
አዎንታዊአዎንታዊ  እርምጃእርምጃ  እናእና  እኩልእኩል  ዕድልዕድል  መምሪያመምሪያ  
(AAEO)

ስልክ 503-494-5148 
ፋክስ 503-346-8037
ኢሜይል፦ aaeo@ohsu.edu

www.ohsu.edu/aaeo

ድጋፍድጋፍ   እርምጃእርምጃ   እናእና   እኩልእኩል   ዕድልዕድል

ተገቢተገቢ  የማረፊያየማረፊያ  ሂደትሂደት*

እያንዳንዱ የሰራተኛ ሁኔታ ልዩ ነው እንዲሁም AAEO እያንዳንዱን የመጠለያ ጥያቄ የሚገመግመው 

በሠራተኛው የተወሰነ የጤና ሁኔታ፣ ሁኔታዎችና በ OHSU ውስጥ ባሉ ሥራ ላይ በመመርኮዝ ነው። ምንም 

እንኳን እያንዳንዱን እርምጃ ወይም በዚህ ቅደም ተከተል መከተል አስፈላጊ ባይሆንም በጣም የተለመዱት 

የሂደቱ እርምጃዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

1. ማስታወሻ።ማስታወሻ። ሠራተኛው በአዕምሮ ወይም በአካላዊ ሁኔታ ምክንያት የሥራ ቦታ ማሻሻያ ወይም ማረፊያ 

እንደሚያስፈልገው ለተቆጣጣሪያቸው ወይም ለሰው ግብዓት (HR) ያሳውቃል። ወይም አንድ ሰራተኛ 

ለ AAEO የ ADA ተገቢ የመኖርያ ጥያቄ ቅጽ ያቀርባል። ሰራተኞችን ሂደቱን ለመጀመር «ADA» 

ወይም «ተገቢ ማረፊያ» የሚሉትን የተወሰኑ ቃላትን መጠቀም አያስፈልጋቸውም። 

2. የሕክምናየሕክምና  መግለጫ።መግለጫ። ይህ ልቀት ጥያቄውን ለመደገፍ ከአንድ ወይም ከአንድ በላይ የሕክምና 

አቅራቢዎች የተጠበቀ የጤና መረጃ (PHI) እንዲያገኝ ለ AAEO ፈቃድ ይሰጣል። የልቀት ቅጽ 

ከጥያቄው ቅጽ ጋር ተካትቷል።

3. የስራየስራ  መግልጫ።መግልጫ። AAEO የሠራተኛውን ተቆጣጣሪ እና HR ጥያቄውን ያሳውቃል። AAEO 

እንዲሁ ከሠራተኛው መምሪያ የአቀማመጥ መግለጫ ያገኛል። የሰራተኛ PHI ለተቆጣጣሪዎቻቸው 

አልተጋራም፤ ተገቢ ማረፊያዎችን ለመመርመር እና ለማቅረብ የሚያስፈልገው መረጃ ብቻ ተገልጧል።

4. AAEO ሠራተኛውንሠራተኛውን  ቃለቃለ--መጠይቆችመጠይቆች  ያደርጋል።ያደርጋል። AAEO ስለ ሰራተኛው ሁኔታ፣ ፍላጎቶች 

ለመረዳት ላይ እና በአማራጮች ላይ ለመምከር ከሠራተኛው ጋር ለቃለ-መጠይቅ በመገናኘት 

በይነተገናኝ ሂደት ይጀምራል።

5. የሥራየሥራ  ግዴታዎች።ግዴታዎች። በሌሎች የሰራተኛ ሁኔታ እና የሥራ አስፈላጊ ተግባራት ላይ ያላቸውን ግንዛቤ እና 

እይታ ለማግኘት AAEO ከተቆጣጣሪ እና/ወይም ከሰው ሀብት ጋር ይነጋገራል።

ለአካል ጉዳተኞች ሠራተኞች ተገቢ ማረፊያ

ህጉ፦ህጉ፦

•	 የተሻሻለው የ 1990 የአካል ጉዳተኞች 
የአሜሪካ ሕግ (ADA) እና የኦሪገን ሕግ 
አሰሪዎች ብቁ ለሆኑ የአካል ጉዳተኞች 
ተገቢውን ማረፊያ እንዲያቀርቡ ያስገድዳል።*

•	 ማረፊያው ሰራተኛ የሥራውን አስፈላጊ 
ተግባራት እንዲያከናውን ሊረዳው ይችላል።

•	 ለ OHSU ከመጠን በላይ ችግር ከሆነ ማረፊያ 

የማይቻል ሊሆን ይችላል።



ምስጢራዊነትምስጢራዊነት  እናእና  አሉታዊአሉታዊ  ያልሆነያልሆነ

የ AAEO ምርመራዎች በ OHSU 
መመሪያዎች ስር በተቻለ መጠን በሚስጥር 
ይቀመጣሉ፤ እንዲሁም መረጃ በ AAEO 
የምርመራ ፕሮቶኮል መሠረት ወይም በህግ 
በተጠየቀው መሠረት የማወቅ ፍላጎት 
በሚኖርበት ፍላጎት ላይ ብቻ ይጋራል። 
OHSU ቅሬታ ባቀረቡ ወይም ምርመራ 
በሚሳተፉ ግለሰቦች ላይ የበቀል እርምጃ 
መውሰድን ይከለክላል። ክስ የተመሰረተበት 
የበቀል እርምጅ ምርመራ ይደረግብታል 
እንዲሁም እስከ መባረር ድረስ የቅጣት 
እርምጃን ሊያስከትል ይችላል።

6. የጤናየጤና  እንክብካቤእንክብካቤ  አቅራቢአቅራቢ  ማረጋገጫ።ማረጋገጫ። AAEO ለሠራተኛው የጤና እንክብካቤ አቅራቢ(ዎች) 

ጥያቄዎችን ይልካል። አንዳንድ ጥያቄዎች ሰራተኛው በሕጉ መሠረት አካል ጉዳተኛ ሆኖ ብቁ 

መሆን አለመሆኑን ለማጣራት ይረዳሉ እንዲሁም ሌሎች ጥያቄዎች ደግሞ ለመኖርያ ቤቱ የተወሰኑ 

ጥያቄ(ዎች) ጋር የሚስማሙ ናቸው። አቅራቢው በወቅቱ ምላሽ ካልሰጠ ሂደቱ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ 

ይችላል። የክትትል መረጃ ጥያቄዎችን ለአቅራቢው መላክ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ከጤና እንክብካቤ 

አቅራቢ ሰነዶች በሚጠብቁበት ጊዜ ጊዜያዊ ማረፊያ ሊሰጥ ይችላል።

7. AAEO ከአስተዳደርከአስተዳደር  ጋርጋር  ይገናኛል።ይገናኛል። በአቅራቢው ምላሽ ላይ በመመርኮዝ AAEO ከአስተዳደር 

ጋር ይገናኛል፣ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ሰራተኛው እና ሌሎች ስለ ማረፊያ ጥያቄው ይወያያሉ። እንደገና 

ሊሆን የሚችል ማረፊያ ላይ ቢወያዩም፣ የሰራተኛው PHI አይገለጽም።

8. AAEO ውሳኔንውሳኔን  ይሰጣል።ይሰጣል። AAEO ሰራተኛው አካል ጉዳተኛ ብቃት ያለው ግለሰብ መሆኑን 

ይወስናል እንዲሁም ለሠራተኛው እና ለተቆጣጣሪቅ በጽሑፍ ተገቢ የመጠለያ ዕቅድ ይሰጣል።

* ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ተገቢ ማረፊያ በ OHSU ቢሮ ለተማሪዎች ይሰጣል። 503-494-0082 

በመደወል ወይም studentaccess@ohsu.edu ላይ ኢሜይል በመላክ የተማሪ መዳረሻን ማግኘት 

ይችላሉ።
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