊያዎች 

 

 
ሰራተኞች እና አመልካቾች በእርግዝና፣ ልጅ ለመውለድ እና በተዛማጅ የህክምና ሁኔታዎች ምክንያት የሚፈለጉ ምቹ 
ማረፊያዎችን ለመጠየቅ ይህንን ቅጽ መጠቀም አለባቸው። 
  
እባክዎ በግልጽ ፅሁፍ ይፃፉ ወይም ይተይቡ እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ሰነዶችን ያያይዙ። 
  
ስም፦  
  
የመላኪያ አድራሻ፦  
  
ከተማ፦  ግዛት፦  ዚፕ ኮድ፦  
      
የቤት ስልክ፦  ተንቀሳቃሽ ስልክ፦  
    
የስራ ስልክ፦    
    
የግል ኢሜይል፦  
  
የስራ ኢሜይል፦  
  
የሰራተኛ መታወቂያ #፦  የስራ መደቡ መጠሪያ፦  
    
አስተዳዳሪ/ተቆጣጣሪ፦  
  
ክፍል፦የፈረቃ፦  ሰዓቶች፦  
    
ዕረፍት ቀናት (እባክዎ የሚመለከታቸውን ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ)፦   ☐ ሰ   ☐ ማ   ☐ ዕ   ☐ ሐ   ☐ አ   ☐ ቅ   ☐ እ   ☐ ማፈራረቅ 
  
  
1. የመጨረሻ ቀን መቼ ነው/መቼ ነበር?  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. እባክዎን እየጠየቁ ያሉትን አመቹ መኖሪያ(ዎች) እና መቼ እንዲጀምር እንደሚፈልጉ ይግለጹ።  

በተቻለ መጠን ግልፅ ይሁኑ። 
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3. ጥያቄዎን እንድንገመግም የሚረዳን ማንኛውም ሌላ መረጃ አለ4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. በመኖሪያ ወይም ያለመኖሪያ የሥራዎን አስፈላጊ ተግባራት ማከናወን እችላለሁ ብለው ያስባሉ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

የሥራ ቦታ ገደቦችን ወይም አስፈላጊ ማረፊያዎችን እና/ወይም የታቀደውን ጊዜ የሚገልጽ የቅርብ ጊዜ መግለጫ ከጤና ጥበቃ አቅራቢዎ ካገኙ፣ እባክዎ 
በዚህ ቅጽ ያቅርቡ። 
 
በጽሁፍ ፈቃድዎ፣ የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርስቲ (OHSU) ከጤና ጥበቃ አቅራቢዎ(ችዎ) አስፈላጊ የሕክምና መረጃ ሊጠይቅ ይችላል። ለአመቺ 
ማረፊያ የእርስዎን ጥያቄ ለማስኬድ ከጤና ጥበቃ አቅራቢዎ መረጃ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። AAEO (አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል) የማወቅ 
ፍላጎት ላይ መሠረት ባደረገ ብቻ የህክምና መረጃን የሚያጋራ ሲሆን AAEO (አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል) አግባብነት ያላቸውን 
ተቆጣጣሪዎች፣ የሰው ኃይል እና የህግ ክፍልን ማካተት (ግን ብቻ አይደለም) የማወቅ ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ብሎ ሊገምታቸው ይችላሉ። 
 
የተያያዘው በstate pregnancy accommodations law (የመንግስት የእርግዝና ማረፊያዎች ህግ እና/ወይም በአሜሪካን አካል ጉዳተኞች ህግ 
(ADA) ስር የመኖርያ ጥያቄን ለመገምገም የሚያስፈልገውን የህክምና መረጃ እንዲያገኝ ለ OHSU (የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) ፈቃድ የሚሰጥ 
የህክምና መግለጫ ነው። በተያያዘው ቅጽ ላይ እንደተመለከተው ለእኔ ህክምና አቅራቢ(ዎች) እንደዚህ ዓይነቶቹን የህክምና መረጃዎች ለOHSU (የኦሪጎን 
ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) Affirmative Action and Equal Opportunity Dept (አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል መምሪያ) 
እንዲለቅ ፈቅጃለሁ። የተያያዘው የህክምና መግለጫ ፎቶ ኮፒ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ኃይል እና ውጤት ሊኖረው ይገባል። 
  
ማረፊያ የሚጠይቅ ሰው ፊርማ፦ 
  
ስም፦  ቀን፦  
    
  
  
  
  

 

                                                      
4 የ2008 የዘረመል መረጃ መድልዎ የሌለበት አዋጅ (GINA) በተለየ መልኩ በGINA (የዘረመል መረጃ መድልዎ አልባ አዋጅ) ከሚፈቀደው በስተቀር የግለሰቦችን ወይም 
የግለሰቡን የቤተሰብ አባል የዘር መረጃን ከመጠየቅ ወይም ከመፈለግ በGINA (የዘረመል መረጃ መድልዎ አልባ አዋጅ) ርዕስ II የተጠቀሱ አሠሪዎችና ሌሎች አካላት 
ይከለክላል። ይህንን ህግ ለማክበር ለዚህ የሕክምና መረጃ ጥያቄ መልስ ሲሰጡ ምንም ዓይነት የዘር መረጃ እንዳያቀርቡ እንጠይቃለን። «የዘረመል መረጃ» በGINA (የዘረመል 
መረጃ መድልዎ አልባ አዋጅ) እንደተገለጸው የግለሰቦችን የቤተሰብ ህክምና ታሪክ፣ የአንድ ግለሰብ ወይም የቤተሰብ አባል የዘረመል ምርመራዎችን፣ አንድ ግለሰብ ወይም 
የአንድ ግለሰብ ቤተሰብ አባል የዘረመል አገልግሎቶችን መፈለጉ ወይም መቀበሉን እንዲሁም በግለሰብ የተሸከመ ፅንስ ዘረመል መረጃን ወይም በግለሰቦች የቤተሰብ አባል 
ወይም በግለሰብ ወይም በቤተሰብ አባል ረዳት የስነ ተዋልዶ አገልግሎቶችን በሚቀበሉ በሕገ-ወጥነት የተያዘ ፅንስ ያካትታል። 



 
ክለሳ 2/3/2020 የ OHSU (የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) የጥያቄ ቅጽ፦ ለሠራተኞች እና ለአመልካቾች የሥራ ቦታ ማረፊያዎች ገፅ 4 ከ 5 

የተጠበቀ የጤና መረጃን ለመጠቀም እና  
ለመግለጥ ፈቃድ መስጠት 

  
  
እኔ [የአቅራቢ ስም(ሞች)] ____________________________________ ን ከዚህ በታች የተገለጸውን የተወሰነ የጤና መረጃ ቅጅ [የሰራተኛ የአመልካች 

ስም] ___________________________________፣ የትውልድ ቀን ___________________________, በተመለከተ እንዲጠቀም ፈቃድ 
ሰጥቻለሁ፣ ይህም የሚከተሉትን ያካትታል፦ 

  

  

  
  
ለ፦ Affirmative Action & Equal Opportunity Department (AAEO)  

Oregon Health & Science University 
Mail code MP240 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239 

  
ይህ መረጃ ለAAEO (አዎንታዊ እርምጃ እና የእኩልነት ዕድል ክፍል) የተሰጠው ለምክንያታዊ ማረፊያ ፍላጎትን ለመገምገም እና ለማመቻቸት ዓላማ ነው። 
  
  
የሚገለጠው መረጃ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማንኛውንም የመረጃ መዝገቦችን ወይም መረጃዎችን የያዘ ከሆነ የመረጃ አጠቃቀሙን እና ይፋ ማድረጉን የሚመለከቱ 
ተጨማሪ ህጎች ሊተገበሩ ይችላሉ። የመጀመሪያ ፊደሎቼን ከመረጃው ዓይነት አጠገብ በሚመለከተው ቦታ ላይ ካስቀመጥኩ ይህ መረጃ ይፋ እንደሚሆን ተረድቻለሁ 
እንዲሁም ተስማምቻለሁ። 
   
  ከኤችአይቪ/ኤድስ ጋር የተዛመዱ መረጃዎች* 
   

  የአዕምሮ ጤና መረጃ* 
   

  የንጥረ ነገር አጠቃቀም ችግር፣ ምርመራ፣ ሕክምና ወይም ሪፈራል** 
   

 * በሌሎች ሰነዶች ውስጥ እንዲካተት የመጀመሪያዎቹ ፊደላት መፈረም አለበት። 
** የፌዴራል ደንብ 42 CFR (የፌዴራል ደንቦች ኮድ) ክፍል 2፣ ምን ያህል እና ምን ዓይነት መረጃ ሊገለጽ እንደሚገባ መግለጫ ይፈልጋል። 

  
  
ይህ ፈቃድ መስጠት የማይሸፍን ሲሆን የሚገለጠው መረጃ የዘረመል መረጃ መያዝ የለበትም። “የዘረመል መረጃ” የሚያካትተው፦ ስለ አንድ ግለሰብ የዘረመል 
ምርመራዎች መረጃ፤ ስለ የአንድ ግለሰብ የቤተሰብ አባላት ዘረመል ምርመራዎች መረጃ፣ በግለሰብ የቤተሰብ አባላት (የቤተሰብ ህክምና ታሪክ) ውስጥ ስለ አንድ 
በሽታ ወይም መታወክ መገለጫ መረጃ፤ አንድ ግለሰብ የዘረመል አገልግሎቶችን መጠየቅ ወይም መቀበል ወይም በግለሰቡ ወይም በግለሰቡ የቤተሰብ አባል የዘረመል 
አገልግሎቶችን በሚያካትት ክሊኒካዊ ምርምር ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ፣ እንዲሁም በግለሰቡ ወይም የግለሰቡ የቤተሰብ አባል በሆነች ነፍሰ ጡሯ ሴት የተሸከመው 
የፅንስ የዘረመል መረጃ እና የተደገፈ የመራቢያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በግለሰቡ ወይም በቤተሰቡ አባል በሕጋዊነት የተያዘ የማንኛውም የፅንስ የዘረመል መረጃ። 

  
  
ይህ ፈቃድ መስጠት በሚከተለው እንክብካቤ ብቻ የተወሰነ ነው፦ 
  

 
  
ይህ ፈቃድ መስጠት በሚከተለው ጊዜ ውስጥ ለሕክምና እንክብካቤ ብቻ የተወሰነ ነው፦ 
  
  
  

 
  



 
ክለሳ 2/3/2020 የ OHSU (የኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ) የጥያቄ ቅጽ፦ ለሠራተኞች እና ለአመልካቾች የሥራ ቦታ ማረፊያዎች ገፅ 5 ከ 5 

በዚህ ፈቃድ መስጠት መሠረት ጥቅም ላይ የዋለው ወይም የተገለፀው መረጃ በድጋሜ ይፋ ሊሆን እንደሚችል እና በፌደራል ሕግ ከእንግዲህ እንደማይጠበቅ እረዳለሁ። 
ሆኖም የፌዴራል ወይም የክልል ሕግ የኤችአይቪ/ኤድስ መረጃን፣ የአዕምሮ ጤና መረጃን እና የንጥረ ነገር አጠቃቀም መታወክን፣ ምርመራን፣ ሕክምናን ወይም ሪፈራል 
መረጃን ዳግም ይፋ ማድረግን ሊገድብ እንደሚችል እረዳለሁ። 
 
ይህንን ፈቃድ መስጠት መፈረም አያስፈልግዎትም። ፈቃድ መስጠቱን ለመፈረም ፈቃደኛ አለመሆን የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን የማግኘት ችሎታዎ ወይም 
ለአገልግሎቶች ክፍያዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አያሳድርም። ለመፈረም ፈቃደኛ ሳይሆኑ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን የማይቀበሉበት ብቸኛው ጊዜ የጤና እንክብካቤ 
አገልግሎቱ ለሌላ ሰው የጤና መረጃን ለማቅረብ ብቻ ከሆነ እና ያንን ይፋ ለማድረግ ፈቃዱ አስፈላጊ ከሆነ ነው። በጤና ዕቅዱ ውስጥ ለመመዝገብ የእርስዎን ብቁ መሆን 
እና አለመሆን ለመለየት የተፈቀደለት መረጃ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ይህንን ፈቃድ መስጠት ለመፈረም ፈቃደኛ አለመሆንዎ በጤና ዕቅድ ምዝገባዎ ወይም ለጤና 
ጥቅሞች ብቁነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አያሳድርም። 
 
ይህንን ፈቃድ መስጠት በማንኛውም ጊዜ በጽሁፍ መሰረዝ ይችላሉ። ፈቃድ መስጠትዎን ከሻሩ ከዚህ በላይ የተገለጸው መረጃ በዚህ በተጻፈ ፈቃድ መስጠት ውስጥ 
ለተገለጸው ዓላማ ከእንግዲህ ጥቅም ላይ ሊውል ወይም ሊገለጽ አይችልም። ብቸኛው የማይሰራበት ሁኔታ አንድ የተፈቀደለት አካል በፈቃዱ ላይ በመመርኮዝ እርምጃ 
ሲወስድ ወይም ፈቃዱ የኢንሹራንስ ሽፋን እንደ የማግኘት ሁኔታ ሆኖ ሲገኝ ነው። 
ይህንን ፈቃድ መስጠት ለመሻር እባክዎን የጽሁፍ መግለጫ ወደሚከተለው ይላኩ፦ 
 
 Affirmative Action & Equal Opportunity Department 

Mail code MP240 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239 
ፋክስ፦  503-494-8810 
ኢሜይል፦  aaeo@ohsu.edu 

 
 

ፊርማ 
 
ይህንን ፈቃድ አንብቤዋለሁ እንዲሁም ተረድቻለሁ። 
 
 
 
የታተመ ስም፦  ጊዜው የሚያልፍበት ቀን 

የሕክምና መግለጫ፦* 
 

    
    
ፊርማ፦  የዛሬ ቀን፦  
    
    
 
 
 
 

* በሌላ መንገድ ካልተገለጸ በስተቀር ይህ ፈቃድ መስጠት ይህ መግለጫ ከተለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ አንድ ዓመት ውስጥ ያበቃል። 
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